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ב

כדאי שלכל ילד, בן או בת - גם קרני קרנים - וגם המבוגטים יהיה סידוט )תפילה( פטרי משלו - לומט תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תוטה )או ספט אחט של 
תוטה( משלו ללמוד בו כל יום תוטה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום רוב(, מכספו הפטרי )שניתן לו מהוטיו או שקיבל כפטס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצטכיו האישיים, ושיכתבו על זה "להשם האטץ ומלואה" )או בטאשי תיבות "לה"ו"( בציטוף שמם - ודבטים אלו יהיו 

בטשותו ואחטיותו ויניחם בחדטו, במקום בולר - את הקופה יש לקבוע בחדט על ידי מסמט וכדומה, ועל ידי זה החדט כולו ייהפך ל"חדט ובית של צדקה".

סדט הנחת תפילין

רוב להטגיל עצמו לומט . . . נוסח זה מודה וכו' ועל ידי זה יזכוט את ה' 
הניצב עליו:

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

ברכות הנחת תפילין
על  והן  יד  של  התפילין  על  הן  מכוונים  )באמיטתה  הטאשונה  הבטכה 
הקיבוטת  שטיט  על  הטצועה  הידוק  לפני  נאמטת  טאש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )אירט, הכותב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( באופן שהתפילין נורות לעבט הגוף!

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

לשל  יד  של  תפילין  הנחת  בין  דיבט  אם  )טק  נאמטת  השניה  הבטכה 
טאש( לפני הידוק הטצועה על הטאש.

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
צטיך ליזהט בה מאוד ואסוט לדבט ולהוציא דבטי תוטה מפיו עד שיבטך.

ל  נּו ִמּכָ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ רּוְך  ַאּתָ ּבָ
נֹוֵתן  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּתֹוָרתֹו�.  ָלֽנּו ֶאת  ְוָנַֽתן  ים  ָהַעּמִ

ַהּתֹוָרה:

קריאת שמע

ינּו, ְיָי ֶאָחד: ָרֵאל, ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַמע ִישׂשְ ְ שׁש
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

ּוְבָכל  ָך,  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך,  ָכל  ּבְ יָך,  ֱאלֶֹהֽ ְיָי  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 
ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ה  ּלֶ ָהֵאֽ ָבִרים  ַהּדְ ְוָהיּו  ָך:  ְמֹאֶדֽ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ ְלָבֶנֽיָך  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ָך:  ְלָבֶבֽ ַעל  ַהּיֹום, 
ם  ְרּתָ ּוְקׁשַ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָך,  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך,  ֽ ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ָך,  ֵביֶתֽ ּבְ
ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ֵעיֶנֽיָך:  ין  ּבֵ ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָך,  ָיֶדֽ ַעל  ְלאֹות 

יָך: ָעֶרֽ ָך, ּוִבׁשְ יֶתֽ ְמֻזזֹות ּבֵ
ה  ְמַצּוֶ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוַתי  ֶאל  ְמעּו  ׁשְ ּתִ ַע  ֹמֽ ׁשָ ִאם  ְוָהָיה 
ּוְלָעְבדֹו,  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיָי  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום,  ֶאְתֶכם 

ִעּתֹו  ּבְ י ְמַטר ַאְרְצֶכם  ְוָנַתּתִ ֶכם:  ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ּבְ
י  ְוָנַתּתִ ָך:  ְוִיְצָהֶרֽ ָך  ְוִתיֹרׁשְ ְדָגֶנָֽך  ְוָאַסְפּתָ  ּוַמְלקֹוׁש,  יֹוֶרה 
ָלֶכם  ְמרּו  ָ ִהּשׁ  : ְעּתָ ָבֽ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ  ָך,  ֽ ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ׂשָ ּבְ ב  ׂשֶ ֵעֽ
ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכם,  ה  ִיְפּתֶ ן  ּפֶ
ִים  ַמֽ ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהּשׁ ֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיָי ּבָ ּתַ ְוִהׁשְ
ם  ן ֶאת־ְיבּוָלּה, ַוֲאַבְדּתֶ ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ
ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ָלֶכם:  ֹנֵתן  ְיָי  ר  ֲאׁשֶ ַהּטָֹבה  ֶרץ  ָהָאֽ ֵמַעל  ְמֵהָרה 
ם ֹאָתם  ְרּתֶ ֶכם, ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ּלֶ ָבַרי ֵאֽ ֶאת ּדְ
ם  ְדּתֶ ְוִלּמַ ֵעיֵניֶכם:  ין  ּבֵ ְלטֹוָטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאֹות 
ָך  ּוְבֶלְכּתְ ָך,  ֵביֶתֽ ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ֵניֶכם  ּבְ ֶאת  ֹאָתם 
יֶתָך,  ּבֵ ְמזּוזֹות  ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָך,  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך,  ֽ ַבּדֶ
ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְלַמַען  יָך:  ָעֶרֽ ּוִבׁשְ
ִים ַעל  ַמֽ ָ ַהּשׁ יֵמי  ּכִ ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם,  ְיָי  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ֶרץ: ָהָאֽ
ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ אֶמר  ַוּיֹֽ
ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ַעל־ּכַ ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם 
ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם  ֵכֽ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהּכָ
יֶתם  ל ִמְצֹות ְיָי, ַוֲעׂשִ ם ֶאת ּכָ ְלִציִצת, ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו, ּוְזַכְרּתֶ
ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתֽתּורּו  ְולֹא  ֹאָתם, 
ל  ּכָ ֶאת  יֶתם  ַוֲעׂשִ רּו  ְזּכְ ּתִ ַען  ְלַמֽ ַאֲחֵריֶהם:  ֹזִנים  ם  ַאּתֶ
ר  ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ִמְצֹוָתי, ִוְהִייֶתם ְקֹדׁשִ
ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ֲאִני  ֶרץ ִמְצַרֽ אִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֽ הֹוֵצֽ

ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת:

נכון לומט קודם התפילה:

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

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחטית כולל שיעוט תהלים כפי 
שמתחלק לימי החודש.

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

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

אף על פי שיכולים להניח תפילין במשך כל היום כולו )מנץ החמה או עלות השחט, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הטי הזמן המובחט להנחת 
תפילין הוא בזמן תפילת שחטית, כמנהג ישטאל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבר תשכ"ח
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 מזמוטי 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

  נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"  
ה – הוי' שמרך הוי' צלך על יד ימינך

“צלך" – כפשוטו
א. הפירוש בפסוק “הוי' צלך – כמו הצל מגין מחום השמש, כן יגן על ימינך, לעשות 
בה חיל"1. היינו, שהכוונה ב"צלך" הוא רק בשם המושאל, כמו הצל שמגן מפני השמש, כך 

הקב"ה מגן עליך, אבל באמת הקב"ה אינו בערך כלל לענין הצל.
אבל בחסידות מבואר2 ש"הוי' צלך" הוא כפשוטו. היינו, “כצל שהוא פונה אחרי האדם, 
 – ימינך"  יד  “על  הפסוק  בהמשך  מבואר  לזה,  והסיבה  שלך"3.  צל  כביכול  יתברך  הוא  כך 

שעבודתו של האדם היא באופן של אהבה עד כדי מסירות נפש.
כפי שמביא הצמח צדק4 “שכמו שהאדם מעורר בנפשו, כך מתעורר אתרעותא דלעילא 
למעלה. וזהו ענין נר הוי' נשמת אדם, שע"י נשמת האדם בבחינת רצוא ושוב, מתעורר נר 

וגילוי שם הוי'".

1( ראה מצו"ד ועוד כאן. וראה תדא"ר פ"ל. יל"ש במדבר רמז תשי. ועוד. 
2( תו"א מקץ לו, ג.

3( וראה שיחת פורים ה'תשח"י שמביא משל ע"ז מהמביט במראה, שכפי שיתנהג במראה כן תראה תמונתו במראה. ע"ד מ"ש )משלי 
כז, יט. תניא פמ"ו( "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם". עיי"ש.   

4( יהל אור )אוה"ת( לתהלים ע' שנט. 
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לקוטי שיחות
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אדמו"ר הזקן
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ה

 למלל ימא    5 

ה

zay ,uwn zyxt zay .c"qa
,zah ycegÎy`xc '` ,dkepg

h"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÏÚÂ1 ועל הּגבּורֹות ועל הּפרקן ועל הּנּסים ¿«ְְְְְִִַַַַַַָֻ

ׁשעׂשית  הּנפלאֹות ועל ְְְִִֶַַַָָָהּתׁשּועֹות

ּוממׁשי הּזה, ּבזמן ההם ּבּימים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָלאבֹותינּו

(לאחרי  חנּכה ׁשל ההֹודאה ּבנּסח ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָֻֻאחרּֿכ

ּובפּורים), ּבחנּכה הּׁשוה ההֹודאה נּסח ְְֲִֶַַַַַַָָָָָֻֻהקּדמת

הרׁשעה  יון מלכּות ּכׁשעמדה כּו' מּתתיהּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ"ּבימי 

ּולהעבירם  ּתֹורת להׁשּכיחם יׂשראל עּמ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעל

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּומבאר ."רצֹונ ְְְֵֵֵֶַָֻמחּקי

מּׁשנת  אֹוׁשעיא רּבי  אמר ְְְְִִִִַַַַַַָָּבדּבּורֿהּמתחיל

להׁשּכיח 2תרפ"ט  היה הּיונים ׁשל רצֹונם ׁשּכל ,ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ּתֹורת  היא הּתֹורה אׁשר יׂשראל את ְְֲִִֵֶֶַַַָָָחסֿוׁשלֹום

רק  הסּכימּו, ׁשּבּתֹורה הּׂשכלים ׁשעל הינּו, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהוי',

ׁשרצּו וזהּו ׁשּבּתֹורה, האלקּות את לעקר ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹרצּו

ּתֹורת  הוי'.E""להׁשּכיחם ּתֹורת ׁשהיא ּכלֹומר , ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

על  ּכי ,"רצֹונ מחּקי "להעבירם ׁשרצּו ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻוזהּו

הסּכימּו אנֹוׁשי ּבׂשכל טעם להן ׁשּיׁש ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָמצֹות

הסּכימּו. לא ׁשּבּתֹורה החּקים על רק  ְִִִֵֶַַַַַָֹֻּגםּֿכן,

ÔÈÚ‰Â ׁשהן 3ּבזה ה'מׁשּפטים', ׁשמסּוג למצֹות רק לא הסּכימּו ׁשהּיונים , ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

חֹוקרי  ּגדֹולי ּבספרי נקראים (ולכן הּׂשכל מּצד ׁשּמחּיבים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּמצֹות

'עדּות', ׁשהן הּמצֹות ׁשּגם זאת, עֹוד אּלא ׁשמעּיֹות'), 'מצֹות ּבׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל

צּותה  ׁשהּתֹורה לאחרי מּכלֿמקֹום מחּיבן, אינֹו מּצדֿעצמֹו ׁשהּׂשכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשאף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

בשלום )1 פדה וד"ה כסלו, די"ט פרזונו צדקת אושעיא ר' אמר ד"ה שלפנ"ז: למאמרים המשך הם זה במאמר ענינים כמה

ואילך). 64 ע' ואילך; 4 ע' (לעיל כסלו כ"ג וישב, 114)2דש"פ ע' תרפ"ט סה"מ א. לג, ח"א קונטרסים (סה"מ פ"א

תש"א )3ואילך). (סה"מ תש"א חנוכה מאי ד"ה ואילך). קעג ע' תרח"ץ (סה"מ תרח"ץ הרבים ברחמיך ואתה ד"ה גם ראה

ואילך). 59 ס"ע

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לקדושֿ הודאה דברי המזון וברכת התפילה בנוסח מוסיפים החנוכה בימי

ואומרים: ההם בימים שהתרחשו הניסים על ברוךֿהוא

ÏÚÂ1Ô˜¯t‰ ÏÚÂ ÌÈqp‰ ההצלה˙BÚeLz‰ ÏÚÂ ˙B¯e·b‰ ÏÚÂ ¿««ƒƒ¿««À¿»¿««¿¿««¿
,‰f‰ ÔÓÊa Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï ˙ÈNÚL ˙B‡ÏÙp‰ ÏÚÂ¿««ƒ¿»∆»ƒ»«¬≈«»ƒ»≈ƒ¿««∆

Áqa CkŒ¯Á‡ CÈLÓÓe«¿ƒ««»¿À«
È¯Á‡Ï) ‰kÁ ÏL ‰‡„B‰‰«»»∆¬À»¿«¬≈
‰ÂM‰ ‰‡„B‰‰ Áq ˙Óc˜‰«¿»«À««»»«»∆
ÈÓÈa" ,(ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ≈
˙eÎÏÓ ‰„ÓÚLk 'eÎ e‰È˙zÓ«ƒ¿»¿∆»¿»«¿
Ï‡¯NÈ EnÚ ÏÚ ‰ÚL¯‰ ÔÂÈ»»»¿»»««¿ƒ¿»≈
Ì¯È·Ú‰Ïe E˙¯Bz ÌÁÈkL‰Ï¿«¿ƒ»»∆¿«¬ƒ»
˜"Î ¯‡·Óe ."EBˆ¯ ÈwÁÓ≈À≈¿∆¿»≈

Á"ÂÓ וחמי מורי קדושת כבוד

¯"BÓ„‡ הריי"צ Œ¯ea„aהרבי «¿¿ƒ
ÏÈÁ˙n‰ הפותח חסידות במאמר ««¿ƒ

‡ÈÚLB‡במילים  Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿»
Ë"Ù¯˙ ˙MÓ2ÌBˆ¯ ÏkL , ƒ¿«∆»¿»

ÌÈÂi‰ ÏL שגזרו בגזירות ומגמתם ∆«¿»ƒ
ישראל עם ŒÒÁעל ÁÈkL‰Ï ‰È‰»»¿«¿ƒ««

Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌBÏLÂ לעם לגרום ¿»∆ƒ¿»≈
לשכוח  ‰È‡ישראל ‰¯Bz‰ ¯L‡¬∆«»ƒ

ÏÚL ,eÈ‰ ,'ÈÂ‰ ˙¯Bz«¬»»«¿∆«
‰¯BzaL ÌÈÏÎO‰ אותם לגבי «¿»ƒ∆«»

והיגיון  בשכל המובנים בתורה חלקים

eÓÈkÒ‰ לכך התנגדו ולא היוונים ƒ¿ƒ
דבר  בתור תורה ילמדו ישראל שבני

והגיוני  ¯ˆeשכלי היוונים ¯˜ «»
,‰¯BzaL ˙e˜Ï‡‰ ˙‡ ¯˜ÚÏ«¬…∆»¡…∆«»

eˆ¯L e‰ÊÂ היווניםÌÁÈkL‰Ï" ¿∆∆»¿«¿ƒ»
לשכוח  ישראל לבני ∆«E˙¯Bz",לגרום

כלימוד  סתם, לתורה התנגדו לא הם

לתורה  הייתה ההתנגדות אלא שכלי,

"תורת  שהיא Í"‡È‰Lכפי ¯ÓBÏk¿«∆ƒ
'ÈÂ‰ ˙¯Bz של ורצונו חכמתו «¬»»

Ìbהקדושֿברוךֿהוא. e‰ÊÂ הטעם ¿∆«

לכך ¯ˆEB",היוונים Lהאמיתי ÈwÁÓ Ì¯È·Ú‰Ï" eˆ¯ לבני לגרום ∆»¿«¬ƒ»≈À≈¿∆
מצוות  היינו 'חוקים', שהן אלה במצוות דווקא ה' מצוות על לעבור ישראל

פרה  עלֿידי הטהרה מצוות (כמו הגיוני והסבר טעם להן שאין עלֿשכליות

ועוד) שעטנז לבישת איסור ÌÚËאדומה, Ô‰Ï LiL ˙BˆÓ ÏÚ Èkƒ«ƒ¿∆≈»∆««
eÓÈkÒ‰ ÈLB‡ ÏÎNa היוונים ¿≈∆¡ƒƒ¿ƒ

ÌÈwÁ‰ ÏÚ ˜¯ ,ÔkŒÌb«≈«««Àƒ
eÓÈkÒ‰ ‡Ï ‰¯BzaL ולגבי ∆«»…ƒ¿ƒ

מחוקי  'להעבירם רצו דווקא החוקים

רצונך'.

‰Êa ÔÈÚ‰Â3, הפנימית המשמעות ¿»ƒ¿»»∆
למצוות  דווקא היוונים התנגדות של

היא  ‰eÓÈkÒה"חוקים" ÌÈÂi‰L∆«¿»ƒƒ¿ƒ
‚eÒÓL ˙BˆÓÏ ˜¯ ‡Ï…«¿ƒ¿∆ƒ
˙Bˆn‰ Ô‰L ,'ÌÈËtLÓ'‰«ƒ¿»ƒ∆≈«ƒ¿

ÏÎO‰ „vÓ ÌÈ·iÁnL,כלומר ∆¿À»ƒƒ««≈∆
קיומן, את מחייב השכל שגם מצוות

גניבה  איסור ואם, אב כיבוד כמו

וכדומה  ÌÈ‡¯˜וגזילה ÔÎÏÂ)¿»≈ƒ¿»ƒ
Ï‡¯NÈ È¯˜BÁ ÈÏB„b È¯ÙÒa¿ƒ¿≈¿≈¿≈ƒ¿»≈

'˙BiÚÓL ˙BˆÓ' ÌLa שמיעה ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
דברים  כלומר וקליטה, הבנה מלשון

הדעת  על ומתקבלים ),הנשמעים
˙Bˆn‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆««ƒ¿

,'˙e„Ú' Ô‰L השבת מצוות כמו ∆≈≈
ועוד ÏÎO‰Lוהמועדים Û‡L∆«∆«≈∆

,Ô·iÁÓ BÈ‡ BÓˆÚŒ„vÓ ואילו ƒ««¿≈¿«¿»
השכל  בתורה, כך על ציווי היה לא

הצורך  את יוזם היה לא עצמו מצד

הללו הדברים את «ŒÏkÓƒלקיים
‰˙eˆ ‰¯Bz‰L È¯Á‡Ï ÌB˜Ó»¿«¬≈∆«»ƒ¿»
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ו

 6   למלל ימא  

הפורקן ו ועל הניסים ועל

הּׂשכל ּגם הּנה ּגם עליהן, (ׁשהרי עליהן מסּכים ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

צרי נס, ׁשל ענין יׁשנֹו ׁשּכאׁשר מסּכים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׂשכל

ּפעם  עלּֿכלּֿפנים וזּכרֹון אֹות זה על ְֲִִֶַַַַַָָָלעׂשֹות

לא  עליהן ּגם יֹום), ּבכל אפילּו אֹו ּבׁשנה, ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹאחת

'חּקים' שהן למצֹות ּכיֿאם הּיונים, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָֻהתנּגדּו

'חּקים', ׁשל הּפרּוׁש ׁשּזהּו מהּׂשכל, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּלמעלה

ז"ל  רּבֹותינּו ּברמּב"ם 4ּכמאמר "חּקה 5(הּובא ( ְְֲֵַַַַַָָָֻ

להרהר  רׁשּות ל ואין ּגזרּתי, ּגזרה ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָחקקּתי

נֹוגע  אינֹו ההרהּור  ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָאחריה",

הּמצוה  את יקּים ּבוּדאי ּכי הּמצוה, לעׂשּית ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָּכלל

והן  הּטעם את יבין אם הן ׁשּיהיה, אפן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבאיזה

להרהר  רק ׁשרֹוצה אּלא הּטעם, את יבין לא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאם

זה  על ּגם הּנה הּמצוה, טעם את להבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכדי

זה  ועל אחריה". להרהר רׁשּות ל "אין ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָאמרּו

הפ ׁשהּוא ענין ׁשּזהּו ּכיון הּיונים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהתנּגדּו

הבנה  ענינ ּה הּתֹורה ׁשהרי לגמרי, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשכל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חכמתכם 6והּׂשגה, היא "ּכי ְְְְִִֶֶַַָָָָ

ּתלמּוד  "ּגדֹול והרי העּמים", לעיני ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּובינתכם

מעׂשה" לידי ׁשּב'חּקים'7ׁשּמביא יֹותר, ּובעמק . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹֻ

"חּקי על הּיונים מלחמת היתה ¯ˆEB"עצמם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ¿∆
ׁשהן  הּמצֹות לקּיּום ּבנֹוגע ּגם ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָּדוקא.

עלּֿפי  הסּברה יׁש מהּׂשכל, ׁשּלמעלה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ'חּקים'

ׁשּיׁש ּומחּיב מבין הּׂשכל ׁשּגם מּפני ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַׂשכל,

אם  אפילּו ׁשהרי מהּׂשכל, למעלה ׁשהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָענינים

מגּבל, אינֹו הּׂשכל ענין ׁשּכללּות אדם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻיאמר

ׁשּלמעלה  ענין ׁשּיׁשנֹו מסּכים הּׂשכל אין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָולכן

ׁשהּׂשכל יֹודה הּוא ּגם הרי עלBlLֿמהּׂשכל, ֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ∆ַ

ּבמעמד  ׁשּנמצא והינּו, מגּבל, הּוא ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֻּכלּֿפנים

חכמה" יֹודיעּו ׁשנים ׁש"רב לא 8ּומּצב ועדין , ְֲִִִֶַַַָָָָֹֹ

יׁשנם  ּבוּדאי ואםּֿכן הּׂשכל, לׁשלמּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּגיע

מהּׂשכלע  למעלה ׁשהם עלּֿכלּֿפנים.BlLנינים ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ∆ִַָָ
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חוקת.)4 ר"פ תנחומא ב. סז, יומא מעילה.)5ראה הל' ו.)6סוף ד, וש"נ.)7ואתחנן ב. מ, ז.)8קידושין לב, איוב ע"פ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÏÎO‰ Ìb È¯‰L) Ô‰ÈÏÚ ÌÈkÒÓ ÏÎO‰ Ìb ‰p‰ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ≈««≈∆«¿ƒ¬≈∆∆¬≈««≈∆

ÈÚ BLÈ ¯L‡kL ÌÈkÒÓ,Ò ÏL Ô שאותו מצרים יציאת נס למשל «¿ƒ∆«¬∆∆¿ƒ¿»∆≈
הפסח בחג ŒÏkŒÏÚמציינים ÔB¯kÊÂ ˙B‡ ‰Ê ÏÚ ˙BNÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬«∆¿ƒ»«»

ÌÈtהפחות ÌBÈלכל ÏÎa eÏÈÙ‡ B‡ ,‰La ˙Á‡ ÌÚt ואכן »ƒ««««¿»»¬ƒ¿»
יום  בכל מצרים יציאת את ),מזכירים

Ô‰ÈÏÚ Ìb שהן למצוות אפילו «¬≈∆
ŒÈk'עדות' ,ÌÈÂi‰ e„b˙‰ ‡Ï…ƒ¿«¿«¿»ƒƒ
Ì‡ רק הייתה היוונים של ההתנגדות ƒ

'ÌÈwÁ' Ô‰˘ ˙BˆÓÏ¿ƒ¿∆≈Àƒ
,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlLֿעל ציוויים ∆¿«¿»≈«≈∆

המובן  והסבר טעם להם שאין שכליים

ÏLבשכל  Le¯t‰ e‰fL∆∆«≈∆
,'ÌÈwÁ' מהשכל שלמעלה ציוויים Àƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók4 לגבי ¿«¬««≈
אדומה  פרה «(‰e·‡מצוות

Ì"aÓ¯a5Èz˜˜Á ‰wÁ" ( »«¿«À»»«¿ƒ
˙eL¯ EÏ ÔÈ‡Â ,Èz¯Êb ‰¯Êb¿≈»»«¿ƒ¿≈¿¿
ÌbL ,eÈ‰Â ,"‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï¿«¿≈«¬∆»¿«¿∆«

¯e‰¯‰‰ ¯L‡k של במובן «¬∆«ƒ¿
הרי  המצוה טעם אכן מה - מחשבות

בשכל  מובנת לא Ú‚Bהיא BÈ‡≈≈«
Èk ,‰Âˆn‰ ˙iNÚÏ ÏÏk¿»«¬ƒ««ƒ¿»ƒ

È‡cÂa לו שיש האדם גם למעשה ¿««
המצווה  אודות ‡˙הרהורים Ìi˜È¿«≈∆

,‰È‰iL ÔÙ‡ ‰ÊÈ‡a ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿≈∆…∆∆ƒ¿∆
Ô‰Â ÌÚh‰ ˙‡ ÔÈ·È Ì‡ Ô‰≈ƒ»ƒ∆«««¿≈
‡l‡ ,ÌÚh‰ ˙‡ ÔÈ·È ‡Ï Ì‡ƒ…»ƒ∆«««∆»

¯‰¯‰Ï ˜¯ ‰ˆB¯L על ולתהות ∆∆«¿«¿≈
רק המצווה של ≈¿È„kהמשמעות

‰p‰ ,‰Âˆn‰ ÌÚË ˙‡ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ∆«««ƒ¿»ƒ≈
‰Ê ÏÚ Ìb חשש שאין הרהור על ««∆

בפועל, המצוה בקיום יפגע אולי

¯eLחלילה  EÏ ÔÈ‡" e¯Ó‡˙ »¿≈¿¿
"‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï לקבל צריך אלא ¿«¿≈«¬∆»

קבלתֿ מתוך אותו ולקיים הציווי את

עול.

‰Ê ÏÚÂ"ה"חוקים מצוות קיום ¿«∆
e‰fL ÔÂÈk ,ÌÈÂi‰ e„b˙‰ƒ¿«¿«¿»ƒ≈»∆∆

ה"חוקים" ‰CÙמצוות ‡e‰L ÔÈÚƒ¿»∆≈∆
‰¯Bz‰ È¯‰L ,È¯Ó‚Ï ÏÎO‰«≈∆¿«¿≈∆¬≈«»
BÓk ,‰‚O‰Â ‰·‰ dÈÚƒ¿»»¬»»¿«»»¿

·e˙kL6עצמה ‰È‡בתורה Èk" ∆»ƒƒ

„eÓÏz ÏB„b" È¯‰Â ,"ÌÈnÚ‰ ÈÈÚÏ ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿≈≈»«ƒ«¬≈»«¿
"‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL7 בפועל המצוות קיום לידי להגיע הדרך כלומר, ∆≈ƒƒ≈«¬∆

ואילו  והשגה, הבנה הוא הלימוד עניין וכל בתורה, המצוות על לימוד היא

השכל. היפך הוא והשגה הבנה ללא מצוות קיום

,¯˙BÈ ˜ÓÚ·e העמוקה המשמעות ¿…∆≈
מבני  למנוע היוונים רצון של יותר

נאמר  שעליו מצוות, לקיים ישראל

רצונך', מחוקי 'להעבירם שהתכוונו

העלÌÈwÁ'aLֿ'היא  המצוות בין ∆«Àƒ
'חוקים' הנקראות «¿»ÌÓˆÚשכליות

ÏÚ ÌÈÂi‰ ˙ÓÁÏÓ ‰˙È‰»¿»ƒ¿∆∆«¿»ƒ«
,‡˜Âc "EBˆ¯ ÈwÁ" כפי À≈¿∆«¿»

ומבאר  .שממשיך
Ìei˜Ï Ú‚Ba Ìb ,‰p‰c¿ƒ≈«¿≈«¿ƒ
'ÌÈwÁ' Ô‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈Àƒ
LÈ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆≈

ÏÎN ÈtŒÏÚ ‰¯aÒ‰ סיבה «¿»»«ƒ≈∆
והיא  הללו, המצוות את לקיים הגיונית

ÏÎO‰ ÌbL ÈtÓ אף על עצמו, ƒ¿≈∆««≈∆
שלמעלה  מה את להבין מסוגל שאיננו

LiLמהשכל, ·iÁÓe ÔÈ·Ó≈ƒ¿«≈∆≈
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈¿«¿»
Ì‡ eÏÈÙ‡ È¯‰L ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆∆¬≈¬ƒƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏkL Ì„‡ ¯Ó‡È…«»»∆¿»ƒ¿«

Ïa‚Ó BÈ‡ ÏÎO‰ לחשוב ויטעה «≈∆≈À¿»
מהשכל, למעלה מאחר ÔÎÏÂשאין ¿»≈

לשכל  גבול ‰ÏÎOשאין ÔÈ‡≈«≈∆
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ BLiL ÌÈkÒÓ«¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿«¿»

Ìb È¯‰ ,ÏÎO‰Ó שסבו כך מי ר ≈«≈∆¬≈«
אפילו  בכלל, השכל BÈ„‰לגבי ‡e‰∆

ŒÏÚהאישי ÏÎO‰Lויסכים BlL ∆«≈∆∆«
ÌÈtŒÏkלפחות,Ïa‚Ó ‡e‰ »»ƒÀ¿»

·vÓe „ÓÚÓa ‡ˆÓpL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»¿«¬»«»
"‰ÓÎÁ eÚÈ„BÈ ÌÈL ·¯"L8, ∆…»ƒƒ»¿»

לגדול  אמורה חכמתו הזמן ועם

‰ÚÈbולהתפתח ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒƒ«
ÏÎO‰ ˙eÓÏLÏ השכל אם שהרי ƒ¿≈«≈∆

תוספת, לו יביאו לא שנים רוב מושלם,

ÌÈÈÚ ÌLÈ È‡cÂa ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¿««∆¿»ƒ¿»ƒ
BlL ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»≈«≈∆∆

ÌÈtŒÏkŒÏÚ השכל שגם ונמצא «»»ƒ
השכל  שמעל דברים שיש מחייב עצמו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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 למלל ימא    7 

ז

ה'תשכ"ט  טבת, דראש־חודש א' חנוכה, שבת מקץ, פרשת שבת

ענין  ּכללּות ּגם הרי ּדבר, ׁשל ׁשּלאמּתתֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּובפרט

מּכללּות  ׁשּלמעלה ענינים ויׁש מגּבל, הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהּׂשכל

ּכמֹו ׁשאפילּו הרצֹון, ענין ּוכמֹו הּׂשכל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָענין

מהּׂשכל. למעלה הּוא הרי למּטה ּבאדם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

ׁשהם  ענינים ׁשּיׁשנם מסּכים הּׂשכל ׁשּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכיון

אפילּו הּיונים התנּגדּו לא לכן מהּׂשכל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלמעלה

מלחמּתם  עּקר אּלא 'חּקים', ׁשהן הּמצֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻלקּיּום

מחּקי "להעבירם והינּו,¯ˆEBהיתה ," ְְֲִֵֵַָָָֻ¿∆ְְַ

היתה  'חּקים', ׁשהן למצֹות הּיונים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשהתנּגדּות

מּפני  אּלא) ּבׂשכל, מּובנֹות ׁשאינן מּפני ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ(לא

הּקּב"ה  ׁשל רצֹונֹו .9ׁשהם ְֵֶֶַָָ

הּיונים 10ּבּמאמר CÈLÓÓeב) ׁשּמלחמת , «¿ƒְְֲִִֶֶֶַַַָָ

ּכתבּו ׁש"אמרּו: ּבאפן ְְְְִֶֶָָָֹהיתה

ּבאלקי  חלק לכם ׁשאין הּׁשֹור קרן על ֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹלכם

ּב"ּכתבּו11יׂשראל" הּדּיּוק מהּו להבין, וצרי . ְְְְְִִִִִֵַַָָָ

להבין, צרי וגם ּדוקא. הּׁשֹור" קרן על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָלכם

הּׁשֹור" קרן על לכם "ּכתבּו ׁשל הּׁשּיכּות ְִִֶֶֶֶַַַַַָָמהי

ּולהעבירם  ּתֹורת "להׁשּכיחם ׁשרצּו לזה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּדוקא

ּב'תֹורה  ּכּמבאר ּבזה, והענין ."רצֹונ ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֻמחּקי

הּתֹורה'12אֹור' ּב'אֹור יֹותר ׁשאּמֹות 13ּובאריכּות , ְֲִֵֶַַָֻ

ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור ּפני מּבחינת ׁשּיֹונקים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹולם

ּבחינת  ׁשּזהּו הּׁשֹור", "קרן מּבחינת רק ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַמקּבלים

ּב'מסכּתא  ׁשּמצינּו ועד ּבלבד, ּופסלת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹחיצֹונּיּות

הּקרנים 14חּלין' ׁשל ׁשהּיחס טמאה, קּבלת לענין ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָֻֻ

מהעֹור. אפילּו ּפחֹות הּוא הּׁשֹור לעּקר ְְֲִִִֵַַַָָָּוטלפים

הּׁשֹור" קרן על לכם "ּכתבּו הּיונים ׁשאמרּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָוזהּו

מּבחינת  יקּבלּו יׂשראל ׁשּגם ׁשרצּו הינּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָכּו',

ולא  ּבלבד, החיצֹונּיּות ּבחינת ּוטלפים, ְְְְְִִִִִִַַַַַַָֹקרנים
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9(.815 ע' ח"ג לקו"ש .36 הערה קסד) ע' כסלו סה"מ (תו"מ תשל"ח נ"ח מצות ת"ר ד"ה גם (סה"מ )10ראה פ"ב

ואילך). 115 ע' תרפ"ט סה"מ ב. לג, שם יז.)11קונטרסים פמ"ד, ד. פט"ז, ט. פ"ב, ב"ר א.)12ראה ל, חנוכה )13וישב

ואילך. סע"א ה"ד.)14ש, פ"ד אוכלין טומאת הל' רמב"ם ותוס'. רש"י ובפי' (במשנה), ב קיז, חולין ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
c·¯,וההבנה. ÏL B˙zÓ‡lL Ë¯Ù·e המוטעית לתפיסה בניגוד ƒ¿»∆«¬ƒ»∆»»

מוגבל, לא בכללות כי‰¯Èשהשכל היא ‰ÏÎOהאמת ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb ¬≈«¿»ƒ¿««≈∆
פלוני אדם של הפרטי האישי השכל רק ÌÈÈÚולא LÈÂ ,Ïa‚Ó ‡e‰À¿»¿≈ƒ¿»ƒ

באלוקות למעלה להבדיל, והן, האדם בנפש ÔÈÚהן ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«
BÓÎe ,ÏÎO‰ למשלÔÈÚ «≈∆¿ƒ¿«

‡e‰L BÓk eÏÈÙ‡L ,ÔBˆ¯‰»»∆¬ƒ¿∆
השכל כוח לעומת הרצון «««Ì„‡aכוח

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ È¯‰ ‰hÓÏ¿«»¬≈¿«¿»
ÏÎO‰Ó במוחש שרואים וכפי ≈«≈∆

להיפך. ולא הרצון אחר נוטה שהשכל

ÌÈkÒÓ ÏÎO‰ ÌbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««≈∆«¿ƒ
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÌÈÈÚ ÌLiL∆∆¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿»
e„b˙‰ ‡Ï ÔÎÏ ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆»≈…ƒ¿«¿

ÌÈÂi‰ השכל פי על ‡eÏÈÙשפעלו «¿»ƒ¬ƒ
'ÌÈwÁ' Ô‰L ˙Bˆn‰ Ìei˜Ï¿ƒ«ƒ¿∆≈Àƒ
הבינו  היוונים גם כי עלֿשכליים,

שישנם  מחייב שהשכל והסכימו

מהשכל  שלמעלה wÚ¯עניינים ‡l‡∆»ƒ«
ÌzÓÁÏÓ בקיום היוונים של ƒ¿«¿»

"Ì¯È·Ú‰Ïהמצוות ‰˙È‰»¿»¿«¬ƒ»
,eÈ‰Â ,"EBˆ¯ ÈwÁÓ≈À≈¿∆¿«¿
˙BˆÓÏ ÌÈÂi‰ ˙e„b˙‰L∆ƒ¿«¿«¿»ƒ«ƒ¿
‡Ï) ‰˙È‰ ,'ÌÈwÁ' Ô‰L∆≈Àƒ»¿»…
,ÏÎNa ˙B·eÓ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»¿≈∆
מסכים  עצמו השכל כאמור שהרי

עלֿשכליים  דברים «∆‡l‡)שישנם
Ì‰L ÈtÓהחוקים ¯ˆBBמצוות ƒ¿≈∆≈¿

‰"aw‰ ÏL9. ∆«»»
CÈLÓÓe הריי"צ ·) הרבי «¿ƒ

¯Ó‡na10 דיבורֿהמתחיל) הנזכר ««¬»
תרפ"ט), אושעיא' ר' 'אמר

ÔÙ‡a ‰˙È‰ ÌÈÂi‰ ˙ÓÁÏnL∆ƒ¿∆∆«¿»ƒ»¿»¿…∆
e¯Ó‡"L:ישראל לבני היוונים ∆»¿

¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ ÌÎÏ e·˙kƒ¿»∆«∆∆«
È˜Ï‡a ˜ÏÁ ÌÎÏ ÔÈ‡L∆≈»∆≈∆∆¡…≈

"Ï‡¯NÈ11. ƒ¿»≈
˜eic‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ
"¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ ÌÎÏ e·˙k"a¿ƒ¿»∆«∆∆«

‡˜Âc היוונים רצו שהדבר מדוע «¿»
השור? קרן על דווקא ייכתב

Ô¯˜ ÏÚ ÌÎÏ e·˙k" ÏL ˙eÎiM‰ È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«ƒ««»∆ƒ¿»∆«∆∆
Ì¯È·Ú‰Ïe E˙¯Bz ÌÁÈkL‰Ï" eˆ¯L ‰ÊÏ ‡˜Âc "¯BM‰««¿»¿∆∆»¿«¿ƒ»»∆¿«¬ƒ»

"EBˆ¯ ÈwÁÓ היוונים נלחמו בה הדרך הייתה שזו מבואר במאמר שהרי ≈À≈¿∆
שלהם? המטרות את להשיג ורצו

‰¯B˙'a ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿»
'¯B‡12 הזקן אדמו"ר מאמרי

בראשית  בחומשים התורה לפרשיות

זו  שבתקופה והמועדים ושמות

¯B‡'a ¯˙BÈ ˙eÎÈ¯‡·e«¬ƒ≈¿
'‰¯Bz‰13 לאדמו"ר מאמרים סדרת «»

צדק', ‰ÌÏBÚה'צמח ˙Bn‡L∆À»»
ÌÈ˜BiL אלוקית והשפעה חיות ∆¿ƒ

BL¯רוחנית  Èt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈
‰·k¯naL המתוארת העליונה ∆«∆¿»»

יחזקאל, את ÌÈÏa˜Óבנבואת ¿«¿ƒ
של  מהפנימיות לא החיות ואת השפע

אלא  שור' "˜¯Ô'פני ˙ÈÁaÓ ˜«̄ƒ¿ƒ«∆∆
˙ÈÁa e‰fL ,"¯BM‰«∆∆¿ƒ«

„·Ïa ˙ÏÒÙe ˙eiBˆÈÁ לגבי ƒƒ¿…∆ƒ¿«
עצמו, eÈˆnLהשור „ÚÂ¿«∆»ƒ

ÔÈlÁ ‡zÎÒÓa14 חולין במסכת ¿«∆¿»Àƒ
ÓË‡‰,בתלמוד  ˙Ïa˜ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««»«À¿»

ÌÈÙÏËe ÌÈ¯w‰ ÏL ÒÁi‰L∆«««∆««¿«ƒ¿»«ƒ
˙BÁt ‡e‰ ¯BM‰ ¯wÚÏ¿ƒ««»

¯BÚ‰Ó eÏÈÙ‡ המשנה לשון (וזה ¬ƒ≈»
והקרניים  ..." חולין: במסכת

מצטרפין  בהמה] [של והטלפיים

אוכלין  טומאת לטמא כזית [לשיעור

הקרנים  ולגבי נבלות" טומאת לא אבל

כל  בגמרא, "מפרש רש"י: פירש

עיקרן  אצל דם מהם ויוצא שחותכו

באנפי  ומיהו רכין, שהן מלמטה

בפני  [ואולם נינהו אוכלא לאו נפשייהו

אוכל])". אינם עצמם

e·˙k" ÌÈÂi‰ e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿«¿»ƒƒ¿
,'eÎ "¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ ÌÎÏ»∆«∆∆«
Ï‡¯NÈ ÌbL eˆ¯L ,eÈ‰«¿∆»∆«ƒ¿»≈

eÏa˜È רק מלמעלה והשפעה חיות ¿«¿
,ÌÈÙÏËe ÌÈ¯˜ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«ƒ¿»«ƒ
ÌMnL ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓ ‡ÏÂ ,„·Ïa ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒƒ¿«¿…ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

הפורקן ח ועל הניסים ועל

לבניֿ החּיּות נמׁשכת ׁשּמּׁשם הּפנימּיּות ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָמּבחינת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּיים,15יׂשראל, נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבּזהר  ּפרּוׁש:16ואיתא נפח, מּתֹוכיּה ּדנפח מאן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

ּומּפנימּיּותֹו ּב'אּגרת 17מּתֹוכּיּותֹו וכּמבאר , ְְְְִִִִִִֶֶַָֹ

הּכתּוב 18הּתׁשּובה' עּמֹו19ּבפרּוׁש הוי' חלק ּכי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

הּפנימּיּות  מּבחינת נמׁשכה האדם ׁשּנׁשמת ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּגֹו',

נגד  הּמלחמה ׁשּגם אפׁשר, ּבדר לֹומר ויׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָכּו'.

כּו', הּׁשֹור" קרן על לכם "ּכתבּו ׁשאמרּו ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָהּיונים

ּבחינת  עלֿידי היתה ּדיקא, (הּׁשֹור") ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ"קרן

ּכדלקּמן. ּדקדּׁשה, ְְְִִֶֶַָָֻ"קרן"

הּיונים ÔÈÚ‰Âג) נגד הּמלחמה ׁשהרי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

נפׁש, מסירת ׁשל ּבאפן ְְְִֶֶֶֶַָָֹהיתה

רּבים  נגד ּומעּטים ּגּבֹורים נגד חּלׁשים ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּלחמּו

הּנּסים", "ועל הֹודאת ּבנּסח ׁשּכתּוב ְְְִִֶַַַַָָֻ(ּכמֹו

ּביד  ורּבים חּלׁשים ּביד ּגּבֹורים ְְְְִִִִַַַַַָָָ"מסרּת

ּבקּיּום  עבֹודתם ּכללּות היתה ּוכמֹוֿכן ְְְְְֲִִֵַָָָָָמעּטים"),

ׁשּלמעלה  נפׁש מסירת ׁשל ּבאפן ּומצֹות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה

הּיונים  ׁשרצּו מּמה מּמׁש להפ ׁשּזהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמהּׂשכל,

,"רצֹונ מחּקי ּולהעבירם ּתֹורת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ"להׁשּכיחם

ּכיֿאם  ׂשכל, ׁשעלּֿפי לעבֹודה התנּגדּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא

ּבניֿ לחמּו זה ועל מהּׂשכל, ׁשּלמעלה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלעבֹודה

ּבמצֹות  ׁשּגם רצּו ׁשהּיונים זה ׁשּתמּורת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל,

ׁשהם  מּפני הּוא ׁשּקּיּומן ירּגׁש לא 'חּקים' ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻֻׁשהן

עבֹודתם ¯ˆEB"חּקי את ּבניֿיׂשראל עבדּו ," ֵֻ¿∆ְְְֲִֵֵֶָָָָ

ׁשהן  'מׁשפטים' ׁשהן הּמצֹות ׁשאפילּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּבאפן

חּיּוב  מּצד (לא קּיּומן יהיה - והּׂשגה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹּבהבנה

ה', ּורצֹון צּוּוי היֹותן מּפני רק אּלא) ְְֱִִֵֵֶֶַַָָהּׂשכל,

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ׁשּגם 20ּוכפי , ְְְִֵֶֶַַָ

מצֹות  ּכמֹו לקּימן צרי 'מׁשּפטים' ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָהּמצֹות
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ז.)15 ב, אג )16בראשית וראה רפ"ב. בתניא וש"נ.הובא קלא. ע' ח"כ שם.)17"ק ט.)19פ"ד.)18תניא לב, האזינו

תרפ"ז )20 סה"מ .(60 ע' ריש תש"א (סה"מ הנ"ל חנוכה מאי ד"ה קעה). ע' ריש תרח"ץ (סה"מ הנ"ל ברחמיך ואתה ד"ה

ובכ"מ. רג. ע'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
·e˙kL BÓk ,Ï‡¯NÈŒÈ·Ï ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ15 נתינת לגבי בתורה ƒ¿∆∆««ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆»

הראשון  באדם È‡Â˙‡הנשמה ,ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈt‡a ÁtiÂ מובא «ƒ«¿«»ƒ¿««ƒ¿ƒ»
¯‰fa16,ÁÙ dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Ó,אוויר הנופח (אדם שנופח מי «…«»¿»«ƒ≈»«

נופח  הוא מתוכו רגיל), דיבור שמדבר מאדם B˙eiÎBzÓבשונה :Le¯t≈ƒƒ
B˙eiÓÈtÓe17 הבל רק זה ואין ƒ¿ƒƒ

באות  ישראל נשמות וכך חיצוני,

האלוקות, וההשפעה מפנימיות והחיות

הם  מלמעלה מקבלים ישראל שבני

מחיצוניות  ולא האלוקות מפנימיות

b‡'a¯˙בלבד ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ∆∆
'‰·eLz‰18 התניא שבספר «¿»

·e˙k‰ Le¯Ùa19 האזינו בפרשת ¿≈«»
,'Bb BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èkƒ≈∆¬»»«
‰ÎLÓ Ì„‡‰ ˙ÓLpL∆ƒ¿«»»»ƒ¿¿»

˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓ האלוקות של ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
.'eÎ

ÌbL ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»∆«
e¯Ó‡L ÌÈÂi‰ „‚ ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆∆«¿»ƒ∆»¿

ישראל מבני ÌÎÏודרשו e·˙k"ƒ¿»∆
Ô¯˜" ,'eÎ "¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ«∆∆«∆∆

,‡˜Èc ("¯BM‰) קרן' לומר ודייקו ««¿»
השור  של החיצוני החלק היינו השור',

"Ô¯˜" ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈¿ƒ«∆∆
Ôn˜Ï„k ,‰M„˜c שממשיך כפי ƒ¿À»¿ƒ¿«»

להלן. ומבאר

È¯‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆∆¬≈
‰ÓÁÏn‰ ישראל בני ‚„של «ƒ¿»»∆∆

ÌÈÂi‰ תורתך "להשכיחם שרצו «¿»ƒ
כמבואר  רצונך", מחוקי ולהעבירם

ÈÒÓ¯˙לעיל, ÏL ÔÙ‡a ‰˙È‰»¿»¿…∆∆¿ƒ«
LÙ,ישראל בני eÓÁlLמצד ∆∆∆»¬

ÌÈhÚÓe ÌÈ¯Bab „‚ ÌÈLlÁ«»ƒ∆∆ƒƒ¿«ƒ
Áqa ·e˙kL BÓk) ÌÈa¯ „‚∆∆«ƒ¿∆»¿À«
,"ÌÈqp‰ ÏÚÂ" ˙‡„B‰»«¿««ƒƒ
ÌÈLlÁ „Èa ÌÈ¯Bab z¯ÒÓ"»«¿»ƒƒ¿««»ƒ

,("ÌÈhÚÓ „Èa ÌÈa¯Â ובדרך ¿«ƒ¿«¿«ƒ
כאשר  במלחמה לנצח אפשר אי הטבע

בני  זאת ועם הכוחות, יחסי הם אלה

נפש  במסירות ביוונים נלחמו ישראל

ÔÎŒBÓÎe ישראל שבני במלחמה כמו ¿≈

מסירות ניהלו  מתוך Ì˙„B·Úנפש,אותה ˙eÏÏk ‰˙È‰ ישראל בני של »¿»¿»¬»»
‰ÏÚÓlL LÙ ˙¯ÈÒÓ ÏL ÔÙ‡a ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»ƒ¿¿…∆∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿»

e‰fL ,ÏÎO‰Ó והן במלחמה הן נפש, במסירות ישראל בני של ההנהגה ≈«≈∆∆∆
ומצוות, התורה ‰ÌÈÂiבקיום eˆ¯L ‰nÓ LnÓ CÙ‰Ï¿≈∆«»ƒ«∆»«¿»ƒ

E˙¯Bz ÌÁÈkL‰Ï"¿«¿ƒ»»∆
,"EBˆ¯ ÈwÁÓ Ì¯È·Ú‰Ïe¿«¬ƒ»≈À≈¿∆

לעיל ‰˙e„bוכמבואר ‡lL∆…ƒ¿«¿
ישראל B·ÚÏL„‰היוונים בני «¬»∆

ה' את ŒÈkעובדים ,ÏÎN ÈtŒÏÚ«ƒ≈∆ƒ
Ì‡ התנגדו‰ÏÚÓlL ‰„B·ÚÏ ƒ«¬»∆¿«¿»

ŒÈa eÓÁÏ ‰Ê ÏÚÂ ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆¿«∆»¬¿≈
‰Ê ˙¯eÓzL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«∆

L eˆ¯ ÌÈÂi‰L אפילוÌb ∆«¿»ƒ»∆«
Lb¯È ‡Ï 'ÌÈwÁ' Ô‰L ˙BˆÓa«ƒ¿∆≈Àƒ…À¿«
Ì‰L ÈtÓ ‡e‰ ÔÓeiwL∆ƒ»ƒ¿≈∆≈

,"EBˆ¯ ÈwÁ"ֿהקדושֿברוך רצון À≈¿∆
כמבואר  ŒÈaלעיל,הוא, e„·Ú»¿¿≈

ÔÙ‡a Ì˙„B·Ú ˙‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¬»»¿…∆
Ô‰L ˙Bˆn‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«ƒ¿∆≈
‰·‰a Ô‰L 'ÌÈËÙLÓ'ƒ¿»ƒ∆≈«¬»»
‡Ï) ÔÓei˜ ‰È‰È - ‰‚O‰Â¿«»»ƒ¿∆ƒ»…
˜¯ (‡l‡ ,ÏÎO‰ ·eiÁ „vÓƒ«ƒ«≈∆∆»«
,'‰ ÔBˆ¯e Èeeˆ Ô˙BÈ‰ ÈtÓƒ¿≈¡»ƒ¿

שהגישה  היא ונמצא ישראל בני של

מן  היוונים, של מהגישה גמור בניגוד

הקצה, אל nL·‡¯הקצה ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈
Á"ÂÓ ˜"Î וחמי מורי קדושת כב'

¯"BÓ„‡20,,הריי"צ ÌbLהרבי «¿∆«
'ÌÈËtLÓ' Ô‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈ƒ¿»ƒ

בשכל ומתקבלות CÈ¯»̂ƒומובנות
,'ÌÈwÁ'‰ ˙BˆÓ BÓk ÔÓi˜Ï¿«¿»¿ƒ¿«Àƒ
ה', לרצון וביטול קבלתֿעול מתוך

‰·‰‰ ÔÈÚ ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿««¬»»
‡Ùeb ‰‚O‰Â עצמו‰È‰È , ¿«»»»ƒ¿∆

˜Á‰ ÔÈÚ ˙Ó‚„a בתוכו ויכיל ¿À¿«ƒ¿««…
מהשכל. שלמעלה לאלוקות ביטול

,C„È‡Ï ÔÎÂ,שני ÌbLמצד ¿≈¿ƒ»∆«
'ÌÈwÁ' Ô‰L ˙Bˆn‰ מצוות «ƒ¿∆≈Àƒ

BÓkעלֿשכליות  ÔÓi˜Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿»¿
,'ÌÈËtLÓ' Ô‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈ƒ¿»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ר

 למלל ימא    9 

ר

ה'תשכ"ט  טבת, דראש־חודש א' חנוכה, שבת מקץ, פרשת שבת

ּגּופא, והּׂשגה ההבנה ענין ׁשּגם והינּו, ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻה'חּקים',

ׁשּגם  ,לאיד וכן החק. ענין ּבדגמת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻיהיה

הּמצֹות  ּכמֹו לקּימן צרי 'חּקים' ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻהּמצֹות

ׁשהן  הּמצֹות קּיּום ׁשּגם והינּו, 'מׁשּפטים', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהן

ּכמֹו ותענּוג טעם טּוב מּתֹו יהיה ְְְֲִִִֶַַַֻ'חּקים'

הּׂשכל, עלּֿפי ׁשּמּובנֹות 'מׁשּפטים' ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבמצֹות

זאת  להסּביר הּׂשכלית הּנפׁש ּביכֹולת יׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאז

ּבזה. ּתענּוג לּה ׁשּיהיה עד הּבהמית, לּנפׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגם

ּכּונֹות,21וכּידּוע  ׁשּתי יׁש מצוה ּכל ׁשּבקּיּום ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּזהּו ּבפניֿעצמּה, מצוה ׁשּבכל הּפרטית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכּונה

הּמצֹות  ׁשּבכל הּכללית והּכּונה כּו', הּמצוה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָטעם

ׁשאֹומרים  ּוכמֹו קּבלתֿעל, ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשוה,

"אׁשר  מצוה ּכל על ׁשּמברכים  הּברכה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֻּבנּסח

ּבמצֹותיו הּמצוה eeˆÂקּדׁשנּו ׁשּקּיּום הינּו, ," ְְְִִָָ¿ƒ»ְְִִֶַַָ

מּפני  רק אּלא) ׁשּבּה, הּטעם מּצד (לא ְִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא

ׁשּמּצד  העבֹודה אפן ׁשּזהּו לקּימּה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנצטּוינּו

וכּמבאר  מהּׂשכל. ׁשּלמעלה נפׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמסירת

עליוֿהּׁשלֹום 22ּבּתניא  רּבנּו מׁשה ׁשּצּוה הּטעם ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּפעמים  קריאתֿׁשמע לקרא לארץ ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלּדֹור

ּבמסירת  ׁשמים מלכּות עליו לקּבל יֹום ְְְְִִִֵַַַַָָָָּבכל

מסירת  ּבענין הּצר מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹנפׁש,

יּתן  ּומֹוראכם "ּפחּדכם להם הבטיח הלא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹנפׁש,

וגֹו' ּומצֹותיה 23ה' הּתֹורה ׁשּקּיּום מּׁשּום אּלא , ְְִִִֶֶֶַָָָ

לה' נפׁשֹו מסירת ענין ּתמיד ׁשּיזּכר ּבזה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּתלּוי

כּו'.

נֹוסף LÈÂד) ּדהּנה, ה"ּקרן". ענין עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּבבחינת  ׁשהּוא ּכמֹו ה"ּקרן" ענין ְְְִִִֶֶֶַַַַעל

ּוטלפים  קרנים נכללים ׁשּבזה ּופסלת, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹחיצֹונּיּות

ׁשהּוא  ּכמֹו ה"ּקרן" ענין ּגם יׁשנֹו ְְְְִֶֶֶֶַַַַַּביחד,
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ועוד.)21 ואילך. סע"ב נח, לעשי"ת דרוש ראש עטרת א. מ, שלח לקו"ת כה.)23ספכ"ה.)22ראה יא, עקב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לקיום  דומה להיות צריך החוקים קיום שבו שב'משפטים' היתרון את ומפרט

'ÌÈwÁ'ה'משפטים' Ô‰L ˙Bˆn‰ Ìei˜ ÌbL ,eÈ‰Â אף על ¿«¿∆«ƒ«ƒ¿∆≈Àƒ
הוא  גם מכלֿמקום כאמור, וביטול, קבלתֿעול מתוך קיום הוא שבעיקרו

'ÌÈËtLÓ' Ô‰L ˙BˆÓa BÓk ‚eÚ˙Â ÌÚË ·eË CBzÓ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ««¿«¬¿¿ƒ¿∆≈ƒ¿»ƒ
,ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ˙B·enL שהרי ∆»«ƒ«≈∆

והנאה  עונג לו שיש הוא האדם טבע

שמובנים  מדברים באידיש) ('געשמאק'

החידוש  וזהו איתם, מזדהה והוא לו

מובנים  שאינם ה'חוקים' שקיום כאן

קיום  כמו תענוג מתוך יהיה

מובנים שכן כאשר Ê‡Lה'משפטים' ∆»
ותענוג  טובֿטעם יש ב'חוקים' ≈LÈגם
˙ÈÏÎO‰ LÙp‰ ˙ÏBÎÈa השכל ƒ∆«∆∆«ƒ¿ƒ

עצמו  ומצד ניטרלי שהוא עצמו מצד

הרע  והיצר הבהמית לנפש שייך אינו

הטוב  וליצר האלוקית לנפש לא וגם

˙‡Ê ¯ÈaÒ‰Ï הטובֿטעם את ¿«¿ƒ…
ה'חוקים' שבמצוות »Ìbוהעונג

‰È‰iL „Ú ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ«∆∆««¬ƒ«∆ƒ¿∆
dÏ אין עצמה שמצד הבהמית לנפש »

המצוות  בקיום ורצון עניין שום לה

.‰Êa ‚eÚz«¬»∆
Úe„iÎÂ21 החסידות בתורת ¿«»«

ÈzL LÈ ‰ÂˆÓ Ïk Ìei˜aL∆¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈
ÏÎaL ˙ÈË¯t‰ ‰ek‰ ,˙Bek«»««»»«¿»ƒ∆¿»
e‰fL ,dÓˆÚŒÈÙa ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿≈«¿»∆∆

‰Âˆn‰ ÌÚË מצווה אותה של «««ƒ¿»
וטעם eÎ',מסויימת זו שכוונה ומובן

מצווה  בכל ומיוחדים שונים זה

‰ek‰Â מצווה כל בקיום השנייה ¿««»»
הכוונה ÏÎaLהיא ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ∆¿»

ÔÈÚ e‰fL ,‰ÂLa ˙Bˆn‰«ƒ¿¿»∆∆∆ƒ¿«
,ÏÚŒ˙Ïa˜ של הכללית הכוונה «»«…

והתבטלות  שמים מלכות עול קבלת

ה' Áqaלרצון ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe¿∆¿ƒ¿À«
Ïk ÏÚ ÌÈÎ¯·nL ‰Î¯a‰«¿»»∆¿»¿ƒ«»

‰ÂˆÓ המצוות בכל שווה זה ונוסח ƒ¿»
הכלל מן יוצא ˜eLcללא ¯L‡"¬∆ƒ¿»

ÌeiwL ,eÈ‰ ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»«¿∆ƒ
ÌÚh‰ „vÓ ‡Ï) ‡e‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»…ƒ««««

daL,שלה הפרטי eÈeËˆpLוהעניין ÈtÓ ˜¯ (‡l‡ֿמהקדושֿברוך ∆»∆»«ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ
e‰fL("וצונו")dÓi˜Ïהוא הוא, הציווי מפני רק המצוות ‡ÔÙקיום ¿«¿»∆∆…∆

.ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL LÙ ˙¯ÈÒÓ „vnL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ«¿ƒ«∆∆∆¿«¿»≈«≈∆

‡Èza ¯‡·nÎÂ22ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ ‰evL ÌÚh‰ ¿«¿…»««¿»«««∆ƒ»…∆«≈»»«»
ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Ï ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ«∆ƒ¿¿»»∆ƒ¿…¿ƒ«¿««¬«ƒ¿»

LÙכדי  ˙¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï לנאמר בהתאם ¿«≈»»«¿»«ƒƒ¿ƒ«∆∆
מאודך", ובכל נפשך בכל לבבך "בכל להיות צריכה ה' שאהבת שמע בקריאת

C¯v‰ Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»«…∆
LÙ ˙¯ÈÒÓ ÔÈÚa בני מצד ¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆

לארץ, הנכנסים …¬‰Ï‡ישראל
Ì‰Ï ÁÈË·‰ הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿ƒ«»∆

ישראל  לארץ הכניסה לקראת

'‰ ÔzÈ ÌÎ‡¯BÓe ÌÎcÁt"«¿¿∆«¬∆ƒ≈
'B‚Â23,בארץ היושבים העמים על ¿

ולכבוש  לארץ להיכנס בנקל שיהיה כך

צורך  יש מה לשם ואםֿכן אותם,

ישראל, בני מצד «∆‡l‡במסירותֿנפש
‰¯Bz‰ ÌeiwL ÌeMÓƒ∆ƒ«»

BˆÓe¯kÊiL ‰Êa ÈeÏz ‰È˙ ƒ¿∆»»»∆∆ƒ¿…
BLÙהאדם  ˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ „ÈÓz»ƒƒ¿«¿ƒ««¿

.'eÎ '‰Ï«
שם: בתניא הזקן אדמו"ר ובלשון

רבינו  משה ציווה למה יובן "ובזה

לדור  תורה במשנה עליוֿהשלום

שמע  קריאת לקרות לארץ שנכנסו

מלכות  עליו לקבל יום בכל פעמיים

להם  הבטיח והלא נפש, במסירת שמים

אלא  וגו' ה' יתן ומוראכם פחדכם

תלוי  ומצוותיה התורה שקיום משום

נפשו  מסירת עניין תמיד שיזכור בזה

תמיד  בלבו קבוע שיהיה ייחודו על לה'

כי  מזיכרונו ימיש לא ולילה יומם ממש

תמיד  לנצחו יצרו נגד לעמוד יוכל בזה

כנ"ל". שעה ובכל עת בכל

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ עניין „) את ¿≈¿«≈∆
כמבואר  ה', בעבודת נפש המסירות

‰"Ô¯w"לעיל, ÔÈÚ ÌÚ שכאמור ƒƒ¿««∆∆
אודות  ז"ל חכמינו במאמר נזכר לעיל

ישראל  לבני שאמרו היוונים מלחמת

לכם  שאין השור קרן על לכם "כתבו

שממשיך  כפי ישראל", באלוקי חלק

ומפרט.

"Ô¯w"‰ ÔÈÚ ÏÚ ÛÒB ,‰p‰c¿ƒ≈»«ƒ¿««∆∆
˙ÏÒÙe ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk,עצמו השור ÊaL‰לגבי ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ¿…∆∆»∆

„ÁÈa ÌÈÙÏËe ÌÈ¯˜ ÌÈÏÏÎ והטלפיים הקרניים דין זה ולעניין ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»«ƒ¿««
eiÏÚÓÏ˙‡שווה, ‡e‰L BÓk "Ô¯w"‰ ÔÈÚ Ìb BLÈ לשבח ∆¿«ƒ¿««∆∆¿∆¿«¬ƒ»
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הפורקן י ועל הניסים ועל

ּכּמבאר  ּד"קרן", הּפנימּיּות והינּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹלמעלּיּותא,

הּתֹורה' ז"ל 24ּב'אֹור רּבֹותינּו מאמר 25ּבפרּוׁש ְְֲֵֵַַַַָ

מלכּותן, נמׁשכה - ּבקרן ׁשּנמׁשחּו ּוׁשלמה ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹּדוד

נמׁשכה  לא - ּבפ ׁשּנמׁשחּו ויהּוא ְְְְְְִִֵֶַָָֹׁשאּול

מחּוץ  הּוא הּקרן ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָמלכּותן.

ּבעבֹודה  וענינֹו מהראׁש, למעלה והּוא ְְְְְְֲִֵַָָָָָָֹֹלהראׁש,

נפׁש מסירת ענין להּׂשכל,26הּוא ׁשּמחּוץ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּתֹופס  ה"ּקרן" ׁשענין והינּו מהּׂשכל, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּולמעלה

ׁשּנמׁשחּו ּוׁשלמה ׁשּדוד הּטעם וזהּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהעצם.

החזק  ענין ׁשהּוא מלכּותן, נמׁשכה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבקרן

חזק  ּדבר ׁשהּוא הּקרן ּבדגמת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻוהּנצחּיּות,

ּתֹופס  ה"ּקרן" ׁשענין לפי והינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַהּמתקּים,

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבֹו27ּבהעצם, אין ׁשהעצם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

ׁשאּול, על ּוׁשלמה ּדוד מעלת היא ּובזה ְֲִִִִֶַַַָָָֹֹׁשּנּויים,

הּנהר  מרחֹובֹות הּבינה 28ׁשאּול ענין ׁשהּוא ,29, ְְִִֵֶַַַָָָָ

ּבעלֿ ׁשהּוא היא האדם ׁשּמעלת היֹות ֱֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשעם

הּלב  על ׁשּליט ּומח ׁשלמּות 30ׂשכל, ּובפרט , ְְִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשהיה  ּכפי הּנהר" "רחֹובֹות ׁשל ּבאפן ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּׂשכל

מלכּותֹו", נמׁשכה "לא מּכלֿמקֹום ׁשאּול, ְְְִִֵֶַָָָָֹאצל

ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום מּגיע אינֹו הּׂשכל ׁשענין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמּׁשּום

ּבקרן,ׁשּנּויים, ׁשּנמׁשחּו ּוׁשלמה ּדוד ודוקא ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹֹ

מהּׂשכל, ׁשּלמעלה נפׁש מסירת ענין על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּמֹורה

ׁשאין  ּבהעצם ׁשּמּגיעים לפי מלכּותן", ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"נמׁשכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו ׁשּנּויים. נצח 31ּבֹו "וגם ְְִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּמלכּות  הינּו, יּנחם", ולא יׁשּקר לא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹיׂשראל

ׁשּנתּבאר  ּוכמֹו "נצח", ׁשל ּבאפן היא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדוד

'נצחּיּות',27לעיל  מּלׁשֹון ּגם הּוא ׁש"ּנצח" ְְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  מלכּותן", ׁש"ּנמׁשכה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹוהינּו,

הּוא  הּנצחּיּות וענין נצחית, ׁשּמלכּותן זאת, ְְְְְִִִִִֶַַַָֹעֹוד

נצחי, ענין ׁשהּוא נּכר ּבּתחּלתֹו ׁשּגם ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹּבאפן
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א.)30 רכד, מזח"ג א) (יז, יב פרק כט.)31תניא טו, שמואלֿא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰Bz¯‰'וחשיבות  ¯B‡'a ¯‡·nk ,"Ô¯˜"c ˙eiÓÈt‰ eÈ‰Â ,24 ¿«¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿…»¿«»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa25המלכים ÓÏLe‰בגמרא, „Âc ¿≈«¬««≈»ƒ¿……
eÁLÓpL למלכותÔ¯˜a מתוך בשמן הייתה למלכות שלהם המשיחה ∆ƒ¿¿¿∆∆

- Ô˙eÎÏÓקרן ‰ÎLÓ המלכים ואילו ונצחיות, המשך לה Ïe‡Lויש ƒ¿¿»«¿»»
pL ‡e‰ÈÂCÙa eÁLÓ בשמן ¿≈∆ƒ¿¿¿«

פך  Ô˙eÎÏÓמתוך ‰ÎLÓ ‡Ï -…ƒ¿¿»«¿»
נפסקה. אלא לדורות

Ô¯w‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â של ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆∆
קרן בראשם שיש החיים ‰e‡בעלי

‰ÏÚÓÏ ‡e‰Â ,L‡¯‰Ï ıeÁÓƒ¿»…¿¿«¿»
BÈÚÂ ,L‡¯‰Ó רומז זה ודבר ≈»…¿ƒ¿»

‰„B·Úa'ה ÔÈÚבעבודת ‡e‰ »¬»ƒ¿«
LÙ ˙¯ÈÒÓ26ıeÁnL ¿ƒ«∆∆∆ƒ

ÏÎO‰Ï עלֿפי שמתחייב דבר ולא ¿«≈∆
וההיגיון, ÏÎO‰Óהשכל ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈«≈∆

עלֿשכלי, דבר היא נפש ומסירות

"Ô¯w"‰ ÔÈÚL eÈ‰Â המסירות ¿«¿∆ƒ¿««∆∆
ÌˆÚ‰aנפש ÒÙBz הנשמה בעצם ≈¿»∆∆

כוח  כמו הפרטיים מהכוחות שלמעלה

השכל.

ÌÚh‰ e‰ÊÂ הדברים פנימיות לפי ¿∆«««
Ô¯˜a eÁLÓpL ‰ÓÏLe „ÂcL∆»ƒ¿……∆ƒ¿¿¿∆∆
‡e‰L ,Ô˙eÎÏÓ ‰ÎLÓƒ¿¿»«¿»∆
ללא  לדור מדור נמשכת כשהמלכות

eiÁˆp‰Â˙,הפסק ˜ÊÁ‰ ÔÈÚƒ¿««…∆¿«ƒ¿ƒ
˜ÊÁ ¯·c ‡e‰L Ô¯w‰ ˙Ó‚„a¿À¿««∆∆∆»»»»

ÈÙÏוקשיח  eÈ‰Â ,Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿«¿¿ƒ
ÒÙBz "Ô¯w"‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««∆∆≈
¯‡a˙pL BÓÎe ,ÌˆÚ‰a¿»∆∆¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ27 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
תשכ"ט, זו, שנה של בשלום" "פדה

ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡ ÌˆÚ‰L∆»∆∆≈ƒƒ
בו  אין "והעצם המאמר: (ובלשון

בכמה  המובא החוקרים כלשון שינויים

שכל  ב'דבריֿאלוקיםֿחיים' מקומות

משתנה"), בלתי ‰עצם ‰Ê·e‡È »∆ƒ
‰ÓÏLe „Âc ˙ÏÚÓ שמלכותם «¬«»ƒ¿……

היא  כי שינויים, ללא נצחית, היא

בעצם Ïe‡L,קשורה ÏÚ שכתוב «»
¯‰p‰ ˙B·BÁ¯Ó Ïe‡L28, »≈¿«»»

‡e‰L'הנהר 'רחובות ‰Èa‰המושג ÔÈÚ29 והתרחבות הסתעפות שהיא ∆ƒ¿««ƒ»
רחב, לנהר ונמשלה החכמה ‰‡„Ìנקודת ˙ÏÚnL ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡∆«¬«»»»

החיים  בעלי על שלו ËÈlLוהיתרון ÁÓe ,ÏÎNŒÏÚa ‡e‰L ‡È‰ƒ∆««≈∆…««ƒ
·l‰ ÏÚ30˙B·BÁ¯" ÏL ÔÙ‡a ÏÎO‰ ˙eÓÏL Ë¯Ù·e , ««≈ƒ¿»¿≈«≈∆¿…∆∆¿

Ïˆ‡ ‰È‰L ÈÙk "¯‰p‰«»»¿ƒ∆»»≈∆
,Ïe‡L,ונפלאה גדולה מעלה וזו »

‰ÎLÓ ‡Ï" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…ƒ¿¿»
"B˙eÎÏÓ,שאול ÌeMÓשל «¿ƒ

ÚÈbÓ BÈ‡ ÏÎO‰ ÔÈÚL לא ∆ƒ¿««≈∆≈«ƒ«
ולהתחבר  לגעת מצליח ולא 'נוגע'

ÌB˜Óaביותר גבוהה ÔÈ‡Lדרגה ¿»∆≈
„Âc ‡˜Â„Â ,ÌÈÈepL Baƒƒ¿«¿»»ƒ

eÁLÓpL ‰ÓÏLe למלכות ¿……∆ƒ¿¿
ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL ,Ô¯˜a¿∆∆∆∆«ƒ¿«
‰ÏÚÓlL LÙ ˙¯ÈÒÓ¿ƒ«∆∆∆¿«¿»

,ÏÎO‰Ó היא כפשוטה שהקרן כשם ≈«≈∆
לראש  Ô˙eÎÏÓ"מעל ‰ÎLÓ"ƒ¿¿»«¿»

ÌˆÚ‰aלנצח, ÌÈÚÈbnL ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒƒ¿»∆∆
.ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡L∆≈ƒƒ
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ31 בספר ¿∆««∆»

Ï‡¯NÈשמואל  Áˆ Ì‚Â"¿«≈«ƒ¿»≈
wLÈ¯הקדושֿברוךֿהוא  ‡Ï אלא …¿«≈

מוחלטת  אמת ÌÁpÈהוא ‡ÏÂ ואין ¿…ƒ»≈
את  לפרש ויש ושינוי", חרטה בו

דוד  בית מלכות על ¿»‰eÈ,הפסוק
ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ „Âc ˙eÎÏnL∆«¿»ƒƒ¿…∆∆
¯‡a˙pL BÓÎe ,"Áˆ"≈«¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ27 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
הנזכר  בשלום' ‰e‡'פדה "Áˆp"L∆≈«

רק  אלא לא ניצחון »Ìbמלשון
‡lL ,eÈ‰Â ,'˙eiÁˆ' ÔBLlÓƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿∆…
"Ô˙eÎÏÓ ‰ÎLÓp"L „·Ïa BÊƒ¿«∆ƒ¿¿»«¿»

הפסק, ללא BÚ„בימיהם, ‡l‡∆»
˙ÈÁˆ Ô˙eÎÏnL ,˙‡Ê גם …∆«¿»ƒ¿ƒ

הבאים  ועד,,לדורות »¿ÔÈÚÂ¿ƒלעולם
ÌbL ÔÙ‡a ‡e‰ ˙eiÁˆp‰«ƒ¿ƒ¿…∆∆«

שנים B˙lÁzaאפילו  כעבור רק ולא ƒ¿ƒ»
ÈÁˆ,רבות  ÔÈÚ ‡e‰L ¯kƒ»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ú‚Ba eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿≈«
˙e„ÒÙ‰‰ ÔÈÚÏ,והכיליון האובדן ¿ƒ¿««∆¿≈
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יא

ה'תשכ"ט  טבת, דראש־חודש א' חנוכה, שבת מקץ, פרשת שבת

ׁש"ּכל  ההפסדּות, לענין ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָועלּֿדר

ׁשּכתב  ּכמֹו נפסד, הּוא ׁשּמּתחּלתֹו נפסד", ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹהוה

מתחיל 32ה'ּבחּיי' ׁשּנֹולד מּׁשעה ׁשהּתינֹוק ְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּבהם  ׁשאין הּנבראים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלהתיּבׁש,

ענין  ּבהם ׁשּיׁש הֹוראה זֹו הרי ההפסדּות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָענין

ׁשּנמׁשכה  ׁשּזה ּדוד, ּבמלכּות ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהּנצחּיּות.

הּמלכּות, ּבתחּלת מּיד הּוא נצחי ּבאפן ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹמלכּותֹו

אֹור' ּב'תֹורה הּמבאר יֹום 33עלּֿדר" ּבענין ְְְְִֶֶַַַָָֹ

"ארֹו ארֹו.34ׁשּכּלֹו הּוא ׁשּבּתחּלתֹו , ְִִֶֶָָָֻ

LÈÂ ּב'אֹור הּמבאר עלּֿפי ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְִִֶַַָָֹ

ּבחינת 13הּתֹורה' ׁשהּוא ה"ּקרן" ענין ְְִִֶֶֶַַַַָ

הּיֹובל  קרן ּוכמֹו ּבחינת 35ּבינה, הּוא ׁש"יֹובל" , ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשהּוא  לדוד, ׁשּי זה הרי ּומּכלֿמק ֹום ְֲִִִֵֶֶַָָָָָ'ּבינה',

ּׁשּכתב  מה עלּֿפי והינּו הּמלכּות, ְְְְִִֶַַַַַַַָּבחינת

ּד36האריז"ל  היא הּמלכּות גמת ׁשּפנימּיּות ְְְֲִִִִֶַַַַָֻ

ׁשּנמׁשחּו ּוׁשלמה ּדוד ענין ּולפיֿזה ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹ'ּבינה',

ּדהינּו לֹומר צרי 'מלכּות', ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָּבקרן

ּבּה מאירה מּמׁש ('ּבינה') עיּלאה ה"א .37ּכאׁשר ְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

נמׁשכת  ׁש'ּבינה' העּלּוי מהּו להבין, ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָוצרי

ּכאׁשר  ּדלכאֹורה, ה'מלכּות', ּבספירת ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָּומאירה

ּגדֹול  ּבעּלּוי היא הרי ּבמקֹומּה, עֹומדת ְְֲִִִִֵֶֶַָָָה'ּבינה'

הּׁשלמּות  ׁשעּקר לפי ׁשּזהּו הּוא, הענין א ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר.

קּבלתֿעל  ענין מּצד ּדוקא, ּב'מלכּות' ְְְִִַַַַַַַָָֹהּוא

ּכמֹו ('ּבינה'), מהּׂשכל ׁשּלמעלה נפׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומסירת

ׁשאּול. על ּוׁשלמה ּדוד ּבמעלת לעיל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּנתּבאר

היֹות  ּדעם ּוׁשלמה, ּדוד ׁשּבין החּלּוק ּגם ְְְֱִִִֵֶֶַַָֹֹוזהּו

נאמר  עליו ׁשלמה, ׁשל מעלתֹו הפלאת 38ׁשּגדלה ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

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

32(.142 ע' תשי"א בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת – כח" א, בראשית עה"ת בפי' [הבחיי] למש"כ הכוונה "אולי

סע"ד.)33 יח, ו.)34תולדות כג, תהלים ה.)35מדרש ו, בראשית.)36יהושע ר"פ הרקיע ב.)37זהר שא, שם אוה"ת

ט.)38 כב, הימיםֿא דברי

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰Â‰ Ïk"L,כעת שקיים דבר שבסופו ÒÙ„",כל לעובדה רק הכוונה ואין ∆»…∆ƒ¿»

אלא  ונאבד מתכלה הדבר רב, זמן כעבור דבר, ÒÙ„,של ‡e‰ B˙lÁznL∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»
שסופו  כיוון מתחילתו כלומר, כבר כזה נחשב הוא נפסד, kL˙·להיות BÓk¿∆»«

'ÈiÁa'‰32˜BÈz‰L כברLaÈ˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó „ÏBpL ‰ÚMÓ «¿«≈∆«ƒƒ»»∆««¿ƒ¿ƒ¿«≈
עתיד  שהוא אף על ורעננות חיות ולאבד

רבות, שנים עוד ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלחיות
ÔÈÚ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ‡¯·p‰ Ôk≈«ƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿«

˙e„ÒÙ‰‰,כלל‰‡¯B‰ BÊ È¯‰ «∆¿≈¬≈»»
.˙eiÁˆp‰ ÔÈÚ Ì‰a LiL∆≈»∆ƒ¿««ƒ¿ƒ

‰fL ,„Âc ˙eÎÏÓa ÔÎŒBÓÎe¿≈¿«¿»ƒ∆∆
ÈÁˆ ÔÙ‡a B˙eÎÏÓ ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»«¿¿…∆ƒ¿ƒ

‰‡eדבר של «iÓƒ„לאמיתו
C¯cŒÏÚ ,˙eÎÏn‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿«∆∆

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰33ÔÈÚa «¿…»¿»¿ƒ¿«
חכמינו  מאמר של הפנימית המשמעות

השביעי  האלף על במדרש "ÌBÈז"ל
"CB¯‡ BlkL34B˙lÁzaL , ∆À»∆ƒ¿ƒ»

.CB¯‡ ‡e‰»
כמאמר  שם: אור' ב'תורה לשונו (וזה

יום  השביעי אלף על ז"ל רבותינו

פירוש  כי הוא והעניין ארוך. שכולו

הוא  בתחילתו שגם היינו ארוך, כולו

נופל  אריכות לשון אין ולכאורה ארוך.

ואיך  בתחילה. ולא וסוף בסיום רק

בתחילתו? גם ארוך כולו

איןֿסוף  אור גילוי שיהיה הכוונה אך

עליון  בסתר המלובש ברוךֿהוא

ארך  שכתוב כמו אנפין אריך שנקרא

היינו  אנפין', 'אריך ונקרא כו'. אפים

כי  בעשייה למטה גם להימשך שיכול

רוחניות  ומשווה שווה יתברך קמיה

בתחילה  ארוך כולו כן ועל וגשמיות...

לו  שאין בחינה גילוי שהוא בסוף כמו

תכלה"). לו ואין תחילה

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·n‰13 «¿…»¿«»

הצמחֿצדק  »¿ÔÈÚƒלאדמו"ר
BÓÎe ,‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰L "Ô¯w"‰ לגבי יהושע בספר הכתוב לשון «∆∆∆¿ƒ«ƒ»¿

יריחו  חומות בהפלת בשופר ‰Ï·Biהתקיעה Ô¯˜35, בתורה שכתוב וכמו ∆∆«≈
השופר, תקיעת בהישמע היינו היובל", "במשוך מתןֿתורה ≈∆Ï·BÈ"L"אודות

הפנימית  'Èa‰',במשמעות ˙ÈÁa ‡e‰ שחמישים בכך גם שנרמז כפי ¿ƒ«ƒ»
שערים,שנה  חמישים יש ולבינה "יובל" שקרן ÌB˜ÓŒÏkÓeנקראים אף ƒ»»

בינה, בחינת היא ÈÁa˙היובל ‡e‰L ,„Â„Ï CiL ‰Ê È¯‰¬≈∆«»¿»ƒ∆¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ למלכות וגם לבינה גם שייכת היובל שקרן כך על לתמוה ואין ««¿

·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«ƒ«∆»«
È¯‡‰Ï"Ê36˙eiÓÈtL »¬ƒ«∆¿ƒƒ

˙eÎÏn‰ שלמעלה המלכות עניין ««¿
לזולת  והשפעה העם על מהמלוכה

‰ÊŒÈÙÏe ,'‰Èa' ˙Ó‚c ‡È‰ƒÀ¿«ƒ»¿ƒ∆
eÁLÓpL ‰ÓÏLe „Âc ÔÈÚƒ¿«»ƒ¿……∆ƒ¿¿
,'˙eÎÏÓ' ˙ÈÁa ‡e‰L Ô¯˜a¿∆∆∆¿ƒ««¿

לעיל, eÈ‰cכמבואר ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿«¿
‰‡lÈÚ ‡"‰ ¯L‡k עליונה ,ה' «¬∆≈ƒ»»

הוי' שם של ראשונה ה' שהיא (היא

ספירת  LnÓעניין ('‰Èa'ƒ»«»
da ‰¯È‡Ó37.המלכות בספירת ¿ƒ»»

ÈelÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
בכך  האור ותוספת המיוחד היתרון

‰¯È‡Óe ˙ÎLÓ '‰Èa'L∆ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ»
,'˙eÎÏÓ'‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿
'‰Èa'‰ ¯L‡k ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¬∆«ƒ»

dÓB˜Óa ˙„ÓBÚ,הספירות בסדר ∆∆ƒ¿»
¯˙BÈ ÏB„b ÈelÚa ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ»≈

בדרגה שהרי  נחותה המלכות ספירת

הבינה? מספירת

ÈÙÏ e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆¿ƒ
˙eÓÏM‰ ¯wÚL כללות של ∆ƒ««¿≈

הספירות  ‰e‡השתלשלות
,‡˜Âc '˙eÎÏÓ'a שהוא וכפי ««¿«¿»

האדם  ˜Œ˙Ïaבעבודת ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿««»«
ÏÚ שמים LÙמלכות ˙¯ÈÒÓe …¿ƒ«∆∆

והמצוות  התורה קיום «¿»¿∆ÏÚÓlL‰על
,('‰Èa') ÏÎO‰Ó למה מעבר ≈«≈∆ƒ»

השכל  פי על ומתחייב ¿BÓkשמתבקש
„Âc ˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬«»ƒ

Ïe‡L ÏÚ ‰ÓÏLe אצלם שדווקא ¿……«»
ואילו  השכל. מעל ההתעלות הייתה

לעיל. כמבואר השכל, עניין הבינה, ספירת הוא שאול של עניינו

˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדל‰ÓÏLe „Âc ÔÈaL,עצמם˙BÈ‰ ÌÚc ¿∆««ƒ∆≈»ƒ¿……¿ƒ¡
¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,‰ÓÏL ÏL B˙ÏÚÓ ˙‡ÏÙ‰ ‰Ï„bL38‡e‰" ∆»¿»«¿»««¬»∆¿……»»∆¡«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

הפורקן יב ועל הניסים ועל

ׁשמֹו, יהיה ׁשלמה ּגֹו' מנּוחה איׁש יהיה ְְְְְִִִֶֶָֹֹ"הּוא

ועד  ּבימיו", יׂשראל על אּתן וׁשקט ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָוׁשלֹום

הוי'" ּכּסא על ׁשלמה היתה 39ׁש"וּיׁשב ּובזמּנֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבאׁשלמּותא" סיהרא מּכלֿמקֹום 40"קימא , ְְְֲִִֵַַָָָָָ

ּכפי  ּדוקא, ּדוד עלֿידי היתה זה לכל ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָההכנה

הּמקּדׁש) ּבית לבנין (ּבנֹוגע לׁשלמה ּדוד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשאמר

הׂשּכיל" עלי ה' מּיד ּבכתב לפי 41"הּכל והינּו, . ְְְְְִִִִִַַַַָָֹ

'חכמה  ּבחינת הּוא ׁשלמה ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָֹֹׁשענינֹו

הּמצֹות' ּב'ספר ׁשּכתּוב (ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָׁשּבמלכּות'

מהּֿׁשאיןּֿכן  ,('מל 'מּנּוי מצות צדק' ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַלה'צמח

והינּו, הּמלכּות, ספירת ּכללּות הּוא ענינֹו ְְְְְְִִִַַַַָָָּדוד

ׁשּיכּותּה ּבעּקר מדּגׁש החכמה ּבענין ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻׁשּגם

וקּבלתֿ הּבּטּול ענין הּמלכּות, ספירת ְְְְְִִִִַַַַַַַָָלכללּות

ּׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר מהּׂשכל. ׁשּלמעלה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעל

ז"ל 42לעיל  רּבֹותינּו מאמר "ּתכלית 43ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵַַַַ

מה  (עלּֿפי טֹובים" ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְֲִִִַַַָָָחכמה,

נדּפס  ּוכבר הּיׁשנה', ּב'רׁשימה ׁשעּקר 44ּׁשּכתּוב ,( ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּלהיֹותּהענ  אּלא הּבּטּול, ענין הּוא החכמה ין ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ההׂשּכלה. ענין ּגם ּבּה יׁש - ׁשלם ְְְִֵֵַַַַַָָָָּפרצּוף

ׁשאמרּו:e‰ÊÂה) הּיונים נגד ׁשהּמלחמה ¿∆ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאין  הּׁשֹור קרן על לכם ְִֵֶֶֶֶַַָ"ּכתבּו

ּבחינת  עלֿידי היתה יׂשראל", ּבאלקי חלק ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלכם

נפׁש ּומסירת  הּתקף ענין ׁשהּוא ּדקדּׁשה', ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻה'ּקרן

הּגזרה  ּבטלה ׁשעלֿידיֿזה מהּׂשכל, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּובטלה  כּו', הּׁשֹור" קרן על לכם ְְְִֶֶֶַַָָָּד"ּכתבּו

ּולהעבירם  ּתֹורת "להׁשּכיחם ּורצֹונם ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָמחׁשבּתם

ׁשל  ּבאפן העבֹודה ועלֿידי ."רצֹונ ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֻמחּקי

ּבאפן  הּמלחמה נצחֹון ּגם היה נפׁש, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹמסירת

ּולהּלל  "להֹודֹות ועד כּו', מעּטים" ּביד ורּבים חּלׁשים ּביד ּגּבֹורים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָׁש"מסרּת

אליעזר' ּדרּבי ּב'ּפרקי נאמר זה ׁשעל ּדיקא, הּגדֹול" ׁשמ" הּגדֹול", 45לׁשמ ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
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כג.)39 כט, כו.)40שם פט"ו, שמו"ר ב. רכה, א. קנ, זח"א יט.)41ראה כח, הימיםֿא דרבא )42דברי בפומי' מרגלא ד"ה

ואילך). 316 ע' חנ"ד (תו"מ וישלח א.)43דש"פ יז, ואילך.)44ברכות 158 ס"ע שלום תורת השיחות פ"ג.)45ספר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ôz‡ Ë˜LÂ ÌBÏLÂ ,BÓL ‰È‰È ‰ÓÏL 'Bb ‰ÁeÓ LÈ‡ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»¿……ƒ¿∆¿¿»»∆∆∆≈

„ÚÂ ,"ÂÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÏÚ גם בו נאמר אלו מעלות שמלבד כך כדי «ƒ¿»≈¿»»¿«
"'ÈÂ‰ ‡qk ÏÚ ‰ÓÏL ·LiÂ"L39BpÓÊ·e שלמה , מלכות בימי ∆«≈∆¿……«ƒ≈¬»»ƒ¿«

‰˙È‰הזוהר eÓÏL‡a˙‡"בלשון ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈ˜"40 עמד הירח »¿»«¿»ƒ¬»¿«¿≈»
באמצע  שהוא (כפי בשלימותו

שלימות, של למצב משל החודש),

‰Ê ÏÎÏ ‰Î‰‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¬»»¿»∆
האמורות  הללו הנפלאות המעלות כל

Âc„בשלמה  È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈»ƒ
„Âc ¯Ó‡L ÈÙk ,‡˜Âc«¿»¿ƒ∆»«»ƒ
˙Èa ÔÈ·Ï Ú‚Ba) ‰ÓÏLÏƒ¿……¿≈«¿ƒ¿«≈

Ïk‰" (Lc˜n‰ התכנית פרטי כל «ƒ¿»«…
הבית בניין הכתב Îa˙·של על עלו ƒ¿»
כתובה ÈÏÚכתכנית '‰ „iÓ עלֿידי ƒ«»«

ÏÈkN‰41ÈÙÏ"דוד  ,eÈ‰Â . ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ
‡e‰ ‰ÓÏL ÏL BÈÚL אמנם ∆ƒ¿»∆¿……

זו  עצמה במלכות אבל המלכות, עניין

'˙eÎÏÓaL ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»∆««¿
'˙Bˆn‰ ¯ÙÒ'a ·e˙kL BÓk)¿∆»¿≈∆«ƒ¿
ÈepÓ' ˙ÂˆÓ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï¿«∆«∆∆ƒ¿«ƒ
„Âc ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,('CÏÓ∆∆«∆≈≈»ƒ
˙¯ÈÙÒ ˙eÏÏk ‡e‰ BÈÚƒ¿»¿»¿ƒ«

˙eÎÏn‰ החכמה עניין דווקא ולאו ««¿
ÔÈÚaשבמלכות, ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ¿«

Lb„Ó ‰ÓÎÁ‰ המלך דוד אצל «»¿»À¿»
˙eÏÏÎÏ d˙eÎiL ¯wÚa¿ƒ»«»»ƒ¿»
Ïeha‰ ÔÈÚ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿ƒ¿««ƒ

Ïa˜ÂÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÏÚŒ˙ ¿«»«…∆¿«¿»≈«≈∆
אף  על שלמה על אפילו דוד מעלת וזו

במדריגה  הוא שלמה גם כללי שבאופן

לעיל. כמבואר זו,

¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ42 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

בשבת  שנאמר דרבא" בפומיה "מרגלא

תשכ"ט, זו, שנה וישלח פרשת

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa43 ¿≈«¬««≈
eLz·‰בגמרא  ,‰ÓÎÁ ˙ÈÏÎz"«¿ƒ»¿»¿»

‰Ó ÈtŒÏÚ) "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ«ƒ«
,'‰Li‰ ‰ÓÈL¯'a ·e˙kM∆»»¿ƒ»«¿»»

Òt„ ¯·Îe44ÔÈÚ ¯wÚL ,( ¿»ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿«

‰ÓÎÁ‰ השכלי הרעיון והתרחבות הסתעפות ללא בלבד 'נקודה' שהיא «»¿»
‰Ïeha,לפרטים  ÔÈÚ ‡e‰'מה 'כח אותיות היא ש'חכמה' בכך כנרמז ƒ¿««ƒ

ביטול  על מורה מה'ו"מה' 'ונחנו הכתוב d˙BÈ‰lLכלשון ‡l‡∆»∆ƒ¿»
ÌÏL Ûeˆ¯t המכילה שלימה הספירות 'מערכת' עשר כל את -וכוללת «¿»≈

‰ÏkN‰‰ ÔÈÚ Ìb da LÈ אבל ≈»«ƒ¿«««¿»»
ההבנה  ולא הביטול הוא העיקר עדיין

וההשגה.

„‚ ‰ÓÁÏn‰L e‰ÊÂ (‰¿∆∆«ƒ¿»»∆∆
ÌÎÏ e·˙k" :e¯Ó‡L ÌÈÂi‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿»∆
ÌÎÏ ÔÈ‡L ¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ«∆∆«∆≈»∆

,"Ï‡¯NÈ È˜Ï‡a ˜ÏÁ כמאמר ≈∆∆¡…≈ƒ¿»≈
לעיל,ז"ל חכמינו  «¿«‰È˙‰המובא

Ô¯w'‰ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««∆∆
Û˜z‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰M„˜cƒ¿À»∆ƒ¿««…∆

LÙ ˙¯ÈÒÓe התורה קיום על ¿ƒ«∆∆
ÏÎO‰Ó,והמצוות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL נפש המסירות בכוח ∆«¿≈∆
היוונים  נגד שהתייצבו ישראל בני של

‰ ‰ÏËa‰¯Êb היוונים של »¿»«¿≈»
"¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ ÌÎÏ e·˙k"c¿ƒ¿»∆«∆∆«
ÌBˆ¯e Ìz·LÁÓ ‰ÏË·e ,'eÎ»¿»«¬«¿»¿»
E˙¯Bz ÌÁÈkL‰Ï"¿«¿ƒ»»∆

"EBˆ¯ ÈwÁÓ Ì¯È·Ú‰Ïe ובני ¿«¬ƒ»≈À≈¿∆
היוונים  את ניצחו במלחמה ישראל

‰B·Ú„‰הרוחנית. È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»
ÈÒÓ¯˙הרוחנית  ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ«

ÔBÁˆ Ìb ‰È‰ ,LÙ∆∆»»«ƒ¿
‰ÓÁÏn‰ בגשמיותÔÙ‡a «ƒ¿»»¿…∆

ÌÈLlÁ „Èa ÌÈ¯Bab z¯ÒÓ"L∆»«¿»ƒƒ¿««»ƒ
,'eÎ "ÌÈhÚÓ „Èa ÌÈa¯Â¿«ƒ¿«¿«ƒ

נס, בדרך שנאמר ÚÂ„ניצחון כפי ¿«
הניסים' 'ועל נוסח ¿"B„B‰Ï˙בסיום

,"ÏB„b‰ EÓLÏ Ïl‰Ïe¿«≈¿ƒ¿«»
,‡˜Èc "ÏB„b‰ EÓL" מדייקים ƒ¿«»«¿»

הגדול' 'שמך Ê‰ואומרים ÏÚL∆«∆
Èa¯c È˜¯t'a ¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈¿«ƒ

'¯ÊÚÈÏ‡45˙Ò¯È‚k) ¡ƒ∆∆¿ƒ¿«
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יג

ה'תשכ"ט  טבת, דראש־חודש א' חנוכה, שבת מקץ, פרשת שבת

הׁשל"ה  היה 46(ּכגירסת העֹולם נברא ׁשּלא עד ( ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ

הּגדֹול  ׁשמֹו ונקרא ּבלבד, ּוׁשמֹו ׁשּזהּו47הּוא , ְְְְְִִֶֶַַָָ

ּכמֹו ּבגּלּוי, ּובא ׁשּנמׁש ּוכפי ה'עצמי', ְְְְְְִִִִִֶַָָָָענין

יחּדו 48ׁשּכתּוב  ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָ

ּדּבר. הוי' ּפי ֲִִִֵָָּכי

1

2

3

4

5

ג.)46 יד, שה"ש בלקו"ת הובא ב. מח,)47ג, שלח לקו"ת ע"פ – רסד ס"ע ח"א שה"ש אוה"ת א; קנג, להצ"צ סהמ"צ

ה.)48רע"ג. מ, ישעי'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰"ÏL‰46‡¯· ‡lL „Ú ( «¿»«∆…ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ העולם לפני ‰È‰בריאת »»»»

‡e‰ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

BÓL ‡¯˜Â ,„·Ïa BÓLe¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿
ÏB„b‰47e‰fL על , מורה ה'גדול' «»∆∆

,'ÈÓˆÚ'‰ ÔÈÚ ומהות עצמיות ƒ¿»»«¿ƒ

e·‡האלוקות  CLÓpL ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»»
,Èel‚a כלל שבדרך שה'עצמי' כפי ¿ƒ

ומתגלה  בא מגילוי, למעלה ¿BÓkהוא
·e˙kL48 ימות על ישעיה בנבואת ∆»

‰Âהמשיח  „B·k ‰Ï‚Âe‡¯Â 'È ¿ƒ¿»¿¬»»¿»
.¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ ¯Na ÏÎ»»»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

של  והן  התלמידים  של  הן  החדש  לזמן  הלימודים  התחלת  באופן  ממ"ש  נהניתי  ...ב( 
התלמידות, ובטח ישלח ג"כ סדר היום של לימודיהם וכן בנוגע להנהגתם מתחיל מעש"ק אחר 

חצות עד לאחר מוצש"ק.

ג( בטח למותר לעוררו אשר המכתב דא' דסליחות שבודאי קיבל העתקתו בלה"ק, הנה 
תוכנו זמנו הוא כל השנה, וכיון שבר"ה העבר לא הי' במקומו, הרי זה אמתלא באופן המתאים 

להודיע ע"ד התוכן לאלו האנשים שאפשר להשפיע זה עליהם.

...בטח ימהר כתת התלמידים שהם על התור לנסוע לצרפת כמובן ע"י שמתדברים תחלה 
עם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר ניסן שי' נעמאנאוו באופן המתאים...

בטח קיבל רשימת הדבורים דמוצש"ק בראשית לאגודת נשי ובנות חב"ד, ומהראוי אשר 
נשי חב"ד  כיון שאין הדיוק שיהי' דוקא  זו במחנם הט'  זוגתו תחי' תתענין לעשות אגודה מעין 

והכוונה הוא לחיזוק ותוספת בנוגע למעשה בפועל ששוות בזה כל נשי ובנות ישראל.

ויודיע  דא"ח  הלומדים  להתלמידים  חנוכה"  "מעות  בשמי  יחלק  כדאשתקד  בודאי 
שמותיהם.

מוסג"פ הקונטרס די"ט כסלו. וכן העתק מכתב כללי.
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a"iyz'd ,dkepgc iying xp lil zgiy .c"qa*.
דברוקלין – תמימים תומכי ישיבת –**לתלמידי

מייסדי .‡ – זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה האדמורי"ם הנשיאים קדושת תומכי 1כבוד הישיבה ומנהלי
ורצונם 2תמימים  חפצם הי' אדיר – יהיו3ליובאוויטש הישיבה תלמידי xi`dlאשר zexp4 לא שיהיו ,

– אלא גרידא, חסידים תלמידים לא בלבד, לומדים תלמידים לא סתם, xi`dlתלמידים zexp וכלשונם ,
בזה  .5המדוייק

– הלשון בשלימות:xi`dlוגםzexpדיוק הנר שיהי' אפשר כי מתאים – בכלי ונמצאים שמן, ,6פתילה,
– העיקר הנה זה לזולתו.xi`dlובכל ולא לעצמו לא מאיר אינו דולק, אינו הנר חסר: יהי' –

1

2

3

4

5

6

ונשלחה )* ובלה"ק באידיש שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ואילך *לכו"כ  484 ע' ח"ב ללקו"ש בהוספות אח"כ ונדפסה ,

ואילך  כו ס"ע יד חוברת חב"ד בבטאון ו(רובה) (באידיש),
איזה  (בתוספת בלה"ק השיחה רשימת – לקמן הבא (בלה"ק).

באידיש). השיחה מרשימת אחדים ופרטים מ"מ
קכ): ע' ריש ח"ה (אג"ק זו שנה חנוכה זאת מכתב וראה
לפני  אמרתי אשר דחנוכה, החמישי מנר השיחה רשימת "מוסג"פ
ובכלל  התמימים לכל היא שייכה באמת אבל שיחיו, התלמידים
ואהבת  תוכיח הוכח הציווי ג"כ נכלל שבזה תומ"צ, שומר ליהודי
(בתרגום  קעד ע' ושם רמו). ע' שם גם (וראה וד"ל" כו' לרעך
התלמידים  לפני שאמרתי ממה רשימה "מוסג"פ ללה"ק):
כל  כי, בנ"י, לכל היא שייכת אבל העבר, בחנוכה אלי כשנכנסו
וגוי  כהנים ממלכת לי תהיו ואתם כמ"ש היא, בנ"י של עבודתם
הוא  שענינו לכהן, עצמו את להחשיב צריך יהודי שכל קדוש,

כו'". משפחתו בבני ובפרט בעצמו קדושה להמשיך
הק')** לחדרו נכנסו – שליט"א אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ

אלה  גם בבוקר, החסידות דלימוד הסדר את השומרים התלמידים
כסלו  מי"ט פעמים ג' הפחות לכל .**שהיו

רשימה (ע "פ התלמידים שנכנסו ע"י לאחרי שהוכרזה
שליט"א  אדמו"ר כ"ק הסתכל – דזייקאבסאהן) הרר"י ָהמשפיע
תלמידים  איזה כאן שנמצאים להמשפיע, ואמר התלמידים, כל על
נכנסו  שהם שיתכן ענה, המשפיע נוכחים. להיות צריכים שאינם
רשימת  את ליתן שליט"א אדמו"ר כ"ק אל (וניגש ברשותו שלא
אדמו"ר  כ"ק ואמר הכניסה), רשות להם שניתנה התלמידים
גיין  וויל מען "אז הק'): פניו על נסוכה שחוק (כשבבת ַשליט"א
די  איז איצט ניט אבער אנדערש, איז רחמנות און חסד ַָמיט
ניט  מען וועט דא שוין זיינען וואס "די והוסיף: ָָצייט"...

ַַארויסווארפן".
פניו  הק', מצחו על ימינו יד העביר שליט"א אדמו"ר כ"ק

) השיחה את לומר והתחיל ).l"endהרצינו,
(1icqiin מו"ח כ"ק הי' לפועל, בנוגע כי, רבים, לשון

אדמו"ר  כ"ק לאביו, המציע זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר
דו"ד  אחרי ישיבה. לייסד זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה (מהורש"ב)
(כך  האוהל על (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק נסע ביניהם, שהי'
להאוהל  הכוונה ובודאי אדמו"ר. מו"ח מכ"ק סתם שמעתי
וכ"ק  צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק של היינו – בליובאוויטש
אמר  משם ובבואו זי"ע), נבג"מ זצוקללה"ה – מהר"ש אדמו"ר
רשימת  – מנחם תורת (ראה ההצעה מקבל כי אדמו"ר מו"ח לכ"ק

וש"נ). שלה. ע' היומן
"התמים"2) ראה – תמימים" "תומכי השם קריאת אודות

ואילך). שסה ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק ואילך  כג ע' ח"א
(3mpevxe mvtg:utg שהוא תענוג הרצון, פנימיות –

לרצון. לקו"ת oevxהסיבה (עיין גלוי הרצון הרצון, חצוניות –
רז"ל  לשון וכדיוק וש"נ). ד). (כח, ספ"א לבבתני ד"ה שה"ש

שיאמר עד אותו "כופין וש"נ): א. ו, אינו dvex(ר"ה כי – אני"
בזה, אותו.daxc`eמתענג שכופין כיון רוצה, זה שבכל אלא ,

זה מרז"ל לשון צ"ל הי' דאעפ"כ להקשות אני,utgואין
דאף  קשיא דלא – ספ"ב גירושין בהל' הרמב"ם עפמש"כ
הוא  שעדיין כיון אבל הכפי'), בלא (ואפילו הוא חפץ שבאמיתית

הרי בזה, ומודה מכיר אינו חפץ dvexאומרed`עצמו ולא אני
וק"ל. אני.

ואילך].4) 75 [ע' פבֿפז ע' שלום תורת סה"ש ג"כ ראה
פכ"ב. החיים עץ קונטרס

(5.343 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
מקץ 6) פ' תו"א ראה – השי"ת ובעבודת האדם בנפש ענינם

כי  רד"ה אורה שערי ג. לג, בהעלותך לקו"ת ב. לח, שם ב. לב,
ובכ"מ. ואילך). ב (לד, נרי אתה

*(gw 'r d"g w"b` d`x.mye) `lw 'r" :'ek w"dll dwzrd k"b eyri el` miniy xyt`"(.`qw 'r.ftw 'r.(32 dxrd onwl wzrp) akx 'r.
mye) etx 'r" :'ek w"dla mb dwzrdd z` izdbdy"(.cere.

**(oiivl yi,enlyp dkepgc 'd xpaymgpn zxez) elqk h"i zgiya `"hily x"enc` w"k xaic mdilr minid zxyr±'r c"g zeiecreezd
(33 dxrd 185.

 התוועדויות 
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ה'תשי"ב  דחנוכה, חמישי נר ליל שיחת

– שיהיו הדבר xi`dlומוכרח zexp הוא הלא והתואר ולהדליקו. חלקיו לכל הנר את בנפשו למצוא :
xi`dl מאיר או אור לא אשר7– אומרת, זאת –zilkz דוקא להאיר הוא כולל 8הנרות שזה לומר ויש .

השמן  את בחברו גם למצוא כלומר חברו, של הנר את גם להדליק ומחוייבים צריכים והוא: ענין, עוד
ולהדליקו. שלו, והכלי הפתילה

השקיעו .· שהם – ראשונה תרתי: מינה שמע הישיבה, ומנהלי מייסדי של כוונתם היא שזו כיון
הי') לא מתחלה אם (גם אצלכם נתהוו ממילא, בדרך הנה, זה ידי שעל – ושני' בזה. הק' כחותיהם

בפועל. זה כל את להביא והכחות היכולת

הק  דכסופא אמנם נהמא דרך על שיהי' רוצה אינו רבינו 9ב"ה שסיפר וכמו בנו 10, הזקן, רבינו אשר
עבודה  ע"י שמים יראי יהיו החסידים אשר ביגיעה, השתדלו צדק, הצמח אדמו"ר ונכדו האמצעי אדמו"ר
הדבר  להביא אותו המונעים וענינים נסיונות אחד כל אצל מתהווים לכן – ממילא בדרך שמים יראי ולא
כזו  עבודה אשר נדמה לאחד היא. ממשית מניעה ולפעמים מניעה, שזו לו נדמה לפעמים פועל. לידי
הגם  – להכוונה, כבר הוא מתאים כי להאיר, נר בבחינת כבר שהוא נדמה ולהשני מדאי, יותר היא כבדה

מזה. במאד הוא רחוק עדיין שבפועל

רז"ל  ואמרו הוא, וצדיק רבי שרצון כיון הרי 11אבל הקב"ה שאצל כשם הנה לבוראם, דומים צדיקים
נדח" ממנו ידח לבלתי מחשבות בכלל,12"חשב ישראל בני המחבר הממוצע שהוא ורבי, נשיא כמו"כ ,
הקב"ה  עם ומקושריו, תלמידיו שיהי'13ובפרט איך ויהי' נדח. ממנו ידח לא אשר הענין כאן כן גם יש ,

ת"ת  הלכות ושו"ע בתניא אומר הזקן אדמו"ר שכ"ק וכפי בפועל. לבוא הדבר מוכרח זה 14– "בגלגול
אחר". בגלגול או

פירוש  זהו הגוף. מן הנפש בצאת שנה, ועשרים מאה לאחר דוקא הכוונה אין – אחר" "בגלגול
דין  בעלמא חיותו בחיים עיקרי שינוי בו כשנעשה כן גם כולל – אחר" "גלגול אבל .15הפשוט.

זמן?! לאחר על התיקון לדחות מה ועל למה – קודם אחת שעה זאת ולתקן לעשות שיכולים ומאחר
בשיחותיו  אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם שאפשר 16וידוע מה המחרת ליום דוחים אינם פקחים, הם חסידים :

לעשותם" "היום היום. .17לעשות

הוא.‚ נ"ח) (הדלקת זה וענין חנוכה, נרות מדליקים חנוכה חנוכה xwirבלילי .18מצות

להדליק  חייבים אנשים ובין נשים לנשים 19בין נמסרו ויו"ט שבת נרות בין 20. הם חנוכה נרות אבל ,
איש  התקיפות 21לאנשים, לו אין שבאמת או לו, שאין לו שנדמה מי כלומר לנשים, ובין לכבוש, שדרכו –

לכל  שלו, הסביבה את להאיר יכול הוא גם אבל הזולת. על ולפעול לכבוש כדי עד ההתפשטות וכח
הפחות.

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

ב,7) (פסחים המאירים כוכבים כו' אור כוכבי הלשון ע"ד
א).

א.8) נג, ברכות ראה
רע"ד).9) (ז, צו ר"פ לקו"ת פ"כ. תדבא"ר ראה

ע'10) תש"ב סה"ש גם וראה .57 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
.119

ועוד.11) ה. פ"י, במדב"ר
יד.12) יד, שמואלֿב
אדמו"ר 13) ע"ד מדובר (שם 158 ע' שלום תורת סה"ש ראה

המאחד  המחבר, ממוצע כו' וביניכם הוי' בין "עומד האמצעי):
הנשמות". ע"י ואלקות עולמות

ס"ג.14) פ"ד ת"ת הל' שו"ע ספל"ט. תניא
גלגול 15) שהוא זה "וענין ב: הקדמה הגלגולים שער ראה

בספר  המתאימים ובמקומות ג. הקדמה בסוף ושם כו'". בחיים

אלול  כ"ב מכתב גם וראה – ספי"ד. תניא ג"כ וראה הגלגולים.
שנד). ע' ח"ו (אג"ק זו שנה

(16.117 ע' .6 ע' תש"ב .48 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
קסו). ע' ח"ו (אג"ק זו שנה תמוז ג' מכתב

ואתחנן.17) ס"פ – הכתוב לשון
תרעו 18) ר"ס או"ח מג"א א. מו, סוכה הרואה תוד"ה ראה

חנוכה  הל' הרמב"ם על מרגאצוב) (להגאון צפע"נ שם. ובנ"כ
ה"ג. פ"ג

חב"ד 19) המנהגים ספר ס"ג. סתרע"ה או"ח טושו"ע ראה
.2 הערה 69 ע'

פ"ה 20) שבת הל' רמב"ם ועוד. סה"ו. פ"ב שבת ירושלמי
(ס"ה). ס"ג סרס"ג או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"ג.

ב.21) ב, קידושין גם וראה ב. סה, יבמות ראה
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ה'תשי"ב רז דחנוכה, חמישי נר ליל שיחת

החמה" "משתשקע – הדלקתם אלו)22זמן (אפילו השמנים כל כשטמאו בעולם, חושך ויורד ,
ביהמ"ק.22שבהיכל  חורבן לאחר וגם .

הגלות. חשכת זה, הלעומת חשכת להאיר הם חנוכה נרות – אומרת זאת

מבחוץ" ביתו פתח על להניחה מצוה חנוכה גם 22"נר הנה בפרט, הישיבות ובני בכלל ישראל בני –
האמיתית. וכוונה תורה באור מוארים להיות צריכים ה"חצונים" עניניהם

. להניחה מצוה חנוכה משמאל""נר יאיר.23. שלו השמאלי חלל את גם אלא הימני, חלל רק לא –
את גם יאיר יותר: זולת zlefdועוד באמת שהוא מי אפילו ולהדליקו.24, הנר את בו גם למצוא –

והולך" מוסיף ואילך מכאן אחת מדליק ראשון מצוה 22"יום "נר – מאיר נר ניתוסף לילה בכל –
אור" .25ותורה

דקרא" לסיפי' "שפיל – כן שיהי' הוא בטוח מה ידי ועל אופן ודרך 26באיזה אור) ותורה מצוה "(נר :
התורה  פנימיות שבתורה, להמאור ההתקשרות זוהי חיים דרך – מוסר" תוכחת בדורות 27חיים אשר ,

החיים  עץ בקונטרס בארוכה כמבואר – החסידות בתורת נתבארה .28האחרונים

אתם, אשר השי"ת xi`dlיעזור zexpd'ושיהי הישיבה, ומנהלי הישיבה מייסדי של הכוונה את תשלימו ,
הפרטים. בכל חסידותי, נחת מכם, נחת ויקבלו וברחמים, בחסד

ומנהג .„ היום. הוא 29חנוכה תורה חנוכה 30ישראל מעות מקופת 31לחלק חנוכה מעות לכם אתן .
אדמו"ר. מו"ח כ"ק

רבינו  דברי רז"ל 32וע"פ מאמר ע"ד אפילו 33הוא הכמות, נוגע שאינו מתברך", מאיוב פרוטה "הנוטל
מרע" וסר אלקים ירא וישר תם מ"איש היא זו שפרוטה מכיון אבל פרוטה, אפילו קטנה, היותר 34מטבע

ברוחניות. גם אלא בגשמיות רק לא כוונתו – בהצלחה אומר וכשרבינו בהצלחה. ויהי' הנוטלה, מתברך –

כסף  שקל – חנוכה מעות הקדושה בידו נתן שליט"א אדמו"ר מן 36אחד 35[כ"ק אחד לכל –
שנכנסו]. התלמידים

חנוכה"). גוט ("א טבא ַחנוכה

$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ב.22) כא, שבת
א.23) כב, שם
עם 24) "עמיתך פל"ב: ובתניא בסופה. פכ"ב במדב"ר ראה

מי אבל כו' ובמצוות בתורה exagשאתך epi`y למשכן צריך כו'
ה'". ועבודת לתורה לקרבן כו'

בנים).25) (ד"ה ב כג, שבת פרש"י וראה כג. ו, משלי
ועוד.26) א. יו"ד, ברכות – חז"ל לשון
ירושלמי 27) שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א חגיגה
אורה.28) לשערי הקדמה ג"כ בזה עיין
שליט"א 29) אדמו"ר כ"ק בכה אלו תיבות אמירת בעת

)l"end.(

אדה"ז 30) שו"ע ועוד. ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ. סו"ס או"ח

שנח.31) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי כסלו. כ"ח יום" "היום ראה
נב).32) ע' ח"ה (אג"ק זו שנה כסלו ג' מכתב גם ראה

דחנוכה  ה' מנר הר"ד "מוסג"פ [ושם: רכאֿב ע' שם ובארוכה
חי"ז  שנה. ע' ח"ז וכו'"]. פרוטה הנוטל בענין מדובר שם גם אשר

ועוד. ואילך. רצ ס"ע
ב.33) טו, ב"ב א. קיב, פסחים
ג.34) ב, ח. א, איוב
א.35) רנ, זח"א שם. ובפרש"י ב ט, יומא ראה
טו.36) פי"ג, במדב"ר ראה
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c"qazgiy .*a"iyz'd ,dkepgc iying xp lil**.
מוגה  בלתי

פרטית .‡ בהשגחה הוא שבעולם מאורע פרטיות 1כל ובפרטי ישראל, בני של בחיים מאורע ובפרט ,
עד" עדי "בנין שיהי' הוא שתכליתו שמכיון מישראל, ובת בן של 2zexecנישואין ixecl בודאי זה הרי –

בהשגח"פ.

הוא  שבהשגח"פ חל, שבו והזמן החתונה ענין תוכן בין והשייכות הקשר לבאר יש – לכך ובהתאם
החמישי  (בנר החנוכה וכדלקמן.3בימי ,(

בגמרא .· כדאיתא בה, מחוייבות נשים שגם מצינו חנוכה נרות הדלקת בנר 4במצות חייבות "נשים
הנס". באותו היו הן שאף חנוכה

בזה: פרטים ושני

עליהן" מאד היתה "הגזירה הרמב"ם 5א) וכלשון בממונם6, ידם בפירוש mdizepaae"פשטו וכמבואר ,"
אשה 7רש"י  ע"י נעשתה מהגזירה ההצלה ב) .8.

פטורות  נשים גרמא שהזמן מ"ע וכל גרמא, שהזמן עשה מצות היא חנוכה נר שמצות אף – זה  ומפני
הנשים.9ממנה  גם בה מחוייבות –

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר מה את 10[וידוע לעזוב צריך כשהי' נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאביו ,
חנוכה  נר הדלקת ברכת שתשמע שהגם נ"ע, שרה שטערנא הרבנית לזוגתו מצווה הי' החנוכה, לימי ביתו

בעצמה  חנוכה נרות תדליק מ"מ הגברים , ].11מאחד

(שלכן .‚ דוקא אשה ידי על באה חנוכה דנס שההצלה הענינים) (בפנימיות הדבר טעם לבאר ויש
חנוכה). נר בהדלקת – כאמור – מחוייבות

ע"פ –12ובהקדמה  שהרי, היוונים, נגד במלחמתם בנ"י של מסירתֿנפשם טעם מובן אינו שלכאורה
היתה l`דין היוונים גזירת כי, זו, במס"נ לכאורה, מחוייבים, בנ"י הדין 13היו עליהן שחל מצוות על

יהרג" ואל .14ד"יעבור

*(– ואילך. 311 ס"ע ח"ל ללקו"ש בהוספות נדפסה
המקורית  הרשימה ע"פ והוספות שינויים כמה באו זו בהוצאה
ציוני  ניתוספו כן שליט"א. אדמו"ר כ"ק שבספריית מוגה) (בלתי

המו"ל. ע"י מ"מ
אבא )** אברהם ד"ר הרה"ח של פנים" ה"קבלת בעת

מנהטן) גארדענס" "שעטאו (באולם – .*זעליגזאן ַָָ
ואילך.1) סקע"ט בהוספות כש"ט וש"נ.ראה ואילך. סרכ"ג
נישואין.2) דברכות ג' ברכה
של 3) השני') (בפעם הגאולה שלימות הוא זה שיום ולהעיר,

הערה  רפי"ט ח"א רבי בית ס' וראה תקס"א). (בשנת אדה"ז כ"ק
א.

א.4) כג, שבת
א.5) ד, מגילה – שאף תוד"ה
חנוכה.6) הל' ריש
ועוד.7) שאף). (ד"ה שם בר"ן וכן היו). (ד"ה שם שבת
ערך 8) תלמודית אנציק' וראה ועוד. שם. ותוס' ר"ן רש"י,

וש"נ. רמז). (ע' חנוכה
א.9) כט, קדושין

תש"ו 10) חנוכה שבת כסלו, כו וישב, ש"ק ליל שיחת
(קה"ת, להצ"צ ניסים שעשה ברוך ד"ה (קונטרס ס"ז (בסעודה)

תשל"ה. תשרי וא"ו שיחת גם וראה .(20 ע' תשי"א) ברוקלין
נרות 11) ידליקו שהנשים מצינו לא למעשה שבנוגע ואף

ריבוי  ישנם חנוכה נרות בהדלקת כי – הטעם י"ל בעצמן, חנוכה
לימין", "משמאל או לשמאל" "מימין להדליקן, היאך פרטים
הצ"צ  שו"ת תרעו. סו"ס או"ח שו"ע (ראה בזה דעות וכו"כ
אנציק' בסיומו. תתיג סי' ושלום חיים דרכי ס' סז. סי' חאו"ח
שיצאו  תיקנו ולכן וש"נ), ואילך), רפז (ע' חנוכה ערך תלמודית
69 ע' חב"ד המנהגים ספר (וראה הגברים א' ע"י זו במצוה י"ח

להנ"ל). טעם עוד
י 12) וישב ד"ה גם ראה – לקמן –בהבא מנחם (תורת עקב

ואילך. 172 ע' חל"ה לקו"ש .(205 ע' ח"ד התוועדויות
ע'13) (אייזענשטיין) מדרשים אוצר אנטיוכוס. מגילת ראה

ואילך. 190
יו"ד 14) טושו"ע רפ"ה. יסוה"ת הל' רמב"ם א. עד, סנהדרין

קנז. ר"ס

*(zxez) daiyid icinlzl (dkepg inc zwelge) dgiyd zxin` ixg`l xvw onf jyn ohdpna dpezgd mle` l` rqp `"hily x"enc` w"k
mgpn±(jli`e 227 'r c"g zeiecreezd± המו"ל.
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ה'תשי"ב יח דחנוכה, חמישי נר ליל שיחת

יעבור" ואל "יהרג בכלל הוא עריות איסור אשר ס"ב), (כנ"ל "בנותיהם" על להגזירה בנוגע 15וגם

היתה" עולם קרקע ד"אסתר הסברא ישנה הרי רש"י 16– שמדברי זאת, ועוד היתה 7, זו שגזירה משמע,
עצמן" "הנאת ד"הנאת 17מצד הסברא גם ע"ז חלה ובמילא שאני"16, .18עצמן

יעבור") ואל (ש"יהרג העבירות וג' יהרג") ואל (ש"יעבור המצוות שאר בין האמור שהחילוק ואע"פ
"אבל  השמד, בשעת שלא אלא השמד 19אינו .20בשעת רשע מלך שעומד והוא שמד , ויגזור ישראל 20. על

נראה  ובפשטות מצות", משאר אחת על אפילו יעבור ואל יהרג המצות, מן מצוה או דתם שדינו 21לבטל
במלחמה  לצאת חייבים היו בנ"י אם לעיון מקום יש עדיין הרי גזירה, כשעת הוא חנוכה ימי מצב של
את  כופים שאם היא, המצוות, כל על יעבור" ואל "יהרג השמד שבשעת הדברים כוונת שהרי, כך, על
חיוב  שיש לומר אין לכאורה אבל לעבור; ולא נפשו למסור הוא חייב התורה, מצוות על לעבור האדם

dnglna z`vl.גזירות לבטל הרשעה המלכות נגד

שלא  באופן נפשם את ומסרו היוונים נגד במלחמה בנ"י יצאו מדוע – והסבר ביאור דרוש זה ולפי
כלל?! בו מחוייבים היו

בזה: הביאור לומר ויש

ס"ב  (כנ"ל המשפחה" "טהרת עם הקשורים ענינים על הגזירה היתה חנוכה שבימי דבר 22מכיון ,(
dne`dהנוגע zyecwlבמשך ישראל עם קדושת גם תלוי' ובזה ,lk לא לכך – לאח"ז הבאים הדורות

ל  או נפשם את למסור הם חייבים אם כלל בנ"י במס"נהתחשבו למלחמה יצאו אלא mrhnאו, dlrnly
zrce.האומה קדושת את ולהבטיח לשמור כדי  ,

ע"י נפעל זה l`xyiוענין iyp:ההוא שבדור

האנשים), (כמו בה מחוייבים היו שלא דמס"נ באופן היוונים נגד לחמו עצמן הנשים שגם לכך נוסף
ישראל נשי elrteהרי, exxery od odדמס"נ בהרגש להתעורר האנשים במלחמה dlrnlyעל ולצאת מטו"ד,

היוונים  נגד .23גלוי'

ע"י  ובאה נתעוררה – מטו"ד) שלמעלה (מס"נ חנוכה בימי שמצינו דמס"נ המיוחדת שהעבודה וכיון
שגם זכו לכך ישראל, dlvddנשי qpבאהoci lr.דוקא

מדה".„ כנגד "מדה לישראל משלם שהקב"ה דכיון לומר, ישראל 24ויש של שעבודתם כשם לכן, –
עבודתם) (בשביל הקב"ה מאת להם שניתן השכר גם מטו"ד, שלמעלה דמס"נ באופן היתה ההוא בזמן

מטו"ד. למעלה הי'

היו  נגד המלחמה נצחון (א) בזה: פרטים נצחוןושני שהי' – rahdונים on dlrnly מציאת נס (ב) .
נס  בו נעשה אחד, יום להדליק אלא בו הי' ש"לא שאף – שלאח"ז הנס ועיקר ועוד הטהור, השמן פך

ימים" שמונה ממנו .25והדליקו
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ה"ב.15) שם רמב"ם שם. וטושו"ע סנהדרין
ערך 16) תלמודית אנציק' בפרטיות וראה ב. עד, סנהדרין

ואילך). קח (ס"ע עריות .p"yeגלוי
ועוד.17) שם. בתולה ובתוד"ה ב ג, מכתובות להעיר
איסור 18) משום ליכא דא כגון שבגזירה את"ל ופשיטא

בתוספת  וכמ"ש וש"נ), קי). (ע' שם תלמודית אנציק' (ראה עריות
(ד"ה פ"ו תענית למגילת הניחו).חדשים ולא

סע"א).19) שם, (מסנהדרין ה"ג שם רמב"ם
בכ"י 20) אבל "שמד". במקום "גזירה" ברמב"ם לפנינו

"שמד". ועוד התימנים
(21.6 שבהערה רמב"ם ראה

(22– המשפחה טהרת על אחרות גזירות כמה אז היו ועד"ז
כז  שאילתא תשכ"א) ירושלים מירסקי, (הוצאת שאילתות ראה
מדרשים  אוצר והערות"). (ב"באורים וש"נ קפז). ע' קפה. ע' (ריש
של  ראשון לשבת יוצר ואילך. 192 ע' .189 ע' (13 (שבהערה

חנוכה.
קפז 23) (ס"ע הקודמת שבהערה ושאילתות יוצר ראה

מפסקי  ולהעיר .192 ע' .190 ע' מדרשים אוצר וש"נ. ואילך).
טו. אות חנוכה הל' פ"ב שבת ריא"ז

ואילך.24) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין ב. קה, שבת
ברחמיך 25) ואתה ד"ה וראה שם. ובמאירי ב כא, שבת

ואילך. קפז) ע' כסלו סה"מ מנחם (תורת ס"ב  תשמ"ח כו' הרבים



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יר

 פנההעיהדהנ   19 

יר

ה'תשי"ב  דחנוכה, חמישי נר ליל שיחת

בהקדם  זה במשך 26ויובן ידלק ושהשמן טהור, שמן פך דמציאת לנס ישראל הוצרכו מדוע לכאורה :
בצבור" דחוי') (או הותרה "טומאה הרי – ימים גם 27שמונה המנורה את להדליק להם מותר הי' וא"כ ,

טמא? בשמן

ומכיון מדה", כנגד "מדה לבנ"י שילם שהקב"ה – בזה באופןmdyוהביאור נפשם miptlcמסרו
dlrnle,ימים שמונה במשך והדלקתו טהור שמן של הפך דמציאת בנס הקב"ה להם שילם הדין, משורת

טמא) בשמן להדליק כאמור, מותרים, היו דין שע"פ (כיון הדין משורת למעלה גם .28שהוא

מישראל:.‰ לכאו"א והוראה לימוד ומזה

צריכים  אלא הדין, משורת (וצריך) שמותר מה ורק אך לעשות אין האומה לקדושת הנוגע בדבר
ודעת, מטעם למעלה נפש במסירת ללכת ולהתאמץ מדה miptlלהתחזק משלם והקב"ה הדין, משורת

ועד"ז  בגשמיות – רב בשפע הקב"ה נותן מסויימת, במדה להסתפק שיכולים בענינים שאף מדה, כנגד
ברוחניות.

על  עד"), עדי ("בנין בישראל בית בנין שהרי, – הנישואין לענין בנוגע גם והוראה לימוד ומכאן
נוגע והקדושה, הטהרה dne`dיסוד zyecwl.

ס"ג) (כנ"ל ישראל נשי של המס"נ עבודת ע"י במיוחד זה ענין נפעל החנוכה שבימי דכשם ולהוסיף,
ע"י  נקבעת אליו) השייך (וכל הבית הנהגת שעיקר במוחש, כנראה הדורות, כל במשך גם הוא כך –

dy`d 29דוקא.
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וראה 26) ועוד. שם. לשבת יהושע פני ראה – לקמן בהבא
זו  שנה כסלו וכ"ח כ"ו מכתב ואילך. 488 ע' ח"כ לקו"ש גם

ואילך). קו ע' ואילך. צו ס"ע ח"ה (אג"ק
וש"נ.27) סע"א. פ, א. עז, פסחים
שנרות 28) שליט"א, אדמו"ר כ"ק הזכיר הדברים בהמשך

את להאיר ענינם .jyegdחנוכה
שהענין 29) מכיון אשר העיר, שם נוכח שהי' הרבנים אחד

ע"ד הוא שליט"א אדמו"ר כ"ק מאתנו dlbpdשדיבר אלה גם הרי ,
את  להבין יכולים התורה פנימיות בלימוד מתעסקים שאינם

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר הביאור.
ריש  קסא , (זח"ב עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל ידוע
של  השתלשלות סדר ישנו ("עלמא") שבעולמות כשם ולכן, ע"ב),

מובן, ומזה ("אורייתא"). לתורה בנוגע גם הוא כך דרגות, ריבוי
התורה) (פנימיות החסידות תורת של וההסברים הענינים שגם
עד  מדריגות בכו"כ ומשתלשלים נמשכים מעלה, למעלה ששרשם

באותיות גם אבל,zeheytשמתלבשים ,okez.הוא אחד הענין
– דמס"נ ההוראה ע"ד לעיל הנאמר אודות הנ"ל הזכיר אח"כ
מסירתֿנפש, ע"ד לדבר צריכים שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

באמריקה  .*ובפרט
חלק  ללימוד שייך שאינו הנ"ל הרב הפטיר שיחתם בהמשך
שחלק  לכך הסיבה שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר שבתורה. הנסתר

" בשם מכונה בתורה קיימתxzqpזה זה (שבגלל "dripn על
הרי  אותו, ללמוד מסכימים הייתם באם כי, בגללכם, היא לימודו)

ה" חלק "xzqpגם נעשה הי' שבתורה "dlbp!"

*(126 'r z"y'd uiw y"dq mb d`x.n"kae.

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

,lfnlàéðúäåla` ,zxg` `ziixaa epipy ixde -äôBkäaiigd - §¨©§¨©¤
zetklBúhî úà,zelia` oicnBúhî àìdilr oyiyàeä ãáìa ¤¦¨Ÿ¦¨¦§¨

,äôBk àeä úéaä CBúa Bì LiL úBhî ìk àlà ,äôBkz` elit` ¤¤¨¨¦¤¥§©©¦¤
ixd ybxcd z` dtki `ly recn ok m`e ,odilr mipyi oi`y el`

zncewd `ziixaa epipyy dfne .ziaay zehnd llka `ed s`
dgec .`cbc `qxr epi`y gken ,diitka aiig epi` ybxcy

,`xnbdàéL÷ àì àä,`ler lr `iyew dpi` ef dl`y mb - ¨Ÿ©§¨
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המשך ביאור למס' נדרים ליום שלישי עמ' א
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כ

.h"kyz'd ,zah g"xc` ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

להוסיף ‡. צריך אם שקו"ט – בר"ח כשחל חנוכה דשבת ההפטרה אודות ראשון 1דובר פסוק גם
סברא  יש (שהרי חודש" "מחר הפטרת של ואחרון ראשון ופסוק כסאי", "השמים הפטרת של ואחרון
הם  ההפטרות שב' דכיון חודש, מחר מהפטרת ואחרון ראשון פסוק מוסיפים ר"ח בשבת שרק לומר

ר "ח, pipr`בענין cg מנביא לדלג  אין ור "ח, חנוכה בשבת משא"כ לנביא, מנביא לדילוג נחשב זה אין ,
`xgלנביא oipraהוספת בין לחלק יש וכן ;'a להוספת חשובה, קריאה דהוי פסוקים מג' פחות פסוקים,

'c ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – חודש) דמחר פסוקים וב' כסאי דהשמים פסוקים ב' פסוקים,
ואילך. 187 ע' חל"ה בלקו"ש

שליט"א:)·. אדמו"ר כ"ק (וסיים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שאמר מה ידוע אופן, יש 2ובכל מסויימת, פעולה שעושים שלפני להגדה, בנוגע
להסתכל  יש אלא אלו, בענינים שקו"ט יש שבהם בספרים לעיין די שלא והיינו, ההגדה, בתוך להסתכל

וכו'. בסידור בפועל, לעשות צריך מה שנרשם היכן

חנוכה, דשבת ההפטרה אמירת שלאחרי בירושלים, חב"ד כולל של בלוח להדיא מפורש ובנדו"ד:
ר"ח  של הפסוקים הוא 3מוסיפים תורה ישראל ומנהג דורות, מכמה בירושלים המנהג הוא שכן והיינו, .4.

כולל  של בלוח מ"ש ע"פ להתנהג יש דר"ח, הפסוקים להוסיף שאין מפורש ימצאו שלא זמן כל ובמילא,
חב"ד.

לאחרונה  המדובר עם קשור זה הרי – בירושלים חב"ד כולל של הלוח אודות שהוזכר וכיון
ירושלים"5במאמרים  תשב "פרזות של 6אודות באופן במקומה עומדת שירושלים בלבד זו שלא ועד ,
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הוסיף 1) לא ולכן בכך, שהסתפק אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
להפסק  ההוספה תחשב להוסיפם, צריך אין אם כי, אלו, פסוקים

הברכות. בין
(2.92 ע' תש"ד סה"ש
כ"ק 3) התרעם הבאה) השיחה (בהתחלת הדברים בהמשך

להיות  שתפקידם אלו גם (כולל א' שאף כך על שליט"א אדמו"ר
זה. על העיר לא בישראל) הוראה מורי

תיקון, הדורשים ענינים על לעורר נוהג הי' שבעבר והוסיף,
של  ענין שזהו כך, פעולתם, פועלים הדברים שאין שנוכח עד
לא  [ובודאי טובים דברים היותם שעם והיינו, בטלים", "דברים
(בפיהמ"ש  הרמב"ם שמאריך כפי ח"ו, מאוסים או אסורים דברים
בהם  אין הרי הדיבור], חלקי פרטי בביאור מי"ז) פ"א אבות
תבל, קצוי לכל ושולחים הדברים את רושמים היותר לכל תועלת;
ולא  לרושם, לא לשומע, לא – אחד לאף תועלת בזה אין אבל

הרשימה. למקבל
יז), יט, (קדושים עמיתך" את תוכיח "הוכח הציווי שישנו ואף
שבסופו  בגלל זה הרי – וש"נ) א. לא, (ב"מ פעמים" מאה "אפילו
משא"כ  פעולתם, הדברים יפעלו פעמים) מאה (לאחרי דבר של
כי, הדברים, יפעלו לא פעמים מאה לאחרי שגם בנדו"ד,
שלאחרי  תקוה יש הזזה, איזה יש הראשונה שבפעם כשרואים

הזזה  שאין כשרואים אבל בשלימות, הדבר יתוקן פעמים מאה
(כמובן  שינוי ללא ישאר שכך הדברים טבע הרי כלל, ושינוי
שהם  והארץ לשמים בנוגע ה"א) פ"א (ברכות הירושלמי מדברי
שינוי, ללא לעולם שישארו מוכח שמזה הבראם", כיום "חזקים
מתחלת  להשתנות מתחיל הזמן, במשך שמשתנה דבר כל כי,
ריש  חנ"ה מנחם (תורת פ"ד במאמר (ראה הבחיי כמ"ש בריאתו,
וכיון  להתייבש, מתחיל שנולד משעה שהתינוק וש"נ) .(93 ע'
כיום  (חזקים בריאתם מתחלת נשתנו לא והארץ שהשמים

לעולם). ישתנו לא הבראם),
בה" עצב "אין ששבת שכיון שליט"א, אדמו"ר כ"ק וסיים
אין  ב), כג, מו"ק בתוס' הובא סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי (ראה

המשמחים. ענינים אודות לדבר אם כי כיו"ב, בענינים להאריך
ברמ"א 4) הובא – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

ד"ה 5) ואילך; פ"ג כסלו די"ט פרזונו צדקת מ"ד אר"א ד"ה
6 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך פ"ב וישב דש"פ בשלום פדה

ואילך). 65 ע' ואילך;
ח.6) ב, זכרי'
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כא

ה'תשכ"ט  טבת, אדר"ח חנוכה, שבת מקץ, ש"פ שיחת

כמארז"ל  ישראל, ארץ בכל שמתפשטת מזה, יתירה אלא ארץ 7"פרזות", בכל שתתפשט ירושלים עתידה
צדקנו. משיח בביאת ממש, בקרוב הארצות, בכל שתתפשט ישראל ארץ ועתידה ישראל,

***

והודאה"‚. "הלל של הענין גם שישנו (דאף חנוכה של ענינו עיקר שזהו – האור לענין (אבל 8בנוגע
הרי  – ואור) והולך דמוסיף ובאופן האור, הו"ע ענינו עיקר הרי בפורים), כמו ושמחה, המשתה ענין לא
אור  או האבוקה אור כמו דוקא, גדול אור רק ולא מקום, בריחוק גם מקום, בכל שמתפשט היא תכונתו

מקום. בכל מתפשט הנר, אור כמו קטן, אור גם אלא המדורה,

בנוגע חילוקים אמנם חילוק zenklיש ישנו וכמו"כ שכדיהאור, האור, לפעולת iepiyבנוגע lertl
מרתף  כמו מעופש, הוא שהאויר במקום להאיר כדי וכמו"כ יותר, גדול באור צורך יש מקום, באותו

דוקא  האבוקה באור צורך יש –9וכיו"ב, מקום בריחוק גם מקום, בכל ההתפשטות תכונת עצם אבל ;
קטן). באור (גם האור ענין בכללות ישנה

כמו  ומסתיר, המנגד דבר אין כאשר רק – מקום בכל מתפשט שהאור אמורים דברים במה אמנם,
(כמבואר  עלי'" ולדרים לארץ השמש בין "המבדיל וקלוש" קל "ענן אפילו או וחשוך" עב "ענן

אין 10באגה"ת  כאשר אבל האור, והתפשטות המשכת את מעכב זה הרי כו', מחיצה יש שכאשר והיינו, ,(
מקום. בריחוק גם האור נמשך אזי  המפסיק, דבר

בעבודה:„. והענין

הוא  – האסור דבר הרשות: לדבר האסור דבר בין החילוק  הוא מקום לריחוק המנגד דבר בין החילוק
המנגד. דבר אינו אבל מקדושה, מקום בריחוק רק הוא – הרשות דבר משא"כ הקדושה, והיפך מנגד

יותר: ובפרטיות

זה  הרי  קדושה, ולא הרשות, דבר רק שזהו שאף מצוה, מכשירי של ענין יש – גופא הרשות בדברי
במסכת  (כמבואר השבת את דוחין מצוה מכשירי גם הנה ר"א שלדעת ועד הקדושה, אל מקום בקירוב

).11שבת 

ראויים  שהם כיון – מהקדושה מקום בריחוק אינם ואעפ"כ מצוה, מכשירי שאינם ענינים יש וכמו"כ
מקדושה. מקום בריחוק הם ולכן מצוה, דבר להיות ראויים שאינם ענינים יש אך מצוה; דבר להיות

בפיך" המותר "מן להיות שצריך הקרבנות, בענין בהמה 12ולדוגמא: מיני כמה רק יש ומ"מ, דוקא,
לקרבן  ראויים אינם בפיך", המותר "מן היותם שעם טהורות, חיות משא"כ לקרבן, וא"כ,13שראויים ,

הרשות. דבר להיותם המנגד, דבר אינם ואעפ"כ, מקדושה, מקום בריחוק הם הרי

החושך:‰. לענין בנוגע גם ישנם מקום) וריחוק המנגד (דבר הנ"ל ענינים ב'

של 14ידוע  מציאות שיש או האור, העדר אלא אינו החושך ענין אם – החושך בענין שיטות ב' שיש
האור). העדר רק (לא חושך

החסידות  בתורת הובאו אלו שיטות החושך:15וב' בענין אופנים ב' שיש והיינו, אמת, ששניהם כיון ,
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לקו"ת 7) תקג. רמז ישעי' יל"ש בתחלתו. דברים ספרי ראה
ב. פט, מסעי

ב.8) כא, שבת
חל"ב 9) מנחם תורת גם וראה סע"ד. סה, חוקת לקו"ת ראה

וש"נ. .400 ע' חמ"ט .156 ע'
פ"ז.10)

א.11) קלא,
וש"נ.12) ב. כח, שם
ובפרש"י.13) טו יב, ראה פ'
(14.180 ע' ח"י בלקו"ש בהנסמן ראה
ואילך.15) א שמב, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כב

 22   פנההעיהדהנ 

ה'תשכ"ט כב טבת, אדר"ח חנוכה, שבת מקץ, ש"פ שיחת

שעז"נ  חיובי, מציאות שהוא חושך גם ויש האור, העדר אלא שאינו חושך וכמו 16יש חושך", "בורא
נאמר  עליו במצרים, שהי' חושך".17החושך "וימש

לעניננו: ובנוגע

החושך  ואילו האור; פעולת את ומעכב ומפסיק, המנגד דבר זה הרי – מציאות של באופן החושך ענין
המנגד. דבר כמו ולא מקום, ריחוק כמו זה הרי – האור העדר אלא שאינו

לאח"ז  ורק המנגד, מציאות את ולהסיר לבטל תחילה צריך מסויים, מקום להאיר שכדי מובן, ומזה
האור. המשכת שם לפעול אפשר

.Â:לחנוכה בנוגע הוא וכן

. חלשים ביד גבורים "מסרת – לקדושה המנגד עם המלחמה ניצוח הי' בכסלו ביד בכ"ד וזדים .
תורתך" .18עוסקי

מעמד  עדיין הי' המנגד, שבטל לאחר גם הי'אך לא עדיין שהרי מקדושה, מקום ריחוק של ומצב
קדושה. של חיובי אור

קדשך" בחצרות נרות "והדליקו – בכסלו בכ"ה שנפעל מה מקום 18וזהו בכל האור המשכת שהו"ע ,
ומקום. מקום בכל להאיר יכולים ידו על שגם קטן, אחד מנר החל ומקום,

החמה" "משתשקע – חנוכה נר הדלקת לזמן בנוגע הדיוק גם (ולא 8וזהו האור העדר רק שזהו ,
ולהאיר. נרות להדליק יכולים שלכן מנגד), של חיובי של ענין שיש באופן הלילה, חשכת

.Ê:כאו"א בעבודת מזה וההוראה

ד"עשה  העבודה באה לאח"ז ורק המנגד, והעברת ביטול מרע", ד"סור הענין להיות צריך לראש לכל
הקדושה  אור המשכת .19טוב",

אדמו"ר – כ"ק במכתב וכמבואר והדרגה, בסדר אינה שהעבודה שעה הוראת בדרך לפעמים יש
ומעין  לקונטרס במבוא שנדפס נ"ע ואכול 20(מהורש"ב) ד"חטוף באופן העבודה להיות צריכה שלפעמים ,

ושתי" "סור 21חטוף תחילה והדרגה: בסדר העבודה להיות צריכה כלל בדרך אבל והדרגה; סדר ללא ,
טוב". "עשה ואח"כ מרע",

באה  ואח"כ כסלו, בכ"ד המלחמה ניצוח – המנגד את לבטל המלחמה היתה שתחילה בחנוכה, וכמו
מבחוץ" ביתו פתח "על חנוכה נר  הדלקת – האור המשכת לפעול הרבים,8העבודה רשות את להאיר ,

דתרמודאי" רגלא ד"כליא הענין פועלים אותיות8ועי"ז "תרמוד" ביטול 22מורדת , לאחרי גם כי, –
המציאות eayהמנגד שתתבטל פועלים הנרות הדלקת וע"י (מורדת), מנגד של ענין בעולם יש עדיין ,

" אפילו ישאר ולא מרידה, דתרמודאי".lbx`של

מוסיפים  כאשר ועאכו"כ אחד, נר הדלקת ע"י חנוכה של הראשון בלילה מיד כבר נעשה זה וענין
ומקום. מקום בכל בודאי פועלים שאז נרות, לשמונה עד הנרות במספר ההוספה ע"י באור

הרמב"ן  כמ"ש – הזמן הגבלות גם אין זה שיש 23ובענין והיינו לעולם", בטלים אינן הללו ש"הנרות
הבאה  שבשנה זה מצד רק ולא נצחיים), הם ולכן אמת, שהם קדושה, עניני (ככל הנצחיות ענין בהם

שגם זאת, עוד אלא חנוכה, נרות עוה"פ dzrידליקו miwilcny xpd,ולעולם לעד הנצחיות, ענין בו יש
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ז.16) מה, ישעי'
כא.17) יו"ד, בא
דחנוכה.18) הנסים" "ועל נוסח
ועוד.19) .43 ע' חנ"ב .216 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
רסו.20) ע' ח"א שלו באג"ק ולאח"ז .22 ע'

א.21) נד, עירובין
חנוכה,22) שבת מקץ, ש"פ שיחת גם וראה בערכו. קה"י

וש"נ. .(333 ע' חל"ח מנחם (תורת סי"ד תשכ"ד טבת מבה"ח
בהעלותך.23) ר"פ
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כג

ה'תשכ"ט  טבת, אדר"ח חנוכה, שבת מקץ, ש"פ שיחת

בטלים ש"אינן באופן אלא מהעולם, למעלה היא שהנצחיות באופן רק  גופא mlerlולא שבעולם  היינו, ,"
הנצחיות. ענין ישנו

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע שלאחר גם השני 24וזהו בפסוק אומרים מלכותו 25, כבוד שם "ברוך
cre mlerl"26 לכל בנוגע נצחי, קיום של ובאופן העשי', לעולם עד העולמות, בכל ההמשכה שהו"ע –

אין  (שהרי אמת" אלקיכם הוי' ל"אני ועד שני', ובפרשה (ברמז) ראשונה בפרשה שישנם הברכות עניני
ל"אמת" "אלקיכם" בין "אמת",27להפסיק שזהו וכיון בגילוי ), שיהי' וכפי הדרגות, בכל נמשך זה הרי

היעוד  יקויים שאז צדקנו, משיח דיבר".28בביאת הוי' פי כי יחדיו בשר  כל וראו הוי' כבוד "ונגלה

***

.Á עתה זה שנדפסה (בסיומה 29בהשיחה נזכר (וגם 30, וישלח דפרשת ההפטרה וחותם בסיום מ"ש (
עצמה  מקרא 31בהפרשה של פשוטו – (שענינו רש"י ומפרש שעירה", אדוני אל אבוא אשר "עד :32:(

שנאמר  המשיח, בימי ילך, עשו"33ואימתי הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו (34.

להבין: צריך זה ובענין

לשלשה" אלא אבות קורין ("אין האבות מג' אחד הי' האבות"35יעקב ו"בחיר האמת,36), מדת ומדתו ,
מ"ש 37כמ"ש  ע"ד (שזהו ליעקב" אמת יעקב 38"תתן הלך לא שבפועל וכיון לחכימין"). חכמתא "יהב

עשו  אבוא אל אשר "עד לעשו שאמר יתכן איך – כו') אדום בגלות מעשו לסבול ממשיכים היום (ועד
דבר  אמר שיעקב סבור עשו יהי' וא"כ, ומיד, תיכף היא שכוונתו מבין שעשו בידעו שעירה", אדוני אל

ח"ו?! שקר

טאקע  האט ("ער האמת את יעקב אמר שבודאי למקרא חמש הבן שמבין כפי – הוא הענין ַָאך
לגאולה  מוכן הי' עצמו שמצד כיון דעם"), בא הוא 39געהאלטן שהחסרון אלא גו'"), מושיעים ("ועלו ַַ

עלי" עלות והבקר והצאן רכים ש"הילדים  לכך.40בכך מוכנים אינם ועדיין ,

הילד, של לחינוכו שנוגע ענין שזהו כיון – קטן לילד המובן באופן הכתובים בפשטות נכלל זה וענין
לידע xacdשצריך ielz eay הרמב"ם וכפס"ד הגאולה, תבוא אזי כדבעי, יתנהג שכאשר כל 41, ש"צריך

חייב  וחציו זכאי חציו העולם כל וכן חייב וחציו זכאי חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם
וכו'".. זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת, מצוה עשה .
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ד.24) ו, ואתחנן
פסוק 25) שאינו אף – שני" "פסוק בשם לפעמים שנקרא כפי

בהערה). 150 ע' תש"ט סה"מ (ראה
א.26) נו, פסחים
וש"נ.27) ס"ג. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ה.28) מ, ישעי'
כ"ק 29) ע"י שהוגה כסלו ט"ז וישלח, ש"פ משיחת קטע

בתורת  (נדפס עצמה בפני בחוברת לאור ויצא שליט"א אדמו"ר
ואילך). 320 ע' חנ"ד מנחם

(30.(330 ע' שם מנחם (תורת ס"ח
יד.31) לג,
שלאחרי 32) – כאן ובמפורש ובכ"מ. ח. ג, בראשית פרש"י

" מסיים: כנ"ל, `dcbשפרש"י iyxcne."רבים זו לפרשה יש
כא.33) א, עובדי'
בהדפסת 34) שנפלה טעות על העיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

אל  בטענות לבוא אפשר שאי (בבתֿשחוק), ואמר השיחה,

חסידים, חכמים, תלמידי בודאי להיותם (דלכאורה, המדפיסים
דין  שישנו כיון – ידם) מתחת כזו טעות יצאה איך כו', תמימים
כיון  ברשות, שרץ מפני פטור ה"ה והזיק שבת בערב שהרץ
בנדו"ד, ועד"ז וש"נ), א. לב, (ב"ק לשבת להתכונן שממהר
השבת, קודם ההדפסה את לסיים שיספיקו כדי למהר שהוצרכו
צריכים  בודאי אופן ובכל הטעות. נפלה כו', המהירות ובגלל

כו'. לתקן
ב.35) טז, ברכות
זח"א 36) רפע"ו. ב"ר גם וראה כה. כז, תולדות שעה"פ ראה

ב. קעא, ב. קמז, א. קלג, ב. קיט,
כ.37) ז, מיכה
כא.38) ב, דניאל
ובכ"מ.39) וישלח. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
יג.40) שם, וישלח
ה"ד.41) פ"ג תשובה הל'
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ה'תשכ"ט כד טבת, אדר"ח חנוכה, שבת מקץ, ש"פ שיחת

.Ë.החינוך ענין עם קשור חנוכה שהרי לחנוכה, גם קשור זה ענין

המקדש  בית חינוך הוא חנוכה של שענינו כו'"42ואע"פ מקדשך את "טיהרו באור 18, מבואר הרי –
אור 43התורה  בתורה המבואר על דרכו"44(מיוסד פי על לנער ד"חנוך לענין במיוחד שייך שחנוכה (45,

שם  קטן 46ונזכר בחינוך המבואר דרכ 47גם פי "על הלשון לאמיתו eבדיוק האמת דרך שאינה ש"משמע ,"
כו'".

בזה: והענין

דרכ  פי "על להיות צריך החינוך כו'eענין החריפות כל עם מיד לגשת אפשר אי שהרי המחונך, של "
לגשת  בהכרח אלא מאומה, לפעול יוכל לא שאז המחנך, של דרכו ע"פ שארפקייט"), גאנצע די ַַ("מיט

המחונך. של דרכו" פי "על

הכח, את לו ונותנת למחנך התורה מבטיחה – המחונך של דרכו" פי "על הוא שהחינוך ואע"פ
ממנה" יסור לא יזקין כי ש"גם כך, המתאים, באופן יהי' תורת 45שהחינוך ע"פ חינוך שזהו לפי והיינו, ,

שמונים  בגבורות "ואם שנה", "שבעים – יזקין" כי "גם לעולם, ומשפיע שחודר הו"ע ו"אמת" אמת,
שנה"48שנה" ועשרים מאה ימיו "והיו החינוך 49, ע"י שהרי שלאח"ז, לדורות גם שנוגע ענין שזהו ועד ,

הדורות. כל סוף עד כו', אחריו לבניו גם נמשך שלו

בבוא  תהי' מהבנות אחת שכל ובפרט הבנות, לחינוך בנוגע והן הבנים, לחינוך בנוגע הן – זה וכל
תומ"צ. ע"פ כולה והמשפחה הבית הנהגת תלוי' תהי' ובה הבית", "עקרת הזמן

"פירות  כו', דורות מעמידים שעי"ז האיןֿסוף, כח בזה שיש ובאופן החינוך, ענין מעלת גודל וזהו
העולם" סוף עד פירות .50ופירי

מצרים" מארץ צאתך ה'"51ו"כימי "צבאות העמידו שבנ"י ובבנותינו"52, בבנינו גו' "בנערינו "לא 53, ,
פרסה" נפלאות"54תשאר "אראנו לקבל 51– שיוצאים ה'" "צבאות שמעמידים עי"ז זה, מגלות בהיציאה ,

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח פני

***

.Èבנוגע הוא לעיל האמור לו jpgnlכל מבטיחים המחונך), (של דרכו" פי "על לחנך שצריך שאף ,
בנוגע השאלה נשאלת עדיין אבל ממנה"; יסור לא יזקין כי –jpegnlש"גם בהחינוך התועלת מהי :

דרכ  פי "על בהיותו – הוא "?!eטוען

לכאן  בא מישהו כאשר שבת 55ולדוגמא: בערב בא כאשר וגם אחת, לשבת קצר, לזמן רק זה הרי –
שלאח"ז, הזמן על הפעולה תהי' כבר ומה בלבד, קצר זמן למשך עדיין זה הרי ראשון, ליום גם ונשאר

כאן?! לו שאומרים הענינים מכל הפכי  באופן שהיא כו', לסביבתו כשיחזור 

ממנו  הרי כו', טעם בו ואין ביותר, קטן היותו שעם בארץ, גרעין זריעת כמשל שזהו זה, על והמענה
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(42.305 ס"ע ח"ב מנחם בתורת בהנסמן ראה
ואילך.43) א רחצ, חנוכה
ד.44) כט, וישב – בכסלו בכ"ה ד"ה
ו.45) כב, משלי
א.46) שב,
ב).47) (עה, בתחלתו
יו"ד.48) צ, תהלים
ג.49) ו, בראשית
ועוד.50) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות – חז"ל לשון ע"ד

טו.51) ז, מיכה
מא.52) יב, בא
ט.53) יו"ד, שם
כו.54) שם,
להשתתף55) שבאים לאלו הכוונה ב"פגישה"כנראה

(תורת  ס"ד ויגש ש"פ שיחת (ראה ויגש בש"פ להתקיים שאמורה
(ש"פ  שלפנ"ז דשבת שבהתוועדות ואילך), 115 ס"ע חנ"ה מנחם
ביום  שנערכת ל"פגישה" השייכים בענינים כבר דובר מקץ)

זה). .l"endהש"ק
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כה

ה'תשכ"ט  טבת, אדר"ח חנוכה, שבת מקץ, ש"פ שיחת

נאמר  עליהם בנ"י, אצל ודוגמתו פירות. ריבוי עם גדול אילן אח"כ חפץ",56צומח ארץ אתם תהיו "כי
זה  על הבעש"ט תורת .57כידוע

הכתוב  ובלשון תמיד, שנמשכת פעולה לזה יש קצר, זמן למשך כאן שנמצאים למרות "שפת 58ולכן, :
האמיתית  ההנהגה להיות צריכה כיצד לו ומראים האמת, את לו אומרים שכאשר והיינו, לעד", תכון אמת
שלאח"ז, הזמן משך לכל שנוגעת פעולה להיות יכולה בכמות, קצר בזמן שגם כך, תמידי, קיום לזה יש –

הדורות. כל סוף עד אלא לעצמו, בנוגע רק ולא

וריבוא  אלפים אלף ירויח שעי"ז כדי במסחר דולר שישקיע לו שאומרים הסוחר כמשל זה הרי וא"כ,
הספק. על אפילו זאת, יעשה שבודאי – רבבות

לו  כדאי הספק על גם הנה מזה, פעולה תהי' כיצד רואה שאינו טוען כאשר שגם בנדו"ד, ועד"ז
עונג" לשבת "וקראת – ולהתענג במקומו, להשאר יכול שהי' אע"פ לשבת, לכאן ולבוא –59להשקיע

שנחשבים בזה,`elvבענינים "געשמאק" לו שאין באופן לכאורה זה הרי לכאן, בבואו ואילו ַלעונג,
קורין  אין ש"בשבת ומצינו אודותה, שמע ולא ראה לא שמעולם חדשה שיטה אודות שמדובר ובפרט

שבת" טורח מפני מעולם קראוה שלא פרשה בתחלה שבודאי 60להם כיון בזה, להשקיע לו כדאי הרי –
הדורות. כל סוף עד לאח"ז, גם פעולה לזה תהי'

דרכ  פי "על הוא שהחינוך שכיון שטוען, דרכו", פי "על החינוך לכללות בנוגע ענין eועד"ז זה אין ,"
בזה  שיש באופן זה הרי וכו', משלים ע"י דרכו", פי "על היא אליו שהגישה אע"פ כי, – כו' אמת של

האמת.

.‡È קטן עם הלימוד לאופן בנוגע שמצינו מה ע"פ :61ויובן

גו'" אלקים ברא "בראשית הקב"ה, אודות עמו לומדים הקב"ה 62כאשר את לעצמו מצייר הוא הרי ,
של  בציור עדיין אבל כו', יותר ויפה וחזק גדול גוף אלא כולם, של כמו גוף לא אמנם – גוף של בציור

" מ"ש עמו כשלומדים וכמו"כ גדולה 63אלקים"`ravגוף. אצבע אלא כפשוטה, אצבע לעצמו מצייר אזי ,
כו'.

לפניך אני "מודה באמרו ודם,jlnועד"ז בשר מלך בדוגמת שזהו לעצמו מצייר אזי – וקיים" חי
להיותו  ודם, בשר מלך כמו שאינו אלא אודותיו, שמע או תמונתו ראה ב"ּפאראד", שראה המלך ַַכמו
הגוף, דמות ולא גוף לו שאין להבין יכול אינו קטן שילד כיון גוף, של בציור עדיין אבל וקיים", "חי
זאת, להבין יכול אינו א' אף החיוב, בידיעת – השלילה. ידיעת של בדרך אפילו זאת לצייר יכול ואינו

הידוע  שלילה.64ובלשון בדרך אפילו זאת להבין יכול אינו קטן ילד אבל הייתיו", ידעתיו "אילו :

והאמונה, הדת עיקרי היפך זה הרי – תמונה" ובעל כ "גוף הקב"ה את יצייר גדול כאשר להבין: וצריך
הבא  לעולם חלק לו שזהו 65ואין בשעה בה כזה, באופן אמת" "תורת קטן עם ללמוד אפשר איך וא"כ, ,

האמיתית?! האמונה היפך

דרקיעא" מלכותא כעין דארעא ש"מלכותא שכיון בזה, אצל 66ונתבאר שישנם הענינים שכל היינו, ,
טורא" עקר מלכא "אמר כמו למטה, לאביו,67מלך בנוגע [ועד"ז הקב"ה אצל הוא שכן בגלל ה"ז ,
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יב.56) ג, מלאכי
יז 57) יום" ב"היום (נעתק וש"נ סנ"ז. בהוספות כש"ט ראה
אייר).

יט.58) יב, משלי
יג.59) נח, ישעי'
וש"נ.60) ה"י. פ"א לאדה"ז ת"ת הל'
ע'61) ח"ד מנחם תורת ואילך. 79 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
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א.62) א, בראשית
טו.63) ח, וארא
ח"א 64) מו"נ וראה מ"ז. פ"ו מד"ש ספ"ל. מ"ב העיקרים ס'

.26 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם וראה פנ"ח.
ה"וֿז.65) פ"ג תשובה הל' רמב"ם ראה
א.66) נח, ברכות
ב.67) ג, ב"ב ראה
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ה'תשכ"ט כו טבת, אדר"ח חנוכה, שבת מקץ, ש"פ שיחת

זן שהקב"ה בגלל זה הרי אותו, ומשקה לפרנס שמאכיל הקב"ה של שלוחו הוא שהאב אלא לכל, ומפרנס
עניניו  שכל כיון אמיתי, ענין זה הרי כפשוטו, מלך כמו הקב"ה את לעצמו מצייר הילד כאשר הנה אותו],

מהקב"ה. באים כפשוטו המלך של

ענין  בדוגמת שזהו – העולם) אומות של בלשונות גם (כולל דרכו ע"פ לחינוך בנוגע גם מובן ומזה
האמת. בו שיש הלבוש,

וכמבואר  הענין, את להלביש ביכלתו שלכן יותר, גדול אור יש הלבוש שבענין מזה, ויתירה
מהמלובש.68בחסידות  יותר נעלה שהוא ענין ישנו לבוש שבכל

.·È יכול אינו מדוע א"כ, האמת, כבר ישנו שב"דרכו" כיון גיסא: לאידך המחונך שואל עפ"ז אך
בכך?! להסתפק

שעז"נ  הוא, הענין חושך,69אך ומהו אור מהו יודעים שלא והיינו, לחושך", ואור לאור חושך "שמים
וכו'. טפל מהעיקר ועושים

כמ"ש  – שלהם לאלקה בנוגע לאוה"ע בנ"י בין החילוק ע"ד גם נזכר הענין העמים 70[בהמשך כל "כי
מאלקי'): ניכרת אומה כל של מעלתה (והרי ה'" בשם נלך ואנחנו אלקיו בשם איש ילכו

הוא  מה כו' רחום הוא "מה בפנימיות, ואילו הגוף, דמות ולא גוף לו אין בחיצוניות, – הקב"ה אצל
כו'" ואילו 71חנון טובות, ואבנים וזהב מכסף אלילים להם יש בחיצוניות, – אוה"ע אצל ואילו ;

גזילה  גניבה כמו מאוסים, הכי הדברים  כל את עושה שלהם שה"ע "ז" אומרים בעצמם הם הרי בפנימיות,
שלהם). בספרים (כידוע דמים ושפיכות עריות לגילוי עד כו', ואונאה

("דרכ  שלהם שמהדרך בי'eונמצא, לישדי' אבא ובי' ש"מיני' כך, אמת, זה שאין רואים גופא ("
אחרים.72נרגא" בספרים לעיין צורך ללא ההיפך, על ראי' מביאים עצמו זה שמענין היינו, ,

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק פתגם וכידוע החינוך, ענין נחיצות בגודל חוב 73וסיים שישנו שכשם ,
יכולים  מה לחשוב כדי יום בכל דקות עשרה חמש להקדיש חיוב ישנו כמו"כ יום, בכל תפילין להניח

החינוך  ענין בשביל ].74לעשות

***

.‚È.הנסים ועל ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.„È הפסוק על רש"י בפירוש אליעזר 75הביאור ר' אמר אסון, יקראנו לא "ובבית אסון", יקראנו "פן
הסכנה" בשעת מקטרג שהשטן מכאן יעקב חשש 76בן שיעקב לקרות 77– עלול יוסף" "אחי שלבנימין
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פ"ד 68) מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ד. יב, לך לך תו"א ראה
ובכ"מ. א). ז, (דרמ"צ

כ.69) ה, ישעי'
ה.70) ד, מיכה
ועוד.71) ה"ו. פ"א דעות הל' רמב"ם כב. יא, עקב ספרי ראה
פל"א.72) בתניא הובא ב. לט, סנהדרין
(73– מנחם תורת גם וראה טבת. כב יום" "היום ראה

וש"נ. שיג. ס"ע היומן רשימת
(74) הסיום ).l"endחסר
ד.75) מב, פרשתנו

כט)76) (מד, ויגש בפ' גם רש"י מפרש מדוע השאלה על
כ"ק  ענה – הסכנה" בשעת מקטרג "שהשטן אסון", "וקרהו

שליט"א  הפשוט לשלול:*אדמו"ר מפני הפשט שהאסון –
גם  זה שולל שרש"י [וכמו בנפשו קשורה שנפשו אביו את שעוזב

בזה  להאריך ויש כ"ב]. .בפסוק
פי 77) על אף ואשה תינוק "בית (ובפרש"י): ב צה, בחולין

. סימן יש נחש (שם,שאין דכתיב זימני, תלתא דאיתחזק והוא .
תקחו" בנימין את ו(אם) שתים, הרי איננו ושמעון איננו יוסף לו)
איתן  ובמצפה עלי). עוברת שאינה צרה לך ואין כולנה, היו (עלי

מנ"ל הבנים פי' על אלא אמר שלא דאפשר קאמר, צרות דכל

(*miptay y"ewla dfa x`eand lr sqep.
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כז

ה'תשכ"ט  טבת, אדר"ח חנוכה, שבת מקץ, ש"פ שיחת

אכלתהו" רעה ש"חי' ליוסף שקרה כמו בדרך, אלא 78אסון בדרך. מתה רחל אמו וגם בדרך, בהיותו
בשם  זה מאמר ומביא כו'". מקטרג ש"השטן רש"י מוסיף ולכן נוסף, גרם רק הדרך היתה רחל שאצל

תאחר" בבל עובר רגלים שני עליהן שעברו "כיון שס"ל בדרך),79ראב"י, שבהליכה הקושי עם (שקשור
בת  הדרך לסכנת מחזקינן זימני ולכן ונדפס 80רי שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ע'81– ח"ה בלקו"ש

ואילך. 213

.ÂË:"תורה של ב"יינה גם ישנו – ובנימין) יוסף אצל הדרך (סכנת זה וענין

הזהר  בביאורי עליון"82איתא "צדיק הוא ידו 83שיוסף ועל למטה, המשכה שענינו יסוד, בחי' ,
ליעקב  שאירע מה ש"כל בהסימן כמרומז בי"ע, לעולמות – האצילות שבעולם יעקב עניני כל נמשכים

ליוסף" .84אירע

יעקב  עם בפנימיותו קשור נשאר כאשר רק להיות יכולה יוסף ע"י בבי"ע למטה ההמשכה אמנם,
אזי  בי"ע, עם לגמרי קשור הוא אלא יעקב, עם בפנימיותו קשור אינו יוסף אם אבל האצילות, בעולם

תחתון" "צדיק לבנימין, בנוגע ועד"ז האצילות. שבעולם יעקב עניני את שם להמשיך יכול שלכן 83אינו ,
עמו. ישאר שבנימין יעקב רצה

עמו" תעזוב "עזוב כמ"ש כו', הגוף עם למטה העבודה להיות צריכה ממש שבפועל – בזה ,85והענין
ולב" לב "בלא בחיצוניות, רק היא למטה הירידה שצריכה 86אבל פנימיותו, את שם להכניס לא אבל ,

האצילות. בעולם להשאר

לאחר, ליתן שיכולים ו"כסותה", "שארה" בין החילוק גם שצריך וזהו היסוד, שהו"ע ל"עונתה",
לאחר. להנתן יכול ואינו יעקב, אצל להשאר

ובנימין  יוסף ירידת היתה שבפועל שרואים וכפי למצרים, הירידה להיות צריכה – בחיצוניות אבל
למצרים,

הדיבור"– פי על "אנוס למצרים, יעקב ירידת גם היתה למצרים 87ועי"ז יוסף ירידת שע"י אלא ,
ברזל" של "בשלשלאות לירד הוצרך שלא יותר, בנקל יעקב ירידת –88נפעלה
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האחין  מן "אחד (ובפרש"י)) א קו, (שבת הגמרא דברי ע"פ –
כל ידאגו .שמת כולן (שבקלקלה האחין קטן" דמת לה אמרי .

הבנים  לכל יעקב חשש דאמאי תקשי והשתא הקטן), מן מתחילין
שהוא  לכולן לחוש ה"ל לחוד בנימין מחמת הא ג"פ, חזקה מחמת

חזקה. מחמת חשש צרות כל דעל פירש ולכן הקטן,
שיהי'*אבל  (מה כולנה" היו "עלי בפי' המדובר שם י ר ח א ל :

בנימין  אסון"א ל ו תקחו"),**ש"את ל"וקרהו (ממענה הטעם
בכתי"ק). שליט"א אדמו"ר כ"ק

לג.78) לז, וישב
ע"ב.79) ריש ד, ר"ה
"לא 80) ספ"ו: שבת בירושלמי ראב"י מדברי השאלה על

לאחר ובלבד סימן , יש  נחש שאין אע "פ תעוננו, ולא b'תנחשו
ושמעון  איננו יוסף רחל, עלי מתה מפדן בבואי ואני כגון סימנים,

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה – תקחו" בנימין ואת איננו
ג"כ סימנים ג' לאחר שאפילו – הול"ל מיני' הוי לא עדיפא

(ורק נחש לא ואפילו בעלמא חזקה, בחולין סימן רש"י כלשון –

.(שם))
הי' לא איננו" "שמעון כי, לנדו"ד, שייך אינו ואינו בדרך אבל ,

לחזקה –בדרכים ענין ב) סד, (יבמות רש"י שלדעת דאליבי',
– לענין אין עסקינן מענין זו חזקה .למדין

זו.81) שנה ויגש ש"פ שיחת בשילוב
הצ"צ 82) ולאדמו"ר ואילך, ד כט, האמצעי לאדמו"ר – ויחי

ואילך. קסח ע'
ז 83) כה,ראה ראה פ' לקו"ת ד. פ, תרומה תו"א ב. קנג, ח"א

ובכ"מ. ד. כז, ד.
ב.84) לז, וישב פרש"י
סכ"א.85) בהוספות טוב שם כתר וראה ה. כג, משפטים

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ
(86,222 ע' תש"ט סה"מ וראה לג. יב, הימיםֿא דברי

וש"נ. שם. שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת
הגש"פ.87) נוסח
ב.88) פט, שבת

*(znc dl ixn`" `teb df l"fx`nae ,z"dr i"yxta e` `xwna `vnp `l "'ek oig`d on cg`" l"fx`ny jkl sqep גדול."
**(ohwdl oeq`d dxwi ± oinipa z` glyi `lyk ,ik ,oinipa `wec e`le שבהשאר.
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ה'תשכ"ט כח טבת, אדר"ח חנוכה, שבת מקץ, ש"פ שיחת

אח"כ  נעשה למצרים הירידה ע"י שדוקא וכמו יותר, גדול עילוי נעשה למטה הירידה ע"י דוקא כי,
שלפנ"ז. ומצב המעמד לגבי עילוי ניתוסף שעי"ז דיצי"מ, הענין

.ÊË כסלו בי"ט להמדובר התשובה 89ההמשך באגרת להמבואר בשייכות יומא מסכת סיום 90אודות

כפרה" חילוקי "שלשה הענינים 91בענין בפנימיות החילוק מספר 92– הוא ששלשה לארבעה, שלשה בין
אורות  שעיקרו אצילות, משא"כ כלים, שענינם (בי"ע, וזהו 93הכלים האורות, מספר הוא וארבעה ,(

"ארבעה  שיש רמב"ח לשיטת הכלים, בענין שזהו כפרה", חילוקי "שלשה שיש ראב"ע שיטת בין החילוק
ה' חילול מונה אינו שראב"ע נגלה ע"פ הביאור עם ומתאים האורות. בענין שזהו כפרה", חילוקי
שלמעלה  אור אצילות, כנגד הוא ה' וחילול וכלים, אורות ענינם וגוף נשמה כי, מיתה, ע"י שמתכפר
194 ע ' חי "ז בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה נכלל – בכלים מהתלבשות

ואילך.

.ÊÈ ההתוועד את בסיום ד"לעשות הענין הן השבת, שענין – וחנוכה דשבת הענין אודות נזכר ות
וקיימא"94השבת" מקדשא ש"שבת מזה, שלמעלה הענין והן ואילו 95, ההיקף, ימי שבעת עם קשור ,

ההיקף  ימי משבעת למעלה שהוא נרות, שמונה שמונה, מספר עם שקשור – מזה למעלה הוא חנוכה
הרשב"א  בתשובת נימין"96(כמבואר שמונה "של שיהי' המשיח" ימות של ה"כינור עם וקשור והרי 97), ,

ויהיו  ס"ז), (כנ"ל לעולם בטלים אינן חנוכה נרות שהרי דלעת"ל, הגילוי עם קשור דחנוכה הענין כללות
ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י שיבנה השלישי, ביהמ"ק בבנין גם
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ואילך).89) 42 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סכ"ז
רפ"א.90)
א.91) פו, יומא
נגלה 92) ע"פ הרגצ'ובי הגאון של בספריו גם נתבאר זה ענין

ע"פ  אבל, ויצא), ר"פ עה"ת צפע"נ (ראה ה"סולם" לענין בנוגע
לגמרי  אחרת "עריבות" בזה יש אנדער *חסידות אן ַַָ("גאר

ללא  בנגלה ענין ללמוד שאין רואים כאן וגם ַגעשמאק")!...
הערה  268 ע' חמ"ט מנחם תורת גם (ראה חסידות ע"פ הביאור

וש"נ). .7
המדובר 93) עם קשור זה שענין אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

לבי"ע. מאצילות והמשכה לירידה בנוגע (סט"ו) לעיל
טז.94) לא, תשא
א.95) יז, ביצה
ס"ט.96) ח"א
ב.97) יג, ערכין

(*r"p (a"yxedn) x"enc` w"k mr iae'vbxd oe`bd ybtp mrty xetiqdn xirdle,dxezc dlbpa exaicy ixg`le,oiprd x`al r"pc` ligzd
zeciqg t"r,) cenrl leki 'id `l iae'vbxd oe`bde"ohl`dÎhin"oiprd wner lr (,dfn zrcd zeyilg el 'ide,wx eze` jxia v"vdy exn`a ©

dxezc dlbpl rbepa,(jli`e 107 r"q a"yz y"dq d`x) zeciqgd zxezl rbepa `le.

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

,rnynïì çìL éànà,`zllr edn le`yl epil` gly recn - ©©¨©¨
ãt÷éà[citwdÎ]óñBé áø.`ax lràáø òîLcitwn sqei axy ¦§©©¥¨©¨¨

,eilréøetëc àîBé éìòîa dén÷ì àúàåmei axra ribd - §¨¨§©¥§©£¥¨§¦¥
e .eqiitl zpn lr sqei axl mixetikdì déçkLàà÷ äåäc déònL ©§§¥§©¨¥©£¨¨

àøîçc àñk dén÷ âéæîeaxl bfen sqei ax ly eyny z` `vn - ¨¦©¥¨¨§©§¨
,oii ly qekdéì øîà`ax,sqei ax ly eynyldéì âéæîàc él áä ¨©¥©¦§¦§¦¥

àðàax ly eqek z` ip` befn`e il oz -,sqeiâéæî à÷å déì áäé £¨¨©¥§¨¨¦
àøîçc àñk eäéàsqei ax ly eqek z` `ax bfne ,ynyd el ozp - ¦¨¨§©§¨

.eiptl eyibdeéúL à÷ ékoiid qek z` sqei ax dzyyk -,øîà ¦¨¨¥¨©
àîç øa óñBé áøc déøa àáøc àâæéîì éîc àâæéî ïéãäoiid mrh - ¨¥¦§¨¨¦§¦§¨§¨¨§¥§©¥©¨¨

,`ax ly ezbifnl enrha dnec ,qekay befnddéì øîàeynyn ¨©¥
eäéð àeädz`y qekd z` bfny df `ede o`k cner `ax ok` - ¦

.eiykr dpnid dzeydéì øîàsqei ax,`axlCòøkà áéúéz àì ¨©¥Ÿ¥¥©©§¨
ïéãäc àLeøét éì zøîàc ãòàúléîlr cenr `l` ayz `l - ©§¨§©§¦¥¨§¨¥¦§¨

,onwlc weqtd z` il x`az xy` cr jlbxáéúëc éàî`k xacna) ©¦§¦

(hiÎgiøaãnîe'úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe äðzîzFnAne ¦¦§¨©¨¨¦©¨¨©£¦¥¦©£¦¥¨¦¨
A xW` `iBdN.'oniWid ipR lr dtwWpe dBqRd W`x a`Fn dc ©©§£¤¦§¥¨Ÿ©¦§¨§¦§¨¨©§¥©§¦Ÿ

déì øîà,jk weqtd z` yexcl yiy ,sqei axl `axBòL ïåékNä ¨©¥¥¨¤¤
,ìkì ø÷ôeî àeäL øaãîk Bîöò úà íãàz` xiwtn m` mc`dy ¨¨¤©§§¦§¨¤§¨©Ÿ

,mlekl dxez cnll envräðzîa Bì äðzéð äøBzecia zniiwzne ¨¦§¨§©¨¨
edfe ,dgkyn epi`ednBì äðzépL ïåéëå .'äðzî øaãnîe' øîàpL¤¤¡©¦¦§¨©¨¨§¥¨¤¦§¨

dxezdäðzîa,dgkyn `lyìà Bìçðzlgp mc` eze` `xwp - §©¨¨¨£¥
dn edfe ,'däìBò ìà BìçpL ïåéëå .'ìàéìçð äðznîe' øîàpL¤¤¡©¦©¨¨©£¦¥§¥¨¤¨£¥¤

,äleãâìdn edfeúBîa ìàéìçpîe øîàpLe .z`f znerldéaâä íà ¦§¨¤¤¡©¦©£¦¥¨¦¦§¦©
Bîöògexd iqbn `ed ixd ,dlecb envrl lhpeeàeä Ceøa LBãwä ©§©¨¨

BìétLîøîàpL ,my miweqtd jyndaúBîaîe''àébä.[wnrlÎ] ©§¦¤¤¡©¦¨©©§
ãBò àìå,wnrl zenadn d`bznd z` lityn 'dy wx `le -àlà §Ÿ¤¨

eli`ke ,eze` mifan mc` ipayò÷øwa BúBà ïéò÷BMLøîàpL , ¤§¦©©§©¤¤¡©
my miweqtd jyndaäô÷Lðå'Ba øæBç íàå .'ïîéLiä éðt ìò §¦§¨¨©§¥©§¦Ÿ§¦¥

,ezee`bn,Bdéaâî àeä Ceøa LBãwä©¨¨©§¦
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כר

חנוכה 
ב  שיחה טו כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
חנוכה  הלכות בסוף הרמב"ם  הוספת  על השאלה

נר לפניו "היה  הרמב "ם : אומר חנוכה  הלכות  בסוף 
חנוכה ונר  קודם ,1ביתו ביתו נר  היום , וקידוש  ביתו נר  או

איש בין שלום לעשות  נמחק  השם  שהרי ביתו, שלום  משום
גדול שלום2לאשתו. לעשות ניתנה  התורה  שכל השלום 

שלום ". נתיבותיה  וכל נועם  דרכי דרכיה  שנאמר: בעולם,

שבת במסכת  הוא  זו להלכה  נאמר3המקור שם  אך ,
מדוע להבין: יש  ביתו". שלום  משום  עדיף  ביתו  ש "נר רק 
לעשות נמחק  השם  "שהרי ההוכחה  את  הרמב "ם מוסיף 

?4שלום ..."

"שהרי ההוכחה שלאחר לכך הסבר, דרוש  במיוחד
חדש ענין הרמב "ם מוסיף  שכל5השם ..." השלום  "גדול  ,

ניתנה ..." ?!6התורה 

"גד לתוספת  שהסיבה  לומר  ביותר השלום ..."[דחוק  ול
טוב בדבר לסיים  כדי "לעשות7היא  של  הענין גם  כי  ,

נאמר אם  ואף  טוב; דבר הוא  לאשתו" איש  בין שלום 
יכול הרי טוב , דבר  זה  אין נמחק " "השם  של הענין שמפני
קודם ביתו  "שלום  ולאמר הסדר, את  לשנות הרמב "ם היה 
קודם ", ביתו נר ועלֿכן שלום ... לעשות  נמחק השם שהרי

וכדומה ).

ב.
וההוכחה  ההלכה  על נוספות  שאלות 

להבין: יש  לכך בנוסף 

מתכוון בפשטות  הנראה כפי עצמה: ההוכחה  את  א )
שלום ..." לעשות נמחק  השם  "שהרי באומרו הרמב "ם 

ענין אפילו דוחה  שהוא השלום , של מעלתו את להוכיח
דוחה ביתו שנר ודאי כך ואם  השם , כמחיקת  ביותר, חמור 

לראיה : דומה  הנידון אין לכאורה , אבל  חנוכה. נר את

מדובר סוטה , לגבי לאשתו, איש  בין שלום  עשיית  בענין
קיום עצם  על  שמשפיע  "שלום " – לבעלה  אשה התרת על

ביניהם " שרויה  ו"שכינה המשפחה  המזבח *7חיי מניעת  ,

דמעות מןcere–8מלהוריד יותר חשוב  הוא  ולפיכך –
השלום הוא  כך  לא אך  השם. מחיקת  של החומרה 

או בעץ  יכשל  "שלא רק  המונע  ביתו, נר  שעלֿידי
בחושך"*8באבן" לישב  מצטערים ביתו ש "בני מפני או ,9,

ששלום  ההוכחה , אפוא  אחרת ,dfומהי מצוה  ידחה 

חנוכה ? נר של ניסא  פרסומי

הגמרא , לשון את  הרמב "ם מקצר  עצמה בהלכה  ב )

ונר ביתו "נר חלקים שני  ישנם בגמרא (א ) אותה : ומשנה
וקידוש ביתו נר ביתו, שלום  משום  עדיף ביתו נר – חנוכה 

ביתו" שלום משום  עדיף  ביתו נר – והרמב"ם10היום  ,
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ד)שבת 1) – ביתו ו(נר חנוכה ד(נר) המיוחדת מהשייכות להעיר
הנ"ל); דין פעמיים שייך –) בחנוכה – שבתות דב' – (תש"מ) זו בשנה

א) הם: (שמצאו zlgzdוהימים ראשון ביום הי' הנס שעיקר החנוכה, ימי
ד"ה  אורה (שערי ראשון ביום כלולים חנוכה ימי שכל השמן), פך אז
(ראה  וחותם סיום ב) ובמילא פי"ז). נרי אתה כי ד"ה פמ"ב. בכסלו בכ"ה
הימים  כל שלימות השמיני, יום הנס, שלימות החנוכה, ימי א) יב, ברכות

(תשד"מ)). חנוכה זאת חכ"ה שם. בהערות 318 ע' ח"י לקו"ש (ראה
ואילך.2) 349 ע' ח"ח לקו"ש ראה – אלו הרמב"ם דברי מקור
הסוגיא 3) דכל לשבת דחנוכה השייכות מודגשת בזה וגם ב. כג,

במשנה  המדובר אגב רק לכאורה שבאה (אף שבת במס' היא דחנוכה
בשבת). בהן שמדליקין ושמנים פתילות שם

וסופן ולהעיר בסופן תחלתן דנעוץ מ"ז) פ"א יצירה (ס' ממחז"ל
הל' – וסופו שבת, הל' – תחלתו דהרמב"ם: זמנים ס' והרי – בתחלתן

בפנים. לקמן וראה חנוכה.
רבא4) "אמר שבגמ' לראי'hiyt`ובפרט הרמב"ם הוצרך ולמה לי",

והוכחה.

נוסחאות 5) שנויי בילקוט (הובא הרמב"ם מכת"י שבא' להעיר
מהד  בפ"ע.ברמב"ם הלכה – היא כו'" השלום "גדול פרענקל) ורת

(6– החזקה" "יד ספרי די"ד ספר כל לסיים הרמב"ם שדרך אלא
וכו'. הלב בכוונת התלוי וכללי, יסודי בענין

ההלכות  לסיים מקפיד אינו הרמב"ם ש(כנראה) העיקר על נוסף (7
וראה  ועוד). שברמב"ם. נשים ס' סיום (ראה טוב בדבר דוקא שבספרו

תשד"מ. מקץ ש"פ שיחת
א.*7) יז, סוטה

גיטין.8) סוף
ועד"ז *8) כו'). יכשל שלא משום אלא (אינו סרצ"ד שם שבת מרדכי

סקי"גֿיד. סרס"ג במג"א להלכה הובא הדלקת). (ד"ה ב כה, שם בפרש"י

קודם. שבת דנר כטעם בכהנ"ל זה הובא לא אבל רס"ג. ר"ס אדה"ז שו"ע
ביתו 9) דנר (בהטעם שם ר"ן ביתו, שלום ד"ה ב כג, שם פרש"י

ס"ד  סרס"ג אדה"ז בשו"ע ועד"ז תרע"ח. ר"ס במג"א הובא קודם).
היום). לקידוש קודם שבת דנר (בהטעם

אחת 10) פעם נאמר בית שלום משום דהטעם ס"ג שם בטושו"ע וגם

 לקורי שיחות 
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יחד ביתו11כוללם  "נר נאמר בגמרא  (ב ) .sicrוהרמב"ם ,"
ביתו "נר  ואומר .mcew"12משנה

ג.
זו הלכה  מיקום  על התמיהה 

מיקום שגם  ידוע , להקדים : יש  זאת  להבין כדי 
השאלה , ונשאלת מדויק. הוא  הרמב "ם  עלֿידי  ההלכות 
חנוכה , לנר ביתו נר קדימת  על ההלכה  את  קבע הוא  מדוע 

שבת בהלכות  ולא  חנוכה, ?13בהלכות 

ה הלכה  זאת  אין לשבתאמנם, אלא  שבת , לכל קשורה
חשוב שבת שנר הוכרע , זו בהלכה אבל בלבד, חנוכה 
בהלכות לכאורה, להיכתב , צריך היה  זה ודבר יותר,

.14שבת

ביתו "נר השניה  ההלכה  לאור מתחזקת  זו תמיהה 
אלא חנוכה , להלכות  קשר  כלל לה שאין היום ", וקידוש 
אגב , בדרך רק  כאן מובאת  והיא  בלבד, שבת  להלכות 
אלה הלכות  ששתי יותר , וסביר – הראשונה  להלכה  בסמוך

חנוכה . בהלכות  ולא  שבת , בהלכות תיכתבנה 

ערוך ובשולחן ב "טור" של15ואכן, ההלכה כתובה 
בהלכות הן  המקומות , בשני חנוכה  לנר שבת  נר קדימת 

חנוכה16שבת בהלכות  .17והן

אותה לכתוב  הרמב "ם  של דרכו שאין נאמר , אם  אף 
הרמב"ם בכללי  שמוצאים  כשם  פעמיים, שדרכו18הלכה ,

סותם אחר ובמקום אחד, במקום דבריו "לפרש  היא 
אחר במקום כבר שכתב  מה על "סומך... הוא  כי  דבריו",
כלל קיים אין ערוך ושלחן ב "טור" ואילו לזה"; הקודם 

כזה ,

"שלחן לומר: ניתן זה הבדל סיבת  הואjexr(על "

בשעת  לדעת  כדי "ערוכים ", דינים – כיצדdyrndכשמו
פעמיים ,bedplיש  יכתבו מסויימים  שדינים  ייתכן ולכן ,

נר לקנות  משגת  ידו שאין למקרה  ההלכה  כי  כבעניננו,
והן לשבת  הן בפועל  למעשה  קשורה חנוכה  ונר  שבת 

לחנוכה ;

הוא , הרמב "ם  של החזקה " "היד בספר  זאת , לעומת 
שבעלֿפה לתורה  מקבץ  זה  "חיבור בהקדמתו, כנכתב 
קורא ואחרֿכך תחילה  שבכתב  בתורה  קורא  שאדם  כולה ...

לקרותrceieבזה  צריך ואינו כולה , שבעלֿפה תורה  ממנו
היא  שמטרתו ביניהם ...", אחר  התורה ,zrclספר דיני את 

לשנותה ), טעם אין – ידועה  כבר מסויימת  הלכה  וכאשר

במקום דבריו  ש "מפרש  לומר, אפשר אי בעניננו הרי
להיות צריך היה  אחד" ה"מקום  כי כך, על וסומך אחד"
במיוחד חנוכה , הלכות  לפני המופיעות  שבת , בהלכות 

כדלעיל. שבת , נר  על היא זו בהלכה  ההדגשה כאשר 

ד.
נו זה  בכללדין  השלום מענין  בע

אומר שבת נר  הדלקת  חובת  לגבי הוא: לכך ההסבר 
שבת " עונג  "בכלל שהיא  שבת בהלכות  19הרמב "ם 

שבת " שלום20ו"לכבוד בגלל שזה  שם מציין הוא אין אך  .
ביתו21בית ש "בני מפני או באבן " או בעץ  יכשל ("שלא

בחושך "). לישב  מצטערים 

סובר הרמב "ם  אם מאד: הדבר  תמוה  ולכאורה
ביתו", "שלום  הוא שבת נר של שענינו  חנוכה ), (בהלכות 

זאת  לציין צריך היה  lkהוא  mcew בהלכותzay?

הרמב "ם , שלפי מובן, נרoi`mvraeigdמכך של
בית שלום  מפני נובע  כבוד22שבת  מפני  אלא  ,
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ברמב"ם. משא"כ בבות, בב' הוא קודם שבת דנר הדין הרי הענין, בסוף
שם.11) שבת בר"ח הוא ועד"ז
(רק)12) שהכוונה לטעות אפשר ("קודם") זה דבלשון ובפרט

סתרע"ח* זוטא) (ואליהו א"ר (ראה שניהם לו בשיש להדליקם שיקדים
משגת  ידו אין "ואם שמקדים שם בטושו"ע משא"כ (סק"א)). סק"ג

בהלכה כ' ברמב"ם (אבל כו'" וראה f"ptlלקנות כו'". לו שאין "הרי
.(31 הערה לקמן

פנימיות 13) ע"פ חנוכה) בהל' שכתבו (וזה הרמב"ם דברי ביאור
שבת  שיחת ואילך. 65 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש גם ראה – הענינים

ועוד. תשל"ה. חנוכה
שלא14) אדה"ז לשו"ע בנוגע להקשות יש שבת.עד"ז בהל' הביאו

אדה"ז). בשו"ע (שאינן חנוכה בהל' שמקומו שדעתו וי"ל

בלבוש.15) וכ"ה
ס"ג.16) סרס"ג
סתרע"ח.17)
ו'.18) אות כו' הרמב"ם כללי מלאכי יד
שם.19) רפ"ה
שם.20) ה"ה פ"ל
הוא 21) ביתו" "שלום במ"ש הרמב"ם שכוונת לומר גדול ודוחק

" ענין ולהעיר bperמצד רסג. ר"ס או"ח לבוש (ראה שבת בל' שכ' שבת"
לפרשו. הו"ל אז כי סק"ב) שם מפרישה

נר 22) הלכות בריש בפירוש ומדגיש שכותב אדה"ז לדעת משא"כ
כו' חכמים "תיקנו רסג) (ר"ס lykiשבת `ly zia mely meyn וראה כו'".

ט. סעיף שם

.ef c"qw lelyl icka (f"ptly dkldd cvn xak `ed heyty s`) "meid yeciw e`" m"anxd siqed h"dnc eazk myc `l` (*
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ענין23ועונג גם  מתבצע  שבת  נר  שבאמצעות  ולמרות .
בית , למצוהoi`dfשלום .24הטעם 

משום עדיף  ביתו "נר ההלכה  על  קושי מתעורר  זה  לפי
של העיקרי  ענינה אינו  ביתו" "שלום הרי – ביתו" שלום 

זו ? מצוה

בהלכות זו  הלכה  בקובעו הרמב "ם  עונה  זה  קושי  על
,dkepg`le בהלכותzayשהרי" ההוכחה  את ובהוסיפו ,

ביתו ש "נר שההלכה מחדש , הוא  בכך נמחק ...": השם
שבו שבת, נר בחובת  פרט  איננה  ביתו" שלום משום  קודם 

של הענין כאמור, (שהרי , חנוכה  נר  פני על עדיפותו ניכרת 

ביתו שבת`epiשלום  נר במצות  נובע25עיקר  אלא  ,(
השלום  השלום ,llkaמחשיבות  ענין בגלל מצוה ודחיית ;

השלוםmeiwÎi`aאינה  הענין שעלֿידי אלא  המצוה,

miniiwnזו מצוה .26מעין

גם נובע  ביתו" שלום  משום  קודם  ביתו "נר  ובעניננו:

(ש )ניתנה התורה  "כל של חלק  שהוא  החנוכה , מענין
בהלכות זו הלכה  הרמב "ם  קבע  ולכן שלום ". לעשות 

נר הדלקת  ביטול איננו שזה  להבהיר  כדי חנוכה ,
חנוכה . של  הענין מחייב  שכך אלא  חנוכה,

נמחקל ש "השם  מכך הוכחה  הרמב "ם  מביא  זה  ענין
חשוב הוא  השלום ענין לאשתו": איש  בין שלום  לעשות 

השם מחיקת  של החמור  שהאיסור  בלבד זו  שלא  כך, כל

אלא  מפניו, dligzklnנדחה miazekyכדי השם את 
מצות לאשתו. איש  בין שלום  עשיית  למען – למחקו

dznvereבכלmydכתיבת dzyecwבאמצעות מתגלה 

איש בין שלום  מושג  כך שעלֿידי מפני "מחיקתו ",
לאשתו.

ביתו "נר הכותב הרמב "ם , בלשון  הדיוק  יובן זה  לפי
mcewביתו "נר – הגמרא  מלשון בשונה ,"sicrמן :"

עדיפה שבת ) (נר  זו שמצוה  להסיק , ניתן "עדיף " הביטוי

היא ולכן חנוכה ) (נר האחרת  פני האחרתdgecעל  ;27את

"עדיף " הביטוי שמשמעות מדייק  הרמב "ם  אבל

לומר, הגמרא מתכוונת  זו בהלכה "קודם": – היא  בעניננו 
קודם ביתו נר זה , במקרה המעשית , בהדלקה  .28שרק 
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בשו"ע 23) אדה"ז לדעת משא"כ וכבוד, עונג גופא שענינם והיינו
העונג לשלימות גורם רק הוא – בהעונג y"ek`cשם פרט דהיינו ,

לא  דלכן וי"ל ב). כה, שבת – הדלקת ד"ה התוס' (כדעת דהסעודה*
וחנוכה  עש"ק מכתב בכ"ז (ראה שבת עונג בדיני רמב בר"ס הביאו

.(528 ע' חט"ו בלקו"ש נדפס – בהערה תשל"ו
נר וי"ל חנוכה ונר ביתו "נר גופא זו מגמרא כן מוכח אדה"ז שלדעת

עדיף eziaביתו mely meyn.ועונג כבוד בזה שיש לפי קאמר ולא ,"
חנוכה, נר לדחות כדי בו אין לבד זה משום כי הוכחה זה אין ולהרמב"ם
(ראה  הנרות נס זכרון מלבד פרטים כמה יש חנוכה בנר גם לשיטתו כי
פ"ג  שם לרמב"ם – צפע"נ וראה לנו". שעשה הנסים "על הי"ב פ"ד שם

בפנים). ולקמן ה"ג
שכל משא"כ כו') כהשו"ע פוסק – (שבפשטות אדה"ז לשיטת

חנוכה. דנר ניסא הפרסומא זה ורק דנרות הנס מצד היא דחנוכה הקביעות
ונס  נצחון מצד גם הוא דחנוכה שהקביעות הרמב"ם כדעת ס"ל ולא

ימי .. חכמים "התקינו שלכן בגמרא dgnyהמלחמה נאמר לא כי כו'"
ע' ח"י לקו"ש ראה – חנוכה) ממדרש הוא בזה דהרמב"ם (ומקורו שלנו

ואכ"מ. ואילך. 142
(24– וכבוד עונג מצד הוא שבת דנר שס"ל בזה הרמב"ם והסברת

מנוחה, – חיוב ענינו שעיקר השבת, תוכן כללות עם מתאים זה כי י"ל
נח): ר"פ (תנחומא מרז"ל כפשטות מפרש ולכן ס"ח. בפנים כדלקמן
ה"ז  ולפ"ז בשבת. הנר הדלקת זו עונג לשבת וקראת דכתיב הנר הדלקת

" ב כה, בשבת הלשון xpכפשטות zwlcdבשבתdaeg."
"נר25) הל' מש"כ יומתק ומפרט eziaועפ"ז מפרש ואינו (כבגמרא) "

"נר נר zay(כבטושו"ע) היותו מצד לא הוא קודם שזה הטעם כי – "
zayנר שהוא לפי כ"א ולכבוד), ונ ezia(לעונג הבית את שמאיר עשה ,

בפועל.ziaשלום

הל'26) (צפע"נ המצוה מן פטור במצוה דהעוסק הא מביאור להעיר
– החסידות וע"ד בערכו). התוה"מ בכללי (הובא רע"ג לג, תרומות

סה"מ המשך – פ"ג ה'ש"ת המשרה לםרבה ד"ה תקכב . סח, ע' תרס"ו
וזה  שינון זה (בסופה) ה"ב פ"א שבת בירוש' וצל"ע ב). תלה, ח"ב קונט'

שינון.
שבת27) שנר איך שמאריך סתרע"ח שם בלבוש משמע .sicrוכן
לשונו 28) לגבי זו בהלכה הרמב"ם לשון שינוי יומתק הנ"ל כל ע"פ

לקנות  מקדים חנוכה נר והדלקת היום קידוש "לפניו שלפנ"ז: י"ג בהלכה
מדברי  ושניהם הואיל היום לקידוש היין על חנוכה נר להדליק שמן

– הנס" זכרון בו שיש חנוכה נר להקדים מוטב סופרים
נ"חדהכוונה הדלקת שמצות היא היום sicrשם קידוש ממצות

dgece'כו שמן לקנות "מקדים – לשונו באריכות (וכמודגש oiidאותה lr
meid yeciwl ששווים (שאע"פ בזה היא היום קידוש על דנ"ח והעדיפות ,("

ד" הנס";mdipyבמצותם, זכרון בו "יש נ"ח) מ"מ סופרים", מדברי
–משא"כ ביתו" שלום משום קודם ביתו "נר מקצר שלפנינו בהלכה

מצד אינו קודם" ביתו ש"נר זה devndeכי aeigd כ"כ שחמור ביתו, דנר
dgecy"ביתו "שלום [שהרי דנ"ח ביתו,`epiהמצוה דנר המצוה גדר

(מעלת  ביתו" שב"נר ביתו" ד"שלום המציאות מצד אם כי בפנים ], כנ"ל
נוגע  אין כאן כי – מד"ס" ד"שניהם כתב לא א) ולכן: בכלל). השלום

aeigd לקידוש "קודם ולא סתם, "קודם" כותב ב) ביתו. דנר המצוה וגדר
היום".

"ועפ"ז נקט יג דבהלכה השינוי, ג"כ מוטב micwnיומתק כו' לקנות
micwdlשעל (היינו, כו'" "נר mc`dנ"ח נקט כאן ואילו נ"ח), להקדים

" – (לא קודם" מצד micwnביתו היא יג בהלכה הקדימה כי – ביתו") נר
devnde aeigd מצד היא הקדימה כאן משא"כ דנ"ח; האדם) (שעל

ביתו).המציאות  דנר (החפצא ביתו בנר שישנה ביתו דשלום

azky d"tx my m"anxa k"`yn (*"my i"dae ."lk`i dn el oi` elit`"'k `le "xpd xe`l ayil eilr daege"ayil"cerqle.my x"dl i"inbd d`xe .(my 'qezak)
bper llka") 'be a"q my f"dc` xewny xirdl la`zcerq,"dlild"c"wq my `"bnn `ed ("dcerqd zevn xwir `idy xpl zncew ztdexagnd ixac ok yxtny ,dÎ

:(a"q my)") "`ed zay bper llka dfy .. lek`l dn el oi` elit`m"anxd oeyl `ed `edy.n"k`e ,r"eyd(e m"anxd) oeyl zehyt f"i`y s` ± (d"tx l"pd
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ה.
שלום  – מצוה  כל מטרת 

הכוונה אין "שלום", על מדובר שכאשר  להסביר, כדי 
שהמשמעות אלא  האחרת , מפני נדחית  אחת  שמצוה לכך
הרמב"ם ממשיך האחרת , למצוה גם מתאימים והתוכן
שלום לעשות  ניתנה התורה  שכל השלום "גדול ואומר

בעולם":

dxezdכיוון lkyהרי בעולם, שלום  להשכין מטרתה  –
להשכנת  הקשורה  במצוה מדובר שכאשר melyמובן,

eheytkשהיא לומר אין ,dgecאו התורה , מן אחרת  מצוה 
שלום המשכינה  המצווה  קיום  באמצעות  כי מדרבנן,
האחרת . המצוה בנתינת  הכוונה מתממשת  – מעשי באופן

– הענינים  שני את הרמב "ם  כלל מדוע  מובן , לפיכך
– היום  קידוש  פני ועל חנוכה נר פני  על ביתו נר קדימות 
כדי בגמרא , שמובא כפי  שונים , חלקים  בשני ולא יחדיו,
הלכה אותה  אלא נפרדים , ציוויים שני אלה שאין להדגיש ,

ששלום  כיוון נתינתבדיוק : של הכללית  המטרה היא
הרי היום , וקידוש  חנוכה  נר כולל מצוותיה , וכל התורה 

odayהצד  deeydלפניהם ביתו נר הקדמת  את  .29מחייב

ו .
בכלל התורה ביסוס – חנוכה

של השלום  חשיבות  שבין הקשר  את  יותר להבין ניתן
"lkרק איננו החנוכה  ענין כי חנוכה , הלכות  לבין התורה "

hxtשלום לעשות "ניתנה  אשר התורה " "כל בתוך
ל" ממש  קשור  הוא  אלא שמסבירlkבעולם", כפי התורה ",

הסיבה אודות  חנוכה  הלכות  בתחילת  בהרחבה  הרמב "ם 
גזירות גזרו יון כשמלכות  שני בבית  חנוכה : ימי  לקביעת 
בתורה לעסוק אותם הניחו ולא  דתם  ובטלו ישראל על
והושיעם ... אבותינו אלקי עליהם שריחם  עד  ובמצוות ...

ימים שמונת  שיהיו הדור שבאותו  חכמים  התקינו זה ומפני
– והלל שמחה  ימי  האלו...

שבו, הפרטיות המצוות  רק  איננו החנוכה  ענין כלומר,
מסויים , מאורע  בעקבות שבאים  והחגים , המצוות כבשאר

גזירות  מפני ישועה היתה  בחנוכה  שהוטלוzeillkאלא
ובמצוותlkעל בתורה ההתעסקות  ועל ישראל, "דת"

llka.

ז.
ושלילה  חיוב של פעולות – התורה

"נר ההלכה  שבין הקשר נובע  לעיל , האמור כל לפי
"כל של השלום  מחשיבות  רק  חנוכה , להלכות קודם " ביתו

התורה ", מ"כל חלק  היא  וחנוכה התורה ",

ענין על הדיבור את  מרחיב  שהרמב "ם  מכך אבל
חנוכה בהלכות  דוקא  שלענין30השלום  לומר , סביר 

החנוכה למשמעות מיוחד קשר יש  .31השלום 

התורה שעבודת  ונאמר, נקדים אם  יובן, זה קשר
ה ' "אנכי א ) כלליים: תחומים  בשני מתבטאת  והמצוות
אלקים לך יהיה  "לא ב ) חיובית . פעולה  עשה , – אלקיך..."

שלילית . פעולה  תעשה , לא  – אחרים "

illk ote`aמצוות לבין עשה מצוות  בין החלוקה  זוהי  ,
עשה " "קום  כולן הן דרבנן מצוות שבע  אבל תעשה . ,32לא 

במקום בהרחבה כמוסבר הרע , דחיית  היא  ותכליתן
.33אחר

ח.
שלילה  – חנוכה חיוב, – שבת
חנוכה לבין שבת  בין הכללי ההבדל :34וזהו

מיד הרמב "ם  כדברי חיובי, ענין בעיקרה  היא שבת 
מצות ממלאכה בשביעי  "שביתה  שבת: הלכות  בתחילת
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ביתו 29) נר היום וקידוש ביתו ד"נר הדין דגם במילא מובן גם ומזה
והל' דנר) (ומצות הגדר מצד אי"ז כי שבת, בהל' מקומה אין zayקודם"

לקמן  ראה – דוקא חנוכה להל' ושייכותו בית. דשלום הגדר מצד כ"א
ס"ח. בפנים

וכיו"ב.30) דעות בהל' מקומה דלכאורה
בהל'31) דין הוא קודם ביתו שנר (בזה להלכה דנפק"מ י"ל לכאורה

או  שבת, לנרות בשניהם ישתמש אם נרות לב' משגת ידו באם חנוכה):
דחנוכה, ראשון בליל אינו שבת ליל כאשר (ובפרט חנוכה לנר אחד ידלק
ה"ג)). פ"ד שם (רמב"ם דמוסיפין פשוט" ה"מנהג יקיים לא בלאה"כ דאז

בגדר ולכאורה ואי"ז חנוכה בהל' דין הוא קודם ביתו דנר דזה מכיון
שבת לנר ידליק השני שגם לומר, מקום חנוכה, נר דמצות siqedlדיחוי

שם  שבת כפרש"י דלא הוא ולפ"ז וחדר), חדר (בכל ביתו שלום (אורה)
שו"ע  תרע"ח. ור"ס סק"ט. רס"ג סי' שם במג"א פסק (וכן נר ד"ה ב כג,

היום). לקידוש קודם שבת נר לענין – ס"ד) סרס"ג (שם אדה"ז

לו אבל שאין "הרי שם) ברמב"ם יג הלכה (בריש הלשון בפשטות,
גם  קאי אחד נר עבור רק מעות לו שיש שפירושו אחת" פרוטה אלא
מזה  יותר לו כשיש וא"כ כו'". חנוכה ונר ביתו "נר לענין בהי"ד עמ"ש
הרקח  במעשה וכ"כ הנ"ל. כבמקומות חנוכה, לנר השני להדליק צריך

שם. לרמב"ם
שיעור `zgוי"ל ובתוך עכ"פ יראוהו וכיו"ב ב"ב שגם – מהנפ"ק
.g"pהדלקת
לקו"ת 32) ג. נב, תו"א הערה ראה וראה ב. יא, שה"ש ד. ו, פקודי

רה. ע' ח"ג) קונטר' (בסה"מ ש"ת מברך מאי ובד"ה .50 ע' ת"ש בסה"מ
מאי 33) ד"ה תר"ם, זו מצה ד"ה לפנ"ז. בהערה שנסמנו מקומות

ועוד. פר"ת. מברך
שבת34) (וענינו) מצות כפשוטו דגם וחנוכה להעיר מדאורייתא הוא

בפנים. כנ"ל הל"ת הוא דרבנן במצות תוכן עיקר בפרטיות והרי מדרבנן
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הלכות שרוב למרות  תשבות ". השביעי וביום  שנאמר  עשה 
אבות ל"ט – לאֿתעשה  מצוות  של הסוג  מן הן השבת
העיקרי תוכנה  זאת , בכל וכדומה, בשבת האסורים מלאכה

החיובי הענין זאת35הוא  שרואים  כפי ומנוחה, שביתה  של
חז"ל היה36במאמר שהעולם  הבריאה, תחילת  ,xqgלגבי

מנוחה ". באת  שבת  ו"באת 

הרע , שלילת  בעיקר הוא  החנוכה  ענין זאת , לעומת 
הרמב "ם  "גזרוdagxdaכדברי חנוכה: הלכות  בתחילת

בתורה לעסוק  אותם  הניחו ולא  דתם  ובטלו גזירות...
חשמונאי... בני וגברו ולחצום ... –meca`eובמצוות ... "

– שלילי ומצוות .lehiaענין לתורה  הנוגדות  הגזירות

והלל "שמחה  היא מכך התוצאה  יותר מאוחר רק
הסיבה אך חיובית , פעולה – הנרות ..." בהן ומדליקין 

הרע שלילת  – היא .37העיקרית 

ט.
לשלום  יותר גורם  – ביתו" "נר 

משמעות חנוכה : ונר ביתו נר לגבי גם  מובן זה  לפי
עונג חיוב , – בכלל השבת כמשמעות  היא  שבת  נר 

בהלכות  הרמב "ם  כדברי הואzayוכדומה . שבת  שנר 
ztqezהוא שבת  שנר  כיוון למעשה, אבל, וכבוד, עונג 

הרע לשלילת  גם גורם הוא  מאיר, מהיות38אור מונע  הוא ,
בעץ "יכשל את  ומונע  בחושך", לישב  "מצטערין ביתו בני

לאורו להשתמש  שאסור  חנוכה , נר (לעומת  באבן " ).39או

הנס " ולגלות  "להראות  היא  פעולתו  חנוכה, נר 40ואילו

פעול ניסא , פרסומא  להיזהר– אדם  "צריך ולכן חיובית , ה 
הנס  להודיע  כדי עלsiqedleבה לו והודיה  הא ֿל בשבח 

לנו" שעשה מאידך41הניסים  אבל ותוכן42, הסיבה 
ביטול – הרע  ושלילת  מניעה היא לנס , שהביאו המאורעות
לעסוק אותם  הניחו  ולא  גזירות ... "גזרו  אשר המנגדים
בני וגברו והצליח מידם  ו"הושיעם  ובמצוות" בתורה 

של ענין ולמצוות , לתורה ההתנגדות  הסבת – חשמונאי"
שלום .

הנרות באמצעות  מתגלה זה  ענין כדברי43(גם ,
הנרות הדלקת  בעת שאומרים  וכפי  לעיל, שהובאו הרמב "ם 

על מדליקין  אנו הללו "הנרות  –zereyzdועל הנסים  ועל
ze`ltpd"44.(

ונר ביתו  "נר בדבר השאלה מתעוררת  כאשר  לפיכך,
נקבע  היום", וקדוש  ביתו נר או dkepgחנוכה ", zeklda

ביתו" ל"שלום מביא ביתו" ש "נר כיון  קודם ": ביתו  ש "נר 
מאשר יותר שלום ייגרם  שבאמצעותו מובן, הרי  בגשמיות,
חנוכה , של עצמה  זו הלכה מצד ולכן חנוכה , נר  באמצעות 

ביתו". שלום  משום  – קודם  ביתו ש "נר יוצא ,

י.
שלום  השכנת התורה מטרת  – נמחק " "השם

(שלילת שהשלום  הוכחה , הרמב "ם מביא זה  לענין
רק לא  וקדושה ) אור (תוספת  החיוב  על ֿפני  מכריע הרע )
לעשות נמחק השם  "שהרי  התורה : בכל אלא  בחנוכה ,
ה ', בשם  ביותר הנעלה  הדרגה לאשתו": איש  בין שלום 

העצם " "שם  שהוא "הוי'", המפורש "45שם  "שם  ו "שם46,
הדרך47המיוחד" היא  גשמי קלף  על כתיבתו ואשר  ,

האלוקי השפע  ל"המשכת" ביותר נכתבתmleraהנעלית  ,
להשכין כדי קדושתה , למרות  למחקה , בכוונה  מלכתחילה
הוספת – החיובית  הפעולה  מטרת  לאשתו. איש  בין שלום 
כדי הרע , שלילת  – השלום  למען היא  – בעולם  קדושה 

לאשתו. איש  בין מחלוקת  למנוע 

"כל כי השלום " ש "גדול ומסביר , ממשיך אף  הרמב "ם 
לעשות  ניתנה mleraהתורה  mely לא התורה – "dpzip

כדי אלא  בו, וקדושה  אור להוסיף  כדי רק  הזה  בעולם 
וצריך מחלוקת  שיש  במקום  בעולם" שלום "לעשות

לבטלה ;
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צפע"נ 35) שו"ת וראה ד). (כא, רפכ"א שבת הל' צפע"נ ראה
ואילך. 71 ע' חכ"א לקו"ש גם וראה סכ"ג. ח"ב דווינסק

ב"ר 36) וראה ויכל. ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י
ט. פ"י,
זמנים 37) ספר  ריש שברמב"ם בסופן תחלתן בנעוץ להוסיף יש עפ"ז

וכל  .. עשה מצות ממלאכה בשביעי "שביתה הענינים בב' מתחיל וסיומו:
ל"ת". על ועבר מ"ע ביטל מלאכה בו נר העושה הענינים: בב' ומסיים

שלילה. – בית ושלום חיוב, – הנס זכרון חנוכה, ונר ביתו
(38.21 הערה דלעיל ופרישה מלבוש להעיר
תרעח.39) וסי' שם, רסג סי' לבוש ראה ה"ו. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם
ה"ג.40) פ"ג שם רמב"ם
הי"ב.41) פ"ד שם רמב"ם

בהן 42) יש דרבנן שמצות 33 בהערה שנסמנו במקומות ראה
ואילך. 224 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה ומל"ת. דמ"ע המעלות

אור 43) המשכת (שהוא הענין: בפנימיות חנוכה דנר מהענין להעיר
היינו  רבים בחי' הרבים ברשות בחוץ להאיר נ"ח מצות שעיקר התורה)

וקדושתו ה' אור יאיר שם שגם כו' דפרודי mlrdטורא `di `ly והסתר
שם. ח"ה לקו"ש וראה סע"ג). מב, מקץ (תו"א כו'

(44.394 ע' לעיל גם ראה
ועוד.45) ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס
ה"ב.46) פ"י התורה יסודי הל' רמב"ם א. לח, סוטה
אורה 47) שערי שם. פרדס בארוכה וראה א. ס, סנהדרין שם. סוטה

ועוד. נח. ס"פ תו"א ה. שער גיקטליא) (להר"י
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ענינ אשר  אלה  כולל והמצוות , התורה " "כל םכלומר,
מטרתן – וקדושה  אור  הוספת  – חיובי הוא  הגלוי

"לעשות היא  mleraהעיקרית melyההתנגדות את לבטל ,"

בעולם .48לקדושה 

יא.
שבעולם  האלקות גילוי  – התורה 

הוא : עמקות ביתר לכך ההסבר

אלא ההתנגדות , ביטול רק  איננו האמיתי השלום 
של מציאות  מלכתחילה תיתכן לא שבו מצב  יצירת 

zecbpzdנוגדת איננה  האחר  של שמציאותו הגילוי כלומר , .

שונה . ואיננה

ניתנה ש "התורה  לכך  הענינים  בפנימיות  והפירוש 

בעולם " שלום של49לעשות  האמיתית שמהותו  הוא , ,
שאלקות בלבד זו לא  אלקות. – תורה בעצם , היא, העולם 

הזקן אדמו"ר שמסביר כפי  ולקיומו, להתהוותו הגורם  היא 

באופן50בהרחבה רגע , בכל העולם את  בורא  שהקב "ה  ,
הוא הנברא" "יש  של מהותו שכל אלא  ליש , מאין תמידי,

האמיתי" .51ה "יש 

העלם (מלשון האור52העולם את  מסתיר כשלעצמו (

עצמאית כמציאות ונראה  אפשר53האלקי , אשר  עד  ,

להחיותו כדי  ה' לדבר ח"ו זקוק  הוא  שאין בטעות לחשוב 
מנהיג " בלא  זו "בירה  – התורה54ולקיימו ניתנה  ולפיכך .

בין כביכול, שלום , להשכין בעולם ", שלום  "לעשות –
שמציאות שירגישו כך הקדוש ֿברוךֿהוא , לבין העולם 

שכל אלא לאלקות , וסותרת נוגדת ח "ו איננה  העולם 

האמיתי ". "יש  – הקב "ה  בעצם , היא , העולם  מציאות

שני ובמצוות  בתורה  קיימים  אם  שגם  מובן, זה לפי

וקדושה) אור הוספת  חיובית  פעולה  – העבודות סוגי
העיקרית מטרתה הרי התנגדות ), (ביטול שלילית  ופעולה 

המציאות גילוי  – בעולם  שלום השכנת  היא  התורה  של

מתגשמת זו ומטרה  אלקות. גילוי  העולם , של האמיתית 
את שמעלים  שבעולם, האמת  חוסר ביטול עלֿידי

האלקות .

יב.
החנוכה  משמעות – השלום

ח  של  הכללית  למשמעות  קשור זה  נצחוןענין נוכה :
וביטלו ישראל על גזירות "גזרו של המצב  וביטול  היהודים 

הושגו ובמצוות " בתורה  לעסוק  אותם  הניחו ולא  דתם 

ה ' קידוש  על החשמונאים  של הנפש  מסירות ,55באמצעות 
שממנה שבנפש , ה"יחידה " מחלק נובעת  נפש  שמסירות 

שהוא כל מקום מלכתחילה אין שבו  האמיתי, השלום נובע 
בהרחבה האמצעי אדמו"ר  שמסביר כפי  .56להתנגדות ,

כפשוטו, למעשה, גם  זה  ענין התגלה מכך וכתוצאה 

אויביהם  על ישראל מלכותmeca`e"57ש "גברו ו"חזרה 
כפשוטם58לישראל" ישראל, עם  אצל והשלוה  השלום  –

דברים . של

יג.
נש "ק  מבצע הגברת

יש כולה  השנה  בכל שאם מובן, לעיל האמור מכל

שבת נרות הדלקת  מצוות בקיום האפשר ככל להשתדל

הגיעה עם  מיד הנישואין, לפני (גם  ישראל בת  שכל  קודש ,
מספר הוסבר שכבר כפי קודש , שבת נר  תדליק לחינוך)

בהרחבה להשתדל*58פעמים יש  החנוכה  בימי  הרי  ,

נש"ק ", "מבצע  את  לחזק  במיוחד

הענינים בכל ולהוספה  לחיזוק  תביא  זו והשתדלות 

שלאחריהם , בימים  החנוכה מימי המושפעים  הרוחניים 

חנוכה) ונר שבת  (נר המצוה  נרות כל יצטברו וכאשר

ותבוא הגלות, חושך את  שתאיר גדולה , אבוקה  תהיה
"שלום ישרור  כאשר צדקנו, משיח עלֿידי הגאולה 

מלחמה ולא  רעב  לא  שם  יהיה  לא  הזמן "באותו – בעולם "
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תחתון 48) שאין במדריגה "תחתון הוא מצ"ע העולם מציאות דהרי
מלא  שהוא עד ומכופל כפול וחשך ית' אורו הסתר בענין ממנו למטה
וא"כ  פל"ו). (תניא עוד" ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן וס"א קליפות
ע"י  כ"א האור, המשכת ע"י לא היא בתחתונים הדירה דעשיית מובן
בארוכה  ראה העולם. וחושך ההעלם והסרת הקליפה, ושבירת ביטול

.74 ע' חי"ב ואילך. 23 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש
ואילך.49) 144 ע' חי"ז לקו"ש ראה
ואילך.50) פ"א והאמונה היחוד שער
החמה 51) משתשקע מצותה ד"ה ג. מג, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז
תרע"ח.
שנה.52) ע' להצ"צ ביאוה"ז ד. לז, שלח לקו"ת

שם.53) מצותה ד"ה .48 הערה לעיל ראה
רפל"ט.54) ב"ר – המדרש לשון
שם.55) מלכות לבוש יביאו ד"ה בהקדמה. אורה שערי א. ל, תו"א

לה  ע' תרמ"גֿמ"ד בסה"מ (נדפס בסופו תרמ"ג חנוכה נר ת"ר ד"ה
ואילך).
בשלום.56) פדה ד"ה ח"ב תשובה שערי
ה"ב.57) פ"ג שם רמב"ם
סה"א.58) שם

(58*.185 ע' ואילך. 182 ע' לעיל ואילך. 281 ע' חי"א לקו"ש ראה
.49 שבהערה חי"ז לקו"ש
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - חנוכה - לקוטי־שיחות

ותחרות קנאה  העולם59ולא את  יתקן צדקנו משיח כי ,
עמים אל אהפוך אז כי שנאמר ביחד ה ' את  לעבוד כולו 

אחד" שכם  ולעבדו ה ' בשם  כולם  לקרוא  ברורה  ,60שפה

ציון" של נרות  לכם  "מראה ההבטחה  הדלקת61ותקויים  –
השלישי. בבית ֿהמקדש  הנרות

תשל"ו) ומקץ וישב ש"פ כסלו , י "ט  (משיחות

1

2

3

4

5

מלכים.59) הל' סוף רמב"ם
ספי"א.60) שם רמב"ם

רענן 61) זית בהעלותך. ר"פ רמב"ן וראה בהעלותך. ר"פ יל"ש
שם. ליל"ש

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בנשק

מוה"ר מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי תשורתו הספר מתורת הבעש"ט וצאצאיו והספר מתורת רבי פנחס מקוריץ 
נשיאי  תורת  לפרסם  האפשריות  לו  יתן  והשי"ת  זו,  תשורתו  על  ת"ח  ות"ח  חדשה,  מהדורא 

החסידות וגדולי' בחוגים הכי רחבים מתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה.

כבקשתו יושלח לו בחבילה בפ"ע, התניא שהדפיסו כאן במהדו"ח עם מפתחות וכו' ובטח 
יאשר קבלתם. כן מוסג"פ אשר הו"ל בקשר עם חג הגאולה הוא י"ט כסלו, אשר בטח יעניין את 

כת"ר שי'.

במה ששואל להערותי, הנה אין הזמ"ג לעיין כדבעי, בכ"ז לחביבותא דמילתא עברתי בין 
הדפים. ולפ"ד בס' אלו ניכר עוד יותר חסרון מפתחות. כן - בס' תורת הבעש"ט וצאצאיו - בכמה 
הובא  המאמרים  חלק  אשר  מפורשת  הוראה  צ"ל  הי'  גם  הם.  למי  ברור  אי]נו[  מאמרים  וכמה 

בשינוי לשון.

דרך אגב: שם בתו של הבעש"ט צ"ל אדל חסר יו"ד, כיון שהוא ר"ת: אש דת למו.

את בנו של בעל התניא אין לכנות רבי דוב מליאדי, כי נהג נשיאותו בליובאוויטש. הר"ד 
מליאדי הי' נכדו של הצמח צדק חתנו של הנ"ל.

נמצא  שלא  אף  הירושלמי  בשם  שם  הוא   - בכ"י  אי'  קכא,  סי'  מקוריץ  ר"פ  תורת  בס' 
בירושלמי שלפננו. וראה תורה אור בהוספות ס"פ תשא.

בברכת הצלחה בעניניו.
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מקץ  פרשת
ב  שיחה טו כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
"נכמרו" המילה על רש"י פירוש

אחיו" אל רחמיו נכמרו כי יוסף "וימהר הפסוק 1מן

המילה  את השני המתחיל" ב"דיבור רש"י, מצטט
משנה 2"נכמרו" ובלשון "נתחממו, על 3ומפרש:

בישרא  מכמר משום ארמי ובלשון זיתים, של ,4הכומר
קמטים 5ובמקרא  ונקמטו נתחממו נכמרו, כתנור עורנו

כשמחממין  עור כל דרך כן רעב, זלעפות מפני קמטים,
ונתכווץ". נקמט אותו

הוכחה  בכלל להביא רש"י צריך מדוע מובן
"נתחממו": היא "נכמרו" המילה שמשמעות לפירושו,
לראשונה  כאן נתקל למקרא" החמש שה"בן כיון

הפירוש 6בתורה  את להסביר צורך יש "נכמרו", במילה
הוכחה. באמצעות

להבין: יש אך

רש"י נזקק מדוע כמובן yelylא) שהרי, הוכחות?
zehyta מספר מובאות – רבות פעמים שהוסבר כפי ,

מספקת  אינה כשלעצמה מהן אחת כל כאשר הוכחות

אחת  כל אין במה א"כ – בכך מסייעות ואחרות
מספקת בנפרד ?eppipraמההוכחות

–xcqב) כלל מובן אינו רש"י בפירוש ההוכחות
"בלשון  מכן לאחר משנה", "בלשון אומר הוא תחילה
לכאורה, "ובמקרא": אומר הוא מכן לאחר ורק ארמי",

להיות הראשונה ההוכחה צריכה ,xwndn`היתה
נוספת, מעלה יש מה"מקרא" להוכחה כאשר ובמיוחד
– בפסוקנו המופיע ביטוי אותו בדיוק מופיע ששם
את  להביא צריך היה הכרחי, אם מכן, לאחר "נכמרו",
הגמרא  מן – מכן לאחר ורק משנה", מ"לשון ההוכחה

ארמי". "לשון

משנה" "בלשון ההוכחה את רש"י מביא מדוע ג)
מ"כומר  ולא מציעא, בבא במסכת זתים", של מ"כומר

ענבים" המוזכר7של ,ok iptl8 יבמות בגמ במסכת – ?9רא

רש"י, היה צריך עצמה, ארמי" "בלשון גם ד)
בישרא" "מכמר הביטוי את במקום לציין לכאורה,
המופיע  כמרא" "בושלי הביטוי את פסחים, שבמסכת

ברכות  במסכת כן, .10לפני
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ל.1) מג, פרשתנו
עוה"פ 2) "נכמרו" תיבת מעתיק אינו כת"י וברש"י דרש"י שני בדפוס

(כלומר) רחמיו נכמרו "מיד לפנ"ז לפרש"י בהמשך בא אלא מהכ',
.36 הערה לקמן וראה נתחממו".

משנה3) "ובלשון כת"י וברש"י א' [ובדפוס א. עד, וברש"י yiב"מ ."
משנה" "ובלשון שכתב ומה ב"בלע"ז"]. גם זתים" של "כומר פי' כת"י

.7 הערה לקמן ראה – שם בגמ' שהוא אף
בכמה 4) ליתא וכן "משום", תיבת ליתא בגמ' סע"א. נח, פסחים

.43 הערה לקמן וראה ראשון). דפוס (כולל דרש"י דפוסים
יוד.5) ה, איכה
בפרש"י6) שנמצא dfאף iptl רשב"י במאמר ד) (לג, וישלח :

רש"י צריך שם גם אבל רחמיו", רשב"י dpyn(שלכןeyxtl"שנכמרו מל'
"נתגלגלו". ד"ה בתחילת וכותב)

הטעם  בפרש"י דההקדמה ס"ה) (בפנים הביאור יותר יומתק א) עפ"ז
ההקדמה  לולא כי – "נכמרו" תיבת פי' אח"כ ורק יוסף רחמי נכמרו למה

ב) "נתגלגלו". וישלח) (כבפרש"י הוא נכמרו אא"פ gxkddפי' דביוסף
רחמיו נתגלגלו עשו אפילו שהרי "נתגלגלו", כשראהו skizלפרש

"אתגוללו" נכמרו) (בתיבת הת"א פי' שולל רש"י שאין ג) משתחווה.
אלא ובכ"מ), ז. מד, לקמן יח. מג, לעיל "נתחממו".o`ky(ע"ד פי' –

מ"לשון7) מביא שרש"י י"ל א)dpynבפשוטו כי: בב"מ, רק וזהו "

" נכתבה ברייתא וגם ברייתא, שהוא חייא" רבי "תני נאמר oeylaשם
חכמים "שנו דאבות רפ"ו [וראה גמ'). (משא"כ המשנה"oeylaמשנה

שרש"י  כ"מ שהביא א) ו, (לב"ב שטראשון הר"מ וראה שם. ובמפרשים
"ל' (תוספתא) לברייתא ב)dpynקורא .["xwire רבי) הוא בב"מ הפי' :

צ"ל שכן תני) שם.dpyndaחייא
" תיבת גם רש"י כותב שלכן שכן lrוי"ל לומר כוונתו כי (הכומר)"

" במקום במשנה בגמ',המעטן",lrהוא מימרא שהוא ביבמות משא"כ
מ"לשון להביא מדייק דלמה צ"ע, גופא הא אבל –dpyn.דוקא "

"ובלשון דרש"י: שני בדפוס מהגירסא "בל'cenlzולהעיר (במקום כו'"
dpyn.("

פירות 8) שמטמין שפי' באדמה" "המכמר אי' דמעשרות ברפ"ד גם
להרמב"ם, בפיה"מ (וכ"ה שלפנינו במשניות הגי' רוב אבל שיתבשלו. כדי
פירות  בשאר גם והמדובר "ר", במקום "ן" – ה"מכמן" ועוד) רע"ב, ר"ש,
החימום. ענין נוגע אין שבהם זיתים) שם: בר"ש אבל שם, ורע"ב (פיה"מ

.45 הערה לקמן ראה "המכמר" ולהגי' שלמה. מלאכת ראה
של 9) מ"כומר רש"י מביא שם, באיכה כי – ביותר ויוקשה א. צז,

מב"מ. ולא ענבים",
" שכותב שם ברש"י ביבמות lrוצע"ק שאינו ענבים)" של (הכומר

.48 הערה לקמן וראה בב"מ. אלא
ב.10) מ,

 לקורי שיחות 
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - מקץ פרשת - לקוטי־שיחות

בלשון  רש"י מביא מדוע להבין צריך מזה, יותר ה)
"נכמרו" המילה כאשר מ"איכה", פסוק "מקרא"

ב"מלכים" כבר זו 12וב"הושע"11מופיעה לא אשר –
בתנ"ך  הספרים בסדר קודמים שהם הם 13בלבד אלא ,

של  משמעותם עקב הוכחה, להוות יותר מתאימים אף
הן  בפסוקנו: הביטוי למשמעות הדומים הביטויים,
נחומי" "נכמרו והן במלכים רחמיה" "נכמרו הביטוי
כמו  בדיוק שבלב, לרגש בקשר מופיעים בהושע
הביטוי  ואילו שבפרשתנו. רחמיו" "נכמרו הביטוי

"epxer,לעור בקשר מופיע שב"איכה" נכמרו" כתנור
לחלוטין. שונה דבר וזהו

נכמרו" כתנור "עורנו ההוכחה את בהביאו ו)
רעב". זלעפות "מפני הפסוק: המשך את רש"י מצטט
זאת  לציין ומיותר לענין, קשור זה אין ולכאורה,

האחרות,14בהוכחה  בהוכחות רואים שאכן כפי .
מצטט  אינו שרש"י ו"ארמי", "משנה" את 15מלשון

הענין. המשך

רש"י  של הסברו את להבין קשה מזה יותר ז)
אותו  כשמחחממין עור כל דרך "כן הפירוש בסיכום
אלו  דברים של הקשר מהו – ונתכווץ" נקמט

?16לעניננו 

"כן... אלו מילים לכתוב צורך היה מקרה , בכל ח)
להפסיק ולא "קמטים", לאחר מיד rvn`aונתכווץ"

של המשךi"yxהסברו ידי זלעפות weqtdעל "מפני
רעב"?

ב.
כך  על והשאלות רחמיו", נכמרו "כי על רש"י פירוש
רש"י  פירוש את להסביר יש זאת כל  להבין כדי
"שאלו  רחמיו": נכמרו "כי הקודם, המתחיל" ב"דיבור

היכן  יודע ואיני לי היה אח לו אמר מאם, אח לך יש
ומה  לו אמר עשרה, לי יש לו אמר בנים, לך  יש הוא,

אמ  ובכר... בלע לו אמר שמות שמם, של טיבן מה לו ר
אשר  והצרות אחי עלֿשם כולם לו אמר הללו,
בכור  שהיה בכר האומות, בין שנבלע בלע מצאוהו.
כל  של המשמעות את לפרש רש"י ממשיך (וכך לאמי

zxyr לפירושו המקור את בסוף בהוסיפו השמות,
סוטה" במסכת נכמרו 17"כדאיתא מיד ומסיים) ,

רחמיו".

ב"דיבור" רש"י מקדים מדוע להבין: קשה ומיד
לפני  ל"נכמרו", הגורם את בהרחבה לפרט הראשון

עצם את השני ב"דיבור" מסביר המילה zernynשהוא
"נכמרו"?

zehyta נחוץ ראשית, להיפך: להיות הסדר צריך
–dnלדעת ורק dlindמשמעותidnארע "נכמרו",

לכך. הגורם את להבהיר מתאים מכן לאחר

הפסוק  של בפירושו הקושי מהו א) קשה: כמוֿכן
את  רש"י מביא כך שמשום מקרא, של פשוטו עלֿפי
ראה  כאשר פשוט: הכל לכאורה, בהרחבה? חז"ל דברי
בהיותו  בנימין, את רבות שנים של תקופה לאחר יוסף
למכירתו  קשר לו היה לא אשר "מאמו", היחיד אחיו

רחמיו". "נכמרו הרי וכדומה,

עם  שיחד להסביר מוכרח שרש"י נאמר, אם אף ב)
שמספרים  כפי לבנימין, יוסף בין דוֿשיח התנהל זאת
בלבד, הסיפור תחילת את לצטט היה די – חז"ל

ולציין  וכו'", אח לך יש המקור 18"שאלו –19את
סוטה" במסכת כל 20"כדאיתא את למצוא ניתן ששם –

ביאור 21הפרטים  ובמיוחד ההרחבה, כל מוסיפה מה .
lkלהבנת הפסוק hytdהשמות, ?22של
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כו.11) ג, מ"א
ח.12) יא,
כו'.13) כתובים של סידרן כו' נביאים של סדרן ב) (יד, ב"ב ראה
הכתוב.14) התחלת רק שמביא כאן בראב"ע וכמו
(15.43 הערה ולקמן 7 הערה לעיל ראה אבל
(16– ד"נכמרו השייכות מבוארת רש"י שמסיום אפ"ל הי' לכאו'

ונתכווץ  "נקמט" שנתחמם שעי"ז לבכות", "ויבקש לההמשך נתחממו"
בפרשתנו  רש"י פי' דיפה שכ' השלם ערוך [וראה לבכי' ומביא הלב
זתים  של כומר מן ראי' והביא קמטים" קמטים ונקמטו נתחממו "נכמרו
הוחמם  פרש"י כו' ובפסחים בב"מ אבל מקשה (ועפ"ז בשרא ומכמר

כו')], חימום
כל דרך "כן ברש"י מפורש שהרי הוא, גדול דוחק (ולא xerאבל "

ybxd.(הלב
– נכמרו הוא: העיקר כאן בדבריו שרש"י לא).enngzpופשוט (ותו

מביאו  הי' לא – בפרשתנו הכ' לבאר כו'" דרך "כן בכתבו כוונתו הי' ואם
(שהמדובר דאיכה קרא כותבו xeraבביאור הי' אלא פירושו, ובסיום (

פי'. בהתחלת
(בשינויים).17) ב לו,
"והצרות 18) התיבות שלאחר דרש"י ראשון בדפוס הוא עד"ז

השמות. של הפירוש ומשמיט בסוטה", "כדאיתא מסיים שמצאוהו"
כדאיתא  "וכו' ומסיים הראשונים שמות ב' של הפי' מובא כת"י וברש"י

סוטה". במס'
(19.22 הערה לקמן ראה
"עקר 20) הגמ' התחלת רק שמביא חוקת פ' בסוף פירש"י וע"ד

(בברכות)". הרואה ל"פרק (לפנ"ז) ומציין וכו' פרסי תלתא בר טורא
שמות 21) מפרט כשהכתוב כא) (מו, בויגש להביאו יכול שרש"י או

בנימין. בני
סוטה,22) במס' כדאיתא ומדייק רש"י מביא למה צלה"ב: גם
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של  ב"פשוטו זה כל נרמז היכן אחרות: במילים
רש"י? מפרש זה את אשר מקרא",

בנימין? בני בכלל לכאן קשורים כיצד ועיקר: ג)
ויגש! בפרשת מסופר שעליהם

" ומדייק רש"י מוסיף מדוע רחמיו",cinד) נכמרו
רש"י שהרי לכך, המקור הפסוק `epiומהו מן מצטט

"וימהר"? המילה את

ג.
ל"נכמרו..." הגורם היתה לא בנימין ראיית

הוא: לכך ההסבר

"נכמרו  שיוסף שטחי, במבט שנראה כפי לומר, אין
אם  כי בנימין, את ראותו מפני לבכות" ויבקש רחמיו...
יוסף  "וירא לאחר מיד להתרחש זאת כל היה צריך כך

הפרשה  בתחילת כנאמר בנימין", את ובמיוחד 23אתם ,
" של באופן זה שהיה נאמר יוסף",xdnieכאשר

את  וירא עיניו "וישא לאחר בסמוך לפחות, או
אמו" בן אחיו כאשר 24בנימין הפרשה, בסוף כנאמר ,

בביתו. יוסף עם יחד השבטים התכנסו

הפעם  לאחר שאפילו מספרת, שהתורה כיון אך
ולאחר  אחיכם" "הזה יוסף שאל "וירא" של השניה
נאמר  מכן לאחר ורק בני", יחנך "אלקים אמר מכן

הוכחה, זאת הרי רחמיו" גרם ly`"נכמרו "וירא"
לבכות". "ויבקש כדי עד ל"נכמרו"

מובנת לכך משנה zehytaוהסיבה בהיותו יוסף, :
לא  "ובלעדיך של במצב כך, כל ארוכה תקופה למלך

ממך" אגדל הכסא "רק רגלו" ואת ידו את איש ,25ירים
הוא  אחיו כלפי ובמיוחד ובעוז, בתקיפות בודאי נהג
למרות  לפיכך, וקשוח. כתקיף להיראות בודאי השתדל
בקרבו  התעוררה אמו" בן "אחיו בנימין את שבראותו
עצמו  את הציגו לפני בוודאי, הרי עזה, התרגשות

אותו, שסבבו האנשים של בנוכחותם ובמיוחד לאחיו,
הביע  ולא התרגשותו, את למלך, כמשנה יוסף, הסתיר
כאשר  מכן, לאחר שגם שרואים כפי חוץ, כלפי אותה

שמה". ויבך החדרה "ויבוא אז הרי לבכות" "ויבקש

ביטוי  כולה בפרשה מוצאים אין אכן ולפיכך
וכדומה  בכי ובמיוחד יוסף, למרות 26להתרגשות ,

רבים  דברים ושמע ראה הוא אחיו עם שיחתו שבמשך
התרגשות  לידי אותו הביאו בוודאי של 27אשר צערו –

הנהגתו  מפני זאת הביע שלא אלא וכדומה, אביו
.28התקיפה 

ד.
גרמה  בנימין ילדי אודות לבנימין יוסף בין השיחה

נכמרו..." ל"מיד
הפסוקים  ממשמעות לומר, הכרחי שכך וכיון
ויאמר  בנימין... את (יוסף) "וירא שלאחר והמשכם,
מאשר  יותר שהשפיע אחר מאורע התרחש אלקים..."

בנימין"."וירא את

הדבר, היה מה במפורש מציינת אינה שהתורה כיון
זה שהיה לומר בני",jyndaהכרחי יחנך ל"אלקים

הוא,zekxalבהמשך הקדושֿברוךֿ מאת בנימין של
לגבי  ובמיוחד יוסף, על והשפעה קשר להן יש אשר
לידי  הביא זה ענין שהרי כ"אחיו", בנימין אל יחסו

אל רחמיו להביא `eig"נכמרו רש"י מוכרח לפיכך ."
לך מ"יש החל בדבריו, ההרחבה כל m`nאת g`,"

דוקא. אמו" בן "אחיו בתחילה כנאמר

כיון  בנימין, לבני גם קשר לכך להיות צריך אך
בני", יחנך ל"אלקים בהמשך ארע yexitשהדבר itle

i"yx"ל בדומה היא `miwlהכוונה opg– עבדך" את
"הילדים" אודות מדובר זה שבפסוק – לא 29יעקב אך ,

ההתרגשות  על אלא כשלעצמם, הילדים אודות
אשר  בנימין, לבין יוסף בין גורמים שהם והאחוה
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מציין רש"י דאם כמ"פ להדרש hxtneשמדובר כוונתו מסויים וספר מקור
ההוא במקום דרש wec`כמו"ש ובנדו"ד – במק"א מדרז"ל ולשלול

(ותנחומא  ד' שם תנחומא שם. ויגש תיב"ע בדרז"ל: בכ"מ נמצא השמות
מזו: ויתירה קנ. רמז פרשתנו יל"ש ח). (פצ"ד, שם ב"ר שם). באבער

הובא סוטה דרש wxבמס' הובא הנ"ל במדרשים ואילו השמות, דרש
ויוסף, בנימין בין והשקו"ט דכאן להמאורע בהמשך i"yxitakהשמות

בשינויים). כי (אף
טז.23) מג, פרשתנו
כט.24) שם,
מ.25) מא, מד. מא, פרשתנו
שהיו 26) ששמע לפי – ויבך" מעליהם "ויסב כד) (מב, בכ' מלבד

הוצרך  לא ב) ולכן רחמיו", "נכמרו לא א) שם: אבל (פירש"י), מתחרטין
ש" ורק כבכאן. פניו ולרחוץ ה"חדרה" נתרחק aqieלילך  – מעליהם

" (פרש"י) בוכה" יראוהו שלא עד"ז ayieמעליהם וראה אליהם".
כאן. אברבנאל

ויזכור 27) ארצה.. אפים לו "וישתחוו אחיו באו כאשר תיכף וכמו
אחים  עבדיך עשר "שנים יג) (שם, לו שאמרו מה וֿט); (מב, וגו'" יוסף

עו  שיעקב גו'"; הקטן והנה גו' וכיו"ב.אנחנו כח). (מג, חי דנו
צריך 28) הכתוב ואין עדכ"ז, שבכה לומר אפשר עצמו לבין ובינו
לספרו.
ה.29) לג, וישלח
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אחיו". אל רחמיו "נכמרו נגרם עלֿידיֿזה דוקא עלֿכן
שיחה, התנהלה לבנימין יוסף שבין רש"י אומר לפיכך

האחוה  רגשי את עוררה עד 30אשר בלתיֿרגיל, באופן

השפיעה זו שיחה למרות gxkdaאשר יוסף, על
לבכות". "ויבקש לידי להגיע התקיפה, הנהגתו

הדברים  את בהרחבה רש"י מביא מדוע מובן בכך
לו..." אמר שם 31"שאלו... כל של הפירוש ואת  ,

הפרטים  כל עם – בשלימות סתם, "יחנך" כי בנפרד,

חשוב  פרט כל רחמיו". ל"נכמרו הסיבה את מהווה –
בנימין  שבין המיוחדים והרגש האחוה את לעורר כדי

רק 32ליוסף  יוסף מכירת בזמן היה שבנימין למרות כי, .
בערך  שנים (עשר) תשע במשך33בן הרי ,lk השנים

בן  אחיו יוסף, אודות להרהר הפסיק לא הוא הללו

צערו  את שביטא כך כדי עד צרותיו, ואודות אמו,
בשמות מובע צערו מכך, ויותר ילדיו. lkבשמות

צער  געגועים, של אחר באופן שם ובכל ילדיו, 34עשרת

כך  מצאוהו, אשר והצרות אחי שם על – וכדומה
בן  אחיו את יזכיר הוא מילדיו, כלשהו ילד שבהזכירו

.35אמו 

היה  יכול לא מדוע להבין ניתן זה, כל לאחר ורק
" רש"י שמדייק וכפי בתקיפותו, להמשיך cinיוסף

רחמיו". נכמרו

ה.
המילה  משמעות את מבהיר ל"נכמרו" הגורם

ובהרחבה, תחילה, רש"י מפרש מדוע מובן בכך
"נכמרו" המילה את הסבירו לפני ל"נכמרו", הגורם את
פשוטו  פי על שהכרחי זה, פירוש דוקא כי – עצמה

את מבהיר מקרא, "נכמרו"zernynשל :36המילה
מיוחדת  התרגשות על כאן מדובר להיות שצריך כיון
הרגש  מאשר יותר הרבה חזקה יוסף, אצל ביותר
אחיו" בנימין את (יוסף) "וירא בעקבות שהתעורר
היא  "נכמרו" של שהמשמעות מובן, הרי כדלעיל,
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רחמיו30) נכמרו "כי מדגיש הכתוב `eigדהרי l`."
"ורבותינו 31) ע"ז רש"י כתב שלא ג"כ מובן בפנים המבואר וע"פ

הוא פירושו שבסוף סוטה" במס' "כדאי' הציון וגם וכיו"ב, wxדרשו"
השקו"ט* פרטי גם כי פירושו), תחילת על (ולא השמות דרש על
לו  אמר ובנימין מאם"** אח לך "יש ההתחלה וגם פשש"מ, מסבירים

כו'". לי הי' "אח
בלבו 32) שיתמרמר לבבו.. "יחם (59 הערה (דלקמן ביאוה"ז ראה

רחמיו". נכמרו כי כמ"ש זולתו בצער בראותו
שעבד 33) לפני נולד ויוסף שנה, י"ז בן בהיותו נמכר יוסף דהרי

בא"י  נולד ובנימין ט), כח, תולדות (פרש"י לבן בצאן שנים שש יעקב
היותו  ואחר הנ"ל, שנים שש אחר יח) שם ובפרש"י ואילך טז לה, (וישלח
שתי  שם): (תולדות ישן וברש"י יז. לג, שם (פרש"י חדשים י"ח בדרך

בדרך). ששהה שנים
מוכח 34) שמהפסוק מכיון כי סוטה, ממס' דוקא רש"י הביא ולכן

אל רחמיו איך`eigש"נכמרו מבואר סוטה במס' רק – "lky הוא שם
בתנחומא  משא"כ מצאוהו". אשר "הצרות או ומעלותיו, אחי" "ע"ש או
.(38 הערה לקמן עוד (וראה זה מטעם אינו מהשמות ב' או שא' וב"ר,

ואח"כ  אמו בן אחיו ע"ד בתחלה הדברים סדר דוקא בסוטה וכן
כנ"ל. בקרא הסדר שהוא כמו – ב"יחנך" המרומזים בנים ע"ד

בנים  שיו"ד מבואר סוטה במס' כי הפשט) ע"ד שאינו (אלא עוי"ל
שבטים.. י"ב ממנו לצאת יוסף ראוי "הי' – ליוסף שייכים בנימין של אלו

מבנימין יצאו שהם `eigואעפ"כ ביותר ויומתק שמו". על נקרא וכולן

ויוסף. בנימין של האחוה במיוחד הדגישו
בפרש"י  (גרא: סוטה ומס ' פרש"י שבין השמות שבמדרש והשינויים
אב  מפי – בפרש"י מופים: כו'. שגר – ובסוטה באכסניא, שנתגייר –

או סוטה, במס' גירסתו היתה שכן י"ל, – ליתא) – ובסוטה yxtnyלמד,
האיכא  וגם שלפנינו, הגמ' כגירסת הובא דרש"י ב' ובדפוס הגמ'. דברי כן

"וארד". בהשם .n"k`eדאמרי
ועפ"ז 35) אחיו. יוסף את מזכירין כולם – בניו ועשרה בנימין – עפ"ז

רש"י  מעתיק למה א) בפשש"מ"): המתיישב "הרמז ע"ד (עכ"פ לבאר יש
בלע  א"ל בנים לך יש בקצור: והול"ל שמם", יש.. "א"ל האריכות גם
תיבת  גם מהכתוב מעתיק למה זה) (שלפני אלקים בד"ה ב) וגו'. ובכר

עבדך" "את התיבות גם – ובפי' "בני",
" מדכתיב הביאור: ונקודת –z`,בכלל יעקב שאין מודגש עבדך"

כולל  – בני" "יחנך מדכתיב השבטים, עשר אחד  על רק שייך ו"חנון"
"יחנך" ברכה שלשון אלא בנימין, על) קאי העיקר – אדרבא (ובפשש"מ

כבפנים, בנים לברכת שייך –
"יש כשדייק dxyrולכן il בדומה דיוסף "יחנך" בזה גם הרי – "

אנשים. יא' – דיעקב ל"חנן"
תואר  בחירת ב) מיותר. "בני" לכאורה א) יומתק: גם ועפ"ז

"בני". – כאן החביבות
אחד 36) (בד"ה) בהמשך כ"ז להיות שאפשר ויומתק יובן ועפ"ז

ד"נכמרו". חדש ד"ה דליתא (2 בהערה (הובאה וכהגירסא

b"deya d`x ± miiepiya) l"fx y"n i"yx `ian ,'ek deg` c"r cgein xeaic o`k 'idy gkeny oeikn `l` ,n"yyta migxken mixacd ihxt oi`y l"t` wgeca (*
oeik ,a"eike "eyxc epizeax" micwdl jixv epi`e ,(`adoiprdy,n"yyta gxken t"kr

oi`y dfk oecpa la`mihxtd.l"pk ,mda xvwl l"ed ± xwire cere .eyexitl xewnd oiivl l"ed n"yyta migxken
oinipa l"` 'ek zeny rny in el`yy xg`l wxe .(`negpz) "dy` jl yi" e` ,(x"a) "oipa jl zi`" le`yl ligzdy `l` ,ef dlgzd `zil `negpze x"cna (**

ae) .('l iepiya x"aae .`negpz) "'ek in` oa ig` lr mlek"my la` ,(b"vta (wral` z`ved) x"a i"zka `ed f"cre) "g` jl yi" sqei zl`ya `aed my y"li
el l`ey 'ide" ligzncrl` eingx exnkp) deg`d c"r 'id xeaicdy oeikn la` ,(y"lid i"yx d`x m`d h"ewyd recie ± "eig` oiprl ribdyeig`wznei ± 'eke (

.miptak ,'ek mipa jl yi ± "jpgi" k"g`e "'ek g` jl yi" le`yl ± "en` oa eig`" dlgza ,`xwa xcqd t"r k"b xeacd 'idy xnel n"yyta
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כתרגום  ולא – ועזה חמה התרגשות "נתחממו",
אתגוללו" "נכמרו: רגילה 37אונקלוס התרגשות –38.

ו.
מיוחדת  התרגשות – כאן "נכמרו"

ממשמעות  אם גם כי בכך, מסתפק אינו רש"י אך

היא  רחמיו" "נכמרו של שהמשמעות מובן הפסוקים
אין  עדיין "אתגוללו", מאשר יותר חזקה התעוררות

משמעות  בתוכה כוללת "נכמרו" שהמילה הוכחה זאת

רש"י  מביא לכן אחר. דומה פירוש ולא "נתחממו", של
המילה.zernynlהוכחה

מביא  רש"י אין מדוע בפשטות מובן זה לפי
נחומי" ומ"נכמרו במלכים, רחמיה" מ"נכמרו הוכחה

הרגשה  על מדובר שם שגם משום דוקא בהושע:

כהוכחה  זאת להביא אפשר אי הרי כבפסוקנו, בלב
היא  כאן "נכמרו" המילה שכוונת ברורה,

לפי 39"נתחממו" הכרחי שם שגם נאמר אם אף –
oiprd עזה התרגשות על שמדובר במה 40בכלל כי ,

zernyn מאשר שם יותר הכרחית המילה של זו

בתרגום  והראיה: כפי 41בעניננו? בדיוק שם, גם נאמר
"אתגוללו" כאן: .42שנאמר

זהה  מביטוי הוכחה להביא רש"י חייב לפיכך

ד  מצביעה שמהותו אחר, לענין בקשר על המופיע וקא
"נתחממו". המשמעות

(שהיא  משנה מ"לשון רש"י מביא ראשונה הוכחה
של  הכומר על הפסוקים) ללשון בדומה הקודש, לשון

שבו הכלי הוא "כומר" הזיתים,minngnזיתים". את

היא  "נכמרו" – "כומר" הביטוי שמשמעות מובן ומכך
חמימות.

ז.
ארמי" מ"לשון בהוכחה הצורך

הוכחה אינה בלבד מ"כומר" ההוכחה ,znlyenאך

מקום  בשום נאמר לא אם לשאול: עדיין ניתן כי
ze`cea נקבע כיצד חמימות, מלשון הוא ש"כומר" ,

שזהו  ייתכן ההתחממות? משום "כומר" נקרא זה שכלי

אחרת? מסיבה הכלי שם

– ארמי" מ"לשון נוספת הוכחה רש"י מביא לכן

היא  ש"מכמר" בבירור רואים שם בישרא". "מכמר
על 44החימום 43פעולת  מוכיחה ארמי" ו"לשון –

את  מבארת בכלל שהגמרא כשם המשנה", "לשון
היא אשר המילה dnecaהמשנה, שגם המקרא, ללשון

של שורש מאותו היא  שזוהי zening45"כומר" כיון ,

הכלי. מטרת
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(37" ובת"י טוב. שכל במדרש יונתן eygxוכ"פ ובפי' רחמוי",
הוא  והושע במלכים שבתרגום אף כו'", ונדנוד נענוע "שענינו

בפנים. כדלקמן "אתגוללו",
מסיים 38) ששם תנחומא, ממדרש השמות דרש הביא לא ולכן

שעה שהדיבור elblbzp"באותה הסיום בכלל אין ובב"ר יוסף". רחמי
כו'". רחמיו ל"נכמרו הביא הנ"ל

על 39) (וסמך  לשיטתו פי' כי כו'", "נתחממו שם בהושע ופרש"י
כאן. הכריח) שכבר מה

ויש 40) ואונקלוס ת"י וכן "נתגלגלו.. פי' שם בהושע ברד"ק
דפרשתנו  הכ' הביא כומר) (ערך שלו השרשים ובס' נתחממו". מפרשים
ובס' נתחממו". פירוש או כתרגומו, והמו נתגלגלו "פירוש וכ' ושבהושע,
רק  ופי' והושע ודמלכים דפרשתנו הכ' הביא ג'נאח בן לר"י השרשים

ואכ"מ. המו". "כמו
ובהושע.41) במלכים
כי 42) במלכים, עוה"פ לפרשו צריך אינו כאן פי' שכבר לאחר אבל

היא  שהל' א) בהושע: משא"כ רחמי'", "נכמרו והענין הל' אותם הם שם
בהקב"ה.inegp"נכמרו מדובר ב) ."

הערה  לעיל (הובא בהושע רק פי' לנ"ך בפי' הרד"ק שגם ולהעיר
במלכים ולא (40f"ptly ראשונה הרד"ק פי' מהם מי בירור שצריך אלא

בזמן.
הוא 43) בשרא מכמר וגם נפעלו, "נתחממו" פרש"י כאן ועוד:

גי') (לכמה שלכן וי"ל "כומר"). (משא"כ הבשר חימום – נפעל שהבשר
אפשר  כשלעצמו, בשרא" "מכמר כי "משום", התיבה גם רש"י הביא

הוא שפירושו משמע lretyלומר "משום" הל' אבל הבשר, חימום
(גם) יתחמם okezlשמרמז שהבשר חוששין אם היא שמחלוקת שם, הגמ'

ובפרש"י. עיי"ש לא, או (מעצמו)
(ולא 44) ארמי" בל' "נתחממו רק פרש"י שבהושע מה יומתק ועפ"ז

ואינו  בפרשתנו פי' על שסומך שי"ל ע"ז (נוסף כי משנה) ל' גם הביא
כ  עוה"פ לכפול פירושו צריך "מכמר" ארמי בלשון הנה) הפרטים, ל

" פי' כומר) (ד"ה בפירושו שם ביבמות ולכן כבפנים. enk"נתחממו"
על  שם ובפסחים שם)* כומר פי' מבאר דזה (-היינו בשרא" מכמר

" רק כ' בשרא" מה dnece"מכמר מובן ועפ"ז זיתים". של הכומר על לו
הוא  דנכמרו שמבואר נכמרו, כי עה"כ (56 הערה לקמן (נסמן שבדרושים

בשרא". מכמר מל' "נכמרו רק מובא חמימות,
ולא 45) זיתים" של "כומר רש"י שהביא מה טעם עוד י"ל עפ"ז

בערוך  וכ"ה (כירושלמי "המכמר" שם גרסי' אם דגם – דמעשרות דרפ"ד
ופי' בהפועל, שם קאי הרי – בזיתים ומדובר ickזיתיםonehועוד)

בירוש'). פ"מ וראה שם. צדק מלכי בן מהר"י פי' (ר"ש. כו' שיתחממו
כומר  בלשון "במתני' תני חייא שר' שבב"מ, זיתים של בכומר משא"כ

xnel לקמן וראה כו'). הכומר על ד"ה שם ב"מ (פרש"י נתחממו" שכבר
.51 הערה

."xnkn" zaiz f"ptl `xnba my `aed ik ± "xnek" yexitl xewnk "`xya xnkn" `iad `l "mizif ly xnek"a n"aay dne (*
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ח.
בגמרא  קודמים ממקומות ברורה הוכחה אין

ההוכחה  את רש"י מביא לא מדוע מובן זה לפי

בגמרא  קודמים במקומות המופיע "כומר" :46מהביטוי

מופיע  יבמות, שבמסכת ענבים", של "כומר הביטוי

ישנים, שפתי "דובב שם: הגמרא לדברי בהמשך
שמניח  כיון ענבים, של כומר מה ענבים. של ככומר

– חכמים..." תלמידי אף דובב, מיד עליו אצבעו אדם

הוכחה  אין בישרא", ב"מכמר נסתייע אם אף ולכן
מלשון  היא שהכוונה ענבים" של מ"כומר ברורה

אינו  שה"כלי" להבין ניתן הענין תוכן לפי כי חמימות,
מפני  אלא החימום, פעולת עקב "כומר" נקרא

מן miveglשהענבים וניגר תוסס היין ולפיכך בו

המילה 47הענבים  משמעות שזוהי לחשוב, היה וניתן ,
.48"כומר"

שבמסכת  כמרא" "בושלי בארמית מהביטוי גם
בקשר  דוקא זו במילה שמשתמשים הוכחה אין ברכות

לתמרים  תואר זהו ששם, משום חימום, ,49לפעולת

אף  "כמרא", בביטוי להשתמש שניתן הוכחה זו ואין
חמימות  של תואר שם זהו ונפעל 50אם כפועל ,51.

ט.
רעב" זלעפות "מפני הפסוק מהמשך ההוכחה

רוצה  "נכמרו", היא כאן המופיעה שהמילה כיון

– בתורה בדיוק זהה ממילה גם הוכחה להביא רש"י
עורנו  מ"ובמקרא ההוכחה את גם מביא הוא ולכן

היא  רש"י, לפי המשמעות, כאן שגם נכמרו", כתנור
"נתחממו".

לפרש  ניתן שם "נכמרו" המילה שאת כיון אך
אחרים  מפרשים מסבירים כך ואכן "נשחרו", ,52מלשון

"מפני  הפסוק המשך את לפירושו כהוכחה רש"י מביא
רעב": זלעפות

אך  ישחיר, שה"עור" לכך לגרום עלול רעב אמנם,
להשוואה  בנוסף בסופו, שוב זאת מקשר שהפסוק כיון

וחום  אש "זלעפות", המילה עם "כתנור", ,53הקודמת
היא  כאן "נכמרו" של שהמשמעות ההגיון, מחייב

"נתחממו".

י.
בסוף  מובאת המקרא מלשון שההוכחה לכך ההסבר
היא  נכמרו", כתנור "עורנו הפסוק משמעות אם אך
השאלה: נשארת הרעב, עקב "מתחמם" רק שה"עור"
מקונן  שהנביא הנוראים היסורים כאן מתבטאים במה
אינה  "נכמרו" שהמילה רש"י, מבאר לכן עליהם?
אם  כי "נתחממו", של המשמעות את רק כאן מכילה

קמטים" קמטים "נקמטו המשמעות את "כן 54גם כי
ולפיכך, ונתכווץ". נקמט אותו כשמחממין עור כל דרך
לפרט  צורך אין התחמם, שהעור בתורה נאמר כאשר

"דרך כך כי בכך, הכרוכים הנוראים היסורים lkאת
להבין  ניתן וכבר ונתכווץ", נקמט אותו כשמחממין עור

בכך. הכרוך העינוי גדול כמה עד

בסוף  רק זו הוכחה רש"י מביא מדוע מובן זה לפי
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מקום46) עיקר הוא דבב"מ א) משא"כ oiprdעוי"ל: והסוגיא,
רק שהוא `abביבמות jxc" –dn עיקר ב) כו'". ענבים של כומר

ענבים  למכמר רגילות דאין בענבים משא"כ בזתים, הוא דכומר המציאות
הבאה. שבהערה בכורות פרש"י וראה שם). ב"מ – תני (תוד"ה

ב)47) (לא, בכורות מפרש"י ולהעיר כומר. ד"ה שם פרש"י וראה
כתב  (ולא ויתבשלו" שידחקו בכלי.. "שאוספן ענבים כומר ד"ה

ב)). (עב, במשנה ובב"מ ביבמות כבפירושו "שיתחממו"
הגמרא 48) ובלשון רחמיו נכמרו כי "וכן רש"י הביא שבאיכה ומה

בא  לא שם כי הוא – בשרא" מכמר ענבים של הכומר על הרבה יש
gixkdl שם כתב ולכן כאן. שכתב כמו ולא "וכן" לשונו ולכן פירושו,

"daxd yi פירושו הכריח שכבר לאחר כי – כו'"* ענבים של הכומר על
(כנ"ל  "על" הל' צע"ק אבל שבש"ס. הראשונה הדוגמא שם מביא כאן

.54 בהערה שמבואר כמו יותר מסתבר ולכן (9 הערה
שלהם.49) השם שזהו היינו
כמרא.50) בושלי ד"ה שם פרש"י ראה

פי'51) אבל כו'. דברכות דמעשרות הנ"ל, המקומות כל הביא בערוך
פי' כו' במעשרות באו"א: כימוש onehבכ"מ כמו מכמר – בפסחים כו',

הוא שכומר הוא הערוך שדעת כ' ובערה"ש שהו"ע onhכו'. רש"י ודעת
לא בל' דגם ולהעיר עיי"ש. ושריפה ב),xnkiחימום (פט, בב"מ באדמה

פי' בערוך שם onehהרי  ובפרש"י ,(45 שבהערה וכו' (כר"ש כו' הזיתים
"mngi."חם בעפר שמטמינם

דנכמרו 52) להפי' בהמשך ומביאו לרד"ק. השרשים בספר – לדוגמא
נשחרו". שפירוש נכמרו, כתנור עורנו לענינו קרוב "ויהי' רחמיו:

בפי'53) (וכן – זלעפה ערך – לרד"ק השרשים ובס' שם. איכה פרש"י
ורעדה בעתה ענין ענינם כ' ו) יא, לפי'`eלתהלים גם אבל השריפה. ענין

שיפעול לזה במיוחד שייכות אי"ז מפי'zexgyרעדה ולהעיר העור.
רחמיו" נכמרו כי ונכמרו ויקדו יבערו "כמו פי' דנכמרו שם לאיכה הראב"ע

סערה". כטעם זלעפות ורוח "כמו זלעפות ופי' בפרשתנו). פי' (ע"ד
"עורנו54) שם תנוראepkynובתרגום כו'".`excwzהיך

ly df xnekk :my k"znae "`z`ixnk oili`k xn` cg" my dki` yxcnay xirdle (*miapr.my spr dti d`x la` ,'ek mg `edy
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שזהו  ולמרות מקרא" "לשון שזוהי למרות דבריו,
כיון  שבפרשתנו: "נכמרו" לביטוי בדיוק זהה ביטוי

המי  "נקמטו...".שמשמעות גם היא "נכמרו" לה
הפסוק  של העיקרית המשמעות זוהי הרי 55ואדרבה, ,

משמעות  יש "נכמרו" שלמילה הוכחה מכאן אין
"נתחממו". של מדוייקת

יא.
האלקית  הנשמה על הרחמים מדת

רש"י: בפירוש אשר תורה" של מ"יינה

החסידות  יוסף 56בתורת "וימהר הפסוק על מוסבר
בשם  נקראים שיהודים אחיו", אל רחמיו נכמרו כי

כנאמר  –57יוסף, "יוסף" – יהודים יוסף". כצאן "נוהג
אוני, בן בנימין, דרגת על רבים רחמים לעורר צריכים
אשר  הנשמה, של ירידתה עצומה כמה עד בהתבוננותם
שבנפשו  האלקי הניצוץ על ולרחם מטה, למטה ירדה

היהודי. של

על  רש"י פירוש של הדברים בפרטי נרמז וזה
בכך, מדוייק הסדר ואף רחמיו", נכמרו "כי המילים
– "נכמרו המילה ביאור לפני מופיע זה שפירוש
ב"אחי  ההתבוננות להיות צריכה ראשית נתחממו":
במעלת  להתבונן יש בתחילה מצאוהו", אשר והצרות
וקשורה  "אחי", בבחינת שהיא עצמה, מצד הנשמה
מצאוהו", אשר "הצרות מכן לאחר לאלקות. תמיד
– האומות..." בין "נבלע כדי עד בירידתה, ההתבוננות

מכך. למטה ואף הבהמית, ובנפש בגוף

בכל כזה, באופן היא ההתבוננות xyrוכאשר
מגיעים  אז ועניניהם, השמות בעשרת הרמוזות הבחינות

הלב נתחממו", – "נכמרו של mngznלידי בחמימות
ומצבו  מעמדו על אמיתית מרירות עם אש ,58רשפי

שמעלתה  הרחמים, מדת את למעלה גם מעורר וזה
החמימות. ענין היא החסד מדת על

טוב  משפיעה כשלעצמה החסד מדת שלמטה, כפי
השפעה  זוהי אך להיטיב, הטוב מטבע כי וחסד
זאת  לעומת קרירות. מתוך השפעה מים, הנקראת
נובעים  ולכן אש, ורשפי חמימות של ענין היא הגבורה
למרות  הרחמים, מדת אבל וכדומה. ורוגז כעס מכך
של  החמימות את גם בה יש וחסד, טוב היא שבמהותה

ב  כי הגבורה. אתמדת ezlefראותו xrv לבו "יחם
זולתו, על ברחמים מתעורר והוא אש" רשפי בחמימות
חמימות, מתוך חסד של השפעה לידי מביא וזה
היא  רחמים ולכן בלבד, חסד מאשר יותר עזה בתשוקה
כוללת  היא כי גבורה, לבין חסד בין הממוצעת המדה

הללו  המדות שתי .59את

יב.
האדם  של הרוחנית בעבודה הדברים משמעות

עלֿידיֿזה  הנגרמת וההשפעה זו רחמים התעוררות
כאמור, היא, שהכוונה זיתים", של ב"כומר רמוזה

שמן. מהם ויוצא מתחממים שזיתים

היא  הרוחנית בעבודה הדברים הזיתים 60משמעות :
מרים  ידי 61הם על הבאה הנפש, מרירות וזוהי ,

באופן  זה וכאשר כדלעיל. ובמצבו במעמדו ההתבוננות
היא  שהמרירות כלומר, זיתים". של "כומר של
והוא  לו, ומר רע כמה היטב מרגיש שהאדם בחמימות,
של  המשמעות גם שזוהי נפשו, על רחמים מעורר

הזית, כתישת

– הטוב שמן של הדרגה מלמעלה גם מתגלה אז
עליונים  רחמים של דרגה – עילאה .62חכמה

גילוי  כלומר, בנפשו. אלקות גילוי לידי מביא וזה
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של55) הכומר "על שם רש"י שהביא מה מובן (ולא miaprועפ"ז
והכווץ, הקמטה ענין ע"ד כו' הדחיקה הוא בענבים העיקר כי זיתים),

בכורות. כבפרש"י
א.56) תתשח, ו') (כרך בראשית אוה"ת ד. מ, בהר לקו"ת
שם.57) ומצו"ד רש"י ב. פ, תהלים
לבו 58) חם כי החמימות מצד הוא הרחמנות כי שם ואוה"ת בלקו"ת

(ובאוה"ת) כו'". במדבר הזהר ע"פ במ"א "וכמ"ש בלקו"ת ומציין בקרבו
מרו  שנקרא ת"ת בענין במדבר פ' ביאוה"ז הביאוה"ז "ועי' והוא ר".

הבאה. דהערה
ביאוה"ז 59) וראה ואילך. א פו, במדבר האמצעי) (לאדמו"ר ביאוה"ז

כנ"ל  דפרשתנו, רחמיו" נכמרו "כי מובא שם (וגם ואילך תנא ע' להצ"צ

סה"מ  הבאה. שבהערה ב) (לה, בהעלותך לקו"ת גם וראה .(31 הערה
תצח. ס"ע תקס"ח

וראה 60) ב. לו, אֿב. לה, רע"אֿב. לא. ב*. ל, בהעלותך לקו"ת ראה
תקס"ח  סה"מ ד. קי, ואילך. סע"ג פא, תצוה ד. לה, פרשתנו תו"א גם

ואילך. תקה ע'
יא).61) ח. נח בפרש"י (הובא ב. יח, עירובין ראה
שלפנ"ז 62) סעיף בסוף להמבואר סתירה מזה שאין ופשוט מובן

נפשו  מרירות כתישה, דע"י שם בהעלותך בלקו"ת וכמבואר – מביאוה"ז
וכמו  ב), לה, שם (וראה ויגמה"ר מו"ס, – חכמה מבחי' נמשך הנ"ל, כו'

(ת"ת). הרחמים דמדת החמימות הוא בספירות שנמשך

."'ek eingx exnkp ik oipra ..y"nre" oiivn myc xirdle (*
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שבלבו  במדות האדם אצל רבה אהבה כנרמז 63של ,
בישרא" .64ב"מכמר

שהוא  "עור", לכדי עד הענין יורד מכן לאחר
מעצם 65לבוש  הרחוקים ולענינים לכחות עד כלומר, .

אור  גילוי של "נתחממו" נגרם שם שגם ,66האדם,

האמצעי, בקו אשר מרחמים, נובע שהדבר וכיון
"נתחממו" של הענין שבמקום והופך משפיע הוא
כלשון  בקדושה, זו מדה תהא כדלעיל, "רעב" מתוך

לשמוע 67הנביא  כיֿאם למים צמא ולא ללחם רעב לא :
הוי'. דברי את

תשל"ה) מקץ ש"פ (משיחת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

מו"ס 63) דמבחי' אֿב), לא, ב. (ל, שם בהעלותך לקו"ת ראה
יראו. בעין עין להיות בבנ"י דאהרן רבה אהבה בחי' נמשך הנ"ל ויגמה"ר

מהדם 64) היא הבשר דהתהוות ובכ"מ) ד (עז, פנחס לקו"ת ראה
בהעלותך  [ובלקו"ת שבלב המדות על מורה בשר ולכן בלב, שמשכנו
ונכלל  האש ויסוד הגבורות מבחי' הוא דהבשר וש"נ) ואילך ג (לא,
כו']. האהבה אש ורשפי התלהבות נמשך שעי"ז והיינו דקדושה בגבורות
רחמיו  דנכמרו שמבואר ,(56 (שבהערה ואוה"ת שבלקו"ת מה יובן ועפ"ז
לעיל  (וראה בשרא" מכמר "מלשון רחמיו דנכמרו מובא חמימות מל' הוא

בזה הביאור 43 שבלב.eheytkהערה במדות הוא נתחממו ענין עיקר כי ,(
ועוד.65) ד. מג, שה"ש שם. פנחס לקו"ת וראה
ארמי 66) ולשון משנה לשון בפרש"י) ש(הסדר בדא"פ ולהעיר

מדות  ד'משנה' ההמשכה, (סדר) על גם מרמז מקרא, לשון (תלמוד)
בהגהה  פ"מ (תניא בעשי' ומקרא מוחין, ותלמוד יגמה"ר, – והתחלתן
ואילך)). א (קמד, סכ"ו אגה"ק פנ"ב. שם גם וראה מפרע"ח. – ב) (נה,

שהיא "במקרא" מסיים בפרש"י .iyra'ולכן
יא.67) ח, עמוס

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הנרות שמשמשים לחנוכה, ובטח ידוע לו פתגם אדמו"ר הצ"צ קרא לשמש 
ויזרח אור א"ת שמש אלא שמש, והרי גם השמש והירח נק' שמשים שבמרום.

ויה"ר מהשי"ת שיקויים גם בנו להזריח אור בסביבתנו כאו"א לפי יכולתו ומתוך הרחבת 
הדעת אמיתית.

ומצות שמונת ימים אלו יגיענו בקרוב ממש לביאת אחד המיוחד משמונת הרועים שהוא 
משיח צדקנו ולהגילוי הכנור של שמונת הנימין.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש להזריח אור.

נ"ב. מאשר הנני בזה בתודה ג"כ קבלת תשורתו הספר שובע שמחות ות"ח ת"ח על זה.

מוסג"פ  חנם,  אצ"ל  מצוה  של  ענין  אשר  הזהר  מאמר  על  נשען  בשנה  שנה  מדי  כדרכי 
המחאתי, און פארניצט דאס געזונטערהייט.
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חודש שבט )א(

רמזים, דבחודש שבט הוא ר"ה לאילנות

בחודש שבר בר"ו הוא טאש1 השנה לאילנות2, כי אילן 
על  וטומז  שבר,  גימרטיא  נו"ן  למ"ד  יו"ד  אל"ף  במלואו3 
לבטכה  ופטיו  צמחו  שיוציא  השדה  עץ  האדם  כי4  האדם 

וכו'.

הנתוסף בשבר על5 אילן – שהוא המלוי6 דאילן – הוא 
מספט ט"ך7, ועפ"י פשור בטאש השנה לאילנות, האילנות 

הם טכים.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיג

* * *
חודש שבט )ב(

רמז בצירוף שם הוי' דחודש שבט, ר"ת )בחוקותי כז, לג( 
"המר ימירנו והי' הוא"

בחודש שבר ביום ר"ו הוא טאש השנה לאילנות8, וטומז 

1( טאש השנה פטק א משנה א.

 262 ע'  ח"ב  ה'תש"נ  התוועדויות  מנחם  תוטת  טאה  לקמן  בהבא   )2

העטה 128.

3( פירוש: אל"ף )111( + יו"ד )20( + למ"ד )74( + נו"ן )106( + 311, 

וכן שבט, 311. טאה שיחות קודש ה'תשל"ד ר"ו שבר סעיף ד. )אולי 

ה"חנטה"  ההתחלת  על  מוטה  ה"גילוי",  היינו  דה"מילוי"  הטמז 

דאילנות בחודש שבר וד"ל(

4( שופרים כ, יר.

5( פירוש: שבר בגי' 311, אילן בגי' 91, החילוק הוא )91-311( = 220, 

טכים,  דהם  לאילנות  ט"ה  "שבר"  ר"ו  על  מטמז  ו"רך"  ט"ך.  כמספט 

ואילן + טך )המילוי( = שב"ר. טאה העטה 6.

והגימרטיא  נו"ן,  למ"ד,  יו"ד,  אל"ף,  הוא  כנ"ל  במילואו  אילן   )6

ו"ן   +  )44( מ"ד   +  )10( ו"ד   +  )110( ל"ף  דהוא  "המילוי"  דהאותיות 

)56( = 220, כמספט ט"ך.

7( טאה הביאוט בילקור לוי יצחק עה"ת חלק ג' סי' נח.

8( בסימן זה יבואט כמה ענינים, והם:

ומנהג  לאילן",  השנה  "טאש  הוא  מ"א[  פ"א  ]ט"ה  במשנה  הלשון  א( 

ישטאל הוא "טאש השנה לאילנות", לשון טבים?

ב( כל דבט בתוטה הוא בדיוק, טאש השנה לאילנות הוא בחודש שבר, 

על האדם כמ"ש כי האדם עץ השדה, ואילנות לשון טבים 
הוא הב' עצים דעץ החיים ועץ הדעת, הטומזים על אמונה 

ודעת9.

וצדיק  כמ"ש10  חיים  שהוא  אמונה,   – החיים  עץ 
באמונתו יחי'.

אז  בטאש(,  ישי  בן11  )ע"ד  לדעת  אמונה  קדים  שאם 
הדעת הוא ג"כ חיים כמאמט12 והודעת להם זה בית חייהם.

אמונת13  הוא  שההתחלה  משנה,  סדטי  בששה  וכמו 
והוא  רהטות.  סדט  זה  ודעת  הוא  והסיום  זטעים,  סדט  זה 

שיתחבטו הב' עצים הללו יחד. ]וזהו אילנות לשון טבים[.

לימות  האמוט  והוא  יחזקאל,  בנבואת  האמוט  דטך  על 

ם "שבר"? מהו הטמז בשֵׁ

השנה  טאש  בין  הקשט  מה  עשט,  עשתי  החודש  הוא  שבר  חודש  ג( 

לאילנות לחודש הי"א דוקא?

ם הוי' דחודש שבר הוא מהט"ת  ד( במשנת חסידים כתוב דהציטוף דשֵׁ

זה דוקא  הוא", מה הקשט של הפסוק  והי'  ימיטנו  "ימיט  של הפסוק 

לט"ה לאילנות?

ה( כתוב "כי האדם עץ השדה" דטומז על האדם, מה הקשט דכל הנ"ל 

לעבודת האדם לקונו?

9ויבואט בפנים.

ונסתט  דתוטה  נגלה  חיבור  ענין  דהוא  )ג(  כסלו  חודש  לעיל  טאה   )

דתוטה. עי"ש.

10( חבקוק ב, ד.

11( סנהדטין קב, א. ")מלכים-א יג, לג( אחט הדבט הזה לא שב יטבעם 

מדטכו הטעה, מאי אחט, אמט ט' אבא אחט שתפסו הקב"ה ליטבעם 

בבגדו, ואמט לו חזוט בך ואני ואתה ובן ישי נרייל בגן עדן, אמט לו מי 

בטאש, בן ישי בטאש, אי הכי לא בעינא." טאה אוט התוטה נ"ך עמוד 

סח-ר. תוטה אוט מד, א.

12( בבא קמא צר, ב.

אמונת  והי'  ו(  לג,  )ישעי'  דכתיב  מאי  ט"ל  "אמט  א  לא,  שבת   )13

זה  זטעים,עתיך  זה סדט  וגו', אמונת  ודעת  ישועות חכמה  עתיך חוסן 

סדט מועד, חוסן זה סדט נשים, ישועות זה סדט נזיקין, חכמת זה סדט 

קדשים, ודעת זה סדט רהטות.

מעשטותיו  להפטיש  סומך  האדם  אמונת  שעל  זרעים,  סדר  פיטש"י: 

כטאוי. דעת, עדיף מחכמה.

 .295 ע'  חי"ח   .370 ע'  חר"ו   .240  .216 ע'  ח"א  שיחות  לקורי  טאה 

טשימות חובטת סח.

המשך בעמוד 87

 ילקור לוי יצחק על התוטה 
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מה

חולם  ופרעה  ימים  שנתיים  מקץ  ויהי   – א  מא, 
והנה עומד על היאור

פיטושים:  ב'  שבזה  ימים"1.  שנתיים  מקץ  "ויהי  א. 
שהיו  ימים"  ה"שנתיים  סוף  סוף2,  מלשון  "מקץ"  )א( 
האסוטים,  בבית  דיוסף  הגלות  סוף  וישב(,  )בס"פ  לפנ"ז 
ימים  ה)שנתיים(  התחלת  התחלה3,  מלשון  "מקץ"  )ב( 
הגאולה  התחלת  הפטשה,  בהמשך  מסופט  שאודותם 
דיוסף ש"מבית האסוטים יצא למלוך"4, כולל גם אסיפת 
טז"ל5 "שלש מרמוניות הרמין  כו', כמאמט  כל האוצטות 
יוסף במצטים . . ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא", די"ל, 
שנכלל ב"טכוש גדול" שזוכים ע"י העבודה במשך אטיכות 

הגלות, במכש"כ וק"ו מה"טכוש גדול"6 דיציאת מצטים.

ו"קץ9  ובלשון הקבלה והחסידות7 – "קץ דשמאלא"8, 
הימין"10. ושניהם קשוטים זה בזה – כי ע"י ביטוט והעלאת 
ניצוצות הקדושה שנמצאים ב"קץ דשמאלא", נעשה קץ 

הגלות11, "קץ שם לחושך"12, ובאים ל"קץ הימין"13.

תוטה"14  של  ב"יינה  גם  מטומז  זה  שענין  לומט,  ויש 

1( להעיט מאוט התוטה טיש פטשתנו ש"שנתיים ימים" קאי על ב' בחי' שנה, בנוקבא 

ובדכוטא, שנת הלבנה ושנת החמה. ויש לקשט לשנה זו )ה'תשמ"ר( – שנת העיבוט, 

החיבוט דשנת החמה ושנת הלבנה, "שנתיים ימים" ביחד.

2( פיטוש טש"י טיש פטשתנו.

3( טאב"ע שלח יג, כה. ועוד. וטאה לקורי שיחות חלק ה עמוד 198 ואילך. ושם נסמן.

4( קהלת ד, יד ובפיטוש טש"י.

5( פסחים קיר, א. ושם נסמן.

6( לך לך רו, יד.

7( טאה אוט התוטה טיש פטשתנו.

8( זהט פטשתנו קצג, ב. קצד, א.

9( לשון הפסוק סוף דניאל. וטאה זח"א נד, סע"א. סב, ב. ובכ"מ.

10( לקורי תוטה להאטיז"ל על הפסוק.

לעשות  )שצטיך  שבגלות  הכלליים  האופנים  לב'  גם  טומז  ימים"  ש"שנתיים  וי"ל   )11

להם קץ וסוף( – גלות טוחני וגלות גשמי.

כלומט: אף שבפטריות ישנם טיבוי אופנים בגלות – הגלות אצל שבעים אומות העולם, 

ד' הגלויות וכו', הטי, באופן כללי נחלקים לשתים: גלות טוחנית וגלות גשמית.

ולהעיט, שגם במאוטע שהביא להתחלת הגלות – "אקמצא ובט קמצא חטוב יטושלים" 

– היו ב' אופנים אלו: גלות גשמית – שהוציאוהו מהסעודה, וגלות טוחנית, היפך אהבת 

ישטאל )שהלשין על בני ישטאל(, שמסתבט לומט שהי' אצלו עוד לפני המאוטע )אם כי 

באופן של קרנות, כמטומז בשמו "בר קמצא"(.

12( איוב כח, ג. וטאה אוט התוטה שם עמוד שלר ואילך.

13( להעיט מהשייכות לימי חנוכה – "שזהו ענין עד שתכלה רגל מן השוק, להעלות בחי' 

טגל השמאלי שמתלבש בקץ דשמאלא, ואז יהי' קץ הימין" )אוט התוטה טיש פטשתנו(.

14( "היום יום" כ"ר שבר.

שב"סוף"   – הוא"  סוף  קץ  לשון  "כל  טש"י15  שבפיטוש 
נכלל "כל לשון קץ", גם "קץ הימין", כי ע"י ה"סוף" ביטוט 

"קץ דשמאלא" שבסוף הגלות, באים ל"קץ הימין"16.

דפטשת  ה(קטיאה  )להתחלת  באים  לזה  ובהמשך 
ויגש, במנחת שבת17 "ויגש אליו יהודה", כמבואט בדטושי 
גאולה  סמיכת  הו"ע  ליהודה  יוסף  שהגשת  חסידות18 
)ענינו של יוסף( לתפלה )ענינו של יהודה(, ואין ענין יוצא 
לתפלה  ממש  בסמיכות  באה  שהגאולה   – פשורו  מידי 
תיכף  לציון",  בשובך  עינינו  "ותחזינה  בנ"י  שמתפללים 

ומיד ממש.
 משיחות ש"פ מקץ, שבת )ז( חנוכה ה'תשמ"ר

– תוטת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ר ח"ב עמוד 77-78

מג, יד – ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש 
ואני  בנימין  ואת  אחר  אחיכם  את  לכם  ושלח 

כאשר שכלתי שכלתי

שדי  ואל  בגליות  קראה  פתר  לוי  בן  יאשי'  ר'  בב"ר  ב. 
יתן לכם רחמים, ויתן אותם לרחמים, לפני האיש, הקב"ה 
שנאמר ה' איש מלחמה ה' שמו, ושילח לכם את אחיכם 
אלו עשרת השבטים, ואת בנימין זה שבט יהודא ובנימין, 
ואני כאשר שכולתי שכלתי, שכלתי בחורבן ראשון שכלתי 
בחורבן שני, כאשר שכלתי בחורבן ראשון ובשני לא אשכל 

עוד עכ"ל.

היאך  כו'  ושני  טאשון  בחוטבן  שכלתי  להקשות  ויש 
טמיזא אלא דקשה לבעל המדטש איך סיים יעקב בדבט טע 
שאמט ואני כאשט שכלתי שכלתי הלא הצדיקים תחילתן 
שכלתי  כאשט  הביאוט  הוא  כך  אלא  שלוה,  וסופן  יסוטין 
בחוטבן טאשון ושני אז שכולתי כלומט נגמט השיכול ולא 
אשכול עוד כי השיכול סיבת התיקון והנה הוא רוב מאד.

החוטבנות  על  כשטמז  שדי  ואל  יעקב  שאמט  וזהו 
ג"כ  שחתימת'  משיח  אוט  וזטח  אז  להצטות  די  כשיהי' 

שד"י כי שדי ט"ת "שלמה "דוד "ישי.
של"ה

15( הביאוט בפשורו של מקטא – "מדוע מאטיך טש"י בפיטוש תיבת מקץ שמצינו כמה 

פעמים לפני זה )ועוד דיוקים( – טאה לקורי שיחות חלק ה עמוד 196 ואילך.

16( לקורי שיחות שם עמוד 201.

17( זמן הקשוט במיוחד עם תכלית השלימות דשבת – "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי 

העולמים" )טאה המשך תטס"ו עמוד תקמב(.

18( ד"ה ענין הגשת יהודה ליוסף תטכ"ר. ד"ה ויגש אליו יהודה תטס"ו. ובכ"מ.

 ילקור גאולה ומשיח 
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מו מו

âכסלו כ"ד ראשון âיום

àî(à)äpäå íìç äòøôe íéîé íéúðL õwî éäéå©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½§¦¥−
:øàéä-ìò ãîòŸ¥¬©©§«Ÿ

i"yx£ıwÓ È‰ÈÂ∑'קץ' לׁשֹון וכל 'מּסֹוף', ,ּכתרּגּומֹו: «¿ƒƒ≈ְְְְִֵַָ
הּוא  קרּויים ∑È‰ŒÏÚ‡¯.סֹוף אינם נהרֹות ׁשאר ּכל ««¿…ְְְִֵָָָָ

מּנילּוס,יאֹורים  חּוץ יאֹורים , עׂשּויין הארץ ׁשּכל מּפני ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

אדם  ּבידי ּומׁשקה יאֹורים ּבתֹוכם עֹולה ונילּוס , ְְְְִִִֵֶֶַָָָ
ּכׁשאר  ּתדיר ּבמצרים יֹורדין ּגׁשמים ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָאֹותם,

.ארצֹות  ֲָ

(á)äàøî úBôé úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¬©§¤−
:eçàa äðéòøzå øNa úàéøáe§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨¨¨«

i"yx£‰‡¯Ó ˙BÙÈ∑ הּׂשבע לימי הּוא ּבחברּתּהסימן צרה ּברּיה עין ׁשאין לזֹו, זֹו יפֹות נראֹות ׁשהּברּיֹות ,. ¿«¿∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
eÁ‡a∑אחּו "יׂשּגא ּכמֹו: ּבלע"ז, מריׁש"ק ."ּבאגם, »»ְְְֲִֶַַַָָ

(â)øàéä-ïî ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ
úBøtä ìöà äðãîòzå øNa úBwãå äàøî úBòø̈¬©§¤−§©´¨¨®©©«£²Ÿ§¨¥¬¤©¨−

:øàéä úôN-ìò©§©¬©§«Ÿ
i"yx£¯Na ˙Bw„Â∑,ּבלע"ז .'ּדק'לׁשֹון טינבי"ש ¿«»»ְְַַַ

(ã)úà øNaä úwãå äàønä úBòø úBøtä äðìëàzå©Ÿ©´§¨©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈¥µ
:äòøt õ÷éiå úàéøaäå äàønä úôé úBøtä òáL¤´©©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−©§«Ÿ

i"yx£‰ÏÎ‡zÂ∑ נׁשּכחת הּׂשבע ׂשמחת ּכל ׁשּתהא הרעב סימן .ּבימי «…«¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(ä)äpäå úéðL íìçiå ïLéiå|úBìò íéìaL òáL ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²
:úBáèå úBàéøa ãçà äð÷a§¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«

i"yx£„Á‡ ‰˜a∑ ּבלע"ז .ּבלע"ז שיינ"ש ∑B‡È¯a˙.טואיד"ל ¿»∆∆»ְַַ¿ƒְַַ

Â‰‡א  ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe ÔÈL ÔÈz¯z ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿≈¿ƒ«¿…»≈¿»
:‡¯‰ ÏÚ Ì‡»̃≈««¬»

Ô¯ÈtLב  Ô¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰ ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ¯Na ÔÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ»¿»¿»¿»¿«¬»

ÔÓג  ÔB‰È¯˙a Ô˜ÏÒ ÔÈ¯Á‡ Ô¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«»»√»¿»»¿»«¿≈ƒ
ÔÓ˜Â ¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡¯‰«¬»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿»¿»»

:‡¯‰ ÛÈk ÏÚ Ô¯B˙c ÔB‰ÈÏ·˜Ï¿ƒ¿≈¿»«≈«¬»

Na¯ד  Ô¯ÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»«¿»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿«
‡˙ÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtL ‡z¯Bz Ú·L ˙È»¿«¿»«ƒ»¿∆¡≈«ƒ»»

:‰Ú¯t ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¿…

iÏaL‡ה  Ú·L ‡‰Â ˙eÈz ÌÏÁÂ CeÓ„e¿«¬«ƒ¿»¿»¿«À¿«»
:Ô·ËÂ ÔÓÈht „Á ‡È˜a Ô˜ÏÒ»¿»¿«¿»««ƒ»¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ıwÓ È‰ÈÂ ּתחּלת ‡) הּכתּוב ּפרׁש לא . «¿ƒƒ≈ְִֵֵַַָֹ
ארּבעים  מּקץ ויהי וכן החׁשּבֹון. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָזה

ׁשנה. וחמׁש ׁשּׁשים ּובעֹוד וכן ְְְִִֵֵָָָָָׁשנה.
ׁשּזה  להיֹות ויּתכן ׁשנה. ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹויהי
מּבית  הּמׁשקים ׂשר ליציאת ְְִִִִֵֶַַַַַהחׁשּבֹון
וטעם  ׁשם: יֹוסף לׁשבת אֹו ְְֵֶֶַַַַָֹהּסהר.

ÌÈÓÈ.ּבארּתיו ּכבר .ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe. »ƒְְִֵַָ«¿……≈
ׁשֹומעת: ורבקה וכן חֹולם. aהיה dxez ְְְִֵֵַַָָָ

eÁ‡a ׁשּבֹו·) עמק אֹומר יׁש . »»ֵֵֵֶֶ
צמח. ׁשם ׁשהּוא אֹומר ויׁש ְְִֵֵֵֶֶַָצמחים.
הׂשּביעני  ּכבי"ת נֹוסף ְְִִִֵֵַַָהּבי"ת
ּכי  הּפרּוׁשים ׁשני ועל ְְְִִִֵֵַַַבּמרֹורים.

ואחיו  הּוא יפריא. אחים ּבין ְְִִִֵַַָהּוא
אּמֹו: bּבן dxez ִֶ

ÌÈÏaL ואם ‰) נקבֹות. רּבֹות לׁשֹון . ƒ√ƒְְְִֵַ
ּופלגׁשים: נׁשים ּכמֹו ּבמ"ם. ְְְִִִֵַָהּוא

˙BÙe„L מרּוח ׁשּדפֹון ׁשארע . ¿ִֵֵֶַַָ
ּבעבּור  קדם, מזרח נקרא ּכי ְְְֲִִִִִֶֶַָָָמזרחית.

 חומש יומי 

פטשת מקץ



  הלי דהלד • דהמ למיהס   47 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מז

מז

uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k oey`x meil inei xeriy

(å)úBçîö íéã÷ úôeãLe úBwc íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−
:ïäéøçà©«£¥¤«

i"yx£˙Ùe„Le∑ ּוׁשקיפן' ּבלע"ז, הּדלת השלייד"ש עלֿידי ּתמיד החבּוט מׁשקֹוף לׁשֹון חבּוטֹות, קּדּום', ¿…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עליו  ׁשּקֹורין ∑˜„ÌÈ.הּמּכה מזרחית, .ביש"א רּוח ַַָָָ»ƒְִִִֶַָ

(æ)íéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðòìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½
:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

i"yx£˙B‡È¯a‰∑ ּבלע"ז ÌBÏÁ.שיינ"ש ‰p‰Â∑חלֹו נׁשלם לפניו,והּנה ׁשלם לפֹותרים ם והצר. «¿ƒְַַ¿ƒ≈¬ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ

(ç)-ìk-úà àø÷iå çìLiå Bçeø íòtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²¤¨
íäì äòøt øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ

:äòøôì íúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈§©§«Ÿ
i"yx£BÁe¯ ÌÚtzÂ∑ מקׁשקׁשת רּוחּה', 'ּומּטרּפא «ƒ»∆ְְְִֵֶֶַַָ

ּכפעמֹון  אֹומר:,ּבתֹוכֹו הּוא ב)ּובנבּוכדנאצר (דניאל ְְְְֲִֵֶַַַ
ׁשכחת  ּפעימֹות: ׁשּתי ׁשם ׁשהיּו לפי רּוחֹו", ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ"וּתתּפעם

ּפתרֹונֹו והעלמת הּנחרים ∑ÈnË¯Á.(ב"ר)החלֹום ְְֲֲִַַַָ«¿À≈ִִַָ
מתים, ּבעצמֹותּבטימי ּבלׁשֹון (ׁשּׁשֹואלים עצמֹות הן 'טימי', ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

עצמֹות ארּמי  מלא טמיא', מלא ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: ,(.¯˙BtŒÔÈ‡Â ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ¿≈≈
‰Ú¯ÙÏ Ì˙B‡∑,לפרעה לא אבל אֹותם, היּו ּפֹותרים »¿«¿…ְְְֲִַָָָֹֹ

קֹורתֿרּוח  לֹו היה ולא ּבאזניו, נכנס קֹולן היה ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא
מֹוליד,,ּבפתרֹונם  אּתה ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַָָָָ

קֹובר' אּתה ּבנֹות .(ב"ר)ׁשבע ֵֶַַָָ

(è)éàèç-úà øîàì äòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ¤£¨©¾
:íBiä øékæî éðà£¦−©§¦¬©«

˜Ìecו  ÔÙÈ˜Le ÔÈ˜Ï ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

iÏaL‡ז  Ú·L ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ‡ÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
‡‰Â ‰Ú¯t ¯Úz‡Â ‡˙ÈÏÓe ‡˙ÓÈht«ƒ»»»¿»»¿ƒ¿««¿…¿»

:‡ÓÏÁ∆¿»

e˜¯‡ח  ÁÏLe dÁe¯ ‡t¯hÓe ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«¿»
‡‰ÓÈkÁ Ïk ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ïk ˙È»»√»≈ƒ¿«ƒ¿»»«ƒ»»
¯LÙc ˙ÈÏÂ dÓÏÁ ˙È ÔB‰Ï ‰Ú¯Ù ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿…¿»∆¿≈¿≈¿»«

:‰Ú¯ÙÏ ÔB‰˙È»¿¿«¿…

È˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ (ÌÚ) È˜L ·¯ ÏÈlÓe«ƒ«»≈ƒ¿«¿…¿≈»»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯k„Ó ‡‡ ÈÁ¯Ò»¿»ƒ¬»«¿«»≈

ãקודש משיחות ãנקודות
יהּודי  לאינֹו יהּודי ּבין ְְְִִִֵֵַהחּלּוק

:ÈÏ ÌÈÂÁzLÓ ÌÈ·ÎBk ¯NÚ „Á‡Â Á¯i‰Â LÓM‰ ‰p‰Â פרשת) ¿ƒ≈«∆∆¿«»≈«¿««»»Õ»ƒƒÕ¿«¬ƒƒÕ

ט) לז, וישב

לזה, זה ּדֹומים  ׁשהיּו יֹוסף חלֹומֹות ׁשני אֹודֹות מסּפר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּבפרׁשתנּו

ּפרעה. ׁשחלם החלֹומֹות ׁשני אֹודֹות מסּפר מּקץ ּבפרׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכן

אֹודֹות  חלם הראׁשֹון ּבחלֹום יֹוסף, אצל ּביניהם: ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחּלּוק

הּׁשמׁש אֹודֹות הּׁשני ּובחלֹום הארץ, עניני – ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה'אלּומֹות'

חלם  ּבתחּלה ּפרעה אצל אמנם הּׁשמים. עניני – ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהּכֹוכבים

ׁשבע  אֹודֹות חלם מּכן ּולאחר החי, מין – הּפרֹות ׁשבע ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָאֹודֹות

הּצֹומח. מין – ֳִִִֵַַׁשּבלים

לגֹוי: יהּודי ּבין החּלּוק רֹואים ְְְִִִֵַָוכאן

רּוחנּיּות. – ׁשמים לעניני ּגם אּלא הארץ לעניני רק לא ׁשּי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיהּודי

(קדם  "והֹול "ּפֹוחת ּגּופא ּובזה ארץ, לעניני רק ׁשּי הּגֹוי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואּלּו

מּמּנּו). הּפחּות הּצֹומח, מין מּכן ּולאחר החי, ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָמין

נׁשמתֹוֿ מּליּוּבאוויטׁש הריי"צ אדמּו"ר ּכ"ק אֹודֹות ְְְְְְְִִִַַַַַָָָֻוכמסּפר

ּבאחת  הּנה הּסֹובייטים, אצל ּבמאסר ׁשבּתֹו ׁשּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן,

כ"ק  לֹו ואמר אקּדח. ּבאמצעּות החֹוקר עליו אּים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהחקירֹות,

ׁשּיׁש אּלה את רק להפחיד יכֹול זה ּדבר נ"ע: הריי"צ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאדמּו"ר

להם  ׁשּיׁש אּלה מהּֿׁשאיןּֿכן אחד. ועֹולם רּבים אלילים ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלהם

ּכזה. מּדבר מפחדים אינם עֹולמֹות, ּוׁשני אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֿל

שבת') 'לקראת מתוך - 805 עמוד ג, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

וטעם ּבתחּלה: הּׁשמׁש .‰B‡Ïn˙צאת ְְִִֵֶֶַַַָ«¿≈
הּבריאֹות: eּכמֹו dxez ְְִַ

BÁe¯ ÌÚtzÂ (Áּכמֹו נפעל, מּבנין . «ƒ»∆ְְְִִִַַ
מן  ׁשהּכל אֹומר ויׁש אדּבר. ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹֹנפעמּתי

ּדֹומה  ׁשהרּוח והּטעם ּפעם. הֹולם ְְִֵֶַַַַַַָָָּגזרת

הּמּכה: מרּבעת.ÈÓeË¯Áלּגּוף מּלה . ֶַַֻ«¿≈ְִַַָֻ
והם  מצרית. אֹו ארמית להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵָָויּתכן

הּתֹולדֹות: ÈÓÎÁ‰חכמי Ïk ˙‡Â. ְֵַַָ¿∆»¬»∆»

חלֹומֹות: ּופתרֹון hּבּמּזלֹות dxez ְֲִַַָ

È‡ËÁ ˙‡ (Ë ׁשאזּכיר ּפי על אף . ∆¬»«ְִִֶַַַ
iחטאי: dxez ֲַָ

יום טאשון
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(é)úéa øîLîa éúà ïziå åéãáò-ìò óö÷ äòøt©§−Ÿ¨©´©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ
:íéôàä øN úàå éúà íéçahä øN©´©©¨¦½Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«

(àé)Léà àeäå éðà ãçà äìéìa íBìç äîìçpå©©«©§¨¬£²§©¬§¨¤−̈£¦´¨®¦²
:eðîìç Bîìç ïBøúôk§¦§¬£Ÿ−¨¨«§

i"yx£BÓÏÁ ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑לֹו ודֹומה לנּו, ׁשּנפּתר לּפתרֹון הראּוי .חלֹום ƒ¿ƒ¿¬…ְְְֲִִֶֶַַָָָ

(áé)íéçahä øNì ãáò éøáò øòð eðzà íLå§¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½
Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå Bì-øtñpå©§©Æ¤½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−

:øúẗ¨«
i"yx£„·Ú È¯·Ú ¯Ú∑ ׁשאין הרׁשעים, ארּורים ««ƒ¿ƒ∆∆ְֲִִֵֶָָ

ּבּזיֹון  ּבלׁשֹון ׁשּמזּכירֹו ׁשלמה, ׁשֹוטה ∑Ú¯.טֹובתם ְְְִִִֵֶַָָָָ««ֶ
לגדּלה ואין  לׁשֹוננּו∑È¯·Ú.ראּוי מּכיר אפּלּו .אינֹו ְְִֵָָֻƒ¿ƒְֲִִֵֵַ

„·Ú∑ מצרים ּבנימּוסי ולא וכתּוב ,מ ֹול עבד ׁשאין ∆∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
ׂשרים ּבגדי רא"ם (לֹובׁש ּגרס וכן ׁשירים, אחרים: ‡LÈ.)ספרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָƒ

BÓÏÁk∑לענינֹו וקרֹוב החלֹום .לפי «¬…ְְְְֲִִַָָ

(âé)épk-ìò áéLä éúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨¨®Ÿ¦²¥¦¬©©¦−
:äìú Búàå§Ÿ¬¨¨«

i"yx£ÈpkŒÏÚ ·ÈL‰∑ּכמֹו למעלה, הּנזּכר ּפרעה ≈ƒ««ƒְְְְְִַַַָָֹ
קצר  מקרא הרי עבדיו", על קצף "ּפרעה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר:
לפרׁש צרי ׁשאין לפי הׁשיב, מי ּפרׁש ולא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלׁשֹון

ּדר וכן ּפרעה, והּוא להׁשיב ׁשּבידֹו מי הׁשיב. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמי
הם  לעׂשֹות, ׁשעליו מי על קצרים, מקראֹות ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכל

הּדבר  את .סֹותמים ְִֶַָָ

(ãé)øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©³©§ŸÆ©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®
:äòøt-ìà àáiå åéúìîN ólçéå çlâéå©§©©Æ©§©¥´¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£¯Ba‰ŒÔÓ∑ הּסהר ּבית ּכמין ,מן עׂשּוי ׁשהּוא ƒ«ְִִֵֶַַָֹ
ואף ּגּמא  הּוא, ּגּמא לׁשֹון ׁשּבּמקרא "ּבֹור" ּכל וכן , ְְְְִֵֶַַָָָָֻֻ

מים  ּבֹו אין ּבלע"ז אם פוש"י ּבֹור, ∑Ál‚ÈÂ.קרּוי ְִִֵַַַָ«¿««
הּמלכּות ּכב מּפני  .(ב"ר)ֹוד ְְְִֵַַ

$

hÓa¯˙י  È˙È ·‰ÈÂ È‰B„·Ú ÏÚ Ê‚¯ ‰Ú¯t«¿…¿≈««¿ƒƒ«»ƒ¿«¿«
:ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ È˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa≈«»«»»ƒ¿»««¿≈

e‰Â‡יא  ‡‡ „Á ‡ÈÏÈÏa ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁÂ«¬≈¿»∆¿»¿≈¿»«¬»»
:‡ÓÏÁ dÓÏÁ Ô¯LÙk ¯·b¿«¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»

Ï¯·יב  ‡„·Ú ‰‡¯·Ú ÌÏeÚ ‡nÚ Ôn˙Â¿«»ƒ»»≈ƒ¿»»«¿»¿«
˙È ‡Ï ¯LÙe dÏ ‡ÈÚzL‡Â ‡iÏBË»̃«»¿ƒ¿»≈»≈»«»»»

:¯Lt dÓÏÁk ¯·b ‡ÓÏÁ∆¿»»¿«¿∆¿≈»»

‡˙È·יג  È˙È ‰Â‰ Ôk ‡Ï ¯Lt È„ ‡Ók ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ»«»»≈¬»»ƒ¬≈
:·Ïˆ d˙ÈÂ ÈLenL ÏÚ«ƒƒ¿»≈¿»

È‰BËÈ‰¯‡Âיד  ÛÒBÈ ˙È ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»≈¿«¿ƒƒ
˙ÂÏ ÏÚÂ d˙eÒÎ ÈpLÂ ¯tÒÂ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓƒ≈¬ƒ≈¿««¿«ƒ¿≈¿«¿«

:‰Ú¯t«¿…

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯t (ÈÂÈ„·Ú ÏÚ Ûˆ˜ ‰Ú ּדעּתי לפי . «¿…»««¬»»ְְִִַ
ּתאר. ׁשם רק עצם ׁשם ּפרעה אין ְִֵֵֵֶֶַַַֹֹּכי
ּבצֹור. חירם ּכמֹו מצרים, מּלׁשֹון ְְְְְִִִִַָוהּוא

על  ּגדֹול מל ּכל יּקרא הּיֹום ִֵֶֶַַַָָָּגם
מצאנּו ּכן על הּמאמינים. נגיד ְְֲִִִִֵֵַַַָָָיׁשמעאל
ּומת  יֹוסף. ּובימי אברהם ּבימי ְְִִֵֵֵֵַַָָֹּפרעה
ירמיהּו. ּבימי וכן ּפרעה. וקם ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹּפרעה

טעם  מה יפרׁש הּכתּוב ּתראה ְְֲִֵֶַַַַָָֹהלא
והעד, מצרים. מל הּוא ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָֹּפרעה

ּפרעה  וכן העצם. ׁשם ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹּתפרע
יקׁשה  ואל העצם. ׁשם נכה ּכי ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹנכה,
לקחֹו לא ּכי ׁשלמה, ּכּסא ּדרׁש ְְְִִֵֶָָָֹֹֹעלי

ׂשר  ׁשאמר ׁשני, ועד מצרים. ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָמל
יֹוסף, אמר וכן קצף. ּפרעה ְְְִֵֵַַַַַָָֹהּמׁשקים
הראה  ּפרעה. ׁשלֹום את יענה ְְְֱֲִֶֶֶַַָֹֹאלהים
מּדר ואין פרעה. יעׂשה ּפרעה. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹאת

ׁשם  הּמלכים עם להזּכיר ְְְִִִֵַַַָָהּמּוסר
‰‡ÌÈÙBהעצם: ¯N ˙‡Â È˙B‡ אמר . ֶֶָƒ¿≈«»ƒַָ

הּלׁשֹון, ּדר כן ּכי ׁשנית, ּפעם ִִִֵֵֶֶַַַָאֹותי
ּבא: אני אנה ואני i`ּכמֹו dxez ְֲֲִִַָָָ

BÓBÏÁ ÔB¯˙Ùk LÈ‡ (‡È ּכבר . ƒ¿ƒ¿¬ְָ

aiּפרׁשּתיו: dxez ְִֵַ
·ÈL‰ È˙B‡ (‚È אֹומרים ויׁש ּפרעה. . ƒ≈ƒְְְִֵַֹ

אֹו ותלה. הׁשיב ּבדּבּור, ְְִִֵֶָָׁשהּוא
ciּבפתרֹון: dxez ְְִ

e‰ˆÈ¯ÈÂ („È:ּפרעה ׁשלּוחי .Ál‚ÈÂ. «¿ƒÀְְֵַֹ«¿««
ehהּמגּלח: dxez ְֵַַַ
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âכסלו כ"ה שני âיום

(åè)ïéà øúôe ézîìç íBìç óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½£´¨©½§¦Ÿ¥−¥´
éìò ézòîL éðàå Búàøzôì íBìç òîLz øîàì E Ÿ®©«£¦À¨©³§¦¨¤̧Æ¥½Ÿ¦§©¬£−¦§¬Ÿ

:BúàŸ«
i"yx£B˙‡ ¯zÙÏ ÌBÏÁ ÚÓLz∑ חלֹום ותבין ּתאזין ƒ¿«¬ƒ¿……ְֲֲִִַָ

אֹותֹו ּכמֹו:∑ÚÓLz.לפּתר והאזנה, הבנה לׁשֹון ְִֹƒ¿«ְְְֲֲַָָָָ
אנטינדר"א "ׁש לׁשֹונֹו", תׁשמע לא "אׁשר יֹוסף", ְְֲִֵֵֶַַֹֹומע

.ּבלע"ז  ְַַ

(æè)äðòé íéýìû éãòìa øîàì äòøt-úà óñBé ïòiå©©̧©¥¯¤©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨¨®¡Ÿ¦¾©«£¤−
:äòøt íBìL-úà¤§¬©§«Ÿ

i"yx£È„ÚÏa∑ מּׁשּלי החכמה ּפרעה ,אין לׁשלֹום ּבפי ענּיה יּתן יענה, אלהים .אּלא ƒ¿»»ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(æé)ãîò éððä éîìça óñBé-ìà äòøt øaãéå©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®©«£Ÿ¦¾¦«§¦¬Ÿ¥−
:øàéä úôN-ìò©§©¬©§«Ÿ

(çé)øNa úBàéøa úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¦¬¨−̈
:eçàa äðéòøzå øàz úôéå¦´Ÿ®Ÿ©©¦§¤−¨¨¨«

(èé)úBlc ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt-òáL äpäå§¦¥º¤«©¨³£¥ÆŸ´©«£¥¤½©¸
äpäë éúéàø-àì øNa úBwøå ãàî øàz úBòøå§¨¬²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®«Ÿ¨¦¯¦¨¥²¨

:òøì íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§©−¦¨«Ÿ©
i"yx£˙Blc∑:ּכמֹו יג)ּכחּוׁשֹות, ב ּככ (שמואל אּתה ּדאמנֹון "מּדּוע ּדל"? Na¯.ה ˙Bw¯Â∑'רּקֹות' לׁשֹון ּכל «ְְְְַַַַַָָָ¿«»»ְַָ

חסרי  בלוא"ש ׁשּבּמקרא, ּובלע"ז .ּבׂשר, ְְְִֵֶַַַָָָָ

(ë)òáL úà úBòøäå úBwøä úBøtä äðìëàzå©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤¯©
:úàéøaä úBðLàøä úBøtä©¨²¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ

(àë)-ìà eàá-ék òãBð àìå äðaø÷-ìà äðàázå©¨´Ÿ¨¤¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤
:õ÷éàå älçza øLàk òø ïäéàøîe äðaø÷¦§¤½¨©§¥¤´©½©«£¤−©§¦¨®¨«¦¨«

LÙe¯טו  ˙ÈÓÏÁ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈∆¿»¬≈ƒ»«
z‡c ¯ÓÈÓÏ CÏÚ ˙ÈÚÓL ‡‡Â dÏ ˙ÈÏ≈≈«¬»ƒ¿≈¬»¿≈«¿«¿

:d˙È ¯LÙÓÏ ‡ÓÏÁ ÚÓL»«∆¿»¿ƒ¿«»≈

ÔÓטז  ¯a ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È ÛÒBÈ ·È˙‡Â«¬≈≈»«¿…¿≈««ƒ
‡ÓÏL ˙È ·˙zÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ È˙ÓÎÁ»¿¿ƒ∆»≈ƒ√»¿»ƒ…«»¿»»

:‰Ú¯Ù„¿«¿…

‰‡יז  ÈÓÏÁa ÛÒBÈÏ (ÌÚ) ‰Ú¯t ÏÈlÓe«ƒ«¿…ƒ¿≈¿∆¿ƒ»
:‡¯‰ ÛÈk ÏÚ Ì‡˜ ‡‡¬»»≈«≈«¬»

ÔÓÈhtיח  ‡z¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰ ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«¿»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtLÂ ¯Na¿«¿«ƒ»¿∆¡≈¿»¿»¿«¬»

ÔB‰È¯˙aיט  Ô˜ÏÒ ÔÈ¯Á‡ ‡z¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«¿»»√»¿»»¿»«¿≈
¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ‡„ÁÏ ÈÊÁÓÏ ÔLÈ·e ÔÎÈÒÁ¬ƒ»ƒ»¿∆¡≈«¬»«¬ƒ»¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ô‰˙ÂÎ È˙ÊÁ ‡Ï»¬≈ƒ¿»¿≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ú·Lכ  ˙È ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»»¿»¬ƒ»»ƒ»»»¿«
:‡˙ÓÈht ‡˙ÈÓ„˜ ‡z¯Bz¿»«¿»»»«ƒ»»

elÚכא  È¯‡ Ú„È˙‡ ‡ÏÂ Ô‰ÈÚÓÏ ‡ÏÚÂ«¬»ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿«¬≈«
‡˙ÈÓ„˜a „k LÈa Ô‰ÈÊÁÓe Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈∆¡≈≈ƒ«¿«¿≈»

:˙È¯Úz‡Â¿ƒ¿»ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

È„ÚÏa (ÊË מּׁשּתי מרּכבת אחת מּלה . ƒ¿»«ְְִִֵֶֶַַָֻ
חלֹום  ּתׁשמע אל ׁשב והּטעם ְְֲִִֶַַַַָמּלֹות.

ּפתרֹוני, ּבלעדי יֹוסף אמר אֹותֹו. ְְְֲִִִִֵֵַָֹלפּתר
ויׁש ּפרעה. ׁשלֹום את אלהים ְְְֱֲִֵֶֶַַֹֹיענה
ּכי  לֹו ׁשאמר ּבעבּור טעמֹו ּכי ְְֲִִִֶַַַָאֹומרים
הּוא  ּבלעדי, אמר חלֹום, ּפֹותר ְֲִֵַַַָָָאּתה

ׁשלֹום  את ׁשּיענה אלהים והּוא ְְֱֲִֵֶֶֶַַֹהּפֹותר
וטעם :הּמל‰ÚÈ.ּתמיד ׁשּימציא . ְֶֶַַַ«¬∆ְִִֶַָ

לּבֹו. ּבׂשמחת מענה האלהים ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֹוכן
קרֹוב  והּוא ּתענה. הארץ ְְֲֵֶֶַָָָוכן

fiמּמׁשמעֹו: dxez ְִַָ
(ËÈהֹוסיף˙Blc אמר מראה, ותחת . ִ«ְְֶַַַַָ

¯‡z:מּזה קרֹוב זה ּכי ,k dxez …«ִִֶֶָ
Ô‰È‡¯Óe (‡Î.רע אחתמהן ּומראהּכל . «¿≈∆ְֵֵֶַַַַָ

ׁשּבאּו ׁשראה חלֹומֹו, לפרׁש הֹוסיף ְֲִֵֶֶָָָָֹּופה
והיּו הרעֹות, ּבקרב הּטֹובֹות ְְֶֶַַָָָָהּפרֹות

ּבראׁשֹונה: היּו akּכאׁשר dxez ֲִֶַָָָ

יום שני
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(áë)äpäå éîìça àøàå|äð÷a úìò íéìaL òáL ¨¥−¤©«£Ÿ¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬
úBáèå úàìî ãçà: ¤−̈§¥¬Ÿ§Ÿ«

(âë)íéã÷ úBôãL úBwc úBîðö íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−§ª´¨¦®
:íäéøçà úBçîö«Ÿ§−©«£¥¤«

i"yx£˙BÓˆ∑'לקין 'נצן ותרּגּומֹו: ּכסלע, וקׁשֹות לחלּוח ּבלי ּכעץ הן הרי סלע, ארּמי, ּבלׁשֹון נצן,צנמא , ¿Àְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּזרע  מן ׁשּנתרֹוקנּו לפי הּנץ, אּלא ּבהן .אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(ãë)íéìaMä òáL úà úwcä íéìaMä ïòìázå©¦§©̧§Æ̈©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©©¦¢¦−
:éì ãébî ïéàå íénèøçä-ìà øîàå úBáhä©Ÿ®¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬©¦−¦«

(äë)àeä ãçà äòøt íBìç äòøt-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ¤¨´®
:äòøôì ãébä äNò íéýìûä øLà úà¥´£¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ

(åë)òáLå äpä íéðL òáL úáhä úøt òáL¤¯©¨´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©
:àeä ãçà íBìç äpä íéðL òáL úáhä íéìaMä©¦¢¦Æ©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈«

i"yx£ÌÈL Ú·LÂ ÌÈL Ú·L∑,ׁשבע אּלא אינן ּכּלן ∆«»ƒ¿∆«»ƒֵֶֶַָָָֻ
ּכמֹו מזּמן, ׁשהּדבר לפי ּפעמים, החלֹום נׁשנה ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻואׁשר

הּׁשנֹות  "ועל ּבּסֹוף: לֹו ּבׁשבע ׁשּפרׁש וגֹו'". החלֹום ְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ׁשהיה  לפי לפרעה", "הּגיד נאמר: הּטֹובֹות ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹׁשנים
ּפרעה", את "הראה נאמר: רעב ׁשני ּובׁשבע ,ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסמּו
מראה  לׁשֹון ּבֹו נֹופל ורחֹוק, מפלג הּדבר ׁשהיה .לפי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻ

(æë)ïäéøçà úìòä úòøäå úBwøä úBøtä òáLå§¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À
úBôãL úB÷øä íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½§ª−

:áòø éðL òáL eéäé íéãwä©¨¦®¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«

(çë)øLà äòøt-ìà ézøac øLà øácä àeä́©¨½̈£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯
:äòøt-úà äàøä äNò íéýìûä̈«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¤§¨¬¤©§«Ÿ

(èë)õøà-ìëa ìBãb òáN úBàa íéðL òáL äpä¦¥²¤¬©¨¦−¨®¨¨¬¨−§¨¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

(ì)òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà áòø éðL òáL eî÷å§ÂÂ̈¤̧©§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈
:õøàä-úà áòøä älëå íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤

i"yx£Ú·O‰ŒÏk ÁkLÂ∑ הּבליעה ּפתרֹון .הּוא ¿ƒ¿«»«»»ְְִִַָ

Ô˜ÏÒכב  ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â ÈÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿ƒ¿»¿«À¿«»»¿»
:Ô·ËÂ ÔÈÏÓ „Á ‡È˜a¿«¿»«»¿»¿»»

˜Ìecכג  ÔÙÈ˜L ÔÈ˜Ï Ôˆ ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

ÈÏaM‡כד  Ú·M ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ÔÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
:ÈÏ ÈeÁÓ Èc ˙ÈÏÂ ‡iL¯ÁÏ ˙È¯Ó‡Â ‡˙·Ë»»»«¬»ƒ«¬»«»¿≈ƒ¿«≈ƒ

Á„כה  ‰Ú¯Ù ‡ÓÏÁ ‰Ú¯ÙÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«¿…∆¿»«¿…«
:‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ „aÚÓÏ „È˙Ú ÈÈ Èc ˙È ‡e‰»ƒ¿»»ƒ¿∆¿««ƒ¿«¿…

‡Ôepכו  ÔÈL Ú·L ‡˙·Ë ‡z¯Bz Ú·L¿«¿»»»»¿«¿ƒƒ
‡ÓÏÁ Ôep‡ ÔÈL Ú·L ‡˙·Ë ‡iÏaL Ú·Le¿«À¿«»»»»¿«¿ƒƒ∆¿»

:‡e‰ „Á«

Ô˜ÏÒcכז  ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz Ú·Le¿«¿»¬ƒ»»ƒ»»¿»¿»
) Ú·L ÔB‰È¯˙a נ"י‡Ú·LÚ·Le Ôep‡ ÔÈL ( «¿≈¿««¿»¿ƒƒ¿«

Ú·L ÔÈÂ‰È Ìec˜ ÔÙÈ˜Lc ‡˙È˜Ï ‡iÏaMÀ¿«»»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»¿«
:‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»

ÈÈכח  Èc ‰Ú¯t ÌÚ ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ƒ¿»»ƒ«≈ƒƒ«¿…ƒ¿»
:‰Ú¯ÙÏ ÈÊÁ‡ „aÚÓÏ „È˙Ú»ƒ¿∆¿««¬≈¿«¿…

(כט  ‡Ú·Ò ÔÈ˙‡ ÔÈL Ú·L )Ú·N‡נ"י ‰‡ »¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a«̄»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈLzÈÂל  Ô‰È¯˙a ‡ÙÎ ÈL Ú·L ÔeÓe˜ÈÂƒ¿«¿≈«¿»«¿≈≈¿ƒƒ¿≈
) ‡Ú·Ò Ïk נ"י‡Ú·NÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ( »ƒ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡Ú¯‡(„ ‡nÚ) ˙È ‡ÙÎ ÈˆÈLÈÂƒ≈≈«¿»»«»¿«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˙BÓeˆ (‚Î,ּבּמקרא חבר לֹו אין . ¿ְִֵֵַָָ
ׁשּפרּוׁשֹו אֹומר ויׁש רקֹות. ּכמֹו ְְְְֵֵֵֵֶַוטעמֹו

יׁשמעאל: ּבלׁשֹון כן ּכי ckצלמים dxez ְְְִִִִֵֵָָ

ÏB„b Ú·N (ËÎ על רעב. ּכמֹו ׁשם . »»»ְֵַָָ
ּובׂשֹובע  ׁשּבת ּבתפּלת האֹומר יטעה ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכן
הּפעל  ׁשם ׂשבע ּכי ּבוי"ו, ְְְִִֵַַַַָָֹֹּכלּכלּתנּו

ּבלא  ּכלּכלּתנּו, ּובׂשבע והּנכֹון ְְְְְִַַָָָָֹהּוא.
lוי"ו: dxez ָ
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(àì)àeää áòøä éðtî õøàa òáOä òãeé-àìå§«Ÿ¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−
:ãàî àeä ãáë-ék ïë-éøçà©«£¥¥®¦«¨¥¬−§«Ÿ

i"yx£Ú·O‰ Ú„eÈŒ‡ÏÂ∑ נֹודע "ולא ּפתרֹון: אלֿקרּבנה הּוא ."ּכיֿבאּו ¿…ƒ»««»»ְְְִִִֶֶַָָֹ

(áì)ïBëð-ék íéîòt äòøt-ìà íBìçä úBðMä ìòå§©̧¦¨¯©«£²¤©§−Ÿ©«£¨®¦¦«¨³
:BúNòì íéýìûä øäîîe íéýìûä íòî øácä©¨¨Æ¥¦´¨«¡Ÿ¦½§©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

(âì)eäúéLéå íëçå ïBáð Léà äòøô àøé äzòå§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ¦−¨´§¨¨®¦«¦¥−
:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãì)Lnçå õøàä-ìò íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNòé©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ
:òáOä éðL òáLa íéøöî õøà-úà¤¤´¤¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«

i"yx£LnÁÂ∑ וי' "וחמׁשים זרז'ּכתרּגּומֹו: וכן: ,". ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָֻ

(äì)úàaä úBáhä íéðMä ìëà-ìk-úà eöa÷éå§¦§§À¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ
íéøòa ìëà äòøt-ãé úçz øá-eøaöéå älàä̈¥®¤§¦§§º̈©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−

:eøîLå§¨¨«

(לא  ‡Ú·BN Ú„È˙È ‡ÏÂ נ"י‡Ú·N‡Ú¯‡a ( ¿»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
È¯‡ Ôk ¯˙· È‰Èc ‡e‰‰ ‡Ùk Ì„˜ ÔÓƒ»»«¿»«ƒ≈»«≈¬≈

:‡„ÁÏ ‡e‰ ÛÈ˜«̇ƒ«¬»

ÔÈÓÊלב  ÔÈz¯z ‰Ú¯ÙÏ ‡ÓÏÁ ˙Èpz‡c ÏÚÂ¿«¿ƒ«≈∆¿»¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ
ÈÈ ÈÁB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ób˙t ÔÈw˙ È¯‡¬≈«≈ƒ¿»»ƒ√»¿»¿ƒ¿»

:d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈

ÌÈkÁÂלג  Ô˙ÏÎeÒ ¯·b ‰Ú¯Ù ÈÊÁÈ ÔÚÎe¿«∆¡≈«¿…¿«¿¿»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ dÈpÓe«¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ

‡¯Ú‡לד  ÏÚ ÔÈÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂ ‰Ú¯t „aÚÈ«¿≈«¿…ƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»
‡Ú·BN ÈL Ú·La ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ê¯ÊÈÂƒ»≈»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈¿»

):Ú·N‡נ"י ( ƒ¿»

ÔÈ˙‡cלה  Ô·Ë ‡iL ¯e·ÈÚ Ïk ˙È ÔeLÎÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«»»»¿»¿»
‰Ú¯Ù„ ‡„È ˙BÁz ¯e·ÈÚ Ôe¯ˆÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿…

:Ôe¯hÈÂ ‡iÂ¯È˜a ‡¯e·ÈÚƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿

ãקודש משיחות ãנקודות
החלֹומֹות  ּבפתרֹון יֹוסף ְְְֲִֵַַָחכמת

:ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ŒÏÚ e‰˙ÈLÈÂ ÌÎÁÂ ÔB· LÈ‡ ‰Ú¯Ù ‡¯È ‰zÚÂ¿«»≈∆«¿…ƒ»¿»»ƒÕƒ≈«∆∆ƒ¿»Õƒ

לג) ּכיצד (מא, לֹו יעץ ּפרעה, חלֹומֹות את יֹוסף ׁשּפרׁש ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלאחר

גֹו', פרעה" ירא "ועּתה – הרעב ׁשנֹות לקראת לנהג ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹעליו

ויפקד". פרעה ְְְֲֵֶַַַֹ"יעׂשה

ולא  החלֹום, ּדבר את לפרׁש רק היה יֹוסף ׁשל ּתפקידֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹולכאֹורה

לעׂשֹות. מה ְֲֵַַַליעץ

הּקׁש ּבזה: נכׁשלּווההסּברה ׁשּבעטיֹו החלֹום ּבפתרֹון י ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפרֹות  ׁשבע "והּנה הּכתּוב: ּבהמׁש מסּפר לפרׁשֹו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחרטּומים

אצל  וּתעמדנה ּבׂשר, ודּקֹות מראה רעֹות . . עֹולֹות ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחרֹות

והּׁשמנֹות  הרזֹות ׁשהּפרֹות – ּכלֹומר הּיאֹור", ׂשפת על ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָהּפרֹות

ההסּבר  מהּו החרטּומים: התקּׁשּו הּיאֹור. ׂשפת על יחד ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָעמדּו

ּביחד? – ּוׁשמנֹות רזֹות - ההפכּיים הּסימנים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלהּמצאּות

ׁשני  ּבׁשבע ּבפתרֹונֹו: ההפכים ׁשני את ערב ּבחכמתֹו, יֹוסף, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָרק

האּלה  הּבאֹות הּטֹובֹות הּׁשנים אכל ּכל את "ויקּבצּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּׂשבע

הרעב, לׁשנֹות יתּכֹוננּו הּׂשבע ּבׁשנֹות ׁשּכבר היינּו בר", ְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָויצּברּו

ׁשני  לׁשבע לפּקדֹון האכל "והיה הרעב ּבׁשנֹות – ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּומאיד

הּׂשבע. ׁשנֹות אכל את ׁשּיאכלּו ְְֶֶֶַַָָָֹֹֹהרעב",

הּצפּוי  על רק לא נסב החלֹום ׁשּפתרֹון ועּקרית, נֹוספת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמעלה

נרמזּו האכל, צבירת – ּפרעה ׁשל מעׂשיו ּגם אּלא הּקּב"ה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמאת

ֲַּבחלֹומֹו.

יֹוסף  ׁשל עצתֹו ּפרּוׁש: פרעה". ּבעיני הּדבר "וּיּטב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹועלּֿכן

ׁשּׁשּבחֹו עד עצמֹו, החלֹום מּפתרֹון יֹותר ּפרעה ּבעיני חן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמצאה

לעצתֹו. ּבכּונתֹו ,"ּכמֹו וחכם נבֹון ְְֲֵַַָָָָָָָ"אין

שבת') 'לקראת מתוך - 340 עמוד טו, חלק לקוטי־שיחות ַ(על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(‡ÏוטעםÚ·O‰ Ú„eÈ ‡ÏÂ. ְַַ¿…ƒ»««»»
ּבּתחּלה: ּכאׁשר רע alמּמראיהן dxez ְְֲִִֵֶֶַַַַָ

˙BM‰ ÏÚÂ (·Ï מּגזרת נפעל ּבנין . ¿«ƒ»ְְְִִִִַַַ
הּוא  ּגם והּׁשּבלים הּפרֹות וטעמֹו ְְְְֳִִִַַַַַָׁשנים.

היֹות  ּובעבּור הּוא. נכֹון הּדבר ּכי ְֱֲִֵַַָָָלעד,
ּכי  לעד אחד, ּבלילה החלֹומֹות ְְְְֲִֵֵֶַַָָׁשני

לעׂשֹותֹו: האלהים blממהר dxez ְֱֲִֵַַָֹ
‰Ú¯t ‰NÚÈ („Ïאֹו העצה. זֹו . «¬∆«¿…ֵָָ

הּזה: החיל את לי עׂשה ּכמֹו ְְִִִֶֶֶַַַָָיקנה,
LnÁÂ:החמׁש ׁשּיקנה .dl dxez ¿ƒ≈ְִֶֶֶַֹ

¯· e¯aˆÈÂ (‰Ï אֹומר ויׁש הּפקידים. . ¿ƒ¿¿»ְְִִֵֵַ
והּנכֹון  ׁשּבליו. עם להיֹותֹו ּבר טעם ְְִִִִַַַָָָָּכי
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נב uwnנב zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iyily meil inei xeriy
i"yx£ÏÎ‡ŒÏkŒ˙‡∑,הּוא ּדבר טעמֹוׁשם לפיכ ∆»…∆ְֲִֵַָָָ

קטן  ּבפּת"ח ונקּוד ּפֹועל,.)סגֹול (ּבאל"ף ׁשהּוא ואֹוכל ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
קמץ  ונקּוד ּבכ' למּטה טעמֹו חלב", אֹוכל ּכל "ּכי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכגֹון

Ú¯tŒ„È‰.)צירי (קטן ˙Áz∑ ּובאֹוצרֹותיו .ּברׁשּותֹו ֵֵָָ««««¿…ְְְִָ

(åì)ì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåáòøä éðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈
:áòøa õøàä úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£ÏÎ‡‰ ‰È‰Â∑ הּגנּוז ּפּקדֹון ּכׁשאר .הארץ לקיּום הּצבּור, ¿»»»…∆ְְִִִֶַַָָָָָָ

(æì):åéãáò-ìk éðéòáe äòøô éðéòa øácä áèéiå©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−¨£¨¨«

(çì)øLà Léà äæë àöîðä åéãáò-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®£¦§¨´¨¤½¦¾£¤²
:Ba íéýìû çeø¬©¡Ÿ¦−«

i"yx£‰ÊÎ ‡ˆÓ‰∑","ּכדין ּונבּקׁשּנּוהנׁשּכח נל ּכל אם וכן ּתמיהה, לׁשֹון "הנמצא", ּכמֹוהּו? הנמצא , ¬ƒ¿»»∆ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּפּתח  ּבחטף ּונקּודה הּתבה ּבראׁש הּמׁשּמׁשת .ה"א ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

$
âכסלו כ"ו שלישי âיום

(èì)íéýìû òéãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥̧¦¯©¡Ÿ¦²
:EBîk íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà EúBà«§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈¨«

i"yx£EBÓk ÌÎÁÂ ÔB·ŒÔÈ‡∑ׁשאמרּת וחכם", נבֹון "איׁש ּכמֹו'לבּקׁש נמצא 'לא –. ≈»¿»»»ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

(î)ét-ìòå éúéa-ìò äéäz äzà÷ø énò-ìk ÷Mé E ©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´¨©¦®©¬
:jnî ìcâà àqkä©¦¥−¤§©¬¦¤«¨

i"yx£˜MÈ∑ עּמי צרכי ּכל יתּפרנס. נעׂשים 'יּתזן', יהיּו ƒ«ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּכמֹו: ,יד טו)על ּוכמֹו:(לעיל ּביתי", מׁשק (תהלים "ּובן ְְְִֵֶֶֶַָ

ּבלע"ז ב) גרגישו"ן ‰qk‡."נּׁשקּוֿבר", ׁשּיהיּו∑¯˜ ְְַַַַ««ƒ≈ְִֶ

מל לי ּכמֹו:∑qk‡.קֹורין הּמלּוכה, ׁשל (מלכים לׁשֹון ִִֶֶƒ≈ְְֶַָָ
א) הּמלא אדני מּכּסא ּכסאֹו את .""ויגּדל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַֹ

(àî)ìò Eúà ézúð äàø óñBé-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−
:íéøöî õøà-ìk̈¤¬¤¦§¨«¦

Ú·LÏלו  ‡Ú¯‡Ï(„ ‡nÚÏ) ÊÈ‚ ‡¯e·Ú È‰ÈÂƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿¿«¿»ƒ¿«
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔÈÂ‰˙ Èc ‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡ÙÎa ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÈˆÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ïkלז  ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡Ób˙t ¯ÙLe¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…¿≈≈»
:È‰B„·Ú«¿ƒ

ÔÈ„kלח  ÁÎzLÈ‰ È‰B„·ÚÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈
:da ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»≈

C˙Èלט  ÈÈ Ú„B‡c ¯˙a ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈»«¿«¿»»»
:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒ ˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È»»»≈»¿¿»¿«ƒ¿»»

ÔÊzÈמ  C¯ÓÈÓ ÏÚÂ È˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È‰z z‡«¿¿≈¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«
È‰È‡ ÔÈ„‰ ‡˙eÎÏÓ ÈÒ¯k „BÁÏ ÈnÚ Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»»≈≈≈

:CpÓ ¯ÈwÈ«ƒƒ»

ÏÚמא  C˙È È˙ÈpÓ ÈÊÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»¿ƒ¿»ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

לזרֹות  מלאכת אחר ּבר, ׁשּנקרא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבעיני
מצרים  אויר ּכי והאֹומר להבר. ְְְֲִִִִֵֵַָָאֹו
ּדגן  ׁשם יעמד ולא הּיאֹור, ּבעבּור ְְֲֲַַַַָָָֹֹלח

ּדברים עם לערבֹו יּוכל ׁשנים, ְְְִִִַַָָז'
elמידּוהּו:ׁשּיע  dxez ֲִֶַ

‰ÊÎ ‡ˆÓp‰ (ÁÏ והּוא נפעל, ּבנין . «ƒ¿»»∆ְְְִִַָ
ּכזה. ּבעֹולם הנמצא ּכאֹומר עבר, ְְֲִֵֶַַָָָָָֹּפעל

המדּברים, סימן הנּו"ן להיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָויּתכן

אל  ּפרעה ּדברי ּכזה. אנחנּו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹהנמצא
hlעבדיו: dxez ֲָָ

‰È‰z ‰z‡ (Ó:ּביתי על ׂשר .˜MÈ. «»ƒ¿∆ִֵַַƒ«
והּוא  נׁשק, נּו"ן לחסרֹון הּׁשי"ן ְְְְִֶַַַָּדגׁשּות
מּגזרת  ׁשהּוא אֹומר ויׁש החיל. ְְְִִִִֵֵֶַַַנגיד

רחֹוקה: ּבדר ‰qk‡נׁשיקה ˜¯ ְְְִֶֶָָ««ƒ≈
jnÓ Ïc‚‡.עֹומד ּפעל אגּדל ּכי ידּוע . ∆¿«ƒ∆»ְִֵֶַַַָֹ

רק  מּמ ּגדּלה לי ּתהיה לא ְְְְְִִִֶַַָֹֻוטעמֹו,

גּדלני  מּנעּורי ּכי ואין הּכּסא. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַֻּגדּלת
עּמי. ּגדל ּפרּוׁשֹו רק יֹוצא. ּפעל ְִִֵֵַַַָָֹכאב,
ידּועה, - ּבּמקרא מּמּך אגּדל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָודר

ותאבדּו עלה. נֹובלת ְְְֶֶֶָָֹּכמֹו
:ּדר`n dxez ֶֶ

E˙B‡ Èz˙ ‰‡¯ (‡Óׂשמּתי . ¿≈»«ƒ¿ְִַ
מצרים: ארץ ּכל על anלמעלה dxez ְְְִִֶֶַַַָָ

יום שלישי
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נג

נג

uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iyily meil inei xeriy
i"yx£E˙‡ Èz˙∑'ית לׁשֹון 'מּניתי ואףֿעלּֿפיֿכן , »«ƒ…¿ְְִִֵֵַַַָָ

ּבין  לגדּלה ּבין עליֹון". ּולתּת" ּכמֹו: הּוא, ְְְְְְִִִֵֵֶָָֻנתינה
לׁשֹון  נֹופל ּכמֹו:לׁשפלּות, עליו, ב)נתינה "נתּתי (מלאכי ְְְְְִִִֵַָָָָ

ּוׁשפלים  נבזים ."אתכם ְְְִִִֶֶָ

(áî)dúà ïziå Bãé ìòî Bzòaè-úà äòøt øñiå©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½©¦¥¬Ÿ−̈
áäfä ãáø íNiå LL-éãâa Búà Laìiå óñBé ãé-ìò©©´¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½©¨²¤§¦¬©¨−̈

:Bøàeö-ìò©©¨«
i"yx£BzÚaËŒ˙‡ ‰Ú¯t ¯ÒiÂ∑,הּמל טּבעת נתינת «»««¿…∆««¿ְִֶֶַַַַַ

לגדּלה  לֹו ׁשני להיֹות לֹו, ׁשּנֹותנּה למי אֹות .היא ְְְְִִִִִֵֶָָֻ
LLŒÈ„‚a∑ חׁשיבּות ענק,∑¯·„.ּבמצרים הּוא ּדבר ƒ¿≈≈ְְְֲִִִַַ¿ƒֲָ

וכן: רביד, קר ּוי ּבטּבעֹות רצ ּוף ׁשהּוא ז)ועל (משלי ְְְְִֵֶַַָָָ
מׁשנה: ּבלׁשֹון מרצפֹות. ערׂשי רּצפּתי ערׂשי", ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָ"רבדּתי

ׁשּבעזרה' הרבד על אבן ׁשל רבדין רצּפה 'מּקף והיא ,. ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

(âî)eàø÷iå Bì-øLà äðLnä úákøîa Búà ákøiå©©§¥´ŸÀ§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬
:íéøöî õøà-ìk ìò Búà ïBúðå Cøáà åéðôì§¨−̈©§¥®§¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰Ln‰ ˙·k¯Óa∑ הּמהּלכת הּׁשנ למרּכבּתֹו ּיה ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿∆ְְְְְִֶֶֶַַַַָ
ׁשּלֹו למלּכא'∑‡·¯C.אצל אּבא 'דין ,ּכתרּגּומֹו: ֵֶֶ«¿≈ְְְְֵַַַָָ

ולא  ריכא 'לא ּב'הּׁשּתפין': .'מל' ארמי ּבלׁשֹון 'ר'ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
אּגדה, ּובדברי ריכא'. דברים)ּבר פ' יהּודה:(ספרי רּבי ּדרׁש ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבּׁשנים'. ור ּבחכמה אב ׁשהּוא יֹוסף, זה ,אבר'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לֹו ּדּורמסקית אמר עלינּוּבן מעּות אּתה מתי 'עד : ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּכתּובים' ׁשהּכל ?את ּברּכים, לׁשֹון אּלא 'אבר' אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ידֹו ּתחת ויֹוצאין לפניו נכנעין ׁשּנאמר:היּו ּכענין , ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָ
וגֹו' אֹותֹו .""ונתֹון ְְָ

(ãî)éãòìáe äòøô éðà óñBé-ìà äòøt øîàiåE ©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À
:íéøöî õøà-ìëa Bìâø-úàå Bãé-úà Léà íéøé-àì«Ÿ¨¦¸¦¯¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù È‡∑ על ּגזרה לגזר ּבידי יכלת ׁשּיׁש ¬ƒ«¿…ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ
אתֿידֹו" איׁש ׁש"לאֿירים ּגֹוזר: ואני .מלכּותי. ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

EÈ„ÚÏ·e∑,"פרעה "אני אחר: ּדבר .ּברׁשּות ׁשּלא ƒ¿»∆ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ

"רק  ּדגמת וזהּו וגֹו'", ּובלעדי" , מל אהיה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֻאני
BÏ‚¯Œ˙‡Â.הּכּסא" B„ÈŒ˙‡∑ּכתרּגּומֹו. ִֵַ∆»¿∆«¿ְְַ

(äî)Bì-ïziå çðòt úðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤´
àöiå äMàì ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà-úà¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦¨®©¥¥¬

:íéøöî õøà-ìò óñBé¥−©¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÁÚt ˙Ùˆ∑'ל'פענח ואין הּצפּונֹות, מפרׁש »¿««¿≈«ְְְְְֵֵֵַַַָ

ּבּמקרא  Ú¯Ù.ּדמיֹון ÈËBt∑ ונקרא ּפֹוטיפר, הּוא ְְִִַָƒ∆«ְְִִַָ
מאליו  ׁשּנסּתרס על פרע" את ,"ּפֹוטי ׁשחמד לפי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זכּור יֹוסף  יג)למׁשּכב .(סוטה ְְְִֵַ

ÈÂ‰·מב  d„È ÏÚÓ d˙˜ÊÚ ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿…»ƒ¿¿≈≈«¿≈ƒ«
ÔÈLe·Ï d˙È LÈaÏ‡Â ÛÒBÈ„ ‡„È ÏÚ d˙È»««¿»¿≈¿«¿ƒ»≈¿ƒ
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡·‰„„ ‡ÎÈÓ ÈeLÂ ıe·c¿¿«ƒ»ƒ»¿«¬»««¿≈

(מג  ‡˙È˙ ‡k˙¯a d˙È ·Èk¯‡Â נ"י‡È˙( ¿«¿≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
‡kÏÓÏ ‡a‡ ÔÈc È‰BÓ„˜ eÊÈ¯Î‡Â dÏ Ècƒ≈¿«¿ƒ√»ƒ≈«»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ d˙È ÈpÓe«ƒ»≈«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

e·¯מד  ‰Ú¯Ù ‡‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬»«¿…«
˙ÈÂ ÔÈÊ „ÁÈÓÏ d„È ˙È ¯·b ÌÈ¯È ‡Ï C¯ÓÈÓ≈¿»»¿ƒ¿«»¿≈¿≈«≈¿»
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡ÈÒeÒ ÏÚ ·k¯ÓÏ dÏ‚ƒ̄¿≈¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

„Ô¯ÓhÓמה  ‡¯·b ÛÒBÈ ÌeL ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…≈«¿»¿ƒ«¿»
Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ ˙È dÏ ·‰ÈÂ dÏ ÔÈÏb»¿»≈ƒ«≈»»¿««ƒ∆«
ÏÚ (ËÈlL) ÛÒBÈ ˜Ùe ‡˙z‡Ï ÔB‡„ ‡a«̄»¿¿ƒ¿»¿«≈«ƒ«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

LL È„‚a (·Óויקחּו ּבפרׁשת מפרׁש . ƒ¿≈≈ְְְְִַָָָֹ
ּתרּומה: ‰f‰·לי מרבּדים ¯·„ ּכמֹו . ְִָ¿ƒ«»»ְְִַַ

ערׂשי: bnרבדּתי dxez ְְִִַַָ
‰Ln‰ (‚Ó הּמלך ּכי ׁשנים. מּגזרת . «ƒ¿∆ְְִִִִֶֶַַַ

לֹו. ׁשני ּכמֹו הּמׁשנה ואחריו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּכאחד,
ׁשליׁשי: ּכמֹו הּׁשליׁש .k¯Ó·˙ואחריו ְְְֲִִִַַָָƒ¿∆∆

ּומרּכבת  סּוסים. ארּבעה על נתּונה ְְְִִֵֶֶַַָָָעץ
לעדה: קֹורא ‡·¯Cׁשלמה אדם ּכל . ְְֵָֹֹ«¿≈ֵָָָ

הּמּלה  וזֹו ואׁשּתחוה. אכרע ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָלפניו,
ּברּכיו  על וּיבר הּנֹוסף. הּכבד ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָמּבנין

וּיאמר  ּברּכים. מּגזרת וכּלם ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֻמהּקל.
אבר ּכי הּספרּדי הּמדקּדק יֹונה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָרּבי
ּכמֹו ה"א. ּתחת והאל"ף הּפעל, ְְֵֵֶַַַַָָֹׁשם
ׁשאל"ף  ּדעּתי ּולפי וׁשלֹוח. ְְְְִִֵֶֶַַַָָאׁשּכם

המדּבר: לׁשֹון cnאׁשּכם, dxez ְְְֵֵַַַ
‰Ú¯t È‡ („Ó,הּמל לבּדי אני . ¬ƒ«¿…ְֲִִֶֶַַ

ּברׁשּו ׁשּיהיה אדם זּולת:ואין תֹו ְְְְִִֵֶֶָָָ
על ¯‚BÏוטעם אֹו ללכת. רׁשּות לֹו . ְַַ«¿ְֶֶַָ

הּנכֹון: והּוא מׁשל, ּדרdn dxez ְֶֶַָָָ
ÁÚt ˙Ùˆ (‰Ó,מצרית הּמּלה זֹו אם . »¿««¿≈«ְִִִִַָ

מתרּגמת, היא ואם ּפרּוׁשּה. ידענּו ְְְְִִֵֶֶַָָֹֻלא
ּפענח, ּפרּוׁש ויהי יֹוסף. ׁשם ידענּו ְְִִֵֵֵֵַַַָֹלא

והיא  ארמית, הּמתרּגם ּתרּגם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָּכאׁשר
מרּבעת: ‡ÔBמּלה Ô‰kאֹו הּׁשם עֹובד . ְִַַָֻ…≈ֵֵַ
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(åî)ìL-ïa óñBéåäòøt éðôì Bãîòa äðL íéL §¥Æ¤§¦´¨½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ
øô éðôlî óñBé àöiå íéøöî-Cìîøáòiå äò ¤«¤¦§¨®¦©¥¥³¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(æî):íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nòzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«

i"yx£ı¯‡‰ NÚzÂ∑ נעקר הּלׁשֹון ואין עׂשּיה ּכתרּגּומֹו, היּו∑ÌÈˆÓ˜Ï.מּלׁשֹון יד, על יד קמץ, על קמץ «««»»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָƒ¿»ƒֶֶַַָָָֹֹ
.אֹוצרים  ְִ

(çî)ìëà-ìk-úà õa÷iå|eéä øLà íéðL òáL ©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ
øéòä-äãN ìëà íéøòa ìëà-ïziå íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«¨¦²

:dëBúa ïúð äéúáéáñ øLà£¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬§¨«
i"yx£dÎB˙a Ô˙ ‰È˙·È·Ò ¯L‡ ¯ÈÚ‰Œ‰„N ÏÎ‡∑ …∆¿≈»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»«¿»

ּפרֹותיה  מעמדת וארץ ארץ ּבּתבּואה ׁשּכל ונֹותנין ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמקֹום  מּלירקב.מעפר הּתבּואה את ּומעמיד נראה (, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבדעת  עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל צרי ואין נחמיה, רּבי ּדעת ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָלי

.)קצתם  ְָָ

(èî)ãò ãàî äaøä íiä ìBçk øa óñBé øaöiå©¦§¸Ÿ¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²
:øtñî ïéà-ék øtñì ìãç-ék¦«¨©¬¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«

i"yx£¯tÒÏ Ï„ÁŒÈk „Ú∑ הּסֹופר לֹו חדל ּכי קצר עד מקרא זה והרי tÒÓ.לסּפר, ÔÈ‡ŒÈk¯∑ ׁשאין לפי «ƒ»«ƒ¿…ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹƒ≈ƒ¿»ְִֵֶ
מׁשּמׁשמסּפר, 'ּכי' 'ּדהא'והרי .ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַָָ

Ú¯t‰מו  Ì„˜ Ì˜ „k ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯a ÛÒBÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»√»«¿…
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÛÒBÈ ˜Ùe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ√»«¿…

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa (ËÈlL) ¯·ÚÂ«¬««ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú·BN‡מז  ÈL Ú·La ‡Ú¯‡ È¯È„ eLÎe¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈¿»
Ú·N:ÔÈ¯ˆB‡Ï‡נ"י ( ‡¯e·ÈÚ ( ƒ¿»ƒ»¿»ƒ

‰BÂמח  Èc ÔÈL Ú·L ¯e·ÈÚ Ïk ˙È LÎe¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¬
¯e·Ú ‡iÂ¯˜a ¯e·ÈÚ ·‰ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»ƒ

:de‚a ·‰È ‡‰¯ÁÒ· Èc ‡z¯˜ Ï˜Á¬««¿»ƒ¿«¿»»»¿«¿««

ÈbÒמט  ‡nÈ„ ‡lÁk ‡¯e·Ú ÛÒBÈ LÎe¿«≈ƒ»¿«»¿«»«ƒ
:ÔÈÓ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÓÓÏ ˜ÒÙ Èc „Ú ‡„ÁÏ«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ה' ּבעבֹודת – הּתבּואה ְֲִַַַָאּסּוף

:dÎB˙a Ô˙ ‰È˙·È·Ò ¯L‡ ¯ÈÚ‰Œ‰„N ÏÎ‡…∆¿≈»ƒ¬∆¿ƒÕ…∆»»«¿»Õ
"ונֹותנים  וׁשּמּורּה: מצרים ּתבּואת אּסּוף את מתאר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָרׁש"י

מּלירקב" הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר (מא,ּבּתבּואה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

.מח)

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הּפרּוׁש ְְֲֵַַַַָָָָמׁשמעּות

ּכפרּוׁש אצלֹו, ּומצטּברת לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה – ּתבּואה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּסּוף

מב.)ה'ּתֹוספֹות' סנהדרין, תבואות" "ורב "ּבעל (דיבורֿהמתחיל ְַַַ

חּטין". ּבעל הּוא ְִִַַׁשמּועֹות

היטב  ּתּקלט ׁשּלמד ׁשהּתֹורה ּכדי – הּתבּואה" את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"מעמיד

ּבהרּבה  ּוגבֹוהה הּקּב"ה, ּתֹורת ׁשהיא למרֹות 'מקּימת' ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻותחׁשב

– ל הּוא זקּוק האדם, ׁשל ְְִִֶָָָָמּׂשכלֹו

"ונפׁשי  ׁשאֹומרים ּכמֹו מציאּותֹו. "ּבּטּול" על ׁשּמֹורה – ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ"עפר"

לֹומד  ּכׁשּיהּודי ."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ואז) ּתהיה לּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכעפר

הּקּב"ה. הּתֹורה", "נֹותן ּבלּמּודֹו נּכר "ּבּטּול", מּתֹו ְִִִִֵַַָָָָָּתֹורה

וענין  מקֹום מאֹותֹו ּדוקא להיֹות צרי הּבּטּול – הּמקֹום" ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ"עפר

צרי ׁשאז הּיצר, מלחמת – אחרים ּבדברים ולא ּבלּמּודֹו, –ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

אבי רצֹון לעׂשֹות ּכארי וגּבֹור ּכּנמר "עז ׁשל ּבאפן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלנהג

ִֶַַָׁשּבּׁשמים".

שבת') 'לקראת מתוך - 224 עמוד כה, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּבכל  ּכהן אין ּכי ּגּלּולים, עבֹודת ְֲִִִֵֵֵַָֹעֹובד
ּדעּתי: על מׁשרת. אם ּכי iÂˆ‡הּמקרא ְְְִִִִֵַַַָָ«≈≈

ÛÒBÈ ׁשם ל וּיצא ּכטעם ׁשמֹו, יצא . ≈ְְֵֵֵַַַָָָ

מקֹום  ּכל על ועבר יצא אֹו ְִַַַָָָָָּבּגֹוים.
ׁשּיּכירּוהּו: ּכדי עליו enוהכריזּו dxez ְְְִִִֵֶַָָ

ÏÎ‡ Ïk ˙‡ (ÁÓ,ּכל ּפרּוׁש אין . ∆»…∆ֵֵָ

הארץ  וכל וכן ּברעב. מתים היּו ְְִִֵֵֶָָָָָָָּכי
אׁשר  ּכל ׁשּקּבץ טעמֹו רק ְֲִֵֶֶַַָָּבאּו.

hnיכֹול: dxez ָ
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uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iriax meil inei xeriy

(ð)áòøä úðL àBáz íøèa íéðá éðL ãlé óñBéìe§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤¨−§©´¨«¨¨®
:ïBà ïäk òøô éèBt-úa úðñà Bl-äãìé øLà£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥¬«

i"yx£·Ú¯‰ ˙L ‡B·z Ì¯Ëa∑(יא מּטתֹו(תענית לׁשּמׁש לאדם ׁשאסּור רעבֹון מּכאן .ּבׁשני ¿∆∆»¿«»»»ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

(àð)éðMð-ék äMðî øBëaä íL-úà óñBé àø÷iå©¦§¨¬¥²¤¥¬©§−§©¤®¦«©©³¦
:éáà úéa-ìk úàå éìîò-ìk-úà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤¨£¨¦½§¥−¨¥¬¨¦«

(áð)íéýìû éðøôä-ék íéøôà àø÷ éðMä íL úàå§¥²¥¬©¥¦−¨¨´¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−
:ééðò õøàa§¤¬¤¨§¦«

$
âכסלו כ"ז רביעי âיום

(âð)õøàa äéä øLà òáOä éðL òáL äðéìëzå©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬¨−̈§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

(ãð)óñBé øîà øLàk àBáì áòøä éðL òáL äðélçzå©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ¨½©«£¤−¨©´¥®
äéä íéøöî õøà-ìëáe úBöøàä-ìëa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ§¨¨´£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨

:íçì̈«¤
(äð)äòøt-ìà íòä ÷òöiå íéøöî õøà-ìk áòøzå©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤©§−Ÿ
ìóñBé-ìà eëì íéøöî-ìëì äòøt øîàiå íçl©¨®¤©¸Ÿ¤©§³Ÿ§¨¦§©¸¦Æ§´¤¥½

:eNòz íëì øîàé-øLà£¤Ÿ©¬¨¤−©«£«

lÚ˙נ  ‡Ï „Ú ÔÈa ÔÈz¯z „ÈÏÈ˙‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«»««
ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ ˙„ÈÏÈc ‡ÙÎ„ ‡zL«»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»¿««ƒ

:ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù∆««»¿

‡¯Èנא  ‰MÓ ‡¯Îea ÌeL ˙È ÛÒBÈ ‡¯˜e¿»≈»¿»¿«∆¬≈
:‡a‡ ˙Èa Ïk ˙ÈÂ ÈÏÓÚ Ïk ˙È ÈÈ ÈÈL‡«¿¿«ƒ¿»»»«¿ƒ¿»»≈«»

‡ÈLtנב  È¯‡ ÌÈ¯Ù‡ ‡¯˜ ‡Èz ÌeL ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»¿»∆¿»ƒ¬≈«¿«ƒ
:È„eaÚL Ú¯‡a ÈÈ¿»¿««ƒ¿ƒ

(נג  ‡Ú·BN ÈL Ú·L ˙ÓÈÏLe נ"י‡Ú·NÈc ( ¿ƒ«¿«¿≈¿»ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‰Â‰¬»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ècנד  ‡Ók ÏÚÈÓÏ ‡ÙÎ ÈL Ú·L ˙‡È¯Le¿ƒ«¿«¿≈«¿»¿≈«¿»ƒ
ÏÎ·e ‡˙Ú¯‡ ÏÎa ‡ÙÎ ‰Â‰Â ÛÒBÈ ¯Ó‡¬«≈«¬»«¿»¿»«¿¬»¿»

:‡ÓÁÏ ‰Â‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ¬»«¿»

nÚ‡נה  ÁÂˆe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÙÎe¿»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿««»
‰Ú¯t ¯Ó‡Â ‡ÓÁÏÏ (ÏÚ) ‰Ú¯ÙÏ (Ì„˜)√»¿«¿…«¿«¿»«¬««¿…
ÔBÎÏ ¯ÓÈÈ Èc ÛÒBÈ ˙ÂÏ eÏÈÊÈ‡ È‡¯ˆÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ≈«¿

:Ôe„aÚz«¿¿

ãקודש משיחות ãנקודות
הּמצרּים  את למּול יֹוסף ְִִִִֵֶַָחּיּוב

:eNÚz ÌÎÏ ¯Ó‡ÈŒ¯L‡ ÛÒBÈŒÏ‡ eÎÏ¿∆≈¬∆…«»∆«¬

ׁשּימֹולּו להם אֹומר יֹוסף רש"י)היה ובפירוש נה. (מא, ִֵֵֶֶָָָ

מהּמצרּים  יֹוסף ּדרׁש מּדּוע ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלכאֹורה

ּבזה? יׁש ּתֹועלת איזֹו ִֵֵֶֶֶֶָׁשּימֹולּו,

הּמילה, על לאברהם הּקּב"ה ּבצּוּוי ּדהּנה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָויׁש

הּקּב"ה לֹו יג)אמר יז, ּכסּפ(לך ּומקנת ּבית יליד יּמֹול "הּמֹול ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אּלּו ּגם ׁשּימֹולּו אברהם מׁשּפחת ּבני על חּיּוב ׁשּמּטל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻגֹו'",

ּברׁשּותם. ונמצאים להם, ְְְְִִִִֶַָָָהּקנּויים

ה  ׁשּיֹוסף מּכיון הארץ"ועלּֿפיֿזה, על ה"ׁשּליט מב,יה (פרשתנו ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מצרים"ו) ארץ ּבכל רגלֹו ואת ידֹו את איׁש ירים "לא ּובלעדֹו ,ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

מד) מא, ּוברׁשּותֹו,(שם אליו ׁשּיכים היּו מצרים אנׁשי ּכל הרי ,ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

,לּמל קנּוי ּגּופם - הּמדינה אנׁשי ראׁשֹונים ּכּמה ׁשּלדעת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָועד

מצרים. אנׁשי ּכל ּגם ׁשּימֹולּו להׁשּתּדל חּיּוב עליו היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָולכן

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 136 עמוד י, חלק לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈ‰Ï‡ ÈM Èk (‡.אמר ּכי טעמֹו . ƒ««ƒ¡…ƒְִַַָ
הראׁשֹון, המדקּדק יהּודה רּבי ְְְִִֵֶַַַַָָֹוּיאמר
רּבי  וּיאמר חּנני. מׁשקל על נּׁשני ְִִִִִֶַַַַַַַַֹּכי

ּתחת  הּפּתח ּכי הּספרּדי הּכהן ְִִֵֶַַַַַַַַָֹֹמׁשה
apחירק: dxez ִֶ

‰ÈlÁzÂ („:הּכפל ּפעל הּקל מּבנין . «¿ƒ∆»ְִִֶֶַַַַַֹ

˙Bˆ¯‡‰ ÏÎa מלכּות סביבֹות . ¿»»¬»ְְִַ
dpמצרים: dxez ְִִַ

יום טביעי
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נו uwnנו zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ŒÏk ·Ú¯zÂ∑(ב"ר) ׁשהרקיבה «ƒ¿«»∆∆ƒ¿«ƒְִִֶָ

יֹוסף  מּׁשל חּוץ ׁשאצרּו, ÌÎÏ.ּתבּואתם ¯Ó‡ÈŒ¯L‡ ְְִֵֶֶָָָ¬∆…«»∆
eNÚz∑ׁשּיּמֹולּו להם אֹומר יֹוסף ׁשהיה ּוכׁשּבאּולפי , «¬ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

להם: אמר לנּו'. אֹומר הּוא ּכ' ואֹומרים: ּפרעה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאצל

הרעב  ׁשּׁשני לכם הכריז והלא ּבר, צברּתם לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ'לּמה
אמר  והרקיבה'. הרּבה 'אספנּו לֹו: אמרּו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבאים'?
ּגזר  הרי ּתעׂשּו, לכם יאמר אׁשר ּכל ּכן, 'אם ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהם:
ונמּות'? עלינּו יגזר אם מה והרקיבה, הּתבּואה .על ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ

(åð)óñBé çzôiå õøàä éðt-ìk ìò äéä áòøäå§¨«¨¨´¨½̈©−¨§¥´¨¨®¤©¦§©̧¥¹
áòøä ÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà-ìk-úà¤¨£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨−̈

:íéøöî õøàa§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ı¯‡‰ ÈtŒÏk ÏÚ∑אּלּו הארץ"? "ּפני הם מי «»¿≈»»∆ְִֵֵֵֶָָ

Ì‰a.(ב"ר)העׁשירים  ¯L‡ŒÏkŒ˙‡∑ די' ּכתרּגּומֹו: ֲִִָ∆»¬∆»∆ְְִַ
עיבּורא' ÌÈ¯ˆÓÏ.בהֹון ¯aLiÂ∑ מכר לׁשֹון 'ׁשבר' ְִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒְֶֶֶֶ

הּוא  קנין לנּוּולׁשֹון "ׁשברּו מכר. לׁשֹון מׁשּמׁש ּכאן . ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

ּכיֿאם מעט אינֹו ּתאמר ואל קנין, לׁשֹון אכל", ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹ
מצינּו: וחלב ּביין ׁשאף נה)ּבתבּואה, "ּולכּו(ישעיה ְְְְִִִֶַַָָָָ

וחלב  יין מחיר ּובלֹוא כסף ּבלֹוא ."ׁשברּו ְְְְְִִִֶֶַָָ

(æð)ì äîéøöî eàa õøàä-ìëå÷æç-ék óñBé-ìà øaL §¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬
:õøàä-ìëa áòøä̈«¨−̈§¨¨¨«¤

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ e‡a ı¯‡‰ŒÏÎÂ∑'יֹוסף מן 'לׁשּבר לכּתב: צרי היה ּכסדרֹו, ּתדרׁשהּו ואם לׁשּבר. יֹוסף .אל ¿»»»∆»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ

áî(à)øîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷òé àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤
:eàøúz änì åéðáì á÷òé©«£ŸÆ§¨½̈−̈¨¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ¯·LŒLÈ Èk ·˜ÚÈ ‡¯iÂ∑ ּומהיכן ««¿«¬…ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒֵֵָ
"הּנה  ׁשּנאמר: ׁשמע, אּלא ראה לא והלא ֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראה,
ׁשל  ּבאסּפקלריא ראה "וּירא"? ּומהּו וגֹו'" ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָׁשמעּתי

נבּואה  היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקדׁש,
יֹוסף  ׁשּזה ּבפרּוׁש להֹודיעֹו e‡¯˙z.מּמׁש ‰nÏ∑ ְְִֵֵֶֶַָ»»ƒ¿»

עׂשו לּמה  ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ּתראּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ÛÒBÈנו  Á˙Ùe ‡Ú¯‡ Èt‡ Ïk ÏÚ ‰Â‰ ‡ÙÎÂ¿«¿»¬»«»«≈«¿»¿«≈
ÔÈaÊÂ ‡¯e·ÈÚ ÔB‰· Èc (‡i¯ˆB‡) Ïk ˙È»»¿«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈ˜˙e ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔaÊÓÏנז  ÌÈ¯ˆÓÏ elÚ ‡Ú¯‡ È¯Èc ÏÎÂ¿»»¿≈«¿»«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
ÏÎa ‡Ùk ÛÈ˜˙ È¯‡ ÛÒBÈ ÔÓ ‡¯e·Úƒ»ƒ≈¬≈¿≈«¿»¿»

:‡Ú¯‡«¿»

ÔacÊÓא  ‡¯e·ÈÚ ˙È‡ È¯‡ ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¬≈ƒƒ»ƒ¿««
:ÔeÊÁ˙z ‡ÓÏ È‰B·Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬««¬…ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ּבה' מחלט ְִַָָֻּבּטחֹון

:e‡¯˙z ‰nÏ ÂÈ·Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡iÂ«…∆«Õ¬…¿»»»»ƒ¿»Õ
טען  מזֹון, ּולהביא למצרים לרדת מּבניו אבינּו יעקב ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכׁשּבּקׁש

רׁש"י ּופרׁש ּתתראּו?" "לּמה א)ּבפניהם: ּתראּו(מב, "לּמה : ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכי  ׂשבעים , אּתם ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָעצמכם

ּתבּואה". להם היה עדין ׁשעה ְְֲִֶַָָָָָָָּבאֹותּה

היתה  ׁשּלא לדּיק יׁש ׂשבעים, אּתם "ּכאּלּו" רׁש"י ׁשּכתב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּזה

ׂשבעים  אּתם "ּכאּלּו" רק ּדזהּו ,ּכלּֿכ רּבה ּתבּואה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּברׁשּותם

ׁשעה. ּבאֹותּה ׂשבעים היּו ׁשּבאמת ולא –ְְְֱִֵֶֶֶָָָָֹ

מעבר  ׂשבעים, עצמם הראּו ּבניֿיׂשראל מּדּוע להבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוצרי

ּבידם? ׁשהיה ְְֶַָָָָלמה

ׁשּבטחּו יעקב, ּבני ׁשל ּבה' ּבטחֹונם ּגדל נּכר ׁשּמּכאן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא

אף  הרעב. ּבימי ּגם יעקב אביהם את יעזב ׁשּלא ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבוּדאּות

לא  מּכלֿמקֹום ׁשעה", "ּבאֹותּה רק הסּפיקה ׁשּבידם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשהּתבּואה

נּס ּבאפן לפרנסם הּקּב"ה ידאג ּבעתיד ׁשּגם ספק להם י.היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּברב  ׂשבעים הם ּכאּלּו עצמם הראּו ּבטחֹונם ּגדל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּומּצד

ּכבר  יׁש ּכאּלּו ּבה', החזק ּבבטחֹונם הרּגיׁשּו ּכ ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּתבּואֹות,

מסּפיקה. ּתבּואה ְְְִַָָָָּבידם

שבת') 'לקראת מתוך - 190 עמוד ל, חלק לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ïk ˙‡ ÛÒBÈ ÁzÙiÂ (Â האֹוצרֹות . «ƒ¿«≈∆»ָָ
עּמם: ÌÈ¯ˆÓÏׁשהיּו ¯aLiÂּפרּוׁש . ִֶָָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒֵ

וטעמֹו למצרים. ׁשבר ְְְְִִֶֶַַַָנתן

fpקנין: dxez ְִָ
¯aLÏ (ÊÛÒBÈ Ï‡,הּוא וכן .הפּו . ƒ¿…∆≈ְֵָ

יֹוסף  אל מצרים ּבאּו הארץ ְְִִֵֶֶַָָָָוכל
`לׁשּבר: dxez ְִֹ

·˜ÚÈ ‡¯iÂ היֹות ‡) ּבעבּור . ««¿«¬…ֱֲַ

אחד, ּבמקֹום נחּברֹות ְְְֶֶַַָָָָההרּגׁשֹות
ּבני. ריח ראה ּכמֹו ּבזֹו. זֹו ְְְְֲִִֵֵַַיחליפּו

ּכי  יעקב. וּירא וכן האֹור. ְְֲִֵַַַָָֹּומתֹוק
ׁשמעּתי: הּנה ּכתּוב nÏ‰אחריו ְֲִִֵַַָָָ»»

e‡¯˙z,הֹון לכם ׁשּיׁש ּתתראּו אל . ƒ¿»ְִֵֶֶַָָ

ּכמֹו זה. עם זה מריבים ּתהיּו אל ְְְִִִִֶֶַאֹו
ּפנים: aנתראה dxez ְִִֶָָ
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נז

נז

uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iriax meil inei xeriy
להם  היה עדין ׁשעה, ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, אּתם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכאּלּו

י)ּתבּואה. הּכל ((תענית יהּו לּמה ּתתראּו", "לּמה ּכפׁשּוטֹו: נראה ולי ְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹ

ׁשּיכלה  ּבטרם אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ּבכם, ּומתמיהים ּבכם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמסּתּכלין

ּׁשּבידכם? ּכחיׁשה:)מה לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים ּומּפי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לֹו: ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו יא)'לּמה (משלי ְְְִִֶָָָָָ

יֹורא "ּומרוה  ."ּגםֿהּוא ְֶֶַַ

(á)íéøöîa øáL-Lé ék ézòîL äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥´¨©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦
:úeîð àìå äéçðå íMî eðì-eøáLå änL-eãø§¨̧¨Æ§¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«

i"yx£‰nLŒe„¯∑'לכּו' אמר רד"ו ולא ּכמנין למצרים, ׁשּנׁשּתעּבדּו ׁשנים ועׂשר למאתים רמז ,. ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(â)ì äøNò óñBé-éçà eãøiå:íéøönî øa øaL ©¥«§¬£¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ÛÒBÈŒÈÁ‡ e„¯iÂ∑,'יעקב 'ּבני ּכתב: ולא «≈¿¬≈≈ְְֲֵַַָֹֹ
להתנהג  לּבם ונתנּו ּבמכירתֹו, מתחרטים ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמלּמד
עליהם  ׁשּיפסקּו ממֹון ּבכל ולפּדֹותֹו ּבאחוה .עּמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

‰¯NÚ∑ֿואת" ּכתיב: והלא ּתלמּודֿלֹומר, מה ¬»»ְְְֲִֶַַַַֹ

האחוה  לענין אּלא לאֿׁשלח"? יֹוסף אחי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבנימין
וׂשנאת  ּכּלם אהבת היתה ׁשּלא לעׂשרה, חלּוקין ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹֻהיּו
לב  ּכּלם ּבר", "לׁשּבר לענין: אבל לֹו, ׁשוה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹֻֻּכּלם

להם  .(בב"ר)אחד ֶֶָָ

(ã)åéçà-úà á÷òé çìL-àì óñBé éçà ïéîéða-úàå§¤¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®
:ïBñà epàø÷é-ït øîà ék¦´¨©½¤¦§¨¤−¨«

i"yx£ÔBÒ‡ ep‡¯˜ÈŒÔt∑ ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן 'מּכאן יעקב: ּבן אליעזר רּבי אמר אסֹון? יקראּנּו לא ּובּבית ∆ƒ¿»∆»ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
.(ב"ר)הּסּכנה' ַַָָ

(ä)ì ìàøNé éða eàáiåäéä-ék íéàaä CBúa øaL ©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬
:ïòðk õøàa áòøä̈«¨−̈§¤¬¤§¨«©

i"yx£ÌÈ‡a‰ CB˙a∑,יּכירּום ׁשּלא עצמן מטמינין ¿«»ƒְְִִִֶַַַָֹ
אחד  ּבפתח ּכּלם יתראּו ׁשּלא אביהם להם ׁשּצּוה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלפי

ּבהם  ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי ּבפתחֹו, אחד ּכל ׁשיּכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹאּלא
ּגּבֹורים  וכּלם נאים ׁשּכּלם הרע, .עין ְִִִֵֶָָָָָֻֻ

(å)øéaLnä àeä õøàä-ìò èélMä àeä óñBéå§¥Àµ©©¦´©¨½̈¤¬©©§¦−
íétà Bì-eåçzLiå óñBé éçà eàáiå õøàä íò-ìëì§¨©´¨¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½©¦§©«£¬©©−¦

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈt‡ BÏŒeÂÁzLiÂ∑ הּוא ורגלים ידים ּפּׁשּוט 'הׁשּתחואה' ּכל וכן ּפניהם, על לֹו טז)נׁשּתּטחּו .(שבועות «ƒ¿«¬««ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

(æ)øaãéå íäéìà økðúiå íøkiå åéçà-úà óñBé àøiå©©¬§¥²¤¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯
eøîàiå íúàa ïéàî íäìà øîàiå úBL÷ ízà¦¨´¨À©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©Ÿ́§½

ì ïòðk õøàî:ìëà-øaL ¥¤¬¤§©−©¦§¨«Ÿ¤
i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ¯k˙iÂ∑ ּכנכרי להם קׁשֹות נעׂשה לדּבר .(ב"ר)ּבדברים, «ƒ¿«≈¬≈∆ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

e·ÈÚ¯‡ב  ˙È‡ È¯‡ ÔÈ¯Ó‡ ˙ÈÚÓL ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿»ƒ»¿ƒ¬≈ƒƒ»
‡Ï ee·Êe Ôn˙Ï e˙eÁ ÌÈ¯ˆÓa ÔacÊÓƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÂ ÔnzÓƒ«»¿≈≈¿»¿

e·ÈÚ¯‡ג  ÔaÊÓÏ ‡¯ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡ e˙Áe¿»¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÚÈ˜·ד  ÁÏL ‡Ï ÛÒBÈ„ È‰eÁ‡ ÔÈÓÈa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¿««¬…
:‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ¯Ó‡ È¯‡ È‰BÁ‡ ÌÚƒ¬ƒ¬≈¬«ƒ¿»¿«¿ƒ≈»

B‚aה  ‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ Ï‡¯NÈ Èa B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ»¿
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈlÚ»«»¬≈¬»«¿»¿«¿»ƒ¿»«

„ÔÈaÊו  ‡e‰ ‡Ú¯‡ ÏÚ ËÈlLc ‡e‰ ÛÒBÈÂ¿≈¿«ƒ««¿»¿«ƒ
ÛÒBÈ ÈÁ‡ B˙‡Â ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÏÎÏ ‡¯e·ÈÚƒ»¿»«»¿«¿»«¬¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡it‡ ÏÚ dÏ e„È‚Òe¿ƒ≈«««»««¿»

ÔepÚ„BÓzL‡Âז  È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔB‰nÚ ÏÈlÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ„ ‰Ó ·ÈMÁÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ¿
e¯Ó‡Â Ôe˙È˙‡ ÔÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÈL«̃¿»«¬«¿¿»¬≈«¬»

:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e¯·LÂ ׁשבר:·) לנּו ּוקנּו .b dxez ¿ƒ¿ְֶֶָ
ÔBÒ‡ מות:„) .d dxez »ֶָ

¯ÈaLn‰ (Â.מּכר וטעמֹו ׁשבר. מּגזרת . ««¿ƒְְְִִֶֶַַָֻ
ּפעּולים: לׁשני יֹוצא ּפעל fוהּוא dxez ְְְִִֵֵַֹ

¯k˙iÂ (Ê ׁשהּוא הראה נכרי. מּגזרת . «ƒ¿«≈ְְְִִִֶֶַָָ
והּטעם,˜BL˙נכרי: הּתאר. ׁשם . ְִָ»ְֵַַַַַֹ
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נח uwnנח zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iriax meil inei xeriy

(ç):eäøkä àì íäå åéçà-úà óñBé økiå©©¥¬¥−¤¤¨®§¥−¬Ÿ¦¦ª«

i"yx£'B‚Â ÛÒBÈ ¯kiÂ∑ זקן חתּומי ׁשהּניחם (ב"מ לפי ««≈≈¿ְֲִִִֵֶָָָ
כז) כתובות ‰e‰¯Èk.לט ‡Ï Ì‰Â∑ ּבלא מאצלם ׁשּיצא ¿≈…ƒƒÀְְֵֶֶָָָֹ

ּומדרׁש זקן. ּבחתימת מצאּוהּו ועכׁשו זקן, ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָחתימת

ּכׁשּנמס  אחיו", את יֹוסף "וּיּכר הּכיר אּגדה: ּבידֹו, רּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשּנפל  הּכירּוהּו", לא "והם עליהם, ורחם אחיו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהם

אחוה  ּבֹו לנהג .ּבידם, ְְְִַָָָֹ

(è)øîàiå íäì íìç øLà úBîìçä úà óñBé økæiå©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½£¤¬¨©−¨¤®©³Ÿ¤
õøàä úåøò-úà úBàøì ízà íéìbøî íäìà£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²¤¤§©¬¨−̈¤

:íúàä¤«
i"yx£Ì‰Ï ÌÏÁ ¯L‡∑,ׁשּנתקּימּו וידע עליהם, ¬∆»«»∆ְְְֲִֵֶֶַַָ

לֹו הׁשּתחוּו ‰‡¯ı.ׁשהרי ˙Â¯Ú∑ מהיכן הארץ, ּגּלּוי ְֲֲִֵֶַ∆¿«»»∆ִֵֵֶָָָ
ּכמֹו ליּכבׁש, נֹוחה כ)היא הערה",(ויקרא מקֹורּה "את : ְְֱִִֵֶֶָָָָ

טז)ּוכמֹו: ׁשּבּמקרא,(יחזקאל ערוה ּכל וכן ועריה", "ערם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

דארעא', 'ּבדקא אּונקלֹוס: ותרּגּום הּוא. ּגּלּוי ְְְְְְְְִִַַָָלׁשֹון
הּבית" "ּבדק ּדקּדק ,ּכמֹו: לא אבל הּבית, רעּוע ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

הּמקרא  לׁשֹון אחר .לפרׁשֹו ְְְְִַַַָָ

(é)éãáòå éðãà àì åéìà eøîàiåì eàa E:ìëà-øaL ©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ£Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤
i"yx£È„‡ ‡Ï∑ ּכן ּתאמר ּבאּולא עבדי" ׁשהרי אכל", .לׁשּבר …¬…ƒְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

(àé)eéä-àì eðçðà íéðk eðçð ãçà-Léà éða eðlkª¾̈§¥¬¦«¤−̈¨®§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬
éãáò:íéìbøî E £¨¤−§©§¦«

i"yx£eÁ „Á‡ŒLÈ‡ Èa elk∑ רּוח ּבהם נצנצה À»¿≈ƒ∆»»¿ְְִֶַָָ
אביהם  ּבן הּוא ׁשאף עּמהם, ּוכללּוהּו ∑ÌÈk.הּקדׁש ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ≈ƒ

ּכמֹו: י)אמּתּיים, ּדּברּת",(שמות כז)"ּכן ּבנֹות (במדבר "ּכן ְְְֲִִִִֵֵַָ
ּדברֹות", טז)צלפחד ּבּדיו (ישעיה כן לא .""ועברתֹו ְְְְְֵֶַָָָָֹֹ

(áé)íúàa õøàä úåøò-ék àì íäìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤¨¤¬
:úBàøì¦§«

i"yx£˙B‡¯Ï Ì˙‡a ı¯‡‰ ˙Â¯ÚŒÈk∑(ב"ר) העיר ׁשערי ּבעׂשרה נכנס ּתם ּבׁשער ,ׁשהרי נכנסּתם לא לּמה ƒ∆¿«»»∆»∆ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
.אחד? ֶָ

(âé)éãáò øNò íéðL eøîàiåíéçà E|éða eðçðà ©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤̧©¦¯£©²§§¥¬
íBiä eðéáà-úà ïèwä äpäå ïòðk õøàa ãçà-Léà¦«¤−̈§¤´¤§¨®©§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½

:epðéà ãçàäå§¨«¤−̈¥¤«
i"yx£'B‚Â EÈ„·Ú ¯NÚ ÌÈL e¯Ó‡iÂ∑לבּקׁשֹו ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו .ּובׁשביל «…¿¿≈»»¬»∆¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

Ï‡ח  Ôep‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«≈»¬ƒ¿ƒ»
:dÚ„BÓzL‡ƒ¿¿¿≈

ÔB‰Ïט  ÌÈÏÁ Èc ‡iÓÏÁ ˙È ÛÒBÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ≈»∆¿«»ƒ¬ƒ¿
‡˜„a ˙È ÈÊÁÓÏ Ôez‡ ÔÈÏÏ‡Ó ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿«¿ƒ«¿∆¡≈»ƒ¿»

:Ôe˙È˙‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»¬≈

ÔaÊÓÏי  elÚ CÈ„·ÚÂ ÈBa¯ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡Á‡יא  ÈÂÈk ‡Á „Á ‡¯·‚ Èa ‡lkÀ»»¿≈«¿»«»¿»≈»≈¬«¿»
:ÈÏÈl‡ CÈ„·Ú BÂ‰ ‡Ï»¬«¿»«ƒ≈

„‡¯Ú‡יב  ‡˜„· È¯‡ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¬≈ƒ¿»¿«¿»
:ÈÊÁÓÏ Ôe˙È˙‡¬≈¿∆¡≈

Èaיג  ‡Á‡ ÔÈÁ‡ CÈ„·Ú ¯ÒÚ ÔÈ¯z e¯Ó‡Â«¬»¿≈¬««¿»«ƒ¬«¿»¿≈
ÌÚ ‡¯ÈÚÊ ‡‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a „Á ‡¯·‚«¿»«¿«¿»ƒ¿»«¿»¿≈»ƒ

:È‰B˙ÈÏ „ÁÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡e·‡»»»≈¿«≈ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

עּזֹות: יענה וכן קׁשֹות. .Ì¯kiÂמּלֹות ְֲִֵֶַַָ««ƒ≈
ואחר  אחיו. ׁשהם הּכיר ְְִִִֵֶֶַַַָָּבּתחּלה
וּיּכר  וזהּו והּכירֹו. אחד ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהסּתּכל

אחיו: את gיֹוסף dxez ֵֶֶָ
ı¯‡‰ ˙Â¯Ú (Ë הּמנהג היֹות ּבעבּור . ∆¿«»»∆ְֱֲִַַָ

על  מגּנה, ּדבר ׁשהיא הערוה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻלהסּתיר
היֹות  ּבעבּור אֹו מׁשל. ּדר אמר ֱֲֵֶֶַַָָָּכן
לראֹות  ּבאים אּתם ּכ נסּתרת, ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָהערוה

הּנכֹון  והּוא הארץ. סֹוד ְֶֶַָָָאת
iּבעיני: dxez ְֵַ

eÁ (‡È:האמת והּוא אל"ף, ּבלא . »¿ְְֱֶֶָָֹ
ÌÈk מּגזרת להיֹותֹו ויּתכן נאמנים. . ≈ƒְְְֱִִִִִֵֶַָָ

מּגזרת  אֹו ּדּברּת ּכאׁשר ּתעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָּכן

האמת: ּכמֹו צלפחד, ּבנֹות aiּכן dxez ְְְְֱֵֶָָָ
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(ãé)íëìà ézøac øLà àeä óñBé íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦£¥¤²
:ízà íéìbøî øîàì¥−Ÿ§©§¦¬©¤«

i"yx£Èz¯ac ¯L‡ ‡e‰∑ ׁשאּתם ּדּברּתי, אׁשר הּדבר ¬∆ƒ«¿ƒְֲִִֶֶֶַַַָָ
והּנכֹון,מרּגלים  האמת הּוא ּפׁשּוטֹו., לפי זהּו ְְְְְֱִִֶֶַַָָ

ויפסקּו אֹותֹו מצאתם 'ואּלּו להם: אמר ְְְְְְִִִֶֶַָָָָּומדרׁשֹו:
אמר  'הן'. לֹו: אמרּו ּתפדּוהּו'? הרּבה, ממֹון ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָעליכם
ממֹון, ּבׁשּום יחזירּוהּו ׁשּלא לכם יאמרּו 'ואם ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹלהם:

ליהרג'. אֹו להרג ּבאנּו, לכ' אמרּו: ּתעׂשּו'? ְְֲֲֵֵַַַָָָָֹמה
ּבני  להרג אלכם", ּדּברּתי אׁשר "הּוא להם: ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאמר

מנחׁש ּבאתם, מּכם העיר ׁשּׁשנים ׁשּלי, ּבּגביע אני ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשכם  ׁשל ּגדֹול ּכר .החריבּו ְְֱִֶֶֶָָ

(åè)ék äfî eàöz-íà äòøô éç eðçaz úàæa§−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ¦¥«§´¦¤½¦¯
:äpä ïèwä íëéçà àBáa-íà¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ¥«¨

i"yx£‰Ú¯Ù ÈÁ∑ יחיה fÓ‰.ּפרעה אם e‡ˆz Ì‡∑ הּזה הּמקֹום .מן ≈«¿…ְְִִֶַֹƒ≈¿ƒ∆ִֶַַָ

(æè)eøñàä ízàå íëéçà-úà çwéå ãçà íkî eçìL¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼§©¤Æ¥¨´§½
äòøô éç àì-íàå íëzà úîàä íëéøác eðçaéå§¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®§¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ

:ízà íéìbøî ék¦¬§©§¦−©¤«
i"yx£ÌÎz‡ ˙Ó‡‰∑ אמת ּתביאּוהּו:אם לא ואם ּתמּה, ּבלׁשֹון ּכמֹו ׁשהּוא ּפּת"ח נקּוד ה"א לפיכ אּתכם. «¡∆ƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

פרעה  אּתם "חי מרּגלים ּכי ,". ְְְִִֵֶַַַֹ

(æé)ìL øîLî-ìà íúà óñàiå:íéîé úL ©¤«¡¬ŸŸ¨²¤¦§−̈§¬¤¨¦«
i"yx£¯ÓLÓ∑ האסּורים ּבית. ƒ¿»ֲִֵָ

(çé)eéçå eNò úàæ éLéìMä íBia óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤³¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®
:àøé éðà íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦−£¦¬¨¥«

$
âכסלו כ"ח חמישי âיום

(èé)úéáa øñàé ãçà íëéçà ízà íéðk-íà¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´
:íëéza ïBáòø øáL eàéáä eëì ízàå íëøîLî¦§©§¤®§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬¨«¥¤«

i"yx£ÌÎ¯ÓLÓ ˙È·a∑ּבֹו אסּורים ‰·e‡È.עכׁשו ׁשאּתם eÎÏ Ìz‡Â∑ אביכם ּבית ÌÎÈza.אל ÔB·Ú¯ ¯·L∑ ¿≈ƒ¿«¿∆ְֲִֶֶַַָ¿«∆¿»ƒֲִֵֶֶ∆∆«¬»≈∆
ּׁשּקניתם  ּבּתיכם לרעבֹון מה .אנׁשי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

ÔBÎnÚיד  ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈ƒ«≈ƒƒ¿
:Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«ƒ≈«

kÓ‡טו  Ôe˜tz Ì‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ ÔeÁa˙z ‡„a¿»ƒ¿«¬≈«¿…ƒƒ¿ƒ»
:‡Î‰ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ È˙Óa ÔÈ‰l‡∆»≈¿≈≈¬¿≈»»»

Ôez‡Âטז  ÔBÎeÁ‡ ˙È ¯a„ÈÂ „Á ÔBÎpÓ eÁÏL¿»ƒ¿«ƒ«≈»¬¿«
Ôez‡ ËBL˜‰ ÔBÎÈÓb˙t ÔeÁa˙ÈÂ Ôe¯q‡˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬ƒ¿»≈«¿«
ÈÏÈl‡Ó È¯‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ ‡Ï Ì‡Â ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¿ƒ»≈«¿…¬≈¿«ƒ≈

:Ôez‡«

ÔÈÓBÈ:יז  ‡˙Ïz ‡¯hÓÏ (˙È·Ï) ÔB‰˙È LÎe¿«»¿¿≈¿«¿»¿»»ƒ

c‡יח  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿»¿ƒ»»»
:ÏÁ„ ‡‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ eÓÈi˜Â e„È·ÈÚƒƒ¿«ƒƒ√»¿»¬»»≈

È·a˙יט  ¯q‡˙È „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk Ì‡ƒ≈»≈«¬«ƒ¿««¿≈
‡¯e·ÈÚ eÏÈ·B‡ eÏÈÊÈ‡ Ôez‡Â ÔBÎz¯hÓ««¿¿¿«ƒƒƒƒ»

:ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁc¿«ƒ¿»≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e¯Ò‡‰ (ÊË:ּבהר ּומּות ּכמֹו ּתאסרּו. .fi dxez ≈»¿ְְֵָָָ
ÌÎÈza ÔB·Ú¯ (ËÈ ּבּתיכ אל הביאּו וטעמֹו, הרעב. ּבעבּור צר kם:. dxez «¬»≈∆ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

יום חמישי
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(ë)íëéøáã eðîàéå éìà eàéáz ïèwä íëéçà-úàå§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬¦§¥¤−
:ïë-eNòiå eúeîú àìå§´Ÿ¨®©©«£¥«

i"yx£ÌÎÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ∑:ּכמֹו ויתקּימּו, ה)יתאּמתּו אמן"(במדבר ּוכמֹו:"אמן ח), א דבר(מלכים נא .""יאמן ¿≈»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

(àë)-ìà Léà eøîàiåíéîLà ìáà åéçà|eðçðà ©«Ÿ§º¦´¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»
eðéìà Bððçúäa BLôð úøö eðéàø øLà eðéçà-ìò©¨¦¼¼£¤̧¨¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−

:úàfä äøvä eðéìà äàa ïk-ìò eðòîL àìå§´Ÿ¨¨®§©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ
i"yx£Ï·‡∑ ּב'בראׁשית וראיתי 'ּבקּוׁשטא'. ּכתרּגּומֹו: ¬»ְְְְְְִִִִֵַָָ

ּברם' 'אבל, הּוא: ּדרֹומאה ליׁשנא a‡‰.רּבה' ְְְֲִַַָָָָָ»»
eÈÏ‡∑ ׁשּכבר עבר, ּבלׁשֹון ׁשהּוא לפי ּבּבי"ת, טעמֹו ≈≈ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

לנא' 'אתת ותרּגּומֹו: .ּבאה, ְְַַָָָָָ

(áë)íëéìà ézøîà àBìä øîàì íúà ïáeàø ïòiå| ©©Á©Á§¥̧Ÿ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤¯
Bîc-íâå ízòîL àìå ãìiá eàèçz-ìà øîàì¥²Ÿ©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−

:Løãð äpä¦¥¬¦§¨«
i"yx£BÓcŒÌ‚Â∑' הּזקן ּדם וגם ּדמֹו רּבּויין, ו'גּמ'ין .אּת'ין ¿«»ְְִִִִֵֶַַַַָָ

(âë):íúðéa õéìnä ék óñBé òîL ék eòãé àì íäå§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−¥«Ÿ¨«

i"yx£ÛÒBÈ ÚÓL Èk eÚ„È ‡Ï Ì‰Â∑,לׁשֹונם מבין ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ְִֵָ
ּכן  מדּברים היּו Ì˙Èa.ּובפניו ıÈÏn‰ Èk∑ ּכי ְְְִֵַָָָƒ«≈ƒ≈…»ִ

ּביניהם  הּמליץ היה עּמֹו מדּברים הּיֹודע ,ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ליֹוסף  ּדבריהם מליץ והיה מצרי, ולׁשֹון עברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָלׁשֹון
מּכיר  יֹוסף ׁשאין סבּורים היּו לכ להם. יֹוסף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָודברי

עברי  ּבנֹו∑‰ıÈÏn.ּבלׁשֹון מנּׁשה .זה ְְִִָ«≈ƒְְֶֶַ

(ãë)íäìà øaãéå íäìà áLiå jáiå íäéìòî áqiå©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ©§©¥´£¥¤½
:íäéðéòì Búà øñàiå ïBòîL-úà ízàî çwiå©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬ŸŸ−§¥«¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏÚÓ ·qiÂ∑יראּוהּו ׁשּלא מעליהם, נתרחק «ƒ…≈¬≈∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ
ׁשּׁשמע ∑j·iÂ.ּבֹוכה  ‡˙Œ.מתחרטין ׁשהיּולפי ֶ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ∆

ÔBÚÓL∑(ב"ר) ללוי ׁשאמר הּוא לּבֹור, הׁשליכֹו :הּוא ƒ¿ְְִִִֵֶַַָ
נתּכּון  אחר: ּדבר ּבא". הּלזה החלֹומֹות ּבעל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"הּנה

להרג  ׁשניהם יתיעצּו ׁשּמא מּלוי, להפרידֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹיֹוסף
Ì‰ÈÈÚÏ.אֹותֹו B˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ אּלא אסרֹו לא «∆¡……¿≈≈∆ֲֶָָֹ

והׁשקהּולעיניהם  והאכילֹו הֹוציאֹו ׁשּיצאּו, וכיון , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
.(ב"ר)

(äë)áéLäìe øa íäéìk-úà eàìîéå óñBé åöéå©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»¨¼§¨¦³
Cøcì äãö íäì úúìå BwN-ìà Léà íäétñk©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬¨¤²¥−̈©¨®¤

:ïk íäì Nòiå©©¬©¨¤−¥«

ÔeÓ‰ÈÂכ  È˙ÂÏ Ôe˙Èz ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿≈»«¿¿»ƒƒ≈¿
:ÔÎ e„·ÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓb˙tƒ¿»≈¿»¿«¬»≈

ÔÈ·iÁכא  ‡ËLe˜a È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿»«¬ƒ¿¿»«»ƒ
„k dLÙ ˙˜Ú ‡ÈÊÁ Èc ‡eÁ‡ ÏÚ ‡Á‡¬«¿»«»»ƒ¬≈»»««¿≈«
Ôk ÏÚ dpÓ ‡Ïa˜ ‡ÏÂ ‡Ï ÔpÁ˙Ó ‰Â‰¬»ƒ¿«∆»»¿»«≈¿»ƒ≈«≈

:‡„‰ ‡˙˜Ú ‡˙ÂÏ ‡˙‡¬»¿»»»«¿»»»

‡È¯Ó˙כב  ‡Ï‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È Ô·e‡¯ ·È˙‡Â«¬≈¿≈»¿¿≈«¬»¬»ƒ
) Ôe·BÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÔBÎ˙ÂÏ נ"יÔe‡ËÁ˙( ¿»¿¿≈«»¿∆¿»

‡‰ dÓc Û‡Â ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»¿»«∆¿¿«¿≈»
:ÈÚa˙Óƒ¿¿≈

‡¯Èכג  ÛÒBÈ ÚÈÓL È¯‡ ÔeÚ„È ‡Ï Ôep‡Â¿ƒ»»¿¬≈¿ƒ«≈¬≈
:ÔB‰ÈÈ· ‰Â‰ ÔÓb¯˙Ó¿À¿¿»¬»≈≈

ÔB‰˙ÂÏכד  ·˙Â ‡Î·e ÔB‰ÈÂlÚÓ ¯ÁzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»≈¿»¿»¿»¿
ÔBÚÓL ˙È ÔB‰˙ÂlÓ ¯·„e ÔB‰nÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿¿«ƒ¿»¿»ƒ¿

:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È ¯Ò‡Â«¬«»≈¿≈≈

e·ÈÚ¯‡כה  ÔB‰ÈÓ ˙È BÏÓe ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈¿»»≈ƒ»
ÔB‰Ï ÔzÓÏe dwÒÏ ¯·b ÔB‰ÈtÒÎ ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»«¿≈¿«¿«≈¿ƒ«¿

:Ôk ÔB‰Ï „·ÚÂ ‡Á¯‡Ï ÔÈ„ÂÊ¿»ƒ¿»¿»«¬«¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ï·‡ (‡Î.אׁשּת ׂשרה אבל ּכמֹו . ¬»ְְְֲִָָָ
אכן: akּכמֹו dxez ְֵָ

ıÈÏn‰ (‚Î:מליצה מּגזרת מבאר . «≈ƒְְְִִִַָָֹ

רּבים, יחטאּו ּכאׁשר ּכי ׁשמעֹון, ְְְְֲִִִֶַַַַָולקח
ועזב  יֹותר. יענׁש ּבׁשנים ׁשּבהם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּגדֹול

הּצילֹו: הּוא ּכי ckראּובן dxez ְִִִֵ

(‰Î ּכסף ּכי הּכהן מׁשה ר' ִֵֶֶֶֶַַֹֹֹוּיאמר
והּנה  רּבים. ּבלׁשֹון ימצאּו לא ְְְְִִִִֵַָָָֹוזהב

ּכסּפיהם: ekׁשכח dxez ְֵֶַַָ
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(åë):íMî eëìiå íäéøîç-ìò íøáL-úà eàNiå©¦§¬¤¦§−̈©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«

(æë)Bøîçì àBtñî úúì BwN-úà ãçàä çzôiå©¦§©̧¨«¤¹̈¤©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−
:Bzçzîà éôa àeä-äpäå Btñk-úà àøiå ïBìna©¨®©©§Æ¤©§½§¦¥−§¦¬©§©§«

i"yx£„Á‡‰ ÁzÙiÂ∑,לוי יחיד הּוא זּוגֹוׁשּנׁשאר ּבן ׁשּלנּו∑ÔBÏna.מּׁשמעֹון הּוא ∑‡BzÁzÓ.ּבּלילה ּבּמקֹום «ƒ¿«»∆»ְְִִִִִֵֶֶַָ«»ְֶַַַָָָ«¿«¿
.ׂשק  ַ

(çë)äpä íâå étñk áLeä åéçà-ìà øîàiå©³Ÿ¤¤¤¨Æ©´©§¦½§©−¦¥´
àöiå ézçzîàáøîàì åéçà-ìà Léà eãøçiå íaì §©§©§¦®©¥¥´¦À̈©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ

:eðì íéýìû äNò úàf-äî©²Ÿ¨¨¬¡Ÿ¦−¨«
i"yx£ÈzÁzÓ‡· ‰p‰ Ì‚Â∑ עם ּבֹו הּכסף ּגם ¿«ƒ≈¿«¿«¿ƒִֶֶַַ

eÏ.הּתבּואה  ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚ ˙‡fŒ‰Ó∑להביאנּו ְַָ«…»»¡…ƒ»ֲִֵַ
זֹו עלילה להתעֹולל ,לידי אּלא - הּוׁשב ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

.עלינּו ֵָ

(èë)Bì eãébiå ïòðk äöøà íäéáà á÷òé-ìà eàáiå©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨§¨®©©©¦´½
:øîàì íúà úøwä-ìk úà¥²¨©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ

(ì)eðúà ïziå úBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈¨®©¦¥´Ÿ½̈
:õøàä-úà íéìbøîk¦§©§¦−¤¨¨«¤

(àì):íéìbøî eðééä àì eðçðà íéðk åéìà øîàpå©¬Ÿ¤¥−̈¥¦´£¨®§¬Ÿ¨¦−§©§¦«

(áì)epðéà ãçàä eðéáà éða íéçà eðçðà øNò-íéðL§¥«¨¨¬£©²§©¦−§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½
:ïòðk õøàa eðéáà-úà íBiä ïèwäå§©¨¬Ÿ©²¤¨¦−§¤¬¤§¨«©

(âì)ék òãà úàæa õøàä éðãà Léàä eðéìà øîàiå©Ÿ́¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´¨½̈¤§Ÿ́¥©½¦¬
ïBáòø-úàå ézà eçépä ãçàä íëéçà ízà íéðë¥¦−©¤®£¦¤³¨«¤¨Æ©¦´¦¦½§¤©«£¬

:eëìå eç÷ íëézä«¥¤−§¬¨¥«

eÏÊ‡Âכו  ÔB‰È¯ÓÁ ÏÚ ÔB‰¯e·ÈÚ ˙È eÏËe¿»»ƒ¿«¬»≈«¬»
:ÔnzÓƒ«»

d¯ÓÁÏכז  ‡˙Òk ÔzÓÏ dwÒ ˙È „Á Á˙Ùe¿««»«≈¿ƒ«ƒ¿»«¬»≈
ÌeÙa ‡e‰ ‡‰Â dtÒk ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙·Ó ˙È·a¿≈¿»»«¬»»«¿≈¿»¿

:dÚBË¬≈

‰‡כח  Û‡Â ÈtÒk ·˙Bz‡ È‰BÁ‡Ï ¯Ó‡Â«¬««¬ƒƒ««¿ƒ¿«»
¯·b e‰Â˙e ÔB‰aÏ ÚcÓ ˜Ùe ÈÚBË·¿¬ƒ¿«««ƒ¿¿»¿«

:‡Ï ÈÈ „·Ú ‡„ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ È‰eÁ‡Ï«¬ƒ¿≈«»»¬«¿»»»

„ÔÚÎכט  ‡Ú¯‡ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿««¬…¬«¿»ƒ¿»«
) eÈeÁÂ נ"יe‡ÈeÁÂÔB‰˙È ÔÚ¯‡c Ïk ˙È dÏ ( ¿«ƒ¿«ƒ≈»»ƒ¬»»»¿

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

˜ÔÈLל  ‡nÚ ‡Ú¯‡„ ‡Ba¯ ‡¯·b ÏÈlÓ«ƒ«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»»«¿»
‡¯ÔÈL˜:‡Úנ"י ( ˙È ÈÏÈl‡Ók ‡˙È ·‰ÈÂ ( »ƒƒ«»»»ƒ¿«ƒ≈»«¿»

‰ÈÂ‡לא  ‡Ï ‡Á‡ ÈÂÈk dÏ ‡¯Ó‡Â«¬«¿»≈≈»≈¬»¿»»¬≈»
:ÈÏÈl‡Ó¿«ƒ≈

Á„לב  ‡e·‡ Èa ÔÈÁ‡ ‡Á‡ ¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈¬«¬«¿»«ƒ¿≈»»«
‡Ú¯‡a ‡e·‡ ÌÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡¯ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ»»¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

a„‡לג  ‡Ú¯‡„ ‡Ba¯ ‡¯·b ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»
e˜e·L „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk È¯‡ Úc‡ƒ«¬≈≈»≈«¬«¿
e·ÈÒ ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁ„ ‡¯e·ÈÚ ˙ÈÂ È˙ÂÏ¿»ƒ¿»ƒ»¿«ƒ¿»≈ƒ

:eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
‰„ˆ Ì‰Ï ˙˙ÏÂ . . Ì‰ÈtÒk ·ÈL‰Ïe ¯a Ì‰ÈÏk ˙‡ e‡ÏÓÈÂ«¿«¿∆¿≈∆»¿»ƒ«¿≈∆¿»≈»∆≈»

C¯cÏ(כה ּדברים (מב, אחיו אל יֹוסף ּדּבר ּבתחּלה לׁשאל, יׁש «»∆ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ

וצּוה  יחסֹו את לפתע ׁשּנה ּומּדּוע ּברּגּול; אֹותם והאׁשים ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקׁשים

?לּדר צידה להם לסּפק ואף ּכסּפם, את להׁשיב ּבר, להם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלתת

– מּפׁשע חּפים ׁשהם ׁשּיּתכן להם אמר יֹוסף ּדהּנה לֹומר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָויׁש

ירא". אני האלקים "את וסּים אּתכם", האמת ּדבריכם ְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ"ויּבחנּו

ׁשּגרם  הּנפׁש עגמת על ּפּצּוי מעין להם והעניק אֹותם ּפּיס ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלכן

ֶָלהם.

תשמ"ז) מקץ ש"פ (שיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ì¯·L ˙‡ e‡NiÂ (ÂÎ אׁשר . «ƒ¿∆ƒ¿»ֲֶ

fkקנּו: dxez ָ

„Á‡‰ ÁzÙiÂ (ÊÎ ויּתכן מהן. האחד . «ƒ¿«»∆»ְִֵֵֶֶָָָ

ּכמֹו הּבכֹור, הּוא ּכי ראּובן ְְְְִִֵַלהיֹות

ּבחׁשּבֹון: gkאחד dxez ְְֶֶָ

ÌÎÈza ÔB·Ú¯ ˙‡Â (‚Ï:צר .cl dxez ¿∆«¬»≈∆ֶֹ
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(ãì)àì ék äòãàå éìà ïèwä íëéçà-úà eàéáäå§Â¨¦Â¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼§¥«§À̈¦´³Ÿ
íëì ïzà íëéçà-úà ízà íéðë ék ízà íéìbøî§©§¦Æ©¤½¦¬¥¦−©¤®¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½

:eøçñz õøàä-úàå§¤¨−̈¤¦§¨«
i"yx£e¯ÁÒz ı¯‡‰Œ˙‡Â∑ ּפרקמטיא אחר וסֹובבים ׁשּמחּזרים ׁשם על ּו'סחֹורה', 'סֹוחרים' לׁשֹון וכל .ּתסבבּו, ¿∆»»∆ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

(äì)Btñk-øBøö Léà-äpäå íäéwN íé÷éøî íä éäéå©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½§¦¥¦¬§«©§−
íäéáàå änä íäétñk úBøøö-úà eàøiå BwNa§©®©¦§º¤§Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨©«£¦¤−

:eàøéiå©¦¨«
i"yx£BtÒkŒ¯B¯ˆ∑ּכסּפֹו .קׁשר ¿«¿ְֶֶַ

(åì)óñBé ízìkL éúà íäéáà á÷òé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−¦©§¤®¥³
eéä éìò eçwz ïîéða-úàå epðéà ïBòîLå epðéà¥¤̧Æ§¦§´¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈¨©−¨¬

:äðlëª¨«¨
i"yx£ÌzÏkL È˙‡∑מכרּוהּו אֹו הרגּוהּו, ׁשּמא ׁשחׁשדן אבּודים,∑ÌzÏkL.ּכיֹוסף מלּמד ׁשּבניו מי ּכל …ƒƒ«¿∆ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָƒ«¿∆ֲִִֶָָָ

ׁשּכּול  .קרּוי ַָ

(æì)úéîz éðá éðL-úà øîàì åéáà-ìà ïáeàø øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½
éìà epàéáà àì-íàepáéLà éðàå éãé-ìò Búà äðz E ¦¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬

éìà:E ¥¤«

(çì)àeäå úî åéçà-ék íënò éða ãøé-àì øîàiå©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹§¯
dá-eëìz øLà Cøca ïBñà eäàø÷e øàLð Bcáì§©´¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤̧¤Æ£¤´¥«§½̈

:äìBàL ïBâéa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−§«¨
i"yx£ÌÎnÚ Èa „¯ÈŒ‡Ï∑ ּדבריו קּבל ּבניו,לא להמית אֹומר הּוא זה, הּוא ׁשֹוטה 'ּבכֹור אמר: ראּובן, ׁשל …≈≈¿ƒƒ»∆ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבני'? ולא הם ּבניו .(ב"ר)וכי ְְִֵַָָָֹ

âî(à):õøàa ãák áòøäå§¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤

(á)eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì elk øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−
eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìà øîàiå íéøönî¦¦§¨®¦©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬

:ìëà-èòî§©«Ÿ¤

Úc‡Âלד  È˙ÂÏ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»¬¿≈»¿»ƒ¿ƒ«
˙È Ôez‡ ÈÂÈÎ È¯‡ Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ‡Ï È¯‡¬≈»¿«ƒ≈«¬≈≈»≈«»
da Ôe„aÚz ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÔBÎÏ Ôz‡ ÔBÎeÁ‡¬∆≈¿¿»«¿»«¿¿«

:‡z¯BÁÒ¿¿»

ˆ¯È¯לה  ¯·‚ ‡‰Â ÔB‰ÈwÒ ÔÈ˜È¯Ó Ôep‡ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿ƒƒ«≈¿»¿«¿ƒ
Ôep‡ ÔB‰ÈtÒÎ È¯¯ˆ ˙È BÊÁÂ dwÒa dtÒk«¿≈¿«≈«¬»¿»≈«¿≈ƒ

:eÏÈÁ„e ÔB‰e·‡Â«¬¿ƒ

‡˙ÔezÏkלו  È˙È ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¬»ƒ«¿∆¿
‡Î‰ ‰Â‰ ‡Ï ÔBÚÓLÂ È‰B˙ÈÏ ÛÒBÈ≈≈ƒ¿ƒ¿»¬»»»
:ÔB‰lÎ BÂ‰ ÈÏÚ Ôe¯a„z ÔÓÈa ˙ÈÂ (È‰B˙ÈÏ)≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿¬«¬»¿

ÔÈ¯zלז  ˙È ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ˙ÂÏ Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿«¬ƒ¿≈«»¿≈
ÏÚ d˙È ·‰ C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÓz Èa¿«¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»«»≈«

:CÏ dp·˙‡ ‡‡Â È„È¿ƒ«¬»¬≈ƒ≈»

‡È‰eÁלח  È¯‡ ÔBÎnÚ È¯a ˙eÁÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿ƒƒ¿¬≈¬ƒ
dpÚ¯ÚÈÂ ¯‡zL‡ È‰B„BÁÏa ‡e‰Â ˙ÈÓƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»«ƒ«¿ƒ≈
˙È Ôe˙Á˙Â da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a ‡˙BÓ»¿»¿»ƒ¿»«¿«¬»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a È˙·ÈNƒ¿ƒ¿»»ƒ¿

Ú¯‡a‡:א  ÛÈwz ‡ÙÎÂ¿«¿»«ƒ¿«¿»

¯˘"Èב  ÔÈÈÚ) e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â˙È ÏÎÈÓÏ ( «¬»««ƒ¿≈«»
ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e‡È˙È‡c ‡¯e·ÈÚƒ»¿«¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬«¿
:‡¯e·ÈÚ ¯ÈÚÊ ‡Ï ee·Ê e·ez ÔB‰e·‡¬¿»»¿≈ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰lk (ÂÏ:האּלה הּצרֹות ּכל .fl dxez À»»ֵֶַָָָ
(ÊÏ,ּתמית ּפרּוׁש ּכי אֹומרים ְְִִִֵֵָויׁש

ּתפּלה  ׁשּזאת אמרּו ואחרים ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹּתעניׁש.
היה  אּלּו הּדבר, ּוכלל הּׁשם. ְְִֵֶֶַַַָָָָלנגד

יעקב  היה לא נכֹונה, ְְֲֵַַָָָֹֹמדּבר
glמחריׁש: dxez ֲִַ
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סג

סג

uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iying meil inei xeriy
i"yx£ÏÎ‡Ï elk ¯L‡k∑ להם אמר 'המּתינּויהּודה : «¬∆ƒ∆¡…ְְִֶַַָָָ

הּבית' מן ּפת ׁשּתכלה עד elk.(ב"ר)לּזקן ¯L‡k∑ ְִִִֵֶֶַַַַַָ«¬∆ƒ
ׁשיציאּו' הּגמּלים ('ּכד ּכּלּו "ּכאׁשר טֹועה. סּפיקּו', 'ּכד והּמתרּגם: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַ

זה: אבל ׁשתּיתם, ּגמר הּוא סּפּוקם, ּדי ּכׁשּׁשתּו סּפיקּו', 'ּכד מתרּגם: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלׁשּתֹות",

ׁשיציאּו' 'ּכד ּומתרּגמינן: הּוא, האכל ּתם ּכאׁשר לאכל", ּכּלּו .)"ּכאׁשר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

(â)Léàä eða ãòä ãòä øîàì äãeäé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì øîàì¥ŸÆ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

i"yx£„Ú‰ „Ú‰∑,התראה ׁשּסתם התראה, לׁשֹון »≈≈ƒְְְְֶַַָָָָָ
וכן  עדים, ּבפני ּבֹו ל):מתרה בכם",(דברים "העידתי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

יט) ּבעם"(שמות העד ‡ÌÎÈÁ."רד ÈzÏa ÈÙ e‡¯˙Œ‡Ï ֵֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆

ÌÎz‡∑ ּתראּוני אחיכם לא ואּונקלֹוס ּבלא אּתכם. ƒ¿∆ְְְְְְֲִִִִֶֶֹֹ
על  הּדבר יּׁשב עּמכֹון', אחּוכֹון ּכד 'אלהין ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָּתרּגם:

לתרּגם  ּדקּדק ולא הּמקרא אפנֹו לׁשֹון .אחר ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹ

(ã)äøaLðå äãøð eðzà eðéçà-úà çlLî ELé-íà¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈§¦§§¨¬
:ìëà Eì§−«Ÿ¤

(ä)ðéà-íàåeðéìà øîà Léàä-ék ãøð àì çlLî E §¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ¥¥®¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

(å)Léàì ãébäì éì íúòøä äîì ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½¨¨¬£¥«Ÿ¤−¦®§©¦´¨¦½
:çà íëì ãBòä©¬¨¤−¨«

(æ)øîàì eðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL ìBàL eøîàiå©«Ÿ§¿¨´¨«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ
ét-ìò Bì-ãbpå çà íëì Léä éç íëéáà ãBòä©¸£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈©©̧¤½©¦−
eãéøBä øîàé ék òãð òBãéä älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤£¨´©¥©½¦´Ÿ©½¦−

:íëéçà-úà¤£¦¤«
i"yx£ez„ÏBÓÏe eÏ∑:ּומדרׁשֹו למׁשּפחֹותינּו. »¿«¿≈ְְְְִִֵָ
עניני 'א  עצי)פּלּו וזהּו((נ"א ּביחידּות, ׁשּמדּברים עצה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

לנּו'עריסֹותינּו)עצי  לנּו∑BÏŒ„bpÂ.ּגּלה אב ׁשּיׁש ֲֲִִֵֵָָ««∆ֵֶָָ
‰‡l‰.ואח  ÌÈ¯·c‰ ÈtŒÏÚ∑ אׁשר ׁשאלֹותיו עלּֿפי ְָ«ƒ«¿»ƒ»≈∆ְֲִֵֶַָ

להּגיד  הזקקנּו Ó‡È¯.ׁשאל Èk∑'ּכי' יאמר. אׁשר  ְְְִַַַָֻƒ…«ֲִֶַֹ

'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ו'אם' 'אם', ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַמׁשּמׁש
'ּכי', ׁשּמׁשּמׁש לׁשֹונֹות מארּבע אחד ׁשּמּוׁש זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
אם  "עד ּכמֹו: 'אם', ּכמֹו זה 'ּכי' ׁשהרי  'אי', ְְְֲִִִִֵֶֶַוהּוא

ּדברי  ."ּדּברּתי ְְִִַָָ

(ç)øòpä äçìL åéáà ìûøNé-ìà äãeäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¦§¨¥´¨¦À¦§¨¬©©²©
eðçðà-íb úeîð àìå äéçðå äëìðå äîe÷ðå ézà¦¦−§¨´¨§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½©£©¬§

:eðtè-íb äzà-íâ©©−̈©©¥«
i"yx£‰ÈÁÂ∑הּקדׁש רּוח ּבֹו הליכה נצנצה 'עלֿידי : ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

אביהם" יעקב רּוח "וּתחי ׁשּנאמר: ,'רּוח ּתחי .זֹו ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַֹ
˙eÓ ‡ÏÂ∑,ספק (ב"ר)ּברעב יּתפׂש, ספק - ּבנימין ¿…»ְִִִֵֵֵָָָָָָָ

מתים  ּכּלנּו ואנּו יּתפׂש, מּוטב לא ,נל לא אם ּברעב ְִִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֹֻ
הּוּדאי  את ותתּפׂש הּספק את .ׁשּתּניח ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

‡Ò‰„ג  ‡„‰Ò‡ ¯ÓÈÓÏ ‰„e‰È dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»«¿»»«¿≈
„k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡¯·‚ ‡a»»«¿»¿≈«»∆¡««∆»≈«

:ÔBÎnÚ ÔBÎeÁ‡¬ƒ¿

BÁÈ˙ד  ‡nÚ ‡eÁ‡ ˙È ÁlLÓ C˙È‡ Ì‡ƒƒ»¿««»»»ƒ»»≈
:‡¯e·ÈÚ CÏ ÔaÊÂ¿ƒ¿≈»ƒ»

‚·¯‡ה  È¯‡ ˙BÁÈ ‡Ï ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈»¿««»≈¬≈«¿»
ÔBÎeÁ‡ „k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ‡Ï ¯Ó‡¬«»»»∆¡««∆»≈«¬

:ÔBÎnÚƒ¿

eÁÏ‡‰ו  ÈÏ ÔezL‡·‡ ‰ÓÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»«¿∆¿ƒ¿«»»
:‡Á‡ ÔBÎÏ ÔÚk „Ú‰ ‡¯·‚Ï¿«¿»««¿«¿»»

˙e„lÈÏe‡ז  ‡Ï ‡¯·b Ï‡L Ï‡LÓ e¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«»≈«¿»»»¿«»»»
ÔBÎÏ ˙È‡‰ Ìi˜ ÔBÎe·‡ ÔÚk „Ú‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««¿«¬«»«ƒ¿
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ dÏ ‡ÈeÁÂ ‡Á‡»»¿«≈»≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈
˙È e˙ÈÁB‡ ¯ÓÈÈ È¯‡ ÔÈÚ„È ‡ÈÂ‰ ÚcÓ‰¬ƒ«¬≈»»¿ƒ¬≈≈«ƒ»

:ÔBÎeÁ‡¬

ÁÏLח  È‰e·‡ Ï‡¯NÈÏ ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¬ƒ¿«
˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ÏÈÊÂ Ìe˜Â ÈnÚ ‡ÓÈÏeÚ≈»ƒƒ¿≈¿≈≈¿≈≈¿»¿

:‡ÏÙË Û‡ z‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡«¬«¿»««¿««¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eÁ‡ Ìb (Á:אּתה ּגם ּבנּו מׁשל ּכמֹו ראׁשֹון. ּגם להֹוסיף הּקדׁש לׁשֹון ּדר .h dxez «¬«¿ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹ
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(è)åéúàéáä àì-íà epL÷áz éãiî epáøòà éëðà̈«Ÿ¦Æ¤«¤§¤½¦¨¦−§©§¤®¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³
éìàéðôì åézâväå E:íéîiä-ìk Eì éúàèçå E ¥¤̧Æ§¦©§¦´§¨¤½§¨¨¬¦§−¨©¨¦«

i"yx£EÈÙÏ ÂÈz‚v‰Â∑ חי ּכיֿאם מת, אלי אביאּנּו ÌÈÓi‰ŒÏk.ׁשּלא EÏ È˙‡ËÁÂ∑ הּבא .לעֹולם ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִִִֵֵֶֶֶַֹ¿»»ƒ¿»«»ƒַָָָ

(é):íéîòô äæ eðáL äzò-ék eðäîäîúä àìeì ék¦−¥´¦§©§¨®§¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦

i"yx£e‰Ó‰Ó˙‰ ‡ÏeÏ∑נצטערּת ולא ׁשמעֹון, עם ׁשבים היינּו ּכבר ,הּללּוּכלעלֿיד .הּימים ≈ƒ¿«¿»¿ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

(àé)ïk-íà íäéáà ìàøNé íäìà øîàiå|úàæ àBôà ©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´£¦¤À¦¥´¥»Ÿ́
Léàì eãéøBäå íëéìëa õøàä úøîfî eç÷ eNò£¼§º¦¦§©³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦¬¨¦−
íéðèa èìå úàëð Lác èòîe éøö èòî äçðî¦§¨®§©³¢¦Æ§©´§©½§´Ÿ¨½Ÿ¨§¦−

:íéã÷Le§¥¦«
i"yx£‡BÙ‡∑ לתּקן הּוא, יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְְֵֵֵַָָָ

לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּמּלה
ּתּקנה  ּפה אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי עּמכם, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאׁשלחּנּו

עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להׁשיאכם'. ÓfÓ¯˙.ועצה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַָֹƒƒ¿«

ı¯‡‰∑ מזּמרים ׁשהּכל ּבארעא', 'מדמׁשּבח מתרּגם: »»∆ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻ
לעֹולם  ּבא ּכׁשהּוא רבה)ׁשעוה.∑Î‡˙.עליו .(בראשית ְֶָָָָָ¿…ֲַָ

ÌÈËa∑ רּבי ׁשל ב' א' ּובפרּוׁש הם. מה ידעּתי לא »¿ƒְְִִֵֵֶַַַָֹ
אפרסקין  ׁשהם לי ודֹומה פושטציא"ס, ראיתי .מכיר ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

(áé)áLenä óñkä-úàå íëãéá eç÷ äðLî óñëå§¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧
:àeä äbLî éìeà íëãéá eáéLz íëéúçzîà éôa§¦³©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−«

i"yx£‰LÓ ÛÒÎÂ∑ ּכראׁשֹון ׁשנים ·ÌÎ„È.ּפי eÁ˜∑ אכל הּׁשער ,לׁשּבר הּוקר ‰e‡.ׁשּמא ‰bLÓ ÈÏe‡∑ ¿∆∆ƒ¿∆ְִִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶַַַַָָֹ«ƒ¿∆
ׁשֹוגג  ׁשכחֹו הּבית, על הּממּנה .ׁשּמא ְְִֵֶֶַַַַָָֻ

(âé)Léàä-ìà eáeL eîe÷å eç÷ íëéçà-úàå: §¤£¦¤−®̈§−¬¤¨¦«

(ãé)çlLå Léàä éðôì íéîçø íëì ïzé écL ìûå§¥´©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬
øLàk éðàå ïéîéða-úàå øçà íëéçà-úà íëì̈¤²¤£¦¤¬©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬

:ézìëL ézìëL̈−Ÿ§¦¨¨«§¦
i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ אּלא ּכלּום חסרים אינכם מעּתה ¿≈««ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

עליכם ּתפּלה  מתּפּלל הריני ,.ÈcL Ï‡Â∑ ׁשּדי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָ¿≈««ֶַ
לכם  יּתן ליּתן, ּבידֹו היכלת ּוכדי רחמיו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבנתינת
ּדי, לעֹולם ׁשאמר מי ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ְְֲִִִֶֶַַַָָָָרחמים,

לבן, צרת מּנעּורי: ׁשקטּתי ׁשּלא לצרֹותי, ּדי ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹֹיאמר
צרת  יֹוסף, צרת ּדינה, צרת רחל, צרת עׂשו, ִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָצרת

ּבנ  צרת ÌÎÏ.ימין ׁשמעֹון, ÁlLÂ∑,'לכֹון 'ויפטר ְְִִִַָָ¿ƒ«»∆ְְְִַ
יׁשּלחּנּו", "לחפׁשי לׁשֹון מאסּוריו, יפטרּנּו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָּכתרּגּומֹו,

Ï‡ט  Ì‡ dpÚ·z È„È ÔÓ d· ‡·¯ÚÓ ‡‡¬»¿»«¿»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ»
CÏ ÈËÁ È‰‡Â CÓ„˜ dpÓÈ˜‡Â CÏ dp˙È‡«¿ƒ≈»«¬≈ƒ≈√»»¿≈≈»≈»

:‡iÓBÈ Ïk»«»

ÔÚÎי  È¯‡ ‡·kÚ˙‡ ‡„a ÔBÙÏel‡ È¯‡¬≈ƒ»¿»ƒ¿«»¿»¬≈¿«
:ÔÈÓÊ ÔÈz¯z Ôc ‡·z«¿»¿««¿≈ƒ¿ƒ

‰Î‡יא  Ôk Ì‡ ÔB‰e·‡ Ï‡¯NÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»≈¬ƒ≈»»
ÔBÎÈÓa ‡Ú¯‡a ÁaLÓcÓ e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c»ƒƒƒƒƒ¿««¿«¿»¿»≈
¯ÈÚÊe ÛË˜ ¯ÈÚÊ ‡z·¯˜z ‡¯·‚Ï e˙ÈÁB‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿À¿»¿≈¿«¿≈

:ÔÈc‚LÂ ÔÈËa ÌBËÏe ÛÚL L·c¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÂ˙יב  ÔBÎ„È· e·ÈÒ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ‡tÒÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ¿∆¿¿»
Ôe·È˙z ÔBÎÈÚBË ÌeÙa ·˙Bz‡c ‡tÒk«¿»¿ƒ«¿¬≈¿ƒ

:‡e‰ eÏL ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa¿∆¿»ƒ»

b·¯‡:יג  ˙ÂÏ e·ez eÓe˜Â e¯·c ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿¿««¿»

b·¯‡יד  Ì„˜Ï ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL Ï‡Â¿≈««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»
ÔÈÓÈa ˙ÈÂ ‡¯Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ¯ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»¿»ƒ¿»ƒ

:˙ÈÏÎz ˙ÈÏk˙‡„ ‡Ók ‡‡Â«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eNÚ ˙‡Ê (‡È:העצה זאת .˙¯ÓfÓ …¬ֵָָֹƒƒ¿«
ı¯‡‰ מּגזרת מׁשּבח. ּדבר ּכל . »»∆ְְִִַָָָָֻ

Îe‡˙זמירֹות: È¯ˆ:ּפרׁשּתים ּכבר . ְִ√ƒ¿…ְְִֵַָ
ÌÈËaויׁש ּבּמקרא. רע לֹו אין . »¿ƒְְִֵֵֵַַָ

א  aiגֹוזים:אֹומרים dxez ְֱִִ

‰LÓ (·È:ׁשני .‰LÓ מּׁשמֹות . ƒ¿∆ִֵƒ¿∆ְִ
ׁשּיׁש ׁשּדי, ואל וטעם הה"א. ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַּבעלי

ּכאּלה: לעׂשֹות ּכח biלֹו dxez ֲֵֶַַָֹ

ÈzÏÎL ¯L‡k („È,יֹוסף ּבמֹות . «¬∆»…¿ƒְֵ
מהּכל: ׁשּכלּתי ּכי ehאחׁשב dxez ְְִִֵֶַַָֹֹ
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סה

סה

uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iyiy meil inei xeriy
הם  לׁשם ׁשהרי ויׁשּלח, לׁשֹון ּבתרּגּום נֹופל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָואינֹו

אצלֹו ׁשמעֹון ∑‡˙ÌÎÈÁ‡Œ.הֹולכים ∑‡Á¯.זה ְְִֶ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈
יֹוסף  לרּבֹות ּבֹו: נזרקה הּקדׁש עד ∑È‡Â.(ב"ר)רּוח ְְְִֵֶַַַָֹ«¬ƒַ

אהיה  ÈzÏÎL.מּספק ׁשּכּול ׁשּובכם ¯L‡k∑ מּיֹוסף ְְִֵֶֶֶַָ«¬∆»…¿ƒִֵ
.מּבנימין ∑ÈzÏÎL.ּומּׁשמעֹון  ְִִ»»¿ƒְִִִָ

(åè)óñk-äðLîe úàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤¤²¤
eãîòiå íéøöî eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá eç÷ì̈«§¬§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦©©«©§−

:óñBé éðôì¦§¥¬¥«
i"yx£ÔÓÈaŒ˙‡Â∑ לפי ּבנימן', ית 'ּודברּו מתרּגמינן: ¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְִִִִַַָָָ

ּבלׁשֹון  ׁשוה האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ודבר  'ּונסיב', מתרּגמינן ּבּיד הּנּקח ּבדבר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָארּמי:

'ּודבר' מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת .הּנּקח ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

$
âכסלו כ"ט שישי âיום

(æè)øLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé àøiå©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´
çáè çáèe äúéaä íéLðàä-úà àáä Búéa-ìò©¥½¨¥¬¤¨«£¨¦−©¨®§¨§³Ÿ©¤̧©Æ

:íéøäva íéLðàä eìëàé ézà ék ïëäå§¨¥½¦¬¦¦²«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦
i"yx£ÔÎ‰Â Á·Ë Á·Ëe∑,'ּולהכן טבח 'ולטּבח ּכמֹו: ¿…«∆«¿»≈ְְְְִֵֶַַָֹ

לֹומר  לֹו ׁשהיה צּוּוי, לׁשֹון "טבח" 'ּוטבח'ואין :. ְְְְִֵֶַַַָָֹ
ÌÈ¯‰va∑ מת סעּדה זה לׁשֹון ׁשהּוא 'ּבׁשירּותא', רּגם: «»√»ƒְְְְְֵֶֶָָָֻֻ

הרּבה ראׁשֹונה ויׁש דיזנ"ר, ּובלע"ז ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ
אּכֹולא  'ּבצע ׁשירּותיּה'. לכלּבא 'ׁשדא ְְְֵֵַַַַָָָָָָָּבּגמרא:

לט)ׁשירּותא', 'טיהרא'(ברכות צהרים, ׁשל ּתרּגּום ּכל .אבל ְֲֲֳִִֵֶַַָָָָָ

(æé)Léàä àáiå óñBé øîà øLàk Léàä Nòiå©©©́¨¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²
:óñBé äúéa íéLðàä-úà¤¨«£¨¦−¥¬¨¥«

(çé)eøîàiå óñBé úéa eàáeä ék íéLðàä eàøéiå©¦«§´¨«£¨¦À¦´«§»¥´¥¼©«Ÿ§À
eðçðà älçza eðéúçzîàa áMä óñkä øác-ìò©§©³©¤̧¤Æ©¨³§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈£©−§
úç÷ìå eðéìò ìtðúäìe eðéìò ììbúäì íéàáeî«¨¦®§¦§Ÿ¥³¨¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½§¨©¯©

:eðéøîç-úàå íéãáòì eðúàŸ¨²©«£¨¦−§¤£Ÿ¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ e‡¯ÈiÂ∑,יּודי"ן ּבׁשני הּוא ּכתּוב «ƒ¿»¬»ƒְִִֵָ

'ּודחילּו' ÛÒBÈ.ותרּגּומֹו: ˙Èa e‡·e‰ Èk∑ ואין ְְְִַƒ¿≈≈ְֵ
ּכיֿאם  יֹוסף, ּבבית ללּון ּבר לׁשּבר הּבאים ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּדר

ׁשּבעיר  לאספם ∑e¯Ó‡ÈÂ.ּבּפנּדקאֹות אּלא זה ׁשאין ְְִֶַָָֻ«…¿ְְֵֶֶֶָָָ

Á„טו  ÏÚÂ ‡„‰ ‡z·¯˜z ˙È ‡i¯·‚ e·ÈÒe¿ƒÀ¿«»»ƒ¿À¿»»»¿««
ÔÓÈa ˙È e¯·„e ÔB‰È„È· e·ÈÒ ‡tÒk ÔÈ¯z¿≈«¿»¿ƒƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ
:ÛÒBÈ Ì„˜ eÓ˜Â ÌÈ¯ˆÓÏ e˙Áe eÓ˜Â¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»√»≈

È„Ïטז  ¯Ó‡Â ÔÈÓÈa ˙È ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ
‡˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ÏÈÚ‡ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ¿«»«≈≈»≈»À¿«»¿≈»
ÔeÏÎÈÈ ÈnÚ È¯‡ ÔÈ˜˙‡Â ‡˙ÒÎ ÒBÎe¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ≈¿

:‡˙e¯ÈLa ‡i¯·bÀ¿«»¿≈»

ÏÈÚ‡Âיז  ÛÒBÈ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‡¯·b „·ÚÂ«¬««¿»¿»ƒ¬«≈¿»≈
:ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b«¿»»À¿«»¿≈≈

ÛÒBÈיח  ˙È·Ï eÏÚz‡ È¯‡ ‡i¯·‚ eÏÈÁ„e¿ƒÀ¿«»¬≈ƒ«¬¿≈≈
‡ÚBËa ·˙Bz‡c ‡tÒk ˜ÒÚ ÏÚ e¯Ó‡Â«¬»«≈««¿»¿ƒ«¿¬»»
‡·¯·¯˙‡Ï ÔÈÏÚzÓ ‡Á‡ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¬«¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»
‡˙È È˜ÓÏe ‡ÏÚ ‡ÙwzÒ‡Ïe ‡ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¬»»¿ƒ¿≈»»»

:‡¯ÓÁ ˙È ¯a„ÓÏe ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»»

ãקודש משיחות ãנקודות
ÔÎ‰Â Á·Ë Á·Ëe(טז רׁש"י (מג, ּפרׁש להּלן הרי לׁשאל, יׁש ¿…«∆«¿»≈ְְֲִִֵֵֵֵַַָֹ

ׁשהּיהּודים  מּׁשּום עברי, עם לאכל לּמצרי הּוא ׂשנאּוי ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּדבר

ׁשהיּו לֹומר, ויׁש לּה. עֹובדים ׁשהּמצרים הּבהמה את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹוכלים

"ּכי  וּיּגׁש ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב ּומה להם. עבדּו ׁשּלא ּבהמֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּגם

רֹועים  היּו ׁשהּׁשבטים לפי הּוא – צאן" רֹועי ּכל מצרים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹתֹועבת

ּפרׁשת  רׁש"י ּוראה להם. עֹובדים ׁשהּמצרּיים צאן ּגם צאן, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

ה)ּבא ּגם (יא, ּבכֹורֹות מּכת היתה ולכן לּבכֹור, רק ׁשעבדּו ְְְְְֵֶַַַַַָָָָֹ

ּבהמה. ְְִֵָּבבכֹור

(266 עמ' ה שיחות (לקוטי

יום שישי
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סו uwnסו zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iyiy meil inei xeriy
מׁשמר  ÌÈ‡·eÓ.אל eÁ‡∑ הּזה הּבית ּתֹו .אל ְִֶָ¬«¿»ƒִֶֶַַַ
ÏÏb˙‰Ï∑ הּכסף עלילת עלינּו מתּגלּגלת להיֹות ¿ƒ¿…≈ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס עלינּו. נֹופלת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָולהיֹותּה
להתעֹולל,'ּולאסּתּקפא  לׁשֹון הּוא עלנא', ְְְְְֲִִֵַָָָָ

ולא  מּלין', 'ּתסקּופי ּדברים", "עלילֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹּכדמתרּגמינן:
ׁשּתרּגם  "ּולהתּגֹולל", הּמקרא. לׁשֹון אחר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּתרּגמֹו

לׁשֹון:'לאתרברבא' הּוא יב), הּזהב",(קהלת (נחום "ּגּלת ְְְְִַַַָָָָֻ
מלכּות ב) לׁשֹון ׁשהּוא העלתה", ּגּלתּה ."ּוה ּצב ְְְֲֶַַָָָֹֻֻ

(èé)eøaãéå óñBé úéa-ìò øLà Léàä-ìà eLbiå©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´¥®©§©§¬
:úéaä çút åéìà¥−̈¤¬©©¨«¦

(ë)ì älçza eðãøé ãøé éðãà éa eøîàiå:ìëà-øaL ©«Ÿ§−¦´£Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈¦§¨«Ÿ¤

i"yx£È„‡ Èa∑(צז הּוא (יבמות ותחנּונים ּבעיא לׁשֹון ƒ¬…ƒְְְֲִַַָ
ּבּיא! ּבּיא, ארּמי: סד)ּבלׁשֹון e„¯È.(סנהדרין „¯È∑ ְֲִִִִַָָ»…»«¿

לנּו:ירידה  אחרים,(ב"ר)הּוא לפרנס היינּו 'רגילים ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
'ל צריכים אנּו .עכׁשו ְְְִִַָָ

(àë)-úà äçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék éäéå©§¦º¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤
eðtñk Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå eðéúçzîà©§§Ÿ¥½§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−

:eðãéa Búà áLpå Bì÷Lîa§¦§¨®©¨¬¤Ÿ−§¨¥«

(áë)ì eðãéá eðãøBä øçà óñëåeðòãé àì ìëà-øaL §¤¯¤©¥²©¬§§¨¥−¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§
:eðéúçzîàa eðtñk íN-éî¦¨¬©§¥−§©§§Ÿ¥«

(âë)éýìûå íëéäìà eàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³
àa íëtñk íëéúçzîàa ïBîèî íëì ïúð íëéáà£¦¤Æ¨©̧¨¤³©§Æ§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´

:ïBòîL-úà íäìà àöBiå éìà¥¨®©¥¬£¥¤−¤¦§«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡∑(תנחומא) מטמֹון לכם נתן אביכם ּבזכּות אביכם", "ואלהי ּכדאי , זכּותכם אין ואם ּבזכּותכם, :. ¡…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ãë)íéî-ïziå óñBé äúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨¥®©¦¤©̧¦Æ
:íäéøîçì àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−©«£«Ÿ¥¤«

i"yx£LÈ‡‰ ‡·iÂ∑ ּומּׁשאמר הּבית, ּפתח אליו ׁשּדּברּו עד חּוץ אֹותֹו ּדֹוחפים ׁשהיּו לפי הבאה, אחר הבאה «»≈»ƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אחר  ּובאּו נמׁשכּו לכם", "ׁשלֹום .יו להם: ְְֲִֶֶַָָָָָ

(äë)ék íéøäva óñBé àBa-ãò äçðnä-úà eðéëiå©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´
:íçì eìëàé íL-ék eòîL̈«§½¦−̈¬Ÿ§¨«¤

i"yx£eÈÎiÂ∑ נאים ּבכלים עּטרּוהּו .הזמינּו, «»ƒְְְִִִִִֵָ

ÛÒBÈיט  ˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ‡¯·b ˙ÂÏ e·È¯˜e¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»«≈≈
:‡˙Èa Ú¯˙a dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈ƒ¿«≈»

˙Á‡כ  ˙ÁÈÓ ÈBa¯ eÚ·a e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒƒ≈«¿≈¿»
:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿«ƒ»

È˙כא  ‡Á˙Ùe ‡˙·Ó ˙È·Ï ‡È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈»¿≈¿»»¿«¿»»
‡tÒk dÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒÎ ‡‰Â ‡ÚBË¬»»¿»¿«¿«¿¬≈«¿»»

:‡„Èa d˙È ‡·È˙‡Â dÏ˜˙Óa¿«¿¿≈«¬≈¿»»≈ƒ»»

ÔaÊÓÏכב  ‡„È· ‡˙ÈÁB‡ ‡¯Á‡ ‡tÒÎÂ¿«¿»»√»»ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿«
‡tÒÎ ÈeL ÔÓ ‡Ú„È ‡Ï ‡¯e·ÈÚƒ»»¿«¿»»«ƒ«¿»»

:‡ÚBËa¿¬»»

‡ÔBÎ‰Ïכג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎÏ ÌÏL ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ¿¬¡»¬
ÔBÎÈÚBËa ‡ÓÈÒ ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â∆¡»»«¬¿«¿ƒ»¿¬≈
˙È ÔB‰˙ÂÏ ˜Èt‡Â È˙ÂÏ ‡˙‡ ÔBÎtÒk«¿¿¬»¿»ƒ¿«≈¿»¿»

:ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂ‰·כד  ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b ÏÈÚ‡Â¿»≈«¿»»À¿«»¿≈≈ƒ«
‡˙qk ·‰ÈÂ ÔB‰ÈÏ‚¯ BÁÒ‡Â ‡iÓ«»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

:ÔB‰È¯ÓÁÏ«¬»≈

ÛÒBÈכה  ÏÚc „Ú ‡z·¯˜z ˙È eÈ˜˙‡Â¿«¿ƒ»ƒ¿À¿»«¿«≈
ÔeÏÎÈÈ Ôn˙ È¯‡ eÚÓL È¯‡ ‡˙e¯ÈLa¿≈»¬≈¿»¬≈«»≈¿

:‡ÓÁÏ«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÏÏBb˙‰Ï (ÁÈ:הּדבר ּבגלל מּגזרת . ¿ƒ¿≈ְְִִִַַַָָ
Ït˙‰Ïe על מעצמֹו ׁשּיתנּפל ּכאדם . ¿ƒ¿«≈ְְְִֵֵֶַַַָָ

הּפלּתני: אּתה לֹו וּיאמר hiאחד, dxez ְְִִֶַַַָָָֹ
Èa (Î ׁשהּוא ּדעּתי ּולפי ּבּקׁשה. לׁשֹון . ƒְְְִִֶַַָָ

והּטעם  העֹון. אדני ּבי ּכמֹו קצרה. ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹּדר

עֹוני  ּגדֹול ּכטעם הּזה, ּבּמקֹום ְֲֲִֶַַַַָָעֹון
ּׁשּתרצה  מה ּבי עׂשה והּטעם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַמּנׂשֹוא.

k`ותׁשמעני: dxez ְְִִֵָ
ÔBÓËÓ ÌÎÏ Ô˙ (‚Î ׁשהיה יּתכן . »«»∆«¿ִֵֶָָָ

ּכאׁשר  ּוׁשכחֹו ּבביתֹו, מטמֹון ְְְְֲֵֶַַָָָלאדם

ּכי  ּבגֹורלכם, ויצא ּבאֹוצר, ְְְִֶַָָָָָׂשמֹו
אלי: ּבא ckּכסּפכם dxez ְְֵֶַַָ

ÛÒBÈ ‰˙Èa („Î אל הּלׁשֹון ּכמׁשּפט . ≈»≈ְְִֶַַָ
יֹוסף: dkּבית dxez ֵֵ
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(åë)äúéaä óñBé àáiåäçðnä-úà Bì eàéáiå ©¨³Ÿ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬
:äöøà Bì-eåçzLiå äúéaä íãéa-øLà£¤§¨−̈©¨®§¨©¦§©«£−¨«§¨

i"yx£‰˙Èa‰∑לטרקלין ּדרׁש"י (מּפרֹוזּדֹור ּדּיּוקֹו נראה «»¿»ְְְְְְִִִִִִֶַַ

ליּה: ּדקׁשיא הּביתה", ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו "וּיביאּו ּבתראה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָמ"הּביתה"

לטרקלין  מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי עלּֿכרח אּלא יֹוסף, ׁשל ּביתֹו הּובאּו ּכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהלא

.)ודֹוק  ְ

(æë)ì íäì ìàLiåíëéáà íBìLä øîàiå íBìL ©¦§©³¨¤Æ§¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬
:éç epãBòä ízøîà øLà ï÷fä©¨¥−£¤´£©§¤®©«¤−¨«

(çë)eãwiå éç epãBò eðéáàì Ecáòì íBìL eøîàiå©«Ÿ§À¨²§©§§¬§¨¦−¤´¨®©¦§−
:eåçzLiå©¦§©«£«

i"yx£eÂÁzLiÂ e„wiÂ∑ קדקד ּכפיפת - קידה ׁשלֹום. ׁשאלת לארץ על מׁשּתּטח - הׁשּתחואה ,. «ƒ¿«ƒ¿«¬Àְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(èë)øîàiå Bnà-ïa åéçà ïéîéða-úà àøiå åéðéò àOiå©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´¨¦»¤¦¼©ÀŸ¤
íéýìû øîàiå éìà ízøîà øLà ïèwä íëéçà äæä£¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬£©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬

ðçé:éða E ¨§§−§¦«
i"yx£Èa EÁÈ ÌÈ‰Ï‡∑ לא עדין ּובנימין ,"עבּד את אלהים "אׁשרֿחנן חנינה: ׁשמענּו ׁשבטים ּבׁשאר ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבחנינה  יֹוסף ּברכֹו לכ .נֹולד, ְְֲִֵֵַַָָ

$
âכסלו ל' קודש âשבת

(ì)Lwáéå åéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék óñBé øäîéå©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½©§©¥−
:änL jáiå äøãçä àáiå úBkáì¦§®©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

i"yx£ÂÈÓÁ¯ e¯ÓÎŒÈk∑?'מאם אח ל 'יׁש ׁשאלֹו: ƒƒ¿¿«¬»ְְֵֵֵָָ
'יׁש הּוא'. היכן יֹודע ואיני לי היה 'אח לֹו: ְִִֵֵֵֵַַָָָָָאמר
'ּומה  לֹו: אמר עׂשרה'. לי 'יׁש לֹו: אמר ּבנים'? ְֲִִֵַַַָָָָָל
'מה  לֹו: אמר וגֹו''. ובכר 'ּבלע לֹו: אמר ְְֶֶֶַַַַָָָָּׁשמם'?
אחי, ׁשם על 'ּכּלם לֹו: אמר הּללּו'? ׁשמֹות ׁשל ִִֵֵֶַַַָָָָָֻּטיבן
האּמֹות. ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו: אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻוהּצרֹות
ּגרא, אל. ׁשּׁשבאֹו אׁשּבל, לאּמי. ּבכֹור ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבכר,

ּב נעים ׁשהיה ונעמן, ּבאכסניא. אחי ׁשּנתּגּיר יֹותר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
למד. אבי מּפי מּפים, היה. וראׁשי היה, אחי ְִִִִִִַָָָָָָָָֹֹֻוראׁש,

וארד, חּפתֹו. אני ראיתי ולא חּפתי ראה ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹֻֻֻוחּפים,
סֹוטה, ּבמּסכת ּכדאיתא ּכֹוכבים', העֹובדי לבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּירד

רחמיו  נכמרּו מׁשנה:∑e¯ÓÎ.מּיד ּובלׁשֹון נתחּממּו, ְְֲִִַָָƒ¿¿ְְְְִִִַָ
עד) ארּמי:(ב"מ ּובלׁשֹון זיתים', ׁשל הּכמר (פסחים 'על ְֲִִִֵֶֶַַַֹ

ּכתּנּור נא) "עֹורנּו ּובּמקרא: ּבׂשרא', מכמר ְְְְִִִִֵַַַָָ'מּׁשּום
מּפני  קמטים, קמטים ונקמטּו נתחּממּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָנכמרּו",
אֹותֹו, ּכׁשּמחּממין עֹור ּכל ּדר ּכן רעב. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָזלעפֹות

ונתּכּוץ  .נקמט ְְְִִֵַָ

È˙כו  dÏ e‡È˙È‡Â ‡˙È·Ï ÛÒBÈ ÏÚÂ¿«≈¿≈»¿«¿ƒ≈»
dÏ e„È‚Òe ‡˙È·Ï ÔB‰È„È· Èc ‡z·¯˜zƒ¿À¿»ƒƒ≈¿«¿»¿ƒ≈

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

‡·ÔBÎeכז  ÌÏL‰ ¯Ó‡Â ÌÏLÏ ÔB‰Ï ÏÈ‡Le¿≈¿ƒ¿««¬««¿«¬
:Ìi˜ ÔÚk „Ú‰ Ôez¯Ó‡ Èc ‡·Ò»»ƒ¬«¿««¿««»

ÔÚkכח  „Ú ‡e·‡Ï Cc·ÚÏ ÌÏL e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿»¿»»«¿«
:e„È‚Òe eÚ¯Îe Ìi«̃»¿»¿ƒ

a¯כט  È‰eÁ‡ ÔÈÓÈa ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe¿«≈ƒ«¬»»ƒ¿»ƒ¬ƒ«
Ôez¯Ó‡ Èc ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ÔÈ„‰ ¯Ó‡Â dn‡ƒ≈«¬«»≈¬¿≈»ƒ¬«¿
:È¯a CÏÚ ÌÁ¯˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯Ó‡Â ÈÏƒ«¬«ƒ√»¿»ƒ¿««¬»¿ƒ

ÏÚל  È‰BÓÁ¯ eÏÏBb˙‡ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁB‡Â¿ƒ≈¬≈ƒ¿¿«¬ƒ«
˙Èa ÔB¯„‡Ï ÏÚÂ Èk·ÓÏ ‡Ú·e È‰eÁ‡¬ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈

:Ôn˙ ‡Î·e ‡·kLÓƒ¿¿»¿»«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ô˜f‰ ÌÎÈ·‡ ÌBÏL‰ (ÊÎ ּתחת ׁשם . ¬»¬ƒ∆«»≈ֵַַ
ּכאּלּו קצרה ּדר והיא הּתאר. ְְְִִֵֶֶַַָָֹׁשם

אּתה  וכן לאביכם. הׁשלֹום ְֲֲִֵֶַַַָָָאמר
gkׁשלֹום: dxez ָ

e„wiÂ (ÁÎ ּוכבר ּבארץ, הּקדקד ׂשמּו . «ƒ¿ְְֶַָָָָָֹ
hkהׁשּתחוּו: dxez ְֲִַ

EÁÈ ÌÈ‰Ï‡ (ËÎ.מׁשקל לֹו אין . ¡…ƒ»¿¿ְִֵָ
אֹות  ּבעבּור ּכן הׁשּתּנה ְֲִֵַַַָאּולי

lהּגרֹון: dxez ַָ
e¯ÓÎ Èk (Ïעֹורנּו וכן וּיקדּו. ּבערּו . ƒƒ¿¿ְְְֲֵֵָָ

נכמרּו: l`ּכתּנּור dxez ְְִַָ

שבת קודש
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(àì):íçì eîéN øîàiå ÷tàúiå àöiå åéðt õçøiå©¦§©¬¨−̈©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤

i"yx£˜t‡˙iÂ∑:לׁשֹון והּוא יב)נתאּמץ, וכן:(איוב רּפה", אפיקים מא)"ּומזיח מגּנים (שם חֹוזק "אפיקי .". «ƒ¿««ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

(áì)íéìëàä íéøönìå ícáì íäìå Bcáì Bì eîéNiå©¨¦¬²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º¨«Ÿ§¦³
-úà ìëàì íéøönä ïeìëeé àì ék ícáì Bzà¦Æ§©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À¤«¡³Ÿ¤

:íéøöîì àåä äáòBú-ék íçì íéøáòä̈«¦§¦Æ¤½¤¦«¥¨¬¦−§¦§¨«¦
i"yx£‡Â‰ ‰·ÚB˙ŒÈk∑ לּדבר טעם נתן ואּונקלֹוס העברים", את "לאכל לּמצרים הּוא ׂשנאּוי .ּדבר ƒ≈»ƒְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(âì)Búøòök øéòväå Búøëák øëaä åéðôì eáLiå©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½§©¨¦−¦§¦«¨®
:eäòø-ìà Léà íéLðàä eäîúiå©¦§§¬¨«£¨¦−¦¬¤¥¥«

i"yx£B˙¯Î·k ¯Îa‰∑,ראּובן' וקֹורא: ּבּגביע מּכה «¿…ƒ¿…»ְְִֵֵֶַַַָ
אחת, אם ּבני ּוזבלּון, יּׂששכר יהּודה, לוי, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻׁשמעֹון,
ּכּלם, וכן ּתֹולדֹותיכם', סדר ׁשהּוא הּזה, ּכּסדר ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻהסּבּו

אין  ואני אם, לֹו אין זה אמר: לבנימין ׁשהּגיע ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכיון
אצלי  יׁשב אם, .לי ְִִֵֵֵֶ

(ãì)úàNî áøzå íäìà åéðt úàî úàNî àOiå©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤©§©¯
:Bnò eøkLiå ezLiå úBãé Lîç ílk úàNnî ïîéða¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬©¦§§−¦«

i"yx£˙‡NÓ∑ מנֹות.˙B„È LÓÁ∑,אחיו עם חלקֹו «¿…ָ»≈»ְִֶֶָ
וא  ּומנּׁשה ואסנת יֹוסף BnÚ.פרים ּומׂשאת e¯kLiÂ∑ ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָ«ƒ¿¿ƒ

ׁשתה (ב"ר) הּוא ולא יין ׁשתּו לא ׁשּמכרּוהּו, ְְִִֶַָָָָֹֹּומּיֹום
ׁשתּו הּיֹום ואֹותֹו .יין, ְִַַָ

ãî(à)-úà àlî øîàì Búéa-ìò øLà-úà åöéå©§©º¤£¤´©¥»¥Ÿ¼©¥º¤
íéNå úàN ïeìëeé øLàk ìëà íéLðàä úçzîà©§§³Ÿ¨«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬«§−§¥®§¦¬

:Bzçzîà éôa Léà-óñk¤«¤¦−§¦¬©§©§«

(á)úçzîà éôa íéNz óñkä òéáb éòéáb-úàå§¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©
:øac øLà óñBé øáãk Nòiå BøáL óñk úàå ïèwä©¨½Ÿ§¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬¦¥«

i"yx£ÚÈ·b∑אר מדרינ"ש:ּכֹוס לֹו וקֹורין , ¿ƒ«ְִָֹ

(â):íäéøîçå änä eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨©«£«Ÿ¥¤«

(ã)øîà óñBéå e÷éçøä àì øéòä-úà eàöé íä¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³¨©Æ
ízâOäå íéLðàä éøçà óãø íe÷ Búéa-ìò øLàì©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®§¦©§¨Æ
:äáBè úçz äòø ízîlL änì íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©¨«

Ó‡Â¯לא  ÔÈqÁ˙‡Â ˜Ùe È‰Bt‡ ÈÁÒ‡Â¿«¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ«¬«
:‡ÓÁÏ e‡ÈeL«ƒ«¿»

ÔB‰È„BÁÏaלב  ÔB‰Ïe È‰B„BÁÏa dÏ e‡ÈeLÂ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‡Ï È¯‡ ÔB‰È„BÁÏa dnÚ ÔÈÏÎ‡c È‡¯ˆÓÏe¿ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ≈ƒ¿≈¬≈»
È¯‡ ‡ÓÁÏ È‡¯·Ú ÌÚ ÏÎÈÓÏ È‡¯ˆÓ ÔÈÏÎÈ»¿ƒƒ¿»≈¿≈«ƒƒ¿»≈«¿»¬≈
:ÔÈÏÎ‡ È‡¯·Ú dÏ ÔÈÏÁ„ È‡¯ˆÓc ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ¿»≈»¿ƒ

ÈÚÊe¯‡לג  d˙eÈ·¯k ‡a¯ È‰BÓ„˜ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»√»ƒ«»¿«¿≈¿≈»
:d¯·ÁÏ ¯·b ‡i¯·‚ e‰Ó˙e d˙e¯ÚÊkƒ¿≈≈¿»À¿«»¿«¿«¿≈

È‚Òeלד  ÔB‰ÈÓ„˜Ï È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔÈ˜ÏÁ ÏËe¿«√»ƒƒ√»ƒ»√»≈¿ƒ
‡LÓÁ ÔB‰lÎ„ È˜ÏÁÓ ÔÓÈ·„ ‡˜ÏÁ¬»»¿ƒ¿»ƒ≈√»≈¿»¿«¿»

:dnÚ e‡ÈÂ¯e e‡È˙Le ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÈÏÓא  ¯ÓÈÓÏ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ˙È „È˜Ùe«ƒ»ƒ¿«»«≈≈¿≈«¿≈
ÔÈÏÎÈ È„ ‰Ók ‡¯e·ÈÚ ‡i¯·‚ ÈÚBË ˙È»¬≈À¿«»ƒ»¿»ƒ»¿ƒ

:dÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒk ÈeLÂ ÈÏhÓÏ¿«¿≈¿«ƒ¿«¿«¿¬≈

ÌeÙaב  ÈeLz ‡tÒÎ„ ‡„Èl˜ È„Èl˜ ˙ÈÂ¿»«ƒƒ«ƒ»¿«¿»¿«≈¿
„·ÚÂ È‰BÈ·Ê ÛÒk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ„ ‡ÚBË¬»ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒƒ«¬«

:ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿≈ƒ«ƒ

‡Ôepג  e¯ht˙‡ ‡i¯·‚Â ¯‰ ‡¯Ù«̂¿»¿»¿À¿«»ƒ¿«»ƒ
:ÔB‰È¯ÓÁÂ«¬»≈

ÛÒBÈÂד  e˜ÈÁ¯‡ ‡Ï ‡z¯˜ ÔÓ e˜Ù Ôep‡ƒ¿»ƒ«¿»»«¿ƒ¿≈
¯˙a Û„¯ Ìe˜ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È„Ï ¯Ó‡¬«¿ƒ¿«»«≈≈¿«»«
‰ÓÏ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ôep˜a„˙Â ‡i¯·bÀ¿«»¿«¿¿ƒ¿≈«¿¿»

:‡˙·Ë ÛÏÁ ‡LÈa ÔezÓÏL‡«¿∆¿ƒ»√»«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˙‡NÓ ‡OiÂ („Ï:ּדֹורֹון .˙B„È. «ƒ»«¿…»
Ìlkחלקים: ˙‡NnÓ ּכל מּדֹורֹון . ֲִָƒ«¿…À»ִָ

מה  חמׁשאחד לֹו לתת רחֹוק ּכי ם. ִֵֵֵֶֶָָָָ
וחלק: חלק ּכל על `ידֹות dxez ֵֵֶֶַָָָ

ÈÚÈ·b ּכֹוס:·) .b dxez ¿ƒƒ
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סר

סר

uwn zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ycew zayl inei xeriy

(ä)Lçðé Lçð àeäå Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬§©¥−
:íúéNò øLà íúòøä Ba®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«

(å):älàä íéøácä-úà íäìà øaãéå íâOiå©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤

(æ)älàä íéøáck éðãà øaãé änì åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤
éãáòì äìéìç:äfä øáck úBNòî E ¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬©¤«

i"yx£EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ∑.ּגנאי לׁשֹון לנּו, הּוא חּלין »ƒ»«¬»∆ְְִַָֻ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מאת חס ,'לעבדי 'חס ְְְְֵֵַַַַָָָָותרּגּום:

עלינּו 'חס יהי ּבּגמרא: יׁש והרּבה זאת, מעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֹ
.וׁשלֹום' ְָ

(ç)eðáéLä eðéúçzîà éôa eðàöî øLà óñk ïä¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ
éìàéàå ïòðk õøàî Eéðãà úéaî áðâð Cóñk E ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤

Bà:áäæ ¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ÛÒk Ô‰∑'רּבה ּב'בראׁשית מנּויין וכּלן ּבּתֹורה, האמּורים קלֿוחמר מעׂשרה אחד .זה ≈∆∆¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

a„˜‡ה  ‡e‰Â da ÈBa¯ È˙Lc ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈¿»≈ƒƒ≈¿»»»
:Ôez„·Ú Èc ÔezL‡·‡ da ˜„·Ó¿»≈≈«¿∆¿ƒ¬«¿

iÓb˙t‡ו  ˙È ÔB‰nÚ ÏÈlÓe Ôep˜Èa„‡Â¿«¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

iÓb˙Ùk‡ז  ÈBa¯ ÏlÓÈ ‰ÓÏ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿»¿«≈ƒƒ¿ƒ¿»«»
‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓ CÈc·ÚÏ ÒÁ ÔÈl‡‰»ƒ≈«¿«¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»

:ÔÈ„‰»≈

ÚBË‡ח  ÌeÙa ‡ÁkL‡ Èc ‡tÒÎ ‡‰»«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»
·e‚ ÔÈcÎ‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó CÏ È‰B·È˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«¿∆¿≈ƒ¿
ÛÒÎc ÔÈÓ) ‡·‰„ B‡ ‡tÒk CBa¯ ˙ÈaÓƒ≈ƒ»«¿»«¬»»ƒƒ¿«

:(·‰„c ÔÈÓ B‡»ƒƒ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
יׂשראל  עם ְְִֵַַָקדּוׁשת

הּזה" ּכּדבר מעׂשֹות לעבדי "חלילה הּפסּוק ז)על ּפירׁש(מד, , ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגנאי". לׁשֹון לנּו, הּוא "חּולין ְְִִַַָרׁש"י

הרמז: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָויׁש

ב)ּכתיב יד, ׁשּבני (ראה ,"אלקי לה' אּתה קדֹוׁש עם "ּכי ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

ועבֹודת  קדּוׁשה ּבעניני רק ועֹוסקים הם, קדֹוׁשים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָיׂשראל

.ְִֵֵַָהּׁשםֿיתּבר

"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבֹוד ימים "ׁשׁשת ציותה ׁשהּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואף

ט) כ, הרי (יתרו הּזה, עֹולם עניני עם ּגם להתעּסק ׁשּצריכים ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל ּכן ּגם מי"ב)נצטּוינּו פ"ב (אבות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

דעהּו" ּדרכי ו)ּו"ּבכל ג, ּבעניני (משלי ההתעּסקּות ׁשּכּונת , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכלי  ׁשּיהיה עד הּזה, העֹולם את ּולזּכ להעלֹות היא הּזה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעֹולם

.יתּבר ְְִִֵָָלקדּוׁשתֹו

לׁשלּוחי  הּׁשבטים ּדאמרּו ּגנאי", לׁשֹון - לנּו הּוא "חּולין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָוזהּו

יׂשראל  ׁשּבני לנּו", הּוא "חּולין אֹומרים ׁשהם ׁשּזה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָיֹוסף,

לקדּוׁשתֹו קׁשּורים ׁשאינם ּודברים "חּולין" ׁשל לענינים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּיכים

הּוא  קדֹוׁש עם יׂשראל ּכי האמת, והיפ "ּגנאי" זה הרי ,ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתּבר

וׁשּיכּות. קׁשר ׁשּום עֹולםֿהּזה ּולגׁשמּיּות ּביניהם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

ואילך) 359 עמ' חט"ו שיחות' 'לקוטי (על־פי

ãקודש משיחות ãנקודות
‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰ ¯ÓÁÂŒÏ˜ ‰¯NÚÓ „Á‡ ‰Ê(ח מד, (רש"י ∆∆»≈¬»»«»…∆»¬ƒ«»

ּבעת  הּׁשבטים ׁשאר עם היה לא ּבנימין הרי הקׁשה: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻלרׁש"י

ׁשהחזירּו אּלּו ּבכלל ואינֹו הראׁשֹונה, ּבּפעם למצרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָירידתם

ׁשּדר מתרץ, והּוא לגּביו! ּתקף הּקלֿוחמר ואין הּכסף, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

למצא  נּתן ׁשּכן 'ּפגם', ּבֹו ׁשּיׁש ּבקלֿוחמר להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּכתּוב

ּבני  הן - ּולדגמא ׁשּבּתֹורה. קלֿוחמר מעׂשרה אחד ּבכל ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּפגם

ּפרעה יׁשמעני ואי אלי, ׁשמעּו לא יב)יׂשראל ו, יׂשראל (וארא : ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹ

היתה  לא לפרעה ואּלּו קׁשה, ּומעבדה רּוח מּקצר ׁשמעּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹלא

זֹו. ִָסּבה

תשל"ו) מקץ ש"פ (שיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ba LÁÈ LÁ ‡e‰Â נּסה ‰) הּוא . ¿«≈¿«≈ִָ
ּכמֹו ּגּנבים. אּתם אם לדעת ּבֹו ְְִִֶֶֶַַַַָָאתכם
וטעמֹו, ינחׁש. נחׁש ּכי וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַנחׁשּתי.
ׂשמּתי  לנּסֹותכם ּכי ּפחדּתם לא ְְְְְִִֶֶַַַָָֹלּמה

עיני  והעלמּתי לפניכם. הּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּגביע
ּפרּוׁש ּכי יֹונה ר' וּיאמר ׁשּתּקחּוהּו. ִִֵֶֶַַָָֹעד
והּוא  טעמֹו, הּוא וכן ּבעבּורֹו. ְְְֲֵַַּבֹו,
נחׁש ּכי ּגם ּבעבּורֹו. למנחׁשים ְְֲֲִִִִֵַַַַַיׁשאל

מנחׁשים. לֹו יׁש ּכמֹוני איׁש ּכי ְְֲִִִִֵֵַַָינחׁש,
ּובֹו מצּיר, היה הּגביע ּכי אֹומר ְְִִֵֵַַָָָָֻויׁש
זה  ואֹומר אחיו, לפני מסּתּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָהיה

אחריו: נֹולד וזה הּגדֹול eהּוא dxez ְֲֶַַַָָ
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(è)éãáòî Bzà àöné øLàäéäð eðçðà-íâå úîå E £¤̧¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬
:íéãáòì éðãàì©«Ÿ¦−©«£¨¦«

(é)àöné øLà àeä-ïk íëéøáãë äzò-íb øîàiå©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³
:íi÷ð eéäz ízàå ãáò él-äéäé Bzà¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«

i"yx£ÌÎÈ¯·„Î ‰zÚŒÌb∑ אמת הּדין: מן זֹו ,אף ««»¿ƒ¿≈∆ֱִִֶַַ
חּיבים  ׁשּכּלכם הּוא, ּכן עׂשרה ּכדבריכם ּבּדבר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

אני  אבל נתּפׂשים. ּכּלם מהם, אחד ּביד ּגנבה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנמצאת

לפנים  לכם אּתֹואעׂשה יּמצא "אׁשר הּדין: מּׁשּורת ְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
עבד  ."יהיהּֿלי ְִִֶֶָ

(àé)eçzôiå äöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå eøäîéå©§©«£À©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−
:Bzçzîà Léà¦¬©§©§«

(áé)òéábä àöniå älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ©¨¦½©
:ïîéða úçzîàa§©§©−©¦§¨¦«

i"yx£ÏÁ‰ ÏB„ba∑ הּוא היכן יֹודע ׁשהיה ירּגיׁשּו .ׁשּלא «»≈≈ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

(âé)eáLiå Bøîç-ìò Léà ñîòiå íúìîN eòø÷iå©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−
:äøéòä̈¦«¨

i"yx£B¯ÓÁŒÏÚ LÈ‡ ÒÓÚiÂ∑ ולא היּו, זרֹוע ּבעלי ««¬…ƒ«¬…ְְֲֵַַָֹ
לטען  זה את זה לסּיע ‰ÈÚ¯‰.הצרכּו e·LiÂ∑ ְְְְִֵֶֶֶַַֹֻ«»À»ƒ»

ׁשהּוא, ּכל העיר העירה, אֹומר והּוא היתה, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹמטרּפֹולין

ּבינֹונית  ּכעיר אּלא ּבעיניהם חׁשּובה היתה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאּלא
הּמלחמה  לענין אדם ּבני עׂשרה .ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

(ãé)íL epãBò àeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®
:äöøà åéðôì eìtiå©¦§¬§¨−̈¨«§¨

i"yx£ÌL ep„BÚ∑ להם ממּתין .ׁשהיה ∆»ְִֶֶַָָָ

(åè)øLà äfä äNònä-äî óñBé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−£¤´
øLà Léà Lçðé Lçð-ék ízòãé àBìä íúéNò£¦¤®£´§©§¤½¦«©¥¯§©¥²¦−£¤¬

:éðîk̈«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â LÁÈ LÁŒÈk ÌzÚ„È ‡BÏ‰∑ מּדעת ולדעת לנחׁש יֹודע ּכמֹוני, חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈¿ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ּובינה  הּגביע ,ּומּסברא ּגנבּתם אּתם .ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

(æè)øaãp-äî éðãàì øîàp-äî äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−
éãáò ïåò-úà àöî íéýìûä ÷cèöp-äîeeppä E ©¦§©¨®¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³

òéábä àöîð-øLà íb eðçðà-íb éðãàì íéãáò£¨¦Æ©«Ÿ¦½©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©
:Bãéa§¨«

Û‡Âט  ˙ÈÓe CÈc·ÚÓ dnÚ ÁÎzLÈ Ècƒƒ¿¿«ƒ≈≈«¿»ƒ¿«
:ÔÈc·ÚÏ ÈBa¯Ï È‰ ‡Á‡¬«¿»¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ

Ècי  ‡e‰ Ôk ÔBÎÈÓb˙Ùk ÔÚk Û‡ ¯Ó‡Â«¬««¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ
ÔB‰z Ôez‡Â ‡c·Ú ÈÏ È‰È dnÚ ÁÎzLÈƒ¿¿«ƒ≈¿≈ƒ«¿»¿«¿

:ÔÈ‡kÊ«»ƒ

Ú¯‡Ï‡יא  dÚBË ˙È ¯·b ‡˙ÈÁe e‡ÈÁB‡Â¿ƒ¿ƒ»¿«»¬≈¿«¿»
:dÚBË ¯·b eÁ˙Ùe¿»¿«¬≈

ÁÎzL‡Âיב  ÈˆL ‡¯ÈÚÊ·e È¯L ‡a¯a LÏ·e¿«¿«»»ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿«
:ÔÓÈ·c ‡ÚBËa ‡„Èl«̃ƒ»¿¬»¿ƒ¿»ƒ

d¯ÓÁיג  ÏÚ ¯·b BÓ¯e ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊ·e¿»¿≈¿¿««¬»≈
:‡z¯˜Ï e·˙Â¿»¿«¿»

Ú„יד  ‡e‰Â ÛÒBÈ ˙È·Ï È‰BÁ‡Â ‰„e‰È ÏÚÂ¿«¿»«¬ƒ¿≈≈¿«
:‡Ú¯‡Ï È‰BÓ„˜ eÏÙe Ônz ÔÚk¿««»¿»√»ƒ¿«¿»

Ècטו  ÔÈ„‰ ‡„·BÚ ‰Ó ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»»»»≈ƒ
˜„·Ó ‡˜„· È¯‡ ÔezÚ„È ‡Ï‰ Ôez„·Ú¬«¿¬»¿«¿¬≈»»»¿»≈

:È˙ÂÎ Èc ‡¯·b«¿»ƒ¿»ƒ

ÏlÓpטז  ‰Ó ÈBa¯Ï ¯ÓÈp ‰Ó ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿ƒƒ«¿«≈
‡·BÁ ˙È ÁÎzL‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÈkÊp ‰Óe«ƒ¿≈ƒ√»¿»ƒ¿¿«»»
Û‡ ÈBa¯Ï ÔÈc·Ú ‡Á‡ ‡‰ CÈc·Ú·¿«¿»»¬«¿»«¿ƒ¿ƒƒ«

:d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzL‡c Û‡ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒ¿¿««ƒ»ƒ≈
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עא

עא

uwn zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ycew zayl inei xeriy
i"yx£‡ˆÓ ÌÈ‰Ï‡‰∑ אבל סרחנּו, ׁשּלא אנּו יֹודעים »¡…ƒ»»ְְֲִֶַָָָֹ

חֹוב  ּבעל מצא זאת. לנּו להביא נהיתה הּמקֹום ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹמאת
חֹובֹו ׁשטר לגּבֹות צדק,∑cËˆpŒ‰Óe˜.מקֹום לׁשֹון ְְִַָ«ƒ¿«»ְֶֶ

לדּבר  ּבאה והיא צּד"י יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ּתי"ו, ּבמקֹום טי"ת נֹותן נתּפעל, אֹו מתּפעל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָּבלׁשֹון
אּלא  הּתבה, יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה אֹות לפני נּתנת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינּה
צדק. מּגזרת "נצטּדק", ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבאמצע
"וציר  מּגזרת "וּיצטּירּו", צבע. מּגזרת ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָ"וּיצטּבע",

ותבה  ."לּדר "צדה מּגזרת "הצטּידנּו", ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָאמּונים".
הּתי"ו  מתּפעלת, ּכׁשהיא ׁשי"ן, אֹו "סמ ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתחּלתּה

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות את יב)מפרדת "וּיסּתּבל (קהלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
סבל. מּגזרת ז)החגב", ּבקרנּיא",(דניאל הוית "מׂשּתּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

סכל. ו)מּגזרת מּגזרת (מיכה עמרי", חּקֹות "וּיׁשּתּמר ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֻ
טו)ׁשמר. מּגזרת:(ישעיה מׁשּתֹולל", מרע יז)"וסר (איוב ְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשֹולל". יֹועצים טז)"מֹולי ּבעּמי",(שמות "מסּתֹולל ְְֲִִִִֵַָ
יח)מּגזרת: סלּולה (ירמיה לא ּדר"". ְְִִֶֶַָֹ

(æé)øLà Léàä úàæ úBNòî él äìéìç øîàiå©¾Ÿ¤¨¦´¨¦½¥«£−®Ÿ¨¦¿£¤Á
eìò ízàå ãáò él-äéäé àeä Bãéa òéábä àöîð¦§¨̧©¨¦¹©§¨Àµ¦«§¤¦´½̈¤§©¤¾£¬

ìñññ :íëéáà-ìà íBìL §¨−¤£¦¤«
סימן. עבד לי יהיה אמציה. יחזקיה"ו. פסוקים, קמ"ו מקץ ססס פרשת חסלת

$

Ècיז  ‡¯·b ‡c „aÚÓlÓ ÈÏ ÒÁ ¯Ó‡Â«¬««ƒƒ¿∆¿«»«¿»ƒ
‡c·Ú ÈÏ È‰È ‡e‰ d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzLÈƒ¿¿««ƒ»ƒ≈¿≈ƒ«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎe·‡ ˙ÂÏ ÌÏLÏ B˜Ò Ôez‡Â¿«¿ƒ¿«¿«¬

åìø ¯ äëø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˜cËˆ ˙"ÈË (ÊË התּפעל ּתי"ו ּתחת . ≈ƒ¿«»ְִֵַַַַ
הּצד"י: Óˆ‡ּבעבּור ÌÈ‰Ï‡‰ על . ֲִַַָ»¡…ƒ»»ַ

ּוכאּלּו לנּו, היה עֹון ּכי מׁשל. ְֲִִֶֶָָָָָּדר
יהיה  אֹו נמצא: והּיֹום ואינּנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַָנׁשּכח

EÈ„·Úּפרּוׁש ÔBÚ עֹוני ּגדֹול ּכמֹו . ֵ¬¬»∆ְֲִָ
fiמּנׂשֹוא: dxez ְִ

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

,dnexzl mixcp oia welig yi mipt lk lry ,`a` ax ly evexiz
ikàîìLaiablúBîðB÷yimrhoebdxacl miaygp mdy xnel ¦§¨¨¨

s` `l` ,odilr l`ydl xyt`y cala ef `l ik .oixizn el yiy
éìeLzéàì äåöîzeidl -l`yp,ïäéìòmzqd on devnd llbae ¦§¨§¦§¥£¥¤

yiy xack maiygdl yi okle ,odilr l`ydl zenpewd micner
lr l`ydl devn yiy mrhde .milha mpi`e oixizn elzenpewd

íeMî`xnindøãBpä ìk ,ïúð éaø øîàc ,ïúð éaøcsiqeny -lr ¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¨©¥
envrmixeqi`calndndxq`yeilr,dxezdäîa äða eléàk§¦¨¨¨¨

.zena xeqi` zrya zepaxw zaxwd jxevlBîéi÷îäåxcpl,xcpy §©§©§
,epxiziy mkg lv` jled epi`eäéìò øéè÷î eléàkef dna lr - §¦©§¦¨¤¨

l`ydl devn ok lre ,ueg ihegy meyn ezxhwd lr aiigy ,oaxw
la` .mixcpd lräîeøzj` ,dilr l`ydl xyt` mpn`éàî[dn] §¨©

äåöîyidìò éìeLzéàìzeidl -l`ypdevn oi`y oeike ,dilr ¦§¨§¦§¥£¨
el yiy xack daiygdl oi` ok lre ,jkl zcner dpi` xaca

.oixizn
àôebopgei iax ixac seba oecl zxfeg `xnbd -(:fp lirl)xaeqd ¨

,`xnegl ,xwird z` milhan milecibyàøèéì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¨
ly [lwyn zcinÎ]dðwézL íéìöadznexz yixtdy - §¨¦¤¦§¨

dizexyrnedòøæe,miax milva da etqeezde ,dcyaúøNòúî §¨¨¦§©¤¤
dlek éôì.xwird z` mbe milecibd z` mb xyrl jixv - §¦¨

:df oic lr ddinz `xnbd d`ian

áéúé[ayi]àzòîL àäì øîà÷å äaøiax ly dkldd z`fl - ¨¦©¨§¨¨©§¨§©§¨
.opgeiúéàö ïàî ,àcñç áø déì øîà[ziivn in]Caø ïðçBé éaøìe Cì ¨©¥©¦§¨©¨¦¨§©¦¨¨©¨

ik ,`id ddenz ef d`xed xnelk -Cìä ïëéäì ïäaL øzéärecn - ¤¥¤¨¤§¥¨¨©
mpn`y ,dxzed xaky dpey`xd `xhildn mb yixtie xefgi
aiigl daiq ef oi` ,aexd mde xyrna miaiigd milecib o`k etqep

.ztqep mrt `xhildn yixtdle xefgl
xeqi` ltepyk oebke ,dpzyn herindy epiipr oi` aexa lehia ik
cner `edy mbd `l` ,xzidl xeqi`d jtdp xzid ly aexl
la` .zaexrzdn lek`l xzen ,ybxen enrh oi`y oeik ,exeqi`a

d mpn` ,xeqi` ly aexl ltepd xzidaon lek`l rpen aex
oecipa jkitle ,el didy exzida epcer envr cvn `ed j` ,xzidd
didz `linne ,mixeq`d milecibd z` owzie yixtiy ic epiptly

.jld `l mlern dl didy xziddy ,zxzen `xhild mb
,`xnbd zvxzndéì øîàixac lr jk lk dnz dz` recn ,dax ¨©¥

,opgei iaxdúååëc ïðz àì éîdpyna eixack epipy `l m`d - ¦Ÿ§©¦§¨¨
(b"n e"t ziriay)xn`py ,,myíéìöamrhpe xfge mxwry ziyy ly §¨¦

,ziriayaeçnéöå ,íéîLb íäéìò eãøiLyie ,milr mdn e`vi - ¤¨§£¥¤§¨¦§¦§
ilecib md ok m`e ,rwxwd zwipin elcb el` milr m`d wtzqdl
lvad jxcy ,minybd in zegln egnvy e` ,mixeq`e ziriay
ziriay ilecib mpi` ok m`e ,yelz `edyk mb milr lcbl

.mixzene
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עב

 72   רה  נפרדמ 

עב

ממכתבי כ"ק אדמו"ט מוהטיי"צ

בבקשה  באתי  תטפ"ז  שנת  ...בטאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשט  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחטית  תפילת  אחט  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעוטי  יאמטו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמט אחט זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהוג. ובקשתי זאת 
הטבים, )וטאוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פטרי של מפלגת החסידים יחיו 
בפטר(, ובגלל זאת יתבטכו ממקוט הבטכות 

בכל מילי דמירב מנפש ועד בשט...

)ר"ו סיון, תטפ"ח(

שבימיהם  אטץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהג  היה 
הקאפירל  את  יום  בכל  אומט 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פטק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פטק  אומט  היה  הכ"א  לשנת 
אומטים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סגולה שלא ייצאו 

לתטבות טעה...

)תמוז תטס"ו(

 לוח תהלים 

יום ראשון, כ"ד כסלו < מפטק קיג עד סוף פטק קיח

יום שלישי, כ"ו כסלו < פטק כ. פטק קיר מפסוק צז עד סוף הפטק

יום שישי, כ"ט כסלו < פטק כ. מפטק קמ עד סוף פטק קמד

יום שני, כ"ה כסלו < פטק כ. פטק קיר מתחילת הפטק עד סוף פסוק צו

יום חמישי, כ"ח כסלו < פטק כ. מפטק קלה עד סוף פטק קלר

יום רביעי, כ"ז כסלו < פטק כ. מפטק קכ עד סוף פטק קלד

שבת קודש, ל' כסלו < פטק כ. מפטק קמה עד סוף קנ
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âכסלו כ"ד ראשון âיום
ו, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ùôðå...מורה á ÷øô,ז עמ' úéùàøá:עד

פרק ב 

ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî
ñ"à øåà úåùáìúä ãåñá àúìéî àáéöé
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

ìònî dBìà ÷ìç àéä ,ìàøNéa úéðMä Lôðå .á ÷øt¤¤§¤¤©¥¦§¦§¨¥¦¥¤¡©¦©©
,Lnî באיוב הפסוק לשון - ממעל" אלוֿה "חלק ורבנו 1- , ©¨

הפשוט  פירושן להדגיש כדי "ממש", המלה את מוסיף הזקן

כהגדרת  שנאמרו, פסוקים כידוע, ישנם, שכן, אלו. מלים של

ז"ל  "בלשון 2חכמינו

גוזמא, של בלשון הבאי",

גדולות  "ערים למשל:

בשמים" הרי 3ובצורות ,

של  ביטוי "בשמים"

הכוונה  אין כי מליצה,

שלא  כדי ממש. לשמים

"חלק  המלים את יפרשו

של  כלשון אלוֿה"

הזקן  רבנו מוסיף מליצה,

להדגיש  "ממש", המלה

אכן  היא יהודי שנשמת

˘ÓÓ.ממעל אלוֿה חלק

áeúkL Bîk4çtiå" : §¤¨©¦©
,"íéiç úîLð åétàa- §©¨¦§©©¦

אדם  על נאמר זה פסוק

נשמה  בעל שהיה הראשון

הכוללת  נשמה כללית,

כללות  כל את והמקיפה

ישראל, ¨©§äzà"åנשמות
"éa zçôð5, נאמר זה - ¨©§¨¦

אחד  כל של נשמתו על

המשמש  "נפחת", הביטוי אותנו מלמד מה מישראל. ואחד

מיד: מסביר הוא - ביהודי? הנשמה הכנסת לתיאור §Bîëeכאן
øäfa áeúkL6,"çôð déëBzî çôðc ïàî" שנופח : מי - ¤¨©Ÿ©©§¨©¦¥¨©

מתוכו, נופח הוא Búeiîéðtîe,הרי BúeéëBzî ,Leøt¥¦¦¦§¦¦
Búçéôða àéöBî íãàaL úeiçä úeiîéðôe úeiëBzL¤¦§¦¦©©¤¨¨¨¦¦§¦¨

:çëa הוא אין מדבר כשאדם במוחש, רואים שאנו כמו - §Ÿ©
מהר.מ  מתעייף הוא נופח כשהוא ואילו מהר, כך כל תעייף

בחיות משתמש הוא נופח, כשהוא ומכיון ‰ÈÓÈÙ˙כי, שבו,

מתוארת  יהודי של לגופו מהקב"ה הנשמה הכנסת שצורת

שבאלקות. מהפנימיות באה שהנשמה הרי - "נפחת" במלה

של  ועצמותו בפנימיותו מושרשות שהנשמות לכך נוספת ראיה

הקב"ה  של ממחשבתו כביכול, באה שהנשמה ממה - הקב"ה

מסביר  וכך - הקב"ה של בניו ישראל בני נקראים ושלכן

הדברים: את ìàøNéה"תניא" úBîLð ,ìLî Cøc ìò Ck̈©¤¤¨¨¦§¦§¨¥
,äáLçîa eìòנובעות ישראל נשמות -Â˙·˘ÁÓÓ של ¨§©£¨¨

הפנימיות  שהיא הקב"ה,

כל  ואילו האלקות, של

כולל  הנבראים, שאר

כביכול, באים, המלאכים,

הקב"ה, של מדיבורו

נחשב  המחשבה ולגבי

חיצוני. כדבר הדיבור

áéúëãk7: כמו - §¦§¦
éøëáשכתוב: éða"§¦§Ÿ¦

ízà íéða" ,"ìàøNé¦§¨¥¨¦©¤
"íëéäìà 'äì8.,Leøt ©¡Ÿ¥¤¥

העובדה  משמעות מה -

של  כבנו מתואר שיהודי

ïaäLהקב"ה, Bîk§¤©¥
Ck ,áàä çnî CLîð¦§¨¦Ÿ©¨¨¨
Léà ìk úîLð ìBëéák¦§¨¦§©¨¦
äëLîð ìàøNé¦§¨¥¦§§¨
Búîëçå BzáLçnî¦©£©§§¨§¨

,Cøaúé ומאחר - ¦§¨¥
באה  יהודי של ונשמתו

של  וחכמתו ממחשבתו

באה  שהיא הרי, הקב"ה,

שכן, בעצמו, àòéãé,מהקב"ה äîëça àìå íékç eäéàc- §¦©¦§¨§¨§¨§¦¨
הנבראים, שאנו, חכמה בחינת באותה לא אבל חכם, הקב"ה

í"aîøäמכירים, áúkL Bîëe ,ãçà Búîëçå àeä àlà9* ¤¨§¨§¨¤¨§¤¨©¨©§©
] ääâä והוא היודע והוא המדע ש"הוא בשכלו השיג הרמב"ם

כמותו הידוע" סוברים שאינם וחכמים גדולים ישנם אך והם 10.

עצמה  ההבנה שהוא הקב"ה על לומר כלל אפשר שאי אומרים

הרמב"ם. שמביא ההגדרות מכל למעלה הוא הקב"ה כי וכו',

ברם, לרמב"ם. הודו הקבלה שחכמי בהגהה, הזקן רבנו ואומר

הקב"ה  לגבי אמור זה אין הרמב"ם, צודק קבלה שעלֿפי מה

לאין  למעלה הוא עצמו הקב"ה שכן, "בעצם". שהוא כמו

הרמב"ם; כותב אודותה מושגת הבלתי מהחכמה גם שיעור

íéøîà éèå÷éì
ùôðå á ÷øôäåìà ÷ìç àéä ìàøùéá úéðùä

åéôàá çôéå ù"îë ùîî ìòîî
çôðã ïàî øäåæá ù"îëå éá úçôð äúàå íééç úîùð

äéëåúîçôð'éôåúåéëåúîåúåéîéðôîåúåéëåúùúåéîéðôå
úåîùð î"ãò êë :çëá åúçéôðá àéöåî íãàáù úåéçä
íéðá ìàøùé éøåëá éðá áéúëãë äáùçîá åìò ìàøùé
êë áàä çåîî êùîð ïáäù åîë 'éô íëéäìà 'äì íúà
åúáùçîî äëùîð ìàøùé ùéà ìë úîùð ìåëéáë
àåä àìà àòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã 'úé åúîëçå

åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä
òãåéä àåäå òãîä àåäù
úìåëéá ïéà äæ øáãå 'åë
'åë åéøåá ìò åðéáäì íãàä
àöîú äåìà ø÷çä áéúëãë
éúåáùçî àì éë áéúëå
ùéù óàå 'åâå íëéúåáùçî
úåâøãî é÷åìç éðéî úåááø
ïéàì äåáâ ìò äåáâ 'åîùðá

ב.1. א.2.לא, כט, כח.3.תמיד א, כ.4.דברים ב, ב.5.בראשית ס, ברכות השחר, ברכות של נשמה", "אלקי בדפוסי 6.בברכת
זה. לשון חסר שלנו, כב.7.הזוהר ד, א.8.שמות יד, י'.9.דברים הלכה ב' פרק התורה יסודי בספר 10.הלכות מפראג מהר"ל

 תניא יומי 

יום טאשון
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ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî
ñ"à øåà úåùáìúä ãåñá àúìéî àáéöé
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

על  שחולקים אלה צודקים "בעצם" שהוא כמו הקב"ה לגבי

אלא, האלה. המושגים מכל מעלה למעלה הוא שכן הרמב"ם,

בהרבה  עצמו את ומגביל מצמצם האלקי שאורֿאיןֿסוף לאחר

החכמה  עם מתאחד שהוא עליו לומר שייך אז הגבלות,

ואז  האצילות שבעולם

"הוא  עליו לומר אפשר

והוא  היודע והוא המדע

אומר  כך ועל הידוע".

הזקן: Bìרבנו eãBäå§
,äìawä éîëç חכמי - ©§¥©©¨¨

לרמב"ם, הודו הקבלה

ענין  שייך שבקב"ה

צורה, באותה החכמה

ה"מדע", השלשה: שכל

הם  וה"ידוע", ה"יודע"

אחד, áeúkLדבר Bîk§¤¨
.÷"îøäî ñcøta כמו - ©©§¥¥¨§©

משה  רבי שאומר

בספר  קורדובירה

שלו, éôìה"פרדס" íâå§©§¦
ì"æ é"øàä úìa÷©¨©¨£¦©

,àúlî àáévé לפי גם - ©¦¨¦§¨
נעלה  שהקב"ה יותר, יודעים אנו שלפיה האריז"ל, קבלת

נכונה  - הרמב"ם בדברי המובא החכמה מסוג גם מעלה מעלה

וזאת הרמב"ם, של óBñ-ïéà-øBàדעתו úeLaìúä ãBña§¦§©§¥
,íéaø íéîeöîö éãé ìò ,àeä-Ceøa כשאורֿאיןֿסוף - ¨©§¥¦§¦©¦

רבים צמצומים ידי על מתלבש ã"áçcברוךֿהוא íéìëa§¥¦§
,úeìéöàc שבעולם ו"דעת" "בינה" "חכמה", של ב"כלים" - ©£¦

האצילות  שבעולם אלו ספירות עם מתאחד כשהוא האצילות.

הרמב"ם, של סברתו נכונה -,úeìéöàäî äìòîì àì Cà©Ÿ§©§¨¥¨£¦
מעולם  למעלה הוא שאורֿאיןֿסוף דרגה באותה לא אבל -

øçàהאצילות. íB÷îa áeúkL Bîëe11Ceøa óBñ ïéàL , §¤¨§¨©¥¤¥¨
äìòî äìòîì ,õ÷ ïéà úeîîBø àOðúîe íîBøî àeä§¨¦§©¥§¥¥§©§¨©§¨
úáLçð ã"áç úðéçáe úeänL ãò ,ã"áç úðéçáe úeänî¦¨§¦©©¤¨§¦©¤¡¤¤

áeúkL Bîk ,Cøaúé Bìöà úéiðôeb äiNòk12ílk" : ©£¦¨¨¦¦¤§¦§¨¥§¤¨ª¨
:"úéNò äîëça בחכמה כולם לומר: צריך היה בעצם - §¨§¨¨¦¨

˙ÓÎÁ" או "˙ÏÎ˘‰ המובאת "חכמה" למלה בהתאם - "

להדגיש  בא הוא אלא - "עשית"? בפסוק נאמר מדוע - בפסוק

הקב"ה. לגבי כעשיה נחשבת àeäåשחכמה òcnä àeäL ,[¤©©¨§
,'eë òãBiä הבנתו כלומר, הידוע", "והוא מסיים: והרמב"ם - ©¥©

מגדירים  אדם שבני ממה לגמרי שונה הקב"ה של כביכול

יסודות  שלשה על בנויה האנושית, בהשגה ההבנה כהבנה.

ומבינה.Ù˘שונים: שיודעת היא ה"יודע", שהיא האדם

- מבינה? הנפש תדע ‰‰·ÁÎ·‰ובמה שהנפש לכך המביא ,

שידעו  כך לידי מביא (הוא "מדע" נקרא זה וכוח ותבין.

וה  או „·¯ויבינו). במשנה הלכה כגון ומבינים, יודעים אותו

דברים  שלשה כאן שישנם הרי ומושגת. הנלמדת סוגיא

לגבי  הדבר שונה וה"ידוע". ה"מדע" ה"יודע", נפרדים:

של  כהסברו הקב"ה,

" המדע,‰Â‡הרמב"ם:

‡Â‰היודע‡Â‰Â,"הידוע

אומר  הוא כך ועל

ïéàבהמשך: äæ øáãå§¨¨¤¥
Bðéáäì íãàä úìëéa¦Ÿ¤¨¨¨©£¦

,'eë Béøea ìò זה ודבר - ©§
ההבנה, כוח שהמבין, -

הם  מבינים, אותו והדבר

ביכולת  אין אחד, אותו

לאשורו, להבין האדם

áéúëãk13ø÷çä" : §¦§¦£¥¤
,"àöîz dBìà¡©¦§¨

áéúëe14àì ék" : §¦¦Ÿ
íëéúBáLçî éúBáLçî©§§©©§§¥¤

."'Bâå של שחכמתו הרי - §
עם  אחד עצם היא הקב"ה

שנשמתו  ומכיון הקב"ה.

שהיא  הרי הקב"ה, של מחכמתו לעיל, כאמור באה, יהודי של

כל  של שנשמתו שהוסבר, למה בהתאם עצמו. מהקב"ה באה

אותה  נכנה להלן - הקב"ה של מחכמתו באה ישראל בן

באות  הנשמות כל אכן אם השאלה: נשאלת - עילאה" "חכמה

הנשמות, כל כולן, צריכות היו עילאה, מחכמה אחד, משורש

השוני  איפוא, נוצר, מנין שווה. אחת במדריגה להיות

שואל: הוא וכך - ישראל? נשמות מחולקות שבהן במדריגות

dBáb ,úBîLpa úBâøãî é÷elç éðéî úBááø LiL óàå§©¤¥¦§¦¥¦¥©§¥©§¨¨©
úBáàä úBîLð úìòî ìãb Bîk ,õ÷ ïéàì dBáb ìòî¥©¨©§¥¥§Ÿ¤©£©¦§¨¨
älà eðéúBøBc úBîLð ìò ,íBìMä åéìò eðaø äLîe¤©¥¨¨©¨©¦§¥¥¤
çnä éaâì Lnî íéá÷ò úðéça íäL ,àçéLî éáwòc§¦§¥§¦¨¤¥§¦©£¥©¦©¨§©¥©Ÿ©

;Làøäå של נשמות נקראות שבדורותינו, הנשמות שכן, - §¨Ÿ
‡˙·˜Ú העקב בבחינת הן והראש המוח לגבי כי דמשיחא,

לחיות  הרגל שבעקב החיות את להשוות שאין כשם שברגל.

ה"עקביים" נשמות את להשוות מקום אין כך ובראש, שבמוח

לנשמות כאן ‰‰Ôשבדורותינו וראש. מוח בשם הנקראות

הקודמים  שבדורות הנשמות במעלת העצום היתרון על מדובר

שבדורותינו. הנשמות éLàøלגבי Lé øBãå øBc ìëa ïëå§¥§¨¨¥¨¥
éaâì çîe Làø úðéça íä íäéúBîLpL ,ìàøNé éôìà©§¥¦§¨¥¤¦§¥¤¥§¦©ŸŸ©§©¥

;õøàä énòå ïBîää úBîLð,זאת מלבד -ÏÎ·,ישנם דור ¦§¤¨§©¥¨¨¤
הנשמות, במדריגות גדולים הבדלים דור, úBLôðבאותו ïëå§¥§¨

.äîLðe çeø Lôpî äìeìk Lôð ìk ék ,úBLôð éaâì- §©¥§¨¦¨¤¤§¨¦¤¤©§¨¨

íéøîà éèå÷éì
åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä

òãåéä àåäå òãîä àåäù
úìåëéá ïéà äæ øáãå 'åë
'åë åéøåá ìò åðéáäì íãàä
àöîú äåìà ø÷çä áéúëãë
éúåáùçî àì éë áéúëå
ùéù óàå 'åâå íëéúåáùçî
úåâøãî é÷åìç éðéî úåááø
ïéàì äåáâ ìò äåáâ 'åîùðá

åðéáø äùîå úåáàä úåîùð úìòî ìãåâ åîë õ÷
íäù 'çéùî éá÷òã äìà åðéúåøåã úåîùð ìò ä"ò
øåã ìëá ïëå ùàøäå çåîä éáâì ùîî íééá÷ò 'éçá
'éçá íä íäéúåîùðù ìàøùé éôìà éùàø ùé øåãå
éáâì úåùôð ïëå ä"òå ïåîää úåîùð éáâì çåîå ùàø
ìëî äîùðå çåø ùôðî äìåìë ùôð ìë éë úåùôð

ועוד. ה', מקומות.11.גבורות ובעוד פ"ט. והאמונה היחוד כד.12.שער קד, ז.13.תהלים יא, ח.14.איוב נה, ישעי'
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כי  הנשמה, במדריגת רק אינם ישראל, שבבני אלה הבדלים

בחינות: משלש כלולה נפש כל שכן, הנפש. במדריגת גם אם

כך  שונות, מדריגות ישנן שב"נשמה" וכשם ונשמה, רוח נפש,

מה  מכך, אנו רואים שונות. מדריגות ישנן וב)נפש ב(רוח גם

ההבדלים  מספר גדול

במדריגות  והחילוקים

לכך, בהתאם הנשמות.

לכא  צריכים, ורה,היו

גם  הבדלים אותם להיות

הנשמות  של בשרשן

נשמה  כאשר - באלקות

משורש  באה יותר גבוהה

אך, - יותר? ¨¦ìkîנעלה
Lôpä ìk LøL ,íB÷î̈Ÿ¤¨©¤¤

,ílk äîLðe çeø- ©§¨¨ª¨
השונות  המדריגות למרות

ìkשבנשמות, Làøî¥Ÿ¨
ìk óBñ ãò úBâøãnä©©§¥©¨
óeâa Laìîä ,ïéâøc©§¦©§ª¨§
ì÷å õøàä énò©¥¨¨¤§©

,íélwaL,הכל זה הרי -äîëç àéäL ,ïBéìòä çnî CLîð ¤©©¦¦§¨¦Ÿ©¨¤§¤¦¨§¨
.ìBëéák äàlò,זאת בכל כיצד, ולהסביר להבהיר כדי - ¦¨¨¦§¨

אחד, ששרשן למרות הנשמות, במדריגות ההבדלים מתהווים

שכבר  משל אותו - והאב הבן במשל הזקן רבנו כאן משתמש

"בנים" נקראות ישראל שנשמות לציין כדי לעיל, בו השתמש

האב. ממוח בא שהבן כמו עילאה" מ"חכמה ובאות להקב"ה,

המדריגות  הבדלי מתהווים כיצד יובן גם עצמו משל מאותו

קצר: הסבר כאן נביא הלומדֿהמתחיל, על להקל כדי בנשמות.

האב. מוח מטיפת בא הילוד של גופו שכל רואים, אנו במשל

- הילוד של השונים שבאבריו ההבדלים אף על כלומר,

רגליו  צפרני עד שלו מהמוח ביותר, לפחות עד ביותר מהנעלה

משורש כולם באים הם -„Á‡,כיצד האב. של המוח מטיפת ,

שהיית  מחמת זה הרי - באברים? אלה הבדלים נתהוו כך, אם

בהם  האם, בבטן העיבור, חדשי תשעת במשך האב, מוח טיפת

ממושכת  שהייה הגוף. התהוות של מסויים תהליך עוברת היא

ההבדלים  את יוצרת הדרגתי, באופן הגוף התהוות בתהליך זו

יותר, מתגשם מהטיפה שחלק ככל למשנהו. אחד אבר שבין

אכן, באים, האברים שכל הרי, יותר. גדולה ההשתנות כך

בהם  מתהווים זאת ולמרות - האב מוח טיפת - אחד משורש

לצפרניים. עד מהמוח ומטה, מעלה של כאלה גדולים הבדלים

ביותר  הנחות החלק שגם האמור, מהמשל מובן נוסף דבר

ההולדה, אחרי גם קשור, הינו שלו, הצפרניים הילוד, שבגוף

יונקות  הצפרניים גם שכן, האב. במוח - הראשון בשורשו

אחרי  גם נשאר, שמוחו ומאחר הילוד, של ממוחו חיותן

אחרי  הצפרניים, שגם הרי האב, מוח עם זהה מהות ההולדה,

הראשון. בשורשן עדיין קשורות ביחס ההולדה, גם נבין כך

מ"חכמה  אחד, משורש באות הנשמות שכל אף לנשמות:

מ"חכמה  ירידתה אחרי לעבור, מהן אחת כל על עילאה",

הרבה  ולרדת עולמות הרבה של השתלשלות עילאה",

אחרי  מדריגה מדריגות,

להתלבשותה  עד מדריגה,

זה  תהליך - גשמי בגוף

וירידה  השתלשלות של

מביא  לדרגה, מדרגה

המדריגות  לשינויי

נשמה  על שכן, בנשמות,

הירידה  משפיעה אחת

נשמה  על מאשר יותר

בחלק  גם וכך אחרת.

גם  המשל, של השני

לדרגות  ירידתן אחרי

נשארות  ביותר, הנמוכות

קשורות  נשמות אותן

שורשן  עם ומאוחדות

עילאה". "חכמה הראשון,

הרוחנית  יניקתן את מקבלות הנחותה, בדרגתן הן, גם שכן

ראש  בבחינת הן למטה שגם והחכמים הצדיקים מנשמות

הנחותות  הנשמות גם נשארות אלה, צדיקים ועלֿידי ומוח.

בספר  לומדים אנו וכך הראשון. שורשן עם ומאוחדות קשורות

éðøtöה"תניא": elôàL ,áàä çnî CLîpä ïaä ìLîk¦§©©¥©¦§¨¦Ÿ©¨¨¤£¦¦¨§¥
,Lnî Bæ äthî eeäúð åéìâø ממנה נתהוו אבל, כיצד, - ©§¨¦§©¦¦¨©¨

- íàä,הצפרניים? ïèáa íéLãç äòLz äúéäL éãé ìò©§¥§¦¨¨¦§¨¢¨¦§¤¤¨¥
äpnî úBeäúäìe úBpzLäì ,äâøãîì äâøãnî äãøéå§¨§¨¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§¦§©¦¤¨

.íéðøtö עד ממוחו הילוד, של אבריו שכל שאף הרי, - ¦¨§©¦
בהם  נתהוו האב, מוח מטיפת אחד, משורש באים צפרניו,

דבר  הצפרניים. עד מהמוח כך, כל גדולים והבדלים שינויים

רואים: אנו úãçéîeנוסף äøeL÷ äpãBò ,äæ ìk íòå§¦¨¤¤¨§¨§ª¤¤
äúéäL ïBLàøä dúeîöòå dúeäîa íeöòå àìôð ãeçéa§¦¦§¨§¨§¨¨§©§¨¨¦¤¨§¨

;áàä çî útè של בצורה כך כל שהתגשמה אחרי גם - ¦©Ÿ©¨¨
מכיון, וזאת íéðøtväצפרניים, ú÷éðé ,ïaa åLëò íâå§©©§¨©¥§¦©©¦¨§©¦

;LàøaL çnäî úëLîð íúeiçå שהצפרניים ומשום - §©¨¦§¤¤¥©Ÿ©¤¨Ÿ
משורשו  נשתנה שלא הילוד, של ממוחו חיותן מקבלות

- ונשאר אחרי ÁÂÓהראשון קשורות, הצפרניים שגם הרי, ,

שהוא  האב של למוחו הילוד, של מוחו באמצעות ההולדה,

ראיות: כך על מביא והוא הראשון. ומהותו ¨¦§¦àúéàãkשורשו
íL äcð] àøîba15úBîöòå íéãéb epnnL ,ïáì" :[ ©§¨¨¦¨¨Ÿ¤¤¦¤¦¦©£¨

"íéðøtöå תורת לפי וגם למוח. שייכות לצפרניים שיש הרי - §¦¨§©¦
המוח: לבחינת שייכות לצפרניים יש áeúkLהקבלה Bîëe]§¤¨

íãà ìL íéLeáì ãBña ,ìîLçä øòL íéiç õòa§¥©¦©©©©§¨§§¦¤¨¨
.[äðeáz çî úðéçaî íéðøtö eéäL ,ïãò ïâa ïBLàøä- ¨¦§©¥¤¤¨¦¨§©¦¦§¦©Ÿ©§¨

íéøîà éèå÷éì
ìë ùàøî íìåë äîùðå çåø ùôðä ìë ùøù íå÷î
õøàä éîò óåâá ùáåìîä ïéâøã ìë óåñ ãò úåâéøãîä
äàìéò äîëç àéäù ïåéìòä çåîî êùîð íéì÷áù ì÷å
éðøôö 'éôàù áàä çåîî êùîðä ïáä ìùîë ìåëéáë
íéùãç äòùú äúééäù é"ò ùîî åæ äôèî ååäúð åéìâø
'ååäúäìå úåðúùäì äâøãîì äâøãîî äãøéå íàä ïèáá
ãåçéá úãçåéîå äøåù÷ äðãåò äæ ìë íòå íéðøôö äðîî
úôè äúéäù ïåùàøä äúåîöòå äúåäîá íåöòå àìôð

çåîíâå áàäåéùëòïááú÷éðéíéðøôöäíúåéçåúëùîð
åðîîù ïáåì [íù äãð] 'îâá àúéàãë ùàøáù çåîäî
ìîùçä øòù ç"òá ù"îëå] íéðøôöå úåîöòå íéãéâ
íéðøôö åéäù ïãò ïâá ïåùàøä íãà ìù íéùåáì ãåñá

ג.15. פרק סוף
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עו כסלו עו כ"ד ראשון יום — ב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

לבחינת  שייכות לצפרניים יש קבלה, עלֿפי שגם ראיה מכאן

הבן. במשל שהוא כמו LøLaהמוח, ,ìBëéák ,Lnî äëëå§¨¨©¨¦§¨§Ÿ¤
,äìòîì ìàøNé úeììk ìL äîLðe çeø Lôpä ìk̈©¤¤©§¨¨¤§¨¦§¨¥§©§¨

ìzLä éãé ìò äâøãîì äâøãnî BúãéøéaúBîìBòä úeìL ¦¦¨¦©§¥¨§©§¥¨©§¥¦§©§§¨¨
äøéöé äàéøa úeìéöà£¦§¦¨§¦¨

äiNò- "השתלשלות" - £¦¨
(שרשרת) שלשלת מלשון

מסויים  ממספר המורכבת

הקשורות  טבעות של

עד  בזו, זו ומושחלות

האחרונה  הטבעת שגם

בטבעת  ומושחלת קשורה

באמצעות  העליונה,

שביניהן  הטבעות

יחד, כולן את המקשרות

מדריגות  בסדר דבר אותו

מהם  אחד כל העולמות:

השני, לעולם וקשור קרוב

אלה עולמות ÂÈ¯„˙ודרך
בעולםֿ למטה Ê‰הנשמה

בגוף. ומתלבשת

ענינם  עשיה. יצירה, בריאה, אצילות, תיבות: ראשי - "אבי"ע"

יוסבר  עשיה, יצירה, בריאה, אצילות, העולמות: ארבעת של

שיתהווה  כדי ובקצרה: הבאים. הפרקים בהמשך בהרחבה

ההשפעה  את לקלוט בכוחו ושיהיה שלנו, הגשמי העולם

באפשרותם  יהיה הזה הגשמי שבעולם הנבראים שגם האלקית,

מסוגלים  שנבראים אלקות עניני אותם - אלקות ולהבין להשיג

הסדר  (לפי העולמות ארבעת זה לצורך נוצרו - להבינם

- "אצילות" עשיה. יצירה, בריאה, אצילות, למטה): ממעלה

האלקי  מהאור והארה זיו היא הכללית שמדריגתו עולם

לאורֿאיןֿסוף  קרובה עדיין שהיא כזו הארה האיןֿסופי,

(מלשון  הפרשה - "אצילות" המלה פירוש גם זהו ברוךֿהוא.

הרוח" מן היא )16"ואצלתי זו הארה של מהותה כלומר,

"אצילות" וגם ממקורה. ומופרשת המובדלת האלקית ההארה

של  זו ומדריגה זה עולם כלומר, ו"סמוך", "אצל" מלשון

המדריגה  ברוךֿהוא. לאורֿאיןֿסוף עדיין קרובים אצילות

עולם  זה: עולם של כשמו היא, ה"בריאה" עולם של הכללית

מאפס, מאין, כאשר - מאין יש של הראשונה הבריאה שנברא,

הראשונית  הדרגה על מדובר כאן ברם, ממשי. ודבר יש נהיה

ותבנית. צורה בעלת בריאה עדיין זו אין הנברא, התהוות של

צורה  מה"אין", שנברא ה"יש", מקבל בו העולם - "יצירה"

גמור. יש בשלימות, היא הישות בו עולם - "עשיה" ותבנית.

כל  לאחר רק כי רוחני. במובן מדובר האמור שכל מובן, ברם,

הגשמי, העשיה עולם הנקרא עולמנו, של יצירתו באה אלה

היא  ההשתלשלות סדר של התחלתו וברואיו. הזה העולם

הספירה  היא זו ו"חכמה" האצילות, עולם של מ"חכמה"

זאת  אצילות. - ביותר העליון בעולם הראשונה והמדריגה

יורד  ישראל בן של נשמתו כששורש הזקן, רבנו לנו אומר

לשניה, אחת ממדריגה

של  השתלשלותם עלֿידי

אבי"ע  העולמות ארבעת

יצירה, בריאה, אצילות, -

- ¨§¨¥Búîëçîעשיה
:áéúëãk ,Cøaúé¦§¨¥§¦§¦

"úéNò äîëça ílk"- ª¨§¨§¨¨¦¨
מ"חכמה" משתלשל הכל

סדר  כל של המקור שהיא

עלֿ הנה ההשתלשלות,

ירידה שורש ÂÊידי של

epnîהנשמה, eeäúð¦§©¦¤
ìL äîLðe çeø Lôð¤¤©§¨¨¤
éúeçôe õøàä énò©¥¨¨¤§¥

.Cøòä בין ההבדלים - ¨¤¤
בנשמות, לתחתון עליון

ירידתן  בתהליך נתהוו

יותר  השפיעה מסויימות נשמות על שכן, ההשתלשלות. בסדר

- יותר נחותה במדריגה ירדו כך ומשום ההשתלשלות, ירידת

השהייה  השפיעה שעליהן הצפרניים, במשל שהדבר כפי

אחרים. אברים על מאשר יותר האם, בבטן חדשים תשעה

הראשון  בשורשן הצפרניים קשורות שבמשל כשם ברם,

בנשמה: גם כך - הילוד ממוח חיותן יניקת ìkעלֿידי íòå§¦¨
íeöòå àìôð ãeçéa úBãçéîe úBøeL÷ äpéãBò ,äæ¤¤¨§§ª¨§¦¦§¨§¨
äîëç úëLîä àéäL ,ïBLàøä ïúeîöòå ïúeäîa§¨¨§©§¨¨¦¤¦©§¨©¨§¨

,äàlò- הדבר? נעשה כיצד -çeø Lôð úeiçå ú÷éðé ék ¦¨¨¦§¦©§©¤¤©
ìL äîLðe çeø Lôpî àeä ,õøàä énò ìL äîLðe§¨¨¤©¥¨¨¤¦¤¤©§¨¨¤

:íøBãaL ìàøNé éða éLàø ,íéîëçäå íé÷écvä- ידי על ©©¦¦§©£¨¦¨¥§¥¦§¨¥¤§¨
"ראש" בבחינת שהם והחכמים מהצדיקים חיותם יונקים שהם

שלמעלה, במוח בשורשם ישראל בני כל קשורים - ו"מוח"

עילאה". ì"æø"חכמה øîàî ïáeé äæáe17:÷eñt ìò ¨¤¨©£©©©©¨
"Ba ä÷áãìe"18äìòî ,íéîëç éãéîìúa ÷ácä ìkL ¯ §¨§¨¤¨©¨¥§©§¦¥£¨¦©£¤

,Lnî äðéëMa ÷aãð elàk áeúkä åéìò כיצד לכאורה: - ¨¨©¨§¦¦§©©§¦¨©¨
אלא, בשכינה? לדבקות חכמים בתלמידי הדבקות את משווים

מובנים: הדברים לעיל, שהוסבר מה ä÷éácלפי éãé ìò ék¦©§¥§¦¨
énò ìL äîLðe çeø Lôð úBøeL÷ ,íéîëç éãéîìúa§©§¦¥£¨¦§¤¤©§¨¨¤©¥
äîëçaL íLøLå ïBLàøä ïúeäîa úBãçéîe õøàä̈¨¤§ª¨§¨¨¨¦§¨§¨¤§¨§¨

.'eë òcnä àeäå ,ãçà Búîëçå Cøaúé àeäL ,äàlò- ¦¨¨¤¦§¨¥§¨§¨¤¨§©©¨
עילאה" "חכמה עם מאוחדים שהם שמאחר למדנו, שכבר כפי

מאוחדים  ממילא הם הרי חכמים, בתלמידי דביקותם עלֿידי

íéøîà éèå÷éì
ùôðä ìë ùøùá ìåëéáë ùîî äëëå [äðåáú çåî 'éçáî
äâøãîî åúãéøéá äìòîì ìàøùé úåììë ìù äîùðå çåø

ùä éãé ìò äâøãîìåúîëçî ò"éáà úåîìåòä úåìùìú
çåø ùôð åðîî ååäúð úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
äðéãåò äæ ìë íòå êøòä éúåçôå õøàä éîò ìù äîùðå
ïúåîöòå ïúåäîá íåöòå àìôð ãåçéá úåãçåéîå úåøåù÷

ïåùàøäàéäùúëùîääîëçäàìéòéëú÷éðé'åéçåùôð
ìù äîùðå çåø ùôðî àåä õøàä éîò ìù äîùðå çåø
äæáå :íøåãáù ìàøùé éðá éùàø íéîëçäå íé÷éãöä
ç"úá ÷áãä ìëù åá ä÷áãìå ÷åñô ìò ì"æø øîàî ïáåé
é"ò éë ùîî äðéëùá ÷áãð åìàë áåúëä åéìò äìòî
ìù äîùðå çåø ùôð úåøåù÷ íéîëç éãéîìúá ä÷éáã
äîëçáù íùøùå ïåùàøä ïúåäîá úåãçåéîå õøàä éîò

äàìéòàåäù'úéåúîëçå'ààåäåòãîä'åëíéòùåôäå]

יז.16. יא, ב.17.במדבר קיא, כ.18.כתובות ל, דברים
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עז

עז

כסלו  כ"ה שני יום — ג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו כ"ה שני âיום
ז, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה â ÷øô,14 עמ' åãçôå.עד

פרק ג 

עצמו. הקב"ה עם השכינה, עם ¦§©§[íéòLBtäåודבוקים
äîLðe çeø Lôð ú÷éðé ¯ íéîëç éãéîìúa íéãøBîe§¦§©§¦¥£¨¦§¦©¤¤©§¨¨
éãéîìz úîLðå çeø Lôð ìL íéøBçà úðéçaî íälL¤¨¤¦§¦©£©¦¤¤¤©§¦§©©§¦¥

.[íéîëç דבר שנותן כמי היא "אחוריים" בבחינת השפעה - £¨¦
מרצונו  שלא לשונאו

ברצון  אם כי הפנימי,

טעם  בגלל בלבד, חיצוני

וזה  בזה, לו שיש מסויים

בצורת  גם מתבטא

לו  נותן הוא הנתינה:

ובשעת  גבו, מאחורי

פניו  את מפנה מעשה

במובן  גם כך ממנו.

על  כשמשפיעים הרוחני,

רצון  מתוך שלא מישהו

הדבר, פירוש טוב,

מבחינת  באה שההשפעה

בעניננו: אף "אחוריים".

לומר, ההכרח מן

אלוקית  שהשפעה

חכמים, מתלמידי והמורדים הפושעים גם מקבלים מסויימת

קשורה  שתהיה ההכרח מן הבדל, בלי נשמה, כל שכן,

הם  זו שהשפעה אלא לעיל, כמוסבר ומקורה, בשורשה

עלֿכלֿפני  "אחוריים". מבחינת רק שכל מקבלים מובן, ם,

ועל  עילאה", מ"חכמה הבאה קדושה של נשמה בו יש יהודי

הזקן: רבנו אומר øäfaכך áeúkM äîe19Lãç øäæáe20, ©¤¨©Ÿ©§Ÿ©¨¨
äî ,à÷åc LéîLz úòLa Bîöò Lc÷iL éeìz øwòäL¤¨¦¨¨¤§©¥©§¦§©©§¦©§¨©

,'eë õøàä énò éða ïk ïéàM מקדשים שאינם הארץ עמי - ¤¥¥§¥©¥¨¨¤
נחותות. נשמות בילדיהם "ממשיכים" תשמיש, בשעת עצמם

נשמה  בו יש הבדל, בלי יהודי, שכל הסברנו, הרי לכאורה,

תשמיש  בשעת עצמם קידשו הוריו אם תלות בלי קדושה, של

על מדובר לא שב"זוהר" הזקן רבנו מסביר לא? ÌˆÚאו
הנשמה: של הרוחניים ללבושיה ביחס אם כי §©eðééäהנשמה,

Lôð Eì ïéàL íeMî¦¤¥§¤¤
dì ïéàL äîLðe çeø©§¨¨¤¥¨
úeîöòc Lôpî Leáì§¦¤¤§©§

,Bnàå åéáà לכך - ¨¦§¦
וה"זוהר  ה"זוהר" מתייחס

את בקראם Â·Ï˘חדש",
- בשם ,Ó˘‰הנשמה

נוגע  שהלבוש מפני

שכן: לנשמה, ¨§ìëåביותר
ìkä ¯ äNBòL úBönä©¦§¤¤©Ÿ
Leálä BúBà éãé ìò©§¥©§
òôMä elôàå ,'eë©£¦©¤©
íéîMä ïî Bì íéðúBpL¤§¦¦©¨©¦
Leáì éãé ìò ìkä ¯©Ÿ©§¥§

,äæ שהנשמה כדי כי, - ¤
בו  בגוף לפעול תוכל

ההכרח  מן גשמיים, בענינים מעשיות מצוות ולקיים התלבשה,

לבוש, עלֿידי יהיה éLîéשזה ¯ Bîöò úà Lc÷é íàåC §¦§©¥¤©§©§¦
,Bða úîLðì LBã÷ Leáì עבודת הבן אצל תהיה ממילא - §¨§¦§©§

בהרבה, קלה äëéøöהשם ,äìBãb äîLð àéä elôàå©£¦¦§¨¨§¨§¦¨
.'eë åéáà Lec÷ì,תשמיש בשעת -,dîöò äîLpä ìáà §¦¨¦£¨©§¨¨©§¨

Bða úBéäì àa ,õ÷ ïéàì dBáb íãà úîLð íéîòôì äpä¦¥¦§¨¦¦§©¨¨¨©§¥¥¨¦§§
äæ ìk ì"æ é"øàä áúkL Bîk ,'eë ìôLå äæáð íãà ìL¤¨¨¦§¤§¨¨§¤¨©¨£¦©¨¤
úLøt úBöî éîòèáe àøiå úLøt äøBz éèewìa§¦¥¨¨¨©©¥¨§©£¥¦§¨¨©

úéLàøa21: §¥¦

.â ÷øt,מישראל אחד שלכל הזקן, רבנו הסביר השני בפרק ¤¤
כלולה  והיא ממש, ממעל אלוֿה חלק שהיא אלקית, נפש יש

ונשמה. רוח נפש, בחינות: משלש

הסברה  תבוא ללמוד, עומדים אנו אותו השלישי, בפרק

על  יותר מפורטת

של  הפנימיים כוחותיה

האלקית: הנפש

äðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦¨
ìMî äâøãîe:elà L ©§¥¨¦¨Ÿ¥

¯ äîLðe çeø Lôð¤¤©§¨¨

,úBðéça øNòî äìeìk גם הנפש, גם מהשלש, אחת כל - §¨¥¤¤§¦
שהם שונים, כוחות מעשרה מורכבת - הנשמה וגם ¤¤§ãâðkהרוח

ìzLpL úBðBéìò úBøéôñ øNò,ïäî eìL הכוחות עשרת - ¤¤§¦¤§¤¦§©§§¥¤
ומהן  להן, מקור המהוות שלמעלה הספירות לעשר מקבילים

נובעים, ¨§¤©úB÷ìçpäהם
ì,íézL ספירות עשר - ¦§©¦

לשתי  מתחלקות אלה

- ìLקבוצות :ïäLL ¤¥¨Ÿ
;úBìeôk òáLå úBnà- ¦§¤©§

העליונות  הספירות שלש

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íäìù äîùðå çåø ùôð ú÷éðé íéîëç éãéîìúá íéãøåîå
øäæá ù"îå [ç"ú úîùðå çåø ùôð ìù íééøåçà 'éçáî
ùéîùú úòùá åîöò ùã÷éù éåìú ø÷éòäù ùãç øäæáå
ïéàù íåùî åðééä 'åë õøàä éîò éðá ë"àùî à÷ååã
úåîöòã ùôðî ùåáì äì ïéàù äîùðå çåø ùôð êì
ùåáìä åúåà é"ò ìëä äùåòù úåöîä ìëå åîàå åéáà
é"ò ìëä íéîùä ïî åì íéðúåðù òôùä 'éôàå 'åë
ùåã÷ ùåáì êéùîé åîöò úà ùã÷é íàå äæ ùåáì
ùåãé÷ì äëéøö äìåãâ äîùð àéä åìéôàå åðá úîùðì
úîùð íéîòôì äðä äîöò äîùðä ìáà 'åë åéáà
äæáð íãà ìù åðá úåéäì àá õ÷ ïéàì äåáâ íãà
äøåú éèå÷éìá äæ ìë ì"æ é"øàä ù"îë 'åë ìôùå

:úéùàøá 'ô úåöî éîòèáå àøéå 'ô

äðäå â ÷øôùôð åìà ùìùî äâøãîå 'éçá ìë
'éçá øùòî äìåìë äîùðå çåø
úå÷ìçðä ïäî åìùìúùðù úåðåéìò úåøéôñ øùò ãâðë
äîëç 'éô úåìåôë òáùå úåîà ùìù ïäù íéúùì

ב.19. קד, ב. חלק יא.20.ראה דף וגם 21.בראשית ממעל כו' הנשמה כמה עד הדגשה מוסיף "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כו'". בזהר שמ"ש ער המטה). בכלל האו"א (שגם בזה פועל אין והמטה מעוה"ז) למע' (שג"ז ההשתל' מצד הם המדרי' חילוקי

יום שני
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עח כסלו עח כ"ה שני יום — ג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

מהוות  שהן מפני "אם", מלשון - "אמות" בשם נקראות יותר,

שהיא  האם כדוגמת הספירות, שבע שאר של ומקורן עיקרן

נקראות  המדות, שבע שהן ספירות, ושבע לילדיה. מקור

אופנים. בשני ביטוי לידי באות שהן מפני ¥Leøt,"כפולות",
נקראות  מהן אלו -

"כפולות"? ואלו "אמות"

,úòãå äðéa äîëç- ¨§¨¦¨¨©©
"אמות", ©§¦§úòáLåנקראות

äøeáb ãñç :ïéðaä éîé§¥©¦§¨¤¤§¨
.'eë úøàôz שבע - ¦§¤¤

גבורה, חסד, המדות:

יסוד, הוד, נצח, תפארת,

ה"כפולות" שהן מלכות,

ימי  "שבעה גם נקראות

ברא  ידן על שכן, הבנין".

מדה  באמצעות יום כל בראשית, ימי בששת העולם את הקב"ה

וכך  גבורה, - שני ביום החסד, מדת פעלה ראשון ביום אחרת:

חלקים  לשני נחלקות העליונות שהספירות וכשם הלאה.

íãàä,כלליים Lôða Cëå הנ כוחות בעשרת גם קיימת - פש §¨§¤¤¨¨¨
ìהחלוקה, ú÷ìçpLìëOä .úBcîe ìëN :íézL במובנו - ¤¤§¤¤¦§©¦¥¤¦©¥¤

ä'הכללי, úáäà :ïä úBcnäå ,úòãå äðéa äîëç :ììBk¥¨§¨¦¨¨©©§©¦¥©£©
החסד, מדת של הפנימי הביטוי -Búàøéå Bãçôe הביטוי - ©£§¦§¨

הגבורה, מדת של eë'.הפנימי Bøàôìe מדת של ביטויה - §¨£
úBcnì,התפארת. øB÷îe úBnà eàø÷ð úòc-äðéa äîëçå§¨§¨¦¨©©¦§§¦¨©¦

:úòc-äðéa-äîëç úBãìBz ïä úBcnä ék להבהרת - ¦©¦¥§¨§¨¦¨©©
הרבה  דנים בהם שבנפש, "דעת", "בינה", "חכמה", המושגים

כאן  נביא - "חב"ד" בשם אותם נציין ולהלן - הבאים בפרקים

בסיסי, הראשוני, הרעיון את מייצג החכמה" "כוח קצר: הסבר

אמנם, כולו. השכל של ה"נקודה" את השכל, הבנת של

של  המבנה וכל הפריטים כל בתוכה כוללת זו נקודתֿשכל

מוסתרת  בצורה ב"נקודה", עדיין מרוכזים שהללו אלא ההבנה,

אורך  רוחב, של ברורים גבולות עדיין בה שאין נקודה (כמו

הארתה  השכל, של הברקתו המבריק", "ברק גם נקרא זה וכו').

ולפתע  מסויימת, קושיא לתרץ שמתייגע למי משל ההבנה. של

מסויימות, ולסברא לסוגיא שבהתאם במוחו, רעיון מבריק

הארת  של זה ראשוני ברעיון הנה - הקושיא את לתרץ אפשר

מתורצת  ואיך כיצד הבהירה התפיסה עדיין חסרה השכל,

לאחר  הקושיא. לפירוק כללית יסוד נקודת רק כאן יש הקושיא,

השונים  הפריטים את ומבהיר ומפריד הבינה" "כוח בא מכן

של  השלם בנינו בעיניו מצטייר וכך החכמה. בנקודת הגלומים

- הבינה כוח של ענינו זהו וכו'. ואורכו רוחבו לכל השכל

דבר" מתוך דבר ב"תוך",1"מבין שהיה ממה דבר", שמ"תוך ,

הוא  - דבר" "מבין הוא החכמה", "כוח של ההמצאה בפנימיות

היטב  כבר מבין שאדם אחרי השכל. של היקפו כל את מבין

להתקשר  השכל, בהבנת להתעמק עליו פרטיו, לכל השכל את

שהוא כזו בצורה עמו רק È‚¯Ó˘ולהתאחד ולא בו, וחש

השכל  אם ואז, מהשכל. מושפע האדם נהיה כך אותו. שמבין

משיכת  המשכיל, באדם יעורר - מסויים שבדבר ב"טוב" עוסק

דב  לאותו ואהבה הלאֿטוב הלב בצד עוסק השכל ואם ר.

את  באדם יעורר - שבדבר

ולברוח  לפחד הנטיה

של  זה כוח דבר. מאותו

"התעמקות",

- ו"הרגשה" "התקשרות"

"דעת", בשם נקרא

ידע" "והאדם .2מלשון

äpä ék ,ïéðòä øeàáe¥¨¦§¨¦¦¥
LôpaL ìëOä©¥¤¤©¤¤

,úìkNnä,למדנו הרי - ©©§¤¤
כללי  שם הוא ש"שכל"

כאן? מדבר הוא מהם כוח איזה על חב"ד. כוחות שלשת על

מיד, מסביר הוא -øác ìk ìékNnä àeäL כאן מדובר - ¤©©§¦¨¨¨
שעדיין  המבריק", ה"ברק הנקודה, הראשון. ההבנה כוח על

והוא השכל, של בהירים וקוים פרטים בו íLaאין àø÷ð¦§¨§¥
."äî çk" ,"äîëç" עליו שואלים שעדיין כזה כוח כלומר, - ¨§¨Ÿ©¨

היקפו  במלוא עדיין פועל זה כוח אין שכן, הוא? מה "מה"?,

BìëNaובהירותו, ïðBaúnL ,ìòtä ìà Bçk àéöBnLëe§¤¦Ÿ¤©Ÿ©¤¦§¥§¦§
BøeLàì øác ïéáäì של שלם בנין היוצרים פרטיו, לכל - §¨¦¨¨©£

השכל  הורדת היינו: "אורך" ולרוחבו. לאורכו שכל, אותו

שיהיה  כדי יותר, נמוך למעמד מושג, והבלתי הגבוה ממעמדו

עלֿידם  שכל, דבר על שממשילים ה"משלים" כמו יותר. מובן

כדי  יותר, נמוכה לדרגה השכל את ו"מאריכים" ממשיכים

המובא, המשל באם אותו. להבין לתלמיד יותר קל שיהיה

משל  להביא ההכרח מן התלמיד, של להבנתו מדי עמוק עדיין

של  נוספת ירידה מתהווה ובכך הראשון, המשל על נוסף

אלפים  שלשת "וידבר המלך: בשלמה שנאמר (כמו השכל

מושכל 3משל" על משלים אלפים שלשת נתן המלך שלמה ,

תוכל  המלך שלמה אותה שהבין כפי שהחכמה כדי אחד.

שלשת  לומר ממנו נדרש הפשוט, האדם של בהבנתו להיקלט

משל  מכן ולאחר עצמו, השכל על ראשון משל משלים, אלפים

שלשת  עד משל, אחרי משל הלאה, וכך הראשון, המשל על

הירידה  - בשכל "אורך" של מובנו זהו משלים). אלפים

בשכל  "רוחב" ביותר. הנמוכות לדרגות השכל של הארוכה

הפרטים  של הרב המספר - לרוחב השכל של התפשטותו הוא:

ולמשל  השכל, של המרובים ענפיו כן כמו השכל; מורכב מהם

לדיני  שנוגעת סברא נבנית טריפות בעניני מסויים שמשכל

השכל  של השלם בנינו - "לאשורו" המושג פירוש זהו ממונות.

ולרוחבו. ועומק B÷îòìe,לאורכו עומק בו יש שכל כל - §¨§
לרוחבו  לאורכו, כראוי "שכל" מבין וכשאדם עומק. בתוך

אותו, מבין והוא ìkNnäולעמקו, äîëç øác äæéà CBzî¦¥¤§©¨§¨©ª§¨

íéøîà éèå÷éì
úøàôú äøåáâ ãñç ïéðáä éîé úòáùå úòãå äðéá
.úåãîå ìëù íéúùì ú÷ìçðù íãàä ùôðá êëå 'åë
'ä úáäà ïä úåãîäå .úòãå äðéá äîëç ììåë ìëùä
øå÷îå úåîà åàø÷ð ã"áçå 'åë åøàôìå åúàøéå åãçôå
éë ïéðòä øåàéáå :ã"áç úåãìåú ïä úåãîä éë úåãîì
øáã ìë ìéëùîä àåäù 'ìëùîä ùôðáù ìëùä äðä
ìòåôä ìà åçë àéöåîùëå ä"î ç"ë äîëç íùá àø÷ð
äæéà êåúî å÷îòìå åøåùàì øáã ïéáäì åìëùá ïðåáúîù

ב.1. צג, סנהדרין א. יד, א.2.חגיגה ד, יב.3.בראשית ה, א מלכים
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ער

ער

כסלו  כ"ו שלישי יום — ג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו כ"ו שלישי âיום
,14 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ìëùä...מורה éë,14 עמ' éôðòå'.עד

BìëNa בלבד רעיון העלאת בבחינת היה זה שלפני ממה - §¦§
נקודת  של הפרטים, הפרדת של זו צורה - החכמה" "כוח של

ביסודיות, ¨§¦àø÷ðהשכל,
."äðéa""בינה" - ¦¨

הכוח  את איפוא, מייצגת,

של  הפרטים את המפרק

"לאשורו  השכל נקודת

íà"å"ולעמקו", "áà" íä ïäå"ה"אב היא ה"חכמה" - §¥¥¨¨¥
ה"אם", היא Búàøéåוה"בינה" 'ä úáäà úBãéìBnä©¦©£©§¦§¨

Bãçôe4.'ה אהבת - ©£
מקבוצת  הן ויראתו

שבנפש, ה"מדות"

כיצד  השכל. מן הנולדות

מהשכל? נולדות הן

ãàî ÷éîòîe ïðBaúnLk ,úìkNnä LôpaL ìëOä ék¦©¥¤¤©¤¤©©§¤¤§¤¦§¥©£¦§Ÿ
éà ,'ä úlãâa"ïéîìò ìk àlîî" àeä C כל ממלא - ¦§ª©¥§©¥¨¨§¦

ומחיה  הממלאת הנשמה כמו - ובחיות אלקי באור העולמות

ומתאחד  מתלבש זה אלקי וחיות אור הגוף. ואברי חלקי כל

מותאם  והוא בריה בכל

כל  של המיוחדת לתכונתו

ìkנברא, ááBñ"å§¥¨
"ïéîìò וחיות אור - ¨§¦

מהיכולת  שלמעלה אלקי

העולמות; בתוך להתלבש

אלקי  באור כאן מדובר

"עקיפה", בצורה הפועל

או  מקיף. בדרך

של  בענין כשמתבונן

àìk dén÷ àlë"å§ª¨©¥§¨
"áéLç שכל איך - ¨¦

לכלום  נחשבת הבריאה

ההתבוננות  הקב"ה. לגבי

איך  הקב"ה, של בגדולתו

בטלים  הנבראים שכל

באחד  מחשבתו, התעמקות עלֿידי היא מוחלט, באופן לגביו

ואז: הקב"ה, של בגדולתו האמורים, ¨§äãìBðמהענינים
àøéì ,BzáLçîe Bçîa úeîîBøä úàøé úcî äøøBòúðå§¦§§¨¦©¦§©¨§§Ÿ©£©§¦¨

LLBaúäìe,בבושה וחדורה הבאה יראה בושת", "יראת - §¦§¥
גם  המתבטאת יראה זו הרי - גדול וצדיק מחכם שמפחד כמי

חכם  אותו של גדולתו כלפי לו שיש הכבוד וביראת בבושה

לירא  האמורים בענינים ההתבוננות מביאה כאן, גם כך וצדיק.

ãçôeהתבושש,ול  ,úéìëúå óBñ dì ïéàL Cøaúé Búlãbî¦§ª¨¦§¨¥¤¥¨§©§¦©©
.Baìa 'ä,הקב"ה של בגדולתו ההתבוננות על דובר כאן עד - §¦

הגבורה. מדת של ביטוייה - ופחד יראה ומעוררת המביאה

áeLå מדת להתעוררות גם מביאה ה' בגדולת ההתבוננות - §
שבאלקות, ב"טוב" היא כשההתבוננות Baìהחסד, áäìúé¦§©¥¦

ä÷eLúe äöéôçå ä÷éLça ,Là étLøk äfò äáäàa§©£¨©¨§¦§¥¥©£¦¨©£¦¨§¨
,ä÷÷BL Lôðå ביטויים - §¤¤¥¨

שלכל  אהבה של שונים

שונה, מובן מהם אחד

-Ceøa óBñ-ïéà úlãâì¦§ª©¥¨
.àeä שבמקרה כלומר, -

מעוררת  המדובר

חזקה  אהבה ההתבוננות

úBìkלהקב"ה, àéäå§¦§
,Lôpä עשויה זו אהבה - ©¤¤

כזו, בצורה להתלקח

מרוב  תכלה שהנפש

היתה  ובאמת אהבה,

אילו  לגמרי כלה הנפש

משתלט  היה לא האדם

אהבתו  ומרסן עצמו על

עבודה  באמצעות הגדולה

כנשמה  ולהישאר הנפש, כלות של זה תהליך להפסיק עצמית,

הקב"ה, של כוונתו לבצע כדי áéúëãk5íâåבגוף, äôñëð" : §¦§¦¦§§¨§©
áéúëe ,"'Bâå éLôð äúìk6,"'Bâå íéäìàì éLôð äàîö" : ¨§¨©§¦§§¦¨§¨©§¦¥Ÿ¦§

áéúëe7ãBñéî àeä ïBànväå ."'Bâå éLôð Eì äàîö" : §¦¨§¨§©§¦§§©¦¨¦
àeä ïëå ,íéiòáhä eáúkL Bîëe ,úéäìàä LôpaL Làä̈¥¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨§©¦§¦¦§¥
íénä øB÷îe ,ála àeä Làä ãBñiL ,'íéiç õò'a§¥©¦¤§¨¥©¥§©©¦
àéäL ,ð øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëe ,çnäî úBçéläå§©¥¥©Ÿ©§¤¨§¥©¦©©¤¦

.úéäìàä LôpaL íéî àø÷pL ,äîëç úðéça הלב - §¦©¨§¨¤¦§¨©¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦
האש" "יסוד חם הוא הרגשות, מקום המוח,שהוא ואילו ,

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íàå áà íä ïäå äðéá àø÷ð åìëùá ìëùåîä äîëç øáã
åãçôå åúàøéå 'ä úáäà úåãéìåîä

âùôðáù ìëùä éë
êéà 'ä úìåãâá ãàî ÷éîòîå ïðåáúîùë úìëùîä
äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî àåä
åçåîá úåîîåøä úàøé úãî äøøåòúðå äãìåð áéùç àìë
äì ïéàù 'úé åúìåãâî ùùåáúäìå àøéì åúáùçîå
äáäàá åáì áäìúé áåùå åáìá 'ä ãçôå úéìëúå óåñ
ä÷÷åù ùôðå ä÷åùúå äöéôçå ä÷éùçá ùà éôùøë äæò
äôñëð áéúëãë ùôðä úåìë àéäå ä"á óåñ ïéà úìåãâì
'åâå íéäìàì éùôð äàîö áéúëå 'åâå éùôð äúìë íâå
ùàä ãåñéî àåä ïåàîöäå 'åâå éùôð êì äàîö áéúëå
ãåñéù ç"òá ä"ëå íééòáèä ù"îëå úéäìàä ùôðáù
ù"îëå çåîäî úåçéìäå íéîä øå÷îå áìá àåä ùàä
ùôðáù íéî àø÷ðù äîëç 'éçá àéäù 'ð øòù ç"òá

הפרק,4. בתחילת לכן בלב. מורגש כבר כשזה הוא "פחד" ואילו "מובנת" יראה במוח, (בעיקר) המורגש מורא, על רומזת "יראה"
"מידה" בחינת יותר הוא שבלב פחד שכן, "יראה". מכן ולאחר "פחד" בתחילה מזכיר הוא כללי, באופן ה"מדות" את מפרש כשהוא
- מהשכל ומתגלות נולדות שהן כפי המדות אודות בדברו כאן, ואילו בלב. הרי הוא המדות של שמקומן מאחר - במוח יראה מאשר
הופכת  היא מכן ולאחר במוח, היראה בתחילה נוצרת מהשכל, ההולדה בסדר כי "פחד", - מכן ולאחר "יראה" בתחילה מזכיר הוא

בלב. פחד של ג.5.לרגש פד, ג.6.תהלים מב, ב.7.שם, סג, שם,

יום שלישי
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פ כסלו פ כ"ז רביעי יום — ד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו כ"ז רביעי âיום
ח, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ãåòå...מורה ã ÷øô,ח עמ' äùòú.עד àì

פרק ד 

כמו קר. הוא - והמחושב המתון השכל של שרואים מקומו

בעל  שהוא מי לבין לב בעל שהוא מי שבין ההבדל במוחש,

החום  האלקית: הנפש של והמדות המוחין לגבי גם כך מוח.

של  ומבחינתו בלב ביטוי לידי באים האהבה של וההתלהבות

להגיע  האדם יכול הלב,

הנפש. כלות לידי עד

קר  הוא המוח ואילו

הבנה  ואותה ומיושב.

שכוונתו  ומחושבת מתונה

שתהיה  היא הקב"ה של

כדי  בגוף, נשמה דוקא

- ומצוות תורה לקיים

שבלב, האש את מצננת

להגיע  לאדם מרשה ואינה

כאן  עד הנפש. לכלות

המדות  שתי כיצד דובר

נולדות  ואהבה יראה

ו"בינה". äàøiäמ"חכמה" éôðò ïä ïlk úBcnä øàLe§¨©¦ª¨¥©§¥©¦§¨
L Bîë ,ïäéúBãìBúå äáäàäåøàaúð.øçà íB÷îa- §¨©£¨§§¥¤§¤¦§¨¥§¨©¥

מ"חכמה" המדות חמש שאר נולדות איך גם מובן ממילא

ו"בינה" "חכמה" מדוע לנו מסביר לעיל האמור ו"בינה".

"חכמה" של מההתבוננות המדות: של ו"אם" "אב" נקראות

שבטיפת  כשם "אב": נקראת חכמה המדות. נולדות ו"בינה"

ששם  אלא הילוד, של האברים פרטי כל כבר ישנם האב מוח

ישנה  ה"חכמה", בנקודת גם כך - ומוסתרת עדינה בצורה הם

וכשם  מתבונן. הוא בו השכל פרטי כל מוסתרת, בצורה כבר,

גילוי  לידי הילוד של אבריו פרטי את מביאה שה"אם"

של  פרטיו כל ומגלה מפריד ה "בינה" כוח כך - והתגשמות

מה  לנו הוסבר לא עדיין אך "אם". - בינה נקראת ולכן השכל,

דעת  גם כאמור, שכן, המדות. בהולדת הדעת כוח של תפקידו

מסביר: הוא כך ועל למדות, ומקור "אם" àeäהיא ,úòcäå§©©©
lî"äeç úà òãé íãàäå" ïBL2ì àeäå ,úeøM÷úä ïBL ¦§§¨¨¨¨©¤©¨§§¦§©§

,ãàî ÷æçå õénà øL÷a Bzòc øM÷nL ,úeøaçúäå§¦§©§¤§©¥©§§¤¤©¦§¨¨§Ÿ
Bðéàå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ÷æça BzáLçî ò÷úéå§¦§©©£©§§Ÿ¤¦§ª©¥¨§¥

.Bzòc çéñî,שלו ה"דעת" את חזקה בצורה מקשר הוא - ¥¦©©§
מסיח  ואינו ענין באותו מחשבתו את ומרכז שהבין, מה בכל

ממנו. óBñ-ïéàדעתו úlãâa ïBáðå íëç àeäL éî óà ék¦©¦¤¨¨§¨¦§ª©¥
,àeä-Ceøa"ה"בינה ואת ה"חכמה" את הפעיל אם גם - ¨

הקב"ה, BzáLçîבגדולת ò÷úéå Bzòc øM÷é àì íà äpä¦¥¦Ÿ§©¥©§§¦§©©£©§
äáäàå äàøé BLôða ãéìBé àì ¯ äãîúäáe ÷æça§Ÿ¤§©§¨¨Ÿ¦§©§¦§¨§©£¨

.àåL úBðBéîc íà-ék ,úézîà לו שיש לו נדמה יהיה רק - £¦¦¦¦¦§¨§
של  הפעלתו בלי דבר, של לאמיתו ברם, אמיתיות. ואהבה יראה

מדות  לו אין הדעת, כוח

àeäאלו, úòcä ïk ìòå§©¥©©©
,ïúeiçå úBcnä íei÷¦©¦§©¨
ãñç ììBk àeäå§¥¤¤
äáäà Leøt ,äøeáâe§¨¥©£¨
:äéôðòå äàøéå äéôðòå©£¨¤¨§¦§¨©£¨¤¨
היא  "דעת" שגם מכאן, -

שכן, למדות. ומקור "אם"

ה"דעת" כוח באמצעות

חיות  מדות נולדות

ואמיתיות.

הרבי  חסידי מזקני אחד

נשמתוֿעדן  מוהרש"ב

פעם  הסביר - בצלאל שמואל רבי - הרשב"ץ מליובאוויטש,

שלימד  "מלמד", בחוותו החזיק איכר כך: ה"דעת" כוח את

יהודי  האיכר היה תמיד, כמעט קרה שהדבר כפי בניו. את

מתפקידיו  ואחד מכתב, לקרוא ביכלתו היה לא שגם פשוט,

אל  המגיעים המכתבים את לקרוא גם היה ה"מלמד" של

שאביו  לו מודיעים בו לאיכר מכתב הגיע אחת פעם האיכר.

המכתב, את לקרוא היה יכול לא הרי האיכר לעולמו. נפטר

תוכן  את בשמעו תוכנו. את לו שיקריא ל"מלמד" אותו ומסר

הרי  האיכר השאלה: נשאלת והתעלף. האיכר נפל - המכתב

המלמד  ואילו ה"מלמד". של מפיו המכתב תוכן את שמע רק

את  וקרא ראה עצמו הוא "ראיה", עלֿידי התוכן את ידע

לגבי  אלא, ה"מלמד"? ולא האיכר, התעלף ולמעשה - המכתב

לאבא בקשר מדובר הרי והרגיש ˘ÂÏ,האיכר, חש הוא לכן

דבר  היטב שמבין במי גם כך ה"מלמד". מאשר אחרת בדבר

דברים  שני הם וה"שכל" שהוא הדבר, אפשרי הרי שכל,

שלו. ה"אבא" זה אין עליו, משפיע אינו וה"שכל" נפרדים,

מתקשר  הוא ידו על ה"דעת", בכוח כשמשתמשים ואילו,

את  מבין שהוא רק שלא - ה"שכל" עם אחד דבר ונעשה

ה"שכל" אז משפיע - בו וחש מרגיש גם הוא אלא ה"שכל",

לתוכן  בהתאם ביראה, או באהבה מתעורר שהוא עד עליו,

ה"אבא" נעשה זה .˘ÂÏה"שכל",

.ã ÷øt אלקית נפש שכל הזקן, רבנו הסביר השלישי בפרק ¤¤
חלקים  לשני המתחלקים כוחות, עשרה בה יש

ו"מדות". "שכל" שלנפש כלליים: יוסבר הרביעי בפרק

וביצוע: שרת כלי שלשה "לבושים", שלשה גם האלקית

בשעה  האלקית הנפש מתלבשת בהם ומעשה, דיבור מחשבה,

ומצוות. תורה בעניני עוסקת או מדברת חושבת, שהיא

íéøîà éèå÷éì
äáäàäå äàøéä éôðò ïä ïìåë úåãîä øàùå úéäìàä
ïåùìî àåä úòãäå .øçà íå÷îá ù"îë ïäéúåãìåúå
úåøáçúäå úåøù÷úä ïåùì àåäå äåç úà òãé íãàäå
åúáùçî ò÷úéå ãåàî ÷æçå õéîà øù÷á åúòã øù÷îù
éî óà éë åúòã çéñî åðéàå ä"á óåñ ïéà úìåãâá ÷æåçá
øù÷é àì íà äðä ä"á ñ"à úìåãâá ïåáðå íëç àåäù
åùôðá ãéìåé àì äãîúäáå ÷æåçá åúáùçî ò÷úéå åúòã
úòãä ïë ìòå àåù úåðåéîã íà éë úéúéîà äáäàå äàøé
äáäà 'éô äøåáâå ãñç ììåë àåäå ïúåéçå úåãîä íåé÷ àåä

:äéôðòå äàøéå äéôðòå

יום טביעי
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ìL úéäìà Lôð ìëì Lé ãBòå,íéLeáì äL כלי שלשה - §¥§¨¤¤¡Ÿ¦§Ÿ¨§¦
שאפשר  בגד, "לבוש", כמו הנפש את המשמשים וביצוע שרת

באמצעות  פועלת כשהנפש אותו: לפשוט ואפשר ללבשו

היא  וכשאין בהם, מלובשת היא - אלה כוחות שלשה

היא  - בהם משתמשת

וכשם  מהם. מופשטת

לבוש  בהם שהבגדים

יופיו  את מבליטים האדם,

כן  - האדם של וחשיבותו

משתמשת  כשהנפש גם

בכוחותֿ"לבושים"

עלֿידיֿ באים - האמורים

או  השכל ביטוי לידי כך

הנפש, ¥¤íäLרגשות
äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
úBöî â"éøz ìL¤©§©¦§
íãàäLkL ;äøBzä©¨¤§¤¨¨¨
ìk äNòîa íi÷î§©¥§©£¤¨

,úBiNòî úBöî- ¦§©£¦
תפילין  מניח שהוא בשעה

ציצית  מצות מקיים או

àeäוכדומה, øeaãáe§¦
â"éøz ìk Leøôa ÷ñBò¥§¥¨©§©

,ïäéúBëìäå úBöî שהיא התורה, בלימוד שקוע דיבורו - ¦§§¦§¥¤
אודות  מדובר בה ברכות, מסכת ולמשל: המצוות, של פירושן

ודיני  מצות אודות מדובר בה - שבת מסכת ברכות; ודיני מצות

וכו', Bìשבת, øLôàM äî ìk âéOî àeä äáLçîáe§©£¨¨©¦¨©¤¤§¨
äøBzä ñ"cøôa âéOäì,אז -éøáà â"éøz úeììk éøä §©¦§©§¥©¨£¥§¨©§©¥§¥

;äøBzä úBöî â"éøúa íéLaìî BLôð שישנן כשם שכן, - ©§§ª¨¦§©§©¦§©¨
לשני  הנחלקות בתורה, מצוות (תרי"ג) עשרה ושלש מאות שש

מאות  ושלש מצוותֿעשה, - ושמונה ארבעים מאתים סוגים:

האדם, בגוף ישנם, וכנגדן מצוותֿלאֿתעשה, וחמש ששים

וחמשה  ששים מאות ושלש אברים, ושמונה ארבעים מאתים

יש  האלקית, הנפש גם כך - (613) תרי"ג ביחד שהם גידים,

רוחני  "אברים" עשר ושלשה מאות שש כל בה יםֿנשמתיים,

שלשת  באמצעות מקיפה, וכשהנפש מסויימת. מצוה כנגד אבר

ומעשה) דיבור (מחשבה, הרי ÏÎלבושיה המצוות, תרי"ג

ב  הנפש אברי תרי"ג כל אז כל ÏÎמלובשים - המצוות תרי"ג

(משום  פנימית שייכות אליה לו שיש במצוה הנשמה של אבר

" "כל": המלה את הזקן רבנו ומדגיש מדייק מצוות ÏÎכך

"בפירוש "ÏÎמעשיות", התורה", מצוות מה ÏÎתרי"ג

מקיפים  אינם הלבושים שלשה אם שכן, - להשיג" לו שאפשר

אז ÏÎאת נשאר עוסקים, הם אין אחת במצוה המצוות, תרי"ג

כל  שלו). הלבוש, בלי המצוה, בלי בנשמה מסויים חלק

במעשה, המצוות, כל קיום שעלֿידי כללי, באופן הוא האמור

הנפש לבושה ומחשבה, התורה ÏÎב ÏÂÎ‰דיבור מצוות תרי"ג

בנפש  החלק ועל בנפרד לבוש כל על מפורט הסבר יבוא כאן -

בו: מתלבש úeèøôáe,המתלבש בנפש מיוחד חלק איזה - ¦§¨
וכו': בדיבור איזה úòc-äðéa-äîëçבמחשבה, úðéça§¦©¨§¨¦¨©©

BLôðaL יחד המהוות - ¤§©§
כוח  את כללי באופן

וההבנה, ¨úBLaìî§ªהשכל
àeäL äøBzä úâOäa§©¨©©¨¤

ñ"cøôa âéOî,פשט - ©¦§©§¥
סוד, דרוש, ¦§éôkרמז,

BúâOä úìëé אחד כל - §Ÿ¤©¨¨
אחד  השגתו, כוח לפי

פחות, ואחד יותר משיג

;äìòîì BLôð LøLå- §Ÿ¤©§§©§¨
לפעמים  יש כי להבין, מה

מצד  לו, יש אחד אשר

שייכות  נשמתו, שורש

שבתורה, ה"פשט" לחלק

ענינים  להבין מסוגל ולכן

שייכות  להם שיש בתורה

מצד  אשר ויש ל"פשט",

מסוגל  הוא נשמתו שורש

חלק  את להבין יותר

מבין  כשאדם הרי שבתורה. ה"סוד" או ה"דרוש" ה"רמז",

החב"ד  אז מלובשות להשיג, יכול ששכלו כמה עד בתורה

תורה. של והשגה ב"מחשבה" äàøéשבנפשו ïäL ,úBcnäå§©¦¤¥¦§¨
úBönä íei÷a úBLaìî ¯ ïäéúBãìBúå ïäéôðòå äáäàå§©£¨§©§¥¤§§¥¤§ª¨§¦©¦§

ïlk ãâðkL äøBz ãeîìz àeäL ,øeaãáe äNòîa1. מה - §©£¤§¦¤©§¨¤§¤¤ª¨
שבנפש, השכל חלק מתלבש התורה שבהבנת קודם, שנאמר

מאליו, מובן הדבר שכן, ביאור. דורש אינו - במחשבה

דוקא. המחשבה לבוש באמצעות התורה את משיג שהשכל

המצוות, בקיום מתלבשות שהמדות כאן, שנאמר מה ברם,

קשר  איזה ביאור: דורש - תורה של דיבור או מעשה עלֿידי

ול"דיבור"? ל"מעשה" רגש, שהן ויראה, אהבה מדות בין יש

מתלבשות  איפוא, כיצד, - בלב הרי הוא המדות של מקומן

תפילין  הנחת (כמו למשל ביד המתבצע ב"מעשה" המדות

בכוח  התורה לימוד (בשעת בפה ב"דיבור", או ביד),

ש  מסביר הוא כך על כלומר,˘ÂÓÈÏ˙הדיבור)? המצוות, קיום

חיותֿ של פנימי רגש מתוך בשלימות תיעשנה שהמצוות

ואהבה:נשמ  מיראה דוקא בא זה - àéäתית äáäàä ék¦¨©£¨¦
ç"îø ìk LøL,(248) -,úBëLîð ïä äpnîe ,äNò-úBöî Ÿ¤¨§¨¦§£¥¦¤¨¥¦§¨

,ézîà íei÷ ïäì ïéà dãòìáe חסר האהבה, חסרה באם - ¦§¨¨¥¨¤¦£¦¦
המצוות, של האמיתי בקיומן גם àeäאז úîàa ïîi÷nä ék¦©§©§¨¤¡¤

øLôà éàå ,úîàa Ba ä÷áãì õôçå 'ä íL úà áäBàä̈¥¤¥§¨¥§¨§¨¤¡¤§¦¤§¨
,ïéãe÷t ç"îø íei÷a íà-ék ,úîàa Ba ä÷áãì248 - §¨§¨¤¡¤¦¦§¦§¨§¦

íéøîà éèå÷éì
ãåòå ã ÷øôíéùåáì äùìù úéäìà ùôð ìëì ùé

ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
ìë äùòîá íéé÷î íãàäùëù äøåúä úåöî â"éøú
â"éøú ìë ùåøéôá ÷ñåò àåä øåáãáå úåéùòî úåöî
øùôàù äî ìë âéùî àåä äáùçîáå ïäéúåëìäå úåöî
åùôð éøáà â"éøú úåììë éøä äøåúä ñ"ãøôá âéùäì åì
ã"áç 'éçá úåèøôáå äøåúä úåöî â"éøúá íéùáåìî
ñ"ãøôá âéùî àåäù äøåúä úâùäá úåùáåìî åùôðáù
ïäù úåãîäå .äìòîì åùôð ùøùå åúâùä úìåëé éôë
íåé÷á úåùáåìî ïäéúåãìåúå ïäéôðòå äáäàå äàøé
éë ïìåë ãâðëù ú"ú àåäù øåáãáå äùòîá úåöîä
úåëùîð ïä äðîîå ò"î ç"îø ìë ùøù àéä äáäàä
àåä úîàá ïîéé÷îä éë éúéîà íåé÷ ïäì ïéà äãòìáå
øùôà éàå úîàá åá ä÷áãì õôçå 'ä íù úà áäåàä
íäù ïéãå÷ô ç"îø íåé÷á íà éë úîàá åá ä÷áãì

א.1. משנה א, פרק פאה
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âכסלו כ"ח חמישי âיום
ח, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äùìù...מורה äðäå,16 עמ' ïäá.עד úùáìúîå

àkìîcמצוותֿהעשה, ïéøáà ç"îø íäL,המלך אברי - ¤¥§¨¥¨¦§©§¨
;øçà íB÷îa áeúkL Bîk ,ìBëéák באבריו למשל, כמו, - ¦§¨§¤¨§¨©¥

הנפש  של מסויים לכוח מיוחד כלי אבר כל משמש אדם, של

האזנים  הראיה, לכוח כלי הן העינים אבר: באותו המתלבש

- וכו' השמיעה, לכוח -

משמשת  מצוה כל גם כך

ברצונו  מסויים לפרט כלי

הרצון  הקב"ה, של

באותה  המתלבש העליון,

מצוה  כל כי מצוה.

של  רצונו את מייצגת

ואיך  לעשותה הקב"ה

מובן  ממילא - לעשותה

המצוות, קיום שעלֿידי

הקב"ה, עם מתאחדים הקב"ה, לרצון והכלים ה"אברים" שהן

בקיום  מתלבשת להקב"ה, האהבה שמדת הרי, הרצון. בעל

וכוח  השורש היא המצוות, של "פנימיותן" והיא המצוות

המלאה. בשלימותן מצוותֿהעשה רמ"ח של לקיומן החיות

להקב"ה  מאהבתו כתוצאה המצוות את מקיים כשהוא שכן,

ובעונג  בחיות המצוות קיום אז נעשה אליו, להידבק ומרצונו

הרי  אליו, אהבתו מתוך לידידו דבר שעושה כמי בשלימות; -

ובעונג. בחיות נעשה ìזה LøL àéä äàøiäåàì' ä"ñL §©¦§¨¦Ÿ¤¦§¨Ÿ
é ék ,'äNòú-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîa ãøîì àø ©£¤¦¨¥¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦©¨

,àeä-Ceøa מדובר - עבירה אותה לעשות שלא שציווה - ¨
אותה  לעבור שלא הצו מחומרת פחד שהוא יראה בסוג כאן

Búlãbî,עבירה. LLBaúnL ,Bfî úéîéðt äàøé Bà¦§¨§¦¦¦¤¦§¥¦§ª¨
'ä úáòBz ìk ,åéðéòa òøä úBNòìå BãBák éðéò úBøîì©§¥¥§§©£¨©§¥¨¨£©
íä ,àðN øLà£¤¨¥¥
àøèñå úBtìwä©§¦§¦§¨
íú÷éðé øLà ,àøçà̈¢¨£¤§¦¨¨
,ïBzçzä íãàäî¥¨¨¨©©§
àeä Ba íúæéçàå©£¦¨¨
àì' úBöî ä"ñLa¦§¨¦§Ÿ

.'äNòú עובר כשאדם - ©£¤
ועובר  "לאֿתעשה" על

מקבלות  עבירה, חלילה

ו"סטרא  ה"קליפות" מכך

וחיות. יניקה - הקדושה של המנוגד, האחר, הצד - אחרא"

ועל  אלקות על מכסות וסטראֿאחרא שהקליפות ומפני

מלעבור  ומתבייש היהודי נזהר - אותן שונא והקב"ה קדושה,

הרי, חיות. להן לתת ושלא אותן לחזק שלא כדי עבירה,

הפחד  "לאֿתעשה": מצוות בקיום מתלבשת ש"יראה"

מלהיכשל  היהודי את שמונע הפנימי הכוח מהווה מהקב"ה

לקיום  ואהבה יראה של שייכותן מובנת האמור מכל בעבירות.

בקיום  המתלבשות וחיות שורש מהוות המדות ואיך המצוות;

בדיבור. או במעשה המצוות

לבושים  שלשה - אלקית נפש שלכל הזקן, רבנו הסביר כאן עד

ומצוות. תורה של ומעשה דיבור מחשבה, מתלבשת: היא בהם

דיבור  מחשבה, כי שאם להסביר הזקן רבנו מתחיל כאן

וכרגיל  האלקית, לנפש בלבד "לבושים" נקראים ומעשה,

מן  במעלה נחות הלבוש

לו  משמש שהוא הדבר

ביחס  הרי - לבוש

(מחשבה,‡Ï‰ללבושים

שונה  ומעשה) דיבור

גבוהים  והם הדבר

הנפש  מן במדריגתם

וכשהנפש עצמה  ;

אלה  בלבושים מתלבשת

מתעלית  - מצוות ומקיימת בתורה ומדברת חושבת היא -

אחד  דבר הן ומצוות תורה שכן, יותר. נעלה למדריגה הנפש

- ומצוות תורה של אלה לבושים עלֿידי ולכן הקב"ה, עם

הדברים: את ה"תניא" מסביר וכך בקב"ה. יהודי מתאחד

ìL ,äpäåóà ,äéúBöîe äøBzäî elà íéLeáì äL §¦¥§Ÿ¨§¦¥¥©¨¦§¤¨©

,äîLðe çeø Lôðì íéLeáì íéàø÷pL,הוא והלבוש - ¤¦§¨¦§¦§¤¤©§¨¨
הלבוש, את הלובש מהאדם במדריגה למטה ìkכרגיל, íò¦¨

íúìòî äìãâå ääáb ,äæ,והמצוות התורה לבושי של - ¤¨§¨§¨§¨©£¨¨
Bîk ,ïîöò äîLðe çeø Lôð úìòî ìò óBñå õ÷ ïéàì§¥¥§©©£©¤¤©§¨¨©§¨§
øäfa áeúkL2 ¤¨©Ÿ©
-àLã÷å àúéøBàc§©§¨§ª§¨

éøa,ãç àlk àeä-C- §¦ª¨©
ב"זוהר" שכתוב כמו

דבר  הם והקב"ה שהתורה

àúéøBàc,אחד, :Leøt¥§©§¨
ìL BðBöøe Búîëç àéä¦¨§¨§¤
,àeä-Ceøa LBãwä©¨¨

àeä-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
,ãç àlk ¯ Bîöòáe BãBáëa היא התורה כיצד כלומר, - ¦§§©§ª¨©

ורצונו  חכמתו שהיא שתורה, מפני - הקב"ה? עם אחד דבר

של  ושכלו חכמתו את מייצגת שבתורה (ההבנה הקב"ה של

או  טמא פסול, או כשר הדין, יהיה איך ההלכה, ופסק הקב"ה,

ובעצמו  בכבודו והקב"ה הקב"ה, של רצונו את מייצג טהור,

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äàøéäå øçà íå÷îá ù"îë ìåëéáë àëìîã ïéøáà ç"îø
êìîá ãåøîì àøé éë äùòú àì ä"ñùì ùøù àéä
ùùåáúîù åæî úéîéðô äàøé åà .ä"á÷ä íéëìîä éëìî
ìë åéðéòá òøä úåùòìå åãåáë éðéò úåøîì åúìåãâî
øùà àøçà àøèñå úåôéì÷ä íä àðù øùà 'ä úáòåú
úåöî ä"ñùá àåä åá íúæéçàå ïåúçúä íãàäî íú÷éðé

.äùòú àì

äéúåöîå äøåúäî åìà íéùåáì äùìù äðäå
äæ ìë íò äîùðå çåø ùôðì íéùåáì íéàø÷ðù óà
çåø ùôð úìòî ìò óåñå õ÷ ïéàì íúìòî äìãâå ääáâ
ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã øäæá ù"îë ïîöò äîùðå
ä"á÷äå ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç àéä àúééøåàã 'éô
òãîä àåäå òãåéä àåä éë ãç àìåë åîöòáå åãåáëá

א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' חלק

יום חמישי
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אחד. דבר הם -Bîk ,'eëå òcnä àeäå òãBiä àeä ék¦©¥©§©©¨§§
ìéòì øàaúpL3.í"aîøä íLa השונים האספקטים כל - ¤¦§¨¥§¥§¥¨©§©

ויחיד  אחד "הוא" אותו הקב"ה לגבי הם האנושית, ההבנה של

של  הבנתו שהיא שהתורה מכאן, עצמו. הקב"ה הכל זה -

(עצם) דבר היא הקב"ה

עצמו, הקב"ה עם אחד

ומתאחד  מבין וכשיהודי

של  והבנתו חכמתו עם

ה  ממילא הקב"ה, וא

עצמו. הקב"ה עם מתאחד

שלבושי  מובן, הרי

בתורה  והדיבור המחשבה

כיון  המצוות, ובקיום

עם  מאוחדים שהם

למעלה  הם הרי הקב"ה,

עצמה. מהנפש במדריגה

השאלה: נשאלת ברם,

שעלֿ אומרים אנו כיצד

התורה  הבנת ידי

חכמתו  את "לוקחים"

- הקב"ה של ורצונו

של  שחכמתו בשעה

מהבנתו  באיןֿערוך למעלה היא עצמו) שהקב"ה (כמו הקב"ה

הדברים? את ה"תניא" מסביר וכך - האדם? של המוגבלת

"óBñ ïéà" àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäc óàå4ïéà Búlãâìå , §©§©¨¨¦§¨¥§¦§ª¨¥
ììk déa àñéôz äáLçî úéìå ,ø÷ç5, מחשבה שום - ¥¤§¥©£¨¨§¦¨¥§¨

הקב"ה, את (להשיג) "לתפוס" מסוגלת BðBöøaאינה ïëå§¥¦§
,Búîëçå רצונו את גם "לתפוס" מסוגלת אינה מחשבה שום - §¨§¨

הקב"ה, של Búðeáúì"וחכמתו ø÷ç ïéà" :áéúëãk6,- §¦§¦¥¥¤¦§¨
הקב"ה, של להבנתו להגיע חקירה שום ביכולת ¦§áéúëe:ואין

"àöîz dBìà ø÷çä"7éúBáLçî àì ék" :áéúëe , £¥¤¡©¦§¨§¦¦Ÿ©§§©
"íëéúBáLçî8 ורעיונות מחשבות ביכולת אין ממילא - ©§§¥¤

איפוא, כיצד - הקב"ה של מחשבותיו את להשיג אנושיים

ורצונו  חכמתו את מבינים התורה הבנת שעלֿידי כאן, אומרים

מסביר  האנושי? מהשכל לגמרי למעלה שהם הקב"ה, של

אכן, הם, הקב"ה של ורצונו חכמתו כי שאם להלן, ה"תניא"

את  צמצם הקב"ה אבל האנושית, מההבנה לגמרי למעלה

תורה  של גשמיים בענינים והלבישם "הורידם" וחכמתו, רצונו

להשיגם  עלֿידיֿכך יוכל האנושי שהשכל כדי וזאת - ומצוות

הקב"ה. עם eøîàולהתאחד äæ ìò äpä9: חכמינו - ¦¥©¤¨§
LBãwä-זכרונםֿלברכה, ìL Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¤©¨

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeä-Ceøa עלֿידי - ¨¨©¨¥¦§§¨
אנו  ויכולים גישה לנו יש הקב"ה, של וירידתו "עניוותו"

הקב"ה, של בגדולתו àeä-Ceøa-LBãwäלהתקשר íöîöå§¦§¥©¨¨

,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöî â"éøúa Búîëçå BðBöø- §§¨§¨§©§©¦§©¨§¦§¥¤
ובכל  אותה, יקיים שיהודי הקב"ה של רצונו ישנו מצוה בכל

של  ההבנה הקב"ה, של ורצונו חכמתו ישנם תורה של הלכה

(רצונו), הדין ופסק (חכמתו), úBiúBàההלכה éôeøöáe§¥¥¦
,C"ðz במלים - §©

ישנם  התנ"ך ובאותיות

של  וחכמתו רצונו

כשיהודי  ולכן, הקב"ה.

ואותיות  מילים אומר

אומר  כשהוא התנ"ך,

תנ"ך, פסוקי או תהלים

את  מבין כשאינו גם

באותן  הגלום הרעיון

מקיים  הוא - אותיות

בתורה. הדיבור מצות

עצמן  באותיות שכן,

גלומה  למילים, ובצירופן

ורצונו  חכמתו - קדושה

הקב"ה, ¤¥¨§ïäéúBLøãeשל
éLøãîe úBãbàaL¤§©¨¦§§¥

,ì"æ eðéîëç שעל - £¨¥©
התנ"ך, ואותיות המילים

וחכמתו, רצונו את הקב"ה והלביש צמצם ìkLבכולן éãëa¦§¥¤¨
ïâéOäì ìëez íãàä óeâaL Lôðå çeø Bà äîLpä©§¨¨©§¤¤¤§¨¨¨©§©¦¨

,dzòãa שהיא הנשמה מדריגת דוקא לאו נשמה, שכל כדי - §©§¨
רוח  גם אלא ונשמה, רוח נפש, הבחינות: שלשת בין הנעלית

של  ורצונו חכמתו את להשיג תוכלנה האדם, שבגוף  נפש או

ובהבנתה, בדעתה íi÷ìהקב"ה øLôàM äî ìk ïîi÷ìe§©§¨¨©¤¤§¨§©¥
,äáLçîe øeac äNòîa ïäî והמצוות התורה את ולקיים - ¥¤§©£¤¦©£¨¨

דיבור  מעשה, עלֿידי הקב"ה, של ורצונו חכמתו שהן

Nòומחשבה, ìëa Laìúz äæ éãé ìòåäéúBðéça ø §©§¥¤¦§©¥§¨¤¤§¦¤¨
ìLa.elà íéLeáì äL המצוות וקיום התורה לימוד עלֿידי - ¦§Ÿ¨§¦¥

ושלשת  בחינותיהן עשר בכל והרוח, הנפש הנשמה, תתלבש

לבושי  ששלשה מכאן, ומעשה. דיבור מחשבה, לבושיהן:

למעלה  הם ומצוות, בתורה ומעשה דיבור מחשבה, הנשמה:

מהנשמה בכך ÓˆÚ‰בהרבה הנשמה להתעלות מביאים והם ,

ועלֿ הקב"ה, של ורצונו בחכמתו עלֿידם, מתאחדת, שהיא

עצמו. בהקב"ה íéîìידיֿזה äøBzä äìLîð ïëìå10, כי - §¨¥¦§§¨©¨§©¦
Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nî íéãøBé íén äî המים טבע - ©©¦§¦¦¨¨©§¨¨

שהדבר ÌÓˆÚשהם כמו לא נמוך, למקום גבוה ממקום זורמים

כמו  או ממקורו , בלבד הארה הוא המאיר שהאור ב"אור", הוא

הרי  לתלמידו, משפיע שהרב השכל בהשפעת הוא שהדבר

השכל  עצם ולא לתלמיד נמסרת הרב של משכלו בלבד הארה

המים  שאותם רואים, אנו במים, ואילו הרב. אצל שהוא כמו

íéøîà éèå÷éì
àø÷ð ä"á÷äã óàå .í"áîøä íùá ìéòì ù"îë 'åëå
äéá àñéôú äáùçî úéìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå óåñ ïéà
åúðåáúì ø÷ç ïéà áéúëãë åúîëçå åðåöøá ïëå ììë
éúåáùçî àì éë áéúëå àöîú äåìà ø÷çä 'éúëå
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá åúîëçå åðåöø ä"á÷ä
éùøãîå úåãâàáù ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå
óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä ìëù éãëá ì"æ åðéîëç
øùôàù äî ìë ïîéé÷ìå äúòãá ïâéùäì ìëåú íãàä
ùáìúú äæ é"òå äáùçîå øåáã äùòîá ïäî íéé÷ì
ïëìå .åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá
äåáâ íå÷îî íéãøåé íéî äî íéîì äøåúä äìùîð
àéäù äãåáë íå÷îî äãøé äøåúä êë êåîð íå÷îì

שני.3. ג.4.בפרק קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, ז.7.ישעי' יא, ח.8.איוב נה, א.9.ישעי' לא, מגילה
א.10. יז, קמא בבא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  84   נתדמ דהלד • דהמ ידיד  

פד כסלו פד כ"ט שישי יום — ד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו כ"ט שישי âיום
,16 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äøåúäù...מורה øçàîå,ט עמ' íéîå:עד ãñç

פרק ד 

במקום שהיו וכמשל עצמם נמוך, למקום יורדים הם הם גבוה,

למים, ביחס dãBák,זה íB÷nî äãøé äøBzä Ck מאותה - ¨©¨¨§¨¦§§¨
היתה, שם נעלית עצמה,àéäLמדריגה התורה -BðBöø ¤¦§

éøa-àLã÷å àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå,ãç àlk àeä-C §¨§¨¦§¨¥§©§¨§ª§¨§¦ª¨©
הם  והקב"ה התורה -

אחד, äáLçîדבר úéìå§¥©£¨¨
.ììk déa àñéôz אין - §¦¨¥§¨

יכולה  מחשבה שום

כלל. אותו "לתפוס"

היא  התורה וכאשר

אין  - כזו נעלה במדריגה

להשיג  שתוכל מחשבה

äòñðאותה. íMîe¦¨¨§¨
øúña äãøéå§¨§¨§¥¤
äâøãnî ,úBâøãnä©©§¥¦©§¥¨

ìzLäa ,äâøãîìúeìL §©§¥¨§¦§©§§
,úBîìBòä של סדר בעולמות יש שני, בפרק שהוסבר כפי - ¨¨

כחוליות  בשני, אחד הקשורים לתחתון, מעליון מדריגות,

עברה  והתורה - ביותר התחתון הגשמי לעולם עד בשרשרת,

שבעולמות, האלו המדריגות כל דרך äLaìúpLונסעה ãò©¤¦§©§¨
òå íéiîLb íéøáãa,äfä íìBò éðéð גשמי עולם שהוא - ¦§¨¦©§¦¦§¦§§¥¨©¤

ïäéúBëìäå,וחומרי, ílëk äøBzä úBöî áø ïäL,שכן - ¤¥Ÿ¦§©¨§ª¨§¦§¥¤
כמו  גשמיים, בענינים מלובשות התורה, מצוות כל כמעט

לולב  גשמי, בקלף - תפילין מצות גשמי, בצמר - ציצית מצות

ההלכות  רוב גם כך וכו', גשמי בצומח - מינים וארבעה

בענינים  עוסקים המופשטות, ה"רוחניות", במצוות והדינים

היא  שההלכה כמוך, לרעך ואהבת "מצות כמו גשמיים,

- רבינו) כ"ק (לשון וכו'" בפרנסתו בנכסים להטיבו שצריך

כי  רוחנית, היא כמוך" לרעך "ואהבת מצות עצם כלומר,

מצוה  של הלכותיה ואילו מופשטת, רגשית מדה היא אהבה

פשוט  הזולת עם להטיב גשמיים: בענינים מתבטאות זו

לו  לעזור בגשמיות.

שגם  הרי, וכו'. בפרנסה

המצוות  של רובן

הלכותיהן  הרוחניות,

גשמיים, בענינים קשורות

חכמתו  מלובשות ובהן

וכך  - הקב"ה של ורצונו

מלובשות, כן גם הן

úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦
ìò Béãa úBiîLb©§¦¦§©
äòaøàå íéøNò ,øôqä©¥¤¤§¦§©§¨¨
äøBúaL íéøôñ§¨¦¤§¨

,íéáeúëe íéàéáð,קדושה ישנה עצמן באותיותֿהדיו - §¦¦§¦
זה, וכל הקב"ה, של ורצונו äáLçîחכמתו ìk àäzL éãk§¥¤§¥¨©£¨¨

,ïäa àñéôz להשיגן תוכל האנושית שהמחשבה כדי - §¦¨¨¤
הקב"ה), של ורצונו חכמתו את "לתפוס" ¦£©elôàå(ועלֿידיֿזה

,äáLçî úâøãnî ähîlL ,äNòîe øeac úðéça§¦©¦©£¤¤§©¨¦©§¥©©£¨¨
.ïäa úLaìúîe ïäa àñéôz גם אלא מחשבה, רק לא - §¦¨¨¤¦§©¤¤¨¤

להם  תהיה ממחשבה, במדריגה למטה שהם ומעשה, דיבור

שבתורה  הקב"ה של ורצונו בחכמתו להתלבש ויוכלו אחיזה

לשלשת  יש מצוות, וקיום תורה לימוד עלֿידי שכן, ומצוות.

והתלבשות  "תפיסה" ומעשה, דיבור מחשבה, הלבושים:

שבמצוות. הקב"ה של וברצונו בחכמתו

úBðéça øNò ìk íéLéaìî äéúBöîe äøBzäL øçàîe¥©©¤©¨¦§¤¨©§¦¦¨¤¤§¦
pädìâø ãòå dLàøî äéøáà â"éøz ìëå Lô שש כל - ©¤¤§¨©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨§©©§¨

עשר  ושלשה מאות

מהכוחות  הנפש, "אברי"

עד  שבנפש ביותר הנעלים

ביותר  התחתונה למדריגה

dlkשבנפש, éøä£¥ª¨
íéiçä øBøöa äøeøö§¨¦§©©¦

'ä úà11'ä øBàå ,Lnî ¤©¨§
dLéaìîe dôéwî Lnî©¨©¦¨©§¦¨
,dìâø ãòå dLàøî¥Ÿ¨§©©§¨
éøeö" :áeúkL Bîk§¤¨¦

"Ba äñçà12, אותו מקיף הוא הרי האדם, על שמגין דבר - ¤¡¤
צדדיו, epøèòz"מכל ïBöø äpvk" :áéúëe13BðBöø àeäL , §¦©¦¨¨©§§¤¤§

Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥
BúøBúa íéLaìîä©§ª¨¦§¨

.äéúBöîe הוסבר הרי - ¦§¤¨
וחכמתו  רצונו כי שאם

למעלה  הם הקב"ה של

האנושית, מההבנה לגמרי

והתלבשו  "ירדו" הם

שהן  כפי ומצוות בתורה

בענינים  מתבטאות

שעלֿידן  כדי גשמיים,

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àåä êéøá àùãå÷å àúééøåàå êøáúé åúîëçå åðåöø
äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
úåìùìúùäá äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øúñá äãøéå
íìåò éðééðòå íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò úåîìåòä

åëë äøåúä úåöî áåø ïäù äæäéôåøöáå ïäéúåëìäå íì
äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
äèîìù äùòîå øåáã 'éçá 'éôàå ïäá àñéôú äáùçî

ïäá úùáìúîå ïäá àñéôú äáùçî úâøãîî

øçàîå
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå
êøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå
äòù äôé åøîà ïëìå .äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä

כט.11. כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, תהלים

יום שישי
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פה

פה

כסלו  ל' קודש שבת — ד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו ל' קודש âשבת
ט, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור úôñåúìå...מורה ä ÷øô,18 עמ' äðôå.עד ãö

ממש. הקב"ה עם ולהתאחד להתקשר האדם eøîà:יוכל ïëìå§¨¥¨§
ז"ל: חכמינו -íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦

"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa14, כיצד לכאורה, שכן, - ¨¨©¤¦¨©¥¨©¨
בעולםֿ טובים ומעשים בתשובה אחד שרגע הדבר אפשרי

יותר  יפה יהיה הזה,

העולםֿ חיי כל מאשר

- àaäהבא? íìBò ék¦¨©¨
åéfî ïéðäpL àeä¤¤¡¦¦¦

äðéëMä15, נשמות - ©§¦¨
בעולםֿהבא  יושבות

השכינה, מזיו ונהנות

,äâOää âeðòz àeäL- ¤©£©©¨¨
התענוג  שכן, האלקית.

כשמבינים  הוא האמיתי

הדבר, øLôàאת éàå§¦¤§¨
ìelôà ,àøáð íeL §¦§¨£¦

,âéOäì ,íéðBéìòäî- ¥¨¤§¦§©¦
הרוחניים  הנבראים גם

העליונים, שבעולמות

אין  ונשמות, כמלאכים

להבין, ¦ék-באפשרותם
øBàî äøàä Bæéà íà¦¥¤¨¨¥

,'ä בלבד הארה רק -

ה', àø÷ðמאור ïëìå§¨¥¦§¨
;"äðéëMä åéæ" íLa,מהשכינה הארה אלא זו אין כי -ìáà §¥¦©§¦¨£¨

äáLçî úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§§©§¥©£¨¨
øLàk íà-ék ,ììk déa àñéôz,יהודי של נפשו -àñéôz §¦¨¥§¨¦¦©£¤§¦¨

,äéúBöîe äøBza úLaìúîe בתורה ומתלבשת "תופסת" - ¦§©¤¤©¨¦§¤¨
LBãwäa-ובמצוות, úLaìúîe ïäa àñéôz àéä éæà£©¦§¦¨¨¤¦§©¤¤§©¨

éøa àLã÷å àúéøBàc ,Lnî àeä-Ceøa.ãç àlk àeä-C ¨©¨§©§¨§ª§¨§¦ª¨©
תורה  כי ממש, בהקב"ה ומתלבשת "תופסת" היא אז -

ומעשים  בתשובה אחת שעה יפה לכן, אחד. דבר הם והקב"ה

בעולםֿהבא  שכן, העולםֿהבא. חיי מכל בעולםֿהזה טובים

עלֿידי  ואילו בלבד, אלקית הארה הנשמה ומבינה משיגה

בקב"ה  יהודי מתקשר בעולםֿהזה, טובים ומעשים תשובה

íéiîLbעצמו. íéðBzçz íéøáãa äLaìúð äøBzäL óàå§©¤©¨¦§©§¨¦§¨¦©§¦©§¦¦
בדברים  כאמור, התלבשה, שהתורה כיוון קשה: לכאורה -

הגשמיים  הענינים את רק בשכלו משיג האדם הרי גשמיים,

של  ורצונו חכמתו עצם את ולא התורה, מלובשת בהם

היא: כך על התשובה - Cìnäהקב"ה? úà ÷açîk äæ éøä£¥¤¦§©¥¤©¤¤
Løôä ïéàL ,ìLî-Cøc,הבדל כל אין -úìòîa ¤¤¨¨¤¥¤§¥§©£©

àeäLk B÷açî ïéa ,Cìna Búe÷áãe Búeáø÷úä,המלך - ¦§¨§§¥©¤¤¥§©§§¤
ïéa ãçà Leáì Leáì̈§¤¨¥
änk Leáì àeäL¤¨©¨
óebL øçàî ,íéLeáì§¦¥©©¤

;íëBúa Cìnä גם כך - ©¤¤§¨
משיג  אדם של כששכלו

אף  התורה, "שכל"

של  וחכמתו שרצונו

כאן  מלובשים הקב"ה

ענינים  של בלבושים

"תופס" הוא גשמיים,

את  עלֿידיֿזה, כביכול,

ÍÏÓ‰.עצמו הקב"ה את ,

מהמשל, מובן גם כך

בהבנת  נוספת מעלה

האדם  של שכלו התורה:

ורצונו  מחכמתו אז מוקף

שבתור  (כמו יתברך ה

החמישי), בפרק שיתבאר

ה"תניא" אומר זה כלפי

Cìnäלהלן: íà ïëå§¥¦©¤¤
,åéLeaìî CBz úLaìî àéäL íb ,BòBøæa B÷açî- §©§¦§©¤¦§ª¤¤©§¨

מחבקו": "המלך תורה שעלֿידי לכך, ראיה §Bîkומביא
Bðéîéå" :áeúkL,הקב"ה של -"éð÷açú16äøBzä àéäL , ¤¨¦¦§©§¥¦¤¦©¨

,ïéîiî äðzpL היא כי, הקב"ה, של "ימינו" נקראת התורה - ¤¦§¨¦¨¦
הקב"ה, של הימנית" מ"ידו íéîe:ניתנה ãñç úðéça àéäL¤¦§¦©¤¤©¦

(כפי  מים ועל חסד על רומז ש"ימין" הקבלה, בתורת מבואר -

גבורה  על - ו"שמאל" למים), נמשלה שהתורה לעיל, שהוסבר

גםֿכן  ישנו שבתורה רואים, אנו האמור מהפסוק אש. ועל

מקיף המלך מחבקו", ש"המלך מה - השני בזרועו,‡Â˙Âהענין

עם  אחד (ודבר הקב"ה של וחכמתו רצונו שהוא התורה ששכל

תורה  שבלימוד כך תורה. הלומד היהודי את מקיף - הקב"ה)

האדם של הבנתו כפולה: מעלה בשכל ÙÈ˜Ó˙Ù˜ÂÓÂ‰ישנה

והשגת  בהבנת נוספת מיוחדת מעלה ישנה ובכך התורה,

החמישי. בפרק שיתבאר כמו  המצוות, שאר לגבי התורה

.ä ÷øt שכשיהודי הזקן, רבנו הסביר הקודם, הפרק בסוף ¤¤
המלך. את ומחבק מקיף הוא כאילו זה הרי תורה, לומד

שהם  וחכמתו, ורצונו הקב"ה את מקיפים ושכלו הוא כלומר:

הקב"ה  המלך, גם - שני מצד עצמו. הקב"ה עם אחד דבר

לימודו  בשעת היהודי את ומחבקים מקיפים וחכמתו, ורצונו

תורה.

íéøîà éèå÷éì
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

(*úáéú àúéì é"ëáïäá

יז.14. ד, ב.15.אבות טז, ג.16.ברכות ח, השירים שיר

שבת קודש
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פו כסלו פו ל' קודש שבת — ד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

לומד  כשיהודי כי לנו, ומוסבר מובן - הענין של הראשון החלק

מקיף  הוא - לומד שהוא בתורה הענין את בשכלו ומשיג תורה

השני  החלק ואילו הקב"ה, של וחכמתו רצונו את בשכלו

היהודי  את מקיפים הקב"ה של וחכמתו שרצונו - שבענין

- תורה לימודו בשעת

והסבר. ביאור דורש

החמישי שלפנינו,בפרק

הזקן  רבנו יסביר

הביטוי  את בהרחבה,

"פתח  שבמאמר "תפיסא"

ש"לית  נאמר בו אליהו",

- בך" תפיסא מחשבה

שיכולה  מחשבה אין

על  בקב"ה. בך, "לתפוס"

שלמרות  למדנו, כבר כך

מחשבה  שום שאין

"לתפוס" שיכולה

תורה  עלֿידי הרי בקב"ה,

" ברצונו ˙ÒÙÂהוא "

הקב"ה, של וחכמתו

עם  אחד דבר שהם

יסביר, הזקן רבנו הקב"ה.

האנושי  שהשכל בלבד זו לא התורה, שבשכל החמישי, בפרק

שגם  אלא מבין), הוא אותו (הענין ה"מושכל" את מקיף

בא  דבר, של בעיקרו הלומד. של שכלו את מקיף ה"מושכל"

מצוות: לגבי תורה של מעלתה להסביר הזקן רבנו כאן

ש  הענין רק קיים האדם ¯ˆÂÂבמצוות את מקיף הקב"ה של

למה  שבנוסף המעלה, קיימת בתורה ואילו המצוה, את המקיים

את האדם של שכלו מקיף מצוות, לגבי אומרים ¯ˆÂÂשאנו
Â˙ÓÎÁÂ.בתורה ענין מבין שהוא בשעה הקב"ה של

áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe,הרחבה ביתר להסביר -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§
:eäiìà øîàL "àñéôz" אליהו שאמר "תפיסא" הביטוי - §¦¨¤¨©¥¦¨

אליהו"): "פתח המפורסם àñéôz(במאמרו äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨
"'eë Ca כשהוא בקב"ה. בך, "לתפוס" שיכולה מחשבה אין - ¨

הוא  הקב"ה, את להבין יכולה מחשבה שום שאין לציין רוצה

יכולה  מחשבה שום שאין "תפיסא", בביטוי משתמש

זאת  שלמרות הזכרנו, כבר לכך בהקשר בקב"ה. "לתפוס"

¯˘Ù‡ הקב"ה עם אחד דבר שהיא תורה עלֿידי בקב"ה לתפוס

שאף  "תפיסא", הביטוי היטב להבין איפוא, עלינו, עצמו.

גם ‡È‰מחשבה נבין ועלֿידיֿזה בקב"ה, "לתפוס" יכולה

תורה עלֿידי בו.‡Ù˘¯כיצד ìëNלתפוס ìk ,äpä¦¥¨¥¤
,ìkNî äæéà BìëNa âéOîe ìékNnLk,שכלי ענין -éøä §¤©§¦©¦§¦§¥¤ª§¨£¥

,BìëNa Bôéwîe ìkNnä úà ñôBz ìëOä שמחזיק כמי - ©¥¤¥¤©ª§¨©¦§¦§
ביחס  גם זה הדבר. את מקיפה ידו הרי מסויים, דבר בידו

ושכלו  שכלו, בתוך נמצא מבין, שהוא הדבר שכלית, להבנה

הדבר, את מבין,ìkNnäåמקיף שהוא הדבר -ówîe ñtúð §©ª§¨¦§¨ª¨
ìëOä CBúa Laìîe§ª¨§©¥¤

,BìékNäå BâéOäL עד - ¤¦¦§¦§¦
הזקן, רבנו הסביר כאן

"תופס" האנושי שהשכל

- מבין שהוא ב"מושכל"

רק  להיות יכול זה דבר

היטב  מבין שהוא אחרי

כלשון  הדבר, את

"שהשיגו  ה"תניא":

ואילך  מכאן והשכילו".

בהבנה  נוסף ענין יסביר

ìëOäהשכלית: íâå§©©¥¤
ìkNna Laìî- §ª¨©ª§¨

שהוא  הדבר כלומר,

השכל  את מקיף מבין,

וזאת, לומד, שהוא

BñôBúå BâéOnL äòLa§¨¨¤©¦§§
;BìëNa שקוע כשהוא - §¦§

שאז  לאשורו, מבינו שהוא לפני עוד פרטיו, לכל להבינו בענין

את  מקיף והוא מהבנתו, עדיין למעלה הוא לומד שהוא הדבר

ענינים: שני ישנם שכלי מושג להבנת שביחס הרי שכלו.

השכל, את מלביש ה"מושכל" ה"מושכל", את מקיף השכל

Bà äðLîa äëìä Bæéà âéOîe ïéáî íãàLk :ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¨¨¥¦©¦¥£¨¨§¦§¨
déøea ìò døeLàì àøîâa היטב משקיע כשהוא כלומר, - ¦§¨¨©£¨©§¨

הלכה, באותה שכלו éwîeאת ñôBz BìëN éøä,dúBà ó- £¥¦§¥©¦¨
ההלכה, äòL.את dúBàa da Laìî BìëN íâå כשהוא - §©¦§§ª¨¨§¨¨¨

ההלכה  את להבין אכן,1מתייגע הוא, בו, שהשתמש המשל .

עצמו: ìLהנמשל BðBöøe Búîëç àéä ,Bæ äëìä ,äpäå§¦¥£¨¨¦¨§¨§¤
,àeä-Ceøa-LBãwä ששכל הרביעי, בפרק שהזכרנו כמו - ©¨¨

הקב"ה, של חכמתו הוא של ÒÙÂ˜ההלכה רצונו - ההלכה

הדין: שיהיה הקב"ה רצה כך BðBöøa,הקב"ה, äìòL¤¨¨¦§
-Cøc Cëå Ck ïáeàø ïòèiLkL¯ Cëå Ck ïBòîLå ìLî ¤§¤¦§Ÿ§¥¨§¨¤¤¨¨§¦§¨§¨

íà óàå .Cëå Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé,הדבר שיתכן אף - ¦§¤©§©¥¥¤¨§¨§©¦
ètLîìכי àáì ,íìBòì äfä øácä äéäé àìå äéä àìŸ¨¨§Ÿ¦§¤©¨¨©¤§¨¨Ÿ§¦§¨

,elà úBòéáúe úBðòè ìò הוא התורה ענין כל אם הרי, - ©§¨§¦¥
לקיים  כיצד לדעת כדי יעשון", אשר המעשה את "לידע רק

ובנידון - המצוות כשדבר „Ô„Èאת הדין את לפסוק איך לדעת :

ההלכה  בידיעת לכאורה, תועלת, כל אין כן, ואם - יארע כזה

íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá

äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå

âå åìéëùäå åâéùäù ìëùäùáåìî ìëùä í
î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë

é÷îå ñôåú åìëù éøä äéøåá ìò äøåùàìíâå äúåà ó
àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù
ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç
÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו"ט ע"י הכלל מקיף ‚Ó¯לפרט השכל אז והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר המושכל. את
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פז

פז

כסלו  ל' קודש שבת — ד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

לא  היא האמת אך, יהיה. ושלא היה שלא לדיןֿתורה בקשר

כי  כשלעצמו, תכלית הוא הלכה והבנת ידיעת עצם אלא, כך,

וכך  - הקב"ה של וחכמתו רצונו את מבין הוא ההלכה בהבנת

אומר: Búîëçåהוא BðBöøa äìò CkL øçàî ,íB÷î-ìkî¦¨¨¥©©¤¨¨¨¦§§¨§¨
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
äæå Ck äæ ïòèé íàL¤¦¦§Ÿ¤¨§¤
,Ck ÷ñtä äéäé ,Ck̈¦§¤©§©¨
òãBé íãàLk éøä£¥§¤¨¨¥©
äæ ÷ñt BìëNa âéOîe©¦§¦§§©¤
äëeøòä äëìäk©£¨¨¨£¨
Bà àøîb Bà äðLna©¦§¨§¨¨

íé÷ñBt הדבר שונה - §¦
פסק  את יודע כשהוא

אחרים  מחוקים הדין,

אף  התורה, מן שלא

שגם  הדבר שאפשרי

אחרים  חוקים באותם

להבדיל, שהוא, כמו דין פסק אותו מקרה, באותו נפסק,

ידיעה  אלא הקב"ה, של וחכמתו רצונו אבל, זה, אין - בתורה

התורה: מן ידיעותיו את שואב כשהוא ואילו אנושית. והבנה

éwîe ñôBúå âéOî äæ éøäìL Búîëçå BðBöø BìëNa ó £¥¤©¦§¥©¦§¦§§§¨§¨¤
àìå déa àñéôz äáLçî úéìc ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥©£¨¨§¦¨¥§Ÿ

,Búîëçå BðBöøa"לתפוס" שתוכל מחשבה אין תורה, בלי - ¦§§¨§¨
וחכמתו, ברצונו ולא íúeLaìúäaבקב"ה íà-ék של - ¦¦§¦§©§¨

הקב"ה, של וחכמתו eðéðôì,רצונו úBëeøòä úBëìäa זהו - ©£¨¨£§¨¥
מקיף  הוא הלכה, מבין שכשהוא הענין, של הראשון חלקו

וחכמתו  רצונו את בשכלו

נוסף  ענין הקב"ה. של

כאן: BìëNקיים íâå§©¦§
.íäa Laìî שכלו - §ª¨¨¤

ובחכמתו  ברצונו מלובש

רצונו  כלומר, הקב"ה, של

הקב"ה  של וחכמתו

שכלו. את §àeäåמקיפים
ãeçé ïéàL àìôð ãeçé¦¦§¨¤¥¦
Bkøòk àìå ,eäBîk̈§Ÿ§¤§

,úeiîLâa ììk àöîð- ¦§¨§¨§©§¦
ערוך  שאין דברים ששני

באיחוד  יתייחדו ביניהם,

äpôe.כזה, ãö ìkî Lnî íéãçéîe íéãçàì úBéäì כמו - ¦§©£¨¦§ª¨¦©¨¦¨©¦¨
שכל  עם האדם של שכלו מתאחד בה תורה, בהבנת שהדבר

ששכל  צדדיו, לכל - הקב"ה של וחכמתו רצונו שהוא - התורה

שכל  את מקיף התורה ושכל התורה שכל את מקיף האדם

האדם.

íéøîà éèå÷éì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
òãåé íãàùë éøä êë ÷ñôä äéäé êë äæå êë äæ ïåòèé
åà äðùîá äëåøòä äëìäë äæ ÷ñô åìëùá âéùîå

é÷îå ñôåúå âéùî äæ éøä íé÷ñåô åà àøîâåìëùá ó
äéá àñéôú äáùçî úéìã ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöø
úåëìäá íúåùáìúäá íà éë åúîëçå åðåöøá àìå
ãåçé àåäå íäá ùáåìî åìëù íâå åðéðôì úåëåøòä
úåéîùâá ììë àöîð åëøòë àìå åäåîë ãåçé ïéàù àìôð

.äðôå ãö ìëî ùîî íéãçåéîå íéãçàì úåéäì

כי  בדעת,  הוא  והסיום  חלציו14,  אזוט  והאמונה  המשיח 
ו"ה  יחוד  ענין  הוא  והוא  כו'.  ה'  את  דעה  האטץ  מלאה 

שבשם, שהוא הב' עצים הללו.

והוא בחדש שבר הוא החדש העשתי עשט מספט ו"ה, 
ם הוי' שבשבר15 הוא מהט"ת16 המט  והיינו מה שציטוף דשֵׁ
ימיטנו והי' הוא כמ"ש במשנת חסידים17, הוא מה שנעשה 

שניהם קודש18.

14( ישעי' יא, ה.

)וטאה גם  ואילך.  15( בהבא לקמן טאה לקורי שיחות חלק כו ע' 90 

תוטת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' ע' 1583. 1886(.

16( בחוקותי כז, לג.

כוונת  האטיז"ל  סידוט  שבר.  רבת  מס'  סוף  חסידים  משנת  טאה   )17

ט"ח. לקורי שיחות שם העטה 62.

18( והיינו דבטים של חול "עץ הדעת רוב וטע" )טאה לעיל חודש כסלו 

השנה  טאש  כי  בהמה,  במעשט  נאמט  הזה  והפסוק 
דמעשט  השנה  טאש  כמו  ובדוגמא  מקביל  הוא  לאילנות 
כמו  ובדוגמא  מקביל  הוא  דתשטי  השנה  וטאש  בהמה19, 

ט"ה דא' בניסן20.
לקוטי לוי יצחק, שם

)ד(( – המטומז באות ה' האחטונה בחי' מלכות אין מלך בלא עם מלשון 

עוממות כידוע, לחבר עם האות ו' בחי' ז"א – לעשות ממנו קודש "עץ 

החיים", וזהו "והי' הוא" דשניהם יהיו קודש. וטאה כל הביאוט בלקורי 

שיחות שם.

19( פירוש, דיש אטבעה טאשי שנים. וט"ה ד"תשרי" הוא מקביל כנגד 

הוא  ניסן(  )שקודם  בשבר  דאילנות  דט"ה  נמצא  וא"כ  ד"ניסן".  ט"ה 

ע"ד ט"ה דמעשט בהמה )שקודם תשטי( וד"ל.

20( טאה גם לקמן סי' קכו הביאוט בזה.

ילקוט לוי יצחק על התורה
המשך מעמוד 44
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ה'תש"גכד כסלו, ערב חנוכהיום חמישי

חומש: וישב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק א. תניא . . . פנים לתורה.

)המשך(. ביאור ג' פסוקים - לכו נרננה - ע"פ מדה ממוצעת מדת כל אדם: 
מיטווָאך אז מען הויבט ָאן טרַאכטען וואו וועט מען נעהמען אויף שבת, הן בפשטות 
און הן מיט וואס וועט מען שבת'ן - יעדער איד איז דָאך שבת גָאר אנאנדערער - 
ווערט מרה שחורה'דיג, איז די עצה, לכו נרננה, בטחון. ווען עס קומט דָאנערשטָאג, 
עס ווערט נעהנטער צו שבת, און עס איז נָאך אלץ ניטָא, איז יעמָאלט נרננה'ט זיך 
ניט, מען פַארשטעהט אז מ'דארף עּפעס טָאן. איז אז מ'זיצט דָאנערשטָאג'דיגע נַאכט 
און מ'לערענט חסידות, יעמָאלט איז פרייטָאג דערהערט מען כי אל גדול גו' ומלך 

גדול גו', און מיט דעם שבת'ט א איד.
במנחה אין אומרים תחנון.

תטגום

ל ָאָדם:  ת ּכָ ַעת ִמּדַ ה ְמֻמּצַ י ִמּדָ ָנה" – ַעל ּפִ סּוִקים – "ְלכּו ְנַרּנְ אּור ג' ַהּפְ ְך[. ּבֵ ]ֶהְמׁשֵ
צּוַרת ִקיּום  טּות ְוֵהן ּבְ ַפׁשְ ת, ֵהן ּבְ ּבָ ִין ִיְקחּו ֲעבּור ׁשַ ְתִחיִלים ַלֲחׁשֹב ִמּנַ ּמַ ׁשֶ יֹום ְרִביִעי, ּכְ ּבְ
אֹון. ָהֵעָצה ְלָכְך –  ִדּכָ ת – ׁשֹוְקִעים ּבְ ּבָ ׁשַ ל ְיהּוִדי ֲהֵרי הּוא ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ּבְ ת – ּכָ ּבָ ַהׁשַ
ת, ַוֲעַדִין ֵאין ּכֹל,  ּבָ י, יֹוֵתר ָקרֹוב ְלׁשַ יַע יֹום ֲחִמיׁשִ ר ַמּגִ ֲאׁשֶ חֹון. ּכַ ּטָ ָנה", ּבִ "ְלכּו ְנַרּנְ
י  ּשִׁ ׁשִ ֵליל  ּבְ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ֲאַזי,  הּו.  ַמּשֶׁ ַלֲעׂשֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמִביִנים  ֶזה,  "ַמְרִנין"  י  ְלּתִ ּבִ ַמָצב  ּבְִ
דֹול ּגֹו'". ְוִעם  דֹול ּגֹו' ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ "ּכִ י ׁשֶ ּשִׁ יֹום ׁשִ ְולֹוְמִדים ֲחִסידּות, אֹו ָאז ִנְקָלט ּבְ

ָכִנים ֵאּלּו[ – ׁשֹוֵבת ְיהּוִדי.  ֶזה ]ּתְ
ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ה'תש"גכה כסלו, א חנוכהיום שישי

חומש: וישב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן . . . להתייהר כו'.

ין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב, ְוֹלא  ּבֵ ה  "ּב[ ָהָיה ַמְדִליק ֵנרֹות ֲחֻנּכָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
ַאַחר  לּו" –  ַהּלָ רֹות  "ַהּנֵ ְלַמֲעָרב.  ְזָרח  ִמּמִ ְלָצפֹון אֹו  רֹום  ִמּדָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַתח  ּפֶ ּבַ ק  ְמַדּיֵ ָהָיה 
ת־ ּבַ ָעה – ְלַבד ִמּיֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ רֹות ֲחִצי ׁשָ ָסמּוְך ְלַהּנֵ ב ּבְ רֹות. ְוָהָיה יֹוׁשֵ ל ַהּנֵ ַהְדָלַקת ּכָ
חֹות. ּקֹות ְלָכל־ַהּפָ ים ּדַ רֹות ֲחִמּשִׁ ְדְלקּו ַהּנֵ ּיִ ק ׁשֶ ָעה – ְמַדּיֵ ב ֲחִצי ׁשָ ּלֹא ָהָיה ִמְתַעּכֵ ֹקֶדׁש ׁשֶ

ת. ּבָ ה, ֵנר ׁשַ ִמְנָחה, ֵנר ֲחֻנּכָ

יום 
טאשון

 יום 
שני

 לוח היום יום... 
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ה'תש"גכו כסלו, ב חנוכהשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: וישב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק ב. ונפש . . . בראשית.

ה  ֶנֶסת - ֵנר ֲחֻנּכָ ֵבית ַהּכְ ן־ְלָך.  ּבְ ָלה ְוֹקֶדם ֲאִמיַרת ְוִיּתֶ ה ַאַחר ַהְבּדָ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַטל ּוָמָטר. ֵנר ֲחֻנּכָ
ָלה. ֹקֶדם ַהְבּדָ

לֹוֵמנּו,  י ׁשְ צּו ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ּבֶֹקר ִיְתַקּבְ ם ּבַ ּכֵ ָבְרִכים ַהֹחֶדׁש, ַהׁשְ ּמְ ת־ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ
ָעה ַמֲאָמר  ׁשָ ים. ַאַחר ָהֲאִמיָרה ִיְלְמדּו ּכְ ִהּלִ ל ַהּתְ יד ּכָ ֶנֶסת ְלַהּגִ "ד[ ְלֵבית ַהּכְ ֲחִסיֵדי ַחּבַ
ַמן  ַהּזְ ִפי  ּכְ ִהְתַוֲעדּות  מֹוֵעד  ה.  ִפּלָ ּתְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַלּכֹל,  מּוָבן  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ יָרָתם ְלַהְצָלָחה ּבְ קֹום, ְמקֹום ּדִ ילּו ַמְתִאים ִלְתָנֵאי ַהּמָ ְגּבִ ּיַ ׁשֶ
יׁש ָיתֹום. ְוִאם ֵיׁש ִחּיּוב –  ת ְמָבְרִכים ֹיאְמרּו ַקּדִ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ַאַחר ֲאִמיַרת ּכָ

ל ֵסֶפר. יׁש ָיתֹום ַאַחר ּכָ ִטיָרה[ אֹו ָאֵבל – אֹוְמִרים ַקּדִ ָנה ַלּפְ יָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשָׁ

ה'תש"גכז כסלו, ג חנוכהיום ראשון

חומש: מקץ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: פרק ג. והנה כל . . . 14 ופחדו.

ֵבד  ְתִפיָסא ּוַמֲאָסר ּכָ ב ּבִ ַנת תקס"א – ֹלא ָיׁשַ ׁשְ ֵקן – ּבִ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ִני ׁשֶ ֲאָסר ַהּשֵׁ ּמַ ּבַ
ָנה ָהָיה ַעל ּתֹוַרת  ר ַהַהְלׁשָ י ִעּקַ ֵבָדה יֹוֵתר, ּכִ ינּות ָהְיָתה ּכְ ְלׁשִ ָבִראׁשֹוָנה. ֲאָבל ַהּמַ ּכְ
ְיינֶע סָאווֶעט" ]=ַהּמֹוֵעָצה  "ּטַ פּוס ּבַ ְמֹאד. ָהָיה ּתָ דֹוָלה ּבִ דּות ָהְיָתה ּגְ ַהֲחִסידּות, ְוַהִהְתַנּגְ

ה. ֲחֻנּכָ ָצא ְלֵחרּות: ֵנר ג' ּדַ ּיָ ִאית[. יֹום ׁשֶ ַהֲחׁשָ

ה'תש"גכח כסלו, ד חנוכהיום שני

חומש: מקץ, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי השכל . . . ויראה וענפי'.

ֵרייְנגֶען  ֵעין פַאְרּבְ ים ּכְ ה ָהיּו עֹוׂשִ יֵלי ֲחֻנּכָ ֶאָחד ִמּלֵ י ּבְ ַמח ֶצֶדק", ּכִ הּוג ֵאֶצל ַה"ּצֶ ַהּנָ
ָאווֶעְנט"  "לַאְטקֶעס  ְוִנְקָרא  ּלֹוָתיו,  ּכַ ם  ּגַ ִאים  ּבָ ְוָהיּו  ִית,  ַהּבַ ֵני  ּבְ ִעם  ]=ִהְתַוֲעדּות[ 
ָהיּו  ּפּוִרים ׁשֶ ַהּסִ ין  ּבֵ ֵקן ְוַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי.  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ]=ֶעֶרב ְלִביבֹות[. ְוֵכן ָהָיה ֵאֶצל 
ָהיּו  ה  ֲחֻנּכָ ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ִסּפּוִרים  ָהיּו  זֹו,  ְסעּוָדה  ּבִ ִרים  ְמַסּפְ ]=ָהַאְדמֹוִרי"ם[  ִיים  ָהֶרּבֵ

ָנה ָהָעְבָרה. ׁשָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ְמׂשֹוֲחִחים אֹודֹוָתם, ַאף ׁשֶ
אֹו  ָהְרִביִעי  ֵנר  ֵליל  ּבְ ה  ֲחֻנּכָ ֵמי  ּדְ נֹוֵתן  ָהָיה  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 

י. ַהֲחִמיׁשִ

יום 
שלישי

יום 
טביעי

יום 
חמישי
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ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן 
זיך מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט 
היטען די אידישע טהרה. די שטרָאף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון 
בית המקדש, הריגה און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז 

געקומען די גרויסע ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.
תטגום

ְרּבּוָתם, ִחּלּול  ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
נֹו ָהרּוָחִני  הּוִדית. ָהֹעֶנׁש ָהָיה ֻחְרּבָ ֳהָרה ַהּיְ ִמיַרת ַהּטָ ת ּומֹוֵעד, ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ְוִאי ׁשְ ּבָ ׁשַ
ָאה ְיׁשּוַעת  ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל־ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ׁשֶ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ֶלא ָהֱאֹלִקית ַהּגְ ַהּפֶ

יום 
שישי 

שבת 
קודש

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

dn mpew ezy`l xn` ,jtidl oicd okeäNBò zàLlk`n ixaca ¤©§¨
ìëBà éðéà ,çñtä ãò,mdnäNBò zàLåmiyealne zeqk ipiprn ©©¤©¥¦¥§¤©§¨

äqkúî éðéà ,çñtä ãòmpevxayk mc` ipa jxcy oeik ,mda ©©¤©¥¦¦§©¤
onfd z` jinqdy ,df dyry itk mdixac yxtl cinzl xeq`l
df mb i`cea ,dyer z`y dn mpew xn`y dnl gqtd cr ly

m` jkitl .jk ezpeekäúNòel` mipiprn xac dfi`,çñtä éðôì ¨§¨¦§¥©¤©
øeñàlralúBqkúäìe ìBëàìelit` eaçñtä øçà.mler cr ¨¤¡§¦§©©©©¤©

:i`pza ielzd mixcpa oic d`ian dpynd
dn mpew ,ezy`l xn`e xc` ycega cner didéì úéðäð zàL¤©§¤¡¥¦

,[il jiiyy dnn]çñtä ãò`wec df lke ,jenqdzà úëìBä íà ©©¤©¦¤¤©§
éáà úéáìâçä ãò Cm` if` ,d`ad dpy ly zekeq cr -äëìä §¥¨¦©©©¨§¨

cer dia` zial,çñtä éðôìBúàðäa äøeñàdlra lyn zepdil - ¦§¥©¤©£¨©£¨¨
çñtä ãò,zxzen gqtd xg`l cine ,e`pza dxdfp `l ixdy ©©¤©

.ez`pda
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc mixcp(iyily meil)

,`xnbd zwiicnâàä ïî ìáààì õeçìå ólr dqipk xeqi` oi` - £¨¦¨£©§©Ÿ
.ziad jezk aygp epi` uegle sb`d ony oeik ,xcepd

:df weic itl dpynd lr dywn `xnbd
,éøî áø áéúîzyxece miza irbp oipra zxacnd `ziixaa epipy ¨¦©¨¦

weqtd z`(gl ci `xwie)úéaä ïî ïäkä àöéå'xiBqde ziAd gzR l` §¨¨©Ÿ¥¦©©¦¤¤©©¨¦§¦§¦
did m`y ,df weqta `ziixad zcwcne .'mini zraW ziAd z ¤̀©©¦¦§©¨¦

`vie' wx aezkodMdon,'ziAdìBëéixg`y ,xnele aeygl iziid §¨¨©Ÿ¥¦©©¦¨
,rbpd z` odkd d`xyCìézkll zeyx el yi -øébñéå ,Búéáì- ¥¥§¥§©§¦

dxwnaÎ] jex` lag ici lr rbepnd ziad zlc z` xebqi myne
e` ,enewna xebqiy gily dpni e` .[rbepnd zial jenq eziay

,xebql envr `ed xefgiøîBì ãeîìz-odMd `vie' xg`l jklon ©§©§¨¨©Ÿ¥¦
xn`e aezkd siqed ,'ziAdúéaä çút ìà'de`ly epcnll ,'xiBq ©©¦¤¤©©¨¦§¦§¦

.rbepnd ziad gzt l` `viy skiz exibqi `l` ,dxibqa ddzyi
éàodkd `vie wx aezk did m`e -ìBëé ,'úéaä çút ìà'iziid ¦¤¤©©¨¦¨

y ,xnelãBîòéellgalygztdøébñéå óB÷Lnä úçzepi`e - ©£©©©©§§©§¦
,ixnbl ziad uegn l` z`vl jixvøîBì ãeîìz`vie' xn`p jkl ©§©§¨¨

odMd'úéaä ïîz` odkd xibqi `ly `id aezkd zernyny - ©Ÿ¥¦©©¦
rbepnd ziad¯ Blek úéaä ïî àöiL ãòzgzn cenrl x`yi `le ©¤¥¥¦©©¦

.sewynlãöék àä-,ziad z` xibqny drya cenri okidãîBò ¨¥©¥
óB÷Lnä ãöa-,sewynl jenqa zial uegníàL ïépîe .øébñéå`l §©©©§§©§¦¦©¦¤¦

`l` ,xibqde sewynl jenq uega odkd cnrøébñäå Búéáì Cìä̈©§¥§¦§¦
,mynBà`l` ,dvegd ixnbl `vi `lyóe÷Mä úçz ãîòL¤¨©©©©¨

[sewyndÎ]øbñeî BøébñäL ,øébñäå.carica xbqdd lg -ãeîìz §¦§¦¤¤§¥§¨©§
øîBìziAd gzR l` ziAd on odMd `vie''úéaä úà øébñäå- ©§¨¨©Ÿ¥¦©©¦¤¤©©¨¦§¦§¦¤©©¦

oeylyxiBqde'z`'ziAddzeivy enk `l xibqd elit`y rnyn §¦§¦¤©©¦
,dxezd eze`íB÷î ìkîz` dxezd dkixvdy dfne .xbqd aygp ¦¨¨

`edy oeik df wlgy gken ,sewynl uegn l` mb z`vl odkd
wiecn dpynd on eli`e ,ziad jezak aygp mb gztd llg jeza

.uegle sb`d ony wlgl qpkdl xzen ziad on xcepdy
,`xnbd zvxznúéa éab éðàLmb `viy `ziixaa eyxcy dn - ©¦©¥©¦

eli`y ,oeyl xezi weqta yiy meyn df ,sewynd llgl uegn l`
odkd `viy did ic ok` ,'ziAd gzR l` odMd `vie' wx aezk did§¨¨©Ÿ¥¤¤©©¨¦
oeik j` .myn xibqie ,uegle sb`d ony wlga gztd llg l`

áéúëcodMd `vie'î''úéaä ïo`kn epcnl ixd ,'ziAd gzR l` ¦§¦§¨¨©Ÿ¥¦©©¦¤¤©©¨¦
`ly ,zenewn x`ya jixvy dnn xzei d`ivi aezkd ea daixy

xibqi.Blek úéaä ïî àöiL ãò©¤¥¥¦©©¦
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צא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âכסלו כ"ד ראשון âיום
מקדושה  דעת מסיחים אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰úãìBé¤¤
éøä ...äá÷ð ìL øNò äòaøàå ,øëæ ìL äòáL øçà äìáhL¤¨§¨©©¦§¨¤¨¨§©§¨¨¨¨¤§¥¨£¥
.BLîL áéøòä àì ïéãòå ìáhL àîèk ,dlL øäè éîé ìëa àéä¦§¨§¥Ÿ©¤¨§¨¥¤¨©©£©¦Ÿ¤¡¦¦§
äìéáè äëéøö dðéàå .íéîiä ïúBà ìëa ,íBé ìeáèk àéä éøäå©£¥¦¦§§¨¨©¨¦§¥¨§¦¨§¦¨

.øäè éîé óBña úøçà©¤¤§§¥Ÿ©
היולדת טומאת  ימי  שעברו בליד לאחר ימים וארבעה (שבעה זכר ת

נקבה), בלידת יום אולםעשר לבעלה , מותרת  והיא  לטבול  עליה 

ה 'ימי סיום עד ותרומה , קדשים  באכילת  אסורה  עדיין היא 

הטומאה  ימי שלאחר  וששה טוהר ' וששים לזכר ימים ושלושה (שלושים

בתרומהלנקבה) אסור הוא  ועדיין  שטבל  לטמא  בדומה  ,

היום  גמר עד יום')ובקדשים .('טבול

תנא ב)יםונחלקו עא, עליה(נדה אלו, ימים בסיום  האם 

טבילה מחייבים  שמאי  בית  בתרומה . לאכול  כדי  שוב  לטבול 

בטומאה ממגע  נזהרה  לא  טוהר ' ה 'ימי במהלך שמא מחשש 

תרומה) באכילת אסורה היתה בלאוֿהכי אינם(שהרי הלל בית  ואילו .

פוסק וכך  נוספת, טבילה  מצריכים  ואינם  לכך חוששים

הרמב "ם .

המשנה  מדברי בזה  לעיין מ"ח)ויש  פ"ז שהיה(טהרות "מי 

מלאכול לבו  את והסיע  תרומה טהור לאכול שלא בדעתו גמר (כלומר,

בלבד) חולין מתכווןאלא ואינו  מאחר  כי מטמאים ", חכמים  ...

והנה , מטומאה. עצמו שמר שלא  לחשוש  יש  תרומה  לאכול 

ימים במהלך  תרומה  לאכול שלא  בדעתה  גמרה  הרי זו  יולדת 

בכך)אלו אסורה היא טבילה ?(שהרי צריכה  אינה מדוע  כן, ואם 

דעתו שהסיח במי  אמורים  המשנה  דברי כי שביארו  ויש 

אם אולם  שנטמא , לחשוש  יש ולכן  מטומאה גופו  משמירת 

טבילה  צריך אינו שנזהר, בעצמו שם)יודע  טהרות יו"ט ,(תוספות

טוהר ' ה 'ימי כל במהלך מטומאה  שנזהרה  באשה  מדובר  וכאן

טבילה . צריכה אינה  ולכן

הרמב "ם  מדברי שהוכיחו יש  הטומאות אולם  אבות שאר (הל'

ה"ג) מקוםפי"ג מכל בטומאה , ממגע  שנזהר  סבור  אם  שאף 

יש עדיין  זה , ולפי טבילה. וטעון  מכך דעתו שהסיח  חוששים

טבילה  צריכה  אינה  היולדת  מדוע  זבחים להבין : אורה, קרן (ראה

אונן) ד"ה א ?צט,

דעתו שהסיח במי רק אמורים  המשנה  דברי כי לומר  ויש 

אסורה היולדת  אולם  מוגבל, בלתי  לזמן תרומה  מאכילת 

שעם יודעת והיא  טוהר' ה 'ימי  סיום עד  רק תרומה  באכילת 

דעתה מסיחה  אינה  כן  ועל בתרומה, לאכול תשוב  סיומם 

טבילה צריכה  אינה ולפיכך טומאה  ממגע  דוד ונזהרת  (מקדש

ג) לט, סי' .טהרות

âכסלו כ"ה שני âיום
הזב  משכב נטמא מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰áæ̈
,ïéàîè Y ïkøàì ïéçpî ïäL ïéìñôñ äMîç ìò ìhî äéäL¤¨¨ª¨©£¦¨©§¨¦¤¥ª¨¦§¨§¨§¥¦
,ïéøBäè Y ïaçøì ïéçpî eéä ;ïäî ãçà ìk ìò Baø àOð éøäL¤£¥¦¨ª©¨¤¨¥¤¨ª¨¦§¨§¨§¦
ïéa Y íäéìò ïLé íàå .ïäî ãçà ìk ìò Baø àOð àì éøäL¤£¥Ÿ¦¨ª©¨¤¨¥¤§¦¨¥£¥¤¥
ìk ìò Baø àöîðå ,íäéìò Ctäúð ànL ;íéàîè Ck ïéáe Ck̈¥¨§¥¦¤¨¦§©¥£¥¤§¦§¨ª©¨

.ãçà¤¨
טומאת טמאים  הם  הרי  הספסלים , לאורך  שוכב  הזב  אם 

מ  מתנועע הוא  בשכיבתו  כי  שרובמשכב כך  לספסל , ספסל 

מהם . אחד  כל על  נישא גופו 

והרא "ש  הר"ש  מ"ד)ומפירוש  פ"ד טומאה(זבים שזו  משמע 

אחד  כל על  ולשכב להתנועע  השוכב  דרך  כי  וודאית ,

ותוספות  רש "י אך א)מהספסלים. צג, שהספסלים(שבת נקטו

כולם .wtqnטמאים  על  הזב  שכב שמא 

הם הרי  הספסלים  על ישן הזב שאם – ההלכה  ומהמשך

שטומאת להוכיח יש  – לרוחבם מונחים  כשהם גם  טמאים 

טומאה היא  לאורכם  ומונחים הזב  עליהם  ששכב הספסלים 

וודאית :

מדוע – לספסל מספסל  הזב  התנעע  שמא  ספק  רק  זהו  אם 

את ושורפים  וודאית  טומאה טמאים  הם  לרוחבם  ישן  אם 

התהפך  לא שמא  ספיקא '. 'ספק  זה  הרי בהם , שנגעה  התרומה

אחד  כל על  רובו  נישא  לא  שמא – התהפך אם ואף  לאורכם ,

טומאה , הוחזקה  לא כאשר ספיקא' וב 'ספק  מהספסלים ;

בה  שנגעה  התרומה  את  שורפים ואין מ"ה)'תולין' פ"ד !(טהרות

בוודאי הספסלים, לאורך שוכב  הזב  שאם  לומר ובהכרח

להתנענע . השוכב דרך  כי מהם , אחד כל  על ברובו נשען  הוא 

הרמב "ם כתב  הספסלים, לאורך מוטל  שהיה זב לגבי ואכן,

" ולא  מהן", אחד כל על  רובו ש "נישא  משום  ny`שטמאים 
ש זב  לגבי  בהמשך שכתב כפי "oyiנישא ...", – ny`עליהם 

עליהם "! נתהפך 

(c"n c"t miaf dpexg` dpyn)

 הלכה יומית לעיון בטמב"ם 

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

dn mpew ezy`l xn` ,jtidl oicd okeäNBò zàLlk`n ixaca ¤©§¨
ìëBà éðéà ,çñtä ãò,mdnäNBò zàLåmiyealne zeqk ipiprn ©©¤©¥¦¥§¤©§¨

äqkúî éðéà ,çñtä ãòmpevxayk mc` ipa jxcy oeik ,mda ©©¤©¥¦¦§©¤
onfd z` jinqdy ,df dyry itk mdixac yxtl cinzl xeq`l
df mb i`cea ,dyer z`y dn mpew xn`y dnl gqtd cr ly

m` jkitl .jk ezpeekäúNòel` mipiprn xac dfi`,çñtä éðôì ¨§¨¦§¥©¤©
øeñàlralúBqkúäìe ìBëàìelit` eaçñtä øçà.mler cr ¨¤¡§¦§©©©©¤©

:i`pza ielzd mixcpa oic d`ian dpynd
dn mpew ,ezy`l xn`e xc` ycega cner didéì úéðäð zàL¤©§¤¡¥¦

,[il jiiyy dnn]çñtä ãò`wec df lke ,jenqdzà úëìBä íà ©©¤©¦¤¤©§
éáà úéáìâçä ãò Cm` if` ,d`ad dpy ly zekeq cr -äëìä §¥¨¦©©©¨§¨

cer dia` zial,çñtä éðôìBúàðäa äøeñàdlra lyn zepdil - ¦§¥©¤©£¨©£¨¨
çñtä ãò,zxzen gqtd xg`l cine ,e`pza dxdfp `l ixdy ©©¤©

.ez`pda
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc mixcp(iyily meil)

,`xnbd zwiicnâàä ïî ìáààì õeçìå ólr dqipk xeqi` oi` - £¨¦¨£©§©Ÿ
.ziad jezk aygp epi` uegle sb`d ony oeik ,xcepd

:df weic itl dpynd lr dywn `xnbd
,éøî áø áéúîzyxece miza irbp oipra zxacnd `ziixaa epipy ¨¦©¨¦

weqtd z`(gl ci `xwie)úéaä ïî ïäkä àöéå'xiBqde ziAd gzR l` §¨¨©Ÿ¥¦©©¦¤¤©©¨¦§¦§¦
did m`y ,df weqta `ziixad zcwcne .'mini zraW ziAd z ¤̀©©¦¦§©¨¦

`vie' wx aezkodMdon,'ziAdìBëéixg`y ,xnele aeygl iziid §¨¨©Ÿ¥¦©©¦¨
,rbpd z` odkd d`xyCìézkll zeyx el yi -øébñéå ,Búéáì- ¥¥§¥§©§¦

dxwnaÎ] jex` lag ici lr rbepnd ziad zlc z` xebqi myne
e` ,enewna xebqiy gily dpni e` .[rbepnd zial jenq eziay

,xebql envr `ed xefgiøîBì ãeîìz-odMd `vie' xg`l jklon ©§©§¨¨©Ÿ¥¦
xn`e aezkd siqed ,'ziAdúéaä çút ìà'de`ly epcnll ,'xiBq ©©¦¤¤©©¨¦§¦§¦

.rbepnd ziad gzt l` `viy skiz exibqi `l` ,dxibqa ddzyi
éàodkd `vie wx aezk did m`e -ìBëé ,'úéaä çút ìà'iziid ¦¤¤©©¨¦¨

y ,xnelãBîòéellgalygztdøébñéå óB÷Lnä úçzepi`e - ©£©©©©§§©§¦
,ixnbl ziad uegn l` z`vl jixvøîBì ãeîìz`vie' xn`p jkl ©§©§¨¨

odMd'úéaä ïîz` odkd xibqi `ly `id aezkd zernyny - ©Ÿ¥¦©©¦
rbepnd ziad¯ Blek úéaä ïî àöiL ãòzgzn cenrl x`yi `le ©¤¥¥¦©©¦

.sewynlãöék àä-,ziad z` xibqny drya cenri okidãîBò ¨¥©¥
óB÷Lnä ãöa-,sewynl jenqa zial uegníàL ïépîe .øébñéå`l §©©©§§©§¦¦©¦¤¦

`l` ,xibqde sewynl jenq uega odkd cnrøébñäå Búéáì Cìä̈©§¥§¦§¦
,mynBà`l` ,dvegd ixnbl `vi `lyóe÷Mä úçz ãîòL¤¨©©©©¨

[sewyndÎ]øbñeî BøébñäL ,øébñäå.carica xbqdd lg -ãeîìz §¦§¦¤¤§¥§¨©§
øîBìziAd gzR l` ziAd on odMd `vie''úéaä úà øébñäå- ©§¨¨©Ÿ¥¦©©¦¤¤©©¨¦§¦§¦¤©©¦

oeylyxiBqde'z`'ziAddzeivy enk `l xibqd elit`y rnyn §¦§¦¤©©¦
,dxezd eze`íB÷î ìkîz` dxezd dkixvdy dfne .xbqd aygp ¦¨¨

`edy oeik df wlgy gken ,sewynl uegn l` mb z`vl odkd
wiecn dpynd on eli`e ,ziad jezak aygp mb gztd llg jeza

.uegle sb`d ony wlgl qpkdl xzen ziad on xcepdy
,`xnbd zvxznúéa éab éðàLmb `viy `ziixaa eyxcy dn - ©¦©¥©¦

eli`y ,oeyl xezi weqta yiy meyn df ,sewynd llgl uegn l`
odkd `viy did ic ok` ,'ziAd gzR l` odMd `vie' wx aezk did§¨¨©Ÿ¥¤¤©©¨¦
oeik j` .myn xibqie ,uegle sb`d ony wlga gztd llg l`

áéúëcodMd `vie'î''úéaä ïo`kn epcnl ixd ,'ziAd gzR l` ¦§¦§¨¨©Ÿ¥¦©©¦¤¤©©¨¦
`ly ,zenewn x`ya jixvy dnn xzei d`ivi aezkd ea daixy

xibqi.Blek úéaä ïî àöiL ãò©¤¥¥¦©©¦
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v"ndqeצב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âכסלו כ"ו שלישי âיום
טהורים? המזבחות מדוע

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰ìëå§¨
áäfä çaænî õeç ,LîL áøòäå äìéáè íéðeòè eéä íéìkä©¥¦¨§¦§¦¨§©£¥¤¤¦¦§©©¨¨

.íäéaâì ïéìèák íäééetvL éðtî Y úLçpä çaæîe¦§©©§Ÿ¤¦§¥¤¦¥¤¦§¥¦§©¥¤
במשנה חכמים  אמרו חגיגה)כך  מסכת שהיו(סוף הכלים  "כל  :

הנחושת... ומזבח  הזהב ממזבח חוץ טבילה טעונין במקדש 

מאחר כי בגמרא ומבואר מצופין ". שהן  מפני אומרים  חכמים 

מקבלים הם  אין המזבחות, לגבי  בטל  המזבחות שציפוי 

טומאה .

העשוי עץ  ככלי והוו לגביהן  בטל "ציפויין הרע "ב : וכתב 

בהל' הרמב"ם  פירש  "כך – ומסיים  מטמאין". שאינן  לנחת 

ומושב". משכב  מטמאי

המשנה  את  מבאר  עצמו הרמב "ם פי"א אבל  כלים (בפיה"מ

יעשהמ"ד) אשר  כלי  "כל הפסוק מן בספרא  הנלמד יסוד  על 

מקבל  עצמו  בו  נעשית  שהמלאכה  כלי  שרק בהם " מלאכה 

עצמו, בו נעשית  המלאכה  ש "אין מצופה  כלי אבל  טומאה ,

וכיון נטמא. אינו עליו" אשר  החיפוי באמצעות  אלא

דברי זה , ולפי טומאה . מדין  נתמעטו מצופין, שהמזבחות 

שהציפויין מתפרשים  המזבחות  לגבי בטל שהציפוי הגמרא 

ואינם הכלי  אגב  בטלים  הם  כי הכלי את מטמאים  לא  עצמם 

"ודאי עצמו הכלי  ואילו  בשבילם , הכלי שיטמא  כדי  חשובים 

שמצופה " כיון  מטמא  הר"י אינו בשם ה"ד, פ"ד כלים הל' משנה (כסף

.קורקס)

לתמוה : ויש 

"כלי היותם  מצד טהורים  המזבחות הציפוי בלי גם  הרי

מטמאים ? שאינן לנחת " העשויין עץ 

בירושלמי הנאמר  פי  על  ליישב  חגיגה)ויש  "טעמא(סוף

אותו קראת  התורה  וגו ', גובה אמות  עץ  המזבח דרבנן

לנחת " העשויין עץ  "כלי  אינן  המזבחות  זה , ולפי מיטלטל ".

ורק עצמם , מצד טומאה  המקבלים  המיטלטלים כלים אלא

מטמאים  אינם הציפוי  20)בגלל הע' 311 עמ' ט"ז שיחות .(לקוטי

âכסלו כ"ז רביעי âיום
לחול  ושמירה לשבת שמירה

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰
éìk Bì eôlçúðBðéàL ;eàîèð Y íLáìe ,ìç ìLa úaL ìL í ¦§©§¥¦¤©¨§¤Ÿ§¨¨¦§§¤¥

.úaL ìL íéìëk ìç ìL íéìk ønLî§©¥¥¦¤Ÿ§¥¦¤©¨
הדברים : ביאור 

של  מזו מעולה  שמירה  השבת  בגדי על לשמור  רגיל אדם 

חול, כבגדי השבת  בגדי  את בטעות  לבש  וכאשר  החול, בגדי

של  הפחותה  כשמירה  אלא  הראויה  כשמירתם  שמרם  לא  הרי 

מהשמירה  הדעת  כהיסח  נחשב  זה  והרי חול, רש"י בגדי  (ראה

כיון) ד"ה א כ, .חגיגה

כתב  ענגל  שם)והגר "י  חגיגה הש"ס מכאן(גליוני ללמוד  יש  כי 

לבגדי נדרשת  ולכן  מבחול, יותר  בשבת  בטהרה  להיזהר שיש 

החול. בגדי של  מזו מעולה שמירה  השבת 

אלו בגדים  ללבוש  אין  בשבת  רק  כי לפרש , יש  זה ולפי 

טבילה  לשבת)ללא  הנדרשת השמירה לרמת כראוי שמרם לא אולם(שהרי ,

המועילה בשמירה  שמרם בפועל שהרי  ללבשם  יכול בחול

לחול.

כלל  ללבשם  שאין משמע  'נטמאו' הלשון  מפשטות  אולם 

נקבע הדעת ' 'היסח כי נראה  ומכך  בחול. אפילו טבילה, ללא 

שמירה שצריך ודבר לו, הראויה  השמירה דרגת  לפי דבר בכל

בדרגת שמרו ולא  מעט דעתו  את  שהסיח כל  – יותר גדולה 

היתה לא  זו  דעת  שהסחת  אע "פ נפסל לו , המיוחדת  השמירה

כזו מעולה  שמירה נדרשת לא  שבו  אחר בדבר  (גליוני פוסלת

שם) .הש"ס

בגדי מהחלפת  כתוצאה כי אחר, באופן  שפירשו  יש  אך

אפילו כלל, משמרם  הוא אין בחול, בטעות  ולבישתם השבת

לב שם  האדם  כאשר  כי חול, לבגדי הנדרשת  השמירה  ברמת 

העצב ומחמת  נעצב, הוא  בחול השבת בגדי  את  ולבש  שטעה

כראוי עליהם שומר  ואינו שעה באותה  דעתו את  מסיח הוא 

שם) חגיגה רי"ד בדרגת(תוספות שומרם  היה  אם זה , ולפירוש .

בכך. די  היה אכן הפחותה, השמירה 

âכסלו כ"ח חמישי âיום
'אכילה'? נחשבת שתייה האם

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äçîä¦§¨
,døNaî ìëBàk àîè äæ éøä Y Bàîâe øeàa áìçä úà¤©¥¤¨§¨£¥¤¨¥§¥¦§¨¨

.ìëBà ììëa äúBMäL¤©¤¦§©¥

בגמרא  נלמד  זה  א)דין  קכ, "וכל(חולין אשרytpמהפסוק

מבטאת 'נפש ' המילה  הערב ". עד  וטמא  וטרפה ... נבלה  תאכל

אדם  של  נפשו המיישב דבר  ממנו)כל  נהנה כאשר(שאדם לרבות  ,
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משקה . בצורת  והוא  נמחה  המאכל

הגמרא לכך , א)בנוסף כג, שנאמר(שבועות מהפסוק  לומדת

תירושך  דגנך מעשר אלוקיך ה ' לפני  "ואכלת  שני במעשר 

גם כולל התורה , דיני  כל  לגבי  'אכילה' שהמושג ויצהרך"

'ואכלת')שתייה  נאמר עליו וגם יין, הוא 'תירוש' .(שהרי

מעשר 'ואכלת... מהפסוק  כי  לימודים ? שני  צריכים  ומדוע 

דרכו שעיקר  לדבר רק  ללמוד אפשר  ויצהרך ' תירושך  דגנך 

מיועד  שבעיקרו  דבר שגם  ראייה  אין אך יין, כגון בשתייה ,

זאת ואת  אכילה. בכלל זה גם  אותו , ושתה ונמס לאכילה 

'נפש ' מהמילה  שם)למדים חולין .(תוספות

וגמעו החלב  את המחה שאם  הרמב "ם  שכתב  מה  זה , ולפי 

הכללי לדין  כוונתו  אין  אוכל', בכלל  'שהשותה  משום  חייב

תירושך', 'ואכלת... מהפסוק  הנלמד  אכילה  בכלל שתייה  של

שגם למדנו  נבלה , טומאת  לגבי האמור  'נפש ' שמהפסוק  אלא

'אכילה ' בכלל  היא גם  בכך , הדרך  שאין זו  כגון  (לחם שתייה

א) א, ומצה חמץ הלכות .משנה

'שתייה דין כך : הלימודים  בשני  הצורך  את  המבארים  ויש 

ויצהרך' תירושך 'ואכלת ... מהכתוב הנלמד  אכילה ' בכלל

mc`dמתייחס  zlertl אך האכילה , כדין השתייה  שדין היינו  ,

לגבי  היא  השאלה  שהתיכו , חלב  envrלגבי  utgdעדיין האם 

ממילא אוכל, שם  ממנו פקע  אם כי לא, או עליו  אוכל  שם 

שם שעדיין 'נפש ' מהמילה למדים זאת ואת  מטמא . אינו  כבר 

ההתכה  לאחר  גם  עליו א)חלב  לב, נדה .(תוספות

âכסלו כ"ט שישי âיום
במקוה? הטבילה מטהרת מתי

:ÊË ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰òâBpä©¥©
...àîè äæ éøä ...äå÷nä CBúa CìLnä úBàîhä úBáàî áàa§¨¥£©ª§©ª§¨§©¦§¤£¥¤¨¥

.òâBpä øäèé ,äå÷nä ïî äæ äìòiLëe§¤©£¤¤¦©¦§¤¦§©©¥©
שטבל  טמא  הרמב "ם , לדעת  נראה  משנה ': ה 'כסף  וכתב 

המקוה . בתוך  בעודו  ולא  המקוה  מן  בעלייתו  אלא  נטהר  אינו

אברהם ' טו)וה 'דבר  לסי' בהשמטות ה 'כסף(ח"ב, שהבנת  נקט 

כולו כשיצא  רק נטהר  שהטובל  היא  הרמב"ם  בשיטת  משנה '

על  והקשה  נטהר . אינו מקצתו, רק  יצא אם אבל המקוה , מן

כשהוא במשכב  "הנוגע ההלכה : בהמשך הרמב "ם מדברי זה

ואם מטמא ", זה  הרי  למקוה  חוץ  ונגע  ידו פשט אם במקוה ,

עלה  שלא  זמן הטבילה ,elekכל לו  עלתה  לא  המקוה  מן

במשכב "נוגע  כשהוא מטמא  למקוה  חוץ  ידו הפושט מדוע 

כשהוא בטומאה נוגע אינו  אם  אף  הרי – במקוה " כשהוא 

לא עדיין  כי  למקוה  שחוץ  מה  את  מטמא  הוא  הרי  במקוה 

טהור ? ואינו  הטבילה  עלתה

אחרונים ביארו  קלו)ולכן  סי' מרדכי תורת יט. סי' ח"ג אברהם :(דבר

צורך  אין אבל המקוה, מן  בעלייתו  רק  נטהר  הטובל אכן,

נגמרהelekשיעלה  למים, מחוץ  אחד אבר  הוציא  אם אף  אלא 

המקוה . מן כולו  כעלה  זה  והרי הטבילה 

למקוה חוץ  ונגע  ידו פשט "אם  הרמב "ם  שכתב  ומה 

במקוה) נוגע(כשהוא כשעדיין דוקא  מדובר  – מטמא " זה  הרי 

הזב)בטומאה 'טובל (במשכב הוא  והרי  נגמרה , לא טבילתו  ולכן

טבילתו נגמרה  בטומאה , נוגע אינו אם  אבל  בידו', ושרץ 

מטמא . ואינו  טהור  הוא  והרי למים , חוץ  ידו כשפשט 

מרדכי ' סק"ה)וה'תורת לכך:(שם ראיה  הביא 

בברייתא שנינו  אך  טוב , ביום  אסורה  טמאים  כלים  טבילת 

א) יח, והדלי(ביצה טמא  בדלי מקוה  מתוך מים  לשאוב שמותר

צריך" היה  הללו מים  לשאוב  אומר "הרואה  כי  (רש"י)נטהר ,

שיעלה עד נטהר  אינו הכלי  ואם  ממילא. נעשתה  והטבילה 

נטמאו הכלי  את  להעלות כשהתחיל הרי המקוה, מן כולו

נפסקו והמים טמא  עדיין  הכלי  כי מהכלי , שבדלי המים 

ומטמאים המים  וחוזרים  השקה  כאן ואין  למקוה  מחיבורם 

ואז עלייתו מתחילת  כבר  נטהר שהדלי מכאן  אלא הדלי ! את 

שהטובל  הרמב"ם  ודברי  המקוה . למי מחוברים  עדיין  המים 

במקצתו. אפילו  כשיעלה  היינו  המקוה ", מן "כשיעלה נטהר

âכסלו ל' קודש âשבת
שמש  הערב צריך שאינו יום' 'טבול

:· ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰ãçà¤¨
õøL úàîhî íBé ìeáè ãçàå ...äøeîç äàîhî íBé ìeáè§¦ª§¨£¨§¤¨§¦ª§©¤¤
ïéa ,íéìk ïéa íãà ïéa Y LîL áøòä ïeòhä ìëå .Ba àöBiëå§©¥§¨©¨©£¥¤¤¥¨¨¥¥¦¥
ãò ,äàîèì éðLk àeä éøä Y íäéøácî ïéa äøBú éøácî¦¦§¥¨¥¦¦§¥¤£¥§¥¦§ª§¨©

.BLîL áéøòiL¤©£¦¦§
משנה ': ה 'כסף ותמה 

היא מפורשת  מ"ה),משנה  פי"א מים(פרה ביאת הטעון "כל

בכולו " מותר  מים  ביאת  לאחר  – סופרים  בתרומה מדברי (אף

שמש) הערב צריך ואינו כאןומעשר, הרמב "ם כדברי  לא  זה  והרי

לטומאה כשני  הוא "הרי  שטבל מדרבנן  בטומאה  הטמא  שגם

שמשו"! שיעריב  עד 

ב)חוהצל" יז, הרמב "ם (ביצה אף ה"א)הוסיף: פ"ט הביא(לעיל

ראשו על שנפלו או שאובין , במים  ורובו ראשו "הבא  להלכה 

לטומאה כשני הוא  הרי  שאובין, מים לוגין שלשת  רובו ועל
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שהטבילן כיון – במשקין  שנטמאו  כלים  וכן  שיטבול ... עד 

oxwirטהרו el` ze`nehy iptn yny axrd oikixv oi`e
"mdixacn!

הערב שטעונים  מדרבנן טמאים שיש  משנה' ה 'כסף וכתב 

ביניהם . החילוק  מה  פירש  לא  אך טעונים , שאינם  ויש  שמש 

הצל "ח: וביאר 

בשום אותו  תלו  ולא  טומאה  עליו גזרו שרבנן  דבר  כל

דבר' עשר  מ'שמונה  שהם  אלו  כגון –דבר , חכמים שגזרו (הגזירות

ב) יג, לעילשבת הרמב"ם  ה"א)שמנה  ראשו(פ"ט הבא  ומהם : ,

הוצרכו לא  – טמאים  אוכלים האוכל וכן שאובין , במים  ורובו 

כגון שם , לו  וקראו  חכמים שגזרו  דבר  אבל  שמש , (להלן הערב 

ה"א) פרושים פי"ג בטהרה)בגדי חולין כטומאת(האוכלים טמאים 

הם קודש  אוכלי בגדי וכן  שני מעשר אוכלי לגבי הזב  מדרס 

לחטאת  אדומה)כמדרס  בפרה כי(העוסקים שמש , הערב  צריכים 

שם  להם  קבעו שחכמים  הזב')מאחר  הזב('מדרס כמדרס  דינם  ,

שמש . הערב  לענין  גם 

ישראל' ד)וה 'תפארת  בועז פ"ה חילק :(פרה

לידי שיבוא  חשש  ואין  מדרבנן גזירה טומאתו  שעיקר  דבר 

דאורייתא  ה"א)טומאה  פ"ט לעיל דבר', עשר מ'שמונה שהם אין(אלו –

טומאה לספק  בו שחששו  דבר אבל שמש , הערב  צריך

נטמאה שמא  וספק  בירושלים שנמצאה  סכין כגון דאורייתא ,

ה"ו) פי"ג להלן מדרבנן. טומאה(וטומאתה חשש  שיש  כיון –

מדאורייתא . טומאה  ככל שמש  הערב  צריך מדאורייתא 

ב. והענין בזה, המגיד ממעזריטש5 מבאר את הפסוק6 “עשה לך שתי חצוצרות כסף – 
שהקב"ה והאדם )“אתם קרויין אדם"7( הם שתי חצאי צורות. וכשהם מתדבקים הם בבחינת 
“אדם", דאל"ף קאי על אלופו של עולם, וד"ם קאי על האדם8. ומבאר שם, שכמו שהתחברות 
נדרש  גם  הקב"ה עם האדם הוא ע"י שהקב"ה עשה כמה צמצומים דרך כמה עולמות, כך 
מהאדם, שיתחבר להקב"ה דרך כמה צמצומים, היינו, שיפרוש מכל הגשמיות עד שיעלה דרך 

כל העולמות ויהי' באחדות עם הקב"ה.
ומזה מובן גם בנוגע ל"הוי' צלך" שכאשר עבודת האדם היא באופן של אהבה – “יד 
ימינך", וכשיש צורך במסירות נפש, הוא מוכן לכפות את עצמו לעשות נגד טבעו ורצונו, הנה 
גם מלמעלה נמשך לו גילויים שלא כפי טבעם. היינו, שגם גילויים שמצד טבעם הם למעלה 
משייכות לעולמות, ומושללים גם משלילת העולמות, הם נמשכים בעולם. כי הקב"ה נעשה 

להאדם כ"צל" שהולך אחריו, על מנת להשלים לו את עבודתו בכל מקום9.

5( או"ת פ' בהעלותך סי' קלד. ראה יהל אור שם ע' שנז. ובארוכה תער"ב ח"ב פשפ"ד )ע' תשצ( ואילך.
6( בהעלותך י, ב.

7( יבמות סא, רע"א.
8( של"ה כא, א.

9( מסה"מ מלוקט ה ע' קסא ואילך )ד"ה באתי לגני ה'תשל"א(.

המשך מעמוד 3
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צה

צה

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd elqk 'lÎc"k -

âכסלו כ"ד ראשון âיום
áLBîe ákLî éànèî úBëìä
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

תקנת 1) למפרע, מטמאות ואינן שעתן שדיין הנשים יבאר
כל  וערבית, שחרית עצמן בודקות יום שבכל חכמים
כתמים  הכשר מהגויים, או ישראל מבין הבאים הכתמים

דם. ממנה ויצאה שמתה והאשה המטמאים,

.‡Ô˙ÚL Ôic ÌÈL Úa¯‡2.Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â «¿«»ƒ«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«
‡È‰ BÊ È‡ .‰˜Êe ‰Ïe˙·e ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿À∆∆¿ƒ»¿»¿≈»≈ƒ

d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ3˙¯aÚÓ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ . ¿À∆∆ƒ∆À«À»»»¿»¿∆¿«¿À∆∆
Áe¯ ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯Â4BÈ‡L ¯·„ B‡ ¿»¬»»¿««»ƒƒ»«»»∆≈

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - „ÏÂ5¯Á‡Â Ìc ‰˙‡¯ .d˙ÚL di„Â »»¬≈¿∆¿»»¿«»¿»»»¬»»¿««
d¯aÚ ¯k‰ Ck6ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - »À«À»»¬≈¿«¿»¿«¿≈«¿»

‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ Ïk ?‰˜ÈÓ ‡È‰ BÊ È‡ .ÌÈLp‰«»ƒ≈ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿»»
B‡ ‰Ê ÔÓÊ CB˙a da ˙Ó elÙ‡ .‰„l‰ ÌBiÓ L„Á…∆ƒ«≈»¬ƒ≈¿»¿¿«∆
Ï·‡ .d˙ÚL dic - ‰˜ÈÓÏ e‰˙˙ B‡ e‰˙ÏÓbL∆¿»«¿¿»«¿ƒ¿ƒ»«»¿»»¬»
‰˜ÈÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒ¿«¿»»…∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»

- ˙ÎÏB‰ÂBÊ È‡ .ÌÈLp‰ ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ ¿∆∆¬≈¿≈»¿«¿≈«¿»«»ƒ≈
˙Ïe˙a .‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk ?‰Ïe˙a ‡È‰ƒ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»¿«

ÌÈÓc7ÌÈÏe˙a ˙Ïe˙a ‡Ï ,e¯Ó‡8elÙ‡ ?„ˆÈk . »ƒ»¿…¿«¿ƒ≈«¬ƒ
ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯Â ˙‡O9‰˙‡¯Â ‰„ÏÈ B‡ , ƒ»¿»¬»»≈¬«ƒƒ»¿»¿»¬»

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰„Ï ˙ÓÁÓ Ìc»≈¬«≈»¬«ƒƒ¿»¿ƒ¿«À¿»
‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊ È‡ .d˙ÚL di„Â¿«»¿»»≈ƒ¿≈»…∆»¿»∆»
È‡Â .Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ»¿ƒ¿»¿…»¬»»¿≈
dÏ ˙B‡¯B˜ ‰È˙B¯·ÁL Ïk ?d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ‡È‰ BÊƒ»¿ƒ¿»…∆«¿∆»¿»

˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰ÈÙa ‰˜Ê10LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú . ¿≈»¿»∆»¿≈»«¿∆∆»¿»∆»»
˙BBÚ11˙BBÚ LÏL ‰ÈÏÚ e¯·ÚÂ e¯ÊÁÂ ,‰˙‡¯Â¿»¬»¿»¿¿»¿»∆»»

¯˙È B‡ ˙BÁt B‡ ˙B¯Á‡12ÏÎk ‡È‰ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ¬≈»»≈¿»¬»¬≈ƒ¿»
.Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓe ÌÈLp‰«»ƒ¿«¿»¿«¿≈«

ה).2) הלכה ג פרק למעלה (ראה למפרע טמאות אינן
העובר 3) שהכרת מאיר, רבי בשם סומכוס אמר ב ה, שם

העיבור. תחילת אחר חדשים שלושה שלפוחית 4)היא
רוח. אומרים 5)מליאה אנו ואין מעוברת בחזקת

העיבור. את הפסיקה לראייתה.6)שההפלה סמוך
כן.7) לפני דם ראתה נבעלה.8)שלא מחמת 9)שלא

בתולים. דם הם והדמים שהיא 10)בעילה, פי על ואף
יום.11)מתביישת. שלושים היא העונות 12)עונה ימי

הראשונות. העונות לימי בדיוק מכוונות היו לא

.·‰Ïe˙a13˙ÚÙBL elÙ‡ Ìc ‰˙‡¯L14‰Ú·L Ïk ¿»∆»¬»»¬ƒ««»ƒ¿»
˙ÙÏB„ B‡15˙Á‡ ÌÚt BÊ È¯‰ -16‰˜ÒÙe Ìc ‰˙‡¯ . ∆∆¬≈««««»¬»»»¿»

.ÌÈÓÚt ÈzL BÊ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿»¬»¬≈¿≈¿»ƒ

דמים.13) הפסק.14)בתולת טיפה 15)בלי אחר טיפה
ניכר. הפסק שעתה.16)בלי ודיה

.‚dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ˙˜Èz17ÌÚt Ìc ‰˙‡¯Â ˙B‡¯Ï ƒ…∆∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»»««
˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ ;d˙ÚL dic - ‰iLe ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»«»¿»»»¬»««¿ƒƒ

Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ -18ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú] .19 ¿«¿¿«¿≈«»¿»∆»¿»√»ƒ
[d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â20‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú ; ¿««»»¬»«»¿»»»¿»∆»¿»

e¯·Ú ;d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á√»ƒ¬≈ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
‰‡nËÓ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»¿«¿»

Ú¯ÙÓÏ21. ¿«¿≈«

טרם 17) או אחד ויום שנה עשרה משתים למטה בגיל
בתורת  הרשב"א מסוים. במקום שערות שתי לה שצמחו
דינים  טעם מפרש כאן) משנה הכסף (מביאו הארוך  הבית
לה  אין לראות זמנה הגיע שלא תינוקת סתם ואומר: אלה
מעיד  שאינו מקרה זה הרי אחת פעם ראתה ואם נידות דמי
ואינה  כראשונה נידונה שנייה ראיה ולפיכך טבעה, שינוי על
פעם  כשראתה אבל הראשונה, של כוחה את מחזקת
שאינה  להן שקדמה הראשונה על השתיים מעידות שלישית

נידות. בדם זו תינוקת והוחזקה או 18)מקרה לעת מעת
שתי  אבל שלישית, בראיה והמדובר לפקידה. מפקידה
פי  על אף שעתן ודיין כדינן נשארו הראשונות הראיות
מפני  דבר, של וטעמו מקריות, היו שלא הדבר שהוברר
בתינוקת. בה הקילו התורה מן אינה למפרע שהטומאה

דמיה.19) נסתלקו אומרים אנו ראיה, נידונה 20)בלי
ראשונה. הראיות 21)כראיה שתי אבל השלישית, בראיה

למפרע. מטמאות אינן הראשונות

.„‰BL‡¯ ÌÚt ‰˙‡¯Â ˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ˙˜Èzƒ…∆∆ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»««ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ - ‰iL ;d˙ÚL dic -22e¯·Ú . «»¿»»¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈«»¿

ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ23dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â »∆»¿»√»ƒ¿««»»¬»«»
d˙ÚL24¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú ; ¿»»»¿»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿««

Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ - ‰˙‡¯ Ck25. »»¬»¿«¿»¿«¿≈«

עשרה 22) משתים כשגילה היינו לראות, זמנה הגיע אם
נידה  דמי שערות, שתי לה וצמחו ולמעלה אחד ויום שנים
לדבר  בגרותה על מעידה שנייה ראיה ולפיכך בה  מצויים

זה. בפרק א שבהלכה דמים בתולת היא וזו ללא 23)זה
לנידות 24)ראיה. עדיין הגיעה שלא מוכיח הזה ההפסק

שלה.25)קבועה. וסת הוא שכך אנו אומרים

.‰ÌpÓÊ ÚÈb‰L ‰Ïe˙·e ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿»∆ƒƒ«¿«»
ÌÚt e‡¯ ;Ô˙ÚL Ôic - ‰BL‡¯ ‰i‡¯ e‡¯L ˙B‡¯Ïƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«»¿»»»««
.e¯‡aL BÓk ,ÌÈLp‰ ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ - ‰iL¿ƒ»¿«¿¿«¿≈«¿»«»ƒ¿∆≈«¿

Ò‡a ‰BL‡¯‰ e‡¯ Ì‡Â26.Ô˙ÚL Ôic ‰iMa Û‡ - ¿ƒ»»ƒ»¿…∆««¿ƒ»«»¿»»

באונס 26) שראייה פי על אף נבהלה. או שקפצה כגון
דמים. סילוק מחזקת להוציאה מועילה אינה מטמאה,

.Â‰ÈÏÚ e¯·ÚÂ Ìc ‰˙‡¯L ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»∆»¬»»¿»¿»∆»

 שיעוטי טמב"ם - ג' פטקים ליום 

יום טאשון 
טמב"ם - ג' פטקים ליום 
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צו ומושב צו משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

e¯·Ú ;d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
,‰iL ÌÚt ‰˙‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»««¿ƒ»
˙B‡nËÓ - ‰BL‡¯ ‰i‡¯Ï ˙ÈLÈÏL ‡È‰L∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿«¿

Ú¯ÙÓÏ27¯‰Ë Ìc ¯Á‡ Ì„ ‰‡B¯‰ .28ÌÈ¯OÚ CB˙a ¿«¿≈«»»»«««…«¿∆¿ƒ
˙BÚL Úa¯‡Â29Û‡ ,d˙ÚL dicL ÏÎÂ .d˙ÚL dic - ¿«¿«»«»¿»»¿…∆«»¿»»«

˜c·zL ‰ÎÈ¯ˆ - Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿«¿»¿«¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿…
;˙ÁaLÓ - ˜c·Ï ‰a¯n‰ ‰M‡ ÏÎÂ .„ÈÓz dÓˆÚ«¿»»ƒ¿»ƒ»««¿»ƒ¿…¿À««
‰˜È„a‰ ÔÈ‡L ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ ‰cp‰ ÔÓ ıeÁƒ«ƒ»¿∆∆««…«∆≈«¿ƒ»

ÌeÏk Ô‰Ï ˙ÏÚBÓ30. ∆∆»∆¿

או 27) מעוברת אומר, יוסי "רבי שנינו: ב) (ז, שם במשנה
שעתן". דיין ראו) (ולא עונות שלוש עליהן שעברו מניקה
עליה  עברו כן ואחרי דם כשראתה שהמדובר, רבינו ומפרש
בראייה  ואומר: ממשיך יוסי ורבי ראתה, ולא עונות שלוש
כפירוש  לא וזה לעת, מעת מטמאה בשנייה אבל ראשונה,

יום 28)רש"י. עד זכר ללידת שמיני מיום יולדת של דם
נקרא  שמונים עד נקיבה ללידת עשר חמישה ומיום ארבעים

מטמא. ואינו טוהר טוהר.29)דם דם ימי שנגמרו משעה
נשארת 30) היא כלום תמצא לא אם אפילו נידות בימי

טהורה  היא דם תמצא אם אפילו טוהר דם ובימי בטומאתה,
מיותרת. הבדיקה ולפיכך

.Ê˙B˜„Ba ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ ˙B·Ï Ô‰Ï ewz ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿
˙È¯ÁLa ,ÌBÈ ÏÎa ÔÓˆÚ31ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ «¿»¿»¿«¬ƒƒ¿≈¿»∆

˙È·¯Ú32˙È·¯Ú·e ,33˙È¯ÁL ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ34ÏÎÂ . «¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿»∆«¬ƒ¿»
‰Óe¯z ˙ÏÎB‡35‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡L ‰ÚLa ˙˜„Ba36, ∆∆¿»∆∆¿»»∆∆∆ƒ¿»

˙¯·BÚL ‰ÚLa ˙˜„Ba ‰M‡ ÏÎÂ37d˙hÓ LnLÏ ¿»ƒ»∆∆¿»»∆∆∆¿«≈ƒ»»
˙B¯‰h‰ ÈtÓ38˙B¯‰Ëa ˙˜ÒBÚ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈«¿»¬»ƒ…»¿»∆∆ƒ¿»

LiL ÌÈLp‰ ÏkL ;dÏÚ·Ï ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ -≈»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»∆»«»ƒ∆≈
˙ÒÂ Ô‰Ï39Ô‰ÈÏÚ·Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa -40e¯‡aL BÓk , »∆∆∆¿∆¿«»√»¿«¿≈∆¿∆≈«¿

.‰c ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ»

לבדוק.31) תבדוק 32)צריכה לא אם שעבר, הערב
הטהרות  כל למפרע ייטמאו היום במשך דם ותראה שחרית

האחרונה. הבדיקה אחר בודקת.33)שעשתה
היום.34) במשך בהן נישאה 35)שנגעה שלא כהן בת

הכנענית. ושפחתו כהן אשת ללוי, או וטמא 36)לישראל
תרומה. לאכול תשמיש.37)אסור לפני שם 38)כלומר,

תשמיש  אחר עצמה לבדוק צריכה שהיא מפני פירוש, ב. יא,
חייבוה  תשמיש מחמת דם ראתה שמא הטהרות, מפני

תשמיש. לפני היינו לבעלה, גם קבוע 39)לבדוק זמן
נידות. דם קבוע 40)לראיית וסת לה שאין שאשה משמע,

וכן  בטהרות עוסקת שאינה פי על אף לבעלה לבדוק חייבת
ט. הלכה ביאה איסורי מהלכות ד בפרק בפירוש רבינו פסק

.ÁÔ˜¯ÙÏ eÚÈb‰ ‡lL Ï‡¯OÈ ˙Ba ˙˜ÊÁ41˙˜ÊÁa ∆¿«¿ƒ¿»≈∆…ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿«
‰¯‰Ë42eÚÈb‰MÓ Ï·‡ ;Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â , »√»¿≈«»ƒ¿»¬»ƒ∆ƒƒ

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ Ô˜¯ÙÏ43.Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLÂ , ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»

הלכה 41) למעלה ראה נידות. דם לראות זמנן הגיע שלא
דבר.42)ד. לכל טהורות והן ראו שלא אנו מניחים

הבחינה 43) ולא נידות דם ממנה זב שכבר אנו, מניחים
שאינה  זמן כל בדיקתה על לסמוך ואין ידיעה מחוסר בדבר

אותה. בודקות מבוגרות נשים ולפיכך בבדיקה בקיאה

.Ë˙L¯Á‰44,ÈÏÁa dzÚ„ ‰Ù¯ËpL ÈÓe ‰ËBM‰Â «≈∆∆¿«»ƒ∆ƒ¿¿»«¿»¿…ƒ
Ô˙B‡ ˙Bw˙Ó ˙BÁ˜t Ô‰Ï LÈ Ì‡45el‡ È¯‰ - ƒ≈»∆ƒ¿¿«¿»¬≈≈
.‰Óe¯˙a ˙BÏÎB‡¿ƒ¿»

כשוטה.44) ודינה מדברת ואינה שומעת אינה
טבילה.45) צריכה היא אם אותן ומטבילות בודקות

.ÈÌÈÓ˙k‰ Ïk46Ï‡¯OÈ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰47˙˜ÊÁa - »«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆¿«
˙˜ÊÁa - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿«»ƒƒ≈»¿≈»ƒ¿∆¿«

ÔÈ¯B‰Ë48‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë - Ï‡¯OÈ È¯Úa ÌÈ‡ˆÓp‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ∆…
ÔÈÚÈˆÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÓ˙k CÈÏL‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ∆¿¿ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ¿≈∆∆»«¿ƒƒ

Ì˙B‡49- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë50˙Èa ˙B·È·Òe ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰‡Óh‰51e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ÔlÎÂ .52. «À¿»¿À»À¿»»¿»≈¿∆≈«¿

דם.46) כתמי שעליהם מבין 47)בגדים שבאו ראינו
שגזרו 48)ישראל. פי על אף כתמיהן, על טומאה גזרו לא

ט). הלכה ג פרק למעלה (ראה דמן יש 49)על ולפיכך
הם. גויות שכתמי מוצנע.50)להניח מקום שהם

שם).51) (רש"י טומאתן בימי לנשים מיוחד חדר
הוא,52) הספק א. הלכה ביאה איסורי מהלכות ט בפרק

מן  אלא טמאים שדמיו החדר מן אינו זה דם שמא
טהורים. שדמיו הפרוזדור,

.‡ÈÔ‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk53‰Ú·L »«¿»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»
- ¯·Ú ‡Ï ÔÈa Ì˙k‰ ¯·Ú ÔÈa - Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÓÓÒ«¿»ƒ¿««»≈»««∆∆≈…»«

¯B‰ËÂ BÏÈaËÓ54‡e‰ È¯‰ - ÏÏk ¯·Ú ‡Ï Ì‡L . «¿ƒ¿»∆ƒ…»«¿»¬≈
¯Á‡Óe ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡Â ;Ú·∆̂«¿ƒ»«»»¬≈∆∆∆≈««
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa ¯·k ÔÈÓÓq‰ ÂÈÏÚ e¯·ÚL∆»¿»»««¿»ƒ¿»»≈««ƒ
ÔÂÈk - È‡cÂ ˙Bc Ìc ÏL Ì˙k elÙ‡Â .¯k BÓeM¯L∆ƒƒ»«¬ƒ∆∆∆«ƒ««≈»

ÏËa ÌÈÓÓÒ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L55BÏÈaËÓe , ∆∆¡ƒ»»ƒ¿»«¿»ƒ»««¿ƒ
.ÂÈab ÏÚ ˙B¯‰Ë ‰OBÚÂ¿∆¿»««»

הכתם.53) מקום את במשנה 54)מכבסים שהרי פליאה,
צריך  ואינו וכו' צבע זה "הרי עבר לא שאם בפירוש, כתוב
כן  ואם צבע" הוא "הרי כאן: כותב עצמו ורבינו להטביל".
על  שהיה שמפני משנה, בכסף ופירש טבילה? צריך  למה
אינו  במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק הבגד
אחר  שניה, טבילה צריך אינו פירושו, להטביל צריך
המדובר  ובמשנה הכביסה. לפני כשהטבילו הכביסה
שנית. להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני כשהטביל
הלא  הכביסה, לפני הטבילה מועילה מה להבין [וקשה

הטבילה?]. אחרי גם ומטמא קיים אם 55)הכתם אפילו
דרכם נ  שאין מפני אינו, כאילו אותו רואים הכתם רושם יכר

יסודית  כביסה אחרי שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של
העמוד). בראש שם אשי (רב שכזו

.·È„·‡L „‚a56„‚a‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì˙k Ba ∆∆∆»«∆∆«¬ƒƒ«»«∆∆
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צז

צז

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì‡ :Ú¯Ê ˙·ÎL Ba ‰„·‡ .BÏÈaËÓe ÌÈÓÓÒ ‰Ú·Lƒ¿»«¿»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«ƒ
L„Á ‰È‰57ËÁÓa B˜„Ba -58˜eÁL ‰È‰ Ì‡Â ;59- »»»»¿¿««¿ƒ»»»

‰nÁa B˜„Ba60. ¿««»

כתם.56) בו שיש הדבר ברור אבל ידוע, אינו הכתם מקום
חדש.57) הבגד שטח 58)אם על מחט של בחודו עובר

המחט. יתעכב הזרע למקום וכשיגיע ישן 59)הבגד בגד
לעיני 60)שנשחק. חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

הזרע  בו שנבלע המקום אבל שחוק, שהבגד מפני המסתכל
עבה  כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא

בו. עובר האור ואין

.‚È„‚a61ÂÈab ÏÚ ‰OÚÂ BÏÈaË‰Â Ì˙k ÂÈÏÚ ‰È‰L ∆∆∆»»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»««»
ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L Ì˙k‰ ÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â ,˙B¯‰Ë¿»¿««»∆¡ƒ««∆∆ƒ¿«««¿»ƒ
,˙B¯B‰Ë ‰OÚL ˙B¯‰h‰Â ,Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆∆«¿«¿»∆»»¿
B‡ Ì˙k‰ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡ ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ«««∆∆¿ƒ»««∆∆

˙B‡ÓË ˙B¯‰h‰Â ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - BÈÚ ‰‰k62È¯‰L , »»≈¬≈∆∆∆¿«¿»¿≈∆¬≈
ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ,B¯ÈÒ‰Ï Ì˙k‰ ÏÚ „Èt˜‰ƒ¿ƒ««∆∆«¬ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««

.B¯‰ËÏ ‰iL¿ƒ»¿«¬

יא 61) בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים עיקרי
לפני  גבו על שנעשו הטהרות דיני מפני כאן והוכפלו

שם. נאמרו שלא שהמדובר 62)הכיבוס, משמע מלשונו
שנעשו  אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני שנעשו בטהרות

טמאות. - הטבילה לפני הכביסה אחר

.„È,¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓÒ ‰ML ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Ì˙k∆∆∆∆¡ƒ»»ƒ»«¿»ƒ¿…»«
ÔBtˆ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â63˙B¯‰h‰ È¯‰ - ¯·ÚÂ ¿««»∆¡ƒ»»«¿»«¬≈«¿»

¯È·ÚÓ ÔBtv‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙B‡ÓË ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»¿≈««ƒ∆«««¬ƒ
Ú·v‰64- ÔÈÓÓq‰ ˙Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «∆«ƒ¿…∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ

Ì˙k ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰65ÈÚÈ·M‰ ¯È·Ú‰ el‡ ‡nLÂ , ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿∆»ƒ∆¡ƒ«¿ƒƒ
,¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ .¯·BÚ ‰È‰»»≈∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ¿…»«

¯·ÚÂ ‰iL ÌÚt ÂÈÏÚ Ô¯È·Ú‰Â ¯ÊÁÂ66˙B¯‰h‰ Ïk - ¿»«¿∆¡ƒ»»»««¿ƒ»¿»«»«¿»
‰iLÏ ‰BL‡¯ ˙ÒaÎz ÔÈa ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ¿ƒ»

˙B¯B‰Ë67¯Á‡ ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B¯‰h‰ ÏÎÂ , ¿¿»«¿»∆«¬««»««
‡e‰L BzÚ„ ‰l‚Â ÏÈ‡B‰ ;˙B‡ÓË ‰iL ˙ÒaÎzƒ¿…∆¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BÓeM¯ ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»¿∆¿ƒƒ¬≈∆»≈

BÏh·iL „Ú68È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k .BÏÈaËÈÂ «∆¿«¿¿«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
Ô‰ ‰Ó Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL ÔÈÓÓq‰ ˙Ú·L ‰‡Èaƒ»ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆»≈

.Ô˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ C‡È‰Â¿≈««¬ƒƒ»

סבון.63) פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: ואם 64)רש"י
איסורי  מהלכות ט פרק (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן

שם). משנה ומגיד לו הלכה שחכמים 65)ביאה מכיוון
הבדיקה. אותה בלי לטהרו אין בדיקה הצריכו

עבר,66) ולא סימנין שבעה עליו "העביר שם: ברייתא
רבי  ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן
לשנייה  ראשונה תכבוסת בין שנעשו לטהרות שהכוונה זירא

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה עבר 67)אבל
הקפדתו  אין עבר לא אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא,
טהורים  ראשון כיבוס שלפני [והטהרות לטמא. מועילה

שהרי  הבגד, לנקות הקפדה מוכיח אינו זה שכיבוס מפני
יועיל]. לא שהכיבוס רוצה את 68)הוא גם שיבטל

שנשאר. הרישום

.ÂËÌ„ ‰pnÓ ‰‡ˆÈÂ ‰˙nL ‰M‡‰69‡nËÓ - »ƒ»∆≈»¿»¿»ƒ∆»»¿«≈
Ì˙k ÌeMÓ70‡ÓË BÓB˜Ó ¯B˜n‰L ,71Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆∆∆«»¿»≈««ƒ
Ìc‰ ‡ˆiL72ÏÈ‡B‰ ,‰c Ô‡k ÔÈ‡Â ‰˙nL ¯Á‡ ∆»»«»««∆≈»¿≈»ƒ»ƒ

ÌÈÓ˙k ˙‡ÓË ‡nËÓ - ‡ˆÈ ‡ÓË ÌB˜nÓe73Ì‡Â . ƒ»»≈»»¿«≈À¿«¿»ƒ¿ƒ
Ï‰‡a ‡nËÓ - ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰74ÌeMÓ ‡nËÓe »»¿ƒƒ¿«≈¿…∆¿«≈ƒ

Ì˙k75. ∆∆

שהוא.69) כל נידות.70)אפילו דם משום כלומר,
הטומאה.71) אב הוא בו הנמצא שנעקר 72)וכל פירוש,

לבית  ויצא מחיים נעקר אם אבל מיתה, אחר במקור ממקומו
ממש  נידה זו הרי לגופה חוץ יצא שלא פי על אף החיצון,

ב). הלכה ביאה איסורי מהלכות ה פרק טומאת 73)(ראה
טומאה 74)נידות. לקבל הראוי דבר כל מת. טומאת

הזיית  וטעון ימים שבעת טמא בתוכו שהמת באוהל הנמצא
כמת  זה לעניין דינו המת מן דם ורביעית אדומה. פרה אפר

מת 75)שלם. ממש. כנידה ומרכב ומושב משכב לטמא
שהיא  חמורה ונידה באוהל, מטמא שהוא מנידה חמור

ומרכב. ומושב משכב מטמאה

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
עד 1) בטומאתם הם לעולם והזב ויולדת זבה שנידה יבאר

ונעקר  לטהרה מטומאה לטבול שירדה יולדת ודין שיטבלו,
זכר  של שבעה אחר שטבלה יולדת ודין בירידתה, ממנה דם
קטנה  זבה דינה, מה מצורעת היא ואם נקבה, של י"ד או
דם  הרואה השימור, בליל או שלה שימור בימי שטבלה
עשר. שנים ביום או עשר שנים ליל לערב וטבלה י"א  ביום

.‡Ô˙‡ÓËa Ì‰ ÌÏBÚÏ ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿»≈¿À¿»»
eÏaËiL „Ú ·k¯Óe ·kLÓe ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe2. ¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»∆¿»«∆ƒ¿¿

‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙i‡¯ ‡Ïa ÌÈL ‰nk e¯Á‡˙ elÙ‡¬ƒƒ¿«¬«»»ƒ¿…¿ƒ«À¿»¿…
.Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - eÏ·Ë»¿¬≈≈¿À¿»»

פ"ד 2) (ראה במים" שתבוא עד תהא "בנדתה ב סד, שבת
שם). מיימוניות והגהות ה"ג, ביאה איסורי מהלכות

.·˙„ÏBÈ3‰Úa¯‡Â ¯ÎÊÏ ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·Ë ‡lL ∆∆∆…»¿»««ƒ¿»¿»»¿«¿»»
CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡¯zL Ìc Ïk ,‰·˜Ï ¯OÚ»»ƒ¿≈»»»∆ƒ¿∆««ƒ∆¿
L·ÈÂ ÁÏ ‡nËÓe ˙ecp‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰ - ¯‰Ë ÈÓÈ4. ¿≈…«¬≈¿««ƒ¿«≈«¿»≈
‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈa ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÓÈa ·e˙k‰ ‰Ïz ‡Ï5. …»»«»¿»ƒƒ¿«∆»¿»ƒ¿ƒ»

א.3) לה, נדה שדם 4)משנה, למדנו, ה"א בפ"ה למעלה
הנוזלים  ושאר כשנתייבש, ובין לח כשהוא בין מטמא נידות
ונחלקו  בלבד. לחים כשהם מטמאים ויולדת זבה של
אחר  טבלה שלא יולדת דם בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי
נקיבה. ללידת עשר ארבעה אחר או זכר ללידת ימים שבעת
ימי  בתוך דמיה מטהרת שהתורה מכיוון אומרים, ביתֿשמאי
כנוזלים  הוא זה דם הרי ה"ו), פ"ד למעלה  (ראה טוהר
שהתורה  סוברים, וביתֿהלל לח. כשהוא רק ומטמא אחרים
לזכר  ימים שבעה שעברו אחר רק היולדת דמי את טיהרה
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צח ומושב צח משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

טבלה, שלא זמן וכל טבלה, וגם לנקבה עשר ארבעה או
יבש. כשהוא גם ומטמא נידות כדם טמא בלשון 5)דמה

טוהר  דם כלומר, רחמנא". תלה וטבילה "ביומי שם: הגמרא
ימי  נגמרים ואףֿעלֿפיֿכן היולדת. טבילת אחר מתחיל

הלידה. מיום לנקבה ושמונים לזכר ארבעים אחרי טוהר

.‚˙„ÏBÈ6‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ÏaËÏ ‰„¯iL7¯˜ÚÂ ∆∆∆»¿»ƒ¿…ƒÀ¿»¿»√»¿∆¡«
‰pnÓ8d˙„È¯Èa Ì„9ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ10È¯‰ - ƒ∆»»ƒƒ»»¿»»¿≈«ƒ«ƒ¬≈

‰‡ÓË BÊ11‰Ê Ì„Ï ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡Â ,12ÏÚ Û‡Â , ¿≈»¿≈«¿ƒ»∆∆¿»∆¿««
d˙iÏÚa ‰pnÓ ¯˜Ú Ì‡Â .d¯O·a ‡È‰ ÔÈ„ÚL Èt13 ƒ∆¬«ƒƒƒ¿»»¿ƒ∆¡«ƒ∆»«¬ƒ»»

,¯‰Ë Ì„ ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆¬≈¿»ƒ¿≈∆«…«
ÌÈ¯·È‡a ÚÏ·n‰ Ìc‰ ÏÎÏ ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈ·h‰Â14 ¿«¿ƒ»∆∆¿»«»«À¿»»≈»ƒ

.¯‰Ë Ì„ B˙B‡ ‰ÓÈOÓe¿ƒ»«…«

א.6) מב, שם רב, של ללידת 7)מימרא ימים שבעת אחרי
נקבה. ללידת יום ארבעהֿעשר או שדם 8)זכר המקום מן

בו. מכונס שטבלה.9)נידות מסויים 10)לפני מקום
ולחוץ  וממנו ה"ב), ביאה איסורי מהלכות פ"ה (ראה ברחם

החיצון. בית החיצון,11)נקרא בבית נמצא שהדם זמן כל
ואע"פ  החמה. שקיעת אחר ותיטהר שנית תטבול ֵֵוכשיצא
רבינו  דעת א) עא, (חולין מטמאה אינה בלועה שטומאה
ובית  שם, כרבא הסתרים, בית אלא בלוע אינו החיצון שבית
הלכות  (ראה במשא מטמא אבל במגע מטמא אינו הסתרים
טומאת  האשה טמאה ולפיכך וה"ח). ה"ג פ"א מת טומאת
והערב  טבילה וטעונה הדם, את נשאה שהרי אחד, יום
אביי  דעת לפי נאמרה שם הסוגיא כל רבינו, ולדעת שמש.
בו  הנמצאת והטומאה כבלוע, דינו החיצון שבית (שם),
שאינו  אמרו ולפיכך במשא, לא וגם במגע לא מטמאה אינה
אמאי. ד"ה שם תוספות ראה לחוץ. שיצא עד מטמא

הדם 12) כל את לטהר אמנם מועילה היולדת טבילת
לפני  שנעקר הדם את מטהרת אינה אבל במקור, המכונס
אינו  אבל משא טומאת האשה את מטמא זה ודם הטבילה,
טוהר  דם שתקופת מפני ימים, שבעת ראיה טומאת מטמאה

הראיות. טומאות כל את שטבלה.13)מפסיקה אחר
מהֿשאין14ֿ) "מובלע", נקרא במקור במקומו המכונס ודם

החיצון. לבית ויצא ממנו שנעקר הדם כן

.„˙„ÏBÈ15‰Úa¯‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·hL ∆∆∆»¿»««ƒ¿»∆»»¿«¿»»
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ¯Á‡ B‡ ,‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»««¿ƒ«ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

·BÊa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡16¯‰Ë ÈÓÈ ÏÎa ‡È‰ È¯‰ - ƒ»¿»∆∆¿¬≈ƒ¿»¿≈…«
È¯‰Â ,BLÓL ·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·hL ‡ÓËk dlL∆»¿»≈∆»««¬«ƒ…∆¡ƒƒ¿«¬≈

ÌBÈ ˙Ïe·Ë ‡È‰17ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎa18‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â . ƒ¿«¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ»
ÌÈÓi‰ ÌÏLÓa ‡l‡ ,¯‰Ë ÈÓÈ ÛBÒa ˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë19 ¿ƒ»«∆∆¿¿≈…«∆»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈ¯·c ‰na .BLÓL ·È¯Ú‰L ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿∆∆¡ƒƒ¿«∆¿»ƒ
¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ?ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰L ÌÈ¯eÓ‡20; ¬ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»«¬≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‡È‰ È¯‰ ÌÈL„˜Ï Ï·‡21‡Ï ÔÈ„ÚL ¬»¿»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿À¿»∆¬«ƒ…
‡l‡ ,Ï·Ë22ÔÈ„ÚL ˙Ó ‡ÓËa B‡ ‰ca Ú‚pL ÈÓk »«∆»¿ƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿≈≈∆¬«ƒ

˙„ÏBi‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï·Ë ‡Ï…»«¿«≈»∆ƒ¿≈»«»»≈∆«∆∆
¯OÚÓa ˙ÏÎB‡ ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a23˙‡ ˙ÏÒBÙe ¿¿≈…«∆∆¿«¬≈∆∆∆

‰Óe¯z‰24ÏÙ Ì‡Â .¯‡a˙iL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëk «¿»ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«

‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ d˙¯‰Ë ÌcÓe dw¯Ó≈À»ƒ«»√»»«ƒ»∆¿»¬≈
¯‡a˙iL BÓk ¯B‰Ë ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnL ,B˙¯‰Ëa25. ¿»√»∆«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈

˙B‡Óh‰ „ÏÂk ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓe26ÌÈÏLzL „Ú ¿«¿»∆«√»ƒƒ¿««À¿«∆«¿ƒ
ÏkÏ ‰¯B‰Ë ‰È‰˙Â ¯‰Ë ÈÓÈ27¯Á‡nL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈…«¿ƒ¿∆¿»«…¿≈»∆ƒ∆≈««

‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L - L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»∆«…∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
ÛBqa ˙¯Á‡28Èt ÏÚ Û‡ ,L„wa Úbz Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿««»ƒ««…∆««ƒ

˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L.‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Ï ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»«∆∆«¬ƒ««¿»

ב.15) עא, שם פ"ז 16)משנה ביאה איסורי בהלכות
צריכה  זבה) שהיתה בזמן (שילדה בזוב שיולדת רבינו, ביאר
וימי  טובלת, ואחרֿכן דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור

טבילתה. יום אחר מתחילים ביום 17)טוהר שטבל טמא
החמה. שקיעת עד יום" "טבול נקרא לטומאתו, האחרון

ארוך".18) יום "טבולת התלמוד: כשיושלמו 19)בלשון
מיום  לנקבה ימים וששה וששים לזכר יום ושלושה שלושים

יתבאר.20)טבילתה. שם.21)לקמן במשנה כביתֿהלל
עושה  שני בחולין, שני עושה לטומאה שראשון ביארנו כבר
עושה  שלישית ותרומה בחולין), לא (אבל בתרומה שלישי

בקודש. לכאן 22)רביעי נשתרבבה זו שתיבה נראה
נ 23)בטעות. יום במסכת "טבול שנינו: ג, פי"ד, געים

בתרומה". אוכל שמשו העריב במעשר, עושה 24)אוכל
לטומאה. שלישי התרומה ה"ד.25)את שם

לטומאה.26) שני נעשו בהם שנגעה פירוש,27)וקדשים
מזה  ויוצא עוסקים. אנו שבה יום, טבול מטומאת טהורה
מטומאת  תיטהר ולקדשים ממש, טהורה תהיה שלתרומה
את  תטמא) (ולא תפסול עדיין אולם לטומאה, ראשון
פוסל  כיפורים שמחוסר מפני קרבנותיה, שתביא עד הקודש
חגיגה  למשנה בפירושו רבינו כתב וכן בנגיעה. הקודש את
וה"ט  ה"ג פ"י הטומאות אבות בהלכות וכן מ"א), (פ"ג
אלה). מקורות הכסףֿמשנה הביא לא למה היא, (ופליאה
"המשכבות  וה"ה): (פי"ב לקמן מוצאים אנו לכך ודומה
משכב  מטומאת טהורים - והכוונה טהורים", והמרכבות
נגיעה  טומאת טמאים אבל חמורה, טומאה שהיא ומושב
כתב  לכך ודומה ה). פ"ז טהרות למשנה בפירושו (רבינו
אשה  בדין הי"ב, מת טומאת מהלכות בפ"ה גם רבינו
ואףֿעלֿפי  במת, כנוגע ימים" שבעה "טמאה שהפילה
שם  אלא נקבה, הפילה אם יום עשר ארבעה טמאה שהיא
יולדת  בטומאת כלל נגע ולא מת, טומאת בדיני רבינו עוסק

במקומם. מבוארים אחר 28)שדיניה היינו ממש, בסוף
בפי"ב  רבינו של מלשונו משמע [כך קרבנותיה. הבאת
אם  ואפילו כסףֿמשנה]. הט"ו. הטומאות אבות מהלכות
(נדה  ביתֿהלל שאמרו ומה טוהר. ימי ששלמו אחר טבלה
לתרומה, הכוונה באחרונה", טבילה צריכה "אינה ב) עא,
קודש  לנגיעת אבל תרומה, של בכיכר שם המדובר שהרי

השלמות). (ראה שם. רש"י פירש וכן טבילה. צריכה

.‰˙Ú¯ˆÓ ‡È‰L ˙„ÏBÈ29ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·ËÂ ∆∆∆ƒ¿…««¿»¿»««ƒ¿»∆
dlL ¯‰Ë Ì„ È¯‰ - ‰·˜ ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ B‡ ¯ÎÊ»»«¿»»»»∆¿≈»¬≈«…«∆»

‡ÓË30ÔlÎÂ .‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k31ÔÈ˜LÓk »≈¿À»¿≈≈«¿∆»¿À»¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÓË32Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL . ¿≈ƒ∆»««¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒ≈∆
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צר

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰a ÔÈÚ‚B Ô‰L ÔÈ˜LÓk33Ba ‡ˆBiÎÂ ·fÓ ıeÁ ;34, ¿«¿ƒ∆≈¿ƒ»∆ƒ»¿«≈
epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ‰LÏL È¯‰L35,˙B‡ÓË ˙B·‡ ∆¬≈¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆¬À¿

e¯‡aL BÓk36. ¿∆≈«¿

א.29) לד, שם שם.30)משנה דם 31)כביתֿהלל
רגלים. ומימי רוק לטומאה.32)טוהר, ראשון שהם

היוצאין 33) "משקין מ"א: פ"ב יום טבול במסכת שנינו
(תחילה  תחילה" ואלו אלו בהן, נוגעין שהן כמשקין מהן,
מהכתוב]. זה דין מקור בהשלמות, [ראה לטומאה). ראשון -

וזבה.34) יולדת רגלים.35)נדה, ומימי רוק זרע, שכבת
הי"ד.36) פ"א למעלה

.Â‰pË˜ ‰·Ê37¯Á‡ dlL ¯enM‰ ÌBia ‰Ï·hL »»¿«»∆»¿»««ƒ∆»««
ı‰38‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,39È¯‰ - »≈¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»¬≈

dÚbÓ40d˙ÏÈÚ·e41ÌÈÈeÏz42‡ÏÂ ÌBi‰ ¯Ó‚ Ì‡ : «»»¿ƒ»»¿ƒƒƒ¿««¿…
¯B‰Ë dÏÚB·e ,¯B‰Ë Ba ‰Ú‚pL Ïk - ‰˙‡»̄¬»…∆»¿»»¬»»

¯eËÙe43˙B¯‰Ë Ïk - ‰Ï·hL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; »¿ƒ»¬»»««∆»¿»»¿»
dÏÚB·e ,·k¯Óe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,˙B‡ÓË ‰˙OÚL∆»¿»¿≈¿»ƒ¿»∆¿»¬»
„enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ¯enM‰ ÏÈÏa ‰Ï·Ë .˙‡hÁ ·iÁ«»«»»¿»¿≈«ƒ…∆∆«¬∆«
·k¯Ó ‰OBÚ ÔÈ„ÚÂ ,‰Ï·Ë ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ¯ÁM‰«««¬≈¿ƒ∆…»¿»«¬«ƒ»∆¿»

·LBÓe44. »

או 37) אחת פעם הזיבה בתקופת שראתה אשה א. עב, נדה
נקראת  זה, אחר בזה ימים בשני בין אחד ביום בין פעמיים,
נקרא  זה ויום המחרת, יום כל לשמור וצריכה קטנה זבה

טהורה. - וטבלה בטהרה עבר ואם השימור, עם 38)יום
לבעלה  שאסורה אלא לטבול, לה מותר שאז השמש, נצנוץ
ותיטמא  ביום בו תראה שמא היום, כל טהרות ולעשות

ה"ט.39)למפרע. ביאה איסורי מהלכות אם 40)בפ"ו
בטהרות. נבעלה.41)נגעה בספק.42)אם עומדים

חטאת.43) קרבן דם 44)מלהביא תראה לא  אם אפילו
משכב  אותה. מטהרת אינה לילה טבילת כי השמור, ביום
לפעמים  רבינו כותב ולפיכך דבר, לכל שוה דינם ומושב
כמו  לו, אחר דין מרכב אבל מושב. ולפעמים משכב

בפ"ו. לקמן שיתבאר

.Ê‰‡B¯‰45ÏÈÏ ·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa Ì„ »»»¿««»»¿»¿»»∆∆≈
·LBÓe ·kLÓ ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ÌÈL46Û‡ , ¿≈»»¬≈¿«¿»ƒ¿»»«
‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ47BÓk , «ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿

e¯‡aL48.‰c ¯eq‡ ÔÈÚa ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»

ב.45) עא, שם הקרבן,46)משנה מן פטורים  אבל
שם. וי"ג,47)כביתֿהלל י"ב ביום דם תראה אם אפילו

אינו  נידות ודם נדה, תקופת תחילת הוא י"ב יום שהרי
לטהרה. מועילה לילה טבילת אין אעפ"כ לזיבה, מצטרף

שם.48)

.Á¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë49Û‡ ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ »¿»¿¿≈»»««»≈««»«
·¯ÚÏ [„Ú] LnLÏ ‰¯eÒ‡L Èt ÏÚ50- ‰LnL Ì‡ , «ƒ∆¬»¿«≈«»∆∆ƒƒ¿»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë d·k¯Óe d·kLÓe ,¯B‰Ë dÏÚBa¬»»ƒ¿»»∆¿»»¿ƒ««ƒ
ÈtÓ .‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯L∆»¬»»¿¿≈»»«««¿ƒ»ƒ¿≈

,‰c ¯eq‡a ÌL e¯‡aL BÓk ,‰c ˙lÁz ‡e‰L∆¿ƒ«ƒ»¿∆≈«¿»¿ƒƒ»
¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â51‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ¿»≈¿««»»¿ƒ»≈»¿ƒ»

¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ¯ÓLÏ52˙˜ÒBÚÂ ˙Ï·BË ‡l‡ , ƒ¿…¿≈»»∆»∆∆¿∆∆
ÌBÈa ˙Ï·BË - È¯ÈOÚa Ì„ ‰‡B¯‰ Ï·‡ .˙B¯‰Ëaƒ¿»¬»»»»»¬ƒƒ∆∆¿
¯Á‡ Ì„ Ba ‰‡¯z Ì‡L ,B˙B‡ ˙¯nLÓe ¯OÚ „Á‡««»»¿«∆∆∆ƒƒ¿∆»««
,dÏÚBa ‡ÓËÂ ‰˙OÚL ˙B¯‰Ë Ïk e‡ÓË - ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»ƒ¿¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¬»

Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙BÈ‰Ï ‰53BÓk , ««ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿
.‰c ÔÈÚa e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

באשה 49) והמדובר, הקודמת. ההלכה המשך היא זו הלכה
עשר. אחד ביום יעשה 50)שראתה שמא גזירה מדרבנן,

לפניו. או עשירי ביום כשתראה למפרע.51)כך לטמא
ראייתה 52) משעת נדה בטומאת תטמא בו תראה ואם

עשר,53)ואילך. שנים ביום תהיה שלישית ראייה שהרי
עבר  שלא זמן שכל מפני והטעם, זיבה. תקופת גמר אחר

קטנה. כזבה דינה הזיבה, בתקופת בטהרה יום עליה

.ËÈÚÈ·L ÌBÈa eÏ·hL ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ·Ê54,Ô‰lL »¿»»¿»∆»¿¿¿ƒƒ∆»∆
e¯‡aL BÓk55˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È ‡Ï -56;·¯ÚÏ „Ú ¿∆≈«¿…ƒ¿«¿ƒ¿»«»∆∆

,‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·L e¯zÒÈÂ ‰‡ÓË e‡¯È ‡nL∆»ƒ¿À¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ˙B¯‰h‰ Ô˙B‡ e‡ˆÓÂ57Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ¿¿»«¿»¿≈¿«¿≈«««ƒ

Ú¯ÙÓÏ ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚ Ô‰L58ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ∆≈ƒƒ¿»»¿«¿≈«≈¿«¿ƒ
Ëq‰a Ò¯Á ÈÏk59e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,eÏ·hL ¯Á‡Ó ¿≈∆∆¿∆≈≈««∆»¿««ƒ∆»¿

„Ú eËÈÒ‰L Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯˙ÒÂ ‰‡ÓË e‡¯Â¿»À¿»¿»¿«…¿»¿ƒ∆∆∆≈ƒ«
.¯B‰Ë e‡¯ ‡lL∆…»»

נקיים.54) פי"א,55)משבעה ביאה איסורי מהלכות בפ"ו
שביעי. ביום לטבול מותרת כהנים'56)שזבה 'תורת

ב. ט, מצורע א.57)פרשת פא, שם.58)פסחים
כלי 59) מטמאים וזבה זב בתוכו. לנגוע מבלי הזיזוהו אם

(לקמן  מהודק בכיסוי מכוסה הכלי אם ואפילו בהיסט, חרס
השביעי  ביום זיבה ראו שאם רבינו, ומשמיענו ה"ג). פ"ח
אע"פ  בהיסט, למפרע מטמאים אינם טבילתם אחר
שהסיטו  הכלים ולפיכך למפרע, ומושב משכב שמטמאים
דין  למדו ב ח, מגילה במסכת טהורים. - לראייה טבילה בין

מהכתוב. זה

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
מרכב 1) בין ומה ומושב משכב בתורה נאמר למה יבאר

או  ומצורע והיולדת והנידה והזבה והזב מדף, ודין למושב,
מרכב  טומאת שומע שאתה מקום כל ודין שמתו, נכרי
וכלים  ומשקין אוכלין ודין הזב, בהן שיגע צריך אם ומושב
למעלה, הזב עליהם שישב ומושב למשכב עשויים שאינם

ממנו. למטה או בו נוגע ואינו הזב מן למעלה שהוא כל

.‡e¯‡a ¯·k2·kLÓ ÔÈ‡nËÓ ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L , ¿»≈«¿∆«»«¬≈»¿«¿ƒƒ¿»
‰nÏÂ .‡e‰ „Á‡ ·LBn‰Â ·kLn‰Â .·k¯Óe ·LBÓe»∆¿»¿«ƒ¿»¿«»∆»¿»»
Èe‡¯‰ - ·kLn‰L ?·LBÓe ·kLÓ ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»ƒ¿»»∆«ƒ¿»»»
ÏÚ ·LiL ÔÈ·e .‰·ÈLÈÏ Èe‡¯‰ - ·LBn‰Â ,‰·ÈÎLÏƒ¿ƒ»¿«»»»ƒƒ»≈∆»««

e‰‡nË - ·LBn‰ ÏÚ ·ÎML B‡ ·kLn‰3CÎÈÙÏ . «ƒ¿»∆»«««»ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,„·Ï ·kLÓ ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈¿»»ƒ¿»¿«¿«ƒ
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ק ומושב ק משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰·ÈÎ¯Ï Èe‡¯‰ ‰Ê ?·k¯Ó e‰Ê È‡Â .·LBÓÏ4ÔB‚k , ¿»¿≈∆∆¿»∆»»ƒ¿ƒ»¿
¯BÓÁ‰ ˙Úc¯Ó5ÔËÈtËÂ6.Òeq‰ «¿«««¬¿«≈««

ה"א.2) פ"א מצורע 3)למעלה פרשת כהנים' ב'תורת
המשכב  על ששכב בזמן אלא לי "אין שנינו: ה"ז, פ"ב
המשכב? על וישב המושב על שב מנין המושב, על וישב

ריבה". – יטמא לרכיבה.4)ת"ל מניחים 5)מיוחד
החמור. גב על על 6)אותה להניחו שרגילים שטיח מין

רבינו, דעת מ"ב). פכ"ג (כלים עליו כשרוכבים הסוס גב
ולא  מרכב נקרא רגליים בפיסוק עליו שיושבים דבר שכל
מרכב). ד"ה מ"ג, פ"א כלים יוםֿטוב' 'תוספות (ראה מושב
חלק  אותו ואפילו מ"ג. פ"א כלים למס' בפירושו כתב וכן
אבל  מושב, משום מטמא אינו ממש עליו יושב שהאדם
פרשת  התורה על ובפירושו א כז, (עירובין רש"י דעת
כגון  לרכיבה, המסייעים הדברים פירושו שמרכב מצורע),
תחת  אותה וקושרים שבאוכף בטבעות שמכניסים החגורה,
בו, אוחז שהרוכב העץ או האוכף, את ומחזיקה הסוס בטן
ממש  עליו יושב שהוא המקום אבל גבו, עליו משעין או
והרא"ש. הר"ש דעת וכן מושב, משום טמא רכיבה בשעת
אוכף  הנ"ל) למשנה (בפירושו שמנה רבינו על לתמוה (ויש
כלים  מס' התוספתא הלא מרכב, טומאת המטמאים בין
שלו  והתפוס מושב, טמא "האוכף אומרת: פ"ב בבאֿבתרא
שדרכן  לנשים המיוחד באוכף מדובר אולי מרכב". טמא
וסובר  הסוס, של אחד בצד נמצאות רגליהן כששתי לירכב,

כמושב). שדינו רבינו

.·˙B·‡Ó ·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ·k¯n‰Â ·kLn‰«ƒ¿»¿«∆¿»»∆»≈∆»≈¬
,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»

‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe7·kLÓ ÔÈa ‰Óe . ¿«¿ƒ∆»»»¿«»«≈ƒ¿»
Ú‚Â Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,·kLÓa Ú‚Bp‰L ?·k¯ÓÏ¿∆¿»∆«≈«¿ƒ¿»ƒ»»»»¿»«
- ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „Ú ÌÈÏk ¯‡L·e ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ«∆…≈≈ƒ¿«¿»

Ì‡nË ‰Ê È¯‰8Ú‚Bp‰Â ;‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‡OÚÂ ¬≈∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿À¿»¿«≈«
La elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ - ·k¯Óa˙Ú ¿∆¿»≈¿«≈¿»ƒ¿…≈ƒ¬ƒƒ¿«

È¯‰ - ·k¯n‰ ˙‡ B‡ ·kLn‰ ˙‡ ‡OBp‰ Ï·‡ .BÚbÓ«»¬»«≈∆«ƒ¿»∆«∆¿»¬≈
„Ú B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ê∆¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»«
˜lÁ ·k¯Ó ˙‡ÓËaL ÔÈpÓe .ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL∆…≈≈ƒ¿«¿»ƒ«ƒ∆¿À¿«∆¿»ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?˜lÁ ‡Ï ·kLÓ·e B‡OnÓ BÚbÓ«»ƒ«»¿ƒ¿»…ƒ≈∆¬≈≈
.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â :·kLÓa¿ƒ¿»¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»¿«≈¿»»
ÂÈÏÚ ·k¯È ¯L‡ ·k¯n‰ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ·k¯Ó·e¿∆¿»≈¿»«∆¿»¬∆ƒ¿«»»
,·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ ÏÎÂ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«»»∆
‡nËÓ BÈ‡L ,„nÏÓ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡«¿«≈¿»»¿«≈∆≈¿«≈
ÒaÎÈ Ì˙B‡ ‡OBp‰Â :¯Ó‡Â .BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿««»¿∆¡«¿«≈»¿«≈
·kLÓ ‡OBp‰ B‡ ·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰ „Á‡ .ÂÈ„‚a¿»»∆»«≈∆«∆¿»«≈ƒ¿»
·f‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»
ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·kLÓe ,˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆ƒ¿»»¿À»≈≈
Ïk - ·Ê ÏL B·BÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰c Ì„Â ,Ô‰ÈÏ‚«̄¿≈∆¿«ƒ»¿»»¿∆∆¿∆»»
B‡ el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚pL Ì„‡Â .·‡ el‡Ó „Á‡∆»≈≈»¿»»∆»«¿∆»ƒ»≈
B‡ B˙ÚÈ‚ ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ - Ô‡O¿»»¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,B˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿≈¿«≈…»»¿…¿≈

O¯Á9O¯Á ÈÏk ‡nËÓ - Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏkL ;10ÏÎÂ , ∆∆∆»«¿«≈»»¿«≈¿≈∆∆¿…
‰p‰ .O¯Á ÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L∆≈¿«≈»»≈¿«≈¿≈∆∆ƒ≈

È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡pL ‡ÓË ÏkL ,z„ÓÏ‰Ê »«¿»∆»»≈∆∆¡«¿«≈¿»»¬≈∆
Ì‰a ÚbiL ÌÈ„‚a ‡nËÓ11L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ¿«≈¿»ƒ∆ƒ«»∆»¿«∆…≈≈

.e‰BÓk ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿∆»ƒ¿À¿»»
BÈ‡L ,O¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ„‚·k ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓe¿«≈¿»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ¿«≈…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…
È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡lL ‡ÓË ÏÎÂ .L¯t≈≈¿»»≈∆…∆¡«¿«≈¿»»¬≈
‡nËÓ BÈ‡L ,L¯tL ¯Á‡k L¯t ‡lL „Ú ‡e‰«∆…≈≈¿««∆≈≈∆≈¿«≈
BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿≈∆»»¿≈»ƒ«∆≈
·k¯Óa Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏe .O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡nËÓ12 ¿«≈»»¿…¿≈∆∆¿ƒ»«≈«¿∆¿»

·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰Â ,BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿«≈∆«∆¿»
.e¯‡aL BÓk ,B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

עליו,7) מונחת שטומאה קרש שהרים כגון נגע, שלא אע"פ
כובדו  ומפני מזה, הקרש קצה על כבד כלי הניח אם וכן
פ"ח  לקמן ראה עליה. שהטומאה השני, קצהו למעלה עלה

שם.8)ה"ב. כלים פרשת 9)משנה, כהנים' 'תורת
מטמא  ואינו מטמא הוא "בגד הי"א: ב פרשתא פ"ב מצורע
מהכתוב, שם למדו אחרים כלים חרס". כלי ולא אדם לא

הזב. שעל כבגדים מ"א.10)שמיטמאים פ"ה זבים
הוא 11) שהנוגע ואע"פ לבוש, שהוא הבגדים את רק ולא

התורה  גזרה כלים, מטמא אינו וראשון לטומאה, ראשון
בטומאה  נוגע שהוא בשעה פירוש, "בחיבורים", שיטמא

הכלים. ואת הטומאה את מחבר בו 12)וגופו נאמר שלא
בגדיו". "יכבס

.‚ÌÈÏk‰ Ïk13Ì‰ - ·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ e‡OpiL »«≈ƒ∆ƒ»¿¿«¿»ƒ«»≈
ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰14,Ì‰a Ú‚B ‡e‰L ÌÈÏÎk Ìlk Ì‰Â , «ƒ¿»ƒ«»¿≈À»¿≈ƒ∆≈«»∆

‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ì‰L∆≈ƒ¿À¿»¿≈»¿«¿ƒ…»»¿…
˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ÌÈÏk≈ƒ¬»¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿

Ì‰È¯·cÓ ÛcÓ ˙‡ÓËÂ .‰‡Óh‰15. «À¿»¿À¿««»ƒƒ¿≈∆

הזב,13) תחת שהם בדברים מדובר הקודמות, בהלכות
אב  כולם העליון, על ושכב זה על זה בגדים מאה אפילו
הזב, מן למעלה שהם בדברים מדובר זו ובהלכה הטומאה,
הבגד  רק טמא התורה מן זב"). של "עליונו התלמוד: בלשון
הבגדים  את מטמא ואינו לטומאה, ראשון ונעשה בזב שנגע

עצמו. בזב נגעו שלא ופירש 14)שעליו מ"ו. פ"ד זבים
נודף  שריח כמו והכוונה, נודף". "ריחו מלשון שם רבינו
הזב. מן המרוחקים הבגדים את מטמא כאן גם כך מרחוק,

רבינו,15) וסובר ב. ד, נדה גזירותיהם. חכמים, דברי
"וכל  י): טו, (ויקרא מהכתוב ב לב, שם בגמרא שהדרשה
כלומר, אסמכתא, היא תחתיו" יהיה אשר בכל הנוגע

(כסףֿמשנה). הזה המקרא על גזירתם הסמיכו חכמים

.„·f‰16- e˙nL Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿«¿…»∆≈
eÈ‰Lk Ô˙˙ÈÓ ¯Á‡ ·k¯Óe ·kLÓ ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»««ƒ»»¿∆»
BÊ ‰‡ÓËÂ .¯Oa‰ ˜BniL „Ú ÔÈiÁ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ«∆ƒ«»»¿À¿»

Ì‰È¯·cÓ17en„ÈÂ el‡Ó „Á‡ ÛlÚ˙È ‡nL ‰¯Êb , ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ¿«≈∆»≈≈ƒ«
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ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ה שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

B·k¯Óe B·kLÓ ‡ˆÓ .˙Ó ‡Ï ÔÈ„Ú ‡e‰Â ˙nL18 ∆≈¿¬«ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿»
Ï·‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ‰‡ÓË ·‡ ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ÏL∆««ƒ»«À¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¬»

·kLÓ ‰OBÚ BÈ‡ - ˙nL È¯Î19ÈÁ ‡e‰Lk È¯‰L , »¿ƒ∆≈≈∆ƒ¿»∆¬≈¿∆«
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡20e¯‡aL BÓk ,21. ≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

ב.16) סט, נדה שם.17)משנה, נגע 18)גמרא, שלא
התורה. מן מת טומאת טמאים בהם כשנגע אבל בהם,

שם.19) בו. נוגע שאינו משכב מטמא אינו פירוש,
שם.20) ברייתא לגזירה, גזירה גוזרים למעלה 21)ואין

ה"י. פ"ב

.‰ÌB˜Ó Ïk22·k¯Óe ·kLÓ ˙‡ÓË ÚÓBL ‰z‡L »»∆«»≈«À¿«ƒ¿»∆¿»
‡OpiLk ·k¯na B‡ ·kLna ‡Óh‰ ÚbiL BÈ‡ -≈∆ƒ««»≈«ƒ¿»«∆¿»¿∆ƒ»≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏB„b ÌÈ·‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»¬ƒ»¬»ƒ¿¿«¿»ƒ
ÏÚ ·f‰ ‡OÂ ·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk‰«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿ƒ»«»«

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ·‡‰23·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ‡ÓË - »¬»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»
‰Ê ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ÛÏ‡ elÙ‡ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ¿«¬»«À¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»∆¿»∆
È‡nËnÓ „Á‡ ·LÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Ô·‡Â ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿∆∆«»∆¿¿»«∆»ƒ¿«¿≈

- Ô·‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBÓe ·kLÓÏk‰ e‡ÓË24. ƒ¿»»¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿¿«…
‰ÏÚÓ ÏL ·kLn‰ B‡ ı¯‡a Ú‚Bp‰ ·kLn‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ¿»«≈«»»∆«ƒ¿»∆«¿»

Ba Ú‚ Ì‡25·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - B˙·ÈÎL ˙ÚLa ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»»∆»≈∆«
·LBÓe ·kLÓ È‡nËnÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ»»∆»ƒ¿«¿≈ƒ¿»»
Ì„‡Â ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â ,ÂÈab ÏÚ Ô·‡Â ‰hÓÏ¿«»¿∆∆««»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Ô·‡‰ Èab ÏÚ26 ««≈»∆∆∆¿«¿»ƒ∆À»¿≈ƒ

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Â27B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ¿À¿»¿∆»¿ƒ…∆«¿∆
Ì„‡ B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ ,·fa Ú‚Bp‰ Ì„‡»»«≈««»¿ƒ…∆«¿∆»»
„ÏÂ Ïk‰ - ÂÈab ÏÚL Ô·‡‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«»∆∆∆««»«…¿«
ÔÓ ıeÁ ;ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿≈¿«≈…»»¿…≈ƒƒ
ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „ÚL ,·f‰ Èab ÏÚL Ì„‡‰»»»∆««≈«»∆«∆…≈≈ƒ¿«¿»

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ28. ¿«≈¿»≈ƒ¿∆≈«¿

מ"ג.22) פ"א של 23)כלים כובדו אין הרב, כובדן ומפני
המשכב. על מורגש "אבן 24)הזב נקראת זו טומאת

והיתית  יח): ו, (דניאל כמו שם: רבינו ופירש (שם). מסמא"
ישראל' 'תפארת (ראה גובא פום על ושמת חדה אבן

ו). אות טהרות, לסדר זו 25)בהקדמתו פיסקא באבן.
חוצצת  אינה שאבן כשם לומר: תטעה שלא ללמדנו, באה
כך  שתחתיה, המשכבות לכל חודרת והיא הטומאה בפני
באויר  תלויה סדין גבי על שוכב וכשהזב חוצץ אינו אויר
"בשעת  וכותב מוסיף ורבינו נטמאו. – מהם למעלה
או  שכיבה דרך לנגיעה שהכוונה להשמיענו, שכיבתו"
זה  אלא מטמא אינו מאיבריו באחד נגיעה אבל ישיבה,

ראשון. ונעשה בו הנישא 26)שנגע כל מ"ב: פ"ה זבים
טמא. – הזב גבי (ראה 27)על זב. של עליונו כדין

יום  'תוספות וראה ה"ג, מ"ב,למעלה פ"ה זבים ֿטוב'
ופוסלים  אחד מטמאים "מלמעלן, הגירסה: את שמקיים
אוכלין  מטמאים הזב מן למעלה שהיו אלה פירוש, אחד".
שנעשית  התרומה את פוסלים והם שני, אותם ועושים

ה"ב.28)שלישי). למעלה

.Â‡Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰Â ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿««¿ƒ¿«≈ƒ∆≈»¬ƒ…
·LÈÂ ,‰hÓÏ eÈ‰L ·k¯ÓÏ ‡ÏÂ ·LBÓÏ ‡ÏÂ ·kLÓÏ¿ƒ¿»¿…¿»¿…¿∆¿»∆»¿«»¿»«

Ba ‡ˆBiÎÂ ·f‰29Ôlk - Ô‰a eÚ‚ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈÏÚ «»¿«≈¬≈∆¿«¿»¿…»¿»∆À»
ÔÈ¯B‰Ë30,‰ÏÚÓÏ ·f‰Â ‰hÓÏ Ì„‡‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»»»»¿«»¿«»¿«¿»

‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚B BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈«¬≈∆»≈ƒ≈
·Ê31‡OBp‰L ,‡OÓa ‡nËnL ¯·„ ‡OB ÏÎk , »¿»≈»»∆¿«≈¿«»∆«≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯32‰ÏÚÓÏ ‰È‰iL ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿À¿»»»«¿»∆…∆ƒ¿∆¿«¿»
·kLÓÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ÔÈa ,Ì„‡ ÔÈa .‡ÓË - ·f‰ ÔÓƒ«»»≈≈»»≈≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÈa ·k¯ÓÏe ·LBÓÏe¿»¿∆¿»≈¿»»«≈ƒ≈√»ƒ
‰hÓÏ ‰È‰iL ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ .ÔÈ˜LÓ ÔÈa≈«¿ƒ«…ƒ¿À¿»¿…∆ƒ¿∆¿«»
ÈÏk B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ,¯B‰Ë - Ba ÚbÈ ‡ÏÂ ·f‰ ÔÓƒ«»¿…ƒ«»ƒ»»»¿ƒ
Ì„‡‰L ‡l‡ ;·k¯ÓÏ B‡ ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»∆»∆»»»
B‡ ·kLÓÏ B‡ ·LBÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿«≈ƒ»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡ ·k¯ÓÏ33. ¿∆¿»««À¿»¿∆≈«¿

ויולדת.29) נדה סאה 30)זבה, כפה יכול א: נט, שבת
ו): טו, (ויקרא תלמודֿלומר טמא? יהא וכו' עליה וישב
לישיבה. שמיוחד מי יטמא" וכו' הזב עליו ישב "אשר

במשא.31) מיטמאים אינם כלים מן 32)אבל פירש אם
הטומאה  כאב דינו - פירש שלא זמן כל אבל הטומאה,

ה"ב). למעלה (ראה כלים בפרק 33)ומטמא פעמים כמה
זה.

âכסלו כ"ה שני âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ומושב,1) משכב מרכב מטמא הזב דברים שבחמישה יבאר
דברים, בשבעה האדם את מטמאים ומושב שמרכב וכיצד.
ומושב. משכב למרכב נעשה שלא כלי על שדרס זב וכיצד.

.‡·f‰2·k¯n‰Â ·LBn‰Â ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ «»¿«≈∆«ƒ¿»¿«»¿«∆¿»
ÔÚLÂ ‰Ï˙ ,·ÎBL ,·LBÈ ,„ÓBÚ :ÌÈÎ¯c LÓÁa3. ¿»≈¿»ƒ≈≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»

,·k¯ÓÏ B‡ ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»
È‡nËnÓ „Á‡ „ÓÚ Ì‡ ,Ô·‡‰ ˙Áz ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»««»∆∆ƒ»«∆»ƒ¿«¿≈
ÔÚL B‡ ·ÎL B‡ ‰ÈÏÚ ·LÈ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ ·kLÓƒ¿»«»∆∆»«»∆»»«ƒ¿«
‰f‰ ÈÏk‰ ÏÚ ‡O˙Â ÏÈ‡B‰ ,da ‰Ï˙ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«≈««¿ƒ«∆
„Á‡ ÏÎÂ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ ‡ÓË - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿»¿«¬»«À¿»¿»∆»

Ò¯„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ el‡ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ4.ÌB˜Ó ÏÎa ≈¬ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»¿»»

ורבינו 2) בלבד, משכב שנינו ושם ד. ב פרק זבים משנה
בפרק  למעלה השמיענו למושב בנוגע ומרכב. מושב הוסיף
מרכב  שגם רבינו משמיענו וכאן כמשכב. שדינו א, הלכה ו
"יטמא" כתוב במרכב שגם מפני אלו, דרכים בחמש מטמא
השמיטה  ולמה "יטמא". כך אחר שם כתוב שהרי מיותר,
אדם  "לטמא המדובר שבה מפני המרכב? את המשנה
רבינו  אבל בו. הנוגע בגדי מטמא אינו ומרכב בגדים" לטמא
מרכב. גם מנה ולפיכך בגדים" "לטמא המלים את השמיט

לי 3) אין שנינו: ז הלכה ב פרק זבים פרשת כהנים בתורת
על  שכב המושב, על וישב המשכב על ששכב בזמן אלא
תלמוד  מנין? ונתלה נשען עמד, המשכב, על וישב המושב

יום שני 
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קב ומושב קב משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ה שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ריבה. - יטמא" "יטמא על 4)לומר בפירושו רבינו
הוא: פנים החמשה לאלה הכולל והשם אומר: המשנה

מדרס.

.··k¯n‰Â ·kLn‰ ÔÎÂ5Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¿≈«ƒ¿»¿«∆¿»¿«¿ƒ∆»»»
ÓÁa :ÌÈÎ¯„ ‰Ú·LaÚbÓ·e ,eÈnL el‡ ÌÈÎ¯„ ‰M ¿ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒ»¿»ƒ≈∆»ƒ¿«»

Ò¯cL ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ?„ˆÈk .‡OÓ·e6·f‰ ÂÈÏÚ ¿«»≈«ƒ¿»∆¿»∆»«»»«»
ÔÎÂ .‡ÓË B‡OBp‰ B‡ Ba Ú‚Bp‰ - BÒ¯„Óa ‡ÓËÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«≈««¿»≈¿≈
B‡ ‰Ï˙p‰ B‡ ·ÎBM‰ B‡ „ÓBÚ‰ B‡ ÂÈÏÚ ·LBi‰«≈»»»≈«≈«ƒ¿∆
¯B‰h‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó Ô·‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚLp‰«ƒ¿»««ƒ∆»¿»∆∆«¿∆∆≈«»
ÏÚ ·Li‰Â :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÈ·e≈«ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»∆∆¡«¿«≈«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰ ÂÈÏÚ ·LÈ ¯L‡ ÈÏk‰«¿ƒ¬∆≈≈»»«»ƒƒ«¿»»¿

‡nËÓe ·LBÈ ·f‰L ÌB˜nL7¯B‰h‰ ÌL ·LÈ Ì‡ , ∆»∆«»≈¿«≈ƒ»«»«»
‡ÓË -8˙ÁzL ·LBÓe ·k¯Ó ‡nËÓ ·f‰ ‰Ó . ƒ¿»»«»¿«≈∆¿»»∆««

·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ÔÓ ‡nË˙Ó ¯B‰h‰ Û‡ ,Ô·‡‰»∆∆««»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»«∆¿»
ÌL ·f‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô·‡‰ ˙ÁzÓ ‡e‰L9ÏÚ ∆ƒ««»∆∆««ƒ∆≈«»»«

‡nËÓ Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰Ê Ì„‡Â .·kLn‰«ƒ¿»¿»»∆∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«∆…≈≈ƒ¿«¿»¿∆≈«¿

במשנה.5) שאינו מרכב, רבינו הוסיף כאן "דרס"6)גם
א. בהלכה שנמנו הדרכים לחמש כולל שם את 7)הוא

עליו. שרכב או ששכב שישב, שם 8)הכלי כהנים תורת
לדונה  גמורה דרשה אינה שזו לרבינו, נראה א. הלכה ג פרק
ולפיכך  היא פה שבעל תורה אלא בפירוש, נכתב כאילו

השמועה". "מפי שאינו 9)מגדירה לומר, תטעה שלא
שם). כהנים (תורת עליו דורס שהזב זמן כל אלא מטמא

.‚Ba¯ ‡OpiL „Ú ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ ·f‰ ÔÈ‡10ÏÚ ≈«»¿«≈∆«ƒ¿»«∆ƒ»≈À«
¯B‰h‰ ÔÎÂ .·k¯n‰ ÏÚ B‡ ·LBn‰ ÏÚ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»««»««∆¿»¿≈«»
Ò¯„n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ ·f‰ Ò¯„Ó ÏÚ Ò¯cL∆»««ƒ¿««»≈ƒ¿«≈≈¬««ƒ¿»

BËeÚÓ ‡O Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡OpiL „Ú11ÏÈ‡B‰ , «∆ƒ»≈À»»¬»ƒƒ»ƒƒ
Ú‚ ‡ÏÂ12ÏÚ ‡ÓË ˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¬≈∆»≈«ƒ¿»»≈«
·kLn‰13·kLÓ B˙B‡ ÏÚ ¯B‰h‰ ˙ˆ˜Óe14- «ƒ¿»ƒ¿»«»«ƒ¿»

.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚ B˙ˆ˜Ó ‡OpL ¯B‰h‰Â ,¯B‰Ë ·kLn‰«ƒ¿»»¿«»∆ƒ»ƒ¿»»»¿ƒ
·kLn‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL ‡Óh‰15·k¯n‰ B‡ «»≈∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»

¯B‰h‰ ÔÎÂ .Blk ·k¯n‰ B‡ Blk ·kLn‰ ‡ÓË -ƒ¿»«ƒ¿»À«∆¿»À¿≈«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - Ò¯„n‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ

·LBn‰ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‡O ‡lL16. ∆…ƒ»∆»ƒ¿»«»

גופו.10) הטהור.11)רוב של או הטמא של הגוף מיעוט
בין 12) הזב בין מפסיקה שאבן כגון נגע לא אם כלומר,

המשכב. ובין הטהור בין או מפסיקה 13)המשכב שאבן
הזב. לבין הזב.14)בינו בו נגע שלא שכזה משכב על

נישא  הזב שמיעוט עצמו משכב אותו על לומר התכוון ולא
טהור. - עליו נישא הטהור של רובו אם אפילו שהרי עליו,

ויוצאת 15) לו נכנסת טומאה נמצאת מסיימת: שם המשנה
במיעוטו. אחרים) (לטמא על.16)ממנו חסר:

.„ÔÈÁpÓ Ô‰L ÔÈÏÒÙÒ ‰MÓÁ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L ·Ê»∆»»À»«¬ƒ»«¿»ƒ∆≈À»ƒ
Ôk¯‡Ï17Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË -18. ¿»¿»¿≈ƒ∆¬≈ƒ»À«»∆»≈∆

ÔaÁ¯Ï ÔÈÁpÓ eÈ‰19ÏÚ Ba¯ ‡O ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - »À»ƒ¿»¿»¿ƒ∆¬≈…ƒ»À«

Ô‰Ó „Á‡ Ïk20Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - Ì‰ÈÏÚ ÔLÈ Ì‡Â . »∆»≈∆¿ƒ»≈¬≈∆≈»≈»
Ct‰˙ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË21Ïk ÏÚ Ba¯ ‡ˆÓÂ Ì‰ÈÏÚ ¿≈ƒ∆»ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿»À«»

,·kLÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ‰ML ÏÚ ÏhÓ ‰È‰ .„Á‡∆»»»À»«ƒ»≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ BL‡¯Â ,ÌÈL ÏÚ ÂÈÏ‚¯ ÈzLe ,ÌÈL ÏÚ ÂÈ„È ÈzL¿≈»»«¿«ƒ¿≈«¿»«¿«ƒ¿…«

·kLÓ ÌeMÓ ‡ÓË ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÚ BÙe‚Â ,„Á‡22‡l‡ ∆»¿«∆»≈»≈ƒƒ¿»∆»
ÈL ÏÚ „ÓÚ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,BÙeb ˙ÁzL ‰Ê∆∆««∆¬≈ƒ»À»»»««¿≈
- ÈM‰ ÏÚ ‰iL BÏ‚¯Â „Á‡ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,˙B·kLÓƒ¿»«¿«««∆»¿«¿¿ƒ»««≈ƒ

ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL23. ¿≈∆¿≈ƒ

לרוחבן.17) שוכב כל 18)והוא תומך ספסל כל שהרי
גופו. לאורכן.19)רוחב שוכב גופו 20)והוא רוחב אם

החמישי  חלק רק הרי הספסלים, כל של רוחבם את תופס
ספסל. כל על מונח בפרק 21)מגופו שפסק פי על ואף

כשעת  הטומאות שכל י"ד, הלכה הטומאות מאבות י"ח
להתהפך  ישן של שדרכו מפני כן, אומרים אין כאן מציאתן,
רובו  "ונמצא הפיסקא: של לסופה נמשכת "שמא" והמלה

אחד". כל ונעשו 22)על הזב מגע משום מיטמאים אבל
ונעשה  משכב משום מטמא גופו שתחת וזה לטומאה ראשון

הטומאה. רבי 23)אב כיסאות, שני על "עומד שנינו: שם
ורבינו  טהורים". - מזה זה רחוקין אם אומר, שמעון
כאן  פסק וכן שמעון כרבי הלכה ואין כתב: שם בפירושו

רחוקים. ובין קרובים בין ומשמע סתם "טמאים"

.‰˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â ‰hn‰ Èab ÏÚ ·LBÈ ‰È‰»»≈««≈«ƒ»¿«¿»»ƒ¿»««
dÈ‡L ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ôlk - ‰hn‰ ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿≈«ƒ»À»¿≈ƒ¿≈∆≈»

LÏL ÏÚ „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ24. ¿»«¬…«»

הזב.24) של גופו כל את נושאת המיטה רגל כל ולפיכך
עומד  לדין דומה זה דין שמעון. רבי דעת נגד כחכמים פסק
הקודמת. ההלכה שבסוף מזה זה רחוקים משכבות שני על
דעת  נגד והכריע רבינו הסתמך כאן חכמים דעת שעל ונראה
הראב"ד  השגת בזה ומסולקת הקודמת. בהלכה שמעון רבי

שם.

.Â‰Ó‰a Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰25˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â »»≈««≈¿≈»¿«¿»»ƒ¿»««
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ .˙B¯B‰Ë Ôlk - ‰ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿∆»À»¿ƒ¿≈∆«¿≈»¿»
ÚiÒÓe ,ÚiÒÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓÂ ,LÏL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«»¿ƒ¿≈»¿ƒƒ¿«≈«¿«≈«

LnÓ Ba ÔÈ‡26˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â ; ≈«»¿ƒ¿»««¿»ƒ¿
ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ÚiÒÓ27‡È‰ Ï‚¯ BÊ È‡Â „È BÊ È‡ ¿«≈«¿≈»¿ƒ≈»¿≈∆∆ƒ

‰‡ÓË ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ‰ÈÏÚ ˙ÚL ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»ƒ¿∆∆»∆»¬≈…À¿¿»À¿»
˙B¯B‰Ë Ôlk CÎÈÙÏe ,Ô‰Ó ˙Á‡a28‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿««≈∆¿ƒ»À»¿¿ƒ»ƒ»»

ÈzL ˙Áz B‡ ‰Ó‰a‰ È„È ÈzL ˙Áz „Á‡ ·kLÓƒ¿»∆»««¿≈¿≈«¿≈»««¿≈
È¯‰L ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÏ‚¯Â d„È ˙Áz B‡ ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««»»¿«¿»¬≈∆»≈∆¬≈
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L ,‰Ê ·kLÓ ÏÚ ·f‰ ‡O È‡cÂ««ƒ»«»«ƒ¿»∆∆≈«¿≈»¿»

.ÌÈzL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«¿«ƒ

בין 25) שמחלק יוסי רבי כדעת ולא חמור. ובין סוס בין
לחמור. דומה 26)סוס זה ואין כמסייע. נידונה רגל וכל

אמרו  זה נימוק ד. שבהלכה ספסלים חמשה על ישן לזב
א. צג, שבת מטהרים 27)במסכת שאנו משמע מלשונו

ופירשו  הספק נימוק את דחה שם בגמרא אולם הספק, מפני
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קג

קג

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ה שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עיון. וצריך מסייע. טומאה 28)משום הוחזקה אילמלי
אבל  התערובת, מפני או הספק מפני כולם מטמאים היינו
בלבד. מסייע הן שכולן מפני מטמאה, אינה אחת אף כאן
נימוקים, שני כאן שיש להבין, אפשר רבינו של [מסגנונו
רגל  שכל הנימוק על בעיקר שהסתמך הדברים, נראים אבל

ממש]. בו שאין מסייע היא

.Ê„a‰ ˙Èa ˙¯B˜ ÏÚ ‡Óh‰ ·LÈ29ÌÈÏk‰ Ïk - »««»≈««≈««»«≈ƒ
Ï˜ÚaL30‰¯Bw‰ ˙Áz ÌÈˆeˆ¯ Ì‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË31. ∆»≈∆¿≈ƒ∆¬≈≈¿ƒ«««»

LaÎÓ ÏÚ ·LÈ Ì‡ Ï·‡32ÌÈÏk‰ È¯‰ - Ò·Bk ÏL ¬»ƒ»«««¿≈∆≈¬≈«≈ƒ
˘aÎn‰ ÁeÏ ˙ÁzL33,ÈeÙ¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ∆«««««¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

ÂÈÏ‚¯ ÏÚ LaÎn‰ ˙ÚLÓ ˙‡ˆÓÂ34ÌÈÏk‰ ÏÚ ‡Ï , ¿ƒ¿≈ƒ¿∆∆««¿≈««¿»…««≈ƒ
da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒ ÒÈÎ‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯È Ì‡L ;ÂÈzÁzL∆«¿»∆ƒƒ¿∆»»¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»
,ÒÈÎÓ - LaÎn‰ ÔÈ·e LaÎn‰ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ ÔÈa≈«≈ƒ∆««««¿≈≈««¿≈«¿ƒ

.¯eL˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»

על 29) שמנים מגרעינים או מזיתים שמן לסחיטת מעבדה
כבידה. קורה של לחץ כעין 30)ידי קלוע נצרים של סל

מפרשים  ויש לסחיטה. העומדים הזיתים בו שמניחים שבכה
מיטב  מהם שהוציאו אחר הזיתים, פסולת את בו שנותנים

שמן. קצת נפלט הקורה לחיצת ידי ועל והזב 31)שמנם
עליהם. ליישר 32)נישא כדי הבגדים, על הכובס שנותן
קמטיהם. לוח 33)את מניח שהכובס מפרש, משנה הכסף

ישב  לא כשהזב כאן, והמדובר עליו. והמכבש הבגדים על
והלוח  הבגדים. כנגד שלא המכבש קצה על אלא הלוח על

לבגדים. ביותר מהודק אינו המכבש.34)עצמו רגלי

.ÁÒ¯cL ·Ê35·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ ‡lL ÈÏk ÏÚ »∆»««¿ƒ∆…«¬»¿ƒ¿»¿»
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯ÓÏ B‡¿∆¿»««ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿…
‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚»«¬≈∆»∆¬≈¿ƒ¬…¿«¬∆

ÏÓ‰‡Ò ‰Ùk ?„ˆÈk .‰Ê ÈÏÎa ezÎ‡36,‰ÈÏÚ ·LÈÂ ¿«¿≈ƒ¿ƒ∆≈«»»¿»¿»«»∆»
‰·¯Ú ‰Ùk37ÏÚ B‡ ˙Î¯t ÏÚ ·LiL B‡ ,‰ÈÏÚ ·LÈÂ »»¬≈»¿»«»∆»∆»««»…∆«

ÚÏ˜38.ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÙÒ ÏL ∆«∆¿ƒ»¿«≈»∆¬≈≈¿ƒ
‡Ï ,‰·ÈLÈÏ „ÁÈÓ‰ - ÂÈÏÚ ·LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆≈≈»»«¿À»ƒƒ»…
‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ,ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆
ÌÚ ‰·ÈLÈÏ LnLÓ ÈÏk‰ ‰È‰ .‰·ÈLÈÏ ‰OÚ ‡Ï…«¬»ƒƒ»»»«¿ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
.Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - dÏ ‰OBÚL BzÎ‡ÏÓ¿«¿∆∆»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»

„È„¯‰ ÔB‚k39˜eÏÁ‰Â40˙Èlh‰Â41ÏÓ¯z‰Â42 ¿»¿ƒ¿∆»¿««ƒ¿«À¿»
˙ÓÁ‰Â43‰OÚ ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈∆««ƒ∆»∆»≈∆…«¬»

ÌÚ ·kLn‰ ˙‡ LnLÓ ‡e‰ È¯‰ - ·kLÓÏ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰·e .el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BzÎ‡ÏÓ44 ¿«¿¿≈…«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ Ò¯„Óa ÔÈ‡nhn‰ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡·‡¬»≈»«≈ƒ«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ∆≈
‰Ê È‡Â ,‰·ÈLÈÏ Èe‡¯ ÈÏk ‰Ê È‡Â .Ò¯„Óa ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»¿≈∆

.‰·ÈÎ¯Ï Èe‡¯ ‰Ê È‡Â ,‰·ÈÎLÏ Èe‡»̄ƒ¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

"óà ,ákøîì Bà áLBîì Bà ákLîì äOòð àlL éìk ìò ñøcL áæ̈¤¨©©§¦¤Ÿ©£¨§¦§¨§¨§¤§¨©
éøäL ;øBäè äæ éøä ¯ Ba òâð àìå ìéàBä ,ákLîì éeàø àeäL ét ìò©¦¤¨§¦§¨¦§Ÿ¨©£¥¤¨¤£¥

eðzëàìî äOòðå ãîò :Bì íéøîBà." §¦£Ÿ§©£¤§©§¥

כשבא  ה': בעבודת נפלאה ועצה הוראה בזה יש הנה

ונעשה  עמוד לו "אומרים יהודי אל הרע היצר
של  בשליחותו שבא טוען הוא הרי כי מלאכתנו"
את  ממלא הוא הרי שמים" "ירא ולהיותו הקב"ה
ושליחות, תפקיד לך שיש אמת הן לו אומרים תפקידו,
נבראתי  "אני ושליחות תפקיד יש לנו שגם מכיון אבל
ונעשה  "עמוד לך אנו אומרים קוני" את לשמש
עם  חי כשיהודי כי להפריענו. יכול ואינך מלאכתנו"
יצה"ר  אין קוני" את לשמש נבראתי ש"אני תמידי הרגש
ונעשה  "עמוד לו אומר שהרי לו, להפריע יכול
להוסיף  ויש טהור". זה "הרי הדין וכפסק מלאכתנו"
"עמוד" אלא וכד' "הסתלק" או "רד" לו אומרים שאין
אצל  גם ועליה עמידה של באופן היא זו שלילה כי
היהודי  את לבלבל אינו תכליתו שהרי עצמו, היצה"ר
העליה  וזוהי וינצחו עליו שיתגבר אלא מעבודתו

בשבילו.
לד  סימן המדע ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ביאור 35) הוסיף כאן ו. הלכה ו פרק למעלה ראה נגע. ולא
לשם  נעשה לא אם למשכב הראוי דבר שאפילו והדגשה,

משכב. משום מטמא אינו בו 36)כך למדוד מיוחד כלי
וקטניות. בצק.37)תבואה בה ללוש עשוייה

(שמות 39)מפרש.38) הזהב" פחי את "וירקעו דק. בגד
פרק  סנהדרין ובהלכות "ורדידו". אונקלוס מתרגם ג) לט,
של  נוצה שהעביר באחד מעשה רבינו: כותב ג הלכה כ"ג
מלשון  אשה של צעיף מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף
זה, פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי את נשאו
מהגוף. חלק גם העוטף גדול בצעיף המדובר יהיה

שרוולים.40) עם שלנו.41)בגד מצוה של טליתות כמו
מששה 42) אחד (הקב קבים חמשה מחזיק גדול ילקוט

עליו. שוכב הוא ולפעמים חפציו שם נותן והרועה בסאה)
קבים.43) שבעה מחזיק ואילך.44)ילקוט כב מפרק

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
הזב 1) בהיסט וחומר האדם את הטומאה הסיטה אם יבאר

קנה  היה ואם חרס, כלי לאויר ידו שהכניס זב ודין ממגעו,
והסיט, טהור של בקמטו הקנה היה אם והסיט, בקמטו אחוז
הזב  שנייה, בכף ומושב משכב וכלי מאזנים בכף הזב
שניהם  שהגיפו או באילן עלו או הספסל על שישבו והטהור
מפשילים  שהיו או מהבור זה את זה העלו ודין הדלת,
על  מקצתו שנישא זב איפכא, או זב שהיכה וטהור בחבלים,

בהיפך. או הטהור

.‡e¯‡a ¯·k2ËÈÒ‰ Ì‡L ,‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a3Ì„‡‰ ¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆∆ƒ≈ƒ»»»
ÌeMÓ ‡ÓË - ‡OÓa ‰‡nËÓ ‡È‰L ‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»∆ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿»ƒ
‡Ï - Ì„‡‰ ˙‡ ‰‡Óh‰ ‰ËÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡OB≈¬»ƒ≈ƒ»«À¿»∆»»»…

‡ÓË4. ƒ¿»

ה"ו.2) פ"א מת טומאת ממקומו.3)בהלכות הזיז
ב.4) הלכה ראה וחבריו. לזב חוץ הטומאות בכל

.·ËÈÒz Ì‡L ,‰‡ÓË Ôlk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»¬«À¿À»À¿»∆ƒ»ƒ
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קד ומושב קד משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ה שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,Ô˙B‡ ‡nËz ¯B‰h‰ ÈÏk‰ ˙‡ B‡ ¯B‰h‰ Ì„‡‰ ˙‡∆»»»«»∆«¿ƒ«»¿«≈»
ÂÈ¯·Á B‡ ·f‰ ‡l‡5‰¯˙È‰ ‰‡Óh‰ ‡È‰ BÊÂ .„·Ïa ∆»«»¬≈»ƒ¿«¿ƒ«À¿»«¿≈»

‰¯Bz‰ ÏÎa d˙BÓk eÈˆÓ ‡lL ·fa6ËÈÒ‰ Ì‡L , «»∆…»ƒ¿»¿»«»∆ƒ≈ƒ
˙ÏhÓ ‰¯B˜ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .ÔÈ‡ÓË - ÔÈ¯B‰h‰ ˙‡∆«¿ƒ¿≈ƒ≈«»¿»»À∆∆
ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ¯B‰Ë Ì„‡Â ,¯„b‰ L‡¯ ÏÚ«…«»≈¿»»»≈ƒ¬ƒ¿≈

Ò¯Á7ÏÈ‡B‰ ,ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡ ·f‰ „È‰Â ,d˙ˆ˜ ÏÚ , ∆∆«¿»»¿≈ƒ«»∆«»∆«≈ƒƒ
Ô‰a Ú‚pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ˙ÓÁÓ e„„˙Â¿ƒ¿«¿¿≈¬««»¬≈∆¿ƒ∆»«»∆
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÔÈ‡ÓËe¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»ƒ»¿≈»ƒ
- ÌÈÏk‰ ˙‡ B‡ Ì„‡‰ ˙‡ ·f‰ ‡O Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒ»»«»∆»»»∆«≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ˙„ÏBÈÂ ‰c ‰·ÊÂ ·Ê „Á‡Â .Ô‡nhL∆ƒ¿»¿∆»»¿»»ƒ»¿∆∆¿»«¿»ƒ
·f‰ ˙‡ ËÈÒ‰L ¯B‰h‰ Ì„‡‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .el‡‰»≈ƒ≈»«¿»∆»»»«»∆≈ƒ∆«»
,¯B‰h‰ ˙‡ ËÈÒ‰L ·f‰Â ;·Ê ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË -ƒ¿»ƒ≈»¿«»∆≈ƒ∆«»
ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË - Ò¯Á ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ¬ƒ¿≈∆∆¿≈ƒƒ¿≈

Ô‰a Ú‚ el‡k ÌÈ¯Á‡Ï ·f‰ ˙„‰L8. ∆¬»««»«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆

פג,5) שבת מדרבנן. וגויה וגוי התורה. מן ויולדת נדה זבה,
התורה".6)א. בכל חבר לו מצינו "שלא שאינו 7)שם:

באוירו, בתוכו בנגיעה אלא החיצון, בדפנו בנגיעה מטמא
זבים  פרשת כהנים' ב'תורת כלל. בדופנו נגע שלא אע"פ
מטמאים  שאין שלמדנו מאחר שנינו: ה"ב, ג פרשתא ד פרק
(ויקרא  לומר תלמוד מה מאוירו, אלא חרס) כלי (את אותו
שהוא  מגע ישבר"? הזב בו יגע אשר חרס "וכלי יב): טו,
לרבות  הכלי, שכל והטעם, היסטו. זה אומר הוי ככולו,

ממקומו. זז נגיעה,8)תוכו, בלי שהסיטו אע"פ כלומר,
כנושא. ומטמא והסיט נגע כאילו דינו

.‚Ò¯Á ÈÏÎa Ú‚ Ì‡L :BÚbnÓ ·f‰ Ëq‰a ¯ÓÁ…∆¿∆≈«»ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆
ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰9¯B‰Ë -10.e‰‡nË - BËÈÒ‰ Ì‡Â , «À»»ƒ»ƒ»¿ƒ¡ƒƒ¿»

·e· ‡e‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ11‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ecÎk ¿≈¿ƒ∆∆∆»¿««¬«ƒ…«¬»
˙Bi¯È‡ ÔÈÒtÏ‡ BÓk ,‰t BÏ12- ·f‰ ÔËÈÒ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ¡ƒ»«»

È¯‰L ,˙n‰ Ï‰‡a ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ¿…∆«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ìe˙Ò BÁ˙tL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰≈ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»¿≈

‰ÚeÏa ‰˙È‰L ËÁÓ13‰ÚeÏa‰ ˙ÚaËÂ ıÚ‰ CB˙a ««∆»¿»¿»¿»≈¿««««¿»
- ‰·l‰ B‡ ıÚ‰ ˙‡ ·f‰ ËÈÒ‰Â ,‰·l‰ CB˙a¿«¿≈»¿≈ƒ«»∆»≈«¿≈»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ e‡ÓËƒ¿¿«≈ƒ«¿ƒ∆¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאויר.9) פתוח מקום בו ואין מצומד, שם.10)כיסוי
באמצעו.11) טהורות 12)חלול "שהן מ"ה: פ"ב עדיות

רבינו: שם ופירש הזב". במשא ומטמאות המת, באוהל
מטיט, חלול כדור עושים נעשות: הן וכך כפולות, מחבתות
לשתי  ומתחלק באמצעו אותו חותכים שריפתו ואחרי
לאויר. פתוחות ואינן שנחתכו לפני כאן והמדובר מחבתות.

גם 13) טמאים שאלה מעיר, הכסףֿמשנה מ"ו. פ"ט כלים
ואםֿכן  מיטמא, אינו בלבד חי בגוף בלוע ורק המת, באוהל

אירניות. אלפסין לדין דומה דינו אין

.„B„È ÒÈÎ‰L ·Ê14,Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BÏ‚¯ B‡ »∆ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ¿ƒ∆∆
‰Ê È¯‰ - B„È‰ ‡ÏÂ BÎBzÓ Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«ƒ¿…¡ƒ¬≈∆
.ÌÈ¯·È‡Ï ÔÈ‡nËÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë»∆≈«ƒ»¿«≈»¿«¿ƒ¿≈»ƒ

"נדה 14) ב: פב, בשבת זה דין מקור מציין הכסףֿמשנה
פ"ו  הטומאות אבות הלכות (ראה לאיברים" מטמאה אינה

כאן). הראב"ד והשגת ה"ג,

.‰·Ê15BËÓ˜ CB˙a ÊeÁ‡ ‰˜ ‰È‰L16ËÈÒ‰Â , »∆»»»∆»¿À¿¿≈ƒ
B‡ Ì„‡ ‰w‰ ‰ˆ˜a ‡ÈˆB‰Â.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÈÏk ¿ƒƒ¿≈«»∆»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ

.ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ ·f‰ Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¬∆ƒ««»¿»»…»««»ƒ
Ëq‰a ¯a„Ó ‰f‰ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«»«∆¿«≈¿∆≈

·f‰17‰ÚÈ‚ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ,18- ‰ÚÈ‚p ‰Ó :¯ÓBÏ «»¿ƒƒ¿¿ƒ»««¿ƒ»
Ïˆ‡ ÈeÏb‰ BÙeb ¯‡MÓ ÂÈ„ÈÏ ‰ÓBc‰Â ÂÈ„Èa¿»»¿«∆¿»»ƒ¿»«»≈∆
‡Ï ,BÙe‚aL ÈeÏba ËÈÒiL „Ú - BËq‰ Û‡ ,‰ÚÈ‚p‰«¿ƒ»«∆≈«∆»ƒ«»∆¿…
¯B‰Ë ÏL BËÓ˜a ‰w‰ ‰È‰ .ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ËÈÒiL∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»«»∆¿À¿∆»
‰‡Óh‰ ˙‡ ËÈÒn‰L ;‡ÓË - ·f‰ ˙‡ Ba ËÈÒ‰Â¿≈ƒ∆«»»≈∆«≈ƒ∆«À¿»
- ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ‡OBp‰L ÌLÎe ,d˙B‡ ‡OBk¿≈»¿≈∆«≈¿≈«¿»ƒ

‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,‡ÓË19ËÈÒn‰ Ck , »≈¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»«≈ƒ
.‡ÓË - ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a¿≈«¿»ƒ»≈

א.15) מג, נדה לקיש, ריש של בקמטים 16)מימרא
לאויר. מגולה שאינו במקום הגוף, נגע 17)שבעור שלא

אחר. משהו באמצעות ממקומו הזיזו אלא בטהור
גלויים.18) הבלתי במקומות לנגוע איֿאפשר שהרי
ח.19) הלכה מת טומאת מהלכות א בפרק

.Â·f‰20B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏÎe ,ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «»¿«…¿«ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿»
Ú¯k :Bc‚k ‰iL ÛÎa ·k¯ÓÏ21Ô‰ È¯‰ - ·f‰ ¿∆¿»¿«¿ƒ»¿∆¿»««»¬≈≈

Ô‰a Ú‚pL ÌÈÏÎk22- Ô‰ eÚ¯k ;ÔËÈÒ‰ È¯‰L , ¿≈ƒ∆»«»∆∆¬≈¡ƒ»»¿≈
·f‰ e‡O È¯‰L ,·‡ eOÚÂ ·kLÓ ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒƒƒ¿»¿«¬»∆¬≈»¿«»
ÌÈÏk‰ ¯‡L ‰iL ÛÎa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ „ÓÚ el‡Îe23 ¿ƒ»«¬≈∆»»¿«¿ƒ»¿»«≈ƒ

ÔÈa Ô‰ eÚ¯kL ÔÈa ,Ì„‡ B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡√»ƒ«¿ƒ»»≈∆»¿≈≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ·f‰ Ú¯kL24. ∆»««»À»ƒ¿À¿»

מ"ה.20) פ"ג הכף 21)זבים עלתה כך ומתוך הכריע,
עליה. אב 22)שהכלי שהם ומושב, כמשכב ולא

למעלה  (ראה הזב מן למעלה שהם מפני והנימוק, הטומאה.
וכן  רבינו, ופירש "טהורים". כתוב: שם, במשנה ה"ג). פ"ז
אבל  מדרס, מטומאת טהורים שהם המשנה מפרשי כל

זב. של כעליונו למשכב 23)טמאים ראויים שאינם
ה"ו). פ"ו למעלה (ראה מדף,24)ומושב או היסט מדין

ויובן  ומושקין", "אוכלין רק כתוב מ"ז) (שם במשנה
וכלים. לאדם שהואֿהדין

.Ê¯B‰h‰Â ·f‰25¯Òp‰ ÏÚ B‡ ÏÒÙq‰ ÏÚ e·LiL26 «»¿«»∆»¿«««¿»««∆∆
ÔÈ¯ÈbÁÓ Ô‰L ÔÓÊa27,Ú¯ BÁkL ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ , ƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ»∆…«

·w‰ Ú·¯ ˜ÁÏ È„k B¯wÚ È·Úa ÔÈ‡L ÔÏÈ‡‰ ‡e‰Â28, ¿»ƒ»∆≈»√ƒƒ»¿≈»……««»
‰kÒa eÏÚL B‡29da ‡aÁpL ‡e‰Â ,Ú¯ dÁkL30 ∆»¿À»∆…»«¿∆∆¿»»

È¯ˆÓ ÌlÒa eÏÚL B‡ ,Ba ÊeÊz d˙B‡ ˜ÁB„Â31BÈ‡L ¿≈»»∆»¿À»ƒ¿ƒ∆≈
L·k‰ ÏÚ eÏÚL B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜32‰¯Bw‰ ÏÚÂ »«¿«¿≈∆»««∆∆¿««»

‰Ê È¯‰ - ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Ïc‰ ÏÚÂ¿««∆∆ƒ¿«∆≈»¿À»ƒ¿ƒ¬≈∆
·f‰ ËÈÒ‰ el‡Îe ,Ô‰a ÔÈ„„˙Ó Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ«»

¯B‰h‰ ˙‡33e·LÈ Ì‡ Ï·‡ .BnÚL34‰ÏB„‚ ‰ÈÙÒa ∆«»∆ƒ¬»ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»
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קה

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ה שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì„‡a ËÈÒ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L35ÏÚ B‡ ¯Òp‰ ÏÚ B‡ , ∆≈»¿»¿»ƒ¿»»««∆∆«
ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ ,ÔÈ¯ÈbÁÓ ÌÈ‡L ÔÓÊa ÏÒÙq‰««¿»ƒ¿«∆≈»«¿ƒƒ∆»¿ƒ»
,¯ÓÒÓa Úe·w‰ È¯ˆÓ ÌlÒa B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒ·e¿À»∆…»»∆¿À»ƒ¿ƒ«»«¿«¿≈
elÙ‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁnL ˙Ï„·e ‰¯B˜·e L·Îa B‡¿∆∆¿»¿∆∆∆¿À»ƒ¿ƒ¬ƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „vÓ eÏÚ»ƒ«∆»¬≈∆»

מ"א.25) פ"ג חיגר.27)קרש.26)שם כאדם מתנדנדים
יגיע 28) לא מאוד, דק דופן שיישאר עד תוכו יחקקו אם

ב). קה, מציעא (בבא הקב רובע לגודל ענף,29)חללו
שוכה. איש מט): ט, (שופטים הכתוב בגמרא 30)מלשון

ופירשו  שם), הב"ח (הגהות באחוזיונה שנחבאת אמרו: שם
בה  נחבאת כולה היד בכף אותה כשאוחזים ו'תוספות' רש"י
בתוך  נחבאת והיא בה "כשאוחז מפרש ורבינו נראית. ואינה
הכסףֿמשנה), (לשון אותו" מזזת היא אותה, וכופף ידו

הענף. את מזיזה היד אינו 31)פירוש, ואם קטן, סולם
ואילך. אילך מתנועע הוא במסמר קרש 32)קבוע

בחוף, נוגע השני וראשו הספינה על אחד ראשו שמניחים
ליבשה. הספינה מן עליו לעבור גשר משמש והוא

הצד 33) התרומם כך ומתוך הזב הכריע אם אפילו כלומר,
ומכלֿשכן  היסט, משום טמא כן גם עליו, יושב שהטהור
הזב, כמדרס הטומאה אב נעשו בגדיו שאז הטהור, כרע אם
החזוןֿאיש  בעל תמיהת מסולקת [בזה ו. בהלכה כמבואר
הטהור" את הזב הסיט "וכאילו רבינו: כתב למה שהקשה

דעתו]. מניח יישוב מצא ולא להיפך, פ"ג 34)ולא זבים
עליה.35)מ"ג. עולה כשאדם זזה אינה אדם, ע"י כלומר,

.Á¯B‰ËÂ ·Ê36ÔÈÙÈ‚Ó „Á‡k Ì‰ÈL eÈ‰L37˙‡ »¿»∆»¿≈∆¿∆»¿ƒƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁ˙Bt B‡ ˙Ïc‰38ÛÈ‚Ó „Á‡ ‰È‰ . «∆∆¿ƒ¬≈∆»»»∆»≈ƒ

‡ÓË - Á˙Bt „Á‡Â39:¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÏÚ‰ . ¿∆»≈«ƒ¿»∆¡∆∆∆ƒ«
ÈtÓ e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡Óh‰ Ì‡ƒ«»≈∆¡»∆«»ƒ¿»ƒ¿≈

BËÈÒ‰L40‡ÓË - ‡Óh‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ¯B‰h‰ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿ƒ«»∆¡»∆«»≈ƒ¿»
B‡OÓa41.e¯‡aL BÓk , ¿«»¿∆≈«¿

מ"ב.36) ונימוקם:38)סוגרים.37)שם שם, כחכמים
האחד  אין קלה, מלאכה היא סגירתה או הדלת שהגפת מפני

למשנה). בפירושו (הרא"ש בחבירו שזה 39)נתלה מפני
זה. על זה נתלים לכאן, והשני לכאן את 40)מושך הזיז

את 41)הטהור. נושא כשהטהור היא משא טומאת סתם
מנוחת  היתה אלא ממקומה, הזיזה לא ואפילו הטומאה,
עליו), חולקים ור"ש רש"י אולם רבינו, דעת היא (כך עליו
טומאת  הלכות (ראה שהוא כל אפילו אותה כשהגביה או
חמור  ובשניהם ממקומו, הזזה פירושו והיסט ה"ו), פ"א מת
אם  רק מטמאות שהן במשא, המטמאות טומאת משאר זב
כשהוא  גם מטמא וזב להיפך, ולא הטמא את הסיט הטהור

הטהור. את נשא או הסיט

.Ë¯B‰ËÂ ·Ê42ÔÈÏÈLÙÓ eÈ‰L43‰È‰ Ì‡ ,ÌÈÏ·Áa »¿»∆»«¿ƒƒ«¬»ƒƒ»»
CLBÓ ‰Ê‡ÓË - CÏÈ‡ CLBÓ ‰ÊÂ CÏÈ‡44eÈ‰ . ∆≈≈«¿∆≈≈«ƒ¿»»

ÔÈ‚¯B‡45B‡ ,ÔÈÁBË B‡ ,ÔÈ·LBÈa ÔÈa ÔÈ„ÓBÚa ÔÈa , ¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿¿ƒ¬ƒ
- „·k Ô‡OnL ÔÓÊa :ÔÈÚBË B‡ ¯BÓÁ‰ ÔÓ ÔÈ˜¯Bt¿ƒƒ«¬¬ƒƒ¿«∆«»»»≈

¯B‰Ë - Ï˜ ÈBOÓ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰46. ¬≈∆»≈¿ƒ»»««»

מדרס,44)שוזרים.43)שם.42) טומאת טמאים ובגדיו
הטהור. על נשען הטמא כשהמשא 46)שם.45)שהרי

הם  כבד כשהמשא אבל השני, על נשען האחד אין קל
המשא. באמצעות זה על זה נשענים

.È¯B‰Ë47¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ˙‡ ‰kÓ ‰È‰L48·ÊÂ , »∆»»«∆∆«»¬≈∆»¿»
CLnÈ Ì‡L ;e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰k‰L49¯B‰h‰ ∆ƒ»∆«»ƒ¿»∆ƒƒ»≈«»

ÏÙB ‡Óh‰ È¯‰Â -50ÂÈÏÚ ÔÚL el‡k ‡ˆÓÂ ,51. «¬≈«»≈≈¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«»»
.ÔÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a Û‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»«ƒ¿≈«»¿≈ƒ

הוא 48)שם.47) אבל מדרס, מטומאת טהור פירוש,
(הרא"ש  משא מדין לטומאה ראשון נעשו ובגדיו עצמו

מט. הערה לקמן ראה שם). את 49)בפירושו יעזוב
לגופו. תגיע לא והמכה ידו.50)מקומו, תנופת מעוצמת

מכה 51) וכשהטהור המכה. את ומקבל העומד הטהור על
את  כנושא ודינו הטמא, על נשען הטהור הרי הטמא, את

טמאים. בגדיו שאין הזב

.‡È‡OpL ·Ê52‡OpL ¯B‰Ë B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó »∆ƒ»ƒ¿»««»»∆ƒ»
‡ÓË - ·f‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó53·Ê ÏL BÚaˆ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿»««»ƒ¿»≈«∆¿»∆»

ÁÈp‰L ¯B‰h‰ B‡ ¯B‰h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ dÁÈp‰L∆ƒƒ»¿«¿»ƒ«»«»∆ƒƒ«
Ô·‡ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ BÚaˆ‡∆¿»¿«¿»ƒ«»««ƒ∆≈≈≈∆∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯B˜ B‡54È¯eaÁ ÔÎÂ . »¿«≈»∆¬≈∆»≈¿≈ƒ≈
·f‰55e‡OpL ¯B‰Ë È¯eaÁ B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ e‡OpL «»∆ƒ¿««»ƒ≈»∆ƒ¿

Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡O el‡Îe ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ÏÚ««»¬≈∆»≈¿ƒ»»»∆»≈∆
ÌÈpM‰ :ÌÈ¯eaÁ‰ Ì‰ el‡Â .B¯·Á ÏL BÓˆÚ«¿∆¬≈¿≈≈«ƒƒ«ƒ«ƒ

Ô‰lL ¯ÚO‰Â ÌÈ¯tv‰56BÊ ‰‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «ƒ»¿«ƒ¿«≈»∆»∆¿≈»∆ƒ∆À¿»
.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

מ"ב.52) ה, פרק הלכה 53)שם ז בפרק למעלה למדנו
אלא  מטמאים ואינם מיטמאים אינם ומושב שמשכב ג,
כאן, רבינו ומשמיענו האדם. של גופו רוב עליהם כשנישא
ושל  הזב של הגוף מן קטן בחלק אפילו מיטמא, שאדם

מסמא.54)הטהור. אבן הדברים 55)טומאת
חיבורים. הם מה מבואר לקמן לגוף. המחוברים

ה"ג.56) פ"ה זבים תוספתא

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
במסמרים 1) מסומר או בארץ מחובר שהיה דבר יבאר

הסיטו  מכח שנפל דבר כל ודין כלי, והניד הזב עליו והקיש
בנגיעה, אלא מטמא ומושב מרכב ושאין הרעדה, מכוח או
החמור, על רכבו או בספינה שישבו והטהור הזב ודין

בתוכה. שהגוי ברחיים הנדחק

.‡¯aÁÓ ‰È‰L ¯·c2:ÌÈ¯ÓÒÓa ¯nÒÓ B‡ ı¯‡a »»∆»»¿À»»»∆¿À»¿«¿¿ƒ
BÁk ‰È‰ Ì‡3LÈw‰Â ,˜ÊÁÂ ‰ÙÈ4˙Ú·e ,·f‰ ÂÈÏÚ ƒ»»…»∆¿»»¿ƒƒ»»«»¿≈

B‡ B˙‡k‰ ÁkÓ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡ ÈÏk „È‰ LÈw‰L∆ƒƒ≈ƒ¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ…««»»
ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÏÈt‰L5‰ÙÈ BÁk ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»»…»∆

B‡ ÏÈt‰Â ,·f‰ ÂÈÏÚ LÈw‰Â ,„„˙Ó ‡l‡ ˜ÊÁÂ¿»»∆»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ»»«»¿ƒƒ
È¯‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk B˙‡k‰ ÁÎa „È‰≈ƒ¿…««»»≈ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈

eÏÙ BÁkÓ È¯‰L ,ÔËÈÒ‰ el‡Îe ,ÔÈ‡ÓË el‡6‰Ê . ≈¿≈ƒ¿ƒ¡ƒ»∆¬≈ƒ…»¿∆
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קו ומושב קו משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÏk‰7‰„Ú¯‰ ÁkÓ ;‡ÓË - BËq‰ ÁkÓ ÏÙpL Ïk : «¿»…∆»«ƒ…«∆≈»≈ƒ…««¿»»
‰kÒ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ ?„ˆÈk .¯B‰Ë -8,Ú¯ ÔÁkL »≈«ƒƒ«ƒ»À»∆…»«

‰¯B˜ ÏÚ B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜ BÈ‡L È¯ˆÓ ÌlÒ ÏÚ B‡«À»ƒ¿ƒ∆≈»«¿«¿≈«»
ÏÚ LÈw‰L B‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁÓ ÌÈ‡L L·ÎÂ ˙Ï„Â¿∆∆»∆∆∆≈»¿À»ƒ¿ƒ∆ƒƒ«

¯‚p‰9ÏeÚn‰ ÏÚ10ËBLn‰Â11LÈw‰L ‰ÚL·e , «∆∆«««¿¿«»¿»»∆ƒƒ
eÏÙ ‡ÏÂ Ô„È‰ elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏÈt‰ƒƒ√»ƒ«¿ƒ≈ƒ¬ƒ¡ƒ»¿…»¿
ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈ƒ¬»ƒƒƒ«ƒ»«
B‡ L·k ÏÚ B‡ ,¯nÒÓ ÌlÒ ÏÚ B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒÀ»∆…»»∆«À»¿À»«∆∆

LÈ¯n‰ ÏÚ B‡ ,ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ‰ ‰¯B˜ B‡ ˙Ïc ÏÚ12, «∆∆»«¿À»ƒ¿ƒ««»ƒ
ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk „È‰ LÈw‰L ‰ÚL·e ,¯epz‰ ÏÚ B‡«««¿»»∆ƒƒ≈ƒ≈ƒ√»ƒ
Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÏÈt‰ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓe«¿ƒ¬ƒƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿≈…

.el‡a ‡ˆBik«≈¿≈

מ"ב.2) פ"ד מתנדנד.3)זבים ואינו המחובר הדבר של
רעידת 5)דפק.4) ע"י בעקיפין נגרמה שההנדה מפני

לה, עירובין (רש"י מטמא ואינו כוחו כוח נקרא וזה הקרקע,
הוא  שגם להניח ויש שם, למשנה רבינו פירוש ראה א.

רש"י). לדברי את 6)התכוון ישירות הנידה הדפיקה
יפה. מחוברים היו שלא פ"ד 7)הכלים זבים תוספתא,

כז.8)ה"ה. הערה פ"ח למעלה התקועה 9)ראה יתד
הדלת. אחורי הדלת.10)באסקופה ספינה.11)של של

אותם  מרעידה קלה ודפיקה יפה, מחוברים אינם אלה כל
קורות 12)ישירות. ראשי מונחים שעליה עבה קורה

הבית.

.·¯epz13¯epz‰ ÏÚ LÈw‰Â ,Ba ‰˜e·c ˙t‰ ‰˙È‰L «∆»¿»««¿»¿ƒƒ«««
‰Óe¯z ‰È‰ elÙ‡ ,¯kk ÏÙÂ14¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -15. ¿»«ƒ»¬ƒ»»¿»¬≈∆»

¯kka ˜a„Ó ¯epz‰ ÔÓ Ò¯Á ‰È‰ Ì‡Â16elÙ‡ ,ÏÙpL ¿ƒ»»∆∆ƒ««¿À»«ƒ»∆»«¬ƒ
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ‰È‰17. »»Àƒ¬≈∆»≈

סיר 13) כעין עשויים היו שבזמניהם התנורים שם. תוספתא,
את  שם מדביקים ואח"כ בפנים אותם ומסיקים גדול, חרס

בטהרתה.14)הפת. כבד,15)שמחמירים שהתנור מפני
הדפיקה. מן ישר הככר הונד בתוספתא 16)לא הגר"א

וזה  זה, בחרס דפק והזב בתנור, מודבק היה שהחרס שם,
כאן. רבינו כפירוש החרס,במקרה17)לא נפל הרי זה,

הדפיקה. מכוח הככר, גם עמו וביחד

.‚·kLn‰ ÔÈ‡18ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk ‡nËÓ ·k¯n‰ B‡ ≈«ƒ¿»«∆¿»¿«≈≈ƒ√»ƒ
B‡ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïa ÚbÓa ‡l‡ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆»¿«»ƒ¿«¬»ƒ»≈ƒ

Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡19‰È‰L B‡ √»ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»∆»»
‡l‡ Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ò¯„n‰«ƒ¿»¿«¿»≈∆¬ƒ…ƒ¿ƒ≈≈∆∆»

ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯È20ÔÎÂ . ¿»ƒ¿…»«»∆¬≈≈¿ƒ¿≈
ËÈÒ‰ Ì‡21ÌÈÏÎ‡‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ·kLn‰ ƒ≈ƒ«ƒ¿»∆«≈ƒ∆»√»ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¬≈≈¿ƒ

המשכב 18) על ונישא הנושא "כל שנינו: מ"ג, פ"ה בזבים
האדם". מן חוץ מושב 19)טהור, משכב כולל מונח

מ"ה.20)ומרכב. היו 21)שם והטהור שהמדרס כגון
נתבאר  ה"ו. פ"ח ראה המדרס. והכריע המאזניים כפי על

כנושא. דינו שמסיט כבר,

.„¯B‰h‰Â ·f‰22‰ÏBÎÈ‰ ‰pË˜ ‰ÈÙÒa e·LiL «»¿«»∆»¿ƒ¿ƒ»¿«»«¿»
„Á‡ Ì„‡a ËÈÓ‰Ï23‡cÒ‡a B‡ ,24ÏÚ e·Î¯L B‡ , ¿»ƒ¿»»∆»¿«¿»∆»¿«

‰Ó‰a Èab25‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B Ô‰È„‚a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿≈»««ƒ∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆»∆
,˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a È¯‰ -¬≈ƒ¿≈«»¿≈ƒƒ¿»¿À¿»»¿»≈

Ò¯„ ‡nL26ÌÚ ‰·LiL ‰c ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ·f‰ ∆»»««»¬≈∆¿≈ƒ»∆»¿»ƒ
¯B‰h‰27Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÌÈ„‚a - ‰hÓa28‰tkÓ ıeÁ , «»¿ƒ»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ»

dL‡¯aL29Òp‰ L‡¯aL ÌÈ„‚a‰ ÔÎÂ .30‰ÈÙqaL ∆¿…»¿≈«¿»ƒ∆¿…«≈∆«¿ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë31. ¿ƒ

מ"א.22) פ"ג הוא 23)שם עליה, עולה אחד כשאדם
תחתיו. ונכפפת אותה מחוברות 24)מטה (קורות רפסודה

בנהרות). אותן ומשיטים בהמה 25)יחד, של דרכה
רוכביה. תחת גבה את הכריע 26)לכופף שמא פירוש,

וה"ב. ה"א פ"ח למעלה ראה הזב. את והגביה הטהור
תימן).27) (כת"י "הטהורה" עליהם.28)צ"ל דרסה שמא
עליה.29) דרסה שמא לחשוש שאין הטהורה, של
קט 31)התורן.30) בספינה שישבו וטהור בזב נה,מדובר

אבל  מספק, מדרס טמאים הטהור שבגדי למעלה שאמרנו
ולפיכך  עליהם, לדרוס יכול הזב אין התורן שבראש אלה
"רבי  ד: פרק בראש שם במשנה זה דין מקור טהורים.
כיפה  במיטה, הטהורה עם שישבה נדה אומר, יהושע
הנס  שבראש כלים בספינה, ישבה מדרס, טמאה שבראשה
חולק  יהושע שרבי רבינו, וסובר מדרס". טמאין שבספינה
הבגדים  את אלא מטמאת שאינה מ"א, שבפ"ג המשנה על
הנמצאים  את לא אבל בלבד, הטמא של בצידו הנמצאים

(כסףֿמשנה). משנה' כ'סתם ופסק גבוה, במקום

.‰˜Á„p‰32ÌÎB˙a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÌÈÁ¯a33B‡ «ƒ¿»¿≈«ƒ∆»≈»ƒ¿»
·Ê34Ba ‡ˆBiÎÂ35‰Ê È‡a .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÂÈ„‚a È¯‰ - »¿«≈¬≈¿»»¿≈ƒƒ¿»¿≈∆

„Ú Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„„nL ÌÈÁ¯a ?e¯Ó‡ ÌÈÁ≈̄«ƒ»¿¿≈«ƒ∆¿«¿¿ƒ∆««¿««
Ô‡k „ÓBÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯˜BÚL36.BÓB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÙÁB„Â ∆¿ƒ∆»≈»¿¬ƒƒ¿

¯˜Ú ‡nL ,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓhL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â¿»»»∆À¿»¿»≈∆»∆¡«
‡Óh‰37.¯B‰h‰ È„‚a ÏÚ Ò¯„Â «»≈¿»««ƒ¿≈«»

גם 32) שנויה זו הלכה ה"ח. פ"ו טהרות תוספתא,
"שאין  הגירסה שם אבל ה"ג, פ"ט אהלות בתוספתא,

כזבים.33)עוקרים". מטמאים שגויים גזרו וחכמים
בתוכה.34) והנדה הגירסה: שם, נדה 35)בתוספתא זבה,

הריחיים.36)ויולדת. יד על העומד מכוחו 37)האדם
הנדנוד. של

âכסלו כ"ו שלישי âיום
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

טומאתו 1) היא ומה טמא בחזקת הוא אם הארץ עם יבאר
מדבר  חוץ חבירות דברי לקבל הבא זו, בחזקה הוא מתי ועד
הארץ  ועם חבירות. דברי לקבל הצריך הוא מי ודין אחד,
הארץ, עם כשהיה טהרות לו והיו חבירות דברי עליו שקיבל
או  מוכס שנעשה וחבר טהרותיו, על החבר נשאל אם ודין
ונחשד  חבירות דברי עליו שקיבל הארץ עם למלך, גבאי

הטהרות. על שנחשד חבר או אחד לדבר

יום שלישי 
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קז

קז

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‡ı¯‡‰ ÌÚ2‰¯B˙a BLÈÂ Ï‡¯OÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»»∆««ƒ∆ƒ¿»≈¿∆¿¿»
˙BˆÓ·e3Ò¯„Ó ÂÈ„‚·e ,‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¿¬≈¿∆¿«»≈¿»»ƒ¿»
˙B¯‰ËÏ4Ô‰ È¯‰ - ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a ÂÈ„‚a eÚ‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»¿¿»»»√»ƒ«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó Ò¯Á ÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .ÔÈ‡ÓË5.e‰‡nË - ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆≈¬ƒƒ¿»
Ô˙‡ÓhL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚbÓ ÏÚ ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ¿¿ƒ∆«¿»««»»««ƒ∆À¿»»

˜ÙÒa6˙B¯‰h‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â .7ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»≈¿≈»∆¡»ƒ««¿»¿ƒ∆≈»
‡e‰ ÌÏBÚÏe .˙B‡ÓËÂ ˙B¯‰Ë È˜ec˜„a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿»¿À¿¿»
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ˙B¯‰h‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â BÊ ‰˜ÊÁa«¬»»¿≈∆¡»««¿»«∆¿«≈»»

˙e¯·Á È¯·c8?ÂÈÏÚ Ïa˜iL ˙e¯·Á È¯·c Ô‰ ‰Óe . ƒ¿≈¬≈»≈ƒ¿≈¬≈∆¿«≈»»
Ô‰a ‡nhÈ ‡lL ˙B‡ÓËa ¯‰Ê ‡‰iL9˙B¯‰Ë·e , ∆¿≈ƒ¿»¿À¿∆…ƒ«»»∆ƒ¿»

Ì˙B‡ ‡nËÈ ‡lL10,Ô˙¯‰Ë·e ÌÈ„È ˙ÏÈËa ¯‰fÈÂ , ∆…¿«≈»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»√»»
ÁÏ ¯·c ı¯‡‰ ÌÚÓ ÁwÈ ‡lLÂ11Á¯‡˙È ‡ÏÂ , ¿∆…ƒ«≈«»»∆»»«¿…ƒ¿»«

BÏˆ‡12B˙eÒÎa BÏˆ‡ BÁ¯‡È ‡ÏÂ ,13. ∆¿¿…¿»¿∆¿ƒ¿

עצמם 2) את חכמים תלמידי הגדירו המשנה בתקופת
בפירושו  (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים"
ריקים  מאנשים מתרחקים והיו ג) משנה ב פרק לדמאי
וקראו  שונים, מצוות בדקדוקי ביותר נזהרו שלא מתורה

הארץ". "עם אותן 3)להם אפילו המצוות כל מקיים
הארץ. עמי עליהן "בגדי 4)שנחשדו שנינו: ב יח, בחגיגה

חולין  מלאכול (שנזהרים לפרושים" מדרס הארץ עם
ב  לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף שנטמאו,

נידה. אשתו עליהם ישבה שמא מתוכו 5)נימקו: כלומר,
לא  בגבו נגע אם אבל ד). הלכה ח פרק למעלה (ראה
החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס שכלי טימאהו,

או 6) שנפסלו וקדשים תרומה שורפים שאין בידינו וכלל
במסכת  הדין מקור החמירו. הארץ עם בבגדי מספק, נטמאו
את  שורפים ספיקות שישה "על ה: משנה ד פרק טהרות
עם  בגדי על פירוש, הארץ" עם בגדי ספק ועל וכו' התרומה
ישבה  שמא מספק, ונטמאה בתרומה וודאי שנגעו הארץ

נידה. אשתו נטמאו.7)עליהם שלא להיזהר 8)לומר
בהם. נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים שלא 9)בכל

טמא.10)לצורך. כשהוא בהן יגע שהוכשר 11)שלא
מעולם  הורטב שלא אוכל אבל נטמא, ואולי טומאה לקבל
לא  אלו שפירות לומר הארץ עם ונאמן טומאה. מקבל אינו
שלא  שנינו ושם ג. ב, פרק דמאי משנה מעולם. נתלחלחו
מפני  זה דין השמיט ורבינו ויבש. לח הארץ לעם ימכור
טומאה  לגרום שאסור שמאי, בית שיטת נוקטת זו שמשנה
ו  פרק (שם הלל בית דעת אבל ישראל, שבארץ לחולין

משנה משנה  היא "וזו כתב: שם בפירושו ורבינו שמותר. ו)
טומאת  מהלכות ט"ז בפרק פסק וכן כן". והלכה אחרונה

ט. הלכה ויטמאהו.12)אוכלים בבגדיו או בו יגע שמא
נידה,13) אשתו עליה ישבה ושמא עליה יושבים שלפעמים

למעלה. כאמור

.·- Ô‰Ó „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ‡a‰«»¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»»∆»≈∆
‚‰BpL e‰eÈ‡¯ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡14CB˙a ‰Úˆa ≈¿«¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»¿

B˙Èa15-È˜ÒÚ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒƒ¿≈
‰Úˆa ‚‰BpL e‰eÈ‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯‰ËÂ ‰‡ÓËÀ¿»¿»√»¿ƒ…¿ƒ∆≈¿ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - B˙È·a¿≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒ

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‰lÁz B˙B‡ ÔÈÏa˜Óe16Ck ¯Á‡Â , ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»√««»«ƒ¿««»
˙B¯‰ËÏ B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó17Ïa˜Ó ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ¿«≈

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‡l‡18˙B¯‰ËÏ Ïa˜ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ∆»¿»√««»«ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙B¯‰ËÏ Û‡ - ÌÈ„iÏ ‡ÏÂ¿…«»«ƒ«ƒ¿»≈¿«¿ƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ,B˙B‡ ÔÈÏa˜nLk19„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Â ;˙B¯‰Ëa ÏÈ‚¯ ‰È‰ÈÂ „ÓÏiL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆»ƒƒ¿»¿««¿ƒ
ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a È¯‰ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜iMÓƒ∆¿«≈ƒ¿≈¬≈¬≈¿»»¿ƒ¿»
,˙B¯‰h‰ Ïk ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ˜LÓe ÂÈÏÎ‡√»»«¿»¿ƒ¿∆¡»«»«¿»
.ÌÎÁ „ÈÓÏz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ¯·Á‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«¬≈ƒ¿««ƒ∆≈«¿ƒ»»

חבירות.14) אינם 15)מנהגי החוץ מן שאנשים במקום
לרמות. שכוונתו בו לחשוד ואין במעשיו מתבוננים

הן 16) ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני לסעודה ידיו שיטול
התרומה. את ופוסלות לטומאה כל 17)שניות להחזיק

חברים. של כטהרות אכילת 18)טהרותיו שעיקר מפני
הרי  נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין
דבר  שייר שאם למעלה שאמרנו ומה שלם. דבר השאיר לא
שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד

כהלכה.19) לשמור התרגל שטרם מפני עליו סומכים אין

.‚ÔÈÓ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬≈≈¿∆¿«»√»∆¡»ƒ
˙Èa ·¯ÁMÓ Ï·‡ .˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¬»ƒ∆»«≈

ÏeÒÏÒ ÌÈ‰k e‚‰ Lc˜n‰20e‰È ‡lL ,ÔÓˆÚa «ƒ¿»»¬…¬ƒƒ¿¿«¿»∆…¿
Ïa˜iL „Ú ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ¿»¬ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«∆¿«≈

.˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈¬≈

יתירה.20) מעלה

.„Ô˜Ê21‰·ÈLÈa ·LBÈÂ22¯·kL ,Ïa˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ »≈¿≈ƒƒ»≈»ƒ¿«≈∆¿»
·LiL ‰ÚLa Ïa˜23. ƒ≈¿»»∆»«

חכם.21) תורה.22)תלמיד חכמי שאין 23)בישיבת
ולפיכך  חבירות דברי עליו קיבל שלא לישיבה אדם מכניסים

קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו

.‰‰LÏL ÈÙa Ïa˜Ï CÈ¯ˆ - ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ¿≈¬≈»ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»
ÈÙa Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÌÈ¯·Á¬≈ƒ»»¿≈≈≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈
.‰¯‰Ë C¯„a ÔÏÈb¯Óe Ô„nÏÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰LÏL¿»ƒ¿≈∆¿«¿»«¿ƒ»¿∆∆»√»
.¯·Ák Ô‰ È¯‰ - ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e ¯·Á ˙L‡Â¿≈∆»≈»»¿≈≈«¬»»¬≈≈∆»≈
ÌÈ¯·Á ˙˜ÊÁa B˙È· È·e ÂÈ·e BzL‡ - ˙nL ¯·ÁÂ¿»≈∆≈ƒ¿»»¿≈≈¿∆¿«¬≈ƒ

e„LÁiL „Ú24. «∆≈»¿

בטהרות.24) זהירים שאינם מבוסס חשד עליהם שיפול

.ÂBc·Ú ÔÎÂ ,¯·ÁÏ ˙‡OpL Bza B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡≈∆«»»∆ƒ∆ƒ»¿»≈¿≈«¿
È¯·c Ô‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿≈

‰lÁz·k ˙e¯·Á25˙‡OpL Bza B‡ ¯·Á ˙L‡ Ï·‡ . ¬≈¿«¿ƒ»¬»≈∆»≈ƒ∆ƒ»
ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯kÓpL Bc·Ú ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿≈«¿∆ƒ¿«¿«»»∆≈

‰lÁz·k ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ26. ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¿«¿ƒ»

הגירסה 25) ב הלכה ב פרק דמאי בתוספתא וכן שם בגמרא
לקבל  צריכים טהרות להם שמוסרים לפני כלומר, "בתחילה"
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קח ומושב קח משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בזה. נזהרו לא מעולם שהרי חבירות, כאן 26)דברי גם
מסתיימת  ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה
חבר  באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן הן "הרי זו: הלכה

ועבדיו. ובניו שמת

.ÊBÏ eÈ‰Â ,˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿»
È‡cÂ Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰Lk ˙B¯‰Ë¿»¿∆»»«»»∆¿»«¬ƒ≈«««

ÌÈ¯Á‡ Ô‰a e˜qÚ˙pL ÔÓÊa ,e‡ÓË ‡lL27È¯‰ - ∆…ƒ¿¿ƒ¿«∆ƒ¿«¿»∆¬≈ƒ¬≈
Ì„wÓk ˙B¯eÒ‡ Ô‰28Ô‰a ˜qÚ˙ BÓˆÚa ‡e‰ Ì‡Â ; ≈¬¿ƒ…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆

BÏ ˙B¯zÓ Ô‰ È¯‰ -29Ì„‡ ÏÎÏ ˙B¯eÒ‡Â30Ï‡LÂ . ¬≈≈À»«¬¿»»»¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ‰¯‰Ë Ô‰a ‰¯BÓe ÂÈ˙B¯‰Ë ÏÚ ¯·Á‰∆»≈«»√»∆»∆»√»¿«¿¿≈

CÎa B˙B‡ ÔÈ„LBÁ31. ¿ƒ¿»

נטמאו.27) שלא דבריכם על סומך והוא חברים לא
עליהם.28) לסמוך יכול נאמן.29)אינו אינו 30)לעצמו

דברי  שקיבל לפני בהם שנגע טהרות לאחרים להתיר נאמן
הטמא.31)חבירות. את שיטהר

.ÁÈ‡a‚ ‰OÚpL ¯·Á32ÔÒÎBÓ B‡ CÏnÏ33‡ˆBiÎÂ »≈∆«¬»«««∆∆¿»¿«≈
ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚnÓ L¯t .B˙e¯·ÁÓ B˙B‡ ÔÈÁBc - Ô‰a»∆ƒ≈¬≈≈≈ƒ«¬»»»ƒ
˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ -¬≈¿»»»¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈

‰lÁz·k34. ¿«¿ƒ»

מסים.32) מכס.33)לגבות פירש 34)גובה לומר, "חזרו
אדם". ככל הוא הרי ומוכסנותו) (מגבאותו

.Ë¯·„Ï „LÁÂ ˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿∆¿«¿»»
„eLÁ‰ ÏÎÂ .¯·„ B˙B‡Ï ‡l‡ „eLÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈»∆»¿»»¿»∆»
.¯eÓÁÏ „LÁ ‡Ï - ÏwÏ ;Ïw‰ ÏÚ „LÁ - ¯eÓÁÏ∆»∆¿»«««««…∆¿»∆»

.È„LÁpL ¯·Á35ÔÈÏÎ‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,˙B¯‰h‰ ÏÚ »≈∆∆¿»««¿»¿∆»«√»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆¿«∆≈¿ƒ¬≈∆≈∆¡»

‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ36. ¿»«∆ƒ»«∆»«ƒ¿»¿»

ואמר 35) טריפה בשר שמכר טבח לדין זה מדמה רבינו
כשר. גמורה:36)שהוא תשובה היא מה מבאר שם רבינו

חשוב  בדבר אבידה ויחזיר אותו מכירים שאין למקום "שילך
חשוב". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או

.‡ÈÔ¯ÎnL ‰Óe¯z‰ ÏÚ B‡ ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ««¿»∆¿»»
eLÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÌLÏ„eLÁ‰L ;˙B¯‰h‰ ÏÚ „ ¿≈Àƒ¬≈∆»««¿»∆∆»

È¯·c ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ¯·c ÏÚ«»»∆»¬≈»«ƒ¿≈
‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈÏÎ‡‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»√»ƒ«¿≈ƒ≈¿«¿ƒ¬≈ƒ∆»

Ô‰È¯·cÓ37- ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿»∆»«»»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba Ôe„ÏÂ ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡∆¡»¿»ƒ«¬≈ƒ¿»«¬≈ƒ¬»»

.ÌÈ¯Á‡ Ba e‰iL È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»≈¿≈∆≈»¬≈ƒ

ראשון 37) ונעשו הטומאה באב שנגעו אוכלים אפילו
וכלים  אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה

התורה. מן ומשקין אוכלין מטמאים ראשונים

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
חבית 1) הביא ואם עליהם, נאמן הארץ שעם הדברים יבאר

יין  בתוכו שהיה כלי דין קודש, שבתוכו ואמר תרומה של
ממנו  להוציא ומשמרו יושב הארץ עם וראינו שמן או
עם  וטומאת הכלים, על נאמנים שהם המקומות נסכים,
יום  במוצאי המקדש כלי כל טבילת דינה, מה ברגל הארץ

נאמן. אם מת מטומאת אני טהור שאמר הארץ ועם טוב,

.‡e¯‡a ¯·k2˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚL , ¿»≈«¿∆«≈»»∆∆¡»ƒ≈«»√«
ÔÎÂ .da ÔÈÏÊÏÊÓ ÔÈ‡ d˙¯ÓÁ ÈtÓ .˙‡hÁ‰ ˙¯t»«««»ƒ¿≈À¿»»≈¿«¿¿ƒ»¿≈

ÌÈÎÒ ÏL ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡3Ì‡ . ∆¡»ƒ≈«»√««ƒ¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡e‰ ¯B‰Ë :¯Ó‡4‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -5ÈtÓ . »«»¬≈∆¿∆¿«»√»ƒ¿≈

‰Óe¯z‰ ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ÔÎÂ .Ba ÔÈ¯‰Ê B˙¯ÓÁÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»ƒ≈««¿»
˙Bzb‰ ˙ÚLa6ÌÈca‰Â7ÔÈ¯‰ËÓ ÌÚ‰ ÏkL ÈtÓ , ƒ¿««ƒ¿««ƒƒ¿≈∆»»»¿«¬ƒ

.‰¯‰Ëa ÌÓLÂ ÌÈÈ ˙BOÚÏ È„k Ô‰ÈÏÎe ÔÓˆÚ«¿»¿≈∆¿≈«¬≈»¿«¿»¿»√»
.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ e¯·Ú»¿«ƒ¿««ƒ≈»∆¡»ƒ

הי"ב.2) פרה מהלכות המזבח 3)בפי"ג על לנסכו יין
למנחות. רש"י 5)לנסכים.4)ושמן ב. כד, חגיגה משנה

גם  משמע וכן לנסכים, כשהקדישו שהמדובר, מפרש, שם
לקנות  שאסור מזה, ויוצא שם. בפירושו רבינו של מלשונו
לעיין  מקום עוד ויש נסכים. לצרכי חולין של ושמן יין ממנו
בארץ  שרק אמרו, שם במשנה ה"ד. לקמן ראה זה. בדין
שם  (ראה ישראל ארץ חלקי בשאר לא אבל נאמנים, יהודה
שם, רבינו פירוש וראה דבר. של טעמו א) (כה, בגמרא

בגת.6)וצ"ע). הענבים דריכת הזיתים 7)בזמן כתישת
שמנם. להוציא הבד בבתי

.·Ô‰k8ÏL ÔÓL B‡ ÔÈÈ ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ‡È·‰L …≈∆≈ƒ«»»∆»ƒ«ƒ∆∆∆
‰Óe¯z9˙˜ÊÁa ‡È‰L ÈtÓ ,epnÓ ‰pÏa˜È ‡Ï - ¿»…¿«¿∆»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«

‰‡a‰ ˙b „Ú BÏˆ‡ ı¯‡‰ ÌÚ dÁÈp‰ .‰‡ÓËÀ¿»ƒƒ»«»»∆∆¿«««»»
BÏ d‡È·‰Â10Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,epnÓ ‰pÏa˜È - ∆¡ƒ»¿«¿∆»ƒ∆««ƒ∆≈«

˙ÚLa ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;„˜zL‡ ÏL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿»«∆…»¿¬≈∆À¿»ƒ¿«
.ÌÈca‰Â ˙Bzb‰«ƒ¿««ƒ

הגיתות.9)שם.8) בשעת הגיתות.10)לא בשעת

.‚ı¯‡‰ ÌÚ11e¯ÓbL ‰ÚLa Bz‚ B‡ Bca ˙Èa ÏÚpL «»»∆∆»«≈«ƒ¿»»∆»¿
C¯„Ï ÌÚ‰12ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ „iÓ ÁzÙn‰ ˙‡ CÈÏB‰Â »»ƒ¿…¿ƒ∆««¿≈«ƒ»«…≈««
‰‰ML Èt13È¯‰ - ˙Bzb‰ e¯·ÚL ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ƒ∆»»«»»ƒ««∆»¿«ƒ¬≈

BÏÈaËÓe ÂÈÙa Á˙BÙe ‡a Ô‰k‰14ÏËBÂ C¯B„Â «…≈»≈«¿»»«¿ƒ¿≈¿≈
‰¯‰Ëa ‰Óe¯z15‰Óe¯z ÏhÈ ‡Ï - Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â . ¿»¿»√»¿ƒ…»»≈…ƒ…¿»

ÚÓÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ‡l‡ ı¯‡‰ Ì16, ≈«»»∆∆»≈ƒ«¬»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈»¿«¿ƒÀ¿»

מ"ד.11) פ"ט, טהרת 12)טהרות על נאמן עדיין היה ואז
הארץ.14)הכהן.13)היין. עם לא 15)את אם אבל

נאמן. אינו - הדריכה שנגרמה אחר מיד המפתח את הביא
ד. פ"ט, טהרות במשנה יהודה, כר' אינם 16)פסק אוכלין

המשקין  משבעת באחד נתלחלחו אם אלא טומאה מקבלים
מ"ד. פ"ו מכשירין במסכת המפורטים

.„BÏ ‡È·‰17¯‡La ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ ≈ƒ«»»∆»ƒ∆¿»ƒ¿»
elÙ‡ ,L„˜ dÎB˙a ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â ‰M‰ ˙BÓÈ¿«»»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿»…∆¬ƒ
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ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙ÈÚÈ·¯18ÏÚ ÔÓ‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡pL CBzÓ - ¿ƒƒƒ∆∆¡»«»√««…∆∆¡»«
Ïk‰19ı¯‡‰ ÈnÚL ,ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ ˙ÚLa elÙ‡ . «…¬ƒƒ¿««ƒ¿««ƒ∆«≈»»∆

Ì˜È¯‰ ÈÏk‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ,‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈÓ‡20 ∆¡»ƒ««¿»≈»∆¡»ƒ««¿ƒ»≈»
ÌÏBÚÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ«∆»ƒ¿»¿≈≈∆¡»ƒ¿»

L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ Ì˜È¯ ÈÏk ÏÚ21. «¿ƒ≈»«∆»¿…∆

ב.17) כד, חגיגה מחזיק 18)משנה מלוג, רביעי חלק
ומחצה. פירשו,19)ביצה ואם ד"ה ב לה, חולין בתוספות

שאני  ורביעית אמר: אלא מסויימת רביעית הקדיש שלא
כיצד  כן, לא שאם קודש. תהיה זו מחבית להפריש עתיד
(ראה  קידוש של יין בו מעורב הלא היין, את הכהן ישתה

מן). ד"ה א פח, זבחים שעירו 20)תוספות אחר פירוש,
מפני  לטהרות, בו להשתמש אסור היין, את ממנו
מגמרא  זה למד הכלי. על ולא עצמו היין על רק שהאמינוהו
שם  [ורש"י נאמן. אינו דתרומה מלאים שאמרו: ב כה, שם
אבל  הכהנים, הפסד משום התרומה על שהאמינוהו מבאר,
כך]. סובר רבינו גם ואולי הפסד, להם אין הריקנים בכלים

ה"א 21) בלי ריקם" "כלי כאן וכתב בלשונו, רבינו דקדק
שהוא  הארץ, עם של ריקם כלי בסתם המדובר כי הידיעה,
ממנו  ועירו בכלי, קודש יין הביא אם אבל טהרתו. על מעיד
אותו  רואה שחבר זמן כל טהור בחזקת הכלי נשאר היין, את
שהכלי  לקודש הוא שגנאי מבאר, שם וברש"י נטמא. שלא
"הכלי  כתב בתרומה ולמעלה טמא. יהיה ממנו שעירוהו
שהביא  הכלי באותו שהמדובר מפני הידיעה, בה"א הריקם"
מסולקת  ובזה שם. עיין עליה. נאמן והוא התרומה את בו

רבינו. על והכסףֿמשנה קורקוס הר"י של תמיהתם

.‰ı¯‡‰ ÌÚ eÈ‡¯Â ÔÓL B‡ ÔÈÈ BÎB˙a ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿«ƒ∆∆¿»ƒ«»»∆
‡e‰ È¯‰ - ÌÈÎÒ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï È„k B¯nLÓe ·LBÈ≈¿«¿¿≈¿ƒƒ∆¿»ƒ¬≈
ÌÈcaÏÂ ˙BzbÏ Ì„˜ elÙ‡Â ,ÈÏk‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡∆¡»«»√««¿ƒ«¬ƒ…∆«ƒ¿««ƒ

ÌBÈ ÌÈÚ·La22.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈÚ·LÏ Ì„˜ Ï·‡ ; ¿ƒ¿ƒ¬»…∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¡»ƒ
Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»≈¬»

ÌÈÓ‡ ÌÈÏLe¯Èa23¯ÓBÏ Ì˜È¯‰ Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ƒ»«ƒ∆¡»ƒ«¿ƒ∆∆»≈»«
ÌÈwc ÌÈÏk ÔÈa ,ÌÏBÚÏ L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L24ÔÈa ∆»¿…∆¿»≈≈ƒ«ƒ≈

ÌÈ˜È¯ ÔÈa ÔÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈqb ÌÈÏk25‡e‰ È¯‰ - ≈ƒ«ƒ≈¿≈ƒ≈≈»ƒ¬≈
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏk‰ ÏÚ ÔÓ‡26 ∆¡»««¿ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¿

Ò¯„Ó ‡e‰L ,B„‚a ‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ‡ÓË27ÈÏk‰ CB˙a , ¿≈ƒ¬ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿»¿«¿ƒ
el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .L„˜Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÈÏk‰ È¯‰ -¬≈«¿ƒ¿∆¿«»√»¿…∆ƒ¿≈»≈≈

?Ì‰a28˙BBL·k ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÈtÓ29ÌÈÏLe¯Èa30. »∆ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ

נאמנים 22) המדומעות, שמן וכדי יין "כדי ב כד, שם שנינו
יום" שבעים לגיתות וקודם והבדים, הגיתות בשעת עליהן
תקופת  לפני יום שבעים הכלים את לטהר היו (רגילים
את  "במטהר שהמדובר אמרו ב) כה, (שם ובגמרא הדריכה).
עדיין  הקדיש שלא רבינו, ומפרש נסכים". ממנו ליטול טבלו
פירשו  (וכן לכך כשיצטרך לנסכים ייחדו אלא לנסכים כלום
אם  שהרי רש"י) כפירוש ולא במטהר, ד"ה שם 'תוספות'

השנה. כל נאמן א.23)הקדישו כו, שם משנה
גסים 24) חרס כלי על "נאמנים ב: כו, שם ברייתא קטנים.

אמרו, שם אחרת ובברייתא הדקים. על וכלֿשכן לקודש"

ה"ו). (ראה ולפנים המודיעים מן נאמנים דקים שעל
שם.25) יוחנן חולין.26)כר' שגזרו 27)משקין כלומר,

ר' אמר שם בגמרא ה"א). פ"י (למעלה מדרס טומאת עליו
בגדו  - רבינו ומפרש בתוכו" אפיקורסותו "אפילו יוחנן:

שם). רש"י הנזכרת.28)(ראה הברייתא סיום
חרס.29) כלי בכלים 30)לייצור להשתמש ומוכרחים

לירושלים. מחוץ הארץ עמי בידי ברובם המובאים

.Â˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ31Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ÌÈÓ‡ - ÌÈÙÏÂ32; ƒ«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆¡»ƒ«¿≈∆∆
˙ÈÚÈ„Bn‰Â .ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ıeÁÏÂ ˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿«≈»∆¡»ƒ¿«ƒƒ

dÓˆÚ33?„ˆÈk .ÌÈÙÏk ÌÈÓÚÙe ıeÁÏk ÌÈÓÚt - «¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«
ÒÎ ¯·Á ‰È‰34‡ˆBÈ ı¯‡‰ ÌÚÂ35B„Èa Ò¯Á ÈÏÎe »»»≈ƒ¿»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆¿»

¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ ˙ÈÚÈ„Bna ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -36 ¬≈∆∆¡»«ƒƒ«∆»
L„˜Ï37ÔÈÒÎ Ô‰ÈL eÈ‰ ;38ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ÈL B‡39- ¿…∆»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡‰iL „Ú ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«∆¿≈ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

עיר 31) (שם "המודיעים" כתוב ושם ב. כה, שם משנה
ב). צג, פסחים - מירושלים מיל עשר חמשה רחוקה

כתוב:32) שם בברייתא אולם דקים, ובין גסים בין משמע
אדם  שכל מפני מפרש, ורש"י הדקים". חרס בכלי "נאמנים
המודיעים  מן וטיהרום בהם הקלו קטנים, לכלים צריך
יין  המספקים אלה רק משתמשים בגסים אבל ולפנים,
הראב"ד  ודעת עצמה. בירושלים רק טיהרו ולפיכך לנסכים,
"כלי  שצ"ל כותב [החזוןֿאיש כסףֿמשנה. ראה כרש"י.
ורבינו  "הדקים", המלה נשמטה ובטעות הדקים", חרס
וגסים  המודיעים, מן לפנים ובין עצמה ירושלים בין מחלק
מאריכות  לדבריו, חזקה וראיה בלבד. בירושלים רק טהורים
המודיעים  מן בקיצור: לכתוב לו שהיה ו, בהלכה הלשון
כלים  בדין שמחולקים מזה ומוכח כירושלים. - ולפנים

שם.33)גסים]. ונכנס 34)ברייתא למודיעים, מחוץ בא
לירושלים. וללכת להמשיך עלֿמנת מצד 35)לתוכה

ורצוי 36)ירושלים. לירושלים, יחזור לא שהקדר מפני
לירושלים. ולהכניסם כליו לקנות לא 37)הדבר אבל

מן 38)לתרומה. לפנים שיגיעו עד לחכות החבר יכול
שם. ולקנותם לפני 39)המודיעים לקנותם היה יכול

(כסףֿ לו מתירין אין - כך עשה לא ואם לעיר, שנכנסו
הולך  אלא לירושלים חוזר אינו החבר שני: ונימוק משנה),
משום  והתירו ירושלים, לצרכי קונה אינו כן ואם לביתו,
וחבר  נכנס קדר אם וכלֿשכן בלבד, בירושלים רבים צרכי

יוצא.

.Ê¯c˜40ÔÓ ÌÈÙÏ ÔÁÈp‰Â ˙B¯„˜ ‡È·‰L «»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ
Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ÔÈÁ˜Bl‰ e‡·e ,˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ»«¿ƒ¿≈»∆
‡È‰ È¯‰ - da ÒÎÂ ‰¯„˜ Á˜Ï :Ô‰ ˙B¯B‰hL∆¿≈»«¿≈»¿ƒ¿«»¬≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ L„˜Ï ‰¯B‰Ë41; ¿»¿…∆¬»…ƒ¿»¿∆≈«¿
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ˙ÈÚÈ„BnÏ ıeÁ da ‡ˆÈÂ ‰¯„˜ Á˜Ï»«¿≈»¿»»»«ƒƒ¬≈¿≈»
˙B¯„w‰ Ì‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈≈«¿≈
ÔÓ ÌÈÙÏ ‡l‡ ÔÓ‡ BÈ‡ ,BÓˆÚ ¯cw‰ ‡e‰Â¿««»«¿≈∆¡»∆»ƒ¿ƒƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ

ב.40) כה, שם זה.41)משנה בפרק פעמים כמה
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קי ומושב קי משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÁÁ˜Bl‰42È¯‰ - ÌB˜Ó ÏÎa ÔL·k‰ ÔÓ Ò¯Á ÈÏk «≈«¿≈∆∆ƒ«ƒ¿»¿»»¬≈
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡≈¿ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
¯„q‰ ÔÓ Á˜Ï elÙ‡Â .ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a Ú‚ ‡nL∆»»«»∆«»»∆«¬ƒ»«ƒ«≈∆

ÔBL‡¯‰43Á˜Ï ¯·Îe Áe˙t ÔL·k‰L Èt ÏÚ Û‡Â , »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿»»«¿»ƒ¿«
ÔL·kaL ÌÈÏk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡lL ;BÈˆÁ44. ∆¿∆…»¿À¿»«≈ƒ∆«ƒ¿»

פ"ה 42) פרה במסכת תנאים במחלוקת שנויה זו הלכה
משנה  "זו מסיים: ה"א פ"ה שם בתוספתא אולם מ"א,
והחבר  נמנע, ואינו ונוטל פותח אמרו: רבותינו הראשונה,
שלושה  לאחר אפילו בא "שהחבר") הכסףֿמשנה (גירסת
כסףֿ (ראה בתוספתא כרבותינו רבינו ופסק ונוטל". ימים

הראשונה.43)משנה). הוצאו 44)השורה שלא זמן כל
עצמו  שהוא בכלים להשתמש לחבר מותר ולפיכך ממנו,

הכבשן. מן מוציאם

.Ëı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË45Ï‚¯a46,‰·eLÁ ‡È‰ ‰¯B‰Ëk À¿««»»∆»∆∆ƒ¿»ƒ¬»
ÌÈÏ‚¯a Ô‰ ÌÈ¯·Á Ï‡¯OÈ ÏkL47Ìlk Ì‰ÈÏÎe , ∆»ƒ¿»≈¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈∆À»

Ïk‰L ÈtÓ ,Ï‚¯a ÌÈ¯B‰Ë Ô‰È˜LÓe Ì‰ÈÏÎ‡Â¿»¿≈∆«¿≈∆¿ƒ»∆∆ƒ¿≈∆«…
Ïk ÌÈÓ‡ Ô‰ CÎÈÙÏ .Ï‚¯Ï ÌÈÏBÚÂ ÔÓˆÚ ÔÈ¯‰ËÓ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ»∆∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ»
¯·ÚMÓ .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈa L„w‰ ÏÚ ÔÈa Ï‚¯‰ ˙BÓÈ¿»∆∆≈««…∆≈««¿»ƒ∆»«

.Ô˙‡ÓËÏ ÔÈ¯ÊBÁ Ï‚¯‰»∆∆¿ƒ¿À¿»»

ãקודש משיחות ãנקודות

"ìàøOé ìkL ,äáeLç àéä äøBäèk ìâøa õøàä íò úàîèª§©©¨¨¤¨¤¤¦§¨¦£¨¤¨¦§¨¥
íéìâøa ïä íéøáç. . .ìâøì íéìBòå ïîöò ïéøäèî ìkäL éðtî £¥¦¥¨§¨¦¦§¥¤©Ÿ§©£¦©§¨§¦¨¤¤

. . .ïúàîèì ïéøæBç ìâøä øáòMî." ¦¤¨©¨¤¤§¦§ª§¨¨

מה  שכל לטומאתן" חוזרין הרגל ב"משעבר כוונתו
כמו  למפרע, טמא הרגל בשעת עםֿהארץ בו שנגע
ברגל  חביתו "הפותח שלאח"ז בהלכה בפירוש שכתב
טומאה  בחזקת כו' החבית שאר הרי הרגל ועבר כו'
אינה  כחבר, שהוא בזמן אלא בה נגע שלא ואע"פ

בלבד". הרגל בזמן אלא טהורה

מטהרין  "שהכל הוא הרמב"ם של טעמו שהרי ותמוה,
הרגלים  אחרי מדוע טהור הוא ואם לרגל" ועולים עצמן
הדין  שונה ובמה למפרע? בהן שנגע האוכלין טמאים
הגיתות  בשעת התרומה "על הארץ עמי מנאמנות
חזרו  זה זמן שאחרי אומרים אין ששם והבדים"

למפרע. טמאין להיות האוכלין

אישתרי  הרגל ימות "דכל הטעם שכתב לרש"י ובשלמא
אינם  בעצם כי למפרע טמאין מדוע מובן לביישם" שלא
לביישם, שלא כדי גזירתם ביטלו שחכמים רק טהורים
ומדוע  עצמן" מטהרין "הכל הרי הרמב"ם לטעם אבל

לטומאתן. חזרו הרגל אחרי

הוא  הטעם עיקר לרמב"ם שגם תירץ למלך' וב'משנה
למריבה  יבואו שלא עליהם לגזור רצו לא שחכמים
תירוצו  אבל לעצמו. במה עושה ואחד אחד כל ויהיה
הטעם" ש"עיקר הרי הרמב"ם, של טעמו זהו שאם קשה
גם  זה טעם נקט לא שהרמב"ם ועוד הספר. מן חסר

נסכים, של ושמן יין טהרת על הארץ עמי נאמנות בדין
ולא  בו" נזהרין חומרתו ש"מפני אחר טעם שם והביא

איבה". חשש "משום הטעם כלל הזכיר

חגיגה, במסכת זה דין של במקורו הביאור: לומר ויש
העיר  אל ישראל איש כל "ויאסף מהפסוק הלימוד הובא

חברים". אחד כאיש

כעיר  הבנויה "ירושלים אחר מפסוק נלמד ובירושלמי
לחברים  ישראל כל שעושה עיר יחדיו, לה שחוברה
שלירושלמי  לומר יש הביאורים  שני שבין ובהבדל כו'".
שנמצאים  מפני הוא חברים" ישראל ש"כל הטעם
הרי  והשכינה, המקדש מקום ששם שמכיון בירושלים

טהור. עםֿהארץ אפילו ולכן ביותר בה שנזהרין

ירושלים  העיר קדושת מצד זה אין הבבלי לשיטת אבל
מציאות  מתבטלת שאז ישראל עם התאספות מצד אלא
כולו  הציבור וכל בלבד הציבור מציאות כאן ויש היחיד
הציבור  מציאות פקעה הרגל משעבר אבל "חברים".
טמא, הוא שעתה עםֿהארץ בהן שנגע האוכלין וממילא

למפרע. טמאין להיות הם גם חזרו

"שהכל  כאן שכתב הרמב"ם בלשון הדבר ומדוייק
ויחיד  יחיד כל שלא היינו לרגל" ועולים עצמן מטהרין
ולכן  טהור. הציבור שכל אלא עצמו את טיהר בודאי

ה  בשעת הארץ עמי טהרת בעניין מלשונו גיתות שינה
וכליהן". עצמן מטהרין העם "שכל כתב ושם והבדים,

להיות  האוכלין חזרו הרגל אחר מדוע מובן זה פי ועל
להיות  חזר הציבור מן אחד כל שהרי למפרע, טמאין
בהן  שנגע שאוכלין הרי עםֿהארץ הוא ואם יחיד,

טמאין.
20 עמוד ל"ו חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

א.45) כו, חגיגה וסוכות,46)משנה שבועות בפסח,
בירושלים. את 47)והמדובר שם דורש לוי, בן יהושע ר'

העיר  אל ישראל איש כל "ויאסף יא): כ, (שופטים הכתוב
חברים. כולם עשאן הכתוב - חברים" אחד כאיש

.ÈÁ˙Bt‰48B˙È·Á49B˙qÚa ÏÈÁ˙n‰Â Ï‚¯a50¯·ÚÂ «≈«»ƒ»∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»¿»«
˙˜ÊÁa ‰qÚ‰ ¯‡Le ˙È·Á‰ ¯‡L È¯‰ - Ï‚¯‰»∆∆¬≈¿»∆»ƒ¿»»ƒ»¿∆¿«

‰‡ÓË51Èt ÏÚ Û‡Â .ı¯‡‰ ÈnÚ Ba eÚ‚ È¯‰L , À¿»∆¬≈»¿«≈»»∆¿««ƒ
¯·Ák ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ da Ú‚ ‡lL52dÈ‡ - ∆…»«»∆»ƒ¿«∆¿»≈≈»
„·Ïa Ï‚¯‰ ÈÓÈa ‡l‡ ‰¯B‰Ë53. ¿»∆»ƒ≈»∆∆ƒ¿«

שם.48) למכור 49)משנה יין חבית שפתח חבר
נוגעים  - הארץ עמי גם וביניהם - והקונים בקימעונות,

ובכלים. הבא.50)בחבית לכל פסק 51)למכור
ברגל.52)כחכמים. טמאים 53)כלומר, הרגל, ולאחר

הבאה. הלכה ראה ברגל. בהם שנגע הטהרות למפרע

הבא. לרגל החבית את להניח מותר אם שאלו שם, בגמרא
שאין  ומשמע סתם, ורבינו להניח. שמותר אמרו ובמסקנא
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קיא

קיא

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כסףֿמשנה  ראה ב. להלכה זה בין מה להבין [קשה להניחה.
כאן].

.‡ÈÏ‚¯‰ ¯Á‡54BÈ È‡ˆBÓaÏk ÔÈÏÈaËÓ eÈ‰ ·BË Ì ««»∆∆¿»≈»«¿ƒƒ»
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰a eÚ‚pL ÈtÓ ,Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»∆«≈»»∆

‚Á‰ ˙ÚLa Ï‚¯a55Ï‡ :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏe . »∆∆ƒ¿«∆»¿ƒ»»¿ƒ»∆«
ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ‡¯nL ‰ÚLa ,ÔÁÏMa eÚbz56, ƒ¿«À¿»¿»»∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ

‡ˆÓÂ ,Ï‚¯‰ ¯Á‡ BÚbÓa ‡ÓË ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»≈¿«»««»∆∆¿ƒ¿»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ57:ÌÈt‰ ÌÁÏa ¯Ó‡Â ,LÓL ·¯Ú‰Â »ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿∆¡«¿∆∆«»ƒ
„ÈÓz ÈÙÏ58·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÌÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ . ¿»«»ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈

˙LÁp‰ ÁaÊÓe ·‰f‰ ÁaÊnÓ ıeÁ ,LÓL59ÈtÓ , ∆∆ƒƒ¿««»»ƒ¿««¿∆ƒ¿≈
Ô‰Èa‚Ï ÔÈÏË·k Ô‰ÈÈetvL60. ∆ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ãקודש משיחות ãנקודות

"Lc÷na eéäL íéìkä ìk ïéìéaèî eéä. . .áäfä çaænî õeç ¨©§¦¦¨©¥¦¤¨©¦§¨¦¦§©©¨¨
ïäéaâì ïéìèák ïäééetvL éðtî ,úLçpä çaæîe." ¦§©©§¤¦§¥¤¦¥¤¦§¥¦§©¥¤

שאין  לכך שהטעם ר"א למד חגיגה, מסכת בסיום
דכתיב  כקרקע, שהן מפני הוא המזבחות את מטבילין
אבל  לזה. זה המזבחות והוקשו לי, תעשה אדמה מזבח
מצופין". שהן "מפני הוא שהטעם סוברים חכמים
לדעת  והרמב"ם, רש"י נחלקו חכמים דברי ובפירוש
שהמזבחות  מפני האם לר"א חכמים אמרו רש"י
כקרקע" שהן "מפני לטעם להגיע צריך אתה מצופין,

אליהם. בטל ציפויין והלא

צפויין  בטיל ש"מיבטל חכמים בדעת סבר הרמב"ם אבל
כי  הכלי את לטמא סיבה אינו שהציפוי הכוונה גבייהו"
מצופה  שהוא מפני טומאה מקבל אינו עצמו הכלי
למזבח  בטל שהוא מפני  טומאה מקבל אינו והציפוי
הסיבה  לומר ויש טבילה. צריכין המזבחות אין ולכן

ר"א כי הרמב"ם שמאי,לדעת בית מתלמידי היה
כמו  הדבר אל שהביטו מצינו עניינים וכמה שבכמה

ראשונית. בהסתכלות שנראה

והרמב"ם  רש"י שנתנו השונים שהפירושים ונמצא
גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל לר"א חכמים לתשובת
לדעת  המזבח. של הזהב בציפוי אחר גדר מבטאים
שבטל  אלא לטמא סיבה לכאורה הוא הזהב ציפוי רש"י
לשיטת  אבל לנחת. העשוי עץ כלי שהוא למזבח
כאן  פסק ולכן לטהר , סיבה הוא הזהב ציפוי הרמב"ם
מפני  הוא המזבחות את מטבילין שאין שמה

לגביהם". כבטלין ש"צפוייהם
309 עמוד ט"ז חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

שם.54) שם.55)משנה ובהערה הקודמת, הלכה ראה 
ומראים 56) אותו שמגביהים "מלמד ב: עמוד שם בגמרא

חיבתכם  ראו להם: ואומרים הפנים, לחם רגלים לעולי בו
טרי  היה הלחם פירוש, כסידורו". סילוקו המקום, לפני

השולחן  על שסידרוהו ביום כמו השולחן מן סילוקו בשעת
המעיד  הזה הנס את רגל לעולי ומראים ימים, שבוע לפני
נסים. להם ועושה הקדושֿברוךֿהוא אצל חביבים שישראל

הלחם.57) את ממנו להוריד מן 58)וצריך להסירו ואסור
"ואומרים  נאמר: שם במשנה הבאה. השבת לפני השולחן
עמי  לכהנים ופירש"י, בשולחן". תגעו שלא הזהרו להם
להיכל  בכניסה אסורים וישראלים לוים שהרי אמרו, הארץ
שהרי  רגל. לעולי "להם" מפרש ורבינו השולחן. עמד שבו
אותו  רואים בלאוֿהכי וכהנים אותו", "שמראין כתב
שם). 'תוספות' (ראה להשתחוות להיכל כשנכנסים

אחד 59) מקום על בקביעות העומד עץ וכלי מעץ, שנעשו
לנחת" העשוי עץ "כלי נקרא ממקומו, אותו מזיזים ואין
מתכת, מצופים היו שהמזבחות ואע"פ טומאה, מקבל ואינו

כאן. רבינו שמסיים כמו עיקר, א.60)העץ כז, שם גמרא

.·È¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ61B‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ È‡ ¯B‰Ë : «»»∆∆»«»¬ƒƒÀ¿«≈
ÔÓ‡ - ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡L62, ∆»«¿ƒ∆»ƒÀ¿«≈∆¡»

,„·Ïa ı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒƒÀ¿««»»∆ƒ¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰‡f‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¡≈∆∆¿≈»ƒ«»»«∆¿»ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ;‡e‰ ¯B‰Ë ¯Ó‡Â BÏ‡MLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¿≈¿»«»¬»«≈«
‡ÓË ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯Ó Ì˙Ò ÈÏk¿ƒ¿»≈¿«»»∆¿ƒ∆»¿≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‡e‰ ˙Ó≈«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«≈ƒ
e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«ƒ∆…»¿
BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿

¯‡a˙iL63.˙B˜Ùq‰ ˙‡ÓËa ∆ƒ¿»≈¿À¿««¿≈

ב.61) כב, זיבה,62)חגיגה בטומאת אותם האמינו לא
שם. גמרא ראה מת. טומאת בטבילת בפי"ג 63)והאמינום

וה"ה. ה"ד הטומאות אבות מהלכות

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
לאומן 1) כלי הנותן או הארץ עם אצל כלי המפקיד יבאר

במרחץ, הניחם או המרחץ בבית כליו שכח הארץ, עם
בתוך  הארץ עם המניח ודין הארץ, לעם בית מפתח והמוסר
עליה, לישן מיטה מחבר ששאל הארץ ועם לשומרו, ביתו
תיכנס  שלא זו פרה לי שמור הארץ לעם שאמר חבר ודין
והגבאים  למשכן, הבית לתוך שנכנסו מלכות גבאי לבית,
המניח  ודין בזה, רק נגענו לא ואמרו תשובה שעשו והגנבים
הארץ  עם עם והדר איפכא, או נעול ומצאו פתוח ביתו

לשתות. ויצא למכור קדירותיו שהכניס קדר בחצר,

.‡„È˜Ùn‰2ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ ÌÈÏk3ÈÏk Ô˙pL B‡ ««¿ƒ≈ƒ≈∆«»»∆∆»«¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ Ôn‡Ï˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -4 ¿À»«»»∆¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈

B¯ÈkÓ Ì‡Â .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓËe5- ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ¿≈ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»
˙Ó ‡ÓhÓ ÌÈ¯B‰Ë6ÈtÓ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË Ï·‡ ¿ƒƒ¿≈≈¬»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡ È¯‰L ,BzÚcÓ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‰c BzL‡L∆ƒ¿ƒ»∆∆¬≈∆∆…ƒ«¿∆¬≈≈
.ı¯‡‰ ÈnÚ Èz·a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰Êƒ¿»ƒƒ«À¿¿»≈«≈»»∆

מ"ד.2) פ"ח שם.3)טהרות נטהרים 4)תוספתא, ואינם
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי עליהם שיזו עד
אמר  אם אבל טהורים, שהם אמר כשלא ומדובר, והשביעי.
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קיב ומושב קיב משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הקודם. הפרק בסוף כמבואר נאמן, – נטמאו שלא
ואוכל 5) כהן שהוא ויודע המפקיד, את מכיר הנפקד

מת.6)תרומה. בטומאת יטמאו שלא נזהר שהנפקד מפני
שהרי  טהרה, בחזקת הכלים כלום, אמר לא שאפילו ונראה,
אינו  אם שאפילו למעלה אמרנו נטמאו, שלא אמר אם
למשנה  בפירושו רבינו דברי על לתמוה (ויש נאמן. מכירו
ומשמע  במת", נטמאו לא באמרו נאמן "והוא שכתב: הנ"ל

וצ"ע). טמאים. – כלום אמר לא שאם

.·ÁÈpn‰7ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡Â ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙa ÂÈÏk ««ƒ«≈»ƒ¿≈«»»∆¿»«¿…ƒ
‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ëe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - el‡ ˙‡∆≈¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙Ó8BÙ˙k ÏÚ ÔÁÈp‰ .9.˙Ó ‡ÓËe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ≈ƒƒ»«¿≈¿≈ƒƒ¿»¿≈≈
‰ - ˙Òk‰ ˙È·a ÂÈÏk ÁÎLBÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯ »«≈»¿≈«¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆≈

‡·e ıÁ¯na ÂÈÏk ÁÈp‰ .‰¯eÓb ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¿̄«»»∆¿»ƒƒ«≈»«∆¿»»
‡lL B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰L ˙BÓk Ô‡ˆÓe¿»»¿∆≈¿ƒ¿«¿ƒ∆…
¯ÈÚÏ ÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯B·e Bzb ÁÈp‰ .Ôk ‰OÚÈ«¬∆≈ƒƒ«ƒ««ƒ∆ƒ¿«»ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë - Bcˆa ı¯‡‰ ÌÚ ‡ˆÓe ‡·e»»»«»»∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÒkiL ˙eL¯ BÏ¿∆ƒ»≈

ה"ז.7) שם בתוספתא מקורה זו, הלכה היא 8)כל כך
אפילו  ומשמע וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה שם רבינו גירסת
לאומן  ומוסר למפקיד דומה זה ואין הם". "טהורים אמר לא
עםֿהארץ, לרשות הכלים את מסר ששם מפני א, שבהלכה
ואעפ"כ  יותר. ולא עליו הטיל השמירה את רק כאן אבל

ברשותו. קצת שהם מפני מדרס, מסרם 9)מטמא הרי
לרשותו.

.‚¯ÒBn‰10˙ÈaaL Ïk - ı¯‡‰ ÌÚÏ B˙Èa ÁzÙÓ «≈«¿≈«≈¿«»»∆…∆««ƒ
.ÁzÙn‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,¯B‰Ë»∆…»«∆»¿ƒ«««¿≈«

מ"ב.10) פ"ז טהרות משנה,

.„ÁÈpn‰11ıÁ¯Ó ÏL ˙BBlÁa ÂÈÏk12ÏÚÂ ««ƒ«≈»¿«∆∆¿»¿»«
Ì‰ÈÏÚ13- ı¯‡‰ ÌÚÏ ÁzÙn‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈∆««ƒ∆»«««¿≈«¿«»»∆

ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏk14BÏ ‰OÚ B‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ì˙Á Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿ƒ¿≈ƒ»««««»»
el‡ Ïk È¯‰ - Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ‰ ‡ˆÓ elÙ‡ ,ÔÓÈÒƒ»¬ƒ»»«»¿À¿»¬≈»≈

ÔÈ¯B‰Ë15. ¿ƒ

מ"ז.11) חלונות 12)שם, כעין היו שלהם במרחצאות
לכל  מסר והבלן מבפנים, דלתות ולהם מבחוץ, סתומות

בגדיו. שם להניח חלון ואפי'14)במפתח.13)מתרחץ
המתרחצים, בבגדי ולנגוע לפתוח יעיז לא לבלן, מסרו אם
בהלכה  שאמרנו כמו מפתח, שמירת אלא לו מסר לא שהרי
שמירתו  על סמך הרי במפתח, נעל לא אם אבל הקודמת,
פסק  טמאים. כליו ולפיכך עםֿהארץ שהוא הבלן של

שם. במשנה, ה"ו.15)כחכמים פ"ח שם תוספתא,

.‰ÁÈpn‰16‡e‰ ·LÈÂ B¯ÓLÏ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»¿¿»«
‡e‰L ÔÓÊa :˜BÁ¯Ó17˙‡Â ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‰‡B¯ ≈»ƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿∆

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÈaaL Ïk È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ¬≈…∆««ƒƒ»√»ƒ¿««¿ƒ
ÔÈ‡ÓË ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ BÈ‡L Ò¯Á ÈÏÎe18Ï·‡ , ¿ƒ∆∆∆≈À»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¬»

˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰19„ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎe «ƒ¿»¿«∆¿»¿ƒ∆∆«À»»ƒ

ÏÈ˙t20ÔÈ¯B‰Ë21ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‡Ï ‰‡B¯ BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆…∆«ƒ¿»ƒ
‰È‰ elÙ‡ .‡ÓË ˙ÈaaL Ïk - ÔÈ‡ˆBi‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«¿ƒ…∆««ƒ»≈¬ƒ»»

ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙e¯k B‡ ˙eÙk22ÈtÓ ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«ƒ¿«¿«ƒ«…»≈ƒ¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Ô‰L23. ∆≈ƒ¿«»»∆

מ"ה.16) לעםֿהארץ 18)השומר.17)שם, מוסר כדין
מיטמא  שאינו חרס כלי ואפילו ה"ב), (ראה כליו שמירת
שטף  כלי שכלֿשכן ומובן לתוכו, ידו הכניס שמא מגבו,

מגבם. ישב 19)המיטמאים אם הטומאה, אב שנעשים
בו. וכיוצא זב יפה.20)עליהם המשכבות 21)מהודק

על  גזרו שלא ומושב, משכב מטומאת טהורים והמרכבות
שמא  חוששים ואין זו, חמורה טומאה שיטמא עםֿהארץ
נגיעת  משום טמאים אבל עליהם, וישבה נדה אשה נכנסה
שם). והערות הי"ג (ראה שבבית האחרים בכלים עםֿהארץ
שאיֿ מפני ממש, טהורים פתיל צמיד מוקפים חרס וכלי
ואע"פ  מגבם. מיטמאים אינם והם בתוכם לנגוע לו אפשר
למעלה  (ראה פתיל צמיד מוקפים חרס כלי מטמא שהזב
זו  טומאה עםֿהארץ על גזרו לא היסט, טומאת ה"ג) פ"ח

כא). אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת במשנה 22)(ראה
אותו. שמובילים אדם פירוש, "מובל", היה ואפילו כתוב:

יכול.23) לשאינו לנגוע שיכול אדם בין חכמים חילקו ולא

.Â¯·Á24eÈ‰Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B˙È·a ÔLÈ ‰È‰L »≈∆»»»≈¿≈∆«»»∆¿»
ÌÈÏk25B˙È·ÁÂ BÏcÒÂ ,BL‡¯ ˙Áz ÔÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó ≈ƒ¿À»ƒÀ»ƒ««…¿«¿»¿»ƒ

˙¯ÈÓL ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÂÈÙÏ¿»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿ƒ«
:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚa«¿≈∆¿…ƒ«»∆«»»∆∆¬≈≈

¯BÚÈ ‰zÚ.Èa ËÈaÈÂ «»≈¿«ƒƒ

ה"ב.24) פ"ח טהרות החבר.25)תוספתא, של

.Êı¯‡‰ ÌÚ26ÔLÈÂ ‰ÈÏÚ ÔLÈiL ‰hÓ ¯·ÁÓ Ï‡ML «»»∆∆»«≈»≈ƒ»∆ƒ«»∆»¿»≈
d˙B‡ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·Á ÏL B˙Èa CB˙a ‰ÈÏÚ»∆»¿≈∆»≈≈»≈∆»»
d˙B‡Ó B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÌB˜Ó „ÚÂ ‰hn‰«ƒ»¿«»∆»ƒ¿…∆»≈»

ÚbÏÂ ‰hn‰27. «ƒ»¿ƒ«

ונגע 27)שם.26) המיטה מן ירד שמא חוששים ואין
את  רק לרשותו מסר שהחבר מפני המרוחקים, בדברים
המרוחקים. בכלים ולנגוע ממנה לרדת הוא ירא הזו, המיטה

.Á¯·Á28‡lL BÊ ‰¯t ÈÏ ¯ÓL :ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯Ó‡L »≈∆»«¿«»»∆¿…ƒ»»∆…
˙Èa‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLz ‡lL B‡ ˙ÈaÏ Òkzƒ»≈««ƒ∆…¿«≈∆«≈ƒ¬≈««ƒ
.‰¯t‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ∆…»«∆»¿ƒ««»»
Ba Òkz ‡lL ‰Ê ˙Èa ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…ƒ«ƒ∆∆…ƒ»≈

ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - Ì¯aLz ‡lL el‡ ÌÈÏÎÂ ,‰¯t‰29. «»»¿≈ƒ≈∆…¿«¿≈¬≈≈¿≈ƒ

שם.28) את 29)תוספתא, לעםֿהארץ שמסר  מפני
שמירתם.

.ËÁÈpn‰30¯Ú BÁÈp‰ :‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»»ƒƒ≈
B‡ˆÓe ¯Ú BÁÈp‰L B‡ ,ÔLÈ B‡ˆÓe ÔLÈ ,¯Ú B‡ˆÓe¿»≈»≈¿»»≈∆ƒƒ≈¿»

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÔLÈ31- ¯Ú B‡ˆÓe ÔLÈ BÁÈp‰ ; »≈…∆««ƒ»ƒƒ»≈¿»≈
B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L epnÓ ·B¯w‰ ÌB˜Ó Ïk»»«»ƒ∆∆»ƒ¿…∆»
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קיג

קיג

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‡ÓË Ba ÚbÏÂ32ÔÈn‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .33- B˙Èa CB˙a ¿ƒ«»≈¿≈««ƒ«À»ƒ¿≈
Ô‰È„È ˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó „Ú ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡≈»≈∆»«»∆¿ƒƒ¿…∆¿≈∆

ÚbÏÂ34B‡ ‡qk Èab ÏÚ eÏÚ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««≈ƒ≈
‰ÏÚÓÏ ÔÈÈeÏz‰ ÔÈÏÎ‡a B‡ ÈÏk· eÚ‚Â ÌlÒ ÏÚ«À»¿»¿«¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿«¿»

Ï˙ka35. «…∆

מ"ב.30) פ"ז שם שיכול 31)משנה, הדברים ואפילו
שכבר  מפני והטעם, מקומו. על שוכב כשהוא בהם לנגוע
בהם  למשמש מעוניין אינו השינה, לפני הכלים את ראה
לדין  זה דין בין מה מקשה, איש' [ה'חזון שהתעורר. אחרי
אין  ישן ומצאו ישן הניחו ואם שם]. ראה שבה"ז. מיטה של

בכלים. ונגע בינתיים התעורר שמא יש 32)חוששים
כדי  כן, לפני אותם ראה שלא בדברים נגע שמא לחשוש
ונגע  המיטה מן ירד שמא חוששים אין אבל בהם, להתבונן

כחכמים. ופסק המרוחקים, מ"ג.33)בדברים שם,
שאומנים 34) שבבית, מקום בכל הקרקע על עומדים כשהם

ה"י). (ראה טוחנת כמו אחד מקום על עומדים אינם
מאיר.35) רבי דעת נגד כחכמים,

.È¯·Á ˙L‡36˙ÁBË ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰ÁÈp‰L ≈∆»≈∆ƒƒ»≈∆«»»∆∆∆
‰˜Òt elÙ‡ ,d˙Èa CB˙a37eÈ‰ elÙ‡Â ÌÈÁ¯‰ ¿≈»¬ƒ»¿»»≈«ƒ«¬ƒ»

ÌÈzL38˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¿«ƒ≈»≈∆»»∆¿ƒƒ¿…∆
‰iM‰Â ˙ÁBË ˙Á‡‰ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÚbÏÂ Ô„È»»¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««∆∆¿«¿ƒ»
˙BÓB˜na ‰˙ÏÚÂ ˙Ï˙ ‡nLÂ ˙ÈaaL Ïk ‰LÏa»¿»…∆««ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿»«¿

.˙B‰B·b‰«¿

מ"ד.36) חוששין 37)שם, אין הטחינה, את הפסיקה
ב  ומשמשה שמא הריחיים בבית הסתובבה טחנה שלא זמן

מבלי  בהם לנגוע שיכולה הכלים גם טהורים ולפיכך בכלים.
באומנים. משא"כ כסא, על נשים 38)לעלות שתי

טוחנות.

.‡È‰M‡‰39˙‡ˆÈ ,ÈÚÏ ˙t ‡ÈˆB‰Ï ‰ÒÎpL »ƒ»∆ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ»»
ez‡ˆÓe40˙B¯kk „ˆa „ÓBÚ41È¯‰ - ‰Óe¯z elÙ‡ , ¿»«≈¿«ƒ»¬ƒ¿»¬≈

È‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ÔÎÂ .˙eL¯a ‡lL ÚbÏ B˙˜ÊÁ Ô ≈¿∆≈∆¿»ƒ«∆…ƒ¿¿≈
‰M‡‰42‰˙BÁ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰‡ˆÓe ‰‡ˆiL »ƒ»∆»¿»»¿»≈∆«»»∆»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏÁ‚43. ∆»ƒƒ«««¿≈»¬≈«¿≈»¿»

מ"ט.39) במקום 40)שם, כן לפני שהיה עםֿהארץ את
הכיכרות. מן מקומו.41)מרוחק את שם.42)ששינה

וחכמים 43) עקיבא רבי מחלוקת תרומה. של היא ואפילו
כרבים. ופסק שם,

.·ÈÈ‡ab44˙eÎÏÓ45- ÔkLÓÏ ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL «»≈«¿∆ƒ¿¿¿««ƒ¿«¿≈
‡ÓË ˙ÈaaL Ïk46- ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰nÚ LÈ Ì‡ . …∆««ƒ»≈ƒ≈ƒ»∆≈»ƒ

„·BÚ‰ ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ«…»«¿ƒ¿≈∆≈«»≈
Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·ÎBk47?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .48LiL ÔÓÊa »ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

Ï·‡ ;Ì„Èa ÔBkLn‰ ‰È‰L B‡ eÒÎpL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆ƒ¿¿∆»»««¿¿»»¬»
- eÚ‚ ‡Ï Ï·‡ eÒÎ :ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈≈«¿»ƒ¿«¿¬»…»«¿

¯Ò‡L ‰t‰L ,ÔÈÓ‡49¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰50. ∆¡»ƒ∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

מ"ו.44) פ"ז שביניהם 45)שם, חברים ואפילו מס, גובי

ה"ח). פ"י למעלה (ראה כעמיֿהארץ מפני 46)דינם
למשכן. שאפשר מה כל למשמש תוספתא,47)שרגילים

מפחדים  שהגבאים רבינו, מפרש שם במשנה ה"ד. פ"ח שם
זה, פירושו מקיים הוא כאן וגם עמהם, כשהגוי למשמש
(ראה  הגוי מפני מפחדים למה להבין מאוד קשה אבל

טמא".48)השלמות). שבבית "כל ראשונה לבבא נמשך
נכנסנו.49) אמרו 50)שאמר אלמלא כי נגענו, לא באמרו

"מיגו" והפוסקים התלמוד בלשון נאמנים. היו נכנסנו לא
מפני). (מתוך,

.‚ÈÌÈ·pb‰51‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿¿««ƒ≈»≈∆»
ÌÈ·pb‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó52LÏ·lÓ ÔÈ„ÁÙÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿≈««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¬ƒƒƒ¿

ÔÈ‡nËÓ Ô‰ ‰Óe .ÔnÊÓa ÔÈÏËBpL (¯·„) ‡l‡∆»»»∆¿ƒƒ¿À»»≈¿«¿ƒ
Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ?Ô˙ÎÈÏ‰ ÌB˜Óaƒ¿¬ƒ»»»√»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆∆

ÌÈÁe˙t‰53Ò¯Á ÈÏÎe ˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰ Ï·‡ ; «¿ƒ¬»«ƒ¿»¿«∆¿»¿≈∆∆
ÔÈ¯B‰Ë - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwn‰54Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â . «À»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ55‡ÓË Ïk‰ - ‰M‡ B‡56. ≈»ƒƒ»«…»≈

שם.51) גנבו 52)משנה, שממנו בחדר מפרש: הרא"ש
אחרים, לחדרים נכנסו שמא חוששים אין אבל טמא, הכל

אדם. שם יש שמא מפחדים שהם והואֿהדין 53)מפני
פתיל. צמיד מוקפים ובין פתוחים בין שטף בכלי

ה"ה 54) ראה מדרס. מטומאת טהורים ומושבות משכבות
שם. כזב.55)ובהערות מדרבנן משכבות 56)שטמא

משכב  לגנב דומה זה ואין הטומאה. אב נעשו ומושבות
ה"ז, כלים מהל' בפכ"ד (רבינו מטמא שאינו עליו וישב
המשכב, את גנב לא שכאן מפני ב) סו, בבבאֿקמא ומקורו
מיעטה  לא שלו שאינו אבל וגזול, גנוב רק מיעטה והתורה

ו). אות 'בועז' ישראל' ו'תפארת שם, משנהֿלמלך (ראה

.„ÈÌÈ‡ab‰57e¯ÈÊÁ‰Â ‰·eLz eOÚL ÌÈ·pb‰Â ««»ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¡ƒ
‰Ó ÏÎa eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,‰‡¯È ˙ÓÁÓ ‡Ï ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»…≈¬«ƒ¿»¿»¿…»«¿¿»«
ÏÚ elÙ‡Â ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ - eÒÎpLk ˙Èaa ‰È‰M∆»»««ƒ¿∆ƒ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ«¬ƒ«

.Ô‰ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó¿«¿≈∆

א.57) כו, חגיגה וגמרא, משנה

.ÂËÁÈpn‰58B‡ Áe˙t B‡ˆÓe Áe˙t B˙Èa ˙‡ ««ƒ«∆≈»«¿»»«
‡ÏÂ ,Áe˙t B‡ˆÓe ÏeÚ BÁÈp‰ elÙ‡ ,ÏeÚ B‡ˆnL∆¿»»¬ƒƒƒ»¿»»«¿…

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÌeÏk epnÓ ·‚59:¯ÓB‡ È‡L ; ƒ¿«ƒ∆¿…∆««ƒ»∆¬ƒ≈
t ÌÈ·pb‰.eÒÎ ‡ÏÂ Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÎÏÓÂ e‰eÁ˙ ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿¿»¿»∆¿…ƒ¿¿

ד.58) פ"ח, טהרות פתוח,59)משנה, ומצאו בנעול
כחכמים. פסק ורבינו מאיר, רבי מטמא

.ÊËÌc¯˜60‡·e BÊ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰L B‡ ,˙Èaa „·‡L À¿…∆»«««ƒ∆ƒƒ¿»ƒ»
:¯ÓB‡ È‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe¿»¿»ƒ«∆∆««ƒ»≈∆¬ƒ≈

.BÏËe ÌLÏ ÒÎ ‡ÓË Ì„‡»»»≈ƒ¿«¿»¿»

מה 60) רבינו, את ששאלו משנה' 'כסף כתב ב. י, פסחים
למעלה  שהניחו א) ד, נדה (במס' תרומה של לכיכר זה בין
למטה  מונח טמא דבר אם (ואפילו אחר במקום ומצאו
הכיכר  את והעביר לשם נכנס טהור אומר שאני טהור, ממנו)
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קיד ומושב קיד משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הדף. תחת המונח הטמא על יפול שלא כדי אחר, למקום
את  ולקח נכנס שאדם אומרים אנו שבקורדום והשיב,
מדעת, שלא ושואל למקומו, והחזירו בו והשתמש הקורדום
דרכו  אין שם אבל זאת, עשה שחבר לתלות ואין כגזלן דינו
שטהור  תולים אנו ולפיכך ולהחזירו, כיכר לקחת אדם של
נדפסו  רבינו, ותשובת (השאלה יפול שלא כדי זאת עשה

קמט). סי' פריימן הוצאת רבינו', ב'תשובות במילואן

.ÊÈ¯c‰61,¯ˆÁa ÌÈÏk ÁÎLÂ ¯ˆÁa ı¯‡‰ ÌÚ ÌÚ «»ƒ«»»∆¿»≈¿»«≈ƒ∆»≈
„ÈÓˆ ÛwÓ ¯epz B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ ˙Bi·Á elÙ‡¬ƒ»ƒÀ»»ƒ»ƒ«À»»ƒ

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÏÈ˙t62‰ˆÈÁÓ ¯epzÏ ‰OÚiL „Ú , »ƒ¬≈≈¿≈ƒ«∆«¬∆««¿ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚63ÌÚ ˙eL¯a ‡‰È ‡lL È„k , ¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆…¿≈ƒ¿«

.ı¯‡‰»»∆

מ"א.61) פ"ח שלמעלה 62)שם לדינים דומה זה ואין
שכאן  מפני טהורים, פתיל צמיד שמוקפים וה"ט, ה"ה
הכיסוי  את להסיר ומעיז עםֿהארץ של הקבועה דירתו
שם  והר"ש במשנה, רבינו מפרש כך ולהדביקו. ולהחזירו
גם  בהיסט מטמאה ונדה מסיטתו, שאשתו מפני מפרש
שאיֿאפשר  מחובר תנור ואפילו פתיל. צמיד מוקפים
פירש  וכן מחובר. שאינו משום טומאה עליו גזרו להסיטו,

ה'ברטנורא'. יוסי.63)גם כרבי פסק

.ÁÈ¯·Á64BÁ˙t ÈÙÏ ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰˙È‰L »≈∆»¿»¿ƒ»À»ƒ¿≈ƒ¿
ÌÚ ÏL ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL∆«»»∆∆»¿»¿ƒ»À»∆«
ÌÈÏk B‡ ‰kqaL ÌÈÏk - ¯·Á ÏL BÁ˙t ÈÙÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈ƒ¿∆»≈≈ƒ∆«À»≈ƒ
BÊ ‰kÒa ı¯‡‰ ÌÚÏ LiL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ‰ˆÈÁnaL∆«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿«»»∆¿À»

˙eL¯ BÊ ‰ˆÈÁÓa B‡65. ƒ¿ƒ»¿

ה"א.64) פ"ט טהרות ושמא 65)תוספתא, שם, להיכנס
בכלים. נגע

.ËÈ¯·Á66- ı¯‡‰ ÌÚ ÏL BbbÓ ‰ÏÚÓÏ Bb‚ ‰È‰L »≈∆»»«¿«¿»ƒ«∆«»»∆
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰Â ˙B¯‰Ë ÁÈpÓe ÌÈÏk ÌL ÁËBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«»≈ƒ«ƒ«¿»¿≈¿∆¿»»

ÚbÏÂ B„È ËLÙÏ ÏBÎÈ ı¯‡‰ ÌÚL Èt ÏÚ Û‡67ÔÎÂ . ««ƒ∆«»»∆»ƒ¿…»¿ƒ«¿≈
‡ÏÂ ‰‡ÓË ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ≈≈…ƒÀ¿»¿…

CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ68‰È‰L B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙Bbb‰ eÈ‰ . ƒ≈∆∆»««∆¿«∆∆»»
B‡ ÌÈÏk ¯·Á‰ ÁËLÂ ,‰ÏÚÓÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bb‚«∆«»»∆¿«¿»¿»«∆»≈≈ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÏBÎiL ÌB˜Ó Ïk È¯‰ - Bb‚a ˙B¯‰Ë ÁÈp‰ƒƒ«¿»¿«¬≈»»∆»«»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÚbÏÂ B„È ˙‡ ËLÙÏ69. ƒ¿…∆»¿ƒ«¿∆¿«À¿»

כגנב.67)שם.66) ייתפס ויגע, ידו יפשוט שאם מפני
ב.68) ע, זרה לו 69)עבודה שנפל יאמר ייתפס, שאם

אותו  לחפש כדי ידו, והושיט החבר לגג והתגלגל משהו
ולקחתו.

.Î˙B¯ˆÁ ÈzL70¯·Á ÏL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»≈
ÌÈÏk ÌL ÁÈpÓ ¯·Á - ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ‰BˆÈÁ‰Â¿«ƒ»∆«»»∆»≈«ƒ«»≈ƒ
˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ „iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯t ÌL ÁËBLÂ¿≈«»≈««ƒ∆««»»∆«««

·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙pL ÈtÓ ,ÌLÏ71. ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»»»¿«»

שם.70) זרה, שם.71)עבודה להיכנס רשות לו אין שהרי

.‡Î¯ˆÁ72ÒÙÈÒÓa ‰˜eÏÁ‰73ÌÚÂ ‰Ê „ˆa ¯·ÁÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒ»¿»≈¿«∆¿«
„iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰Ê „ˆa ı¯‡‰»»∆¿«∆»√»¿««ƒ∆«

¯·Á‰ ˙eL¯a Ì‰L ÈtÓ ,˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ74. «»»∆«««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆»≈

נמוכה.73)שם.72) כגנב 74)מחיצה ייתפס ועםֿהארץ
לשם. ידו כשיושיט

.·Î¯·Á75ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B¯Ba CB˙Ï BÈÏc ÏÙpL76 »≈∆»«»¿¿∆«»»∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - epÏÚÈ ‰na ‡È·‰Ï CÏ‰Â77ÈtÓ , ¿»«¿»ƒ«∆«¬∆¬≈∆»≈ƒ¿≈
.˙Á‡ ‰ÚL ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Áp‰L∆À«ƒ¿«»»∆»»««

מ"ג.75) פ"ח ואין 76)טהרות הבור בתוך שהדלי ואע"פ
חכמים  חילקו שלא מפני והטעם, בו. ליגע יכול עםֿהארץ
שם). (רבינו, עםֿהארץ ברשות שהם הכלים כל את וטימאו

ובשביעי 77) בשלישי פרה מי הזאת וטעון מת, טומאת
שם). למשנה, בפירושו (רבינו

.‚Îı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡78¯·Á ÏL B˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ≈∆«»»∆∆ƒ¿¿»¿≈∆»≈
Ïk - ¯·Á ÏL BzÓ‰a B‡ Bza B‡ Ba ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ¿∆¿∆»≈…

˙eL¯a ‡lL ‰ÒÎpL ÈtÓ ,¯B‰Ë ˙ÈaaL79¯c˜ . ∆««ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»∆…ƒ¿«»
¯·Á80È¯‰ - ˙BzLÏ „¯ÈÂ ¯kÓÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L »≈∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¿»«ƒ¿¬≈

ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ˙BBˆÈÁ‰Â ˙B¯B‰Ë ˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿≈«∆¿»ƒ
ÔÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓÒ ¬ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

˙ÚLa ˙BBˆÈÁa ÌÈÚ‚B ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L∆»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«
‰ÎÈÏ‰82eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˙B˜BÁ¯ eÈ‰ Ï·‡ ; ¬ƒ»¬»»¿≈¿»«ƒƒ»

B„Èa B˙en‡ ÈÏk83ÂÈÏkL ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ïk‰ - ¿≈À»¿»«…¿≈ƒ¿≈∆≈»
Ïk‰ „ÈÂ ¯kÓÏ eÁp‰L ÔÈÁÈÎBÓ84;Ô‰a ˙BLÓLÓÓ ƒƒ∆À¿ƒ¿…¿««…¿«¿¿»∆

‡lL Ô˙˜ÊÁ ,˙B¯B‰Ë Ïk‰ - B„Èa B˙en‡ ÈÏk ÔÈ‡≈¿≈À»¿»«…¿∆¿»»∆…
Ì„‡ Ô‰a Ú‚85ÁÈp‰L ¯·Á .86ÏÚ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ »«»∆»»»≈∆ƒƒ«√»ƒ«¿ƒ«

ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÒÎÂ B˙eÁ Á˙t∆«¬¿ƒ¿«¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈
Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L87. ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ»∆

מ"ה.78) שלא 79)שם, נכנסה "אם מפרש: שם רבינו
הבית  בעל אימת וכו' הפלוני הענין להוציא אלא ברשות

לדבר". ידה תשלח ולא מ"א.80)עליה פ"ז שם
ב.81) כד, בכוונה.82)כתובות המחק 83)שלא כגון

המידות. את לקנות.84)למחוק מפני 85)שמעוניינים
בהם. מלנגוע וייזהרו למכירה, עומדים שאינם שחושבים

ה"ב.86) פ"ט טהרות מוכיח 87)תוספתא, מקומם
עומדים. הם שלמכירה

âכסלו כ"ז רביעי âיום
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

הרוצה 1) הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר
הבדדים  הארץ, עמי באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות
לא  לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת והבוצרים
בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו,
ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות טעונים ופועליו חמריו
בדעתי  ואמר ומהלך בטלית ועטוף חלק לבוש שהיה חבר
מן  משתמש היה ודין הטלית, ולא החלוק לשמור היה

יום טביעי
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קרו

קרו

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית
חבר  ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו
נטמאו  אחד עד לו שאמר ומי ומת, כלים או טהרות שהניח
לו  אמר זמן ולאחר בטהרות עמו עושה היה ודין טהרותיך,

נטמאו. עמך שעשיתי טהרות

.‡Ô‰k2- ‰‡a‰ ˙bÏ ÔÁÈp‰Â BÊ ˙‚Ï ÂÈÏk ¯‰hL …≈∆ƒ≈≈»¿«¿ƒƒ»«««»»
Ô˙˜ÊÁa el‡ È¯‰3ÌÈÏÎa ÔÈÚ‚B ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ; ¬≈≈¿∆¿»»∆≈«≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

ÏÎB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,Bzb CB˙a Ô‰L ‰Ê Ô‰k ÏL∆…≈∆∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈
˙B¯‰Ë4Ï‡¯OÈ ÏL Ï·‡ .5:¯Ó‡iL „Ú ,˙B‡ÓË ¿»¬»∆ƒ¿»≈¿≈«∆…«

¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa6ÚbÈ ‡lL ˙bÏ ÒkiL ı¯‡‰ ÌÚ ¿ƒƒ»»ƒ¿…«»»∆∆ƒ»≈««∆…ƒ«
.ÌÈÏka«≈ƒ

ורבינו 2) "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות
מעם  תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש
הר"ש  אולם הארץ, עם של בגיתו כליו והשאיר הארץ
שאין  ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש

חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין בחזקת 3)חוששים
וייזהר,4)טהרה. טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ עם

בכליו. לנגוע ושמרתי.6)חבר.5)שלא לב שמתי

.·ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈn‡a ‰¯‰Ëa BÈÈ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰»∆«¬≈¿»√»¿À»ƒ«≈»»∆
ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ÏÈaËÓ ‰Ê È¯‰ -7‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆
ÔÈ„ca‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÔÓL8ÏÚ „ÓÚÏ CÈ¯ˆÂ . ∆∆«¿ƒ∆««»ƒ¿»ƒ«¬…«

ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÙa eÏaËiL „Ú ÌÈn‡‰9 »À»ƒ«∆ƒ¿¿¿»»∆¬≈≈»¿ƒ
‰ˆÈˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÏ‰10„a‰ ˙Èa Á˙ÙÏ ıeÁ e‡ˆÈ . ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ»»¿¿∆«≈««

„Ú .Ô˙¯‰Ëa el‡ È¯‰ - e¯ÊÁÂ ¯„b‰ È¯BÁ‡ eÙÂ¿ƒ¿¬≈«»≈¿»¿¬≈≈¿»√»»«
e¯˙qÈ ‡lL È„k „Ú ?ÔÈ¯B‰Ë Ì‰Â e˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿≈∆…ƒ»¿
,Ì˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ - ÂÈÈÚÓ e¯zÒ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÈÚÓ≈≈»¬»ƒƒ¿¿≈≈»»¿¿À¿»»

.ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ÌÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ≈«««∆∆¿«¬ƒƒ¿»

מקבלים 7) שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים
היוצא  במשקה שהוכשרו מפני בצירתם משעת טומאה

הענבים. מן הבד 8)מעצמו בבית הזיתים את שדורכים
צריכים  אינם הזיתים (קוטפי) מוסקי אבל הוכשרו, כבר ואז
הנסחט  המוהל ומעט הוכשרו לא הזיתים שהרי טבילה,
מקבלים  אינם שאוכלין יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים
המשקין  משבעת באחד הורטבו שלא זמן כל טומאה

א). הלכה א פרק אוכלין טומאת היו 9)(הלכות אם אבל
החבר. בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים

המים 10) ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה
בבשרו  דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה והטבילה

וכדומה.

.‚- Ô‰ÈÙÏ ‰‡ÓË ˙‡ˆÓpL ÌÈ¯ˆBa‰Â ÔÈ„ca‰««»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈∆
Ì‰lL ˙B˜BÈza ÔÎÂ .eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÈÓ‡11. ∆¡»ƒ«…»«¿¿≈«ƒ∆»∆

ובשמן.11) ביין נגעו לא התינוקות לומר נאמנים

.„ÏÚÂ „a‰ ˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ÔÈ„ca‰ ˙‡ ¯‰ËÓ‰«¿«≈∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈««¿»«
È¯‰ - Ò¯„Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿»¬≈

ÌÈÏk‰ Ô˙B‡a eÚ‚ ‡nL ,‡ÓË Blk „a‰ ˙Èa12. ≈««À»≈∆»»¿¿»«≈ƒ

ÈtÓ ÌÈÏk‰ Ì˙B‡Ó ÔÈ¯‰Ê Ì„wÓ Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ…∆ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒƒ¿≈
eËÈÒ‰ ‡nL ,‡ÓË „a‰ ˙Èa È¯‰ - Ô˙‡ÓË13Ô‰Â À¿»»¬≈≈««»≈∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡È˜a ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ,‡ÓË ËÈÒn‰ ÔÈ‡L ÔÈn„Ó¿«ƒ∆≈«≈ƒ»≈∆≈«≈»»∆¿ƒƒ
Ëq‰ ˙‡ÓËa14. ¿À¿«∆≈

ובשמן.12) בזיתים נגעו כן אותם 13)ואחר הזיזו
נגיעה. בלי הבד 14)ממקומם שבבית הכלים גם ולפיכך

נגעו  שאם מהטומאה שפירשו לפני בהם נגעו שמא טמאים,
ראשון  הם שהרי אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם

כלים. מטמא ראשון ואין לטומאה

.‰ÂÈ¯nÁ eÈ‰15ÔÈ¯·BÚÂ ˙B¯‰Ë ÔÈÚBË ÂÈÏÚBÙe »«»»¬»¬ƒ¿»¿¿ƒ
e‚ÈÏÙ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÙÏ16ÏÈnÓ ¯˙È17el‡ È¯‰ - ¿»»««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¬≈≈

Ô‰Â ,Ô¯ÓBL ‡e‰L ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,˙B¯B‰Ë¿ƒ¿≈∆≈¿∆¿«∆¿»¿≈
‡B·È ÂLÎÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ÚbÏ ÔÈ„ÁÙÓ18‡e‰ È¯‰L , ¿«¬ƒƒ«¿¿ƒ«¿»»∆¬≈

‡B·‡ È‡Â e‡ˆ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .eÈ¯Á‡«¬≈¬»ƒ»«»∆¿«¬ƒ»
ÌÎÈ¯Á‡19˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰ ÂÈÈÚÓ eqk˙pL ÔÂÈk -20. «¬≈∆≈»∆ƒ¿«≈≈»¬≈≈¿≈

חמורים.15) אלפיים 17)שהרחיקו.16)נוהגי הוא מיל
נוגעים. הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה

רב 18) שמרחק יודעים, אינם והם אחריהם הולך הוא שהרי
משנה). (כסף ביניהם מפריד מה.19)כזה זמן אחר

מפחדים 20) ואינם מהר כך כל יבוא שלא הם בטוחים
לנגוע.

.Â,Cl‰Óe ˙ÈlËa ÛeËÚÂ ˜eÏÁa Le·Ï ‰È‰L ¯·Á»≈∆»»»¿»¿»¿«ƒ¿«≈
,Ba ¯‰Ê È˙ÈÈ‰Â ˜eÏÁ‰ ˙‡ ¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒ»»ƒ¿…∆∆»¿»ƒƒƒ¿»
B˙¯‰Ëa ˜eÏÁ‰ È¯‰ - ˙Èlh‰ ÔÓ ÈzÚ„ ÈzÁq‰Â¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»¿»√»
ÏÒ ‰È‰ .ı¯‡‰ ÌÚ da Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˙Èlh‰Â21 ¿««ƒ¿≈»∆»»«»«»»∆»»«

‰Ù¯‚Óe BÙ˙k ÏÚ22‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â ,Ïq‰ CB˙a «¿≈«¿≈»¿««¿»«¿ƒƒ»»
Ïq‰ ˙‡ ¯ÓLÏ23¯·cÓ ‰Ù¯‚n‰ ˙‡ ¯ÓLÏÂ , ƒ¿…∆««¿ƒ¿…∆««¿≈»ƒ»»

d‡nËÓ‰24dÏÒBt‰ ¯·cÓ ‡Ï Ï·‡25¯B‰Ë Ïq‰ -26, «¿«¿»¬»…ƒ»»«¿»««»
‰‡ÓË ‰Ù¯‚n‰Â27ÈtÓ ,‰ÏeÒt ÏqaL ‰Óe¯z ÏÎÂ , ¿««¿≈»¿≈»¿»¿»∆««¿»ƒ¿≈

ÔÓ LnzLÓ ‰È‰ .ÏqaL ÔÈÏÎ‡‰ ˙ÏÒBtL ‰Ù¯‚n‰««¿≈»∆∆∆»√»ƒ∆««»»ƒ¿«≈ƒ
˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰L ˙˜ÊÁa ‰¯‰Ëa ˙È·Á‰∆»ƒ¿»√»¿∆¿«∆ƒÀƒ¿««»ƒ¿≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z¿»««ƒ∆ƒ¿»¬≈ƒ¬»

ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚ ‡nL ,‰ÏÈÎ‡a28ÏÒBt ‡e‰L , «¬ƒ»∆»»«»¿∆≈
‰ÓB„ BÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ÔÈlÁa ¯B‰ËÂ ‰Óe¯˙aƒ¿»¿»¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÈlÁ ¯nLÓÏ ‰Óe¯z ¯nLÓ¿«≈¿»ƒ¿«≈Àƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÒBt‰ ¯·cÓ elÙ‡ d¯ÓLÏ¿»¿»¬ƒƒ»»«¿»¬≈À∆∆
ÏÁ ÏL ÌÈÏÎa ˙aL ÏL ÌÈÏk BÏ eÙlÁ˙ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ¿«¿≈ƒ∆«»¿≈ƒ∆…
ÌÈÏÎk ÏÁ ÏL ÌÈÏk ¯nLÓ BÈ‡L ,e‡ÓË - ÔL·Ïe¿≈»ƒ¿¿∆≈¿«≈≈ƒ∆…¿≈ƒ

˙aL ÏL29Ô‰Ï eÙlÁ˙pL ˙B¯·Á ÌÈL ÈzLa ‰OÚÓ . ∆«»«¬∆ƒ¿≈»ƒ¬≈∆ƒ¿«¿»∆
e‡nËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ıÁ¯n‰ ˙È·a Ô‰ÈÏk¿≈∆¿≈«∆¿»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿

Ïk‰30dz¯ÙÚÓ ‰ÏÙ elÙ‡ .31:¯·ÁÏ ‰¯Ó‡Â ‰pnÓ «…¬ƒ»¿»«¬»¿»ƒ∆»¿»¿»¿»≈
ÌÚ dÏ ‰pzÈ ‡nL ‰¯Êb .˙‡ÓË - dÏ d˙e ,ÈÏ ‰z¿∆»ƒ¿»»»ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆»»«
Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯nLÓ ¯·Á‰ ‰È‰È ‡lL B‡ ,ı¯‡‰»»∆∆…ƒ¿∆∆»≈¿«¿»∆≈»»
ÚÈ„B‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÎk BlL ÔÈ‡L ÌÈÏk ¯nLÓ¿«≈≈ƒ∆≈»∆¿≈»∆»ƒ≈ƒ«

.ÂÈÏÚ CÓqL∆»«»»
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קרז הטומאות קרז אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

תאנים.21) את 22)ובו להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי
בזו. זו המודבקות טומאה.23)התאנים פירש 24)מכל

אוכלין  לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף
בהם. שיגעו אחרים אוכלין כוח 25)שיפסלו לה שנותן

אחרים). פוסל אינו (פסול בה הנוגע את שהרי 26)לפסול
טמ  דבר מכל עליו אבל 27)א.שמר אוכלין לפסול פירוש,

וסיים  ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא
זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה",

לחולין 28) טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל טמא
חולין. שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל

כאילו 29) זה הרי הדייקנית מהשמירה דעתו שהסיח ומכיוון
שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו שלא 30)הסיח מפני

לפרש  ואפשר כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה
חבירה  היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר,

כליה. על כך כל שמרה לא כל 31)ולפיכך שלה. סודר
לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים

.Ê˙B¯‰Ë ÁÈp‰Â ˙nL ¯·Á32˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -33. »≈∆≈¿ƒƒ«¿»¬≈≈¿
ÌÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÁÈp‰34‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;35 ƒƒ«≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈∆»

Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰Â e‡ÓËƒ¿¿¿ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ¿…ƒ»¬≈∆
ÈÚÈ·Ma36‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÚÈ·Ma Ì‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡nL B‡ , «¿ƒƒ∆»ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ«¬«ƒ…
ÏÈaË‰37ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡Ï ‡nL B‡ ,38Ïk ƒ¿ƒ∆»…ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ»

.¯wÚƒ»

ומשקין.32) אוכלין 33)אוכלין בביתו משהה אינו חבר
מכשול. לידי יבוא שלא כדי החמירו 34)טמאים, בכלים

בין  חילקו ולא וטבילה הזאה ידי על לטהרם שאפשר מפני
טהרה  להם שאין חרס, כלי אף טימאו ולפיכך לכלי כלי

שם.35)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות כל
הוא 36) אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים

שביעי. ההזאות.37)ספק כל אחר טבילה וטעונים
מיותרת.38) לכאורה בשביעי המלה

.ÁÍÈ˙B¯‰Ë e‡ÓË :„Á‡ „Ú BÏ ¯Ó‡L ÈÓ‰l‰Â , ƒ∆»«≈∆»ƒ¿¿»√∆»¿«»
BLÈÁÎ‰ Ì‡Â .˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰Â ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜˙BL≈¬≈∆∆¡»«¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ
e„ÈÚiL „Ú ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - e‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿¿¬≈≈¿∆¿»»«∆»ƒ

BnÚ ‰OBÚ ‰È‰ .ÌÈL39¯Á‡Ïe ,ÌÈÁ·Êa B‡ ˙B¯‰Ëa ¿«ƒ»»∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««
È˙ÈOÚL ˙B¯‰Ë :Ba Ú‚tL ‰ÚLa BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ÔÓÊ¿«¿»¿»«¿»»∆»«¿»∆»ƒƒ
‰Ê È¯‰ - eÏbt˙ EnÚ È˙ÈOÚL ÌÈÁ·Êe e‡ÓË EnÚƒ¿ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ¿«¿¬≈∆
Ck ¯Á‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ba Ú‚t Ì‡ Ï·‡ .ÔÓ‡∆¡»¬»ƒ»«¿…»«¿¿««»
È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡Â ‰iL ÌÚt Ba Ú‚t»«««¿ƒ»¿»«≈∆¡»∆»¬≈

.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B¯‰ËÂ ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ÂÈÁ·Ê¿»»¿∆¿««¿¿»√»¿∆¿«»√»

שכר 39) מקבל הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,
שכרו  את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן
גם  נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך
ואמר  בשכר תורה ספר שכתב סופר כמו הטהרות, את לטמא

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

úBàîhä úBáà øàL úBëìä1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§
‰OÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ2(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»

˙‡ÓË ÔÈc (‚ .ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿«¿≈»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«
d˙‡ÓËÂ ,ı¯Mk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¬»»»¿«¿»«∆∆¿À¿»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

אחד 1) מונה טהרות סדר המשנה לפירוש בהקדמתו רבינו
מי  טומאת מת, טומאת והם: הטומאות, אב סוגי עשר
חטאות  אדומה), פרה אפר עליהם שנתנו (מים חטאת
והכוונה  "חטאות", וצ"ל "חטאת", כתוב שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב, צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע. ושכבת שרץ נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני הקודמות, ההלכות בארבע נתבארו הראשונים
השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב

הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו
המצוות' ב'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע שביעי, כלל
כולן  אלא עצמן, בפני כמצוות המצוות פרטי את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי"ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ואי 1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב מוח בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי  חלב טמאה. בהמה חלב או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי שני עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב

בשחוטה. שנתערבה

.‡·‡ - ‰Ï·p‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3d¯OaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ‡nËÓe7·k¯Ók ,ÌÈ„‚a ‡nËÏ ¿«≈∆»»»¿«»¿«≈¿»ƒ¿∆¿«

·f‰8‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ‰Ï·a Ú‚pL Ì„‡ ?„ˆÈk . «»≈«»»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»«¬≈
BÚbÓ ˙ÚLa elÙ‡ ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»¿ƒ»«¿≈ƒ¬ƒƒ¿««»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰Ï·pa9.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚL ÌÈÏk ÔÎÂ . «¿≈»¬≈≈¿ƒ¿≈≈ƒ∆»»¿ƒ
„ÏÂ ‡e‰L ÈÙÏ10Ï·‡ .ÌÈÏk ‡nËÓ „ÏÂ ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»»¿≈»»¿«≈≈ƒ¬»

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡nËÓ ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰11, «≈∆«¿≈»¿«≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»
Ô˙B‡Â .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»¿«≈¿»»¿»

L‡¯ ÌÈ„‚a‰‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔB «¿»ƒƒ¿À¿»¿≈¿«≈…»»¿…
B˙‡ÈO ˙ÚLa elÙ‡Â Ò¯Á ÈÏÎ12e¯‡aL BÓk , ¿≈∆∆«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓa13. ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

מ"ב.2) פ"א פרשתא 3)כלים שמיני פרשת כהנים' 'תורת
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קיז

קיז

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ליתן  מנבלתה? האוכל מ) יא, (ויקרא נאמר "למה ה"ו: יוד,
והנושא  הנוגע אף כזית, – האוכל מה ונושא, לנוגע שיעור

כזית). - אכילה (סתם 'תורת 4)כזית" – עצמות ולא
העצמות. מן ולא "מנבלתם" י: פרק שם כתוב 5)כהנים'

הערב. עד יטמא בנבלתם הנוגע כל כז): (שם, בתורה
נטמא 6) חרס, כל של לאוירו הנבילה מן כזית נכנס אם

כתוב  בדופניו. נגע שלא אףֿעלֿפי שבתוכו, מה וכל הכלי
תוכו  אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם , בתורה
ה"ה): ז פרשתא (שם כהנים' ב'תורת ודרשו יטמא",

מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא האדם 7)"מתוכו אם
דבר  שהיה כגון בה, נגע שלא אףֿעלֿפי הנבילה, את נשא
"והנושא  כח): (שם, שנאמר הנבילה, ובין גופו בין מבדיל

הערב". עד וטמא בגדיו יכבס נבלתם בו 8)את שהנוגע
מרכב  נבדל ובזה בגדים. מטמא והנושאו בגדים, מטמא אינו
הלכות  (ראה בגדים מטמאה נגיעתם שגם וממושב, ממשכב

ב). הלכה פ"ו ומושב משכב כהנים'9)מטמאי ב'תורת
הנוגע  ואין הערב", עד יטמא "הנוגע ז): הלכה פ"ו (שם

בגדים. ולד 10)מטמא נעשה הטומאה באב הנוגע
לטומאה). כמו 11)(ראשון לטומאה ראשון ונעשים

לא  הטומאה מן שפירש אחרי בהם שנגע כלים אבל האדם,
כלים  כל מטמא הטומאה, מן פירש שלא זמן וכל נטמאו.
ה"ט: ד, פרשתא שם, בגדים. דוקא ולא בהם, נוגע שהוא
יכבס  כתוב: (בתורה כבגדים? כלים שאר לעשות מנין
הגר"א). - יטמא (צ"ל "טמא" לומר תלמוד בגדיו),

בגד,12) לומר תלמוד חרס? וכלי אדם יטמא "יכול שם:
חרס". וכלי אדם מטמא ואינו מטמא הוא פרק 13)בגד

ו.

.·„Á‡14ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ∆»¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈
ÔÈ¯eÒ‡‰15.˙ÈfÎa ‡nËÓ Ô¯Oa Ôlk - e˙Ó Ì‡ , »¬ƒƒ≈À»¿»»¿«≈¿««ƒ

Ô˙¯‰ËÓ ‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙ËÈÁLe16ÏÎa ¿ƒ«¿≈»¿»¿«»¿»¿««»«¿»
ıeÁa ÌÈL„˜Â ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁL elÙ‡Â .ÌB˜Ó17- »«¬ƒ»«Àƒ»¬»»¿»»ƒ«

BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁMa Ïeqt Ú¯‡ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿ƒ≈«ƒ«¿ƒ»¬≈
‰Ï·18‡OÓa ‰‡nËÓe19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈»¿«¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰ËÈÁL20. ¿ƒ»

חיה.14) ובין בהמה זה 15)בין למדו ב ע, חולין בגמרא
הכתוב. אחד 16)מן ע"י באכילה אסורה היא אם אפילו

ה"ג). לקמן (ראה ב עב, שם טריפות. משמונהֿעשרה
א).17) סח, (זבחים בהנאה גם אסורים כר'18)שהם

א. לב, חולין במשנה מועילה 19)יהושע, אינה השחיטה
החמורה. משא מטומאת לטהר יח.20)אפילו הלכה פ"ג

.‚˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«»¿≈»≈«¿ƒ»∆∆
da21B‡ d˜BÁ‰ B‡ d¯ÁBp‰ B‡ dËÁBM‰ „Á‡Â , »¿∆»«¬»«¬»«¿»

˙BÏ·p‰ ÏÎÂ .‰Ï· BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰˙nL∆≈»¿«¿»¬≈¿≈»¿»«¿≈
˙BÙ¯ËˆÓ22„Á‡Â ˙B‡ÓË „Á‡ ,˙ÈÊÎÏ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ƒ¿»¿¿ƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ∆»¿≈¿∆»

˙B¯B‰Ë23. ¿

ב.21) עב, שם ב.22)משנה א, מעילה כחצי 23)משנה
טומאה, לענין מטהורה זית כחצי עם מצטרף מטמאה זית

הלכות  (ראה אכילתם על מלקות לחייב מצטרפים אין אבל
יב). להלכה והשלמות יז, הלכה פ"ד אסורות מאכלות

.„¯O·k ‡e‰ È¯‰ ÁÓ24‡nËÓ BÈ‡ ‰Ï·p‰ Ì„Â .25 …«¬≈¿»»¿««¿≈»≈¿«≈
BÈ‡L ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰Ï·kƒ¿≈»∆»¬≈¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈

ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ26‰¯Bz‰ ÔÓ27. ¿«≈…»»¿…≈ƒƒ«»

א.24) קכה, יהושע 25)חולין ר' העיד מ"א. פ"ח עדיות
טהור. שהוא נבילות דם על בתירה רבינו 26)בן כוונת

רביעית  בשיעור אפילו כלל התורה מן מטמא שאינו ברורה,
מפירושו  בו וחזר מכזית. שלושה פי גדול שהוא הלוג
בכזית  מלטמא שטהור שם) הרע"ב גם פירש (וכן זו למשנה
קג, (מנחות שבברייתא מפני מטמא, ברביעית אבל כבשר
יהושע  ור' חנניה) (בן יהושע ר' בשם זו עדות נאמרה ב)
דם  חכמים טימאו שלא שהיה, מעשה והוסיפו בתירה, בן
בעדויות  טוב' יום 'תוספות (ראה גדול בשיעור אפילו נבילה
בהשלמות). ג הלכה פ"י אוכלין טומאת הלכות וראה שם,

אולם 27) טמאים. כמשקין כלים מטמא שמדרבנן משמע
משקה. שאינו משמע ה"ג, אוכלין מטומאת בפ"י מלשונו

.‰·ÏÁ28:¯Ó‡pL .¯B‰Ë - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ≈∆¿≈»¿»∆≈»»∆∆¡«
‰Î‡ÏÓ ÏÎÏ ‰OÚÈ ‰Ù¯Ë ·ÏÁÂ ‰Ï· ·ÏÁÂ29ÏÎ‡Â ¿≈∆¿≈»¿≈∆¿≈»≈»∆¿»¿»»¿»…

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ B¯eq‡L ÈÓ - e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï30. ……¿Àƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈»
ÔÈ¯ÈLÎn‰ ÔÈ˜Lna ¯LÎ‰ Ì‡Â31ÔÈÏÎ‡k ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒÀ¿«««¿ƒ««¿ƒƒ¬≈»√»ƒ

ÔÈ‡ÓË32‰ÙBÁ‰ ·ÏÁa Ú‚Bp‰Â .‰Ï· ¯O·k BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈»¿«≈««≈∆«∆
‰L¯Ù‰ Ì„˜ ‡ÈÏk‰ ˙‡33Ú‚Bk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆«À¿»…∆«¿»»¬≈∆»≈¿≈«

‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÔÈËeÁ ‰nk È¯‰L ,dÓˆÚ ‡ÈÏka34 «À¿»«¿»∆¬≈«»ƒƒ¿»ƒƒ∆»
‰¯B‰Ë ÔÈa ‰iÁ‰Â ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ï·‡ .·ÏÁa35ÔÈa «≈∆¬»¿≈»¿≈»¿««»≈¿»≈

‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ daÏÁ „Á‡Â d¯Oa „Á‡ - ‰‡ÓË¿≈»∆»¿»»¿∆»∆¿»¿À¿»¿«≈
.‰Ï·p‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»

כג.28) שאסור 29)פסחים קודש למלאכת אפילו משמע
טמאה 30)לטמאו. בהמה חלב לטומאת נימוק זה

זו. הלכה בסוף שנאמרה אינם 31)שנתנבלה, אוכלין
המשקין  משבעת באחד נרטבו שלא זמן כל טומאה מקבלים
[חלב  ב הלכה אוכלין טומאת מהלכות בפ"א רבינו שמנאם
מכשירתו]. ששחיטתו מפני הכשר, צריך אינו שחוטה

טומאת 32) מטמא הוא הרי בטומאה, נגע לא אם ואפילו
מ"ט. פ"ג עוקצין בפירושו, (רבינו לטומאה כראשון אוכלין

השלמות). הכליה.33)ראה מן שהפרידו מן 34)לפני
הם. בשר אלה וחוטים באכילה 35)הכליה, מותר שחלבה

כשנשחטה.

.ÂÈBk‰36˜ÙÒa B˙‡ÓËÂ ,B¯O·k ‡nËÓ BaÏÁ -37. «∆¿¿«≈ƒ¿»¿À¿»¿»≈
ÙÏÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈ ¿ƒ»≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÏÚÂ B˙‡ÓË ÏÚ ˙¯k38Lc˜n‰ ˙‡Èa39˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ »≈«À¿»¿«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ«
ÂÈL„˜40. »»»

בריה 36) של במהותה תנאים נחלקו א) (פ, חולין בברייתא
ואמו  בהמה, (אביו וצביה מתיש נולד שהוא אומרים יש זו,
בה  הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומר יוסי ור' חיה).

בהמה. מין או חיה מין היא אם מין 37)חכמים שמא
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קיח הטומאות קיח אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

טהור. שחלבה הוא, "על".38)בהמה פירוש,39)צ"ל
כרת  חייב אינו למקדש, ונכנס כוי נבלת בחלב נטמא אם

ודאי. טמא המקדש.40)כמו קדשי

.ÊÌÈ¯·„ el‡Â41:˙BÏ·p‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¿≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ«¿≈
Ì‡L C¯‰ Ô¯wÚ elÙ‡ ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,˙BÓˆÚ‰»¬»¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¬ƒƒ»»»«∆ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰Â ,Ì„ ‡ˆBÈ ÈÁ‰ ÔÓ C˙ÁÈ≈»≈ƒ««≈»¿»««ƒ∆≈

ÏÏ‡‰Â ,„aÚÓ42ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ¿À»¿»¬»¿«ƒƒ¿«»»¿««¿ƒ
ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dnÚ ÔÈÏMa˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‰Ï·p‰ ÔÓ eL¯tL∆≈¿ƒ«¿≈»¬»«≈«¿∆»ƒ»≈

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk43‰È‰iL ‡e‰Â . ¿∆≈¿À»ƒ«»»¬≈∆»≈¿∆ƒ¿∆
˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡L ,˙ÈÊk ¯Oaa44. «»»¿«ƒ∆≈∆»ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ב.41) קיז, חולין בשר 42)משנה של קטנות חתיכות
הפשטתו. אחר בעור דבוקות א.43)שנשארו קיח, שם

ניטל  והבשר אותו שנוטלים לבשר, כיד שהם מפני והטעם,
שם.44)עמו.

.Á‰iÁ ezËÏtL ÔÈa ,ÏÏ‡‰45ÔÈkÒ ezËÏtL ÔÈa46 »¬»≈∆¿»««»≈∆¿»««ƒ
BÒpk Ì‡Â .˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -47- ˙ÈÊk Ba ‰È‰Â ≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿«ƒ

‡nËÓ48. ¿«≈

דבוקות 45) קטנות חתיכות והשאירה הבשר, את אכלה חיה
נפלטו 46)בעור. מהעור, הבשר את בסכין כשהפריד

בעור. במקומם ונשארו סכין של חודו מתחת החתיכות
יחד.47) והניחן הקטנות, החתיכות את הונא 48)כנס כרב

וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה א. קכא, (שם יהודה דרבי אליבא
דעתו  גילה מעשהו וע"י בכוונה, אדם כשכנסו והמדובר
כגון  בכוונה, שלא כונס אם אבל העור. לגבי ביטלו שלא

שם). (רש"י מטמא אינו תינוקות, ע"י

.Ëel‡Â49¯ÈÊÁ ¯BÚ :Ì¯O·k Ì‰È˙B¯BÚL ˙BÓ‰a ¿≈¿≈∆≈∆ƒ¿»»¬ƒ
˙Èa ¯BÚÂ ,‰k¯‰ ÏÓb‰ ˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ,·eMÈ ÏL∆ƒ¿¬∆∆«»»»«»¿≈

ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ,˙La‰50È¯‰ .‰ÈÏ‡‰ ˙ÁzL ¯BÚÂ , «∆¿«¿ƒ¿∆««»«¿»¬≈
ÔÓ ÔÈ‡nËÓ el‡Ô‰a Cl‰ B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰Ï·p‰51 ≈¿«¿ƒƒ«¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈»∆

d„eaÚ È„k52Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»»∆
ÔÏhaL ‰OÚÓ53Ô‰a Cl‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ¯B‰Ë - «¬∆∆ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈»∆

d‡ÏhL ¯BÓÁ ÔÊ‡ ?„ˆÈk .d„eaÚ È„k54- B˙ÙÈÙÎÏ ¿≈ƒ»≈«…∆¬∆¿»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ ?d„eaÚ È„k ‡e‰ ‰nk .‰¯B‰Ë55È‡Â . ¿»«»¿≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿≈
dÚË ‡lL ÔÓÊ Ïk ?‰k¯ ˙¯ËBËÁ ‡È‰ BÊ56ÚÈb‰ . ƒ¬∆∆«»»¿«∆…¿»»ƒƒ«

ÔÚËÏ dpÓÊ57ÚÈbiL Ì„˜ dÚhL B‡ ,dÚË ‡ÏÂ ¿«»ƒ¿…¿…¿»»∆¿»»…∆∆«ƒ«
dpÓÊ58˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -59. ¿«»¬≈∆»≈

א.49) קכב, שם רבינו 50)משנה אמו. שבמעי העובר
שנימנו  הפרסות ועור הרך, עגל של הראש עור השמיט
יוחנן  שר' מפני וטעמו, כבשרם. שעורותיהם אלה בין (שם)
יחיד. כאותו הלכה ואין היא, יחיד שדעת ב) קכב, (שם אמר

ועלֿידי51ֿ) עליהם, שידרסו כדי העורות, את שוטחים יש
עור. למלאכת ראויים ונעשים מתקשים הם אולי 52)זה

עיבודם. להיות: אותם 53)צריך ביטל זה, מעשה עלֿידי
לאכילה. הראוי בשר לסל 54)מתורת כטלאי בה השתמש

שם.55)וכדומה. משא.56)גמרא עליה הניחו שלא
משאות.57) לישא אתו וכוחו גדל, הטעינו 58)הגמל

וחלש. צעיר בעודו נפשטה.59)משא שלא שם בעיא

.ÈËÈLÙn‰60ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙Ï· ««¿ƒƒ¿«¿≈»«»≈¿≈»≈
‰ÁÈËLÏ Ì‡ :‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰¯B‰Ë61ËÈLÙ‰ ¿»≈«»≈«»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÈL ‡e‰Â ,‰ÊÈÁ‡ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ËÈLÙ‰L ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿ƒƒ»¿≈¬ƒ»¿¿≈
ÌÈÁÙË62¯B‰Ë ËLÙ‰L ‰Ê ¯BÚa Ú‚Bp‰ ,63„ÚÂ ; ¿»ƒ«≈«¿∆∆À¿«»¿«

Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰ - ÌÈÁÙË ÈL ËÈLÙ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«≈«»¿≈«
˙ÓÁ ¯BÚ‰ ÔÓ ˙BOÚÏ È„k dËÈLÙ‰ .¯Oaa64È¯‰ - «»»ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»≈∆¬≈

¯eaÁ ¯BÚ‰65Ì‡Â .‰ÊÁ‰ Ïk ˙‡ ËÈLÙiL „Ú »ƒ«∆«¿ƒ∆»∆»∆¿ƒ
‰ÈÏ‚¯Ó dËÈLÙ‰66,¯eaÁ Blk ¯BÚ‰ È¯‰ - „·Ïa ƒ¿ƒ»≈«¿∆»ƒ¿«¬≈»Àƒ

Blk ¯BÚ‰ LÈ¯ÙiL „Ú ,¯Oaa Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰Â¿«≈«»¿≈««»»«∆«¿ƒ»À
ÌÈˆ¯Ma ËÈLÙn‰ ÔÎÂ .¯Oa‰ ÏÚÓ67„Ú ¯eaÁ - ≈««»»¿≈««¿ƒ«¿»ƒƒ«

¯eaÁ - ¯‡ev‰ ÏÚL ¯BÚ .Blk ËÈLÙiL68„Ú ∆«¿ƒÀ∆«««»ƒ«
‡nËÏ ¯eaÁ ‡e‰L ¯BÚ ÏÎÂ .Blk ËÈLÙiL69Ck - ∆«¿ƒÀ¿»∆ƒ¿«≈»

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.¯Oa‰ ‡ÓË - ¯eaÁ ‡e‰L ‰Ê ¯BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח.61)משנה לו ישמש  שהעור
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב מן העור את קורעים כזה, בהפשט

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
שם.63) בו 64)כרב נותנים שהרועים גדול, שק כעין

אין  זה בהפשט למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח. המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע אם
בבשר. נגע כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב.67)פי קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע

.‡È¯BÚ70·Èva Ú‚Bp‰ - ‰Ï· ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL B¯ÚO·e73¯BÚ‰ È¯BÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

¯OaÏ ¯ÓBL B¯ÚOa ¯BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï·‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„c¯Ó ‰È‰ Ì‡76¯BÚ‰ ·b‡ ÏËa -77. ƒ»»¿À»»≈««»

א.70) קכד, שם דק.71)משנה והוא 72)חוט העור, מן
מן  שיוצא מפרש, ורש"י בפירושו. (רבינו בבשר נוגע

הכזית.73)הבשר). כבשר 74)שכנגד מטמא והשומר
פנים  ויש הציב, כנגד בשער הנוגע דין נתבאר לא עצמו.

ולכאן. העור.75)לכאן אצל שביטלו אומרים אנו
כזית 76) בו יהיה יחד תצרפו שאם ורחב, וארוך מאוד דק

שיכבה 77)(רש"י). ולכנס לטרוח אדם של דרכו שאין
ביטלו  לא חיה פלטתו אבל בטלו, ולפיכך בשר של דקה

אדם.
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קיר

קיר
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קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·È¯BÚ78‰Ï· ¯Oa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ¿≈¬»≈≈ƒ¿«¿≈»
ÔÏh·Ó ¯BÚ‰ -79‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â , »¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ…¿«»¿…

‡OÓa80- ÚbÓa ‰Ï·p‰ ÔÓ ‡nËÓ BÈ‡L ÏkL ; ¿«»∆…∆≈¿«≈ƒ«¿≈»¿«»
‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡81Ô·ÁzL ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL Ï·‡ . ≈¿«≈¿«»¬»¿≈¬»≈≈ƒ∆¿»»

ÌÒÈ˜a82‡ÓË Ô‡OBp‰ -83Ú‚Bp‰Â ,˙ÈÊk ‡O È¯‰L , ¿≈»«¿»»≈∆¬≈»»¿«ƒ¿«≈
Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë84¯eaÁ85‡e‰Â .86eÈ‰iL »∆≈ƒ≈»»ƒ¿∆ƒ¿

ÔÈ„c¯Ó Ô‰ÈL87eÏËpiL „Ú ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·„e ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ»¿
„Á‡k88‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆»¬»ƒ»»¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆

Ïk ‡È·‰Â CÈÏB‰ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÒÈ˜a BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿≈»∆»¬ƒƒ¿≈ƒ»
.¯B‰Ë - Blk ÌBi‰«À»

שם.78) העור.79)משנה לגבי בטלה שכזו קטנה כמות
שם.80) עקיבא, שם 81)כר' בברייתא נאמר זה נימוק

נושא  שהוא אףֿעלֿפי ופירושו: עקיבא, ר' בשם ב עמוד
מטמא. אינו שהמגע מפני טמא, אינו אחת בבת שלם כזית
בכזית  אחת נגיעה כאן שאין מפני מטמא? המגע אין ולמה
נגיעות  ושתי - זית בחצי אחת כל - נגיעות שתי אלא שלם

מצטרפות. לשנים,82)אינן שחתכו שלם לכזית הכוונה
שהיו  החצאים באותם ולא גדול, מנתח זיתים חצאי חתך או
ד"ה  ותוספות רש"י בגמרא, קכב, שם (ראה העור על

וכו'.83)דאמר). עקיבא ר' ומודה א: קכד, שם במשנה
מלאכותי.84) נפרדים.85)חיבור חצאים כשני ודינם

הן  נגיעות ששתי מפני טהור, - בשניהם נגע אם ואפילו
ראה  (כסףֿמשנה. למעלה כמבואר מצטרפות, ואינן

כלומר:86)השלמות). נושא, לדין נמשך זה בתנאי.
הנושאן? טמא חזק.87)אימתי לחץ או דפיקות ע"י

השלמות).88) (ראה עמו השני יעלה אחד, חלק יגביה אם

.‚È¯Oa89ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â „ÒÙpL ‰Ï· ¿«¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¡…
¯B‰Ë - ·Ïk‰90Ïˆ ,CÎÈÙÏ .91Ì‡ ˜ÙÒ - ‰Ï·p‰ «∆∆»¿ƒ»∆∆«¿≈»»≈ƒ

‡Ï Ì‡ ˙ÈÊÎa ‡nËÓ92L·iL ‰Ï· ¯Oa .93Ì‡ : ¿«≈ƒ¿«ƒƒ…¿«¿≈»∆»≈ƒ
Èe‡¯Â ÁÏ ¯ÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯MÏ ÏBÎÈ»ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈«¬…«¿»
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ - ·ÏÎÏ94 ¿∆∆¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ

.‡nËÓ BÈ‡ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿«≈

א.89) כג, שאינו 90)בכורות אע"פ לכלב, ראוי הוא ואם
כר' פסק במשא. ובין במגע בין מטמא אדם, לאכילת ראוי
הי"ב). ופ"ד הי"א פ"ג לקמן וראה (כסףֿמשנה. שם יוחנן

וקרש.91) שנימוח שכזית 92)בשר מסיני, למשה הלכה
ובנבילה  ב), מט, נזיר (משנה כבשר מטמא המת מן ניצל

בכל ב  כדרכו רבינו, ופסק נפשטה. שלא א) נ, (שם היא עיא
משמע, שם [בגמרא מספק. שטמא נפשטה, שלא בעיא
כלב, לאכילת ראוי אבל אדם, לאכילת ראוי אינו שניצל
שאינה  שנבילה פדא בר לדעת זו לבעיא מקום אין ולפיכך
ר' לדעת ונשאלה מטמאה, אינה אדם) (לאכילת לגר ראויה
גם  (וכן שם ב'תוספות' ופירשו מטמאה, שהיא יוחנן,
שהוא  אע"פ שניצל, לרש"י), (בטעות) המיוחס בפירוש
שהוא  מפני הנבילה, כבשר דינו אין כלב לאכילת ראוי
מנבילה  ניצל אם השואל, ושאל בעלמא"), ("עפרא כעפר
עפרא  שהוא אע"פ מטמא שניצל בהלכה כן גם כלול

המילה  כוונת להבין קשה פירושם, ולפי לא. או בעלמא
נפסל  ניצל רבינו שלדעת ונראה רבינו. בדברי "לפיכך"
ניצל  גם אם ושאלו שמטמא, הלכה ונמסרה כלב, מאכילת

בה]. נכללה בהמה ב.93)של נד, נדה צ"ל 94)משנה
אוכלין  ואפילו במגע, אפילו מטמא שאינו פירוש כאוכלין.

ומשקין.

.„È¯Oa95Èe‡¯ BÈ‡Â B¯wÚÓ Áe¯Ò ‰È‰L ‰Ï· ¿«¿≈»∆»»»«≈ƒ»¿≈»
¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«»»¬≈∆»∆∆¡««≈¬∆
‰Èe‡¯ d˙lÁz ‰È‰zL „Ú - dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLaƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»

.¯bÏ«≈

ב.95) כג, בכורות

.ÂË‡ÈÏL96ÈÚ¯ÎÂ L¯Ùk ‡È‰ È¯‰ - ‰Ï· ÏL ƒ¿»∆¿≈»¬≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ
‰Ï·k ‰‡nËÓ dÈ‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â . ¿≈»¿«¿»ƒ¿≈»¿ƒ»«»∆»«¬ƒ»

‰‡nË˙ÓÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË98‰·w‰ .99·ÏÁ‰Â100ÏL ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ«≈»¿∆»»∆
ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - ‰Ï·101. ¿≈»¿ƒƒ¿

בו.96) מונח שהעובר א.97)העור עז, חולין משנה
אבל 98) אוכל, אותה עושה שהמחשבה בטומאה, נגעה אם

נבילות. טומאת שתטמא מועילה המחשבה אין
עור 99) אבל נבילה, בקיבת שנמצא קרוש חלב פירוש,

מטמא. שבקיבה.100)הקיבה צלול חולין 101)חלב
אבל  . . . והילכתא שם: הרי"ף גירסת קיבל רבינו ב. קטז,
בה  המכונס חלב טעמא? מאי וכו'. נבילה בקיבת מעמידין
אסורות  מאכלות מהלכות פ"ד (ראה הוא בעלמא פירשא

שם). ומגידֿמשנה והי"ט, הט"ו

.ÊË‰ÚÙML ‰Ó‰a102Ìc ˙¯¯Á103Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆»¿»¬»«»««ƒ
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL104‰‡nËÓ dÈ‡ -105ÚbÓa ‡Ï ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»≈»¿«¿»…¿«»

‡È‰L ÈÙÏ ,ÏÙ ˙¯eˆ da ‰È‰iL „Ú ‡OÓa ‡ÏÂ¿…¿«»«∆ƒ¿∆»«≈∆¿ƒ∆ƒ
dnÚ ‡ˆBi‰ ·¯a ‰ÏËa106Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ CÎÈÙÏ , ¿≈»»…«≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«

¯bÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰L Èt ÏÚ107dn‡ ·b‡108. «ƒ∆»¿»¿»«≈««ƒ»

בשר 103)הפילה.102) בה ויש קרוש, דם כעין חתיכה
שנימוק. קדוש 104)עובר אינו אחרֿכך שתלד הוולד

ב) כא, בכורות (משנה בכלל ילדה טרם אם אפילו כבכור,
רחם. פטר שאינו נידונת 105)מפני שהחררה אףֿעלֿפי

בכורה. לענין שאינם 106)כוולד אחרים וגופים הדם
צורת  בה יש ואם א). כב, שם יוחנן (ר' שנימוק הנפל מגוף
ואינם  האחרים הגופים עם מעורב אינו הרי נפל, ולד

אותו. שסרוחה 107)מבטלים אמרנו, יד) (בהלכה למעלה
עד  ומטמאה הפלתה, לפני לגר ראויה היתה ולא מעיקרה

ב). כג, (שם כלב מאכילת שהחררה 108)שתיפסל זמן כל
יציאתה, עם אלא האדם על נמאסת אינה אמה במעי היא
לפני  לאכילה נפסלה לא כן ואם הטומאה, עליה חלה ואז

הטומאה. חלות

.ÊÈ‰ËeÁM‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ ,‰ËeÁLa ‰·¯Ú˙pL ‰Ï·¿≈»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ…ƒ«¿»
‰ËeÁMa ‰Ï·p‰ ‰ÏËa -109‡nËÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , »¿»«¿≈»«¿»¿≈«…¿«≈
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‰Ï· ¯ÊÁzL ‰ËeÁMÏ112¯LÙ‡ ‰Ï·p‰ Ï·‡ , «¿»∆«¬…¿≈»¬»«¿≈»∆¿»
.ÏËaz CÎÈÙÏ ,Á¯ÒzLk ¯‰ËzL∆ƒ¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈

חייא.109) ר' תני א כג, ישנה 110)שם שהטומאה מפני
דם  לחררת דומה זה ואין אותה. נשא והוא במציאות, כאן
הטהורים  הגופים עם ונתערב הבשר שנימוק מפני (בהט"ז)

קורקוס). (הר"י בעין מגע.111)ואינו לדין נימוק זהו
במינו 112) שמין יהודה, ר' דעת לפי זה טעם נאמר בגמרא

שזו  ממש, במינו מין שאינו מפני בטל וכאן בטל, אינו
ובמשא  במגע שמטמאה נבילה תהיה לא ולעולם שחוטה,
(מובא  קורקוס והר"י וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה
במגע  למשא. מגע בין ההבדל את מסביר כאן) בכסףֿמשנה
מפני  טהור בבשר בפניֿעצמה נגיעה היא חתיכה כל הרי
אינן  נגיעות הרי אחת בבת נוגע אם ואפילו ברובו, הביטול
לשני  זה בין [ומה היא. אחת נשיאה במשא אבל מצטרפות,
במרודד, אלא במשא מטמא שאינו (בהי"ב) זיתים חצאי
מטמא  אינו זית חצי היא? אחת נשיאה אומרים אנו ואין
ביחד, כשנישאו רק מצטרפים זיתים חצאי ושני כלל,
חלק  מגביה שאם הנ"ל), עולא דרשת (לפי אמרה והתורה
ביחד, כנישאו נידון זה אין - עמו נישא כולו ואין מהכזית
שאין  אלא המטמא, שיעור אחת בבת נשא הוא כאן אבל
שהרי  טמא, הוא ולכן הטמא הוא כזית איזה יודעים אנו
מועיל  אינו ידיעה וחסרון אחת, בבת שלם כזית נשא

לטהרו].

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
והיתה 1) נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר

הבהמה  חלק ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת
עוברה  שמת ובהמה שלה, וחלל ירך שניטלה או לשנים
יש  ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה.
או  בבהמה המדולדלים האבר או הבשר לאיברים. שיעור
כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה
ודין  חי. שמונה בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט
על  שיהלך קודם חי ט' בן בה ומצא הבהמה את השוחט
ובהמה  קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע. גבי
ודין  וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
שניקבה  נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי שחיטת

לנוקבה. חישב או

.‡‰Ó‰a2‰ËÁLpL ‰‡ÓË ‰iÁ B‡3dÈ‡ - ¿≈»«»¿≈»∆ƒ¿¬»≈»
˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ï· ÌeMÓ ‰‡nËÓ4„Ú , ¿«¿»ƒ¿≈»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆«

dL‡¯ ˙‡ ÊÈziL5ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â ,6. ∆«ƒ∆…»«¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
d¯Á7˙‡ÓË elÙ‡ da ÔÈ‡ - ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰Â ¿»»«¬≈ƒ¿«¿∆∆≈»¬ƒÀ¿«
ÔÈÏÎ‡8¯·È‡Â .˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk9ÔÓ L¯Bt‰ √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»«≈ƒ

˙Òk¯ÙÓ‰10ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk Á È·Ï ¯eÒ‡ -11, «¿«¿∆∆»ƒ¿≈…«¿≈ƒ««
‰¯B‰Ë ÔÎÂ .ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk - ‰pnÓ L¯Bt‰ ¯O·e»»«≈ƒ∆»¿≈ƒ««¿≈¿»
ËÁL B‡ ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»«¬«ƒƒ¿«¿∆∆»«

„Á‡ da12„Ú ÏÏk ‰‡ÓË dÏ ÔÈ‡ - „Á‡ ·¯ B‡ »∆»…∆»≈»À¿»¿»«
˙eÓzL13ÌÈLÏ ‰Ó‰a ˜lÁ .14‰ÏhpL B‡15C¯È ∆»ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»≈

dlL ÏÏÁÂ16,ÚbÓ·e ‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· BÊ È¯‰ - ¿»»∆»¬≈¿≈»¿«¿»¿«»¿«»
dabÓ dÚ¯˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈiÁa ÔÈ„Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¬«ƒ««ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ«»

‰Ï·k BÊ È¯‰ - dnÚ ¯Oa ·¯Â ˙˜¯ÙÓ ‰¯aLpL B‡∆ƒ¿¿»ƒ¿∆∆¿…»»ƒ»¬≈ƒ¿≈»
¯·c ÏÎÏ17. ¿»»»

ב.2) קיז, חולין המתירה 3)משנה, שחיטה ישראל, בידי
לאכילה. טהורה אמרו:4)בהמה - ב קכא, שם,

באה". לא מתה ולכלל חיה, מכלל יצאה אם 5)"מפרכסת
מפרכסת. שהיא אףֿעלֿפי כנבילה היא הרי ראשה את התיז

אחרים 6) אוכלין ומטמאה נטמאה הטומאה באב נגעה אם
בוולד  נגעה ואם מפרכסת. בעודה גם – חולין של אפילו –
מתירה  כזו ששחיטה מפני התרומה, את פוסלת הטומאה
טמאה  בבהמה מועילה היא לישראל, לאכילה טהורה בהמה

ומטמא. טומאה המקבל כאוכל ישראל 7)לעשותה אפילו
ב). קכא, את 8)(שם לאכילה מתירה אינה שנחירה מפני

עליה  אין לגוי, ולא בטהורה אפילו לישראל לא המפרכסת,
שחיטתו  שהרי כדינה, שחיטה ששחט גוי וכן אוכל. תורת

כנחירה. היא והרי מטהורה 10)שלם.9)נבילה אפילו
אע"פ  הי"ג), פ"ט מלכים בהל' (רבינו ישראל ע"י שנשחטה
שהשחיטה  מפני דבר, של וטעמו לישראל. מותרת שהיא
ניתנה  שלא לגויים אבל המפרכסת, את גם לישראל מתירה
זמן  כל חיה מכלל הבהמה יצאה לא שחיטה, מצוות להם

מתה. הם 11)שלא החי, מן בשר וכן החי מן שאבר
הגויים. עליהם שנצטוו המצוות אחד,12)משבע סימן

קנה. או בשחיטת 13)וושט באכילה ניתרת אינה בהמה
טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי ה"ד, פ"ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.·‰Ó‰a18‰ÚB¯‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
- ‰¯B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰·a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

¯B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È¯‰19¯ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב.18) ע, מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ"כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי שעובר א) עב, (שם עקיבא דרבי

זו. משנה רבינו העתיק מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ L¯Bt‰ ¯Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
‰Ï·k ‡nËÓ BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë20. ¿ƒ≈¿≈ƒ»¿≈¿«≈ƒ¿≈»

‡nËÓ - Ô‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Ï·‡21,‰Ï·k ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
B‡ dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ „Á‡∆»≈»ƒ«««≈ƒ«¿≈»«¿»

ÏÈÏM‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡22dË·aL23ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
¯eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ - ˙BÁt B‡ ‰¯BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙i¯·k ¯·È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â ¯Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
˙BÓˆÚÂ26‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,27; «¬»¿ƒ¿∆»»»»¿≈¿«¬¬»

¯ÒÁ B‡ ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ó ˙BÁt ¯Oa‰ ‰È‰»»«»»»ƒ«¬¬»««»≈
BÓˆÚ28¯B‰Ë -29. «¿»
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קכא

קכא

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ב.20) קכח, חולין ב.21)ברייתא, קכז, שם משנה,
א.23)עובר.22) עב, שם מ"ז.24)משנה, פ"א אהלות
מת 25) טומאת הל' משנה' 'כסף ראה הטבעית. בשלימותו

ה"ג. ב.26)פ"ב קכח, הפצע 27)חולין שיתרפא כדי
מ"ה). פ"א העצם.28)(כלים מן קצת אהלות 29)ניטל

ה"ב) (פ"א שם ובתוספתא האדם. מן אבר בדין מ"ה, פ"ב
פ"ב). מת טומאת הל' (ראה כך הדין בבהמה שגם אמרו

.„‡ÈÏk‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙO‰Â ÔBLl‰Â «À¿»¿«»¿«»»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ÌÈ¯·È‡ Ô‰L31Ì‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆≈≈»ƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒ¿≈»∆

¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ32. ∆∆¬≈≈¿»»

ב.30) קכח, גדלים 31)חולין אחרים אין נחתכו, אם
שם 32)במקומם. כרבי פסק כלל. מטמא שאינו החי מן

כסףֿמשנה). (ראה

.‰¯Oa‰33‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯·È‡‰ B‡ «»»»≈»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»
ÔÈ‡ - Ûeb‰ ¯‡La ˜·c‰Ïe ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»«≈»

‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ34Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈiÁa ‰Ó‰a‰L ÔÓÊ Ïk ¿«¿ƒƒ¿≈»»¿«∆«¿≈»««ƒ«¬≈≈
e¯LÎ‰ Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡Lk35‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ¿»√»ƒƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

ÔÓB˜Óa36‰ËÈÁMa e¯LÎ‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL .37 ƒ¿»ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»
‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â38Ô˙B‡ ‰OBÚ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L , ¿≈»¿«¿ƒƒ¿≈»∆≈«¿ƒ»»»
ÌÈiÁÓ eL¯tL BÓk39- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈¿≈«ƒ¬»ƒ≈»«¿≈»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ da ÏcÏ„Ó ‰È‰L ¯Oa‰40¯·È‡‰Â , «»»∆»»¿À¿»»»ƒ∆¿≈¿»≈»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ41ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ¿«≈ƒ≈»ƒ««¿≈¿«≈ƒ

‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡42ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ‰Óe . ≈»ƒ«¿≈»«≈≈»ƒ««¿≈»ƒ
,¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰L ?‰Ï·p‰«¿≈»∆«»»«≈≈≈»ƒ««»
˙ÈfÎa ‡nËÓ - ‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰Â¿«»»«≈≈≈»ƒ«¿≈»¿«≈ƒ««ƒ

‰ÊÂ ‰ÊÂ .‡OÓ·e ÚbÓa43¯eÚMÏ ÔÈÂL44. ¿«»¿«»¿∆»∆»ƒ«ƒ

א.33) קכז, חולין פירש 34)משנה, אפילו החי מן בשר
כאן  ונכתב ה"ג), (למעלה מטמא אינו הבהמה מן לגמרי
אףֿעלֿפי  אוכלין טומאת שמטמא להשמיענו במדולדל

קורקוס). (ר"י חיה בבהמה מדולדל הורטבו 35)שעודנו
ה"ב) פ"א אוכלין טומאת הל' (ראה המשקין משבעת באחד

שנידלדלו. רומא:36)אחרי בדפוס וכן תימן, בכת"י
בבהמה. תלויים כשהם פירוש, מאיר 37)"במקומן", כרבי

שאלו: ב מו, [בעירובין שמעון רבי דעת נגד שם, במשנה
הבעיה, נפשטה ולא כמי? הלכה שמעון, ורבי מאיר רבי

לחומרא]. רבינו פסק שם.38)ולפיכך גמרא,
(חולין 39) ניפול" עושה אינה "שחיטה התלמוד: בלשון

רק  להם מועילה שהשחיטה באכילה, ואסורים ב). עג,
(שם). לאכילה להתירם לא אבל לא 40)לטהרם אם

שמתה. לפני הוא 41)הוכשר והרי ניפול, עושה שמיתה
מיתתה. לפני רגע הבהמה מן לגמרי פורש כאילו

לא 42) אם כלל מטמא אינו המדולדל שהבשר מאליו, מובן
בטומאה. הנבילה.43)נגע מן ואבר החי מן אבר

ובשר 44) ועצמות גידים בהם יש אם שהוא, בכל מטמאים
בה"ג. כלמעלה ארוכה, להעלות כדי

.Â‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë45Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Lk ‰ËÈÁL ¿≈»∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»««ƒ
ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L∆ƒ¬»«¬ƒ»¬≈ƒ¿»¿≈

˙Ó ¯aÚ da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰46˙ËÈÁL - «≈∆«¿≈»»»»À»≈¿ƒ«
‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ Bn‡47ÈÁ ‰BÓL Ôa da ‡ˆÓ .48 ƒ¿««¿ƒ≈¿≈»»»»∆¿»«

Û¯Ë -49ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ .50ÔÈ‡ - Û¯ËpL ¯Á‡ ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿«««∆ƒ¿«≈
BÈÓÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿ƒ≈¿≈»¿ƒ∆≈¿ƒ

‰ËÈÁL51‰Ó‰a „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .52‰Ú·L ‰‰L ‡lL ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈»∆…»»ƒ¿»
B˙ËÈÁL ÔÈ‡ - ‰Ú·L CB˙a BËÁL Ì‡ ,ÔÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ÏÙk ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ53. ¿«««ƒ≈¿≈»ƒ¿≈∆¿≈∆

ב.45) עב, שם חדשים 46)משנה, תשעה בן אפילו
כאדם). – לתשעה יולדת טהורה גסה משנה,47)(בהמה

פסק  הי"גֿי"ד פ"ה אסורות מאכלות בהל' רבינו א. עד, שם
משום  נבילה" מידי "מטהרתו כאן וכתב באכילה, שמותר
מטהרתו". שחיטתו אין וכו' חי שמונה בן בה "מצא סיפא:
אנו  שכאן מפני באכילה, שמותר להודיע רבינו הקפיד ולא

בלבד. וטהרה טומאה בדיני כשלא 48)עוסקים מדובר
שמונה  בן עובר ממנה והוציא וקרעה כדין, אמו נשחטה
לאכילה, אפילו העובר הותר אמו נשחטה אם אבל חדשים,

מטמא. שאינו באכילה 49)וכלֿשכן נאסר פירש,
–50)כטריפה. שנשחטה שטריפה למעלה ואמרנו
אלא 51)טהורה. כלל, שחיטה לו אין חדשים שמונה בן

אין  אמו שחיטת לפני שהוציאוהו וזה אמו. בשחיטת ניתר
ששחטה. לטריפה דומה אינו ולפיכך שחיטה, כל לו

טבעי.52) באופן [בשבת 53)שנולד זמנו. לפני כנולד
התכוון  רבינו שגם ונראה, נפל. ספק שהוא אמרו - ב קלד,

חכמים, ידעו ולכן לכך]. שלמים, ימים שבעה חי אינו שנפל
נפל. מחשש יצא ימים שבעה עליו עברו אם

.ÊËÁBM‰54,ÈÁ ‰ÚLz Ôa da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ «≈∆«¿≈»»»»∆ƒ¿»«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ Cl‰iL Ì„…̃∆∆¿«≈«««¿«««ƒ∆≈»ƒ

e¯‡aL BÓk ‰ËÈÁL55,ez¯‰ËÓ Bn‡ ˙ËÈÁL È¯‰L , ¿ƒ»¿∆≈«¿∆¬≈¿ƒ«ƒ¿«««
Bn‡ ˙‡ÓË Ì‡56‡e‰ ‡ÓË ‡Ï -57‰Ïa˙ Ì‡Â , ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Bn‡58‡Ï ‡nË˙Ó ÈÁ‰ ÔÈ‡L ; ƒ¬≈»∆≈««ƒ¿«≈…
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÏ· ˙‡ÓË ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ¿…À¿«¿≈¿««ƒ∆

‰È¯·È‡Ó ¯·È‡k59ÒÈ¯ÙiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .60Èab ÏÚ ¿≈»≈≈»∆»¿ƒ≈…∆∆«¿ƒ««≈
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜61.ez¯‰Ë Bn‡ ˙ËÈÁML , «¿«¬≈»∆¿ƒ«ƒƒ««

א.54) עד, שם פ"ה 55)משנה, אסורות מאכלות בהל'
שהוציאו 56)הי"ד. לפני אוכלין המטמא בדבר נגעה

העובר. את כרבי 57)מתוכה עצמו. בפני גוף שהוא מפני
(כסףֿמשנה). במשנה חכמים בדעת לגמרי 58)יוחנן

לא  וגם הבהמה, מגוף כחלק כנבילה אותו דנים אין טהור,
באמו. בנגיעה אותו 59)נטמא מתיר שחיטתה שהרי

עצמו. שחיטת בלי פרסותיו.60)באכילה שהעמיד
ובין 61) כשירה בין שנשחטה, בבהמה מדובר א. עד, שם

הוא  כשירה כשאמו ביניהן. הבדל יש לאכילה אבל טריפה,
כסףֿמשנה). (ראה אסור ובטריפה באכילה, מותר

.Á‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë62ÔÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆ƒ¿¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÓË - L„w‰ da Ú‚ Ì‡ ,‰¯Bz‰«»ƒ»«»«…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

.L„w· eOÚL ‰¯˙È ‰ÏÚÓ BÊÂ¿«¬»¿≈»∆»«…∆

א.62) עג, שם
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קכב הטומאות קכב אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ë‰Ó‰a63B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰Â ,„ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿≈»«¿«»≈≈¿ƒ»À»∆»
CzÁpL ¯·È‡‰ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,dÎ˙ÁÂ«¬»»¿««»»«∆ƒ»≈»∆∆¿«

‰Ï·64¯B‰Ë ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le ,65Bn‡ ˙‡ ËÁL . ¿≈»¿»¿«»À»»»«∆ƒ
dÎ˙Á Ck ¯Á‡Â66‰ËÁLpL ‰Ù¯Ëk ¯·È‡‰ -67, ¿««»¬»»»≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»

‰ËeÁL ‰Ù¯Ë ÚbÓ ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le68‡È‰L , ¿»¿«»À»««¿≈»¿»∆ƒ
L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ69‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡70. ¿«¿»∆«…∆¬»…∆«¿»

˙ËÈÁLÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ÔÈa B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÓÈÒ71Û¯ËˆÓ - BÎ˙ÁÂ72ÔÓÈÒÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ»

.‰Ï· È„ÈÓ ¯·È‡‰ ¯‰ËÏ¿«≈»≈»ƒ≈¿≈»

א.63) סח, שם מפני 64)ברייתא, כנבילה מטמא כלומר,
ה"ג). למעלה (ראה החי מן אבר שלא 65)שהוא מפני

החי. מן באבר שחיטה אחר עב,66)נגע שם ומשנה, שם.
אףֿעלֿפי 67)א. נבילות מטומאת מטהרתה שהשחיטה

(שמות  מהכתוב דרשו - א סח, שם באכילה. אסורה שהיא
שיצא  שהאבר תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ל): כב,
חוץ  נדרשה "בשדה" המילה כטריפה. דינו שחיטה, לפני

הטבעי. שם.68)למקומו בה"ח.69)כחכמים, כמבואר
שלא 70) בקודש יתירות מעלות אחתֿעשרה גזרו חכמים

בפי"ב. לקמן רבינו ומנאן בתרומה, של 71)גזרון בעיה
טומאה  לענין לצרף אפשר אם שאל, א. סט, שם אילפא
לשחיטת  באכילה, להתיר שבא הראשון הסימן שחיטת

היוצא.הסימן  האבר את באכילה מתיר שאינו השני
שם.72) כרבא,

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ËÈÁL73,‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· - ¿ƒ«≈»ƒ¿≈»¿«¿»¿«»
ËÁLÂ ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â74‰ÙÈ ÔÈkÒa «¬ƒƒ¿»≈≈««»¿»«¿«ƒ»»

È˙ek‰ „Á‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Á‡ .Èe‡¯k ‰ËÈÁL75 ¿ƒ»»»∆»»≈»ƒ¿∆»«ƒ
·LBz ¯‚ B‡76‰Ï· Ô˙ËÈÁL77Û‡L ,ÈÈÚa ·B¯˜Â . ≈»¿ƒ»»¿≈»¿»¿≈«∆«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê78‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓË È¯‰L . ∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«¬»»»
¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ dz·¯˜z ˙‡ÓËÂ79ÏÏ‚·e , ¿À¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«

Ì‡Â .Ô˙ËÈÁL ‰¯Ò‡Â ÌÈ˙ek‰ e˜Á¯˙ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»ƒ¿«¬«ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»»¿ƒ
‡Ï !‰¯Bz ÔÈc ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬ƒ¬»«¬ƒ»ƒ»…
‰¯eÒ‡ ‰Ù¯h‰ È¯‰L ,‡nËÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡‰ Ïk»»»«¬ƒ»¿«≈∆¬≈«¿≈»¬»
ÏÚ BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰¯B‰Ëe¿»¿ƒ∆¿»¿«≈»≈«À¿»«

‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Â Lc˜Ó ˙‡Èa80. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«√»»∆»ƒ¿»»¿»

א.73) יג, שם שחט.74)משנה, הגויים 75)אפילו
מצוות  עליהם שקיבלו אפרים, במדינת סנחריב שהושיב
גויים  לדין דינם השוו וחכמים אותן. קיימו ולא כישראל

א). ו, ואפילו 76)(שם, נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל
מקיימן. הוא ולטומאה.77)אם הכוונה 78)לאכילה

התורה  מן שאסור לקמן רבינו כותב באכילה אבל לטומאה,
אכילתה). על שלוקים הי"א, פ"ד שחיטה הל' (ראה
יב, (דברים הכתוב מן למדו ה"א, פ"א חולין [בתוספתא

. "וזבחת הקוף.כא) שזבח ולא הגוי שזבח ולא ואכלת" . .
(שמות  מהמקרא אחרת דרשה מביא שחיטה, בהל' ורבינו
את  הביא שרבינו ונראה מזבחו". ואכלת לך "וקרא טו): לד
אכילתה, על לוקה למה לנמק כדי מזבחו", "ואכלת הכתוב
"פן", כתוב שם בשמות אולם לוקים, אין 'עשה' על הלא

כלאֿתעשה]. דינו פ"ו.79)ו"פן" זה 80)לקמן מלשון
מן  טומאתו אם בדבר מפקפק עצמו שרבינו ללמוד, יש

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מדבריהם או התורה

.‡È‰Ï·p‰ ˙ÈÏe˜81¯B‰Ë d‡OB B‡ da Ú‚Bp‰ -82; ƒ«¿≈»«≈«»¿»»
¯·c ÏkL83BÈ‡ - ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ‰Ï·p‰ ÔÓ ∆»»»ƒ«¿≈»∆≈¿«≈¿«»≈

B‡ da Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‡OÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»ƒ¿»»∆«≈«»
‡ÓË d‡OB84?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .85Án‰ ‰È‰Lk ¿»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…«

L˜L˜˙Ó daL86‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ dÈ‡ È¯‰L ,87Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«¿≈∆¬≈≈»«¬»¬»¬»
˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈ Ì‡ ,BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¬

ıeÁaÓ ÌˆÚÏ ‰Îe¯‡88ÚbÓa ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¬»»∆∆ƒ«¬≈¿«¿»¿«»
ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ‡OÓ·e89‡È‰ ˙ÈÏew‰L ,eL¯t ¯·Îe . ¿«»¿»»≈»ƒ¿»≈«¿∆«ƒƒ

.ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰»∆∆«»ƒ»¿»»

הירך.81) עצם = קולית א. קכה, שם עצמות 82)משנה,
יכול  אינו שבה ובמוח ב) עז, (שם מטמאות אינן נבילה
לטומאה. שומר מדין אפילו מטמאה אינה ולפיכך ליגע,

במשא.83) מטמאה אינה למה ובברייתא 84)נימוק שם.
(יכול  יכול סתומה, בקולית ולא "בנבלתה" ב): קכו, (שם
יטמא", "הנוגע תלמודֿלומר ניקבה? אפילו לחשוב) אתה
טהור. – ליגע שאיֿאפשר ואת טמא, – ליגע שאפשר את
שערה  להכניס אפשר שהוא, כל אפילו נקובה הקולית אם
הקולית  בעצם הנגיעה גם ולפיכך במוח, ולנגוע הנקב דרך
פ"א  עוקצין (ראה לטומאה כשומר היא שהרי מטמאה,

טהורה.85)מ"א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי. שנקלף צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק מוח אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי 88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני 89)לרפאות במגע, אפילו

שם. יוחנן כרבי פסק שלם. באבר שנגע

.·È˙ÈÏe˜90- d·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d·wÏ ‰ÈÏÚ ·MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈ È¯‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È¯‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓk ‰·È˜ ¯qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי של בעיה - ב קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)

הזה. הסיום אין

âכסלו כ"ח חמישי âיום
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

היא 1) וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף שנבלת יבאר
ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף נבלת ודין טומאתה.
בהמה  נבלת כזית תחב הכשר. צריכה אם עליה חישב
בחזרת  העוף נבלת כזית הכורך מטמא. העוף שנבלת למקום
שבלעה  ואחר טהור עוף נבלת הבולע ובלעו. בסיב או
ודין  כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע  ואם הקיאה.
והראויים  בעוף הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים

יום חמישי 
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קכג

קכג

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כלב, מאכילת שנפסדה העוף נבלת לשתייה. או לאכילה
החי  מן ואבר הטמא, העוף נבלת ונשחט. שנטרף ועוף

הטהורה. מן או ממנה הפורש

.‡ÛBÚ‰ ˙Ï·2ÈtÓ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡nËÓ ¯B‰h‰ ƒ¿«»«»¿«≈ƒ«»ƒƒ
‰ÚeÓM‰3ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ «¿»»¿∆∆∆∆¡«¿»∆∆¬∆…«

- ÌÈna ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ ¯b·e Á¯Ê‡a ‰Ù¯Ëe ‰Ï·¿≈»¿≈»»∆¿»«≈¿ƒ∆¿»»¿»«««ƒ
,„·Ïa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏÎB‡a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈ƒ¿«»«»ƒ¿«

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L4‡È‰ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿≈»¿≈»¿≈«ƒ
‡ÏÂ ‡OÓa ‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ?d˙‡ÓËÀ¿»»≈»¿«¿»…¿«»¿…¿«»¿…
:¯Ó‡pL .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa CB˙a ‡l‡ ,‰t‰ CB˙a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆»¿≈«¿ƒ»∆∆¡«
‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ¿»∆∆¬∆…«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ

LÙp‰ ˙È·a5¯eÚL ˙˙Ï - 'ÏÎ‡z' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ ; ¿≈«∆∆¿∆∆∆¡«…«»≈ƒ
:da ¯Ó‡ È¯‰Â .˙ÈÊk ‡e‰L ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚLk d˙‡ÓËÏ¿À¿»»¿ƒ¬ƒ»∆¿«ƒ«¬≈∆¡«»
„Ú ÂÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰L ,„nÏÓ - ÂÈ„‚a ÒaÎÂ¿ƒ∆¿»»¿«≈∆«ƒ¿«≈»¿«≈¿»»«
˙ÈÊk ÚÏBa‰ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿∆≈«¿≈««≈«¿«ƒ
- B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÌÈÏÎa Ú‚Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓƒƒ¿«»«»¿»«¿≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏÎ·e Ì„‡a Ú‚B ‰È‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»»»≈«¿»»ƒ¿≈
¯‡La e¯‡aL BÓk ,Ô‡nË ‡Ï - B˙ÚÈÏa ˙ÚLa Ò¯Á∆∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»
ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ BÈ‡ ÚÏaL ¯Á‡Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡6, ¬«À¿¿««∆»«≈¿«≈¿»≈ƒ

‡¯ ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰LL¯tL ¯Á‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL ∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿À¿»««∆≈≈
·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»∆««ƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈

LÓL7ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ -8. ∆∆≈¿«≈≈ƒ

אחרי 2) פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים כל
בש"ס. שונים במקומות ומובאים י"ב מפי 3)פרק איש

רבינו. משה עד יכול 4)איש ז: הלכה שם כהנים בתורת
נבילה  תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף נבלת אף
לו  שאין טמא עוף יצא טריפה לה שיש נבילה ... וטריפה"

טהור). עוף על רק חל טריפה (איסור עיקר 5)טריפה
הבליעה. בבית היא הנפש שאר 6)הנאת אפילו פירוש,

חרס. של שאינם אינו 7)כלים שטבל טמא החמה. שקיעת
יום". "טבול ונקרא החמה שתשקע עד דבר לכל טהור

לטומאה 8) מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים מפני
הטומאה. מאב אלא

.·‰·LÁÓ ‰ÎÈ¯ˆ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÔÈ‡9‡nËÏ ≈ƒ¿«»«»¿ƒ»«¬»»¿«≈
‰¯eÓÁ‰ BÊ ‰‡ÓË10˙ÈÊk ‰pnÓ ÚÏaL ÔÂÈk ‡l‡ , À¿»«¬»∆»≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ

·MÁ .‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ≈
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ11, »∆»«¬ƒ»¬≈¿«¿»À¿«√»ƒ

Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿…∆ƒ¿À¿»««ƒ∆…»«
˙¯Á‡ ‰‡ÓË da12.¯LÎ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , »À¿»«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿≈

עד 9) אוכלין טומאת מטמאים שאינם אוכלין סוגי ישנם
שנבלת  רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב שהאדם
כזו. מחשבה בלי הבליעה בבית מטמאה טהור עוף

בגדים.10) נטמאו,11)שמטמאה - באוכלין נגעה אם
שאין  מפני כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב לא אם אבל
משנה  ג פרק [בעוקצין עוף. נבלת לאכול אדם בני של דרכם
בשווקים  אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג

ולפיכך  גויים), ידי (על נאכלת רב, עם שם שמתאסף
בהלכות  רבינו פסק וכן מיוחדת. מחשבה בלי גם מטמאה

ג]. הלכה ג פרק אוכלין אינה 12)טומאת א: נא, נידה
מטמאה  פירוש, מים. הכשר ולא שרץ הכשר לא צריכה
אחר) טמא בדבר (או בשרץ נגעה לא אפילו אוכלין טומאת
את  שמכשירים המשקין משבעת באחד נרטבה לא ואפילו
שבבית  מפני דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין
דבר  וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה מטמאה היא הבליעה
דבי  כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו

שם. ישמעאל רבי

.‚‰n„‡ ‰¯t13È‡ ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOeÏÚ Û‡ .Ôk Ô »»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»≈««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡nËÓ Ô‰L Ètƒ∆≈¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»∆ƒƒ≈¬≈∆

‰‡ÓË Ô‰a ÚbzL ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈÎ‡Ï14Ck ¯Á‡Â «¬ƒ»¿ƒƒ∆ƒ«»∆À¿»¿««»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË e‡nhÈƒ«¿À¿«√»ƒ

ופרים.13) להוסיף: מטמאה 14)יש טהור עוף נבלת
שמטמאה  מפני בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין
פרה  אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית חמורה טומאה
את  אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם  ופרים
נגעו  לא אם אוכלין מטמאים אינם בהם, המתעסקים

בטומאה.

.„LBÎa B·ÁzL ‰Ó‰a‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk15ÒÈÎ‰Â ¿«ƒƒƒ¿««¿≈»∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
CB˙Ï BÒÈÎ‰L B‡ ,‰hÓlÓ ‰M‡‰ ÈÚÓ CB˙Ï¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ¿
¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pL ÌB˜na B¯·Á ÏL B˙ÚÈÏa¿ƒ»∆¬≈«»∆ƒ¿«»«»

‡OB ÌeMÓ B‡nË ‰Ê È¯‰ - ‰‡nËÓ16ÌeMÓ ‡Ï , ¿«¿»¬≈∆ƒ¿ƒ≈…ƒ
.¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,Ú‚B≈«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

אפילו 16)בפלך.15) מטמא שמשא לשיטתו, רבינו
שם, כרבא פסק ממקומה. הטומאה את הזיז כשלא
ולא  במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות
כלל. מטמא שאינו כבלוע שדינם אביי לדעת בניגוד במגע

.‰˙¯ÊÁa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊk C¯Bk‰«≈¿«ƒƒ¿«ƒ¿«»«»«¬∆∆
- BB¯‚a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÚÏ·e da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»««ƒ∆…»«ƒ¿

‡ÓË ‰Ê È¯‰17·ÈÒa BÎ¯k .18‰Ê È¯‰ - BÚÏ·e ¬≈∆»≈¿»¿ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë19. »

בשר 17) לאכול אדם בני של דרכם היא. אכילה שדרך
חוצצת. החזרת אין ולכן רכים 18)בחזרת, חוטים כעין

אילנות. על בבית 19)הכרוכים נגעה לא שהטומאה מפני
חוצץ. והסיב הבליעה

.Âd‡È˜‰ dÚÏaL ¯Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿«»«»¿««∆¿»»¡ƒ»
‡ˆzLk ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏkÚ˙zL Ì„…̃∆∆ƒ¿«≈¬≈∆≈¿«≈¿»ƒ¿∆≈≈
˙È·a ‰‡nËÓ dÈ‡L ;d‡È˜nL ‰ÚLa BB¯‚Ïƒ¿¿»»∆¿ƒ»∆≈»¿«¿»¿≈
.d‡È˜nL ‰ÚLa ‡Ï ,‰ÚÈÏa ˙ÚLa ‡l‡ LÙp‰«∆∆∆»ƒ¿«¿ƒ»…¿»»∆¿ƒ»

.ÊB˙ˆ˜Ó ,BÚÏaL ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ÈÚÓ¿ƒ∆ƒ¿«»«»∆¿»ƒ¿»
LÈ Ì‡ :ÂÈt CB˙Ï ıeÁa B˙ˆ˜Óe ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ≈
- Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»

.¯B‰Ë»
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קכד הטומאות קכד אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÁÚÏa20BÈ‡ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ÌÏL ¯·È‡ ‰pnÓ »«ƒ∆»≈»»≈∆≈¿«ƒ≈
˙ÈÊk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â ¯Btˆ ÏË elÙ‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬ƒ»«ƒ«¬»»ƒ≈»¿«ƒ

.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË -ƒ¿»¿ƒ»»

תאכל"20) "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית ופחות

.ËÌÈÙk‰21‰ˆBp‰Â22ÌÈÏÎ‡k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»«ƒ¿«»««ƒ∆≈»√»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ23Ï·‡ .˙ÈÊÎÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·a ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»«»ƒ¿«ƒ¬»
ÌBË¯Á‰ ÔÓ ¯OaÏ ÌÈ·B¯w‰ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰«¿»«ƒ«¿ƒ«»»ƒ««¿
ÈL‡¯ .˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¬≈≈¿»»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ»≈

ÌÈt‚‡24ÔÈ‡ - ˙Bk¯‰ elÙ‡ ,˙BÓˆÚ‰Â ·f‰ L‡¯Â ¬««ƒ¿…«»»¿»¬»¬ƒ»«≈»
ÔÈÙ¯ËˆÓ25. ƒ¿»¿ƒ

הגסה.21) הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה הנוצה
הכנפיים.22) מריטת אחרי הנשארת הדקה מן הדקה
עימו 23) שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל אם

טהור. - לכזית לחתכם 24)משלימה ונוהגים הם יבשים
זו 25)ולזרקם. הלכה כל ומיטמאים. מטמאים אבל

ב. משנה א פרק בטהרות מקורה

.ÈÔÈk¯‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÓ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ¿«»«»ƒ»¬»»«ƒ
ÌÈˆÈa ÏL ÏÏM‰ ÔÓe ÔÈ„Èb‰ ÔÓ B‡26Ìc‰ ÔÓe ƒ«ƒƒƒ«∆∆∆≈ƒƒ«»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓe27ÔÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡ .¯B‰Ë - epnÓ ƒ»»ƒ««ƒ∆»¬»»≈ƒ
ÏBkL‡‰28Èa ÔÓe Ô·˜¯w‰ ÔÓe ÌÈˆÈa ÏL »∆¿∆≈ƒƒ«À¿¿»ƒ¿≈

·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡ ,ÌÈÚn‰29- BÚÓ‚e ¯e‡a «≈«ƒ∆ƒ¿»∆«≈∆»¿»
ÏÏÎa ‰˙BM‰L ;Ì¯OaÓ ÏÎB‡k ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈ƒ¿»»∆«∆ƒ¿«
È¯‰L ,¯B‰Ë - BÚÓ‚e ‰nÁa e‰ÁÓ‰ .ÏÎB‡≈ƒ¿»««»¿»»∆¬≈

BÁÈ¯Ò‰30. ƒ¿ƒ

בשידרה.26) דבוקות כשהן הקטנות חתך 27)הביצים
ואכלו. חי מעוף בשר השידרה 28)כזית שעל הבשר

בו. דבוקות שהביצים שומן 30)השומן.29)מבפנים.
לאכילה. ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך

.‡È¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·31- ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ‰„ÒÙpL ƒ¿«»«»∆ƒ¿¿»ƒ∆¡…«∆∆
˙B¯M‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â Ò¯Ák ‰L·È Ì‡ ÔÎÂ .‰¯B‰Ë¿»¿≈ƒ»¿»¿∆∆¿≈»¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯BÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ≈≈¿≈«¬ƒ¿∆»¿»¬≈

Ïˆ ÏÎB‡‰Â .‰¯B‰Ë32È¯‰ - ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ¿»¿»≈∆∆∆ƒ¿«»«»¬≈
.¯B‰Ë ‰Ê∆»

בהמה.31) נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה מבואר
מספק 32) טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם) למעלה

פסק  עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני
בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא מפני מטמא שאינו

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר

.·È- ‰¯Lk ‰ËÈÁL ËÁLÂ Û¯ËpL ¯B‰Ë ÛBÚ»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˜ÏÓ Ì‡Â .‰¯ÊÚa ËÁL elÙ‡Â ,ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿«¬ƒƒ¿«»¬»»¿ƒƒ¿«

ez¯‰ËÓ B˙˜ÈÏÓ ÔÈ‡ - ‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ33˙‡ˆÓ . ¿ƒ¿»¿≈»≈¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈»
¯ÓB‡34,ÌÈÙa ÔÈa ıeÁa ÔÈa ,¯B‰Ë ÛBÚ ËÁBM‰L : ≈∆«≈»≈«≈ƒ¿ƒ

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÔÈa ÌÈL„˜ ÔÈa35˜ÏBn‰Â ; ≈»»ƒ≈Àƒ¬≈∆»¿«≈
ÌÈÙa ÔÈlÁ36el‡ È¯‰ - ıeÁa ÌÈL„˜ ˜ÏnL B‡ Àƒƒ¿ƒ∆»«»»ƒ«¬≈≈

ÔÈ‡nËÓ37.‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ÌÈ„‚a ¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»

בחוץ.33) ובין בפנים מזה.34)בין על 35)יוצא ואף
קדשים  עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי
שחיטת  את תורה החשיבה הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ
שבפנים  בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם וכל 36)ובחוץ
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, שם 37)שכן משנה

בשום  לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח,
"לא  המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ וקדשים מקום,

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה

.‚È˜ÏBn‰38Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÙa ÌÈL„˜ «≈»»ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»¿»
ÓB˜Óa e¯‡aL ÔÈÓeÓ Ô‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂel‡ È¯‰ - B ¿…ƒ¿¿»∆ƒ∆≈«¿ƒ¿¬≈≈
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ,Ba ‡ˆBik .ÔÈ¯B‰Ë39‰Ù¯ÚpL ¿ƒ«≈∆¿»¬»∆∆∆¿»

da ·È˙k ‰¯tk .‰¯B‰Ë - d˙ÎÏ‰k40ÌÈL„˜k41ÔÎÂ . ¿ƒ¿»»¿»«»»¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
‰ËÁL Ì‡42Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁpÏ d˙„È¯È ¯Á‡ ƒƒ¿¬»««¿ƒ»»«««««ƒ

È„ÈÓ d˙ËÈÁL d˙B‡ ‰ÏÈv‰ - ‰‡‰a ‰¯eÒ‡L∆¬»«¬»»ƒƒ»»¿ƒ»»ƒ≈
.‰Ï·¿≈»

התורה 38) אמנם תאמר, שלא מלמדת, והיא שם. ברייתא
לא  לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה

נבילה. מכלל הרוג 39)יצאה אדם נמצא אם ב. ע, שם
אותה  מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא

אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף. בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰¯B‰Ë - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙È·a44‰¯LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰ -46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

d¯O·k Ô‰ È¯‰ - dlL ÌÈ¯tv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
שאיסורו  מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס, הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע הר"י
באב. כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים

למעלה  אמרנו טהור בעוף ג'). משנה שם (טהרות ומצטרפים
מנמק  הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה
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קכה

קכה

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ולפיכך  מצויים אוכליה אין טמא עוף נבלת ההבדל: את
שיימצאו  עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים

העוף. מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים

.ÂË¯·È‡ - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ „Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ „Á‡∆»»«»¿∆»»«»≈≈»
.ÏÏk ‰‡ÓË Ba ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë Ì‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓƒ«««≈≈∆»¿≈À¿»¿»

‰Ó‰a‰ ÏÎÏ ,e‡nhz ‰l‡Ïe :¯Ó‡pL48‡ÈˆB‰Ï - ∆∆¡«¿≈∆ƒ«»¿»«¿≈»¿ƒ
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Ò¯t BÏ ÔÈ‡L ÛBÚ‰ ˙‡∆»∆≈«¿»ƒƒ«¿»»¿
ÏL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ‡nËÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL∆…»«»∆»¿«≈≈»ƒ««∆

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a49. ¿≈»«»

פרסה".48) מפרסת היא "אשר ממשיך: והכתוב
העוף.49) מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב ומפני

.ÊË˙n‰ ÔÓ ¯·È‡50˙Ï·k ‡e‰ È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ ≈»ƒ«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿«
˙Ï· ‰˙È‰ Ì‡ :epnÓ L¯tL ÛBÚ‰- ¯B‰Ë ÛBÚ »∆≈≈ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿«»

Ì‡Â ;˙ÈfÎa ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‰‡nËÓ¿«¿»À¿»¬»¿≈«¿ƒ»¿««ƒ¿ƒ
Ì‡Â .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»«¬ƒ»ƒ«≈À¿«√»ƒ¿ƒ
Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‡ÓË ÛBÚ ˙Ï· ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»≈ƒ«≈À¿«√»ƒƒ
„Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ BÈ‡Â .¯LÎ‰Â ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»¿À¿«¿≈¿«≈√»ƒ¬≈ƒ«
BÓk ,‡nËÏ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ¯eÚLk ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ»»√»ƒ¿«≈¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

(אהלות 50) במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף מן אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
ושיעורה 1) בתורה האמורים שרצים שמונה טומאת יבאר

דיניה. וכל

.‡„ÏÁ‰ :Ô‰Â ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰BÓL2 ¿»¿»ƒ»¬ƒ«»»≈«…∆
˙ÓLz‰Â Ák‰Â ‰‡Ël‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«¿»»¿«…«¿«ƒ¿∆∆
ÔÈÚÏ ı¯L ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - ËÓÁ‰Â¿«…∆À¿«À»»»¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«

.‰‡ÓËÀ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

"ãìçä :ïäå ,äøBza ïéøeîàä íéöøL äðBîL. . .ïéàø÷pä ïäå §¨§¨¦¨£¦©¨¨¥©Ÿ¤§¥©¦§¨¦
äàîè ïéðòì õøL." ¤¤§¦§©ª§¨

שמהחולד  השרצים ששבעת כתב יעקב" "קהלת בספר
כלול  אחד וכל הטומאה קצוות שבעה סוד הם והלאה
להם  יש ואלו טומאה, שערי מ"ט ביחד הרי השאר מן
שבים  (כל טהורים שבים אלה ששבעה טהרה צד עוד
ואין  א.) קכז, (חולין בים גם אינו החולד אבל טהור)
שכתב  כמו לבינה, רומז חולדה כי כלשהו טהרה צד לו
הטמנה  לשון חולדה כי הנביאה חולדה בעניין הרב
דקאי  אלקינו" לה' "הנסתרות דאתכסיא עלמא וכיסוי,
לז' מתפשטים מ"ט שערים, נ' ובבינה הבינה. בחינת על
עלֿידי  מתקדשים וכולם בה נשאר הנו"ן ושער קצוות
שבחזרתם  התשובה סוד והוא מטהרתו האם כי הבינה,
לו  אין בבינה גם פגם אם אבל נטהרו לבינה למקורם
שהיו  מצרים ביציאת מצינו וכן להטהר. מקום שוב

לשער  הגיעו ואילו טומאה, שערי במ"ט שקועים ישראל
להטהר. יכולים היו לא שוב הנו"ן

אבל  מצרים, לגאולת בנוגע הוא זה שכל להוסיף ויש
כי  הנו"ן שער של הבירור גם יהיה האמיתית בגאולה
העניין  שהיה אלא בתוקפו נשאר עדיין הרע במצרים
הרע  יתבטל השלימה בגאולה אבל העם", "ברח של
נאמר  זה ועל תלכון" לא "...ובמנוסה וכתיב לגמרי
שהנפלאות  נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
עוד  ויהיו הדמיון, בכ"ף צאתך כימי הם שלעתידֿלבא

מהם. למעלה הרבה

שהקשה התשובה, בעבודת לדבר אדמוה"ז ודוגמא
בהם, מועילה תשובה שאין מעניינים התשובה' ב'אגרת
התשובה, בפני העומד דבר לך אין והרי יתכן איך
עילאה  תשובה אבל תתאה תשובה מועילה שאין ומתרץ
אלו. לעניינים גם מועילה בבינה) עילאה (תשובה
זה  הרי בים חולדה שאין הגם בעניינינו ועלֿדרךֿזה
ים  בחינת ומתגלה כשנמשך אבל סתם, ים בבחינת
גם  טהרה נעשה אזי יותר נעלית בדרגא לעתידֿלבוא
הגילויים  שכל ומכיון הנו"ן. שער בירור לחולדה בנוגע
עתה, ועבודתנו במעשינו תלויים לעתידֿלבוא שיהיו
במעשינו  להיות צריך זה דבר ודוגמת שמעין הרי
שלומדים  עלֿידי נפעל זה ועניין עתה. גם ועבודתנו
כמו  שלהם המציאות כי שרצים, שמונה אודות בתורה
אלא  עוד ולא קדושה, של עניין הוא בתורה שהיא
שמונה  של והטהרה הבירור פועלים שעלֿידיֿזה
שער  של לטהרה עד העולם, במציאות גם השרצים

הנו"ן.
י"ח  סימן טהרה ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

שאפשר 2) בוודאות, לקבוע המדע אנשי בידי עלה לא
השרצים  שמונת של זהותם את להלכה, עליה לסמוך

בזמננו. ושמותיהם

.·ı¯M‰3Ì„‡ ‡nËÓ .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - «∆∆»≈¬«À¿¿«≈»»
ÌÈÏÎÂ4¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa5‡nËÓ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈¿«≈
‡OÓa6ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰Â ,7˙ÚLa ¿«»¿«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ8‰L„ÚÎa B˙‡ÓË ¯eÚLÂ .9ÌÈˆ¯M‰ ÏÎÂ . «»¿ƒÀ¿»¿«¬»»¿»«¿»ƒ

‰L„ÚÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ10. ƒ¿»¿ƒ¿«¬»»

מ"א.3) פ"א הטומאה.4)כלים אב השרץ 5)ככל אם
בדופנו  נגע ולא חרס כלי לאויר והכניסוהו בחוט תלוי היה

הכלי. נטמא (שם).6)- נגע לא כתוב 7)אם בתורה
ולא  הערב", עד יטמא במותם בהם "הנוגע לא): יא, (ויקרא
אחרות. בטומאות שנאמר כמו בגדיו" "יכבס נאמר

שפירש 8) אחר ומכלֿשכן בשרץ, מגע בשעת אפילו כלומר,
ברייתא 9)ממנו. החומט. של ברייתו תחילת כשיעור

א. יא, משרץ 10)חגיגה עדשה וחצי זה משרץ עדשה חצי
ב). טו, (מעילה ומטמאים מצטרפים - אחר
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קכו הטומאות קכו אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‚ÌÈ¯·È‡‰11¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡12ı¯M‰ ÔÓ ¯·È‡ . »≈»ƒ≈»∆ƒ≈»ƒ«∆∆
B˙i¯·k13. ƒ¿ƒ»

מ"ז.11) פ"א שהם.12)אהלות בכל מטמאים
ה"ג).13) פ"ב למעלה (ראה שנברא כמו שלם, כשהוא

.„¯Oa14,‰L„ÚkÓ ˙BÁÙ ‡e‰L ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â »»¿ƒƒ«¬»∆»ƒ«¬»»
‡nËÓ - ˙n‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa≈∆≈≈ƒ««≈∆≈≈ƒ«≈¿«≈

B˙‡ÓË15Ána B‡ ÂÈÏÚL ¯Oaa ‰È‰iL ‡e‰Â . À¿»¿∆ƒ¿∆«»»∆»»«…«
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ÌˆÚaL16. ∆»∆∆¿≈¿«¬¬»

הקודמת.14) להלכה פירוש שרץ.15)זה טומאת
הי"א.16) פ"ב למעלה ראה

.‰¯Oa17¯B‰Ë - ı¯M‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ18; »»ƒ«««≈ƒ«∆∆»
‰Ó :Blk ı¯MÏ ‰ÓBc‰ ¯·È‡ ‡l‡ ‡nËÓ ÔÈ‡L∆≈¿«≈∆»≈»«∆«∆∆À«
- L¯Bt‰ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa - ı¯M∆∆»»¿ƒƒ«¬»«≈»«≈

.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»

ועצמות.17) גידים ב.18)בלי קכח, חולין ברייתא

.Â‡ÈÏk‰19Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â „·k‰Â «À¿»¿«»≈¿«»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ¯·È‡ Ô‰L20,¯O·k Ô‰ È¯‰ - ∆≈≈»¿≈ƒ¬ƒƒ¬≈≈¿»»

.ÔÈ¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ eL¯t Ì‡Â¿ƒ≈¿ƒ««¿ƒ

ה"ד.19) פ"ב למעלה ראה שם. נחתכו 20)חולין אם
ה"ד. פ"ב למעלה ראה וגדלים. חוזרים אינם

.Êı¯M‰ Ìc21B¯O·k -22Ïk ‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓe , ««∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿«¬»»»
¯Oaa ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ23. ¿«∆¿À»«»»

א.21) יז, מעילה בכעדשה.22)משנה אבל 23)מטמא
שם, בגמרא חנין כרב מצטרף, אינו הבשר מן פירש אם

ה'תוספו  אמר.וכפירוש ד"ה שם ת'

.Áı¯M‰ ˙BÓˆÚ24¯BÚÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ÂÈ¯tˆÂ ÂÈ„È‚Â «¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ¿
¯B‰Ë - ˙ÓLz‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â „ÏÁ‰25ÏÚ Û‡ , «…∆¿»«¿»¿«»¿«ƒ¿∆∆»««

Ba Cl‰ ‡ÏÂ B„aÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÁÏ ‡e‰L Èt26Ï·‡ . ƒ∆««¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ≈¬»
,Ô¯O·k - ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚ»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆ƒ¿»»
È„k Ô‰a Cl‰L B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰L„ÚÎa ‡nËÓe¿«≈¿«¬»»¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆¿≈
Cel‰ È„k ?‰„B·Ú È„k ‡È‰ ‰nÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰„B·Ú¬»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»¿≈ƒ

.ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ

"וכל 24) שנינו: ה"ב, פ"י שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מן  ולא העצמות מן לא יטמא", עליו מנבלתם יפול אשר

גידים. מוסיף ורבינו קכב,25)הציפרניים. חולין במשנה
תנשמת. מנו ולא מטמאים, שעורותיהם השרצים נמנו א

ב. עמוד שם ה"ט.26)ראה פ"א למעלה ראה

.Ëı¯M‰ ˙ÈÏe˜27Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ - ƒ«∆∆«≈«»»««ƒ
L˜L˜˙Ó Án‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÁÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L28, ∆ƒ¿≈»…«¿∆ƒ¿∆«…«ƒ¿«¿≈

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¬∆¬»¬»ƒ»»≈ƒ¿
Ú‚Bp‰ È¯‰ - ıeÁaÓ da ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈÂ¿≈¿≈¿«¬¬»»ƒ«¬≈«≈«

k Ô‰a LiL ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ,‡ÓË da˙BÏÚ‰Ï È„ »»≈¿»»≈»ƒ∆≈»∆¿≈¿«¬

e¯‡aL BÓk ,‰Îe¯‡29- ‡e‰L ÏÎa ˙ÈÏew‰ ‰·w . ¬»¿∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆
‡ÓË ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰30. «≈«»ƒ»»»≈

א.27) קכה, שם הי"א.28)משנה פ"ב למעלה ראה
שם.30)שם.29) חולין

.Èı¯M‰ ˙ˆÈa31˙Ów¯Ó‰32ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««∆∆¿¿À∆∆««ƒ∆«∆∆
dÎBzÓ ‰‡¯33Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‰¯B‰Ë - ƒ¿∆ƒ»¿»ƒ¿»»∆«≈«

.‡ÓË da»»≈

מהם 31) ויש חיים, ולדות שמולידים שרצים יש ב. קכו, שם
ביצים. שמטילים ולטאה) צב בה 32)(חומט שהתרקמה

בעלֿחי. השקופה.33)תבנית הביצה קליפת דרך
ריקומה? היא "וכמה אמרו: ה"ה, פ"ח חולין [בתוספתא
במצב  שאפילו רבינו, ומפרש מתוכה". השרץ שייראה כדי
בברייתא  נאמר והטעם ניקבה. שלא זמן כל טהורה, – שכזה

עצמו]. בשרץ לנגוע שאיֿאפשר מפני שם,

.‡Èı¯L34¯Oaa Ú‚Bp‰ - ‰Ó„‡ BÈˆÁÂ ¯Oa BÈˆÁL ∆∆∆∆¿»»¿∆¿¬»»«≈««»»
Blk Èt ÏÚ ıÈ¯L‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ó„‡·e ,‡ÓË35- »≈»¬»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈À

,‰Ó„‡a Ú‚Bp‰ Û‡,B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ««≈«»¬»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»
‡ÓË36. »≈

שם.34) רחבו.35)משנה לכל לא אבל ארכו, לכל
לוי 36) בן יהושע ר' של פירושו לפי במשנה, יהודה כר'
שם.

.·È„ÒÙpL ı¯M‰ ¯Oa37ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â ¿««∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆∆¡…
L·È .¯B‰Ë - ·Ïk‰38ÏBÎÈ Ì‡ :O¯Ák ‰OÚpL „Ú «∆∆»»≈«∆«¬»¿∆∆ƒ»

- ‰È‰Lk ÁÏ ¯ÊÁÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯M‰Ï¿ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈¿«¬…«¿∆»»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
;ı¯M‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆

Ìi˜ BcÏLÂ L·iL ı¯L Ï·‡39BcÏLÂ Û¯OpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿
‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙„ÓBÚ Blk ˙È·˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈

ÈÈÚa ·B¯˜Â41.Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי"ג פ"א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב. וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ı¯M‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈ¯B‰Ë - e¯ÒÁÂ42˙BÁÙe ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

- ¯eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ‡nËÓ43¯eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È¯‰ - Ô¯eÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â e¯ÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰¯Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈

.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ"ד.42) פ"ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי שמעון ר' שיטת נפרכה ב,
הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי
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קכז

קכז

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יחזרו  לא שוב מכשיעור, לפחות שצמקה מפני זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ"ד אוכלין טומאת

.„Èı¯M‰45,Ô‰ÈL‡¯ eÊz‰ .˙eÓiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «∆∆≈¿«≈«∆»À¿»≈∆
Ûeb‰ ¯BÚa ‰¯ÚÓ L‡¯‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡46Û‡ , ««ƒ∆¬«ƒ»…¿…∆¿««

‰‡Ël‰ ·Êk ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ47.ÔÈ‡nËÓ - «ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿««¿»»¿«¿ƒ
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯‡L48LÁp‰Â Úc¯Ùv‰ ÔB‚k ,Ôlk ¿»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿«¿«¿≈«¿«»»

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·¯˜Ú‰Â¿»«¿»¿«≈»∆««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¬≈≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»√»ƒ

ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË49‡nËnM ‰Ó ÌÈˆ¯M‰ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ≈»¿≈¿¿»«¿»ƒ«∆¿«≈
.‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈn‰ ˙BÓMÓ ıeÁ B˙BÓa¿ƒ¿««ƒƒ«¿…»ƒ«»

מ"ו.45) פ"א (קנה 46)אהלות הסימנים שני  נמלקו אבל
שריש  משמע, ושם א. כא, בחולין לקיש כריש פסק וושט).
לא  העור אבל הסימנים, שני מליקת על רק מקפיד לקיש

מוריד. ולא מגוף 47)מעלה לגמרי והופרד שנחתך
כל  בו שאין ואףֿעלֿפי מסוים, זמן עוד מפרכס הלטאה

השמונה.48)חיות. בין א בהלכה נמנו אפילו 49)שלא
ומשקין. אוכלין מטמאים אינם בטומאה, נגעו אם

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
ומתי 1) אותה, הרואה או בה הנוגע זרע שכבת טומאת יבאר

דיניה. וכל מטמאה היא

.‡Ú¯Ê ˙·ÎL2Ì„‡ ‰‡nËÓ .‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó - ƒ¿«∆«≈¬«À¿»¿«¿»»»
‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»

‡OÓa3ÌÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰ ÔÈ‡Â ,4˙ÚLa ¿«»¿≈«ƒ¿«≈»¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ5da Ú‚Bp‰ „Á‡Â .6d˙B‡ ‰‡B¯‰ „Á‡Â «»¿∆»«≈«»¿∆»»∆»

B¯O·a7‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈL -8‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ƒ¿»¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»¿«»
‰L„ÚÎa - Ú‚BpÏ ?d¯eÚL9ÏÎa - ‰‡B¯ÏÂ , ƒ»«≈«¿«¬»»¿»∆¿»

‡e‰L10epnÓ ‡ˆzL „Ú ‡ÓË ‰‡B¯‰ ÔÈ‡Â .11ÌzÁÈÂ ∆¿≈»∆»≈«∆≈≈ƒ∆¿«¿…
‰n‡ Èt epnÓ12˙·ÎL epnÓ ‡ˆz ¯L‡ :¯Ó‡pL , ƒ∆ƒ«»∆∆¡«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«

CÎÈÙÏ .Ú¯Ê13ÌÒÈ˜a ‰‡¯ elÙ‡ ,14‰ÚÈb‰Â ÏÈ‡B‰ , »«¿ƒ»¬ƒ»»¿≈»ƒ¿ƒƒ»
B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰‡B¯‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‰n‡ ÈÙÏ15B‡ ¿ƒ«»ƒ¿»¿∆»»∆≈¬«¿»

Ò‡a ‰‡B¯‰16.‡ÓË - »∆¿…∆»≈

מ"א).2) פ"א (כלים אדם שם.4)שם.3)של
מגעו.5) בשעת אפילו אדם 6)פירוש, של זרע בשכבת

טמא. שהנוגע מהכתוב למדו - ב מג, בנדה אחר.
ממנו.7) שיצאה מי"א.8)האדם פ"ה שם,9)זבים נדה

בשרץ. מנוגע זה למדו חנילאי. רבי של מימרא
א.10) מ, שם רבינו 12)שם.11)משנה, האבר. נקב

התכוון  ולא אמה, פי "ממנו" ויחתום וכתב: בלשונו דייק
לפי  עד הגיע ממנו משהו אלא האמה פי כל שהחתים לומר
פ"א  זבים פרשת כהנים' (ב'תורת ממנו חלק וסתם אמה
לא  שאפילו ומכאן שהוא. כל אפילו "החתים" דרשו: ה"ג,
לא  אם להוציא "החתים"), נקרא האמה, פי כל את סתם
משנה' כ'סתם פסק ממנו. כלום נסתם ולא האמה לפי הגיע
(ראה  כשמואל ולא ב) מג, (שם חנילאי וכרב א) מ, (שם
וראה  כסףֿמשנה, (ראה הראב"ד השגת בזה ומיושבת שם).

הבאות). ההערות שתי שהיא.13)גם בכל שמטמאה מפני
לפי 14) על הזרע עליו ועבר האבר, לחלל קיסם הכניס

רבה: שאל א כב, שם בגמרא הדברים: [ביאור האבר.
רחמנא  אמר ממנו מהו? בקיסם זרע) (שכבת קרי הרואה
מבשרו  (שיצא) דנפיק עד ממנו") תצא "אשר אמרה (התורה
"ממנו" (תיבת ממנו האי אפשר) (או דילמא או בקיסם, ולא
(יצא  ליה תיפוק ליה, אמר לחוץ? טומאתו שתצא עד זו)
האבר. פי בחתימת אלא מטמא אינו עצמו דהוא זה) דין לו
כחתימת  שיעור שצריכה כשמואל, רבה שדעת רש"י, ופירש
את  מקטין האמה בפי מקום התופס והקיסם האמה, פי
שאינו  פשוט הדבר כן ואם לשם, שהגיע הזרע שיעור
במשהו, שמטמא שדעתו ומפני כך, מפרש רבינו וגם מטמא.
תמיהת  גם מיישב זה ביאור טמא. – בקיסם שרואה פסק

ומ"ש]. ד"ה אבר.15)הכסףֿמשנה קישוי מתוך
גורמים 16) אלה בהלה. קפיצה, מרובה, ושתיה אכילה

א). לה, (נדה זרע להוצאת לפעמים

.·Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡17Ôa ‰È‰iL „Ú ‰‡nËÓ ÔË˜ ÏL ≈ƒ¿«∆«∆»»¿«¿»«∆ƒ¿∆∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz18. ≈«»ƒ¿∆»

ב).17) לב, נדה (וראה ה"א פ"ו זבים פרשת כהנים' 'תורת
נתבאר,18) והי"ב ה"ד פ"א ומושב משכב מטמאי בהל'

מטמאה. אחד יום בן קטן של שזיבה

.‚‰¯B‰Ë - ‰n„‡ Ú¯Ê ˙·ÎL19‰·Ï ‰È‰zL „Ú , ƒ¿«∆«¬À»¿»«∆ƒ¿∆¿»»
˙ÎLÓÂ20. ¿ƒ¿∆∆

ב.19) לב, זבים 20)נדה (תוספתא, טריה ביצה כלובן
ה"ב). פ"ב

.„˙·ÎL ÏÎÂ21da LÈb¯Ó Ì„‡ ÏL BÙeb ÔÈ‡L Ú¯Ê ¿»ƒ¿«∆«∆≈∆»»«¿ƒ»
‡Ï·e ÈeM˜ ‡Ïa ‰‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡nËÓ dÈ‡ -≈»¿«¿»¿ƒ»ƒ»»¿…ƒ¿…
‰¯˜Ú .Ú¯Ê ˙·ÎL ÌeMÓ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ‰Â‡z«¬»≈»¿«¿»ƒƒ¿«∆«∆∆¿»
- ‰Lb¯‰a ‡lL ‰˙ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Lb¯‰a¿«¿»»««ƒ∆»¿»∆…¿«¿»»

‡ÓË22. »≈

אמרו 21) אחרון בלשון א). מג, (נדה שמואל של מימרא
ואףֿעלֿפיֿכן  מטמאה הרגשה בלא שאפילו שמואל, בשם
(כסףֿ כך סובר שרבא מפני ראשון, כלשון רבינו פסק

(ראה 22)משנה). שנייה גירסא ראשון בלשון כשמואל
כסףֿמשנה).

.‰¯‰¯‰Ó‰23ÌBÏÁa ‰hÓ LnML ‰‡¯Â ‰ÏÈla «¿«¿≈««¿»¿»»∆ƒ≈ƒ»«¬
B¯Oa ‡ˆÓe „ÓÚÂ24‡ˆÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÁ ¿»«»»¿»«««ƒ∆…»»

LnML LÈb¯‰L ÔÂÈk .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬≈∆»≈≈»∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈
;ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ CÎÈÙÏe ,‰Lb¯‰a ‰‡¯ ¯·k ÌBÏÁa«¬¿»»»¿«¿»»¿ƒ»»»¿»«
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÂÈÏÎa B‡ B¯O·a ‰Áp˜˙Â ËÚÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ»…
B‡ ,ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ ‡ÏÂ ¯‰¯‰ .˙ÈÁeÏÁÏ ‡ˆÓ»»«¿ƒƒ¿≈¿…»»¿»«

¯B‰Ë - ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÁ B¯Oa ‡ˆnL25. ∆»»¿»«¿…ƒ¿≈»

שם.23) נדה הונא, רב של כפירושו מ"ג, פ"ח מקוואות
המין.24) ה"ג.25)אבר פ"ו שם תוספתא,

.ÂÌÈÓ ÏÈËn‰26ÔÈ˜eÏÁ ÌÈÓ ‰‡¯Â27ÌÈ¯eÎÚ B‡ «≈ƒ«ƒ¿»»«ƒ¬ƒ¬ƒ
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קכח הטומאות קכח אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰lÁza28- ÛBqa B‡ ÚˆÓ‡a Ì˙B‡ ‰‡¯ ;¯B‰Ë - «¿ƒ»»»»»»∆¿««
‡ÓË ‰Ê È¯‰29„ÚÂ ‰lÁzÓ Ìlk ÏÈË‰L ÌÈn‰ eÈ‰ . ¬≈∆»≈»««ƒ∆≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿«

ÌÈ·Ï eÈ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈ˜eÏÁ ÛBÒ¬ƒ¬ƒ¬≈∆»»¿»ƒ
ÔÈÎLÓÂ30CBzÓ ˙B·Ú ÌÈtË ÏÈËn‰Â .‡ÓË - ¿ƒ¿»ƒ»≈¿«≈ƒƒƒ»ƒ

¯B‰Ë - ‰n‡‰31. »«»»

מ"ב).26) (שם שמדובר 27)משתין נראה טיפות. טיפות
כשהפסקת  אבל בקילוח, מים להטיל שדרכו בריא באדם
אפילו  טהור לזיבה, קשר לה שאין מחלה, מחמת באה הזרם

בסוף. באות ואחרֿכך 28)כשההפסקות ההטלה בהתחלת
נפסק. בלתי כזרם נורמלית מוכיח 29)הטלה הזה השינוי

השתן. עם יצאה זרע ביצה.30)ששכבת שם 31)כלובן
למד  ומזה חסמא". אלעזר רבי דברי "טמא, שנינו: (מ"ג)
כמותם  ופסק ומטהרים, עליו חולקים שחכמים רבינו,

(כסףֿמשנה).

.ÊÏ·hL È¯˜ ÏÚa32- ÏaËiL Ì„˜ ÌÈÓ ÏÈh‰ ‡ÏÂ ««∆ƒ∆»«¿…ƒƒ«ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌÈÓ ÏÈhiLk33Ú¯Ê ˙·ÎL ÈÁeˆÁˆ ÈtÓ ,‡ÓË ¿∆«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«∆«

ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓ ÏÈhiLk ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿∆«ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34„ÏÈ Ï·‡ ;Ô˜Êa B‡ ‰ÏBÁa35- ‡È¯a ¬ƒ¿∆¿»≈¬»∆∆»ƒ

ıÁk ‰˜ÊÁa Ú¯Ê ˙·ÎL ‰¯BÈ ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë»ƒ¿≈∆∆ƒ¿«∆«¿»¿»¿≈
‰n‡‰ ÔÓ ˙˜z dlk ‡È‰Â36‰nk „Ú .37?„ÏÈ ‡e‰ ¿ƒÀ»ƒ¿∆∆ƒ»«»««»∆∆

ıÏBÁ B‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈««¿««¿≈≈
BÈÏÁ ÈtÓ Ôk ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏÚÓ38È¯‰ - ƒ¿»¿ƒ≈»«¬≈ƒ¿≈»¿¬≈

.‰Ê ÔÈÚÏ ‰ÏBÁ ‰Ê∆∆¿ƒ¿»∆

מ"ד.32) הטבילה.33)שם שם.34)אחר יוסי, כרבי
צעיר.35) המין.36)אדם ב.37)אבר כד, חולין
חולשתו.38)

.Á‰M‡ ÏÎÂ39Ì„˜ ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ d˙hÓ ‰LnML ¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ»»¿»¿»¿»¿»…∆
d˙‡ÓËa ‡È‰ È¯‰ - ‰ÙÈ ‰ÙÈ dÓˆÚ Áp˜zL40. ∆¿«««¿»»∆»∆¬≈ƒ¿À¿»»

שם.39) מקוואות, תפלוט 40)מס' שלא שאיֿאפשר
הבאה. בהלכה ראה טמאה. – והפולטת זרע, שכבת

.Ë- Ô˙hÓ eLnML ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆ƒ¿ƒ»»
‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈLe ,ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL41. ¿≈∆¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»

˙Ú‚B ÌeMÓ ‰‡ÓË ‰M‡‰ ÔÈ‡Â42,Ú¯Ê ˙·ÎLa ¿≈»ƒ»¿≈»ƒ««¿ƒ¿«∆«
ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙ÚÈ‚pL43˙LnLÓ‰ ‡l‡ ,‰ÚÈ‚ dÈ‡ ∆¿ƒ«≈«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»«¿«∆∆
È¯˜ ‰‡B¯k ‡È‰ È¯‰44ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‡e‰Â . ¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿∆«»»ƒ

‰M‡Â] :¯Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈÂ45LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ
dÈ‡ - ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ .[d˙‡…»»¿»¿«»ƒ«»»ƒ≈»

‰·ÈÎLa ‰‡nË˙Ó46˙·ÎL ˙ÚÈ‚a ‰‡nË˙Ó Ï·‡ , ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰Ú‚ Ì‡ Ú¯Ê47ÏÚBa‰ ,CÎÈÙÏ] .ıeÁaÓ d¯O·a ∆«ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ«¿ƒ»«≈

[‰¯B‰Ë - dk¯„k ‡lL ‰ÏB„b48d˙B‡ ‡nË ‡lL ; ¿»∆…¿«¿»¿»∆…ƒ≈»
.dk¯„k ‡l‡ ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ·e˙k‰«»¿À¿«≈«¿»ƒ∆»¿«¿»

אותה 41) איש ישכב אשר ואשה יח) טו, (ויקרא הכתוב מן
הערב. עד וטמאו במים ורחצו זרע, מא,42)שכבת נדה

מת 43)ב. טומאת (בהל' כבר נתבאר נראה. שאינו מקום

מטמאה. אינה הסתרים בבית טומאה שנגיעת ה"ג), פ"א
היא 44) הכתוב גזירת זרע. שכבת ממנו שיצאה כאיש דינה

ה"ז):45)(שם). (פ"ו מצורע פרשת כהנים' ב'תורת
שנים  שלוש בת מוציא שאני יכול לקטנה. פרט "אשה",
משמע  אשה סתם פירוש, "ואשה". תלמודֿלומר אחד? ויום
אחד, ויום שנים שלוש בת מרבה המיותרת והוא"ו גדולה,

לביאה. ראויה אינה זה מגיל למטה הכתוב:46)אבל מן
וכו'. אותה איש ישכב אשר נגעה.47)ואשה צ"ל:

ב.48) לד, יבמות

.ÈÏÚBa‰49‰ ˙‡- Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ‰M‡ «≈∆»ƒ»¿…ƒƒ¿«∆«
„Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë»««ƒ∆∆¡»¿≈»ƒ»¿»«

.LÈ‡‰ ‡ÈˆBiL∆ƒ»ƒ

ה"ח.49) שם כהנים' 'תורת

.‡È‰M‡‰50Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL51d˙B‡ ‰ËÏt Ì‡ , »ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«ƒ»¿»»
˙BBÚ LÏL CB˙a52.È¯˜ ‰‡B¯k ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆∆ƒ

‰·Ê ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙¯˙BÒ CÎÈÙÏ53LÈ‡k , ¿ƒ»∆∆∆»ƒ»¿»»»¿ƒ
È¯˜ ‰‡¯L54‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .55‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»∆ƒƒ«¿»¿»∆««ƒ∆…

ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ‰ÚÈb‰Â ‰¯˜Ú ‡l‡ ıeÁÏ ˙‡ˆÈ56- »»«∆»∆∆¿»¿ƒƒ»¿≈«ƒ«ƒ
‡nËÓ dÓc ‰Ó :dÓ„k Ú¯Ê ˙·ÎL È¯‰L ;‰‡ÓËƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿«∆«¿»»«»»¿«≈

ÌÈÙa57.ÌÈÙa d˙B‡ ‡nËz ËÏÙzL Ú¯Ê ˙·ÎL Û‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆«ƒ¿…¿«≈»ƒ¿ƒ

מ"ג.50) שם מקוואות מזכר.51)מס' שקיבלה
שהיא 52) זמן כל מטמאה זרע שכבת לילה. או יום – עונה

היא  מסוים זמן ואחר ולהוליד, האשה בגוף להיקלט ראויה
תנאים  ונחלקו מטמאה. ואינה "זרע" ואינה מתקלקלת
אלעזר  כרבי רבינו ופסק ותתקלקל. יעבור זמן כמה בדבר,
שלישי  ביום זרע "הפולטת שאמר: במשנה, עזריה בן
כגון  מבאר, הוא למשנה ובפירושו טהורה". (מהבעילה)
שני, בליל מתחילה הראשונה והעונה ראשון, ביום שנבעלה
תפלוט  ואם עונות, שלוש הרי שלישי וליל שני יום ואחריה
בן  אלעזר רבי דעת העדיף ולמה טהורה. היא שלישי ביום
מפני  שם? ישמעאל ורבי עקיבא רבי דעת על עזריה
דעת  היא שכך יוחנן, רבי אמר ב) (פו, שבת שבגמרא
אבל  עונות", "שש שם בהם שכתוב ספרים [ויש חכמים.

"שלוש"]. גורס בשלושה 53)רבינו דם שראתה אשה
וטמאה  זבה זו הרי לזיבה, הראויים בימים זה אחר זה ימים
וטובלת  דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור וצריכה
את  סותרת היא אלה, מימים באחד דם ראתה ואם ונטהרת.
יום  אחרי נקיים ימים שבעה לספור ועליה הנקיים, הימים
אלא  דם ראתה לא שאם רבינו, ומלמדנו האחרונה. הראייה
הימים  כל את סותרת אינה הימים, שבעת בתוך זרע פלטה
וצריכה  הנקיים, במספר נחשב אינו היום אותו אלא הנקיים
השביעי  ביום פלטה אם אפילו בלבד, אחד יום רק להוסיף

א). מב, קרי 54)(נדה וראה נקיים שבעה הסופר כזב
פ"ו). ביאה איסורי בהל' וזבה זב דיני שם.55)(ראה

החיצון.56) מבית למעלה האשה בגוף אם 57)מקום
לחוץ. יצא ולא במקור ממקומו נעקר

.·È˙BBÚ LÏM‰ CB˙a ‰ËÏÙpL dÓˆÚ Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¿»∆ƒ¿¿»¿«»
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קכר

קכר

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰M‡‰ ‰‡nhL C¯„k ,da eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‰‡nËÓ¿«¿»¬≈ƒ∆»¿»¿∆∆∆ƒ¿»»ƒ»
È¯‰ - ˙BBÚ LÏL ¯Á‡ ‰ËÏt Ì‡Â .d˙B‡ ‰ËÏtL∆»¿»»¿ƒ»¿»««»¬≈
,‰¯B‰Ë ‰ËÏÙpL Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰»ƒ»¿»¿≈ƒ¿«∆«∆ƒ¿¿»¿»

d˙¯eˆ ‰„ÒÙ ¯·kL58. ∆¿»ƒ¿¿»»»

נ.58) הערה למעלה ראה

.‚È‰nÎÂ59‰BÚ‰ ÔÈ‡Â .‰ÏÈÏ B‡ ÌBÈ ?‰BÚ ‡È‰ ¿«»ƒ»«¿»¿≈»»
˙aM‰ ÏÈÏa ‰ÏÚ· ?„ˆÈk .ÔÈn‰ ÔÓ da ‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿¬»¿≈««»
,˙aMa „Á‡ ÏÈÏÂ ,˙aM‰ ÌBÈ :dlL ˙BBÚ LÏL -»∆»««»¿≈∆»««»
;‰‡ÓË - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰ËÏt Ì‡ .˙aMa „Á‡Â¿∆»««»ƒ»¿»¿¿«∆¿≈»
‰L¯tL LÈ‡‰Â .‰¯B‰Ë - ‰‡Ï‰Â ÈL ÏÈlÓ ‰ËÏt»¿»ƒ≈≈ƒ»»¿»¿»¿»ƒ∆≈¿»
BÊ È¯‰ - ˙BBÚ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓƒ∆ƒ¿«∆«¬ƒ¿«««»¬≈

‰‡ÓË60‡ÓË epnÓ L¯Bt‰Â ,‰ÁÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk61. ¿≈»»¿«∆ƒ«»¿«≈ƒ∆»≈

א.59) פו, ופירשו 60)שבת שם. חסדא, רב של מימרא
שכבת  ופלט שנרבע בזכר שהכוונה שם, ורבינו חננאל רבינו

כך. מפרש רבינו שגם ונראה הרובע. של נראה 61)הזרע
בלבד. כנוגע ולא קרי כרואה טמא שהאיש שכוונתו,

ה"א. למעלה ראה שהיא, בכל שמטמאה ונפקאֿמינה,

.„È‰ÁÏ ‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL62. ƒ¿«∆«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ«»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙B¯MÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡Â .‰¯B‰Ë - Ò¯Ák ‰L·È»¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈≈¿≈
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊÁÏÂ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ¿«¬…ƒ¿∆»¿»¬≈¿≈»

ב.62) נד, נדה משנה,

.ÂËÂ È¯˜ ‰‡B¯‰L ,‰Ê ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k‰M‡‰ ¿»≈«¿¿∆∆∆∆»∆∆ƒ¿»ƒ»
Ú¯Ê ˙·ÎLa Ú‚Bp‰Â Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡ LÈ‡ ·ÎML∆»«ƒ»ƒ¿«∆«¿«≈«¿ƒ¿«∆«

ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË63LÏL CB˙a ‰ËÏtL ‰M‡‰ ¿≈ƒƒ«»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ï·‡ .È¯˜ ‰‡B¯k ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ˙BBÚ¬≈ƒ¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ¬»
¯‰¯‰Ó ÔB‚k ,ÌÈ‡ÓË Ô‰L ‰Ê ˜¯Ùa ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯‡L¿»»¬ƒ¿∆∆∆∆≈¿≈ƒ¿¿«¿≈
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡ - ÌÈÓ ÏÈËÓe≈ƒ«ƒ≈»¿≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿…»¿

ÔÈ¯B‰Ë - ÔÈlÁÏ Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ‡l‡ ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ64. ¬≈∆À¿»∆»ƒ¿»¬»¿Àƒ¿ƒ

ב.63) מא, שם ה"ד.64)ברייתא, פ"ו מקוואות תוספתא,

.ÊË˙È¯Î65CB˙a Ï‡¯OÈ ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL »¿ƒ∆»¿»ƒ¿«∆«∆ƒ¿»≈¿
‰Ó‰a‰ ÔÎÂ ,˙BBÚ LÏM‰66ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL «»¿≈«¿≈»∆»¿»ƒ¿«∆«∆

‰‡ÓË ˙ËÏÙp‰ d˙B‡ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a Ï‡¯OÈ67. ƒ¿»≈¿¿«∆¬≈»«ƒ¿∆∆¿≈»
ezËÏt68B‡ ‰Á¯Ò ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¿»«¿««¿«∆¬≈ƒ»≈ƒ¿¿»

‰Á¯Ò ‡Ï ÔÈ„Ú69. ¬«ƒ…ƒ¿¿»

ד.65) פ"ח, מקוואות ב.66)משנה, פו, רב 67)שבת
דינה. מה ימים שלושה אחר נפלטה אם שם, שואל פפא

שמטמאה. ברור ימים שלושה שבתוך הגויה 68)ומשמע
הבהמה. [רב 69)או בתיקו. ונשארה פפא, רב של בעיה

של  זרע שכבת שפלטה נכרית דין מה שם, שואל פפא
תימצי  "אם ואומר: ממשיך והוא ימים, שלושה אחר ישראל
(גופם  גופייהו חביל ורמשים שקצים דאכלי כיון לומר,
היא?" מה בהמה "במעי ישראלית, כדין ודינן פירוש חם)"
לומר', תימצי כ'אם הלכה מקום בכל פוסק שרבינו ומכיון

ספק?] היא הרי כאן פסק למה לתמוה יש

.ÊÈ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k70, ¿»≈«¿¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÚ¯Ê ˙·ÎML∆ƒ¿««¿∆≈»ƒ»ƒ¿

L ‰ËÏtL Ï‡¯OÈ ˙a ,CÎÈÙÏ„·BÚ ÏL Ú¯Ê ˙·Î ¿ƒ»«ƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿«∆«∆≈
‰¯B‰Ë - ˙BBÚ LÏL CB˙a elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk71. »ƒ¬ƒ¿»¿»

ה"י.70) מ"ד.71)פ"ב פ"ח מקוואות מס'

.ÁÈLÈb¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ72Ï·ËÂ „¯ÈÂ ¯ib˙Â ,73, ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»«¿»«
Ï·hL ¯Á‡ da LÈb¯‰L Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓ ‰‡ˆÈÂ74 ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«∆«∆ƒ¿ƒ»««∆»«

‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆¿≈»≈

א.72) מג, נדה במס' גירות.73)בעיה יצאה 74)לשם
שטבל. נפשטה.75)אחר לא הבעיה

.ËÈ‰ÏB„b76B‡] ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ÔË˜ d˙B‡ ·ÎML ¿»∆»«»»»»ƒ∆≈«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - [‰Ó‰a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ77; ≈»ƒ¿≈»¬≈¿»

‰È‰iL „Ú - [d˙‡ LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ‰M‡Â] :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ…»«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OiÓe LÈ‡ ·ÎBM‰78. «≈ƒƒƒ¿»≈¿∆≈«¿

שנים.76) משלוש פרשת 77)למעלה כהנים' 'תורת
ה"ח. פ"ו יז.78)מצורע בהלכה

âכסלו כ"ט שישי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

וכיצד 1) בעבודהֿזרה, יש הטומאות אבות שארבע יבאר
הטומאה  אב בה. דנו הטומאות אבות ושקולי טומאתם, היא
במגע  שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע שמטמא
בתוך  המושלך הטומאות מאבות באב הנוגע ובמשא.

במקווה. מונח שהוא המשכב על שדרס זב המקווה.

.‡ÊÓ¯ dÏ LÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓËÀ¿«¬»»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»∆∆
e¯Ò‰ :‰¯Bza2e¯‰h‰Â ÌÎÎ˙a ¯L‡ ¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡3 «»»ƒ∆¡…≈«≈»¬∆¿…¿∆¿ƒ«¬

LÈ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ‰Úa¯‡Â .ÌÎÈ˙ÏÓO eÙÈÏÁ‰Â¿«¬ƒƒ¿…≈∆¿«¿»»¬«À¿≈
‰ÈLnLÓe ,dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú :da4dlL ˙·¯˜˙Â ,5, »¬»»»«¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

.Ô‰È¯·cÓ Ôlk ˙‡ÓËÂ .dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¿À¿«À»ƒƒ¿≈∆

ãקודש משיחות ãנקודות

"eøñä :äøBza æîø dì Léå .íéøôBñ éøácî äøæ äãBáò úàîèª§©£¨¨¨¦¦§¥§¦§¥¨¤¤©¨¨¦
íëéúìîO eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éäìà úà."'eë ¤¡Ÿ¥©¥¨£¤§Ÿ§¤§¦©£§©£¦¦§Ÿ¥¤

הובא  שלא מפסוק ראיה הרמב"ם בחר מדוע להבין ויש
על  חכמים שגזרו לטומאה כאסמכתא בגמרא כלל
לגמרי, אחרים פסוקים הובאו בגמרא והלא עבודהֿזרה,
כמו  למת איתקש וכן תשקצנו" "שקץ דוה", כמו "תזרם
שכל  העם" בני קבר על עפרה את "וישלך שנאמר
טומאת  על חכמים לגזירת אסמכתא הם אלו לימודים
דכר  מאן הרמב"ם שהביא הפסוק אבל עבודהֿזרה,

שמי'.

של  המיוחד הגדר לבאר הרמב"ם רוצה שבזה לומר ויש
טומאה. עליה גזרו שבגללו ע"ז

יום שישי 
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קל הטומאות קל אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

של  המיאוס על מדובר הגמרא שהביאה בפסוקים כי
של  ה"חפצא" על איסור היינו עצמה, מצד העבודהֿזרה
היה  אלו פסוקים הרמב"ם הביא ואילו העבודהֿזרה
הע"ז  של החפצא מצד היא עבודהֿזרה שטומאת משמע
הנכר" אלקי את "הסירו הפסוק להביא הוזקק ולכן
של  עבודהֿזרה טומאת גזירת של הכללי שהתוכן לרמז
ה'גברא', האדם את ממנה להרחיק כדי הוא חכמים
לשאר  ממש בו שאין עבודהֿזרה איסור דומה ואינו
כי  עצמו, מצד אסור שלהם שה"חפצא" איסורים
אדם  של שבדמיונו עניין היא במהותה עבודהֿזרה
שגם  כאן מדגיש ולכן חשיבות, לה ליתן שלא ומוזהר
היינו  ה'גברא', על היא חכמים של הטומאה גזירת
בפסוק  מודגש זה ועניין מהעבודהֿזרה. להרחיקו
בהיטהרות  המדבר כו'" הנכר אלקי את "הסירו

מעבודהֿזרה. ה"גברא" והסתלקות
י"ט  סימן טהרה ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ז,2) (דברים הכתוב על הסמיכו ב מז, זרה עבודה במשנה
עצמו  ורבינו הך). היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו):

ב. בהלכה להלן זה רמז הנכר 3)מביא שאלוהי משמע
עבודת 4)מטמאים. לצרכי בהם שמשתמשים הכלים
דיניהם 5)אלילים. פרטי לה. שהקריבו הקרבנות

הבאות. בהלכות מבוארים

.·,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‰‡nËÓ dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»«¿»¿«¿»»»¿≈ƒ¿«»
,ı¯Mk ,‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»¿«»«∆∆

epˆwLz ıwL :¯Ó‡pL6BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÈÊk d¯eÚLÂ . ∆∆¡««≈¿«¿∆¿ƒ»¿«ƒ…ƒ¿∆
˙n‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ7‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .8‰˙eÁt ¬»ƒ«≈¬»ƒ»¿»«»¿»

.‰¯B‰Ë - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¿»

כשקץ.6) שדינה מכזית 7)משמע בפחות מטמא שאינו
ב). הלכה ב פרק מת טומאת הפסל.8)(הלכות גוף

.‚Úc¯Ók ‰È‰ elÙ‡ ,‰pnÓ ¯·È‡ ıˆ˜9‰Ê È¯‰ - »«≈»ƒ∆»¬ƒ»»¿«¿≈«¬≈∆
‡l‡ ,ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚL ;¯B‰Ë»∆¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ∆»
BÓk Ì¯Êz :¯Ó‡pL .‰ÓÏL ‡È‰Lk dlk ‰¯ev‰«»À»¿∆ƒ¿≈»∆∆¡«ƒ¿≈¿

‰Â„10ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Âc ‰Ó -11Û‡ , »»«»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ«
˙B·‡ Èl˜k .ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ¿À≈¬

da ec ˙B‡Óh‰12.Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL ÈtÓ , «À¿»»ƒ¿≈∆À¿»»ƒƒ¿≈∆
BÈ‡L ˙ÓÎe ,‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡L ı¯Lk ‰e‡OÚ¬»»¿∆∆∆≈¿«≈¿«»¿≈∆≈

‡l‡ ‡nËÓ˙ÈÊÎa13‰‡nËÓ dÈ‡L ‰cÎe , ¿«≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»¿«¿»
.ÌÈ¯·È‡Ï¿≈»ƒ

לכוון 9) כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו גדול איבר
בין  הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו

הפירושים). מנידה 11)נידה.10)שני אבר נחתך אם
ח  פרק ראה החי. מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו

ד. הלכה ומושב משכב טומאת ההקלות 12)מהלכות כל

בטומאת  חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן
זרה. בכעדשה.13)עבודה שמטמא כשרץ לא

.„‰˜¯t˙14ËBÈ„‰‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú15 ƒ¿»¿»¬»»»««ƒ∆«∆¿
ÌÈÓi˜ ‰È¯·È‡ Ïk È¯‰Â d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ16dÈ‡ - »¿«¬ƒ»«¬≈»≈»∆»«»ƒ≈»

‰‡nËÓ17. ¿«¿»

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי אומן.15)פסל שאינו
כמו 16) הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל

שלפי 17)שהיה. שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא
זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת
הקודמת  בהלכה פסק שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור

"אינה  כאן כתב למלך).כחכמים משנה (ראה מטמאה"

.‰Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .ı¯Lk - ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈLnLÓ Ïk»¿«¿≈¬»»»¿∆∆¿«¿ƒ»»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ıˆ˜ elÙ‡Â .˙ÈÊÎa Ô˙‡ÓË ¯eÚLÂ .‡OÓa¿«»¿ƒÀ¿»»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
¯ÓÁ BÊ .ı¯Lk ‡nËÓ - ÈÏk‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿∆∆…∆
‰„B·Ú ˙È·e .dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ¯˙BÈ ‰ÈLnLÓaƒ¿«¿∆»≈≈¬»»»«¿»≈¬»
˙ÈÊÎa ÔÈ‡nËÓ - B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ ÂÈ·‡ ,BÓˆÚ ‰¯Ê18 »»«¿¬»»¿≈»«¬»¿«¿ƒƒ¿«ƒ

.ÔÈLnLÓ‰ ÏÎk ÚbÓa¿«»¿»«¿«¿ƒ

קצץ 18) דין למדנו ומכאן ב. מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה.

.Â‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎn‰««¿ƒ…¿À¿≈¬»»»ƒ¿»
‰„B·Ú ˙È·Ï B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .Ú‚Bk¿≈«¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿≈¬»

˙B‡¯„z˜Â ÌÈÏÒÙÒ .‡ÓË - ‰¯Ê19Ôa¯ ÒÈÎ‰L »»ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿ƒÀ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlÎÂ .ÌÈ‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï20. ¿≈¬»»»¿≈ƒ¿À»ƒ¿À¿»

הטומאה.20)כיסאות.19) באב שנגעו מפני

.Ê‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z21‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ22 ƒ¿…∆¬»»»¿«¿»¿«»¿«»
ÔÈa ,dÏ ÔÈ·È¯˜nL ¯·c Ïk .˙ÈÊÎa d¯eÚLÂ .‰Ï·kƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ»»»∆«¿ƒƒ»≈
,‰Ï·k Ïk‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈa ¯Oa»»≈¿»√»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»

ÌÈ˙Ó ÈÁ·Ê Ô‡¯˜ ·e˙k‰L23ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡L Èt ∆«»¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ∆≈
ÔÈÏËa ÔÈÏÎ‡ ÏL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z24ÌÏBÚÏ ƒ¿…∆¬»»»∆√»ƒ¿≈ƒ¿»

‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏËa Ì‡ ,‰‡‰a d¯Èz‰Ï25. ¿«ƒ»«¬»»ƒ»¿»¬≈»≈¿À¿»
- eÏhaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z ‡e‰L ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ∆ƒ¿…∆¬»»»∆ƒ¿

¯B‰Ë26- ÔÏhaL ‰ÈLnLÓe ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÎÂ . »¿≈¬»»»¿«¿∆»∆ƒ¿»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

לאליל.21) כקרבן שהוגש  דבר מטמאה 22)כל אינה אבל
רבא  של אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל.

המשנה. בפירוש ב) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו
(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי ויאכלו

ב). כט, ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע גוי של פסל
הותר  ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט.
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י). והלכה ט הלכה ח פרק רבי 25)כוכבים של בעייא
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קלא

קלא

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק פי על ואף לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים , אינם

משנה). (כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»

BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ï·kƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
·ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È¯‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁ·Ê¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï·‡ ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÙÏ29È„·BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
ÔÈ˜LÓ Ïk ¯‡Lk ‰l˜ ‰‡ÓË ‡nËÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈À¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË30. ¿≈ƒ

באוהל.27) גם שמטמא כאן כתב ורש"י באוהל. לא אבל
ושכשך.28) ליין ידו אם 29)שהושיט יודעים אנו שאין

לא. או כשלושה 30)נתנסך שהיא הלוג ברביעית ושיעורו
א). ל, (שם זיתים

.Ë¯Ùq‰ ˙lÁzÓ e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ31Ô‡k „Ú ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆«»
,‰¯Bz ÏL ˙B·‡ Ô‰Ó - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡L ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆¬«À¿≈∆»∆»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙B·‡ Ô‰Óe≈∆»∆ƒ¿≈¿ƒ

טהרה.31) ספר

.È„ÏÂ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬«»∆»¬≈¿«
‰¯Bz ÏL ‰‡ÓË32ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏÎÂ , À¿»∆»¿»«ƒ¿«≈≈¬«»∆

.Ì‰È¯·c ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¬≈∆»»∆ƒ¿≈∆

ומשקין.32) אוכלין בין כלים בין

.‡È‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ Ïk»«À¿»∆¿«≈¿«»¿≈¿«≈
‡OÓa33- Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa ‰¯Bz ÏL ·‡ ÔÈa , ¿«»≈»∆»≈»∆ƒ¿≈∆

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡34, »»«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
L¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ‡ÏÂ Ì„‡ ‡ÏÂ¿…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…≈≈
Ì„˜ B‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Bp‰Â .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿ƒ««∆≈≈ƒ¿«¿»…∆
ÈL Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,„ÏÂ L¯ÙiL∆ƒ¿»»∆¿«≈√»ƒ¿∆»≈ƒ

.ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ

שרץ.33) שהוא 34)כגון בשעה בבגדים נגע אם פירוש
בשרץ. נוגע

.·È·‡ ÔÈa ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ ÏÎÂ¿»«À¿»∆¿«≈¿«»¿«»≈»
‰¯Bz ÏL35Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa36Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡ - ∆»≈»∆ƒ¿≈∆»»«≈«

ÌÈ„‚a ‡nËÓ B‡OBp‰ B‡37˙ÚL·e BÚbÓ ˙ÚLa «¿¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,B˙‡ÈO38Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿∆»ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«

L¯Ù ‡lL ÔÓÊ Ïk ÔBL‡¯ Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»»ƒ»¿«∆…≈≈
ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»≈≈ƒ¿«¿»¬≈ƒ

ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ ‰‡ÓËÏ39Ú‚ Ì‡Â , ¿À¿»¿»»»¿≈¿«≈¿»ƒ¿ƒ»«
¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬≈≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

·k¯n‰Â ˙BÏ·p‰ ÔÓ ıeÁ ˙B·‡‰ Ïk40‰Ï·p‰ Ï·‡ . »»»ƒ«¿≈¿«∆¿»¬»«¿≈»
- ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯n‰Â¿«∆¿»««ƒ∆¿«¿ƒ¿«»¿«»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ô‰a Ú‚Bp‰41Ì‡Â , «≈«»∆≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚42‡OBp‰Â ; »«»√»ƒ¬≈≈≈ƒ¿À¿»¿«≈

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ43„Ú ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â , ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»√»ƒ«
.e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ìp‰ - L¯Ù ‡lL∆…≈≈ƒ»ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

בגדיו".35) "וכיבס כתוב: כעין 36)בכולם תיקנו
בהם.37)דאורייתא. נוגע שהוא כלים לכל הדין והוא

באב.38) עצמם הם נגעו אינו 39)כאילו שראשון מפני
בלבד. ומשקין אוכלין אלא עליו 40)מטמא שרכב דבר

"יטמא 41)הזב. אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא בנוגע
הערב". מגעו 42)עד בשעת בין במשקין, נגע אם אבל

מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר כתבה 43)ובין בנושא
בגדים. כיבוס תורה

.‚È˙‡hÁ ÈÓ44‰‡f‰ È„k Ô‰a LiL45Èt ÏÚ Û‡ , ≈«»∆≈»∆¿≈«»»««ƒ
‡l‡ ÌÈ„‚· ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ·k¯ÓÎe ‰Ï·k Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿∆¿»∆≈¿«¿ƒ¿»ƒ∆»
˙ÚLa ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‰a Ú‚Bp‰ È¯‰ - Ô‡OBp‰«¿»¬≈«≈«»∆¿«≈¿»ƒƒ¿«
‡lL ÌÈna ÚbiL ¯LÙ‡ È‡L ;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ«»ƒ≈∆ƒ∆¿»∆ƒ«««ƒ∆…

ËÈÒÈ46„Á‡Â ‡OBp‰ „Á‡L e¯‡a ¯·Îe ,Ô˙B‡ »ƒ»¿»≈«¿∆∆»«≈¿∆»
ÈÓÈa Ú‚pL B‡ ‰Ï·p‰ ¯Óˆa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .ËÈÒn‰47 «≈ƒ¿≈«≈«¿∆∆«¿≈»∆»«¿ƒ≈

;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - ·k¯n‰«∆¿»¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ≈
,Ô˙B‡ ËÈÒÈ ‡lL el‡ ÌÈ¯·„a ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ¿»ƒ≈∆…»ƒ»
.‡OBp‰ ÔÈ„k L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈ„‚a ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈¿»ƒ«∆…≈≈¿ƒ«≈

על 44) להזות כדי אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. "למעלה 45)טמאי שנינו: ב משנה א פרק בכלים

וכו') זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם
את  מטמאים שהם הזייה, כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה
הנושאם  האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם
במגע". בגדים וחשוכי המשא) בשעת במגעו בגדים מטמא
נמנעים  בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש
מלשון  חטאת, במי או בנבילה נוגע כשהאדם מליטמא
שלנו  התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת
על  דילג שרבינו הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב
ולא  ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך שבתורה הפסוקים
מטמא  שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת
משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים
מובא  קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני
משום  היא הטומאה אם לי מה שואל, כאן, משנה בכסף
קרושים  במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע

להסיטם. מבלי בהם לנגוע שאפשר יזיז.46)בקור,
האריג.47) מן הבולטות דקיקים) (חוטים השערות

.„ÈB˙ÚÈÏa ˙ÚLa - ¯B‰h‰ ÛBÚ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰Â ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ48. ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿À¿»

¯Á‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»√»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿««
ÚÏaL49.ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‰Ê È¯‰ - ∆»«¬≈∆≈≈ƒ¿«¿»
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קלב הטומאות קלב אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פירוש,48) אחד", ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה
מטמאים  והם ראשון ונעשים הבגדים את מטמא הבולע
ויוצא  אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני להיות אוכלין
האוכלין  ואת הבגדים (את שניים מטמא שהבולע מזה,
שנגעה  התרומה את פוסל זה על ונוסף בהם) שנגעו

אחד 49)באוכלין. מטמא בלעה או "הקיאה שם: במשנה
שהיא  בזמן רק מטמאה טהור עוף נבלת אחד". ופוסל
א) הלכה ג פרק (למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת
ודינו  ממנה פירש כאילו זה הרי שבלעה, אחר ולפיכך

י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון

.ÂËÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ‰n„‡ ‰¯t Û¯BO‰«≈»»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLaL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««¬≈∆

eÚ‚ Ì‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ50ÔÈÏÎ‡a ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ»¿»√»ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLa elÙ‡51. ¬ƒƒ¿««¬≈∆¬≈≈≈ƒ¿À¿»

והמשלח.50) למשנה 51)השורף בפירושו רבינו כתב וכן
והמשלח  ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים
עם  אמנם בפתיחה, ביארנו כאשר בגדים מטמאים השעיר
אחד  מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה
האוכלין  (פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים
הכלל  סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו
מטמא  מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע רבי שאמר
המטמא  "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל שניים
גרידא  בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים
אלא  בגדים יטמאו במגע לא ומשלח) (שורף ואלה (בלבד),
בין  מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם
דבר  ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר

בנגיעה  המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן או שמטמא
מוגבלת  שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין עושה במשא
בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם
אותם  ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם
יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, שני

.ÊËÓ ·‡a Ú‚Bp‰CB˙a CÏLn‰ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ «≈«¿»≈¬«À¿«À¿»¿
·kLÓ B‡ ı¯L B‡ ‰Ï· ÔB‚k ,‰Â˜n‰52‡e‰L «ƒ¿∆¿¿≈»∆∆ƒ¿»∆

‰Â˜na53ÔÈÚÓ C‡ :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Â «ƒ¿∆¿»«¬≈∆»≈∆∆¡«««¿»
- ‡ÓËÈ Ì˙Ï·a Ú‚Â ,¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·eƒ¿≈«ƒƒ¿∆»¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰ÏÚiLÎe .ÔÈ‡nËÓ ‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰Lk elÙ‡¬ƒ¿∆≈¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ¿∆«¬∆ƒ

¯‰ËÈ Ú‚Bp‰ ‰Ê ‰Â˜n‰54ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‡OBp‰Â] . «ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿»ƒ
- L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â ,Ì˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«¿…»ƒ«∆…≈≈
·Ê ÔÎÂ .[e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿¿≈»
·kLn‰ È¯‰ - ‰Â˜na ÁpÓ ‡e‰L ·kLn‰ ÏÚ Ò¯cL∆»«««ƒ¿»∆À»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿»

¯‰ËÈ ‰Â˜n‰ ÔÓ ·kLn‰ ‰ÏÚiLÎe ;‡ÓË55È¯‰L , »≈¿∆«¬∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«∆¬≈
‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ56‡e‰Lk ·kLna Ú‚Bp‰ ‰ÊÂ . »¿»¿ƒ»¿∆«≈««ƒ¿»¿∆

‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ıeÁ Ú‚Â B„È ËLt Ì‡ ,‰Â˜na«ƒ¿∆ƒ»«»¿»««ƒ¿∆¬≈∆
ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ«∆¿«≈√»ƒ

.ÔÈ˜LÓe«¿ƒ

לו.52) והדומה הזב עליו ששכב שניהם 53)דבר ואפילו
המקווה. בתוך - והאדם הטומאה מן 54)- יפרוש אם

חלק  הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה
אגב  ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני מגופו
המקווה  מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן המשכב.55)וכל
לפני 56) הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

מטמאי  הלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
מטמאים 1) ואם מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר

דיניהם. וכל משקין, או אוכלין

.‡ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·c»»¿…»«»∆»√»ƒ¿««¿ƒ
¯L‡ ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ :¯Ó‡pL .ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆≈»≈¬∆
ÏÎa ‰˙MÈ ¯L‡ ‰˜LÓ ÏÎÂ ,‡ÓËÈ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È»»»«ƒƒ¿»¿»«¿∆¬∆ƒ»∆¿»
¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡‰ ÔÈ‡Â .‡ÓËÈ ÈÏk¿ƒƒ¿»¿≈»…∆∆ƒ¿»¿«≈…∆«≈

‰¯Bz‰ ÔÓ2¯·c ÔÈ‡nËÓ e‡ÓËpL ÔÈ˜Ln‰ ‡ÏÂ , ƒ«»¿…««¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Á‡3ÏÚ e¯Êb ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ . «≈ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«

ÔÎÂ ;e‰‡nË - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚ Ì‡L ,‡Óh‰ ÏÎ‡‰»…∆«»≈∆ƒ»«¿…∆«≈ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ‡Óh‰ ÏÎ‡ Ú‚ Ì‡4ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . ƒ»«…∆«»≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈…∆

Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â ÌÏBÚÏ Ba Ú‚pL ÈÏk ‡nËÓ5ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ∆»«¿»«¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈
e¯Êb6B‡ ÔÈÏÎ‡ e‡nËiL ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ »¿«««¿ƒ«¿≈ƒ∆¿«¿√»ƒ

Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓ7. «¿ƒ≈ƒ∆»¿»∆

משקין.2) מטמא שאינו אפשר 3)והואֿהדין לכאורה
אוכל", מטמא "אינו כתב: אוכל גבי - הלשון משינוי ללמוד
אולם  משקין. מטמא טמא שאוכל - אחר" "דבר כתב: וכאן
גזרו  סופרים "מדברי וכותב: ממשיך שהרי כן, הדבר אין
ברור  טימאן", - במשקין הטמא אוכל נגע אם וכן וכו',
בפ"י  ולקמן בלבד. סופרים מדברי משקין שמטמא איפוא,
אדם  "בין הטומאה, בוולד המשקין נגעו אם "וכן כתב: ה"י
באוכל  נגעו שאם מכאן תורה", מדברי נטמאו כלים" ובין
שלישי  בענין שם ביאורנו (ע' התורה מן נטמאו לא - ראשון
משקה  מטמא שאוכל א, יט, פסחים רש"י [ודעת ורביעי).

שם]. ע' התורה. תימן).4)מן (כת"י טימאן צ"ל:
ב.5) ז, ב.7)שם.6)נדה בהלכה יבואר הנימוק

.·EÏ ÔÈ‡8‰‡ÓË „ÏÂ9‡l‡ ÌÈÏk ‡nËnL ≈¿¿«À¿»∆¿«≈≈ƒ∆»
·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓÌ‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓËÂ .„10. «¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ¿≈∆

‡e‰Â11·‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ¿∆ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ≈¬«»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó12ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa , ≈¬«À¿≈∆»≈∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿«««¿ƒ¿≈ƒ
·f‰ ‰˜LÓ ÌeMÓ ‰¯Êb ?ÌÈÏk e‡nËiL13‡e‰L , ∆¿«¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿≈«»∆

˜¯È ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ·‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…
e¯‡aL BÓk ,¯B‰ha ·f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ"ה.8) פ"ח בין 9)פרה - הטומאה באב שנגע דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
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קלג

קלג

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב
אב  "מחמת בגדר זה הרי הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ, מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי
שיטמאוהו  כמו השרץ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני, או הראשון או האב
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ", מחמת "דאיטמו ב)
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
מקור  מוסר [בכסףֿמשנה ה"א. פ"ג חגיגה בירושלמי זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי 13)העברי]. רוקו נוזלים כגון זב, של מגופו וצאים
רגליו. פ"א 14)ומימי ומושב משכב טומאת בהלכות

וט"ו. הי"ד

.‚e¯ÊbLk15e¯Êb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È¯‰Â Blk ‡ÓË -18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ
eÚ‚19ÌÈÏk ¯‡La20eOÚÂ Ôlk ‡nËÓ - ÔÎBzÓ »¿ƒ¿»≈ƒƒ»¿«≈À»¿«¬

ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈiL¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈«¿ƒ
ÈÏÎe ÛËL ÈÏÎa ÔÈa Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ,CBz BÏ LiL∆≈≈ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ

„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË - ˙BÎzÓ21,ÈL ÂÈ¯BÁ‡ È¯‰Â , «»ƒ¿¿¬»ƒ¿««¬≈¬»≈ƒ
;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz ‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

L„˜Ï Ï·‡22,Blk ‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk , ¬»¿…∆¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»À
.‰‡ÓËÏ ÈL Blk È¯‰Â«¬≈À≈ƒ¿À¿»

שם.15) רבינו פירוש ראה מ"א. פכ"ה נגעו 16)כלים אם
כולו. נטמא - הכלי של הפנימי נגעו 17)בצד לא אפילו

ראשון.18)בדופנו. הם שמשקין הכלי.19)גזרו בדופן
ממש.20) בנגיעה אלא מאוירם מטמאים אף21ֿ)שאינם

מגבו  בנגיעה חרס כלי מטמא אינו הזב שמשקה עלֿפי
משום  גזירה היא משקין טומאת של עיקרה וכל (מאחוריו),
רבינו  תורה. משל יותר גזירתם חכמים החמירו הזב, משקה
חרס  כלי "מה א): לח, (בכורות שאמרו ממה זה, דין למד
נטמא  לא גבו נטמא שטף כלי אף תוכו, נטמא לא גבו נטמא

(רא  וכסףֿמשנה).תוכו" ראב"ד מ"ט.22)ה שם כלים

.„e¯‡a ¯·k23,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ
¯k‰ ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓËa eOÚ ‰ÓÏÂ .ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¿À¿««¿ƒ∆≈
- ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÈÏk‰L ,e¯Ó‡Â ‰Ê∆¿»¿∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»
ÌÈÏk ˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï ?‰Óe¯˙Ï BÎBz ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«∆À¿«≈ƒ
‰Óe¯z ‰ÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL ,Ì‰È¯·cÓ el‡≈ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿¿»∆»¿»

ÌÈL„˜Â24. ¿»»ƒ

א.23) וקדשים 24)בהלכה תרומה לשרוף אסרה התורה
טהורים.

.‰e¯‡a ¯·k25·‡a eÚ‚pL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¿¿»

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈ƒ
B˙B‡ È¯‰ - ·‡a ‡ÓËpL ÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÏÎ‡ Ú‚»«…∆¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»¬≈
‡¯˜ - ÈM‰ ‰Êa Ú‚pL ÏÎ‡Â .‰‡ÓËÏ ÈL ÏÎ‡‰»…∆≈ƒ¿À¿»¿…∆∆»«¿∆«≈ƒƒ¿»
- ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡a ÈLÈÏM‰ Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»««¿ƒƒ¿…∆¿ƒƒ

na .‰‡ÓËÏ ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰ ¬≈∆ƒ¿»¿ƒƒ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
·‡a Ú‚pL ‰˜LÓ „Á‡ ,ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»««¿ƒ∆»«¿∆∆»«¿«
È¯‰ - ÈLa Ú‚pL B‡ ÔBL‡¯a Ú‚pL B‡ ‰‡Óh‰«À¿»∆»«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ‰lÁz ‰˜Ln‰ B˙B‡26,B¯·Á ˙‡ ‡nËÓe , ««¿∆¿ƒ»¿À¿»¿«≈∆¬≈
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Á ˙‡ B¯·ÁÂ27ÔÈBÓ ÔÈ‡L , «¬≈∆¬≈¬ƒ≈≈»∆≈ƒ

ÔBL‡¯a B‡ ‰‡Óh‰ ·‡a Ú‚pL ÔÈÈ ?„ˆÈk .ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈««ƒ∆»«¿««À¿»¿ƒ
Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‰Ê ÔÈÈ È¯‰ - ÈLa B‡¿≈ƒ¬≈«ƒ∆¿ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«
L·„e ,L·„a ·ÏÁÂ ,·ÏÁa ÔÓLÂ ,ÔÓLa ‰Ê ÔÈÈ«ƒ∆¿∆∆¿∆∆¿»»¿»»ƒ¿«¿«
ÔBL‡¯ Ôlk - ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ ,¯Á‡ ÔÈÈa ÌÈÓe ,ÌÈÓa¿«ƒ«ƒ¿«ƒ«≈¿≈«¿»À»ƒ
,‰lÁz ·‡a ‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk el‡Îe ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ»

ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔlÎÂ28e‡ÓËpL ÈÏk ÔÎÂ . ¿À»¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡29È¯BÁ‡a ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚Â , ¬»¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈ƒ«¬≈

ÔÈlÁ ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰30eOÚ - «≈ƒ«¿≈ƒ¬ƒ»«¿ƒÀƒ«¬
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ ‰lÁz ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ≈ƒ
Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈiL Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÌÈ¯Á‡31 ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«∆≈

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ

ה"ח.25) פ"ה מת טומאת פ"ח,26)בהלכות פרה משנה
תחילה  להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל "כל ז:

התרומה. את פוסל ושני טבול27ֿ)(ראשון)", תוספתא
ה"ב. פ"א ולד 28)יום "כל שנינו: מ"ה, פ"ח בפרה

הטומאות  ולד כל משקה". אלא כלים מטמא אינו הטומאות
- משקה "נטמא המשנה: ומסיימת ושני, ראשון פירושו, -
ומטמא  נטמא - באלה משקה נטמא אם כלומר, טימאן",

ור'29)כלים. אליעזר ר' מחלוקת מ"ז, פ"ח טהרות
את  מטמאים ושניהם הכלים, באחורי שנגעו באוכלין יהושע

שנטמ  כלים באחורי שנגעו במשקין.המשקין או
קודש.30) או תרומה של המשקין.31)ומכלֿשכן

.ÂÔÈÏÎ‡ eÚ‚Â ,ÔÈ˜LÓa e‡ÓËpL ÈÏk‰ È¯BÁ‡32 ¬≈«¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ¿»¿√»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ elÙ‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a«¬≈«¿ƒ«»≈¬ƒ»¿≈¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk‰L .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿«≈¿«≈
e‡ÓËpL ÈÏk‰L ;„·Ïa L„˜Ï ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡∆»√»ƒ∆»¿…∆ƒ¿«∆«¿ƒ∆ƒ¿¿

e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï Blk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯BÁ‡33, ¬»¬≈∆»≈À¿…∆¿∆≈«¿
.L„w‰ ÏÎ‡ ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈…∆«…∆

אליעזר,32) כר' ופסק יהושע, ור' אליעזר ר' נחלקו בזה
שם, ופירשו אליעזר, כר' הלכה אמרו: ב ז, שבנדה מפני
אוכלין  ומטהר חולין, של אפילו משקין מטמא אליעזר שר'

תרומה. של שם,33)אפילו בנדה ומשמע ה"ג. למעלה
נטמא  שהכלי אףֿעלֿפי קודש, אכלי מטמא תוכו שגם

שם. רש"י ראה באחוריו. שנגעו ממשקין

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
שניות 1) ושהידיים לטומאה, בראשון בידיו הנוגע יבאר
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קלד הטומאות קלד אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ובשר  מנחות של וצריד והנותר הפיגול ודין סופרים. מדברי
במקדש, ידיים טומאת יש אם למחיצתו. חוץ שיצא קודש
ובית  המלך ששלמה באחרת. ונגעה אחת ידו שנטמאה ומי
במפה  ידיו אדם לט שניות. שיהיו הידיים כל על גזרו דינו
או  שאכל אדם כל על שגזרו נטילה. בלא תרומה ואוכל
האוכלין  כל אם לטומאה. שני שיהיו טמאים, אוכלין שתה

לרביעית. המשקין וכל פרס לכחצי מצטרפים

.‡Ú‚Bp‰ Ïk2‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯a ÂÈ„Èa3‰È‰L ÔÈa , »«≈«¿»»¿ƒ¿À¿»≈∆»»
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ Ì„‡ ÔBL‡¯ B˙B‡ƒ»»¿ƒ…∆«¿ƒ¿≈ƒ

˜¯t‰ „Ú „·Ïa ÂÈ„È e‡ÓË -4ÂÈ„È ÒÈÎn‰ ÔÎÂ .5 ƒ¿¿»»ƒ¿«««∆∆¿≈««¿ƒ»»
ÒÈÎ‰L B‡ ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿««À¿»∆ƒ¿ƒ

ÚbÓ ˙È·Ï ÂÈ„È6ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ .ÂÈ„È e‡ÓË - »»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»¿À¿««»«ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

והידים".2) . . . התרומה את פוסלים "אלו מי"ב: פ"ה זבים
שניות. שהידים מפני שלישי התרומה את עושים פירוש,
לטומאה  בראשון שנגעו כגון נטמא, לא הגוף כשכל ומדובר
משמונהֿ אחד היא זו וטומאה וכלים. אדם מטמא שאינו
(ראה  הלל בית על שמאי בית שרבו ביום שגזרו דבר עשר

ב). יג, שבת לא 3)משנה, לטומאה, בשני נגעו אם אבל
א. פ"ג, ידים במשנה, כחכמים כף 4)נטמאו. חיבור מקום
ג. פ"ב, שם משנה, והזרוע. מ"א.5)היד פ"ג שם

כהן,6) עלֿפי לטומאה הוחלט או והוסגר נגע בו שיש בית
לתוכו  הבא כל את התורה מן ומטמא הטומאה אב הוא
דברים  במה פט"ז). צרעת טומאת הל' (ראה ראשון להיות
נטמא  לא מזה בפחות אבל ורובו, ראשו כשהכניס אמורים,

שהוכנסו. הידים על טומאה חכמים וגזרו התורה, מן

.·˙BiL ÌÈ„i‰7ÔÈ‡L .ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «»«ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈
e¯Êb Ô‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯ÊbLÎe ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿∆»¿À¿»¬≈∆»¿
˙ÈaÏ ÂÈ„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿À¿»¬ƒƒ¿ƒ»»««ƒ

ÚbÓ‰8ÌÈ„‚a ‡nËnL Ì„‡a ÂÈ„Èa Ú‚pL B‡ ,9„Ú «¿À»∆»«¿»»¿»»∆¿«≈¿»ƒ«
˙BiL ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯Ù ‡lL10. ∆…≈≈ƒ¿«¿»¬≈»»¿ƒ

נעשו 8)שם.7) לתוכו והנכנסים הטומאה, אב  שהוא
והבגדים 9)ראשון. וכדומה, הנבילה את הנושא כגון

ראשון. שנתבאר 10)נעשים כמו נטמא, לא גופו אבל
הי"א. פ"ו למעלה

.‚¯˙Bp‰Â Ïebt‰11˙BÁÓ ÏL „È¯ˆÂ12Ô‰ È¯‰ - «ƒ¿«»¿»ƒ∆¿»¬≈≈
CÎÈÙÏ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ÔÈBÓe ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k13 ¿ƒ¿À¿»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰ˆÈ·Îa ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ14¯˙Bp‰Â Ïebt‰ ÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿≈»¿≈«ƒ¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ15‰ˆÈ·Îa ‰ÂL Ô¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,16, ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ»»∆ƒ¿≈»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰17ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡L Ï·‡ . ƒ¿À¿««»«ƒƒƒ¿≈∆¬»¿»»√»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ18ÔÈ‡L .19˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡ ƒ¿»¿ƒ∆≈√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆

.‰ˆÈ·k eÈ‰iL „Ú ÌÈ„i‰«»«ƒ«∆ƒ¿¿≈»

ב.11) קכ, פסחים קמח 12)משנה, של דקיקים קרטים
השמן  את סופגים שאינם עבים, לגושים יחד שנדבקו
נרטבו  שלא מפני טומאה, לקבל הוכשרו ולא שבמנחה
טומאה  לקבל אותם מכשירה הקודש חיבת אבל במשקה,

שמדרבנן  אמרו, ב) (קב, ובמנחות המטמא. בדבר כשיגעו
הי"ד). פי"ב השלמות (ראה ושני ראשון בהם מונים

ה"13) (ראה ראשון שהם שם,14)א).מפני בפסחים
בכזית  הוא אם ונותר, פיגול של בשיעורם אמוראים נחלקו
בכל  אוכלין טומאת כשיעור או אכילתם איסור כשיעור
כלל  למה נתבאר [לא בכביצה. והלכה בכביצה. – מקום
ענינים  שני הלא ונותר, פיגול עם מנחות של צריד רבינו
של  ובצריד עצמם, מחמת טמאים ונותר פיגול הם, נפרדים

ראב"ד)]. (ראה בטומאה כשנגע מדובר משנה,15)מנחות
ב. יז, א):16)מעילה עמוד (שם יהושע רבי אמר וכלל

מצטרפים. שווה, ושיעורו שטומאתו זה 17)כל נימוק
שמואל. בשם שם בגמרא במשנה.18)נאמר שם

צירוף.19) צריכים למה נימוק

.„˙ÈÏe˜20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙Bp‰ B‡ Ïebt‰ ƒ«ƒ«»««ƒ∆ƒ
‰Óe˙Ò21ÂÈ„È e‡ÓË ÂÈ„Èa da Ú‚Bp‰ -22; ¿»«≈«»¿»»ƒ¿¿»»

Ïebt B‡ ¯˙B eLnML ÌÈL„˜ ÏL ˙BÓˆÚ‰L23 ∆»¬»∆»»ƒ∆ƒ¿»ƒ
¯·„Ï ÒÈÒa eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿«¬»ƒ¿»»

¯eÒ‡‰24. »»

מוח.20) הרבה בה ויש הירך, למעלה 21)עצם ואמרנו
כשלא  במגע מטמאה אינה הנבילה שקולית הי"א), (פ"ב

"וקולית 22)ניקבה. שם: שנינו א. קכה, חולין משנה,
טמא". – נקובים בין סתומים בין בהם, הנוגע - המוקדשים
רש"י). פירש (וכן בנותר שמדובר שם, רבינו ומפרש

פיגול.23) או נותר שהוא למוח כבסיס גמרא,24)שימש
שם.

.‰L„˜ ¯Oa25B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ‡ˆiL26‡e‰ È¯‰ - ¿«…∆∆»»ƒ¿ƒ»¬≈
‡Ï B‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ‡nËÓ Ì‡ ˜ÙÒ27BÈ‡ CÎÈÙÏ . »≈ƒ¿«≈∆«»«ƒ…¿ƒ»≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ˜ÙqL ,‡nËÓ28. ¿«≈∆¿≈À¿««»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ ˙ÈaÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt ¯Oa Ì‡Â¿ƒ¿«∆«∆»»««ƒ¬≈

‰¯e·Á Èa .¯B‰Ë29Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê30. »¿≈¬»¿ƒƒ≈

ב.25) פה, לבשר 26)פסחים מחיצות קבעה התורה
חומת  ומחיצת קדשים, לקדשי ישראל עזרת מחיצת קודש,
אלו  למחיצות מחוץ שיצא והבשר קלים, לקדשים ירושלים

ביוצא". "נפסל בגמרא: נפסל. שנשארה 27)– שם בעיה
ה"א.28)בתיקו. פי"ד ביחיד 29)לקמן נאכל אינו פסח

"בני  ונקראים עליו, שנמנו אדם בני של בחבורה אלא
ה"א). פ"ב פסח קרבן (הל' שם:30)חבורה" גמרא,

רבנן  גזרו דלא שואלים) אנו (אין לן מיבעיא לא "בפסח
זריזין  חבורה בני הנימוק)? הוא (מה טעמא מאי טומאה,
טומאה  שגזרו בזה שם מנומקת ביוצא, הבעיה פירוש: הן".
ולא  בזמנו הקודש את לאכול הכהנים שיזהרו כדי נותר, על
טומאה. על מאוד מקפידים היו שהכהנים נותר, לידי יבוא
שבנותר  לומר אפשר גזרו. ביוצא גם אם השואל ושאל
אבל  הקבוע, בזמן הבשר את יאכלו ולא שיתעצלו חששו
אפשר  ומאידך חששו. לא ולזה בידים מעשה הוא יוצא
ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח גזרו
מזה  ויוצא שכיח. שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח, יוצא
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קלה

קלה

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו כ"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח, גם שכיח שנותר
הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË e¯ÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï - Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי אמר א: יט, פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע שאם משמע,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי"א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙¯Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35- ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰¯B‰Ë ˙¯Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c38Ì‡ ,L„˜Ï Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
d‡nË - ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯ˆ40˙ÏÈËa - ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
„·Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e¯‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב.34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב: במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב הי"ב פי"ב לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי 40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו
לחולין 42)שתיהן. לידים "נוטלים ב: יח, שם משנה,

מטבילים". ולקודש ולתרומה, ולמעשר

.ÁCÏn‰ ‰ÓÏL43ÌÈ„i‰ Ïk ÏÚ e¯Êb BÈc ˙È·e ¿……«∆∆≈ƒ»¿«»«»«ƒ
,e‡ÓËpL È‡cÂa Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BiL eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…»«¿««∆ƒ¿¿

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ44ÌÈ„i‰ ÏÚ ‰ÓÏL ¯Ê‚ ‡ÏÂ . ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ¿…»«¿……««»«ƒ
L„˜Ï ‡l‡ ‰‡ÓË45ÂÈ¯Á‡L ÌÈÓÎÁ e¯Êb Ck ¯Á‡Â , À¿»∆»¿…∆¿««»»¿¬»ƒ∆«¬»

.‰Óe¯˙Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe .‰Óe¯˙Ï Û‡«ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿»
,‰ÏeÒt - ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿»…∆∆ƒ…»»¿»

BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙Ù¯OÂ46. ¿ƒ¿∆∆«À¿»

ב.43) יד, דבר,44)שבת בכל ולהתעסק לנגוע רגילות
דחה  שם [רש"י המטמא. בדבר נגעו שמא אנו וחוששים
מלוכלכים, ובמקומות בגוף לנגוע שדרכן ומפרש זה, פירוש
רבינו  של ומלשונו בלכלוך, שתיגע לתרומה הוא וגנאי
גזרו  לא ואףֿעלֿפיֿכן בטומאה, לנגיעה שחששו משמע

הגוף]. כל טומאת ולא ידים טומאת א.45)אלא טו, שם
שנטמאו 46) וקדשים תרומה שורפים שאין כבר, נתבאר

בפירוש  חכמים גזרו ידים בטומאת אבל דרבנן, טומאה
שם). אילפא, של (מימרא שריפה

.ËËÏ47˙ÏÈË ‡Ïa ‰Óe¯z ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È Ì„‡ »»»»»¿«»¿≈¿»¿…¿ƒ«
ÌÈ„È48ÚbÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,49Ôk ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ . »«ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ«¬»…«¬∆≈

˙¯‰Ë ÏÚ B‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«»√«
‰Óe¯z50„Èt˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb , ¿»¿≈»∆»ƒ«¿ƒ∆≈«¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ51. ¬≈∆

תרומה,48)כורך.47) לאוכלי מפה "התירו ב: קז, חולין
טהרות". לאוכלי מפה התירו מפני 49)ולא עצמם, בידים

טמאות. בידים בתרומה מלנגוע ונזהרים הם, זריזים שכהנים
בטהרת 50) כמו חולין בטהרת להזהר נוהגים היו פרושים

קודש. או על 51)תרומה כמו טהרתם על מקפיד אינו
שיגע  לחשוש יש ולפיכך תרומה, או ממש קודש טהרת
שחולין  משמע מלשונו זהירות. חוסר מתוך ממש בידים
לאכול  מותר תרומה, או הקודש טהרת על נעשו שלא
(ראה  הי"ח פ"ו ברכות בהל' בפירוש רבינו כתב וכן במפה.

שם). וכסףֿמשנה ראב"ד

.È˙BiL ÌÈ„i‰Â ÏÈ‡B‰52- ‰˜LÓa eÚ‚ Ì‡ , ƒ¿«»«ƒ¿ƒƒ»¿¿«¿∆
- ÔÈÏÎ‡a el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â .‰lÁz Ìe‡OÚ¬»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ≈»√»ƒ
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa eÚ‚ Ì‡Â ,ÈL Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»≈ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ¬≈ƒƒ
BÓk ,ÌÏBÚÏ ‰lÁz ÔÈ˜Ln‰L ;‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»∆««¿ƒ¿ƒ»¿»¿

e¯‡aL53˙ÓÁÓ e‡ÓËpL el‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»≈«¿ƒ≈∆ƒ¿¿≈¬«
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÌÈ„i‰54ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ¯wÚL , «»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ«À¿««»«ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ55ÏÎ‡iL Ì„‡ Ïk ÏÚ ƒƒ¿≈∆¿≈»¿¬»ƒ«»»»∆…«
‡ B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡L ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡,ÈL ÏÎ √»ƒ¿≈ƒ≈∆»«…∆ƒ…∆≈ƒ

ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ Ïk ÏÚÂ56ÈL ‰È‰iL , ¿«»«∆«¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ
ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ57Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â . ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ¬»»

ÈLÈÏL58- ÔÈlÁ ‰˜LÓ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ; ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈Àƒ
ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô‡OÚ59Ï·‡ , ¬»»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»

‰Ê Ì„‡ ˙‡ÓË ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏk ‡nËÏ ‡Ï…¿«≈≈ƒƒ¿ƒ«À¿«»»∆
Ì‰È¯·cÓ60e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .61ÏÎB‡‰ ÏÚ ‰‡ÓË ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿À¿»«»≈

ÈL B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡È ‡nL ?ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆»…«…∆ƒ≈ƒ
‰Óe¯z ‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ‰˜LÓ ÂÈÏÚ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆»»«¿≈¿»¿ƒ¿»««¿∆¿»
- ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙaL ÏÎ‡a ‡ÓË»≈»…∆∆¿ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ˜Lna ‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÎ‡ Ô‰nÚ ÏÎ‡È ‡nL∆»…«ƒ»∆…∆¿»¿ƒ¿»»≈««¿ƒ

˙BÓe¯˙a e¯‡a ¯·Îe .ÂÈÙaL62ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L , ∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿∆»∆¡…
.‰‡ÓË ‰Óe¯z¿»¿≈»

בשני,52) הנוגעים שמשקין ה"ה, בפ"ז למעלה ונתבאר
ראשון. שם.53)נעשו כבר 54)למעלה, נאמר זה דין

ביאור  בתוספת הדבר כפל וכאן בקיצור, ה"ב) (שם למעלה
שם). הערות מ"ב.55)(ראה פ"ב זבים 56)טהרות

יב. ה"א).57)פ"ה, פ"ט (ראה שמש הערב צריך ואינו
אין 58) בחולין שהרי בתרומה, שמדובר הוכחה מכאן

הוא 59)שלישי. האדם גוף טומאת שעיקר אףֿעלֿפי
חכמים. שהם 60)מגזירת דברים שתה או אכל אם ואפילו

התורה. מן א.61)טמאים יד, ה"ג.62)שבת פ"ז

.‡È‡nË˙Ó BÈ‡63ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡iL „Ú ≈ƒ¿«≈«∆…««¬»ƒ¿≈ƒ
Ò¯t ÈˆÁk64˙˜ÁBO ‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ‡e‰L ,65ÔÎÂ . «¬ƒ¿»∆¿≈»∆¡»∆∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰zLiL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ‰˙BM‰«∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯66ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .67Ò¯t ÈˆÁÎÏ ¿ƒƒ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒ¿»
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קלו הטומאות קלו אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו ל' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ68ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ , ƒ¿…∆«¿ƒ»¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ
- ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÚÈ·¯Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»«»»»ƒƒ∆
LÈ Ì‡ :ËÚÓ ÏÎ‡Â ‰‰LÂ ËÚÓ ÏÎ‡ .¯B‰Ë»»«¿«¿»»¿»«¿«ƒ≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ69,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ
ËÚÓ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ»»¿«
È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LÈ Ì‡ :ËÚÓ ‰˙LÂ ‰‰LÂ¿»»¿»»¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ70Ï·ËÂ ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ .71,‰ÏÚÂ ƒ¿»¿ƒ»«»ƒ«ƒ¿»«¿»»
ÔÈa È¯‰Â Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡Ï Ì‡ ,„iÓ ËÚÓ ÏÎ‡Â¿»«¿«ƒ»ƒ…»»≈≈∆«¬≈≈
˙ÏÈÎ‡ È„Îa ‰ÏÈ·Ë ¯Á‡lLÂ ‰ÏÈ·Ë ÈÙlL ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ»¿∆¿««¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - Ò¯t72. ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

ב.63) יז, מעילה שלוש 64)משנה, הוא שפרס רבינו דעת
כארבע  הוא שפרס ב) יב, (כריתות רש"י [ודעת ביצים.

בריווח.65)ביצים]. קצת, לוג 66)יותר הלוג. רביעית
ביצים. שש שם.67)= הגוף 68)משנה, את לטמא
שני. ביצים.69)ולעשותו שלוש של רגילה אכילה זמן

א.70) יג, אומרים,72)שם.71)כריתות אנו ואין
הראשון, השיעור חצי פעולת את לבטל הועילה שהטבילה
מפני  והטעם, לטמא. שיעור בו ואין השני החצי רק ונשאר
פעולה. כל הטבילה עשתה לא כלל, מטמא אינו זית שבחצי

.·È‰M‡73da ˙‡ ‰˜ÈÓe ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡È‰L ƒ»∆ƒƒ¿À¿»¿ƒ»∆¿»
¯B‰Ë Ôa‰ È¯‰ -74‰‡ÓË ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,75elÙ‡L . ¬≈«≈»¿…»¿»»À¿»∆¬ƒ

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LiL ¯LÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ˜iL ¯Ó‡z…«∆»«¿ƒƒ∆¿»∆≈ƒ¿ƒ»¿«
˙Á‡ ˙·a ˜BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙È76. »≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»∆¬≈≈≈¿«««

שראשון 74)שם.73) מפני אמו, מנגיעת מיטמא אינו
אדם. מטמא טמא.75)אינו חלב שינק אלא 76)משום

גזרו. לא ובספק לאט, לאט

.‚È˙¯aÚÓ‰77˙BÁt ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï dÏ e¯Èz‰ «¿À∆∆ƒƒ»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ»
ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÚMkÓƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ∆∆«¿≈ƒ¿≈
‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .‰kq‰««»»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»∆»¬≈ƒ

.‰¯B‰Ë¿»

פחות 77) לאכול לעוברה לה "התירו שם: ברייתא,
טובא  אפילו פפא: רב ומוסיף הסכנה", מפני מכשיעור
לטבול  ולא לאכול לה שהתירו רבינו, ומפרש (הרבה).
שמא  טומאה? עליה גזרו לא ולמה משנה). (כסף אחרֿכך
שמח'). ('אור ותסתכן – תיטמא שלא כדי מאכילה תימנע
נראה  הרבה" אוכלת ואפילו מכשיעור "פחות שאמר ומה
מכשיעור, פחות פחות אותה מאכילים שלכתחילה לפרש,
[ואפשר  טבילה. צריכה אינה הרבה אוכלת כשהיא גם אבל
מכשיעור  פחות פחות להאכילה שמדקדקים לפרש, גם
ראה  הרבה. לאכול שתצטרך לנו שברור אףֿעלֿפי

השלמות].

âכסלו ל' קודש âשבת
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר

מי  טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.

.‡Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰2ÔÈ·e‡L ÌÈÓa3ÏÚ eÏÙpL B‡ , «»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«
ÔÈbÏ ‰LÏL Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯4‡e‰ È¯‰ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ …¿«À¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ÈLkÏaËiL „Ú5ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â .6- ¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ;ÈLÈÏL Ô‡OÚ7Ô‡OÚ -8 ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈ƒ¬»»

‰lÁz9‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡nËÏ ¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»…
ÌÈÏk ‡nËÏ10?‰Ê Ì„‡ ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈≈ƒƒ¿≈»»¿À¿»«»»∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë eÈ‰L ÈtÓ11Ô‰ÈÓÈnL ˙B¯ÚÓa ÔÈÏ·BË ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆≈≈∆
ÌÈÚ¯12ÌÈÙÈ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ eÈ‰ Ck ¯Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰ ·¯ eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ C¯c∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰B¯Á‡a Ô‰a ÔÈˆÁB¯L ÌÈ·e‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏ·BË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈ·h‰ ‡Ï ,ÔÈ¯‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡¯ ‡aL ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
- Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓË¯B‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓË ¯wÚL ÈtÓ ,LÓL ·¯Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
Ï·ËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ -≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,e¯‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk - ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰È¯·cÓ Ô¯wÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי הגוף פרטי 3)רוב בכלים. שנשאבו ממים
מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא

ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות
כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו

טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו

.·ÈMÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«

שבת קודש
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קלז

קלז

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו ל' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

eÏÙ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba¯ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ BL‡¯ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „·Ïa BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡¯ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ̄»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«

Bk¯„k BL‡¯Ï CeÓq‰ Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿
B‡ ,Ba¯ ‡a ‡ÏÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa BL‡¯ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡·e „·Ïa BL‡¯ ‡aL B‡ ,BL‡¯ ‡a ‡ÏÂ Ba¯ ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BÙeb ¯‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ Ba¯Â BL‡¯ ‡B·iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk¯„k BL‡¯Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. משונה באופן יתרחץ שאדם שכיח, הדבר

.‚ÈˆÁ‰ Ba¯Â BL‡¯Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë - ‰‡È·a BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»

ורובו.16) מראשו שם,17)החצי בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
·¯Ú˙pL B‡ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈ·e‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈

ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È¯‰Â .ÈLa eÚ‚ È¯‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :¯B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»

נמשכת 18) אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם פירוש,
זו. הלכה שבתחילת מעורבים היינו 19)לשאובים שנינו

טימא  הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים
למד  י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו.
עליו  שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או

.‰„ˆa ‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»«ƒƒƒ»∆¿»¿«
ÔÈ‡·e .L„˜ ‰ÊÂ L„˜ ‰Ê :ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿¿ƒ∆…∆¿∆…∆»ƒ
ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Ùq‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ÌÈ¯aÎÚ‰»«¿»ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»»¿∆»
È¯‰Â ,˙‡ÓË - L„w‰ È·˙kÓ „Á‡a ÚbzL ‰Óe¯z¿»∆ƒ«¿∆»ƒƒ¿≈«…∆ƒ¿≈«¬≈
Ïk e‡ˆÓÂ .ÈL· eÚ‚ el‡k ‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿»
,„BÚ ‡ÏÂ .ÈLk ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt L„w‰ È·˙kƒ¿≈«…∆¿ƒ∆«¿»¿≈ƒ¿…
È·˙kÓ „Á‡a Ú‚Â ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L ÈÓ ‡l‡∆»ƒ∆»»»¿¿»«¿∆»ƒƒ¿≈

È‡nËÓe ˙BiL ÂÈ„È eOÚ - L„w‰‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô «…∆«¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ˜Ln‰ ˙‡Â¿∆««¿ƒ¿««ƒ∆≈«»«ƒƒ¿«¿
˙B‡nË˙Ó Ô‰ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Ó ‡l‡∆»≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿≈ƒ¿«¿

¯Ùq‰ ÔÓ20. ƒ«≈∆

ãקודש משיחות ãנקודות

"åéãé eOòð ¯ Lãwä éáúkî ãçàa òâðå úBøBäè åéãé eéäL éî¦¤¨¨¨§§¨©§¤¨¦¦§¥©Ÿ¤©£¨¨
äîeøzä úà ïéànèîe úBiðL." §¦§©§¦¤©§¨

עם  התפילין "רצועות וכן שלאח"ז בהלכה וממשיך
עניין  ישנו ובזה הידים. את מטמאין אלו הרי התפילין...
הניחו  שהכהנים מצינו ביאור. הדורש לכאורה תמוה
יד  של תפילין לא אמנם העבודה, בשעת תפילין
שלא  מלמד ולבשם, בשרו על כהונה בבגדי "שנאמר
הכהן  אין לפיכך ... לבגדים בשרו בין חוצץ דבר יהיה
של  אבל חוצצת". שהרי יד של בתפילין לעבוד יכול
הל' (רמב"ם מניח להניחם רצה ואם להניח יכול ראש
בספרֿתורה  שקראו מצינו כמו"כ ה"ו). פ"י המקדש כלי
עבודת  סדר שהרי וחמישי, שני שבת בכל גם במקדש
להנחת  בנוגע בשלמא וא"כ  תפילה גם היה הכהנים
הרמב"ם  כתב כבר במקדש, התורה וקריאת תפילין
הניחו  בפשטות אבל במקדש", ידים טומאת ש"אין
בכתבי  גם נגעו ועלֿדרךֿזה למקדש מחוץ גם תפילין
לקודש  טבילה וצריכים למקדש מחוץ בהיותם הקודש
לא  ולכאורה בעלמא, ידים נטילת רק ולא סאה) (במ'
ידיו  את לטבול חייב  היה למקדש שנכנס שכהן מצינו
חוץ  בתפילין שנגע מפני ורגלים) ידים קידוש (מלבד
רק  תפילין הניחו שהכהנים לומר ודוחק למקדש.
מיוחד  מקום להם שהיה מצינו לא שהרי במקדש,
יפתור  לא כזה שתירוץ ובפרט התפילין, עבור בביהמ"ק
למקדש. התפילין את הביאו אחת פעם שלפחות זה את
רק  תפילין להניח צריכים היו האם ולמצוא לברר ויש
טומאת  גזרו שלא שזה לומר שיש או בקודש, בהיותם
הקודש  בכתבי לנגיעה בנוגע גם מהני במקדש, ידים

למקדש. מחוץ ותפילין
כ' סימן טהרה ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

שני.20) עצמו שהוא

.ÂÔÈlÙz‰ ÌÚ ÔÈlÙz ˙BÚeˆ¯21¯ÙqaL ÔBÈl‚Â ,22 ¿¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»∆«≈∆
‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL23ÛBqaLÂ ‰lÁzaL24Ô‰Lk ∆¿«¿»¿∆¿«»∆«¿ƒ»¿∆«¿∆≈

¯ÙqÏ ÔÈ¯aÁÓ25ÌÈÓL Ba ¯izLÂ ˜ÁÓpL ¯ÙÒÂ , ¿À»ƒ«≈∆¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿…ƒ
ÌÈÓL ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·e˙kL ‰l‚Óe ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ¿»≈ƒ¿ƒ»∆»»ƒ«»¿…ƒ

'Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ' ˙L¯Ùk ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ26È¯‰ - ¿»≈ƒ¿»»««¿ƒƒ¿…«»»…¬≈
,„·Ïa ‰¯Bz È¯·„ ‡ÏÂ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿«
˙Ï‰˜Â ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k Ïk ‡l‡∆»»ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ«ƒƒ¿…∆∆

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ,‰ÓÎÁ È¯·c Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לתפילין.21) מחוברות ללא 22)כשהן שנשארו המקומות
לדף.23)כתב. דף שבין הגליון שכן שבתחילת 24)וכל

להשאיר  שצריך אמרו ב יג, בתרא בבבא ושבסופו. הספר
ובסופו. הספר בתחילת הגיליונות 25)גליון למעט

א). קטז, (שבת שמונים 26)שנחתכו ישנן זו בפרשה
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קלח הטומאות קלח אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו ל' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יריעה  ולפיכך עצמו בפני שלם ספר והוא אותיות וחמש
נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב

.Ê‡¯ÊÚaL Ìeb¯z27Ï‡i„aLÂ28ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - «¿∆¿∆¿»¿∆¿»ƒ≈¬≈ƒ¿«
Ìeb¯z Ï·‡ .L„w‰ È·˙k29˙È¯·ÚÂ ˙È¯·Ú B·˙kL ƒ¿≈«…∆¬»«¿∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

È¯·Ú ·˙Îa L„w‰ È·˙k ·˙kL B‡ ,Ìeb¯z B·˙kL30 ∆¿»«¿∆»«ƒ¿≈«…∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ·e˙k eÈ‰iL „Ú ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ«∆ƒ¿¿ƒ

.BÈ„·e ¯BÚ‰ ÏÚ ˙È¯eM‡«ƒ«»ƒ¿

וי"ט 27) ה פרק כל הפרק, סוף עד ואילך ז מפסוק ד פרק
ארמית. כתובים ו מפרק הראשונים ב 28)פסוקים פרקים

ז. ארמית.29)עד בלשון הקודש בכתבי שנכתב מה
שבתחילה 30) ב) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד עתיק כתב

הקודש  ברוח נשתנה עזרא ובימי זה בכתב התורה ניתנה
שלנו. הכתב הוא אשורי, לכתב

.ÁÏl‰ ·˙Bk‰31ÚÓLe32Û‡ ,Ba „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï «≈«≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈«
È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ33.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆≈««¬≈≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ

(קיגֿקיח).31) תהלים שבספר הלל שמע 32)פרקי פרשת
ו). (דברים אלא 33)ישראל פרשיות לכתוב שאסור

י"ד). הלכה ז פרק תורה ספר (הלכות שלמים ספרים

.Ë˙BÁÈLn‰34¯ÙÒÏ Ô¯ÙzL ˙BÚeˆ¯‰Â35ÏÚ Û‡ , «¿ƒ¿»¿∆¿»»¿≈∆««
ÔÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡L Èt36ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk - ƒ∆≈««¿«¿»»¿«∆≈¿À»ƒ

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¯ÙqÏ«≈∆¿«¿ƒ∆«»«ƒ

קודש.35)חוטים.34) ספרי יריעות את בהן תפר
מפרשים 36) [ויש בגידים. אלא הספרים את תופרים שאין

הספר]. את בהם לקשור מנת על ממש לספר שתפרם

.ÈÔ‰L ÔÓÊa ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ¯ÙÒ ÏL ˜Èzƒ∆≈∆ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«∆≈
˙B¯eÙz37Û‡ ,˙BÎ¯a‰ Ï·‡ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ - ¿¿«¿ƒ∆«»«ƒ¬»«¿»«

‰a¯‰ ÌÈÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ«ƒ∆≈»∆≈ƒ∆≈≈ƒ¿»ƒ«¿≈
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL∆»≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לספר.37)

.‡ÈÌÈÈn‰ È¯ÙÒ38.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ƒ¿≈«ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ
‰ËBÒ ˙L¯t39dÈ‡ - ˙„ÓBÚ ‰˜ÈÁÓÏÂ ÏÈ‡B‰ , »»«»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆∆≈»

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ‰‡nËÓ¿«¿»∆«»«ƒ

התנ"ך 38) ספרי של בקדושתם לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן הפרשה 39)ומכל

שמשקים  המאררים למים הנמחקת ה, פרק במדבר בספר
אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, את

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
סופרים.1) מדברי או התורה מן שמש הערב הטעון יבאר

אם  המטמאים. מכל היוצאים ומשקין פוסל. מה יום טבול
אוכל  או משקה מטמאים שבקודש ורביעי שבתרומה שלישי

למעלה. שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר.

.‡Ì„‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿»≈¬«À¿≈»»
e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÔÈa2, ≈≈ƒ¬≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«
„Ú ‡ÓËÂ ‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡pL .BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«

‡ÓË ÌBÈ Ïe·ËÏ ‡¯˜ ·e˙k‰ .¯‰ËÂ ·¯Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח.2) פ"ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
שטבולֿיום  ומכאן שלישי". הוי? מאי בטבולֿיום, שנפסל

כשני. ב).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.·ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡5Ï·hL ÔB‚k ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙Ú¯ˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙e·ÈfÓ6ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ı¯L ˙‡ÓhÓ7,LÓL ·¯Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ8·È¯ÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ"א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי במונח
כלים  פיה"מ (ראה מדאורייתא שהם ואףֿעלֿפי בפירוש,
מלאכי  ויד ה"ד, פ"א אישות הלכות כסףֿמשנה מי"ב, פי"ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב"ם כללי
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ"ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי "חרב של
שהן  ואףֿעלֿפי בפירוש: רבינו כותב ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי אינן קבלה, דברי
ששנינו  כמו שמש, הערב בלי מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי  (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ"ה): פי"א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי  שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב), פח, (סנהדרין תורה מדברי סופרים דברי חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ Ïe·Ë9ÏÒBt10,‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ Ïe·ËÈLÈÏL Ô‡OÚ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ
ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆

ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË - ‰Óe¯z12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«
Ô‰ È¯‰Â ,Ô‡nË - L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ Ïe·ËÈÚÈ·¯ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ

.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚ - L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈ¯B‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ Ïe·Ëe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ EÏ ¯‡a˙ È¯‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ
,ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ·¯ B‡ ,‰Óe¯z eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ"ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום כל
פי"א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר
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קלר

קלר

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו ל' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כשני 11)ה"א). הוא שטבולֿיום אףֿעלֿפי מטמא, ואינו
שלישי, להיות הקודש את מטמא ושני ה"א), (למעלה
ב. ח, במעילה כחכמים בקודש. רביעי עושה ושלישי
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל
"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע וזבה זב יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב שטבלו אחר קרבנות  להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ"ה ומושב משכב
שמש  הערב לפני אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי
כל  חסרה (ר"מ) רומא [בדפוס קודש. לגבי כראשון דינו
מפני  שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב בהלכות רבינו דברי את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ"א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈ¯eÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·fÓ ıeÁ .e¯‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
- Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ·‡ -«À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk - ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ Ïe·Ë ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk - epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
- L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ·¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ

מ"א.15) פ"ב קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח, בחולין
זב. - חמורין שרץ; ומצורע.17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אףֿעלֿפי
למעט  ולמטה, משרץ הכוונה שרץ", - "קלין שם שאמרו
בכלל. מדרבנן טמאים גם אבל החמורים, בין שמקומו מת,

אם 19) ואפילו לקמן. כמבואר וקודש, תרומה פוסלים אבל
אין  שלישי, ונעשו תרומה של אוכלין או במשקין נגע
ששלישי  ואףֿעלֿפי הקודש, את פוסלים אלו אוכלים
מפני  טעמו, להסביר ונראה בקודש. רביעי עושה לטומאה
פוסל  שאינו רביעי עושהו היה בקודש, יום טבול נגע שאילו
בנגע  הדעת על מתקבל הדבר אין בנגיעתו, אחר קודש
לאותם  זה לדמות ואין הקודש. את שתפסול בתרומה
לא  "מטמאיך פ"ח): (פרה במשנה עליהם שהומלץ הדברים

טימאתני". ואתה - טבולֿיום.20)טימאוני

.‰EÏ ¯‡a˙È ‰zÚÂ21‡ÏÂ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL ÔÈ‡L , ¿«»ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿…

¯Á‡ ‰˜LÓ ‡nËÓ L„waL ÈÚÈ·¯22,¯Á‡ ÏÎ‡ B‡ ¿ƒƒ∆«…∆¿«≈«¿∆«≈…∆«≈
‰¯„˜ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿≈»

ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL23da Ú‚Â24‰È‰ Ì‡ :ÌBÈ Ïe·Ë ∆¿≈»«¿ƒ¿»«»¿ƒ»»
‰Óe¯z ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰Ë Ïk‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓ«¿≈Àƒ«…»¿ƒ»»«¿≈¿»

‰ Ì‡Â .‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â ÔÈÏeÒt ÔÈ˜Ln‰ -ÂÈ„È eÈ ««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿»¿ƒ»»»
˙B‡ÓË25‡ÓË ‰˜Ln‰ -26ÔÈa ‰Óe¯z ‰˜LÓ ÔÈa , ¿≈««¿∆»≈≈«¿≈¿»≈

ÌBÈ Ïe·ËaÓ ÌÈ„ia ¯ÓÁ ‰ÊÂ .ÔÈlÁ ‰˜LÓ27¯ÓÁÂ . «¿≈Àƒ¿∆…∆«»«ƒƒƒ¿¿…∆
- ÌBÈ Ïe·Ë ˜ÙqL :˙B‡ÓË ÌÈ„ÈaÓ ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈¿

˜ÙqÓ ÏÒBt28BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈ„i‰ ˜ÙÒe , ≈ƒ»≈¿≈«»«ƒ»¿
¯‡a˙iL29. ∆ƒ¿»≈

וה'.21) ד' מ"ג, פ"ב מדוייק,22)טהרות אינו הסגנון
כמבואר  קודש, של משקין מטמא שבתרומה שלישי שהרי
ורבינו  ה"ח. פי"א לקמן רבינו פסק וכן שם, ו במשנה
הכוונה  או תרומה. כגון הקדושה, בדרגת לה לדומה התכוון

טבולֿיום. מ"ב.23)לנגעו פ"ב במה 24)טבולֿיום
ה"ח).25)שבתוכה. פ"ח למעלה (ראה ידיים מגזירת

הקדיר 26) שנגעו אבל שמשקין רבינו [דעת טהורה. ה
"הכל  במשנתנו שאמרו ומה כלים. מטמאים אינם - בידיים
הר"ש  ודעת תרומה. ובין חולין בין שם רבינו מפרש טמא",
המשקין  היינו טמא" "הכל ומפרש מטמאין, שכן משנץ

וטבולֿיום 27)והקדירה]. חולין, משקה מטמאות שידיים
מטמא. פי"ג 28)אינו לקמן וראה ב. ב, פרק זבים משנה

ה"א.29)ה"ט. פי"ד לקמן

.ÂB‡ ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L ¯B‰Ë „Á‡30ÌBÈ Ïe·Ë ∆»»∆»»»¿≈¿
˙B‡ÓË ÂÈ„iL31ÔÈlÁ ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿≈¬≈∆¿«≈«¿≈Àƒ

BÓk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL32- ÌBÈ Ïe·hÓ ‡ˆiL ‰˜LnL ¯Á‡Óe . ∆≈«¿≈««∆«¿∆∆»»ƒ¿

ÈÓÈÓ B‡ Bw¯Ó ÏÙpL ÌBÈ Ïe·Ë ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»«»∆¿∆»«≈Àƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ÂÈÏ‚¯33ÈtÓ , «¿»«ƒ»∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈

.Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk Ô‰L∆≈¿«¿ƒ∆»«»∆

ובין.30) . . . ידיים.31)בין פ"ח 32)מגזירת למעלה
ב.33)ה"י. עא, נדה משנה,

.ÊÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ34,„ÓÏ ‰z‡ Ì¯‡·Ï eÓc˜‰L ƒ»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿»¬»«»»≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰È‰ÈÂ ‰‡ÓËÏ ·‡ ‰È‰È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿∆»¿À¿»¿ƒ¿∆ƒ¿À¿»
‡l‡ ÈL Ì„‡‰ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¿»…ƒ¿∆»»»≈ƒ∆»
B‡ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ‡e‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰«∆«¿ƒ¿≈ƒ«»…¿À¿«ƒ
ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÈLk el‡ ÏkL ,ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»≈¿≈ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈

Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L35‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿«À¿»
ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈»¿…ƒ¿∆«¿ƒ
Ì‡L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ÈL ÌÏBÚÏ¿»≈ƒ¿À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ‰È‰È - ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ‡nhÈƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿∆≈ƒƒƒ¿≈∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

פ"ה.34) מת טומאת הלכות הטומאה 35)ראה אב שאינו
ח. הלכה ראה במת. נגע אם ואפילו לעולם,
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קמ הטומאות קמ אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו ל' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Áe¯‡a ¯·k36‰‡ÓË ·‡ ‰È‰È ‡Ï Ò¯Á ÈÏkL , ¿»≈«¿∆¿ƒ∆∆…ƒ¿∆«À¿»
‰È‰ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿∆
Ì‡ ,Ô‰È¯·cÓ ÈLÂ ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ¿≈∆ƒ
‡ÏÂ Ì„‡‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓa ‡ÓËƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿…ƒ¿∆»»»¿…
‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÈÚÈ·¯ ‡ÏÂ ÈLÈÏL ÌÈÏk‰«≈ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

ה"ח.36) שם

.Ë,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ‡Ï ÌÈÏÎ‡‰È¯·cÓ ‡Ï »√»ƒ…ƒ¿«À¿»¿»…ƒƒ¿≈
È¯·cÓ ÈLÂ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .Ì‰È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
Ì‡ ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰L .‰¯Bz»∆»»»«¿ƒ∆ƒ¿À¿»ƒ

ÈL e‰‡OÚ - ÏÎ‡a Ú‚37ÈLÈÏL eÈ‰È ÔÈÏÎ‡‰Â .38 »«¿…∆¬»»≈ƒ¿»√»ƒƒ¿¿ƒƒ
ÈÚÈ·¯e39„·Ïa Ô‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ40. ¿ƒƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

שנגע 37) ראשון אוכל אבל כלי, או אדם ודווקא התורה. מן
חכמים, מגזירת אלא התורה מן טימאהו לא - באוכל
למעלה  (ראה הכלי או שהאדם וכתב: רבינו דייק ולפיכך

ה"א). וקודש.38)פ"ז וכן 40)בקודש.39)תרומה
ודבריו  מדבריהם. שפוסל טבולֿיום גבי הפרק בסוף כתב
שלמד  וה"ד, ה"ג יא בפרק עצמו דברי נוגדים נראים אלה
שם  דבריו ומקור מקלֿוחומר, ורביעי הכתוב מן שלישי
התורה, מן בקודש שלישי "למדנו ב: יח, פסחים בברייתא
חנינא  ר' בסוגיא פסחים צל"ח [ראה מקלֿוחומר" ורביעי
וראה  קמה, מצוה ומנחתֿחינוך סט, אות הכהנים סגן

בפי"א]. לקמן בביאורנו

.ÈÈÓ ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ÔÈ˜Ln‰««¿ƒƒ¿«À¿»ƒƒ¿≈»¿≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ·f‰ ˜¯Â ˙‡hÁ«»¿…«»≈≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿À¿»

‡Ó ·‡a eÚ‚pL ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ˙B· ƒƒ¿≈»¿∆»¿¿»≈¬«À¿¿≈
ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,‰‡Óh‰ „ÏÂa ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚ Ì‡ƒ»¿««¿ƒƒ¿««À¿»≈»»≈≈ƒ
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k Ô‰ È¯‰Â ,‰¯Bz È¯·cÓ e‡ÓË -ƒ¿¿ƒƒ¿≈»«¬≈≈¿ƒ¿À¿»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ41ÔÈa ,ÈLa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈ƒ≈
‡nËÏ ÔBL‡¯ eOÚ - ÔÈÏÎ‡a ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ≈»√»ƒ«¬ƒ¿«≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡42eÈ‰ÈÂ .43ÔÈ˜Ln‰ ¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈«ƒ»«¿
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL e‰‡OÚ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa¿«¿≈¿»¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈
ÔÈ˜LÓ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÈÚÈ·¯ e‰‡OÚ - L„…̃∆¬»»¿ƒƒ¿≈«»≈«¿ƒ

‰lÁz BÈ‡L ‰˜LÓ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL44ıeÁ , ¿ƒ¿»¿…«¿∆∆≈¿ƒ»
ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnÓ45BÓk ,L„˜a ÌÈ¯etk ¯qÁÓ B‡ ƒ«¿≈¿¿À«ƒƒ¿…∆¿
‡e‰L ,e¯‡aL46Ì‰È¯·cÓ ÏÒBt47.‡nËÓ BÈ‡Â ∆≈«¿∆≈ƒƒ¿≈∆¿≈¿«≈

ה"א.41) שם וראה ה"ה. פ"ז למעלה שם.42)נתבאר
שיהיו.43) אפשרות גם רביעי.44)ויש או שלישי שיהיו
יהיו 45) לא שניות ברורה: וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

נגיעת  כגון - אפשרות יש תחילה, יהיו שלא אבל לעולם.
בסוף 47)טבולֿיום.46)טבולֿיום. שכתבנו מה ראה

ה"ט.

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
אם 1) דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר

בתרומה  רביעי עושה שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני
מטמא  אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
הם  אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש
שבקודש  ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני חיבור.
חולין  או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰ - ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a ¯Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»

מ"גֿו.2) פ"ב טהרות

.·ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰3ÏeÒt - ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË - »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»

B¯ÈÂ‡Ï ı¯M‰ ÏÙpL Ò¯Á ÈÏÎe ,·‡ ı¯M‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ı¯L ÔÎÂ6¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰ - ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡¯ ¯epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי כשנגע התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב,

ה"א). פ"ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא
למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים

חרס.

.‚ÔBL‡¯‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË - ‰Óe¯˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt - ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈

ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ?‰Óe¯˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·Ë ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ Ïe·Ëe ,dÏÒt - da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe¯˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני
משקין. מטמא שהוא מפני "מטמא" פסול.10)לשון צ"ל

ב.11) עד, יבמות

.„ÔBL‡¯‰12ÔÈ‡ÓË - L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ·¯ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt - ÈÚÈ·¯‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈
¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ ·e˙k‰ ‡¯˜ ¯·Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
- ÈLa Ú‚pL L„w‰ ¯OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈ·¯Ï ÔÈpÓe .Û¯OÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

¯ÓÁÂ14,‰Óe¯˙a ¯zÓ ‡e‰L ,ÌÈ¯etk ¯qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
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קמא

קמא

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו ל' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙¯tk ‡È·iL „Ú L„˜a ¯eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï·‡ !?L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe¯˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.¯B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח.13)טהרות, הערה ב.14)ראה יח, פסחים

.‰‰Â‡z ¯Oa15e¯Êb ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿
ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆

L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…
L„w‰ ¯Oa ÌÚ e‰e·¯ÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ e¯Ê‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆

‰Ê ¯Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡B·ÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆
L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר
בשר. לאכול נפשך תאוה כי כ): נדה 16)יב, תוספתא,

ה"י. הר"י 17)פ"ט בשם (כסףֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס). קודש.19)בשר הוא והרי

.ÂÔÈÏÎ‡ È¯eaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈ·eLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡¯ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב.20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי
בשניהם. הנוגע משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני גם נטמא – מהם באחד
רש"י). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף שניהם
ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה

שני. ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË - ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ"ו.24) פ"ב כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt - L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË - L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ·¯ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa28ÈÚÈ·¯ ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»¬≈»¿≈¿ƒƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,L„˜aL∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈∆»

(ראה 27)שם.26) ראשון הוא שנטמא משקה שכל
ה"י). פ"י בתרומה.28)למעלה רביעי שאין

.Ë‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁ29ÈLÈÏM‰ - Àƒ∆«¬«»√«¿»«¿ƒƒ
‰Óe¯˙k ÏeÒt Ô‰aL30Ú‚ Ì‡Â ,31BÈ‡ - L„˜a ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ»«¿…∆≈

ÈÚÈ·¯ e‰OBÚ32.ÏÒBt BÈ‡ L„˜ ‰˜LÓ elÙ‡Â , ≈¿ƒƒ«¬ƒ«¿≈…∆≈≈

Ô‰aL ÈLÈÏM‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÂ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«¿ƒƒ∆»∆
ÔÈlÁk ¯B‰Ë33. »¿Àƒ

תרומה.29) בעשיית כמו בטהרה לעשותן נזהרו
שנעשו 30) שחולין ולד, לג דף בחולין היא פסוקה הלכה

כתרומה. דינם תרומה טהרת המשקה.31)על
שם.32) המשנה פירוש ראה מ"ו, פ"ב חולין 33)טהרות

שכל  רבינו, קובע שם בטהרות יהושע. רבי דעת לפי - ב לג,
הם  הקודש טהרת על שנעשו חולין בו שנאמר מקום
- ב עא, בנדה ראשונה משנה שיטת לפי הכוונה כקודש,
את  בהם לשטוף שהוכנו במים לנגוע אסור יום שטבול
יום  שטבול מפני לנגוע מתירה אחרונה משנה אבל הפסח,
ואףֿעלֿפי  חולין, שהם המים את פוסל ואינו כשני, הוא
יח, לחגיגה בפירושו גם כתב וכן הקודש. טהרת על שנעשו
שנעשו  בחולין החמירו ולמה אחרונה. כמשנה כאן ופסק ב.
מפני  הקודש? טהרת על משנעשו יותר תרומה טהרת על
ולפיכך  תרומה, בטהרת חולין גם לאכול רגילים שכהנים
בטהרת  מהֿשאיןֿכן תרומה, קדושת אלה חולין על חלה
בטלה  זו, קפדנית שמירה נוהגים יחידים שרק הקודש,
חולין, (רש"י החולין אותם על קדושה כל חלה ולא דעתם

שם).

.È˙‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - L„˜aL ÈÚÈ·¯ ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆¿…∆»∆¡…∆
L„w‰34BÏÒBt BÈ‡Â L„˜a ÚbÏ ¯zÓe ,35elÙ‡ . «…∆À»ƒ«¿…∆¿≈¿¬ƒ
ÏÈL·z36Ba ÔÈ‡Â L„w‰ Ba ·¯Ú˙pL37È„Îa ˙ÈÊk «¿ƒ∆ƒ¿»≈«…∆¿≈¿«ƒƒ¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡38ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -39ÏL ÈÚÈ·¯a ¬ƒ«¿»¬≈∆…≈»≈ƒ¿ƒƒ∆
L„˜40ÈLÈÓÁa ‡l‡ ,41BÓk ¯B‰Ë ‡e‰L , …∆∆»«¬ƒƒ∆»¿

e¯‡aL42. ∆≈«¿

המאכל,34) כטומאת טמא יהיה האוכל שאדם חכמים גזרו
א) לד, (חולין בנגיעה אוכלין מטמא אינו שהמאכל ואע"פ
תרומה  לענין בשלישי מדובר [שם קודש. לאכול לו ואסור
כשם  לקודש, מתרומה למד ורבינו הבאה) הלכה (ראה
אע"פ  בתרומה, לאכול האוכלו את פוסל בתרומה ששלישי
בקודש]. ברביעי גם כך בנגיעה, תרומה פוסל שאינו

חמישי.35) עושה אינו תרומה.36)שרביעי או חולין של
שש 38)בקודש.37) ששיעורו לחם ככר חצי הוא פרס

כזית  שנתערב פירושו, - פרס אכילת בכדי וכזית ביצים.
הם  וביחד התבשיל, של כזיתים בחמשה קודש ביצה) (כחצי

כזיתים). בששה כזית אומרים: (ויש אףֿעלֿפי 39)ששה
בעין. הוא כאילו נידון אינו אחרים פירוש,40)שבדינים

זו. תערובת יאכל לא קודש, של רביעי שאכל אדם
מפרש 41) רבינו תערובת. כל בלי לאוכלו שמותר הואֿהדין

למעט  הכוונה הקודש", בנזיד נאכל "והחמישי ששנינו: מה
חמישי  ממעט אינו אבל בתערובת, אפילו נאכל שאינו רביעי
המשנה. לשון – כדרכו – נקט וכאן תערובת. בלי

ה"ד.42) למעלה

.‡ÈÔÈlÁ ÏL B‡ dÓˆÚ ‰Óe¯zaL ÈLÈÏL ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆«¿»«¿»∆Àƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL∆«¬«»√«¿»¬≈∆»∆¡…∆

‰Óe¯z‰43ÏaËiL „Ú44‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯zÓe ,45È¯‰Â «¿»«∆ƒ¿…À»ƒ«ƒ¿»«¬≈
eOÚ ‡Ï ‰ÚÈ‚a ,‰ÏÚÓ eOÚ ‰ÏÈÎ‡a .‰¯B‰Ë ‡È‰ƒ¿»«¬ƒ»»«¬»ƒ¿ƒ»…»
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קמב הטומאות קמב אבות שאר הל' - טהרה ספר - כסלו ל' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ï·‡ ;dÓˆÚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓ«¬»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«¿»¬»
È„Îa ˙ÈÊk ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,‰Óe¯z Ba ‰·¯Ú˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿«ƒƒ¿≈
ÏÈL·z B˙B‡Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡46 ¬ƒ«¿»¬≈∆À»∆¡…≈«¿ƒ

.‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯znL C¯„k¿∆∆∆À»ƒ«ƒ¿»

ב.43) לד, חולין עולא, של הערב 44)מימרא צריך ואינו
רבנן 45)שמש. (עשו) עביד "באכילה ב: צט, זבחים

מעלה". רבנן עביר לא בנגיעה גבוה), מסוג (טהרה מעלה
הדמע",46) בנזיד נאכל "והשלישי מ"ג: פ"ב טהרות

אמרו, שם ובחולין תרומה. בו שנתערבה בתבשיל פירוש,
פרס, אכילת בכדי תרומה כזית בתבשיל כשאין שמדובר

זו. להלכה המקור ומכאן

.·ÈÏÎB‡‰47eOÚpL ÔÈlÁ ÏL B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL »≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆Àƒ∆«¬
˙ÚÈ‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ«»√««¿»««ƒ∆»ƒ¿ƒ«

L„˜ ÔÈÚÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z48˙¯‰hL ; ¿»¬≈¿≈ƒ¿ƒ¿«…∆∆»√«
L„w‰ Ïˆ‡ ‡È‰ ‰‡ÓË ‰Óe¯z49ÏÎB‡‰ Ï·‡ . ¿»À¿»ƒ≈∆«…∆¬»»≈

‡e‰ È¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁaL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¬≈
¯B‰Ë50‡l‡ L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ; »∆≈¿»»∆∆¿ƒƒ¿…∆∆»

L„wÓ L„˜51.„·Ïa …∆ƒ…∆ƒ¿«

עלינו 47) זו, הלכה להסביר כדי יהושע. כרבי מ"ב שם
עלֿפי  שם במשנה יהושע רבי דברי את מתחילה לבאר
אוכל  אומר, יהושע "רבי שם: שנינו רבינו. של פירושו
ולא  לקודש שני – שלישי שני, – שני ואוכל ראשון אוכל
פירוש, תרומה". טהרת על שנעשו בחולין לתרומה, שני
שני  או לטומאה ראשון שהוא מאכל דבר שאכל אדם
תרומה  לאכול ואסור לטומאה שני גופו נעשה לטומאה,
– בקודש נגע ואם נפסלה, – בתרומה נגע ואם וקודש,
גופו  נעשה לטומאה, שלישי שהוא דבר אכל אם נטמאה.
לענין  אבל שלישי, עשהו בקודש נגע ואם קודש, לענין שני
כמו  תרומה, לאכול ואסור שלישי אלא שני אינו תרומה
רבי  ומסיים בה. לנגוע ומותר הקודמת, בהלכה שנתבאר
תרומה. טהרת על שנעשו בחולין אמור זה שכל יהושע,
ולתוספת  ממש. בתרומה שהואֿהדין שם, רבינו ומבאר
שאפילו  ריבותא, משמיענו יהושע שרבי ייאמר, ביאור
עושים  גםֿכן תרומה טהרת על שנעשו שבחולין בשלישי
אכל  אם שאפילו ריבותא, כאן מוסיף ורבינו לקודש. שני
אףֿעלֿפיֿכן  הדין, מן פסולה שהיא תרומה, של שלישי
רבינו  דברי מוסברים זה ביאור מתוך תרומה. בנגיעת מותר

הבאה. בהערה ראה עושה 48)מאליהם. שהוא משמע
תרומה  בין בזה הבדל כל ואין רביעי, עושה וזה שלישי
בדין  שם למ"ו [בפירושו תרומה. טהרת על חולין ובין ממש
טהרת  על שחולין ואומר, אלה שני בין רבינו מחלק נגיעה,
ה"ט). למעלה פסק (וכן בקודש רביעי עושים אינם תרומה
החמירו  שבאוכל טעמו, ונראה חילק. לא באוכל כאן ואילו
הדבר  מטומאת יותר חמורה טומאה עליו ונתנו חכמים
תרומה, בטהרת חולין על גם גזירתם הרחיבו שאכל,

בנגיעה]. יצחק 49)מהֿשאיןֿכן רבי אמר - א לה, בחולין
על  שנעשו חולין של שלישי האוכל מרתא, בר שמואל בר
שעושה  דבר לך שאין בקודש, לאכול טהור הקודש, טהרת

גופו  קדושת (פירוש, מקודש קודש אלא בקודש רביעי
למעלה: שהבאנו מהמשנה עליו והקשו בלבד. ממש)
על  שנעשו בחולין לתרומה, שני ולא לקודש שני "שלישי
ועושים  מקודש, קודש אינם אלה חולין והרי תרומה" טהרת
שטהרתה  לתרומה, "הנח יצחק: רבי והשיב בקודש? שני
שהחולין  מפני שני נעשה לא כלומר הקודש", אצל טומאה
פירוש, הקודש. טהרת על נעשו שלא מפני אלא שלישי, היו
כמו  הטומאה מפני מעולה שמירה לשמרם נזהרו לא
כעין  קפדנית פחות שמירה אלא קודש, על ששומרים
שחולין  (ה"ט), למעלה פסק שרבינו ומפני תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח יצחק, רבי דברי את להלכה

שני. בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב ט,
שאינם  כרביעי שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

ה"י). (ראה מלי 51)קודש קדושה הי"א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי, עושה – שבתרומה שלישי כגון

בה"ח].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
¯ÈÊ È˜È˜¯e56Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
¯epza eÓ¯wMÓ62¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ Ï·‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe¯˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡ - ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ"א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס"ט. הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי  "חלות" תודה ללחמי רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק חלות חלק
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני 58)מקדשת הבאות

לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי התנור. מחום קרום עליהם שעלה

טמב"ם - פטק אחד ליום 
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קמג

קמג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ד ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם
הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈ¯eka‰Â65‰Óe¯z ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe¯˙k Ô‰ È¯‰ - [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏ·h‰68Ún„Ó‰Â69‰Óe¯z ÈÏec‚Â70¯OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡¯Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני ישראל ארץ ופירות תבואה
פי 69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי 71)ב). מעשרות שתי להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני. בלשון ב ל,

.ÊË¯·c Ïk74B‡ceL75‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ »»»∆«»¿«≈∆«Àƒƒ«»
‰OÚzL ‰lÁÏ ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆≈»∆
,‰lÁ ‰pnÓ ÌÈLÈ¯ÙÓe .‰¯‰Ëa ‰qÚ‰ d˙B‡»»ƒ»¿»√»«¿ƒƒƒ∆»«»

˙ÏÎ‡ ‡Ï ,‰ÈeÏz d˙lÁÂ76˙Ù¯O ‡ÏÂ77. ¿«»»¿»…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

אביי.74) מסקנת א. ז, נגיעתו 75)נדה וגם טומאתו אם
טמאה.76)ודאי. תרומה כמו טמאה חלה לאכול שאסור

וחלה 77) תרומה בידים לאבד ואסור טהורה, היא שמא
טהורה.

$
meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd elqk 'lÎc"k -

âכסלו כ"ד ראשון âיום

-mihtynxtq
äåìå äåìî úBëìä¦§©§¤§Ÿ¤

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
השער 1) לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר

את  מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק,
אחרים. פירות על הלוואה מעמיד ודין אריסיו,

.‡¯ÎBnÏ ¯znL ÌLk2˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ3, ¿≈∆À»«≈ƒ¿…«««∆«
˙B¯t‰ ˙BÂÏÏ ¯zÓ Ck4Ì˙Ò5‡Ïa Ì˙Ò ÔÈÚ¯BÙe »À»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿»¿…

˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜6¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk . ¿ƒ«¿««««∆«≈«»»«««
Ì‰ÈLÏ Úe„ÈÂ Úe·˜7- ÔÈ‡Ò ¯OÚ B¯·ÁÓ ‰ÂÏÂ , »«¿»«ƒ¿≈∆¿»»≈¬≈∆∆¿ƒ

e¯˜e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Ò ¯OÚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ«»¿«¬ƒ∆∆¿ƒ««ƒ∆¿
el‡Â ,Úe„È ¯ÚM‰ ‰È‰ epnÓ ‰ÂlLk È¯‰L ;ÌÈhÁ‰«ƒƒ∆¬≈¿∆»»ƒ∆»»«««»«¿ƒ

BÏ ¯ÈÊÁÓe ‰B˜ ‰È‰ ‰ˆ¯8.ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , »»»»∆«¬ƒ∆¬≈…»«¿«

ללוקח.2) יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק כמבואר
ונמצא 4) - יתייקרו שמא בסאה, סאה ללוות חכמים שאסרו

דמים  אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע
ב. הלכה להלן דמים,5)כמבואר אותם שיעשה מבלי

(בבא  בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא
סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא
של  פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו ומפרש
רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י
שהיה  או המין מאותו לו שיש פי על אף זמן, שקובע שכל

ובטעם  ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער
שמחירו  דבר על זמן, הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר
פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד
אסור. כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום

פירות 6) בו לקנות שאפשר שבשוק השער על בהסתמך
שם). ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: שיצא 7)(שם

שם). עיין קסב סימן יוסף (בית -8)השער מייד פורעו
סאה  ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי

ב. הלכה בסמוך כמבואר בסאה

.·BÏ ‰È‰9¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL ÔÈn‰ B˙B‡Ó »»≈«ƒ∆»»¬≈∆À»
˙BÂÏÏ10ÏÚ Û‡ ,Ì˙Ò Ú¯BÙe ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜ ‡Ïa Ì˙Ò ƒ¿¿»¿…¿ƒ«¿«≈«¿»««

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt11‰‡Ò BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¬«ƒ…»»««««¬ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Ò ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - „·Ïa12˙Á‡ ‰tË BÏ ‰˙È‰ . ƒ¿«…∆»∆»«»¿ƒ»¿»ƒ»««

Èa¯‚ ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - ÔÈÈ ÏL B‡ ÔÓL ÏL13ÔÈÈ ∆∆∆∆«ƒ…∆»∆»«»«¿≈«ƒ
Úa˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï .ÔÓLÂ»∆∆…»»≈«ƒ¿¿…ƒ¿«
È¯‰ - ˜eM‰ ¯ÚL eÚ„È ‡lL B‡ ÔÈ„Ú ˜eM‰ ¯ÚL«««¬«ƒ∆…»¿«««¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê14‰‡Òa ‰‡Ò ˙BÂÏÏ15˙B¯t‰ ¯‡La ÔÎÂ .16 ∆»ƒ¿¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«≈
ÌÈÓc Ô˙B‡ ‰OÚiL „Ú Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡Ï -17‰ÂÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆»«∆«¬∆»»ƒ¿ƒ»»

˙B¯t BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰Â ,[ÌÈÓc] Ô˙B‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…»»»»ƒ¿¿«¬ƒ≈
e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ï˜Lnk B‡ ‰ÂlL ‰cnk18ÌÈÓc ÏËB - «ƒ»∆»»«ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ

B˙B‡Ó BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L∆»»ƒƒ¿««¿»»««ƒ∆≈≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Úe·˜ ¯ÚM‰ ‰È‰L B‡ ÔÈn‰«ƒ∆»»«««»««¬≈∆»

Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯Ùa ˙B¯t ˙BÂÏÏ19,Ì˙Ò ‰ÂÏ ‡l‡ ; ƒ¿≈¿≈«¿«»«∆»…∆¿»
.Ú¯ÙiL ÔÓÊ ‰ÊÈ‡a Ú¯BÙe≈«¿≈∆¿«∆ƒ¿«

 שיעוטי טמב"ם - פטק אחד ליום 

יום טאשון 
טמב"ם - פטק אחד ליום 
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קמד ולוה קמד מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ד ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עה.9) למלווה 10)שם פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
התירו  ממש קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו
נשך  משום בה אין בסאה סאה שהלוואת משום חכמים,

מד:). רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש שם 11)דאורייתא,
הלכה  ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו וכדרך עה.

סאה 12)א). כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
כלווה  - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא - לו שיש
בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים
משנה). (מגיד בה הקלו - התורה מן איסור בה אין

שם).13) עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות שם
שהלווהו.15) ממה יותר לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
מד:).16) מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר שדרכם
וזוקף 17) בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

הוקרו  בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, ִהמלוה
(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות

שהוא 19)שם.18) נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו
שאמרו  ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך
אדם  יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו ומביאו (עה. שם
מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו
זמן  לו שקבע מפני ואסרו לו, ביש אפילו הוא שהמדובר
"עד  ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן

משנה). (מגיד לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא

.‚È‡Â ÌÈhÁ ¯Bk ÈÂÏ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È ‡Ï……«»»«¬≈«¿≈ƒƒƒ«¬ƒ
Ô¯bÏ ¯Bk EÏ ¯ÈÊÁ‡20„Ú ÈÂÏ‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ; «¬ƒ¿«…∆∆»≈«¿≈ƒ«

Èa ‡B·iL21ÁzÙn‰ ‡ˆÓ‡L „Ú B‡22. ∆»¿ƒ«∆∆¿»««¿≈«

לפירעון 20) זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן כלומר,
לו). ביש אפילו כאן מדובר רבינו שבידו 21)(ולדעת

למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי שאבד

.„BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰ Ì‡ :Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯t ‰ÂÏ»»≈«¿«»«ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÓ„ BÏ Ô˙B - e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ú·wL ÔÓfa ˙B¯t≈«¿«∆»«¿ƒ¿≈»ƒ

‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L23. ∆»»ƒƒ¿«««¿»»

ב.23) הלכה בסוף למעלה כמבואר

.‰ÌÈhÁa ÌÈhÁ ÂÈÒÈ¯‡ ˙‡ Ì„‡ ‰ÂÏÓ24Ú¯ÊÏ25, «¿∆»»∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿∆«
‰„OÏ ÒÈ¯‡‰ „¯iL Ì„˜ ÔÈa26„¯iL ¯Á‡ ÔÈa27. ≈…∆∆»«»»ƒ«»∆≈««∆»«

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28?ÒÈ¯‡‰ ÔziL e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬∆ƒ≈»»ƒ
ÔÓÊ Ïk B˜lÒÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa „Èa È¯‰L ,Ú¯f‰ ˙‡∆«∆«∆¬≈¿«««««¿«¿«¿»¿«

Ô˙ ‡lL29˙‡ ÔzÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa C¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ . ∆…»«¬»¿»∆∆∆««««¿«ƒ≈∆
Ú¯f‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‡‰ „¯È ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ : «∆«ƒ¬«ƒ…»«»»ƒ¬≈∆À»

‡ˆÓ ,B˜lÒÏ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ;ÌÈhÁa ÌÈhÁ ˙BÂÏ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒƒ∆¬«ƒ≈¿«¿ƒ¿»
ÌÈhÁ BÏ ¯ÈÊÁiL ˙Úc ÏÚ „¯È ‰„OÏ „¯iL ˙Úa»≈∆»««»∆»««««∆«¬ƒƒƒ

e‰ÂÏ‰L31‰„OÏ „¯iL ¯Á‡ Ï·‡ .32BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿»¬»««∆»««»∆ƒ¿≈
B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡Â ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - B˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿¬≈¿»»»¿»¿«¿

Ì˙Ò e‰ÂÏÓ Ï·‡ ,Ú¯ÊÏ ÌÈhÁa ÌÈhÁ33¯ÚL ÏÚ ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¬»«¿≈¿»«««
˜eMaL34. ∆«

בסאה.24) באריסות 25)סאה שקיבל בשדה זריעתם לשם

עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל בשום 26)- לעבדה
בו. זכה לא ועדיין בו.27)עבודה זכה שאף 28)שכבר

מלווהו. - ירד לסלקו 29)אם הקרקע בעל וביד הואיל
היבול  כשיאסוף להחזירו מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה
פחות  השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -
(שם  שקיבל. הזרע כשיעור - אריסים שאר משנוטלים

והטיל 30)וברש"י). המקום ממנהג הקרקע בעל ושינה
הזרע. הבאת האריס כשיעור 31)על מחלקו לו וינכה

הקרקע 32)הזרע. בעל ונתחייב - האריס בה זכה וכבר
נימוק  מאיזה - כן אחרי הסכים שהאריס אלא הזרע, בנתינת

זו. הוצאה עצמו על לקבל - זמן.33)שהוא קביעת בלא
אדם.34) בכל שהתירו כדרך

.Â‰LB ‰È‰L ÈÓ35ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ B¯·Áa ƒ∆»»∆«¬≈»¿»«≈ƒ
‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ‰ˆB¯ È‡L ,È˙BÚÓ¿«∆¬ƒ∆ƒ«»∆ƒƒ»«≈
ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰ÈÂ ,ÂLÎÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏÚ Ô˙B‡ ‰OÚÂ«¬≈»»«¿««∆«¿»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ÌÈhÁ BÏ LÈ Ì‡ :‰‡ÂÏ‰a ÌÈhÁ36 ƒƒ¿«¿»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»

¯zÓ -37¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ B˙B‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;38. À»¿ƒ≈«ƒ¬≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL39˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ ¯znL ∆…»¿¬»ƒ∆À»ƒ¿…«««∆«

Ô˙Ba ‡l‡ ,ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿≈«ƒ∆»¿≈
˙B¯t Ô‰a ˙B˜Ï ÂÈ˙BÚÓ40„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»∆≈¬»»∆¿«¬ƒ

¯eÒ‡ - ˙B¯t‰ ·b ÏÚ B˙‡ÂÏ‰41BÏ eÈ‰iL „Ú , «¿»»«««≈»«∆ƒ¿
,ÌÈhÁ ÂÈÏÚ B˙‡ÂÏ‰ ‰OÚÂ ,ÌÈhÁ ‰ÂlÏ ‰È‰ .˙B¯t≈»»«…∆ƒƒ¿»»«¿»»»»ƒƒ
‰ˆB¯ È‡L ,ÌÈhÁ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ ¯Á‡ ‡·e»««¿«¿»«≈ƒƒƒ∆¬ƒ∆

‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÔÈÈ Ô‰ÈÓ„a ÁwÏÂ Ô¯ÎÓÏÔ˙B‡ ‰OÚÂ ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈∆«ƒ»«≈«¬≈»
È¯‰ - ÔÈÈ BÏ LÈ Ì‡ :‰zÚ ˜eMaL ¯ÚMk ÔÈÈ ÈÏÚ»««ƒ«««∆««»ƒ≈«ƒ¬≈
ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÈ BÏˆ‡ B˙‡ÂÏ‰ ˙ÈOÚÂ ,¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¬≈«¿»»∆¿«ƒ¿ƒ≈«ƒ

BÏ ‰È‰ ‡lL È¯‰ .¯eÒ‡ -42¯ÈÊÁ‰Â ¯·ÚÂ ,43 »¬≈∆…»»¿»«¿∆¡ƒ
- Ck ¯Á‡ ˙B¯t ‰wL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»≈««ƒ∆»»≈««»
˙BÚÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˙B¯t BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈≈∆»≈»

e‰ÂÏ‰L44. ∆ƒ¿»

סג.35) על 36)שם עימו פוסק סאה לו יש אם כלומר,
ב) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר על ולא סאה
אלא  כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה סאה לו "יש
ונמצא  סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו הטעם מתוך
שמשעה  מפני במוכר, שייך אינו זה וטעם שתיים, לו שיש
(הלווה) המוכר מרשות לגמרי יוצאת היא הרי עליה שפסק
הרשב"א. בשם משנה מגיד - (המלווה) הלוקח לרשות

א. הלכה ט פרק למעלה בפוסק 37)וראה שאמרו וכדרך
א. ט, פרק למעלה כמבואר מעותיו פי 38)ונותן על אף

השער. למעלה.39)שיצא פי 40)כמבואר על שאף משום
פרק  (ראה שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה שאין

בביאורנו). שם במה 41)ט - מעות בידו שאין מאחר
בפרק  כמבואר ואסור, - השער יצא לא כאילו זה והרי יקנה,

רש"י). פי על סג. (שם שם לבבא 42)ט נמשך זה
באיסור.43)הראשונה. פירות על ההלוואה זקף

שאין 44) ו) ד, פרק (למעלה בו שאמרנו ריבית אבק כדין
למלווה. מלֹווה ִֶמוציאים



לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ יתד    145 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמה

קמה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ה שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âכסלו כ"ה שני âיום
øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨

ידו 1) כתב מוציא ודין בעדים, חבירו את מלווה דין מבאר
היורשים  מן שגובה בשטר מלווה ודין לו, חייב שהוא
ודין  מהיורשים, נגבית אם פה על מלוה ודין ִומהלקוחות,
על  מצוה ודין קרקע, לו ויש מטלטלין לו שאין לווה
ודין  תפס, שמחיים טוען ודין אביהם, חוב לפרוע היתומים
באחריות  שדה מוכר ודין אביהם, בחוב קרקע שגבו יתומים

במלוה. השדה דמי עליו ִוזקף

.‡ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2¯Ó‡L B‡ , ««¿∆∆¬≈ƒ¿≈≈ƒ∆»«
ÌÈ„ÚÏ3:B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ : ¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆

È„Ú Ìz‡4‰ÂÏÓ ˙‡¯˜ BÊ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L «∆≈«∆¬ƒ«»»∆»∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰t ÏÚ5ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,6ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «∆¿≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«

˙q‰ ÚaL - ÈzÚ¯t :Ck ¯Á‡ ¯Ó‡Â7Ï·‡ .¯ËÙÂ ¿»«««»»«¿ƒƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
.ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ - ¯ËLa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿»»ƒ¿»¿¿≈ƒ
BÈ‡ - ‰Ê ¯ËL ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«»«¿ƒ¿»∆≈

ÔÓ‡8ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,9ÌÈ„Ú ‡·‰ B‡ :BÏ10„ÓÚ B‡ ∆¡»∆»¿ƒ»≈≈ƒ¬…
ÌlLÂ11ÈÏÚ eÈ‰ :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ BÏ ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈ƒ¡»«

Ô˙e„Ú ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆≈¿ƒ≈»
˙e„Ú ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓÏ e¯ÈÊÁÈ ‡lL ,‰ÂÏnÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ««¿∆∆…«¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈

¯ËLa12¯ËL e·˙k :‰Âl‰ Ô‰Ï ¯Ó‡iL „Ú ,13 ƒ¿»«∆…«»∆«…∆ƒ¿¿»
Ck Ô‰Ï ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ .BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ14ÔÈÎÈ¯ˆ , ¿ƒ¿¿««ƒ∆»«»∆»¿ƒƒ

Ba CÏn‰Ï15ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ,¯ËMa eÓ˙ÁL ¯Á‡ ¿ƒ»≈««∆»¿«¿»¿««»¿ƒ
B„iÓ e˜ .‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰16‰Ó BÏ ·iÁ ‡e‰L «¿»¿«««¿∆»ƒ»∆«»»∆

¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆…»«
„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ˜ Ì˙qL ,e·˙k Ô‰Ï17ÔÈ‡Â , »∆¿…∆¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»

Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ18. ¿ƒƒ¿ƒ»≈

קעה.2) כט.).3)בבאֿבתרא (סנהדרין עדים בפני הודה
עדי.4) אתם בלשון: או ממלוה 5)כלומר, להבדיל

לקמן. שיתבאר כמו בדיניהם שחלוקים בשטר,
צריך 6) אינו - בעדים חבירו את "המלוה מא: שבועות

בעדים". מ:).7)לפורעו (שם הגמרא חכמי מתקנת
את 8) בידי השארת למה פרעת, אם אומר: המלוה שהרי

אולם,11)שפרעת.10)ביתֿדין.9)השטר? מא. שם
נוטל  ואח"כ נשבע פרעתיך, שלא לי השבע הלוה: טען אם

ב. הל' פי"ד להלן שיתבאר כמו לוה,12)- של לחובתו
מלוה  עלֿפה, עדות תימן: (בכת"י בעדים לפורעו שיצטרך

כט:13)בשטר). סנהדרין מ. ותנו.14)ב"ב כתבו
בדיבורו.15) עומד עדיין פרק 16)אם (עיין חליפין בקנין

לפרעון  נכסיו שעבוד על ה) הל' מכירה מהלכות ה
(עיין  השטר נכתב לא אפילו הלקוחות מן וגובה ההלוואה,
ה'טור'). על שם יוסף' וב'בית א. לט, סימן חו"מ שו"ע

כוחו שכשם 17) ייפה הסתם, מן כך, - בקנין כוחו שמייפה
וברשב"ם). מ. (ב"ב כתיבה לפי 18)לענין הנתינה, לפני

נה.). (כתובות כלום" קנין לאחר ש"אין

.·¯ËL ·˙kL ‰ÂÏ19B„È ·˙Îa20ÌÈ„Ú Ba „ÈÚ‰Â ,21, …∆∆»«¿»ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ

¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ - ‰ÂÏnÏ B˙e22·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿»««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ»«
ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ËL23ÈÙa ‰ÂÏnÏ B˙e , ¿»««ƒ∆≈≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈

ÌÈ„Ú24¯ËLa ‰ÂÏÓ BÊ È¯‰ -25·˙k ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈ƒ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»
ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L26¯ÒÓpL ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ , ∆≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»≈ƒ∆ƒ¿«

Ì‰ÈÙa27ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .28¯ÓBÏ CÈ¯vL ,‰¯B‰L ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ∆»∆»ƒ«
e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á :Ì‰ÈÙa B¯ÒnL ÌÈ„ÚÏ29¯ÒÓpL »≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«

ÌÎÈÙa30. ƒ¿≈∆

החתום 20)הודאה.19) על הבא פלוני בן פלוני אני כגון:
א). סט, סי' ושו"ע 'טור' (ראה . . . חייב שאני מודה

(ש"ך 21) הוא שכתבֿידו החתימה, לקיום לא - תוכנו על
ח). ס"ק ו,22)סי' ס"ק מ סי' הגר"א (עיין פו. גיטין

טו). ס"ק סט סי' וסמ"ע יוסף' חתימה.23)ו'בית עדי
מסירה.24) הלכה 25)עדי האומר: כשמואל, פ: גיטין

בשטרות. אף כרתי) מסירה (עדי אלעזר כב:26)כרבי שם
בשאר  אבל בגיטין, אלא המזדייף) (כתב ר"א הכשיר "לא
למען  חרש בכלי ונתתם יד) לב, (ירמיה דכתיב לא, שטרות
שאינם  בשטרות הוא הכתוב ("גזירת רבים" ימים יעמדו
ר"י  - רבים" ימים לעמוד ראויים הם אם אלא כשרים

אבל). ד"ה שם, יקראוהו 27)ב'תוספות' לא שאם
יא:). (שם זמן לאחר מעידים הם מה על רב 28)בפניהם,

סימן  (הגר"א קעו. ב"ב ע"פ (מגידֿמשנה) האי ורב שרירא
יב). ס"ק העדתכם 29)מ, כתבו כלומר, העידו. או חתמו

אינם  אם - או וחתמו, ההודאה של על לא נפרד, בשטר
(תשב"ץ, ב"ד בפני בעלֿפה כך על העידו - לחתום יודעים

הלחםֿמשנה). וכהבנת בכסףֿמשנה, שיצא 30)הובא כדי
אינם  - להם אומר וכשאינו הדבר), (שיתפרסם קול לזה
(מגידֿ קול לו ואין הם, רשאים כי אם וכותבים מעידים

משנה).

.‚B„È ·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰31ÌL ÔÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»»¿«»∆«»¿≈»
˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú32È¯‰ - ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ≈ƒ««ƒ∆À¿«¿«»¿≈ƒ¬≈

‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‰Ê33- Ú¯tL ÔÚË Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ∆¿ƒ¿»«∆¿»»»¿ƒ»«∆»«
¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL34ÔÓ ‡Ï ‰Ê ·˙Îa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»∆…ƒ
ÔÈL¯Bi‰35˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‡ÏÂ36. «¿ƒ¿…ƒ«»

במשנה.31) קעה: הוא.32)ב"ב שכתבֿידו בב"ד נתקיים
על 33) אלא תוכנו, על אישור - ב"ד של הקיום שאין

בגמ'). קעו. (שם הוא שכתבֿידו כי 34)הכתיבה אם
בידי  "שטרך לטעון: יכול המלוה אין - המלוה ביד השטר
נזהר  הלוה שאין מפני אצלי) שטרך (למה בעי" מאי
כשר  השטר ואין הואיל הפרעון, אחר מלוה ביד מלהשאירו
(שם  בסמוך כמבואר המשועבדים, הנכסים מן בו לגבות

להרמב"ן). ה' ובמלחמות אביהם.35)ברי"ף, פרעו שמא
דברים  משלשה אחד ע"פ כגון פרע, שלא ברי אם אבל
(כסףֿ עלֿפה כמלוה גובה - ו) הלכה (לקמן שיתבאר

ד.36)משנה). הלכה להלן כמבואר עלֿפה, כמלוה

.„¯ËLa ‰ÂÏÓ Ïk37ÔÓe ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡ ‰·Bb - »ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒƒ
˙BÁB˜l‰38¯‡a˙iL BÓk ,39‰·Bb - ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓe ; «»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»«∆∆

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡40ÔÓ d˙B‡ ‰·B‚ BÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ

יום שני 
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קמו ולוה קמו מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ה שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙BÁB˜l‰41dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ .42Û¯ËÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÏB˜ «»¿ƒ∆≈»¿ƒ»…ƒ¿…
da43Á˜Bl‰Â ,dÏ LÈ ÏB˜ - ¯ËLaL ‰ÂÏÓ Ï·‡ . »¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈»¿«≈«

‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰44ÏL ÂÈÒÎpL Ú„iL „Ú Ï‡L ƒ¿ƒ««¿∆…»««∆≈«∆¿»»∆
˙Áz ‰Âl‰ ÈÒÎ ÏkL ;ÂÈÏÚL ‰ÂÏÓa ÔÈ„aÚLÓ ‰Ê∆¿À¿»ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»ƒ¿≈«…∆««

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ „eaÚL45. ƒ¿««¿∆ƒ«»

כמבואר 37) בו. מפורשת נכסים אחריות שאין גם לרבות
שלא  "שאחריות א, הל' ואבידה גזילה מהלכות בפי"ח
בין  הלוואה בשטרי בין היא, טעותֿסופר - בשטר נתפרשה

וממכר". מקח שלווה,38)בשטרי לאחר הלוה מן שקנו
למלוה. נכסיו יח.39)ונשתעבדו פרק שכבר 40)להלן

קעו. ב"ב ועיין יג: (קידושין אביהם בחיי הנכסים נשתעבדו
שם). חכמים.41)וברי"ף עלֿפה 42)מתקנת למלוה

לווה. בצינעא - הלווה שכל הפסד 43)קול, משום
לכל. ידוע שאין בדבר, להזהר יכולים שאין לקוחות,

בדבר.44) אשר 45)חקר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
והואֿהדין  – החוצה" העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
לקוחות, הפסד משום אלא שם) ב"ב (רשב"ם מקרקעין
כמבואר  הלקוחות מן גובה אינו עלֿפה מלוה חכמים אמרו
בבבאֿ כעולא תורה, של על העמידוהו ובשטר - למעלה
מלוה  ואחד בשטר מלוה אחד תורה, "דברי קעה: בתרא

שיעב  טעמא מאי משועבדים, מנכסים גובה ודא עלֿפה
גובה  אינו עלֿפה מלוה אמרו: טעם מה ואלא דאורייתא,

וכו'". דלקוחות פסידא משום חורין, בני מנכסים אלא

.‰ÌÈ„Úa e‰„O ¯ÎBn‰46È„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆÈÂ , «≈»≈¿≈ƒ¿»»ƒ««¿≈
Á˜Bl‰47¯ËL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,48Á˜Bl‰ „Èa «≈«««ƒ∆≈»¿»¿««≈«

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ -49BÓk , ¬≈∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿
¯‡a˙iL50¯ÎBÓ ‡ÈÒ‰¯Ùa - ¯ÎBn‰ ÏkL ;51ÏB˜Â , ∆ƒ¿»≈∆»«≈¿«¿∆¿»≈¿

BÏ LÈ52. ≈

מא:46) מידו.47)שם אותה הוציא מוכר של בעלֿחוב
מכר.48) שדה 49)שטר מכירת אחר שעבדם או שמכרם
א.50)זו. הלכה כא, פרק עליו 51)להלן שיקפצו כדי

במקח. ויוסיפו - -52)קונים נזהר שלא השני והלוקח
(שם). עצמו על הפסיד

.Â‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙Èa‚ ‰t ÏÚL ‰‡ÂÏ‰‰ ÔÈ‡≈««¿»»∆«∆ƒ¿≈ƒ«¿ƒ∆»
,da ‰„BÓ ·iÁLk :el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈¿∆«»∆»

BÈÏÁa ‰eˆÂ53ÂÈÏÚ ÈBÏÙÏ LiLB‡ .ÔÈ„Ú ·BÁ ¿ƒ»¿»¿∆≈ƒ¿ƒ»»¬«ƒ
,dÚ¯ÙÏ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,ÔÓÊÏ ‰‡ÂÏ‰‰ ‰˙È‰L∆»¿»««¿»»ƒ¿«¿…ƒƒ«¿«¿»¿»

BpÓÊ CB˙a Ú¯Bt Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁÂ54B‡ . «¬»»ƒ∆≈»»≈«¿¿«
e‰ecpL55ÔÓ ÔÈ·B‚ el‡ Ïk .BÈeca ˙Óe ÔziL „Ú ∆ƒ«∆ƒ≈≈¿ƒ»≈ƒƒ
ÔÈL¯Bi‰56‰Úe·L ‡Ïa57‰È‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¿…¿»¬»ƒ»≈ƒ∆»»

ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡ - e‰ÂÏ‰ eÈÙa B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ«»»∆»∆¿»≈ƒ¿»≈∆ƒ
BÚ¯t ‡nL ,ÌeÏk L¯Bi‰58B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ; «≈¿∆»¿»∆««¿∆∆¬≈

ÌÈ„Úa59‡ÈˆBÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¿≈ƒ≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ¿≈ƒƒ
,ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ - BÏ ·iÁ ‡e‰L Ô‰È·‡ „È ·˙k¿««¬ƒ∆∆«»≈∆¿

e¯‡aL BÓk60. ¿∆≈«¿

ãקודש משיחות ãנקודות

"Bpîæ CBúa òøBt íãà ïéàL àéä ä÷æç." £¨¨¦¤¥¨¨¥©§§©

סוברים  ורבא אביי אבל לקיש, ריש דעת והוא
הפירעון  זמן קודם מעות לאדם מזדמנים שלפעמים

אותו. יטרידו שלא כדי לשלם ורוצה

הגיע  לא שעדיין שבמקום לקיש לריש ורבא אביי ומודים
כגון  זמנו" תוך פורע אדם ש"אין חזקה יש החיוב, זמן
כי  זמנך, תוך פרעתיך לומר נאמן שאינו בית השכיר אם
הבית  יפול אם כלל חיוב לידי יבוא שלא חושש השוכר
יבוא  ולא זה מבית ויוציאנו עצמו המשכיר של ביתו או

כלל. חיוב לידי

בחזקת  בנו הרי האב מת שאם הבן, בפדיון ועלֿדרךֿזה
שמא  חושש עדיין נתחייב ולא שמאחר נפדה, שלא
פורע  אינו וממילא כלל, חיוב לידי יבוא ולא הבן ימות

החיוב. זמן קודם

ההלוואה  בשעת שנתחייב כיון במלווה, מהֿשאיןֿכן
עשוי  שאדם ורבא אביי סוברים מיד, נכסיו ונשתעבדו

זמנו. תוך לפרוע

למלווה. גם קשורה זמנו, תוך פורע אדם שאין החזקה
פנים  בסבר לעני ליתן שצריך הוא בצדקה הדין שהרי
יכול  המלווה ואין גמ"ח היא גם הלוואה והלא יפות
פנים  סבר של ההנהגה היפך זמנו, תוך ההלוואה לדרוש
לו  שאין יודע אם זמנו לאחר גם הרי ובנוסף, יפות.
לאדם  ש"אסור אלא עוד ולא לנוגשו, אסור לפרוע
אפילו  לו, שאין שיודע בזמן חובו לבעל עצמו להראות
שאינו  אע"פ יכלימו או יפחידו שלא לפניו לעבור
זמנו. תוך חובו תובע אינו המלווה שגם ומובן תובעו"

ישראל  בכורו בנו את לפדות הקב"ה של ל"חיוב" בנוגע
"מה  הרי ולכאורה אחישנה", "זכו נאמר הנה מהגלות,
ומדוע  לעשות" לישראל מצוה הוא עושה, שהקב"ה

זמנו. תוך "חובו" הקב"ה יפרע

שאין  הסיבה הבן, לפדיון שבנוגע כיון בזה: והביאור
לחשוש  מקום שיש מפני היא אביו פדאו שמא לחשוש

זו ש  סיבה שייך לא כאן הרי החיוב, לזמן יגיע לא מא
ישראל  בנו את לפדות כביכול "חייב" שהקב"ה ובוודאי
תוך  פורע אדם שאין הסיבה לקיש, לריש וגם מהגלות.
זמנו, תוך לפרוע יוכל שלא דעתו שגילה כיון היא זמנו
כל  אין וממילא הקב"ה אצל שייך אינו שבוודאי דבר
שגם  ובפרט מהגלות, הפדיה את ח"ו לדחות סיבה

הגאולה? את לעכב מה ולשם בגלותא" "שכינתא
י  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

קעד:).53) (שם מיתתו לקיש 54)קודם כריש ה: שם
מיתמי. ואפילו קעד:).55)שאמר: (שם לפרוע סירובו על
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קמז

קמז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ה שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ובמגיד56ֿ) א פי"ד, להלן (עיין קטנים בין גדולים בין
ה:).57)משנה). (שם נפרע לא שעדיין הוברר שהרי

טוען 58) היה בחיים היה ואילו בחיים, בהיותו אביהם
נאמן. והיה - -59)פרעתי יתומים בשביל טוענים ואנו

בה. נאמן היה שאביהם טענה ג.60)כל הלכה למעלה

.ÊÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏ61Ú„B Ì‡ :Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ …∆∆≈ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿«ƒ«
ÌÈ¯Á‡ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ‰ÏBzL ÔÈc ˙È·Ï62B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆∆¿»¿«¬≈ƒƒ

¯kÓÏ63¯·c Ì‰Ï Ú„B ‡Ï Ì‡Â ;B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÏÂ ƒ¿…¿ƒ≈¿««¿ƒ…«»∆»»
ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ‰Ê64‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ BÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ∆«¬ƒƒ«ƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈa‚Óe ÂÈÒÎaL ˙ÈBÈaÏ ÔÈ„¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,Ì‡È·È¿ƒ≈¿««»¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿»»«¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,B·BÁ ÏÚ·Ï65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .66 ¿««¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙpL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»ƒƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
ÔÓ Ú¯tÈ ‡Ï - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,L¯Bi‰«≈≈»»≈»…ƒ»«ƒ
Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ B‡ ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¬ƒ»À¿»ƒƒ¿»≈∆

ÌÈ¯Á‡67ÔÈÏËÏhn‰L ;68ÏÚa „eaÚL ˙Áz ÔÈ‡ ¬≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈»««ƒ¿««
‰¯Bz‰ ÔÓ ·BÁ69. ƒ«»

להגבות 61) ורוצה מטלטלין או ממון לו שאין האומר:
קודמים  מטלטלין הדין ומצד - הקרקע מן לבעלֿחובו
וראה  ד. הל' ס"א, (למעלה כמבואר הקרקע מן לגבייה

שם). המלוה.62)בביאורנו מן לטרוח 63)להבריח
במעות. לבעלֿחובו ופורע - הקרקע מתקנת 64)ולמכור

כג). הערה פ"א למעלה ביאורנו (ראה להלן 65)הגאונים
כבינונית. דינו בעלֿחוב – חכמים שמתקנת א. פי"ט,

המטלטלין.66) מן לרשות 67)שגובה באו לא ועדיין
עקיבא). כרבי פד: (כתובות יתומים.68)היתומים של

דעל 69) מגלימא אפי' גובה - קיים הלווה בעוד כי שם,
מעותיו  הלוה לו שהרי כתפיו) שעל (מהמעיל כתפיה
משכונו, ויטול ב"ד שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
יוציא  בו נושה אתה אשר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
עם  לו מה הלוה, כשמת אבל החוצה". העבוט את אליך
קרקעות  אבל לו. נשתעבדו ולא ממנו לוו לא הרי היתומים?
שנכסיו  ערב, מדין מחיים למלוה נשתעבדו כבר - שירשו
אבל  כשהלוהו, המלוה סמך ועליהם ערביו, הם אדם של
סמך  עליהם לא שהרי להם, אין ערב דין אפילו - מטלטלין
רש"י  (ע"פ ולאבדם להצניעם הלוה וביד הואיל המלוה,
המטלטלין, מן גובה שבעלֿחוב הגאונים ומתקנת סז:). ב"מ

יא. הלכה לקמן שיתבאר כמו

.Á‰ÂˆÓ70ÔÓ Ô‰È·‡ ·BÁ Ú¯ÙÏ ÔÈÓB˙È‰ ÏÚ ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«¬ƒ∆ƒ
ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰71ÔÈ‡ - ÔzÏ L¯Bi‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¿ƒ…»»«≈ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈÙBk72ÌÈiÁÓ ·BÁ ÏÚa ÒÙz Ì‡Â .73‰·Bb - ƒ¿ƒ»«««≈«ƒ∆
‰˙ÈÓ ¯Á‡L ÔÚË L¯Bi‰Â ,ÔÒÙz ÌÈiÁnL ÔÚË .Ô‰Ó≈∆»«∆≈«ƒ¿»»¿«≈»«∆««ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï L¯Bi‰ ÏÚ - ÒÙz74B‡ ;75Ú·MÈ »«««≈¿»ƒ¿»»ƒ»«
‰ÂÏn‰76È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ ,BÏ ·iÁ ‡e‰ CÎÂ CkL ««¿∆∆»¿»«»¿»ƒ¿…«¿≈
Ô‰ÈÓ„77eÈ‰ .ÒÙz ÌÈiÁnL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ , ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆≈«ƒ»«»

˙B¯ËL ÒÙzL ÌÈ¯·c‰78ÔBkLÓ Ô‰L ÔÚËÂ ,79ÈaB„80 «¿»ƒ∆»«¿»¿»«∆≈«¿¿»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÂÏn‰ ÏÚ - ÒÙz ÌÈiÁnLÂ B·BÁ ÏÚ«¿∆≈«ƒ»««««¿∆¿»ƒ¿»»
¯ÈÊÁÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .ÒÙz ÌÈiÁnL∆≈«ƒ»«¿ƒ…≈ƒ¿»»«¬ƒ

ÌÙeb ˙B˜Ï ÔÚBË BÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈL¯BiÏ81‡l‡ , «¿ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿»∆»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï82. »¿»»∆»∆

שיעבוד 70) תחת אינם המטלטלין הדין מן כי אם כלומר,
(בבאֿ לפרוע אביהם, כבוד משום היתומים, על מצוה -

קנז.). עליהם 71)בתרא אין - משלהם אבל שהורישם,
- אב) כיבוד (מצות כיבוד (לב.) בקידושין כמבואר מצוה,
"הגהות  מגידֿמשנה. שם, בבאֿבתרא (ע"פ אב משל

הכותב). פרק כתובות, מצות 72)אשר"י" לקיים כדי
מודיעה  (שהתורה בצדה שכרה שמתן מצוה ש"כל כיבוד,
יאריכון  "למען בה שנאמר אב בכיבוד כגון המצוה, שכר
את  להכריח עליה" מוזהרים מטה של ביתֿדין אין ימיך")

קז). סי' ('טור' קי: בחולין כמבואר בהיות 73)המסרבים,
פד:). (כתובות היתומים בהם זכו לא ועדיין בחיים, אביהם

גם 74) נאמן - בידי היא לקוחה לטעון: שיכול שמתוך
שלאחר  ראיה להביא היורש ועל תפסתי, מחיים לטעון:

שם). (גמרא תפסם ליורש.75)מיתה - עדים אין אם
לקמן 76) (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדרך - חפץ בנקיטת

ג). הלכה אומר 77)פי"ג רצה שאילו שתפס, החפץ של
בידי. הוא פה.78)לקוח (שם אחרים על חוב שטרי

איתתא"). ד"ההיא שם.79)בעובדא ונתבאר 80)רי"ף
אצל  מטלטלין נעשה המשכון שאין ה), הלכה (פ"ג למעלה

אומרים 81)בניו. ב"ד שהרי נאמן, אינו - כך טען אם וגם
הל' מכירה מהלכות (בפ"ו כמבואר מכר, שטר הבא לו:
מסר  שלא לידו, השטר במסירת נקנה חוב שטר "שאין יֿיא)
יקנה  וכיצד ביד. נתפסת הראיה ואין שבו, הראיה אלא לו
וימסור  . . . פלוני שטר קנה המקנה: לו שיכתוב השטר?
ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא - החוב) (=שטר השטר לו
ז). הל' פט"ז ולקמן מגידֿמשנה, ועיין שם, (רי"ף

וצ"ע).82) לחםֿמשנה, (ועיין ביד נתפסת הראיה ואין

.ËÏˆ‡ Ô‰È·‡Ï ‰È‰L ·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ÌÈÓB˙È¿ƒ∆»«¿«¿∆»»«¬ƒ∆≈∆
˙Ba‚ÏÂ ¯ÊÁÏ Ì‰È·‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈¿««∆¬ƒ∆«¬…¿ƒ¿

Ô‰Ó d˙B‡83‡È‰ Ì‰È·‡ ÏL BÊ Ú˜¯˜ È¯‰L ;84. »≈∆∆¬≈«¿«∆¬ƒ∆ƒ

בעלֿחוב 83) של שיעבודו תחת אינו עצמו החוב כי אם
לא.). של 84)(פסחים שיעבוד תחת שהיו מנכסים כלומר,

היא  כך - אביהם של שיעבוד תחת שהיא וכשם אביהם,
למעלה  כמבואר אביהם, של בעלֿחוב של שיעבוד תחת
חייב  ולוי מאה, לשמעון חייב שהיה "ראובן ו): הלכה (פ"ב
(ב'תוספות' לשמעון" ונותנין מלוי מוציאין מאה, לראובן
על  לאביהם שיש בחוב כן אומרים אין למה שאלו: שם
משועבד  עצמו החוב גם והלא קרקע? גבו ולא אחרים
שעבוד  תחת הוא שקרקע ותירצו, אביהם? של לבעלֿחוב
הלוקח, מן ויטרוף בעלֿחוב יבוא אותו ימכור שאם מלא,
גובה  בעלֿחוב אין המלוה ימכרם שאם מטלטלין אבל
אביהם  להם שהניח וחוב גמור, שעבוד שעבודם אין אותם,

כמטלטלין). דינו -

.ÈÔ·e‡¯85˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL86Û˜ÊÂ , ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿¿«¬»¿»«
˙Óe ,Ô·e‡¯Ï ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰„O‰ ÈÓc ÔBÚÓLƒ¿¿≈«»∆»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

Ô·e‡¯87ÔBÚÓMÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e , ¿≈»««∆¿≈ƒ¿…ƒ¿¿
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קמח ולוה קמח מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙BÚÓa ÔBÚÓL BÒiÙe ,‰„O‰88ÔÈc‰ - BÏ CÏ‰Â «»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿»««ƒ
‰ÂÏna ÔBÚÓL eÚa˙ÈÂ Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ e‡B·iL ,Ô˙B≈∆»¿≈¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»

È¯‰L ,ÂÈÏÚ Û˜fL89ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ˙„aÚLÓ dÈ‡ ∆»«»»∆¬≈≈»¿À¿∆∆¿««∆
Ô·e‡¯90CÎÈÙÏ .91Ô‰Ï Ô˙B - Áwt ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ≈«≈»∆

Ô·e‡¯Ó Á˜lL Ú˜¯w‰92‰ÂÏna93,BÓˆÚ ÏÚ Û˜fL ««¿«∆»«≈¿≈«ƒ¿»∆»«««¿
Ô‰Ó d˙B‡ Û¯BËÂ ¯ÊBÁÂ94ÏÚ·Ï Ô˙pL ˙BÚn‰ ÈtÓ ¿≈¿≈»≈∆ƒ¿≈«»∆»«¿««

È¯‰L ,epnÓ d˙B‡ Û¯ËÈ ‡lL È„k Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ∆¿≈¿≈∆…ƒ¿…»ƒ∆∆¬≈
Ô·e‡¯Ó dÁ˜Ï ˙eÈ¯Á‡a95. ¿«¬»¿»»≈¿≈

צב.85) -86)כתובות בדין בעלֿחוב אותו יטרוף שאם
מעותיו. לו חורין 87)יחזיר בני ניידי דלא נכסי הניח ולא

נשתעבדו). ולא נמכרו שלא דמי 88)(קרקעות של בחוב
ליתומים. שחייב הקרקע.89)השדה דמי של זה חוב

לפייס 90) לך היה ולא כלומר, – ז) (הלכה למעלה כמבואר
שירשנו  אלו מעות שהרי השדה, בדמי אבינו של בעלֿחוב

לבעלֿחוב. משועבדות אינן לאו 92)שם.91)מאבינו,
מן  מגבים שאין ואע"פ שהוא, קרקע כל והואֿהדין – דוקא
שלא  כדי מגבים, כאן - מטלטלין ללווה כשיש הקרקע
מיימוניות). בהגהות כתוב וכן (מגידֿמשנה, שמעון יפסיד

החוב.93) פרעון ט)94)בתור (הלכה למעלה כמבואר
מגידֿ (ועיין יתומים שגבו הקרקע מן גובה שבעלֿחוב

מיימוניות). והגהות על 95)משנה חוזר ובדין אביהם,
היתומים.

.‡ÈÌÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡‚ ewz ¯·k96ÏÚa ‰È‰iL ,Ìlk ¿»ƒ¿¿ƒ»«¬ƒÀ»∆ƒ¿∆««
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈÏËÏhÓ ‰·Bb ·BÁ97Ï‡¯OÈ ÔÈc ÔÎÂ . ∆ƒ«¿¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»≈

·¯Úna Ï·‡ .ÌÏBÚaL ÔÈc ˙Èa ÏÎa98ÔÈ·˙Bk eÈ‰ ¿»≈ƒ∆»»¬»««¬»»¿ƒ
ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï LiL :˙B·BÁ È¯ËLa¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ««¿«ƒ
‰·B‚ ‡ˆÓÂ ;B˙BÓ ¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ≈¿«»≈««¿ƒ¿»∆

ÏÚ99‰Ê È‡z100‰wz‰ ÔÓ ¯˙BÈ101ÏB„b ‚ÈÒe . «¿«∆≈ƒ««»»¿»»
eOÚ102BÊ ‰w˙a ‰Âl‰ Ú„È ‡Ï ‡nL .¯·ca103, »«»»∆»…»««…∆¿«»»

ÔÈck ‡lL ‡ˆBÈ ÌÈÓB˙È ÔBÓÓ ‡ˆÓÂ104Ák ÔÈ‡L . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈∆…«ƒ∆≈…«
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a105ÌÈÓB˙È da ·iÁÏ106. ¿«»««¬ƒ¿«≈»¿ƒ

אוצר 96) (ראה יצחק בר מר בר גאון הלוי הונא רב בימי
ואילך). 210 מעמוד כתובות, רוב 97)הגאונים שכיום,

עליהם  סומך ובעלֿחוב במטלטלין, מסחרם עיקר אדם, בני
ח). הלכה אישות מהלכות טז פרק מגידֿמשנה, (ראה

אפריקה.98) לפי.99)צפון תימן: שכל 100)בכת"י
קיים, - בתורה שכתוב מה על אפילו שבממון, בדבר תנאי,

ט. הלכה שכירות מהלכות בפ"ב שעלֿפי 101)כמבואר
להם  כשאין אלא יתומים של מטלטלין גובה אינו התקנה,
קרקע  להם כשיש אפילו גובה התנאי לפי אבל קרקע,

חשובה 102)(מגידֿמשנה). תועלת עוד שיש כלומר,
הלכות  והשווה (מגידֿמשנה. התקנה על נוסף זה, בתנאי
גדולים  ואנשים הוא, גדול תיקון זה "ודבר שם: אישות
מן  גובה האלמנה ונמצא כו' זה דבר הנהיגו ונבונים

אחרונים"). בתקנת ולא זה בתנאי של 103)המטלטלין
שיעבד 104)הגאונים. לא - זו בתקנה ידע שלא מכיון

לזה  שקרא ומה מותו. לאחר מהם שיגבו עלֿמנת מטלטליו

שמצד  מפני הדין, משורת לפנים כעין שזה ומשמעו "סייג",
המטלטלין  מן גובה עלֿפה) במלוה (אפילו בעלֿחוב - הדין
מתוך  כתב, לא אפילו המנהג) (וכן הגאונים תקנת יסוד על
אפילו  נכסיו כל ושיעבד זו תקנה יודע אדם שכל ההנחה
מתוך  לתקן, המערב גאוני ראו ואףֿעלֿפיֿכן המטלטלין.
כך  על שיתנה - הוא רחוק כי אם - ידע לא שמא החשש
כאן). בכסףֿמשנה המובאים הריב"ש דברי (ע"פ בפירוש

התלמוד.105) חתימת לאחר אף 106)שעמדו בה ולדון
אומרים  שאנו כדרך פשטה, כאילו - פשטה שלא במקומות
שם  אישות בהל' רבינו דברי (ע"פ הגדולה הסנהדרין בתקנת
"והיות  תורה'): (ל'משנה בהקדמה רבינו דברי והשווה ה"ט.
יחידים, התלמוד) אחר (שעמד מדינה אותה של ב"ד
. . . שנים מכמה בטל ואחד שבעים של הגדול וביתֿדין
. אחרת מדינה כמנהג לנהוג זו מדינה כופין אין לפיכך

.(". .

âכסלו כ"ו שלישי âיום
øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨

נזקקים 1) ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר
ודין  חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם,
שלקחה  וטען אחד ובא יתומים בחזקת שהוא קרקע

דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם,

.‡ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡2eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ≈ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ≈»
ÌÈpË˜ ÔÈL¯BÈ Ï·‡ ,ÌÈÏB„‚3Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡ - ¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆

.·BÁ ¯ËL¿«

זו 2) בהלכה רבינו דברי כב. וערכין קעד, בבאֿבתרא ע"פ
שהזכירם  הדברים משלושת אחד בו וכשאין חוב, בשטר הם
יתומים  דין שונה זה ובמקרה ו. הלכה יא פרק למעלה רבינו
הנ"ל  מהדברים אחד בו שיש במקום אבל מקטנים. גדולים
בשטר  מלוה גרוע יהיה לא קטנים, מיורשים אף גובה -
מדברי  יוצא וכן וכסףֿמשנה, (מגידֿמשנה בעלֿפה ממלוה

ששי). פרק לערכין בפירושו קטנים,3)רבינו "בעודם
סעיף  קח סי' חו"מ (שו"ע שנה" עשרה שלוש בני שאינם

ג).

.·elÙ‡Â4È‡z Ïk Ba ‰È‰5Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÏBÚaL «¬ƒ»»»¿«∆»»…ƒ»«
LÈ ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iL „Ú ÌeÏk ‰ÂÏn‰ Ba««¿∆¿«∆«¿ƒ«¿ƒ∆»≈

.¯ËM‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯·BML ‰È‡¯ Ô‰Ï»∆¿»»∆¿ƒ∆«¿»

וציון 4) הקודמת, ההלכה של סופה עם מקושר זה משפט
'מרכבת  בעל כך על העיר וכבר במקומו. אינו "ב" ההלכה

לפי 5)המשנה'. טו), פרק להלן (ראה נאמנות כגון
וקטנים  בוטלו, שמא אנו וחוששים התנאים, לבטל שאפשר

(מגידֿמשנה). הביטול את להוכיח יכולים אינם

.‚˙Èa¯ ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰6ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL7È¯‰L , »¿»«ƒ¿»ƒƒ∆≈»ƒ∆¬≈
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô‰ÈÒÎa ˙ÏÎB‡ ˙Èa¯‰»ƒƒ∆∆¿ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»∆
ÔÈÚ¯BÙe ÔÈ¯ÎBÓe Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜ÊÂ ,ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ

d˙a˙k ‰Ú·zL ‰M‡ ÔÎÂ .·BÁ‰8ÔÈa ‰ÓÏ‡ ÔÈa , «¿≈ƒ»∆»¿»¿À»»≈«¿»»≈
ÌeMÓ ,ÔÈ˜˜ÊÂ ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰Le¯b¿»«¬ƒƒ»∆«¿¿ƒ¿»ƒƒ

יום שלישי 
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קמר

קמר

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰M‡‰ Ba ‡OpzL ÌeÏk dÏ ‰È‰iL È„k ,‰M‡‰ ÔÁ≈»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿∆ƒ»≈»ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ ‰M‡‰ ‰ˆÙ˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡Ï¿«≈¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ≈¿««»
dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ d˙a˙k Úa˙Ï ˙‡a»ƒ¿…«¿À»»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú9È¯‰Â , «∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¬≈≈»¿«¬≈
˙‡O10. ƒ≈

ריבית.6) שנושאת לדון 7)הלוואה עליו וקיבל הגוי, מן
(ערכין  שיגדלו עד היתומים מן יתבע שלא ישראל בדיני

בגמרא 8)כב.). נאמרו - הדבר ובטעם יוחנן. כרבי שם,
(שכל  מזונות משום הוא הטעם אחד, ללשון לשונות. שתי
כמבואר  היתומים, מנכסי ניזונת כתובתה גובה שאינה זמן
מפסידים). היתומים ונמצא אישות, מהלכות יח פרק בריש
כדי  כלומר (=חן), חינא משום הוא הטעם שני, וללשון
אותה  לישא גברים בעיני חן ותמצא מעות לה שיהיו
וההבדל  ניזונת). אלמנה פרק בכתובות, הרי"ף (כפירוש
אלא  נזקקים אין ראשון, ללשון הוא: הלשונות שבין
יתומים  מנכסי ניזונת שאינה מכיון לגרושה, אבל לאלמנה.
אף  שני, ללשון ואילו כתובתה. לפרעון נזקקים אין -
ההלכה. בהמשך הטעמים שני מביא ורבינו נזקקים. לגרושה
של  הטעם על חולק אינו שני שלשון מפרש, שהוא נראה
סיבה  מהווה האשה חן שאף מוסיף, שהוא אלא מזונות

(כסףֿמשנה). כתובתה לגביית בהל'9)להזקק כמבואר
מזונותיה. אבדה - האלמנה ומשתתארס הנ"ל: אישות

חן.10) של הטעם גם ואין כלומר,

.„„‚k ÌÈÒÎp‰ eÈ‰ Ì‡L :ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ»«¿»ƒ¿∆∆
,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÌÈ˙eÁt B‡ „·Ïa ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ»

˙eÎÊ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L11ÔÈ˜˜Ê :e¯Ó‡ ‡lL .ÌÈÓB˙ÈÏ ∆¬≈≈»¿«¿ƒ∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡lL È„k ‡l‡ ,‰a˙k‰ Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈∆«¿À»∆»¿≈∆…

˙BBÊn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰ e˙ÁÙÈ12ÏÈ‡B‰ ,˙‡ÊÂ ; ƒ¿¬«¿»ƒ≈¬««¿¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÌÈÓB˙ÈÏ LÈ ˙eÎf ‰Ó - Ïk‰ ˙ÏËB ‡È‰Â¿ƒ∆∆«…«¿≈«¿ƒ«¿«ƒ

‰M‡‰ ÔÁÏ eLÁ ‡ÏÂ ?Ô‰Ï ÔÈ˜˜ÊpL „Ú ‰Ê ¯·„a13. ¿»»∆«∆ƒ¿»ƒ»∆¿…»¿≈»ƒ»

רווח.11) (ראה 12)טובה, למעלה שהבאנו ראשון כלשון
ז). הוא 13)הערה האשה", לחן חשו "ולא זה משפט

יפה  כיוונו ולא - כלומר הנ"ל, מהוראה הסתייגות לשון
שני  לשון של לטעם חשו לא שכן בהוראתם, הגאונים
ונזקקים  זה בלשון לפסוק יש רבינו ולדעת חינא". "משום
הכתובה  על עודפים הנכסים כשאין אף כתובתה, לפרעון

(מגידֿמשנה).

.‰ÔLÈ¯Bn‰ ‰eˆ14‰Ó ez :¯Ó‡Â15- ÈBÏÙÏ ƒ»«ƒ»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,ÔÈ˜˜Ê16ÔÚËÏ ƒ¿»ƒ««∆«¬ƒƒ»∆«¿ƒ¿…

BÊ ‰„O B‡ ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó ez :¯Ó‡ .Ì˙ÚË«¬»»»«¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆
Ô‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈ˙B - ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»∆

ÒBtB¯ËBt‡17. «¿

שם.14) צורי 15)ערכין למנה כוונתו אם פירש ולא
מדינה  של למנה או זוז, מאה שהוא צור) מדינת של (מטבע

וחצי. זוז עשר שנים התובע 16)שהוא עם שיתדיין
- סתם ובשדה מדינה, של למנה התכוון שהמוריש ויטעון:

יפה. חלק ליתומים לאפוטרופוס 17)יברר לו יהיה לא כי

ואמר: פירש שהרי היתומים, לטובת להשתדל או לטעון מה
ט). ס"ק ק"י סי' סמ"ע ראה שם, אשי רב של (כמסקנה זו

.ÂÔ‰lL dÈ‡L Ú˜¯˜ ˙‡ˆÓ18ÔÚBh‰ ÔÚË ‡l‡ , ƒ¿≈«¿«∆≈»∆»∆∆»»««≈
ÌÈ„ÈÓÚÓe ,Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê - ÔLÈ¯BÓ „Èa ÏÊ‚ ‡È‰L∆ƒ»≈¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«¬ƒƒ

Ôe„ÏÂ ÔÚËÏ ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï19‰ÏeÊb ˙‡ˆÓ Ì‡ ;20 »∆«¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿≈¿»
ÂÈ„·Úa Û˜zL ÔË˜ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ·Ï d˙B‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ -21 «¬ƒƒ»ƒ¿»∆»¿≈»»∆»««¬»»

ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - dL·Îe B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿¿≈¬≈¿»»≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÈc‚iL „Ú BÏ22,B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , «∆«¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ»

ÂÈ„Ú ‡È·È ,ÌÈ„Ú BÏ LÈ Ì‡ ,ÏÈc‚iLÎÏÂ23. ¿ƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈ƒ»ƒ≈»

היתומים 18) שברשות הקרקע על ערעור יצא שם, ערכין
בגזל. בידו שהיתה מורישם, של כלומר: שלהם, שאינו

המערער.19) עם המערער 20)להתדיין שהביא כגון
להם  מעמידים אין זה ובמקרה שלו, שהיא עדים
טענת  מצטמצמת עדים שיש שכיון אפוטרופוס,
בשיקרא, סהדי "ואחזוקי העדות לאמיתות רק האפוטרופוס
לפיכך  משקרים), שהעדים חושדים אנו (אין מחזיקינן" לא
שלפנינו, הגמרא נוסחת (ע"פ מיד לבעליה אותה מחזירים
מגידֿמשנה). שם. בגמרא אחרת נוסחא ולהרשב"א

קיב:).21) (בבאֿקמא עבדיו עדים 22)בסיוע לו יש שמא
שלו. ביתֿדין.23)שהקרקע ע"י השדה את ויוציא

.ÊÌÈpË˜ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰L Ú˜¯˜24ÔÚËÂ ¯Á‡ ‡·e , «¿«∆»¿»¿∆¿«¿«ƒ»«≈¿»«
‰Áe˜Ï ‡È‰L25da ˜ÈÊÁ‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÔLÈ¯BnÓ ∆ƒ¿»ƒƒ»¿≈≈ƒ∆∆¡ƒ»

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡Â26ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ ÈiÁa «¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆≈ƒƒ
eÏÈc‚iL „Ú Ô„iÓ d˙B‡27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ;28ÌÈ„Ú »ƒ»»«∆«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ≈ƒ

Ô‡k „ÓBÚ BÈ‡ el‡k ÔËw‰Â ,ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈««ƒ¿«»»¿ƒ≈≈»
‰Áe˜Ï ‡È‰L ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·eLÁ ‡e‰»¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»

¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - B„È·29d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»¬≈∆¿«≈∆«¿»ƒƒ»
.ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,Ô„iÓƒ»»««∆«¬ƒƒ»∆«¿

לטענת 24) מקום ואין אביהם, של שהיתה הדבר וידוע
(מגידֿמשנה). המוריש בידי לו.25)גזילה היא קנויה

ואביהם 26) רצופות, שנים שלש הקרקע פירות שאכל היינו,
ואילך). מפי"א ונטען טוען הלכות להלן (עיין בו מחה לא

שם.27) אף 29)שם.28)ב"ק שטר כל שמקיימים כשם
הלכה  עדות מהלכות פ"ג להלן כמבואר בעלֿדין, בפני שלא
עדות  בהלכות רבינו ביאר שטרות, (=אישור) קיום ודרך יא.

ב. הלכה ו פרק

.ÁÔÈÓL - ¯kÓÏ ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜˜ÊpLk30 ¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¿««»«¿ƒƒ»∆»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌBÈ ÌÈML B‡ ,ÔÈÙeˆ¯31ÌÈÊÈ¯ÎÓe . ¿ƒƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
˙‡ˆB‰ ˙ÚL·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa ,·¯Ú·e ¯˜aa«…∆»∆∆ƒ¿««¿»«¬ƒƒ¿«»«
ÔÈÏÚBt‰ CÈÏBÈ - ˙B˜Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÏÚBt¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ

BÏ ¯w·Ï32‰„O‰ ˙‡ ÌÈÓiÒÓ - ÔÈÊÈ¯ÎnL ‰ÚL·e . ¿«≈¿»»∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆
‰È¯ˆÓa33‰ÙÈ ‰nk ÔÈÚÈ„BÓe ,34‡È‰ ‰nÎ·e , ƒ¿»∆»ƒƒ«»»»¿«»ƒ
‰ÓeL35ÏÚa ˙Ba‚‰Ï Ì‡ ,d¯ÎÓÏ ÌÈˆB¯ ‰Ó ÈtÓe , »ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿««
·BÁ36ÔzÏ ‰ˆB¯L ÈÓ LiL ÈÙÏ ;‰M‡ ˙a˙ÎÏ B‡ƒ¿À«ƒ»¿ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈

‰M‡Ï ˙Ba‚‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ LÈÂ ,·BÁ ÏÚ·Ï37. ¿««¿≈ƒ∆∆¿«¿¿ƒ»
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קנ ולוה קנ מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ו שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כא:30) במשך 31)ערכין וחמישי שני ימי כל או כלומר,
בימי  ההכרזה כי הכרזה, ימי עשרה שמונה שהם יום, ששים
לפניהם  באים ורבים ביתֿדין, ישיבת ימי שהם וחמישי שני

רצופים. יום שלושים כהכרזת שקולה - לבדוק 32)לדון
וערכה. טיבה השדה, גבולותיה 33)את את מודיעים

עושה.34)המדויקים. היא פירות וכך וכך 35)כך בכך
ביתֿדין. אותה טיב 36)שמו על מקפיד שאינו לפי

(גמרא  וחסרות שבורות מעות אפילו נוטל והוא המעות,
שם). מחיר 37)ורש"י את לקבל מסכימה שהיא לפי

(שם). בתשלומים אף השדה

.Ë‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙BkLÎe38ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¿∆¿ƒ»«¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ≈
ÌÈÒÎp‰L e¯k‰Â :da ÔÈ·˙Bk - ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿∆«¿»ƒ

el‡‰39È¯‰ - Ck e·˙k ‡Ï Ì‡Â .˙n‰ ÈBÏt ÏL Ô‰ »≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ…»¿»¬≈
‰ÏeÒt BÊ ‡zÎ¯„‡40elÙ‡ ˙B¯t da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â , «¿«¿»¿»¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

˙BÊ¯Î‰‰ eÓÏML ¯Á‡Ï41. ¿««∆»¿««¿»

בכל 38) הנתבע מנכסי לגבות התובע את המרשה דין פסק
פכ"ב). להלן וראה קד: כתובות (רש"י ימצאו אשר

זו.39) אדרכתא נותנים אנו שם.40)שעליהם
לקמן 41) כמבואר השדה, פירות אוכל התובע זו שמשעה

הרי  פסולה, שהאדרכתא כאן אולם יב. הלכה פכ"ב
לא  ולפיכך היו, בטעות האדרכתא יסוד על שנעשו ההכרזות
(רש"י  השדה לתוך שירד עד - בפירותיה התובע עדיין זכה

שם).

.ÈeÚhL ÈÓk eOÚ - ‰Ê¯Î‰a ‡lL e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿∆…¿«¿»»«¬¿ƒ∆»
‰LÓ ¯·„a42‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ¯ÊBÁÂ ,43˙È·e . ƒ¿«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»»≈

˙eÈ¯Á‡‰ - e¯ÎnL ÔÈc44ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ45. ƒ∆»¿»«¬»««¿ƒ

ריש 42) בערכין שנינו והרי במשנה, המפורש לדבר בניגוד
וערב", בוקר ומכריזין יום שלושים היתומים "שום ו: פרק
עיי"ש). פד: (כתובות חוזר - משנה בדבר והטועה

דיין 43) "שכל הל"א) סנהדרין מהלכות (בפ"ו שיתבאר כמו
כשהיה, הדבר ומחזירין הדין חוזר - משנה בדבר וטעה שדן

כהלכה". בו שאינה 44)ודנים תמצא אם השדה, על
ק:).45)שלהם. (שם מהם וגובה הלוקח חוזר

.‡È,‰ÙÈ ‰ÙÈ e˜„·e ,Èe‡¯k eÊÈ¯Î‰L ÔÈc ˙È·e≈ƒ∆ƒ¿ƒ»»»¿»∆»∆
‰Ó ‰ÂL e¯ÎÓe eÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓeMa e˜c˜„Â¿ƒ¿¿«»««ƒ∆»»¿»∆»∆

Ìi˜ Ô¯ÎÓ È¯‰ - ‰Óa ÌÈ˙‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Óa46Ï·‡ . ¿»«ƒ»«ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»«»¬»
‡ÓeMa e˜„a ‡Ï Ì‡47˙¯wa ˙¯b‡ e·˙k ‡ÏÂ ,48, ƒ…»¿«»¿…»¿ƒ∆∆ƒ…∆

e¯È˙B‰Â ,eÚËÂ ,‰Ê¯Î‰‰Â ‡ÓeM‰ ˜ec˜„ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»¿««¿»»¿»¿ƒ
˙e˙L49˙e˙L e˙Át B‡50˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ¿ƒ¬¿ƒ¿»»≈»

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ51˙Úa Ú˜¯˜ e¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»«»¿≈ƒ»¿«¿«¿≈
ÊÈ¯Î‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L52B‡ ˙e˙L eÚËÂ ,‰ÈÏÚ ∆≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»¿»¿

eÊÈ¯Î‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰53; ƒ¿ƒ¿»»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ
,eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ¿»«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
˙Ú‰ e‰ÊÈ‡ .˙Ú‰ B˙B‡a ‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿»≈≈∆»≈
Ú˜¯˜ e¯kÓiL ˙Úa ?‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ¿¿«¿«

‰¯e·˜Ï54˙Ó ÔzÏ B‡ ,˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡ ,55 ƒ¿»ƒ¿»ƒ»¿«»ƒ≈¿»
ıeÁ ¯·c‰L ÈÙÏ ,‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - CÏn‰56ÔÎÂ . «∆∆≈¿ƒƒ«¿»»¿ƒ∆«»»»¿≈

‰Ê¯Î‰ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa57, ≈ƒ∆»¿¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¿»»
Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙La eÚËÂ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈»ƒ¿ƒ¿»
:Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ìi«̃»¿≈≈«¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆

ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰58‡nL - ÌÈ„·Ú‰ . »¬»ƒ¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ»¬»ƒ∆»
‡nL - ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ;eÁ¯·ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¿¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ∆»

e·bÈ59Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈÓL CÎÈÙÏ . ƒ»¿¿ƒ»»ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»
‰È„nÏ ·B¯˜ ˜eM‰ Ì‡Â .„iÓ60Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - ƒ»¿ƒ«»«¿ƒ»ƒƒ»

.˜eMÏ«

טעות 46) כאן אין כמשפט, והכריזו "הואיל צט: כתובות
(מאירי  הקופצים" שנזדמנו מה לפי שמכרו אלא בפשיעה
מכרו  אם אבל במנה, מאתים שוה ודוקא .(456 עמ' שם
הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה המכר בטל - ממנה בפחות
הסוברים  לדעת רק אפשר שזה מוסיף, ובכסףֿמשנה

לקרקעות. גם אונאה יש ממחצה רבינו 47)שביותר
לא  אבל הכריזו אם לבין כלל הכריזו לא אם בין מבחין
בטל, מכרם - כלל הכריזו בלא כמשפט: בשומא בדקו
השומא  בדקו לא אלא כשהכריזו אבל י. הלכה כלמעלה
הבנת  (ע"פ משתות בפחות טעו אם קיים מכרם  - כראוי

בזה, אחרת דרך ולמגידֿמשנה בלחםֿהכסףֿמשנה. ועיין
ביתֿהדין 48)משנה). ותוכנו: ועיון חקירה שטר היינו,

והכרזה  בשומא שדקדקו לאחר נמכרו אלו שנכסים מאשר
שם). לרבינו פיהמ"ש (ראה שוה 49)כמשפט שמכרו כגון

(השווה  בשבע - מאות שש שוה או בשש, - מאות חמש
שם). מגידֿמשנה וראה ה"ב, מכירה מהלכות פי"ב רבינו

בשש.50) - מאות שבע או בחמש, - מאות שש שוה
שהשליח 51) ואף למחול. הכל דרך - משתות פחות שכל

בפי"ג  (כמבואר בטל מכרו שהוא בכל אפילו שטעה
שם). (ב"מ יפה ב"ד כח - ט) הלכה מכירה מהלכות

בסמוך.52) רבינו שמבאר כמו קבורה, לצרכי כגון
מייפה 53) זו הכרזה אין הכרזה, צריך אין הדין שמצד כיון

ע"פ  שם, כתובות הרי"ף, (כדעת בשתות כשטעו ב"ד, כח
מגידֿמשנה). – בדאכרוז" וסיפא "רישא בגמ' נוסחתו

שם).54) (כתובות קבורה גולגולת.55)לצרכי מס
שיכריזו.56) עד להמתין שהות ואין כגון 57)דחוף,

והולך. רבינו שמבאר וכמו ואף 58)עבדים, שם,
לבעלֿחוב  משועבדים אינם יתומים של שהמטלטלין
בעוד  שתפסם במקרה לפרש יש - פי"א) למעלה (כמבואר
(שם) נתבאר וכבר שם). (כמבואר מהם שגובה חי, אביהם
יתומים. של המטלטלין מן אף גובים הגאונים שמתקנת

ללקוחות.59) להראות אותם שיציגו כלומר,60)בשעה
אף  רחוק, השוק אם אבל אלו. דברים נמצאים שבה לעיר
משום  מוליכים, אין - יותר גבוה מחיר שם להשיג שניתן
יניח  אם הפסד חשש כשאין נאמר, וזה בדרך. אונס חשש
כגון  שיתקלקלו, לחוש כשיש אבל במקומם, המטלטלין את
אפילו  מוליכים - מהר יימכרו לא אם שיחמיצו יין או שכר
נחלות  מהלכות פי"א רבינו ועיין ק: שם (גמ' רחוק למקום

שם). ובמגידֿמשנה בֿג הל'
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קנא

קנא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ז רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âכסלו כ"ז רביעי âיום
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

על 1) מלווה ודין חבירו, בפני שלא ליפרע הבא דין מבאר
את  מלווה ודין שווה, היה כמה ומתדיינים ואבד  המשכון
ודין  הזמן, לפני לתבוע יכול אם פירעון, זמן לו וקבע חבירו

במדבר. לתובעו יכול ביישוב חבירו מלווה

.‡ÈÙa ‡lL B„ÈaL ¯ËLa Ú¯t‰Ï ‡aL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»¿ƒ»«ƒ¿»∆¿»∆…ƒ¿≈
‰ÂÏ2BÚÈ„B‰Ïe ÂÈÏ‡ ÁÏLÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :3„Ú …∆ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿…«≈»¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBL - ÔÈca BnÚ „ÓÚiL4È‡ Ì‡Â ; ∆«¬…ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ
‰¯‰Óa BÚÈ„B‰Ï ¯LÙ‡5Ú·MiL ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ∆¿»¿ƒƒ¿≈»¿ƒ««¿∆∆ƒ»«

ÏhÈÂ6,ÌÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ…ƒ¿»»≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
¯·BLÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â7ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ÔÈ„Â .8,‡e‰ ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ∆«»«¬»ƒ

ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÏËB „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»∆»¿∆»≈¿»∆
ÏÚB ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa BÏ ·LBÈÂ CÏB‰Â B¯·Á¬≈¿≈¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc9. ∆∆ƒ¿≈…ƒ

פח.2) בכתובות נחמן קרוב.3)כרב במקום שהיה כגון
עד 4) קרוב, במקום הוא אם לווה של לנכסיו יורדין שאין

קעד.). בתרא בבא ומקורו שם, (רי"ף תחילה שיודיעוהו

מהם). גובה ערב מדין (כלומר, ערביו הם אדם של שנכסיו
תובע  אלא תחילה הערב את יתבע לא חבירו את והמלווה

א). הלכה כ"ב, פרק להלן (וראה הלווה שהיה 5)את כגון,
מהלכות  ט"ז פרק (השווה להודיעו שטורח רחוק במקום
הרשב"א  בו נחלקו המרחק? הוא ומה טז). הלכה אישות
אם  דהיינו: יום, שלושים מהלך הרא"ש לדעת והרא"ש,
ואם  מודיעים, - יום שלושים תוך ויחזור השליח שילך בכדי
הוא: המרחק הרשב"א ולדעת מודיעים. אין - כך על יותר
משנה, ולחם משנה כסף (עיין אחד יום מהלך בכדי
חולק. בלי הרא"ש דעת הובאה א קו, סימן ערוך ובשולחן

שלא 6) לי יישבע טוען: והיה בפנינו הלווה היה אילו שכן
פרק  לקמן כמבואר ייטול, כך ואחר אותו משביעים - פרעתי
במקומו  טוענים בפנינו, הלווה שאין - עתה ב, הלכה י"ד

פז.). שם רש"י פי על פח. ללווה 7)(כתובות לו יש שמא
(ערכין  המלווה שביד השטר על - פירעון שטר - שובר
הלווה  היה אם אבל חוששים, אין לשובר ודווקא כב:).
פרעתי  לטעון שנאמן פה, על מלווה כגון, שובר, בלא נאמן
בפנינו  היה אילו שמא בפניו, שלא גובין אין ראייה, כל בלא

ב). הלכה להלן משנה (מגיד פרעתי טוען כתובות 8)היה
יצאו 9)שם. שמא לנצרכים, כסף מלהלוות יימנעו

לגבות. יוכלו ולא למרחקים

.·Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ˙BÈ‡¯ LÏL»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««»
¯ËM‰ Ìi˜Ï - ‰BL‡¯ ‰È‡¯ :ÂÈÙa ‡lL Ú¯tÈƒ»«∆…¿»»¿»»ƒ»¿«≈«¿»

B„ÈaL10,˙¯Á‡ ‰È„Óa B·BÁ ÏÚaL - ‰iL ‰È‡¯ . ∆¿»¿»»¿ƒ»∆««ƒ¿ƒ»«∆∆
Ô‡Îa ÈeˆÓ BÈ‡Â11˙ÈLÈÏL ‰È‡¯ .ÔÈca BnÚ „ÓÚÏ ¿≈»¿»«¬…ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL ÌÈÒÎ el‡L -12.Ì‰ ‰Âl‰ ∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«…∆≈

יט:)10) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף שמא
בפרק  לדין). (ובואו לדינא וחותו שטרייכו קיימו תנאי: גבי

השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו
משנה 11) (כסף יום שלושים מהלך תוך היינו, קרוב במקום

אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם
משנה).12) (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו

.‚‰ÂÏÓ13,B„Èa ÔBkLÓ ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·Ï ‡aL «¿∆∆»¿≈ƒ¿≈ƒ«¿¿»
‡Â‡e‰ ÈBÏt ÏL BBkLÓ ‰Ê :¯Ó14‰ˆB¯ È‡Â , ¿»«∆«¿∆¿ƒ«¬ƒ∆

¯ÓBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - È·BÁ Ú¯t‰Ïe B¯ÎÓÏ¿»¿¿ƒ»«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ«
‰ÂÏ ‡B·iL „Ú ÔzÓ‰ :BÏ15‰ˆB¯ Ì‡L ;ÔÚËÈÂ «¿≈«∆»…∆¿ƒ¿«∆ƒ∆

Áe˜Ï :¯ÓBÏ16¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰17‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈOÓe . «»«¿»ƒ≈«ƒƒ≈»
¯kÓ ‰nÎa ‰ÂÏ Ú„iL È„k ,ÌÈ„Ú ÈÙa B¯ÎÓÏ18. ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈«…∆¿«»ƒ¿«

‰Âl‰ ˙Óe ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ¿≈««¿∆∆¬≈«««¿≈«…∆
‰ÂÏn‰Â19‰lÁz ‰Âl‰ ˙nL ÔÈa ,20‰ÂÏÓ ˙nL ÔÈa ¿««¿∆≈∆≈«…∆¿ƒ»≈∆≈«¿∆

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰lÁz21el‡Â ,B„È ˙ÁzM ‰nÓ Ú¯Ù ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆««»¿ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ ,¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ ‰ˆ¯22 »»«»«¿»ƒ≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a23. ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

˙q‰ ÚaL BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe24ÏÚ ÚaL BÈ‡L ÈÙÏ ? ƒ¿≈»≈ƒ¿»∆≈¿ƒ∆≈ƒ¿»«
ÔBkLÓ ÏL BÓˆÚ25Á˜BlL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,26. «¿∆«¿∆»««»∆≈«

el‡L27Bz¯ÎÓ ‰z‡ :‰Ê ıÙÁ ÏL BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡ ∆ƒ»«««¿∆≈∆∆«»¿«¿
Ï·‡ ;¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰ - ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ28 ƒ«»¿«ƒ»»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»

eÚ„È ‡ÏÂ ,B„Èa ÔBkLÓ ‰Ê ıÙÁL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿»¿…»¿
‰Úe·La ‡l‡ ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ29; ««»¿«»≈»ƒ…∆»ƒ¿»

ÏÈ‡B‰Â30- ‡e‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»«∆ƒ
dÓˆÚ ‰Úe·Ma ,CÎÂ Ck ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ :¯ÓBÏ ÔÓ‡31 ∆¡»«≈ƒ»»»¿»«¿»«¿»

ÔÈ‡L .ÔBkLÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ ÚaL ‰È‰L∆»»ƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆«¿∆≈
B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÔBÓnÓ32.ÔÚhM ‰Ó ÏhiL „Ú ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁÈ ‡lL , ƒ»∆…«¬ƒ««¿«∆ƒ…«∆»«

ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר וכבר 14)עיין
ג  פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו
- יום שלושים עד אצלו מניחו שהמשכון ו, הלכה
בשם  משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים

לו 15)הריב"ש). יש שמא - ללווה שנודיע עד פירוש,
נגדית. עשויים 16)טענה שאינם מדברים שהוא וכגון,

ידוע  הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל
בתורת  לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי
טוען  מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון

שמבאר 17)ונטען. כמו ובשבועה, להאמינו יש לפיכך,
בסמוך. מן 18)רבינו ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא

שולחן  הריב"ש, בשם משנה (כסף דין בית ששמוהו השומא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, סעיף עג, סימן ערוך

אבא.19) אצל פלוני של משכונו זה ואמר: היורש ובא
נשבע 20) היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,

י"ז  (פרק לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל
נוטלין  מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם ג),
המלווה  נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי
שאני  משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ואין ִַלהישבע,
כגבוי  היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו

אביהם). יד המשכון.21)תחת על המלווה של היורש

יום טביעי
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קנב ולוה קנב מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ז רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(כנוסחת 22) פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:
ב). י"ז פרק להלן כמבואר היורשים היא 23)שבועת כן

הגאונים. לא 24)דעת נשבע והוא בידו כבר המשכון הרי
מלהחזירו. להיפטר כדי אלא ליטול טוען 25)כדי אינו

וליטול  למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
הנשבעים  ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את
א  פרק (להלן כמבואר חפץ בנקיטת שנשבעים ונוטלים

משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען היינו,26)מהלכות
המשכון. מן להיפרע רוצה והוא - לו חב שפלוני

משנה).27) (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, הגירסה
חפץ.28) בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
בידו,29) שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

דלקוח  מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים
עב  סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת ועיין משנה (מגיד

סח). קטן עדים 30)סעיף היו שאם וכן, והואיל כלומר,
(על  וכו' עדים שם אין אפילו מעתה - חפץ בנקיטת נשבע

שם). ש"ך משנה, מגיד לו 31)פי יש לומר נאמן כלומר,
באות  אבל וכך כך אם עליו נשבע שהיה עצמה שבועה ה

שם  אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו
משיב  זה על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים,
הר"י  וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו,
ובביאורנו  ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש.
משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (כן שם

דלקוח 32) במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא (ראה בידי הוא
שאם  - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו
שעל  המלוה סכום על מחולקים והמלווה הלווה ִהיו
של  דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון,
(בבא  בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון,
ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין

.„‰ÂÏn‰33·‚ B‡ „·‡Â ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈«««¿¿»«ƒ¿«
BÓk ,ÔBkLn‰ ÈÓ„a ·iÁ ‰ÂÏn‰ È¯‰L ,Ò‡ ‡Ïa¿……∆∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿¿

e¯‡aL34ÚÏÒ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,35ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ∆≈«¿¿»«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈
ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆¿…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»

ÚÏÒÂ36‰lÁz ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ‰ÂL ‰È‰37 ¿∆«»»»∆¬≈««¿∆ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L38ÚaL ‰Âl‰Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ¿««¿ƒ∆≈ƒ¿¿«…∆ƒ¿»

˙q‰39¯Ó‡ .¯ËÙÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰ÂL ‰È‰L ∆≈∆»»»∆¿∆∆«¿ƒ¿»»«
‰ÂÏn‰40Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :41‰ÂL ‰È‰42, ««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»ƒ»ƒ
‰ÂL ‰È‰43,B˙eL¯a BÈ‡L ‰lÁz ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - »»»∆ƒ»«««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿

‰Âl‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â44‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰nk ¿««»ƒ»««…∆«»»»»∆∆¬≈»
‰Âl‰ ¯Ó‡ .¯Èc‰ ÌlLÈÂ ,˙ˆ˜Óa45È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : ¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈzLe ÂÈÏÚ46ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL ‰È‰ »»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆«
ÏÒÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ Ú ƒ¿ƒƒ»»¿∆«»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈

B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a47„‚k ÔBkLn‰ ‰È‰L ƒ¿¿≈ƒ¿»∆»»««¿¿∆∆
‰Âl‰ ¯Ó‡ .·BÁ‰48‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : «»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»

‰MÓÁÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL»∆¿««¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»«¬ƒ»

,B˙eL¯a BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿
ÏÏÎÈÂ49,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰ ‡lL ¿ƒ¿…∆…»»»∆»≈«¬ƒ»ƒ»ƒ

‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ .¯Èc‰ ÌlLÈÂƒ«≈«ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»ƒ»»
‰ÂÏÓ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,‰ÂL50 »∆¿«…∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»««¿∆

‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈML B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈ƒ»ƒ»»
Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ¯‡L ‰Âl‰ ÌlLÈÂ ,‰ÂL»∆ƒ«≈«…∆¿»«∆¬≈≈«

BÚ¯t Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L È‡cÂa51‡Ï Ì‡ ¿««∆«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ…
BÚ¯t52,‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ . ¿»∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆

‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â¿««¿∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»«««¿∆
ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL Ú„BÈ BÈ‡L ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿ƒ¿…∆≈≈«∆»»»≈«
·iÁ ‡Ï È¯‰L ;¯ËtÈÂ ,˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ·BÁ‰«¬ƒ¿»««¿ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈

ÌeÏÎa BÓˆÚ53Ú„BÈ È‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¿¬»ƒ»«««¿∆¬ƒ≈«
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,·BÁ‰ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰L54- ∆»»»∆»≈««¬»≈ƒ≈««»
‰Úe·L ‡Ïa ‰Âl‰ ÔÚhM ‰Ó Ïk ÌlLÓ ‰Ê È¯‰55; ¬≈∆¿«≈»«∆»««…∆¿…¿»

ÈÈ‡ ÌÈMÓÁÂ È„Èa EÏ LÈ ÌÈMÓÁ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬ƒƒ≈¿¿»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ
Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ56, ≈«∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«

¯‡a˙iL BÓk57ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .58ÏÚÔÚBhL ÈÓ ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈
¯˜L59. ∆∆

מג.33) שבועות שכירות 34)משנה מהלכות י בפרק
שכר. שומר - המשכון על שהמלווה א, ארבעה 35)הלכה

בכתבֿיד.36)דינרים. הוא כן 37)וכן ואחרי בראשונה,
יישבע  אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע
הלה  ויוציא (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה
לבטלה  - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה)

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי על 38)(על חכמים שהטילו
שאינו  חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו השומר,
ו  בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו,
לד.). מציעא (בבא א הלכה ופיקדון שאלה מהלכות

בכול.39) כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני = סלע חצי
דינרים.42) שני אחד.43)ותובע דינר לך ומגיע
מודה44) ככל התורה, מן שם.45)במקצת.שבועה
סלעים.46) מדין 47)שני להישבע שעליו השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, שם.48)כופר
מודה 49) מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו

מודה  של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה במקצת,
שבועות  שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת
בפרק  להלן כמבואר תחילה, החמורה על אותו שמשביעים
שקיים  עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א
בלא  שוויו על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש
סימן  הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה
אינו  לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב.

מה). קטן סעיף שם ש"ך ועיין לא 50)ברשותו. זו הלכה
לרבינו  לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה
הלוויתני  שהאומר קיח. קמא בבא במשנה המבואר פי על
מהלכות  א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני

ט). הלכה ונטען המשכון.51)טוען וכל 52)באבידת
לו  יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר
ונטען  טוען (בהלכות כמבואר שבועה בלא ליטול למלווה
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קנג

קנג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לו  יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם)
(מגיד  שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע,

איני 53)משנה). אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
נשבע  היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע
מדין  אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר יודע שאינו היסת

חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב חייב 54)גלגול הרי
חייב. הוא כמה יודע אינו אלא בתשלומים מצד 55)עצמו

טוען 57)שמשלם.56)הלווה. מהלכות ד פרק להלן
בידי  לך יש חמישים (האומר זה "הרי ז: הלכה ונטען
במקצת  שמודה מפני שבועה, מחוייב יודע) איני וחמישים
יודע, אינו שהרי בו, שכפר במקצת להישבע יכול ואינו

רבינו (לשון שבועה" בלא המנה משלם שם),לפיכך
"בעל  ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק והשווה
ישלם  יודע איני אומר והשומר הוא וכך כך אומר הפיקדון
(ראה  הלוי יוסף רבי הרב רבותי הורו וכזה ... שבועה בלא
והראב"ד  ז"ל". ורבו מג:) שבועות בחידושיו מיגאש ר"י
דומה  שאינו ואומר: רבותיו בשם רבינו על השיג שם
לו  היה ששם יודע, איני וחמישים בידי לך יש לחמישים
ראב"ד  (עיין הערמה אלא יודע איני בטענת ואין לידע

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון שם.58)שאלה מיגאש, ר"י
כדין.59) שלא ממון ממנו ומוציא

.‰ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿»¿««
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ ‡lL Èt60ÛBÒ „Ú ƒ∆…»ƒ»≈»¿»¿«

ÔÈa ¯ËLa ‰ÂÏÓa ÔÈa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ÔÈa ;ÔÓf‰«¿«≈¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈
,ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L61‰ÂÏ ˙nL ÔÈa62˙nL ÔÈa ∆ƒ¿»«««¿≈∆≈…∆≈∆≈

‰ÂÏÓ Ì˙Òe .‰ÂÏÓ63ÌBÈ ÌÈLÏL -64ÔÈa ¯ËLa ÔÈa , «¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÏÎa Úa˙iL ‰˙‰ Ì‡Â .ÔBkLn‰ ÏÚ ÔÈa ‰t ÏÚ«∆≈«««¿¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿»¿«

‡e‰ ÔBÓÓ È‡zL ,BÓBÈa BÚ·˙Ï BÏ LÈ - ‰ˆ¯iL65. ∆ƒ¿∆≈¿»¿¿∆¿«»

השביעית 60) אין שנים לעשר חבירו את "המלווה ג: מכות
לתובעו  יכול שאינו יגוש" "בלא שאינו מפני משמטתו",

הזמן. על 61)תוך במלווה עסקינן במאי "הכא שם
על  מלווה שכן וכל - דין" לבית שטרותיו ובמוסר המשכון

ה.62)פה. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות א פרק השווה
קבוע.63) מנהג להם שאין ובמקום זמן קביעת בלא
שם).64) (מכות יום משלושים בפחות לתובעו יכול אינו
קיים.65) בממון תנאי וכל

.Â,ÈzÚ·wL ÔÓf‰ ÛBÒ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË»«««¿∆¿»«««¿«∆»«¿ƒ
ÚaL ‰Âl‰ - zÚ·˜ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈«¬»»»ƒ»«¿»«…∆ƒ¿»

˙q‰66- BpÓÊ ÛBÒ ÌBi‰L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»»≈∆»∆«¿«
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰67.˙BÚh‰ ¯‡Lk , ¬≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿»«¿»

של 66) תביעה חבירו את שהטוען בממון, בכל כופר כדין
ערך  הזמן שרווח הוא, ממון כתובעו הפירעון) (זמן זמן
שהוא  פלוני באיש אנו "מעידים ג: מכות (ראה לו ממון
אומר  והוא יום שלושים ועד מכאן ... זוז אלף לחבירו חייב
אדם  כמה אומדים זוממים) (ונמצאו שנים עשר ועד מכאן
יום  ל' ועד מכאן נותנן בין - זוז אלף בידו ויהיו ליתן רוצה
משלמים)". (וכך שנים עשר ועד מכאן נותנן בין

מקום 67) "שכל השמועה מפי למדו שכן העד, להכחיש

שבועה" מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבין עדים ששני
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק להלן רבינו (מדברי

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓf‰ ÔÓ ¯‡L ÌÈÓÈ ‰MÓÁ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿«¿∆≈
ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰¯OÚ¬»»¿ƒ««¿∆«¿≈«

‰MÓÁ‰68.ÌÈÓÈ ‰MÓÁ „BÚ ¯‡LpL ˙q‰ Ú·MÈÂ , «¬ƒ»¿ƒ»«∆≈∆ƒ¿«¬ƒ»»ƒ

יודה 68) ושמא הזמן, עדיין הגיע לא המלווה, לדברי אף כי
משנה). (כסף מיותרת השבועה ונמצאה בינתיים

.Ê¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰69zÚ·˜ ÔÓfL :‰Âl‰ ÔÚËÂ , »¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿»««…∆∆¿«»«¿»
BÏ Ú·˜ ‡lL ˙q‰ ·BÁ ÏÚa Ú·MiL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÏƒ≈»∆ƒ∆ƒ»«««∆≈∆…»«

„iÓ ‰ÂÏn‰ ÏhÈÂ ,ÔÓÊ70. ¿«¿ƒ…«ƒ¿»ƒ»

זמן.69) בו מייד.70)ואין וייטול תימן: יד בכתב

.Á‰ÂÏn‰71‰ÂÏn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ ‰z «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«¿»»≈«««¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯a„na BÚ·˙e ,·eMia B¯·Á ˙‡∆¬≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»
.epÚa˙iL ÌB˜Ó ÏÎa BÏ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‡l‡ ,B˙BÁ„Ïƒ¿∆»«»ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿»∆

¯a„na BÚ¯ÙÏ ‰Âl‰ ‡a72:‰ÂÏn‰ „Èa ˙eL¯‰ - »«…∆¿»¿«ƒ¿»»¿¿«««¿∆
Ú¯Ù ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ïa˜Ó - ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«≈¿ƒ»»≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ È¯‰Â .·eMia EÏ Èz˙pL C¯„k ,·eMia ‡l‡∆»«ƒ¿∆∆∆»«ƒ¿«ƒ«¬≈≈

.·eMia epÚ¯ÙiL „Ú B˙eL¯aƒ¿«∆ƒ¿»∆«ƒ

קיח.71) קמא ביישוב 72)בבא כשהלווהו המדובר
מלשון  נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן

להלן. רבינו

âכסלו כ"ח חמישי âיום
øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨

מוציא 1) ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר
מחצה  פרעתי או כולו הוא פרוע ואומר חבירו על שטר
מזוייף  שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים
בפני  פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא,
אוחזים  ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני, פלוני
בידך  לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר,
שטר  בידך שיש אני ויודע כלום בידי לך אין אומר והלווה

פרוע. והוא עלי

.‡Ì‚Bt‰2B¯ËL ˙‡3ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚL B‡ , «≈∆¿»∆≈∆»≈ƒ«
Úe¯t ‡e‰L B¯ËL4‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯tÏ ‡a‰Â ,5, ¿»∆»«¿«»ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆

L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯Ùp‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓ Û¯Bh‰Â6ÔË˜ ÔÈa ,7 ¿«≈ƒ««≈«¿«ƒ¿»ƒ«≈≈»»
ÏB„b ÔÈa8‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï -9ÏL ÔÈÚk ≈»…ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈∆

‰¯Bz10BÏ ¯ÓB‡Â .11Ck ¯Á‡Â Ú·M‰ :Úa˙iLk »¿≈¿∆ƒ¿«ƒ»«¿««»
BpÓÊa Ú·˙Â ,ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ïhz12Ú¯tÈ - ƒ…¿ƒ»»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«ƒ»«

‰Úe·La ‡lL13‡l‡ ‰a‚È ‡Ï - BpÓÊ ¯·Ú ; ∆…ƒ¿»»«¿«…ƒ¿∆∆»
.‰Úe·Laƒ¿»

מגרע.2) זוז,3)מחסר, אלף סך על השטר היה כיצד?
נפרעתי  לא אומר: השטר ובעל כולו, נפרעת הלוה: וטען
פז. (כתובות בשבועה אלא השאר יפרע לא - וכך כך אלא
דמיפרע  דייק, "דפרע (שם:) בגמרא אמרו והטעם במשנה).

יום חמישי 
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קנד ולוה קנד מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

והנפרע  שפרע, כמה וזוכר מדייק לחבירו (הפורע דייק" לא
ולפיכך  ושכח), הכל נפרע שכבר ויתכן כלֿכך, מדייק אינו

שידייק. כדי שבועה חכמים עליו טוען:4)הטילו והמלוה
ושבועה  (שם). בשבועה אלא יפרע לא - כלום נפרעתי לא
כל  שהרי העד, להכחיש כדי התורה שבועת אינה זו
נשבע  הלא וזה משלמים, ולא נשבעים התורה מן הנשבעים
הנתבע. של דעתו להפיס כדי היא חכמים תקנת אלא ונוטל,

כמבואר 5) להודיעו, הדבר שטורח רחוק, במקום הנמצא
א). הלכה (פי"ג בפי"ב 6)למעלה למעלה שנתבארו אלו

אֿג. אשה 7)הל' ובכתובת קטן, כשהיורש בין כלומר:
כמבואר  קטנים, מנכסי אפילו לגבותה שנזקקים כאן, מדובר

(לחםֿמשנה). שם נ:8)למעלה שאילו 9)גיטין משום
פרעתי, שלא לי ישבע טוען: והיה בפנינו, הלוה היה
ב). (הלכה בסמוך כמבואר נוטל, ואח"כ אותו משביעים
ליורשים  וכן במקומו, טוענים אנו בפנינו, הלוה שאין עתה

וברש"י). שם, (כתובות שבועות 10)וללקוחות ירושלמי
א. הל' (וכן 11)פ"ז בכת"י הוא וכן לו, ואומרים צ"ל:

ב"ד  - כשיתבע כלומר, מדעתו), המשנהֿלמלך הגיה
טענו  לא הנתבעים אם אף תטול, ואח"כ השבע לו אומרים
ח. הערה לעיל שביארנו כמו להם, טוענים שבי"ד מפני כך,

(הגהות 12) החוב לפרעון שנקבע ביום או זמנו, תוך
שכירות. מהל' פ"ח וראה ה:13)מיימוניות). בבאֿבתרא

לכל  שהואֿהדין רבינו וסובר מיתמי", "ואפילו לקיש: כריש
(מגידֿמשנה). בשבועה הנפרעים שאר

.·¯ËL Ú¯tL ‰Âl‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯ÙÏ B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»¿¿»««…∆∆»«¿»
ÌeÏk zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ËM‰ ÏÚ·e ,B˙ˆ˜Ó B‡ ‰Ê∆ƒ¿»«««¿»≈…»«¿»¿

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -14BÏ ÌlL :15Ú·MÈ :¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ¿ƒ«≈»««…∆¿»«ƒ»«
˙ËÈ˜a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÏhÈÂ ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«

ıÙÁ16Ck ‡l‡ BÚ¯t ‡lL B‡ ÌeÏk BÚ¯t ‡lL ≈∆∆…¿»¿∆…¿»∆»»
ÂCÎ17ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÏhÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»ƒ…¿ƒ»»««¿∆«¿ƒ»»

B˙Úe·LÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -18. ≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ללווה.14) משביעים 15)ב"ד בי"ד אין בפנינו כשהלווה
שבין  ההבדל וזהו זאת. דורש כשהלווה אלא המלוה את
בפנינו  הלוה אם אף שבפוגם: פוגם, אינו לבין שטרו פוגם
את  ומשביעים לו טוענים - לי" "ישבע הלוה טען ולא
טען  לא אותו, משביעים - לוה טען פוגם: ובאינו המלוה,

מא.). (שבועות "שלם" ללוה: אומרים שם,16)- רי"ף
בפוגם. שאמרו שטענתו 17)כדרך לפרש צריך בהכרח

פרעת  "לא היתה: שבועה, עליו שהטילו לפני הקודמת,
לישבע  וכשבא בפירוש, למעלה רבינו שאומר וכמו כלום",
שפרעו  טען בתחילה גם שאם מקצת, שפרעו וטוען חוזר
נשבע. כן גם - הלוה טען ובלא שטרו, פוגם זה הרי - מקצת
ונאמן  לטענה מטענה חוזר זה שאין רבינו, ומלמדנו
עדים  ע"י הוכחשה לא הראשונה וטענתו הואיל בשבועה
'גידולי  גם וראה ה"ח, ונטען טוען מהל' פ"ז להלן (ראה
גם  בה שנתקשה הקושיא בישוב א חלק כא, שער תרומה'

שנראה 18)הלחםֿמשנה). הלווה, בקשת לפי להשביעו
אין  וגם פרוע, בשטר לגבות בעינינו הוא חשוד כאילו
מידו, מוציאים אין תפס אם "אלא מא.) (שבועות בו מגבים

לו" שומעים - לגבות כדי לישבע רוצה מעצמו הוא אם וכן
ו). סעיף פב סי' (שו"ע

.‚Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰19:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‰Âl‰Â , ƒ»»¿»¿À»¿«…∆≈¿≈
B‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰ ÛiÊÓ ¯ËL¿»¿À»≈»…»«¿ƒ¿»∆

˙Èa¯ ˜·‡ B‡ ‡e‰ ˙Èa¯ ‰Ê ·BÁL ÔÚhL20B‡ , ∆»«∆∆ƒƒ¬«ƒƒ
‰Ó‡ ¯ËL ‡e‰L ÔÚhL21Èz·˙k :¯Ó‡L B‡ , ∆»«∆¿«¬»»∆»«»«¿ƒ

È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ ˙BÂÏÏ22,‰ÚË ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ¿¿…»ƒƒ¿»∆»»≈«¬»
‰ÂÏn‰Â ,ÏËa ¯ËM‰ ‰È‰ ¯ËM‰ ÏÚa ‰„B‰ Ì‡L∆ƒ»«««¿»»»«¿»»≈¿««¿∆
:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,ÔÚBË ¯˜L ‰fL ¯ÓB‡Â ,B¯ËLa „ÓBÚ≈ƒ¿»¿≈∆∆∆∆≈¿»««…∆
LÈ :ÌÈB‡b‰ ÔÈa ˙˜ÏÁÓ BÊ È¯‰ - ÏhÈÂ ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ¿ƒ…¬≈«¬…∆≈«¿ƒ≈
ÏL ÔÈÚk Ú·M‰Ï ¯ËM‰ ÏÚa ·iÁL ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆«»«««¿»¿ƒ»«¿≈∆

‰¯Bz23BÚ¯tL ÂÈÏÚ ÔÚhL ÈÓk ,24È˙Ba¯Â ;25,e¯B‰ »¿ƒ∆»«»»∆¿»¿««
BÚ¯tL ‰Âl‰ ÂÈÏÚ ÔÚË Ì‡ ‡l‡ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ ‡lL∆…ƒ»«««¿∆∆»ƒ»«»»«…∆∆¿»

¯ËMa ‰„B‰ È¯‰L ,„·Ïa26;„ÓBÚ ‡e‰ ÔBÚ¯ÙÏe ƒ¿«∆¬≈»«¿»¿≈»≈
˙BÚh‰ el‡ Ïk Ï·‡27¯ËL Ïh·Ï epÓÈ‰ Ïk ‡Ï - ¬»»≈«¿»……≈∆¿«≈¿»

‰na ‰ÂÏn‰ ÏÚ ÔÚËÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌlLÈ ‡l‡ ,Ìi˜Ó¿À»∆»¿«≈¿««»ƒ¿««««¿∆«∆
‰ˆ¯iL28Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â ,BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰„BÈ Ì‡L , ∆ƒ¿∆∆ƒ∆«¬ƒ¿ƒ»«ƒ»«

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .˙q‰∆≈¿»∆«¿ƒ»

בב"ד.19) אושרו עדיו נזקקים 20)שחתימת ב"ד שאין
כמבואר  ללווה, ממלווה ולא למלווה מלווה לא - להוציאו

א. הל' פ"ו אימון 21)למעלה יסוד על ומסרו שכתבו
לוה. שלא וטוען - ילוונו אם אלא יתבענו אלא 22)שלא

פב). סי' יוסף' ('בית זה ומצאו נפל, בנקיטת 23)ממני
הלכה 24)חפץ. למעלה כמבואר פרעתיו, שלא לי ישבע

שבועות 25)א. בחידושיו מיגאש והר"י בתשובה, הרי"ף
טענה 26)מא. שטוען אלא מעיקרו, השטר בכשרות

עומד, לפרעון השטר שהרי הזמן, במשך להתהוות העשויה
המלוה. את משביעים -27)ולפיכך למעלה שנפרטו

הם. מעיקרו השטר כשרות לעקירת בפני 28)טענות טענה
ממנו. הוציא כדין לא שלדבריו לו, שנתן הדמים על עצמה

.„·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰29‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ ,B¯·Á ÏÚ «ƒ¿««¬≈«¿∆≈…
ÌÈ„Ú‰Â ,‰ˆÁÓ ÈzÚ¯t :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,ÌeÏk ÈzÚ¯Ùƒ¿«¿ƒ¿¿…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿»≈ƒ

ÌÈ„ÈÚÓ30‰Âl‰ ÚaL - Blk BÚ¯tL31,‰ˆÁÓ Ô˙BÂ ¿ƒƒ∆¿»Àƒ¿»«…∆¿≈∆¡»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L32‰„·‡ ·ÈLÓk BÈ‡Â .33ÈtÓ , ∆¬≈»¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ¬≈»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ¯ËM‰ ˙ÓÈ‡L34‰ˆÁn‰ ‰·B‚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â . ∆≈««¿»»»¿≈««¿∆∆«∆¡»

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡35e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙BÁB˜l‰ È¯‰L ; ∆»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«»¿ƒ»
CÓÒ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ36.‰Ê ¯ËL eÏha È¯‰Â , «»≈ƒƒ¿…«¬≈ƒ¿¿»∆

קכח:29) על 30)בבאֿבתרא הלוה הודה שכבר לאחר
לז). ס"ק פב סי' ש"ך ועיין שם, (רש"י שפרע 31)מחצה

היא.32)מחצה. עדים כמאה בעלֿדין והודאת
מח:)33) (גיטין ששנינו כמו השבועה, מן חכמים שפטרוהו

ובגמרא  העולם". תיקון מפני ישבע לא - מציאה "המוצא
או  לשתוק לנתבע לו שאפשר דבר שכל אמרו, (נא:) שם
את  ומחייב מודה והוא פטור, ויהיה אחרת טענה לטעון
פרעתי  אמר אם וכאן - אבידה כמשיב דינו - במקצת עצמו

שפרעו. עדים יש שהרי נאמן, היה בעת 34)הכל,
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קנה

קנה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יעידו  שמא וחושש העידו, שהעדים קודם ההודאה,
ועיין  הרי"ף, כנוסחת (שם במחצה הודה ולפיכך לחובתו,

יוסף'). -35)ב'נמוקי לוה של רשותו תחת שהם מנכסים
הלקוחות. מן גובה שם.36)ואינו

.‰ÏBÎÈ BÈ‡L ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰37,BÓi˜Ï ƒ»»¿«∆≈»¿«¿
Ï·‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k È‡L ˙Ó‡ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â¿»««…∆¡∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿»∆¬»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙BÂÏÏ Èz·˙k B‡ ,‡e‰ ‰Ó‡ B‡ ,ÂÈzÚ¯t¿«¿ƒ¬»»»«¿ƒƒ¿«¬«ƒ…
‡Ï :¯Ó‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,È˙ÈÂÏ»ƒƒ¿…«≈»∆ƒ¿ƒ»»»«…
‰Ê È¯‰ - Ìi˜˙ ÂÈtÓ È¯‰Â ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»«¬≈ƒƒƒ¿«≈¬≈∆

ÔÓ‡38tÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,¯Á‡ ‰ÂÏn‰ BÓi˜ Ì‡Â .¯Ë ∆¡»¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿««¿∆««
˙B¯ËM‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈc ˙È·a Ck39. »¿≈ƒ¬≈ƒ¿»«¿»

לקיימו.37) עדים עתה מוצא האומר 38)שאינו כדברי
ואם  לקיימו", צריך - שכתבו בשטר "מודה יט.) (כתובות

פרעתי. לטעון: הלוה יכול - מקיימו בו.39)אינו וגובה
שקיבלו  כיון האומר: כרב, ולא קו.) (ב"ק נחמן כרב
לקמן  (ראה ממון. משלם אינו שוב הנתבע, שבועת הבעלים

ד). ס"ק מו סי' והגר"א יא, הל' ונטען טוען מהל' פ"ב

.ÂÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰40Ìi˜Ó ¯ËL41ÛiÊÓ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â , ƒ»»¿»¿À»¿»««…∆¿À»
¯Ó‡Â ,‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL B‡ ,ÂÈz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰≈»…¿«¿ƒ¿«¬»»¿»«
ÈÏ ‰È‰ ¯Lk ¯ËL Ï·‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ôk :‰ÂÏn‰««¿∆≈«¿»ƒ¬»¿»»≈»»ƒ

„·‡Â42,B¯ËL ˙‡ ¯aML ‡e‰ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿»«««ƒ∆««¿∆∆ƒ≈∆¿»
ÔÈc ˙È·a Ìi˜˙ È¯‰L ,ÛiÊÓ BÈ‡ :¯Ó‡ ‰ˆ¯ el‡Â¿ƒ»»»«≈¿À»∆¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ

ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ -43˙q‰ ‰Âl‰ ÚaL ‡l‡ , ≈∆¿∆»ƒ¿»«…∆∆≈
¯ËM‰ ‰Ê È¯‰L ,¯ËÙÂ44·eLÁ ‡e‰ Ò¯Ák45. ¿ƒ¿»∆¬≈∆«¿»¿∆∆»

יוסף.40) כרב ופסק לב. בב"ב מפרש 41)מעשה רבינו
עליו, חולקים והרשב"א והרמב"ן מקוים, בשטר שם הגמרא
מזויף  שהוא שהודה בשעה מקוים באינו המדובר ולדעתם

(מגידֿמשנה). קיימו כדי 42)ואח"כ שטר, זייפתי ולכן
שיודה. חורין.43)לאלצו מבני ולא ממשועבדים לא

פיו.44) על לגבות לפנינו נאמינהו 45)שהציג תאמר? מה
חורין  בני מנכסים ויגבה אצלו לו יש שחוב עלֿכלֿפנים
להוציא  'מיגו' – מזויף אינו אומר היה רצה שאילו ב'מיגו'
האדם  את לפטור אלא 'מיגו' לומר לנו ("אין אמרינן לא
מיגו" לטעון כשיזדמן בטענתו מאחרים שיגבה לא מחוב,
ועיין  - ה. משנה פ"י שביעית המשנה בפירוש רבינו לשון -

ט). ז, ס"ק פג סי' ש"ך

.ÊBa ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÚ¯Ùe Ba ‰ÂlL ¯ËL46; ¿»∆»»¿»≈≈¿…∆
.Ò¯Ák ‰OÚÂ B„eaÚL ÏÁÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»¿∆∆

בו 46) זה בשטר ולוה חוזר אינו - שלוה ביום פרע ואפילו
יז.). (ב"מ עלֿפה כמלוה זה הרי לוה ואם ביום,

.Á:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,B¯·Á ÏÚ Ìi˜Ó ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«¿À»«¬≈¿»««…∆
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ,EÈzÚ¯t ‡Ï‰¬…¿«¿ƒ¿»«««¿∆≈»»¬»

Èz¯ÊÁ‰Â Èz¯ÊÁ47ÌÚt E˙B‡ È˙ÈÂÏ‰Â ˙BÚn‰ EÏ »«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿««
Ú¯ÙpL ;¯ËM‰ ÏËa È¯‰ - ‰iL48‡e‰ È¯‰Â , ¿ƒ»¬≈»««¿»∆ƒ¿««¬≈

Ò¯Ák49ÈtÓ ˙BÚn‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆∆¬»ƒ»«∆¡«¿ƒ¿«»ƒ¿≈
¯ËM‰ ÏËa ‡Ï - ÌÙÈÏÁzL „Ú ˙B·BË eÈ‰ ‡lL50, ∆…»«∆«¬ƒ≈…»««¿»

Ìi˜ B„eaÚL ÔÈ„ÚÂ51. «¬«ƒƒ¿«»

לב:47) ח.48)ב"ב בהלכה כמבואר שעבודו, נמחל וכבר
והלוהו,49) שחזר המלוה טענת על היסת, הלווה ונשבע

בתחילה 51)שם.50)ונפטר. בהן הכיר שאילו מכיון
(ראה  פרעון זה אין - מקבלן היה לא טובות, שאינן

מגידֿמשנה).

.Ë,‰Ó ÂÈÏÚ BÏ LiL Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»»¿»¿À»∆≈»»»∆
;ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡Ï‰ :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â¿»««…∆¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
˙‡ BÏ ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ï·‡ ,BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â el‡ e‡·e»≈¿≈ƒ∆¿»¬»…ƒ¿ƒ∆
·BÁ Ï·‡ ,zÚ¯tL ‡e‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ;¯ËM‰«¿»¿»«««¿∆≈∆»«¿»¬»

È¯‰ - EÏˆ‡ ÈÏ ‰È‰L zÚ¯t ¯Á‡¯ËM‰ ÏËa52. «≈»«¿»∆»»ƒ∆¿¿¬≈»««¿»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53˙¯B˙a BÏ Ô˙pL e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ∆»«¿«

eÚ„È ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚ¯t54 ≈»¬»ƒ»≈»¿…»¿
˙¯B˙a B‡ ÔB„wt ˙¯B˙a B‡ ÔBÚ¯t ˙¯B˙a ‡e‰ Ì‡ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«

¯ËM‰ ÏÚa ¯Ó‡ Ì‡ :‰zÓ55ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï : «»»ƒ»««««¿»…»¿»ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ56Ì‡Â ;¯ËM‰ ÏË·e , ≈»¬≈À¿««¿»»««¿»¿ƒ

,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯Ó‡»«≈»∆«≈¬≈∆∆¡»
BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ;¯ËMaM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLÂ¿ƒ¿»¿≈«∆«¿»∆¬≈…¿»

ÌÈ„Úa57ÏBÎiL CBzÓ ,58,ÈÏ Ì˙ ‰zÓ :¯ÓBÏ ¿≈ƒƒ∆»««»»¿»»ƒ
BÏ ¯Ó‡ .Ô‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«≈»∆«≈≈»«

¯BL ÈÓc ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰Â :‰Âl‰59EnÓ ÈzÁ˜lL «…∆«¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒƒ¿
B¯Oa ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ,‡e‰60:¯ËM‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , ¿«»»ƒ»¿≈¿»¿»««««¿»

ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ ÂÈÓc ˙‡ È˙È·‚ È‡ ,Ôk≈¬ƒ»ƒƒ∆»»≈«≈∆»»ƒ
EÏˆ‡61‡e‰ ¯BM‰ ÈÓcL BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¿¿ƒ¿»≈«¿∆¿≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ËM‰ ÏËa - Ú¯Ù ÂÈÓcÓe ·BÁ‰«ƒ»»ƒ¿«»««¿»¿««ƒ∆≈
ÂÈÓcÓ Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ62˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈ , »»≈ƒ∆»«ƒ»»ƒ»««…∆∆≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÚ¯tL∆¿»¿≈…«≈»∆

הימנו 52) כל לא - סתם שפרעו מעידים שעדים מאחר
שטרא", "איתרע מב. (שבועות פרעת אחר חוב לטעון:
בטל  - שהכוונה שם, הרי"ף והביאם הגאונים וכפירוש
ולא  עדים בפני כשפרעו דוקא וזה שם: ובגמרא  השטר).
שיכול  מתוך לבינו, בינו פרעו אבל השטר, את לו הזכיר
פרעת. אחר חוב לומר נאמן מעולם, דברים היו לא לומר

בסמוך. רבינו מדברי מתבאר השטר.53)וכן שבטל
ורבינו 54) לד: שם הגמרא דברי ע"פ שם, מיגאש ר"י

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן קודם 55)הביאם
עדים. שם.56)שבאו ונטען טוען הל' שהרי 57)ראה

החוב. לפרעון הכסף נתן אם יודעים אינם העדים
דמיו 59)המלוה.58) עלי וזקפת ממך, לקחתי שור

(שם). הבשר 60)במלוה דמי וגבית שלי, באיטליז ישבת
שם). מיגאש (הר"י זה על מעידים והעדים השור אותו של

על 61) שגבה טוען אבל הבשר, דמי שגבה הוא מודה
אחר. חוב פרעון 62)חשבון לשם השור, דמי שכשנתן

השור  בשר שמדמי המלוה והודה הואיל נתנם. השטר אותו
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קנו ולוה קנו מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ח חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בעד  שזקף החוב פרעון לשם שקיבלתם לדבר רגלים גבה,
לא). ס"ק נח סי' הש"ך (ע"פ שמכר השור דמי

.È„Á‡ „Úa ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰63ÔÚË ‰ÂÏÂ , ƒ»»¿«¿≈∆»¿…∆»«
‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯t64Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â65, »«¿ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ÔÚË .ÌlLÓe¿«≈»«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈
:¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ÈL ¯ËMa eÈ‰ elÙ‡L ;ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»¿≈≈ƒ¿»«
BÓk ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿

e¯‡aL66. ∆≈«¿

דעת 63) הוא (וכן רבינו וסובר בלבד. אחד עד בו שחתום
רא"ש  ועיין במגידֿמשנה, הובא גדולות' הלכות 'בעל
כשר  השטר שאין שאע"פ ז) אות פשוט גט פרק בבאֿבתרא
מחייבים  ששנים כדרך לשבועה הוא זוקק - פיו על לגבות
עד  - ממון אותו מחייבים ששנים מקום שכל ממון, אותן
טוען  מהל' פ"א להלן שיתבאר כמו שבועה, מחייבו אחד

א. הלכה נשבע 64)ונטען שאינו עוד וכל העד, להכחיש
נפרע. שלא בחזקתו השטר הרי מודה 65)- הוא "שהרי

שטוען  אלא ההלוואה, עיקר על (היינו העד בו שהעיד במה
שיכחיש  עד נשבע, אחד עד בהעדאת הנשבע ואין פרעתי)
רבינו  (מדברי כפירתו" על וישבע בעדותו ויכפור העד את
שבועה  המחויב וכל ח), הלכה ונטען טוען מהל' פ"ד להלן
הל' ועיין לב. בבאֿבתרא (ע"פ משלם - לישבע יכול ואינו
הרי  ושאל: זה, דין על תמה [במגידֿמשנה שם). ונטען טוען
וכיצד  פרעתי, לומר נאמן עלֿפה, עדים בשני לוה אם
ערך. כל לו אין דהשטר אחד עד ע"פ ממון נחייבהו
הרשב"א, תשובת ע"פ רבינו דברי מבאר ובכסףֿמשנה
ואח"כ  לויתי, לא ואמר בבי"ד בתחילה כשכפר שהמדובר,
ואין  כפרן הוחזק כן ואם ופרעתי, לויתי ואמר: בו חזר
ההלכה  וראה שם, הראב"ד השגת ראה ב'מיגו'. לו מאמינים

הראב"ד]. של ופירושו ה"ב.66)הבאה למעלה

.‡È˙È·a ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ¯ÙBk‰L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈««∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL „Á‡ „Ú ‡·e ,ÔÈc67˙Úe·L Ú·MÈ ƒ»≈∆»∆»»¬≈∆ƒ»«¿«

ÏÁÓ B‡ ,ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰¯Bz‰«»»«¿»«≈»»»ƒƒ»«¿ƒ»«
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÈÏ ·iÁ˙ B‡ ,ÈÏƒƒ¿«≈ƒƒ»«≈¬≈∆¿À»

ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L68. ¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

כמו 67) התורה, שבועת חייב הכופר זה שהרי כלומר,
א. הלכה טוען מהלכות בפ"א הראב"ד 68)שיתבאר

זה  הרי לויתי, לא שטען מכיון רבינו: דברי כאן מבאר
יכול  אינו - שלוה והודה וכשחזר פרע, שלא הודה כאילו
הוכחש  לא ואם פרע. שלא הראשונה מהודאתו בו לחזור
ונאמינו  ופרעתי, לויתי ולטעון בו לחזור יכול אחד, עד ע"י
לוה  שלא הראשונה בטענתו לעמוד יכול שהיה ב'מיגו'
הוכחשה  שם שהרי הקודמת, להלכה דומה זה ואין כלל.

העד. ע"י הראשונה טענתו

.·È‰ÂÏn‰ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,¯ËM‰ Ú¯tL ÔÚhL ÈÓƒ∆»«∆»««¿»¿»«ƒ»«««¿∆
Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈ˙BÚÓ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÏhÈÂ¿ƒ…¿ƒ»≈¿»¿««»ƒ»«

ÏhÈÂ69ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .70B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ ¿ƒ…ƒ≈¿¿«≈«¿ƒƒ

ÌÈB‡b‰ ˙w˙k71ÔzÈ B„È ‚ÈOzLÎÏÂ BÏ ÔÈ‡L : ¿«»««¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆«ƒ»ƒ≈
BÚÈaLÈÂ ,B·BÁ ÏÚ·Ï72È Ck ¯Á‡Â Ú¯t ‡lL.BÏ Ôz ¿««¿«¿ƒ∆…»«¿««»ƒ≈

ממה 69) ללוה לו אין ושמא תחילה, המלוה נשבע למה כי
מגידֿמשנה). פה. כתובות (ע"פ אין 70)לפרוע אמר צ"ל:

עשין  הסמ"ג העתיק וכן תימן, בכת"י הוא (וכן כלום לי
כלום. לי אין הלוה: טען כלומר, שנתבאר 71)צד).

הטוען  את להשביע הגאונים שתיקנו ב, הל' פ"ב למעלה
שירוויח, שכל בשבועתו וכולל . . . כלום לו "שאין לי: אין
לבעל  יתן . . . ידו תשיג מאשר לרשותו או לידו שיבא וכל

ראשון". ראשון ידו,72)חובו כשתשיג ואז, כלומר:
הצעת  נראה (כן לו יתן ואח"כ פרעו שלא המלוה את ישביע
אותו  משביעין צד): (עשין הסמ"ג העתקת ע"פ רבינו, דברי
יתן  ידו ולכשתגיע לו, שאין הגאונים מתקנת תחילה
לו, יתן ואח"כ פרעו שלא ישביענו ואז - לבעלֿחוב
והיא  לפניה, האמור עם קשורה וכו' ידו ולכשתשיג שפיסקא
שביארנו. וכמו אותו, שמשביעין השבועה מנוסחת חלק
"וכשתשיג  ח"א: ב, שער התרומות' 'בעל מהעתקת אולם
יתן  ואח"כ פרוע שטרו שאין ישביעו לבעלֿחובו ליתן ידו
בשו"ע): ומשם פב, (סי' ה'טור' מהעתקת וכן לו",
פיסקת  שאין נראה וכו', לב"ח" ויתן ידו "וכשתשיג
קשורה  שהיא אלא השבועה לנוסחת שייכת "ולכשתשיג"

ו  לאחריה, האמור אותו עם משביעין רבינו: דברי הצעת כך
לבעלֿ ליתן כדי ידו ולכשתשיג לו, שאין הגאונים בתקנת

לו). יתן ואח"כ פרעו שלא ישביעו חובו,

.‚È„·‡Â ,¯ËLa B¯·Á ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓ73 ƒ∆»»«¬≈ƒ¿»¿»«
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,¯ËM‰74, «¿»«¬≈»≈ƒ«»ƒ««ƒ∆»ƒ»

ÔÚËÂ75˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Ú¯tL76:È˙Ba¯ e¯B‰Â . ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»∆≈¿««
ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡L77BpÓÊ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ∆¬ƒ»»«ƒ¿««¬«ƒ…ƒƒ«¿«

Ú¯t‰Ï78,¯ËL B„Èa ÔÈ‡Â ¯ËM‰ BÏ e·˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»«ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿»
;BÚ¯tL ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ - ÈzÚ¯t ÔÚBË ‰Âl‰Â¿«…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

BÚ¯t ‡nL ÔÈLLBÁ e‡L79B‡ ¯ËM‰ Ú¯˜ CÎÈÙÏe , ∆»¿ƒ∆»¿»¿ƒ»»««¿»
‡ˆBÈ ¯ËM‰ ‰È‰ elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .BÙ¯O¿»¿≈««∆¬ƒ»»«¿»≈
¯Á‡ ÏÙ ÈpnÓ :ÔÚBË ‰Âl‰Â ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈«≈¿«…∆≈ƒ∆ƒ»«««
˙q‰ ÚaL - BpÓÊ CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈzÚ¯tL∆»«¿ƒ««ƒ∆¿¿«ƒ¿»∆≈
ÌL ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;¯ËÙÂ¿ƒ¿»∆≈»∆≈«¿»¿«««¿∆≈»

‰˜ÊÁ80. ¬»»

אבד.73) - לי שהיה שטר המלוה: והקנין 74)אמר
כמבואר  עומד לכתיבה קנין שסתם כשטר, חשוב כשלעצמו
ה). א, לט, סי' שו"ע ועיין א, הלכה פי"א (למעלה

חוששין 76)הלווה.75) המלוה, ביד אינו והשטר הואיל
בבאֿבתרא  (ע"פ בסמוך רבינו שמבאר וכמו פרעו, שמא
. . . החובות "בשטרי יא: הל' פכ"ג להלן והשווה קמח.
שכתבתם  שטר ואמר . . . מידו וקנו קיימים שעדיו אע"פ
מחלו"). או פרעו שמא - שני שטר לו כותבין אין אבד, לי

או 77) הפרעון זמן עדיין הגיע שלא מודה שהלווה כגון
כך. על מעידים תוך 78)שהעדים פורע אדם שאין וחזקה
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קנז

קנז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ט שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ו). הל' פי"א למעלה (כמבואר תוך 79)זמנו שהוא אע"פ
מגידֿמשנה). ז: בבאֿמציעא (ע"פ אדם 80)הזמן שאין

וכסףֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה זמנו תוך פורע

.„È¯ËLa ÔÈÊÁB‡ Ô‰L ÌÈL81ÈlL :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰ , ¿«ƒ∆≈¬ƒƒ¿»««¿∆≈∆ƒ
EnÓ Ba Ú¯t‰Ï ÂÈ˙‡ˆB‰Â ‡e‰82:¯ÓB‡ ‰Âl‰Â , ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿«…∆≈

BÓi˜Ï ÏBÎiL ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :ÏÙ ÈpnÓe ÂÈzÚ¯t83 ¿«¿ƒƒ∆ƒ»«ƒ»»«¿»∆»¿«¿
ÚaL ‰Ê -84ÔÈˆÁÓ ˙BÁt el‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L85, ∆ƒ¿»∆≈¿»ƒ≈»≈∆¿»

ÌlLÈÂ ,ÔÈˆÁÓ ˙BÁt ÌÈÓca BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ‰ÊÂ¿∆ƒ»«∆≈«»ƒ»≈∆¿»ƒ«≈
‰ˆÁÓ ‰Âl‰86‰Âl‰ Ú·MÈ - BÓi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «…∆∆¡»¿ƒ≈»¿«¿ƒ»««…∆

BÚ¯tL ˙q‰87.BÏ CÏÈÂ , ∆≈∆¿»¿≈≈

ז.81) נפל.82)בבאֿמציעא בעדים.83)וממני
הולך 84) ואחד אחד כל יהא שלא כדי חכמים, מתקנת

ולקמן  ה:, (שם הוא שלי ואומר חבירו של בטליתו ותוקף
ז.). הלכה ונטען טוען מהל' בזה 85)פ"ט לי יש כלומר:

קלח  סמ"ע ועיין ה: ב: שם (ראה מחציו פחות ולא השטר,
שם  גמרא (ע"פ מבאר שם למשנה בפירושו ורבינו ה, ס"ק
לא  בשבועתו, דבר שום הנוטל שהנשבע מעיקרנו "כי ה:):
ולפיכך  שבועה, באותה ליטול שראוי ממה יותר על ישבע
כולה  שהיא ישבע ולא מחצייה, פחות בה לו שאין ישבע

חציה". אלא נוטל שאינו מאחר שם 86)שלי, יוחנן כרבי
ובכל  אוחזים, השטר מן חלק באיזה הבדל כל שאין ז:
מ). ס"ק סה סי' וש"ך מגידֿמשנה (ועיין חולקים - האופנים

כולו 87) ואפילו מקוים, שאינו שטר בכל פרעתי טוען כדין
ה). הלכה למעלה (כמבואר המלוה ביד

.ÂË:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿«»≈
BÏ ¯Ó‡ ;EÈzÚ¯t :¯ÓB‡L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿∆≈¿«¿ƒ»«

˙q‰ ÈÏ Ú·M‰ :Ú·Bz‰88‡Ï‰Â :Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡ ; «≈«ƒ»«ƒ∆≈»««ƒ¿»«¬…
È˙B‡ ÚÈaL‰Ï ‰ˆB¯ ‰z‡Â ,ÈÏÚ EÏ LÈ ¯ËL¿»≈¿»«¿«»∆¿«¿ƒ«ƒ

‰lÁz89Úe¯t‰ ¯ËM‰ ‡ÈˆBz Ck ¯Á‡Â ,90Ba ‰a‚˙Â ¿ƒ»¿««»ƒ«¿»«»«¿ƒ¿∆
¯ËM‰ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -91ÈÏ ÔÈ‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»≈«¿»»«««¿∆≈ƒ

e¯B‰ - „·‡Â ÈÏ ‰È‰ ¯ËL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÂÈÏÚ ¯ËL¿»»»≈»¿»»»ƒ¿»«
EÏ LiL ¯ËL Ïk Ïha :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L ,È˙Ba«̄«∆¿ƒ««¿∆«≈»¿»∆≈¿

ÈaLz Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Ì¯Á‰ B‡ ;˙q‰ e‰Ú92 …∆¿«∆¿««»«¿ƒ≈∆≈«¬≈
Lw·e CÏÂ ,Ì˙Ò Ì¯Á93.¯ËM‰ ‡ˆÓzL „Ú ≈∆¿»¿≈«≈«∆ƒ¿»«¿»

הכל.88) כופר חנם.89)כדין טענתו 90)על סותר אינו
שכוונתו: דבריו מבאר אלא כלום", בידי לך "אין הקודמת
בידי  לך "אין שלשון שפרעתיך, - כלום בידי לך אין עתה
(לחםֿ ופרעון בהלוואה כפירה דוֿמשמעי: הוא כלום"
א). הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן והשווה משנה,

נשבע 91) שהמלוה המשכון, על במלוה שאמרו כדרך
ונמצא  המשכון את הלה ויוציא הלוה ישבע שמא תחילה,
ובביאורנו  ד, הל' פי"ג למעלה כמבואר לבטלה שבועתו

-92)(מגידֿמשנה). לבטל רוצה אינו ואם כלומר,
סתם. חרם הלווה על להחרים אלא לך אין לו: אומרים

חפש.93)

âכסלו כ"ט שישי âיום
øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨

ראובן 1) בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר
שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה מלווה ודין ושמעון,
שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה לווה ודין נפרע, שלא
אינו  שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי,

שבועה. בלא מיתומים גובה

.‡‰ÂÏn‰2ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ
¯Ó‡L ÔÈa ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,ÌÈ„Úa ‡l‡∆»¿≈ƒ≈∆»«ƒ¿««¿»»≈∆»«

e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ3ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -4, ««∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿»¿¿≈ƒ
È‡z‰ ÈtÓ5,È˙ÈOÚ ÔÎÂ :BÏ ¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿≈«¿»»««…∆¿»«¿≈»ƒƒ

˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯Ùe¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆ƒ¿ƒ«
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ Ìi‰6˙q‰ ˙Úe·L ÚaLÂ , «»≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»¿«∆≈

È„ÈÓÏz ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈
Ì‰ÈÙa :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ‡ÙB¯ ÈÙa B‡ ÌÈÓÎÁ7 ¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆
B‡ e˙Ó Ì‰ÈÙa EÈzÚ¯tL ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Â ,EÈzÚ¯t¿«¿ƒ¿»»≈ƒ∆¿«¿ƒƒ¿≈∆≈
˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰»¿»∆ƒ¿ƒ««»¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈
ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¬»ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈
e˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ≈

ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰ B‡8ÈtnL ; »¿»∆ƒ¿ƒ««»≈∆¡»∆ƒ¿≈
‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰˙‰ BÊ ‰ÚË«¬»ƒ¿»»»¿»««ƒ¿»≈ƒ∆»
‡lL È„k ,BnÚ ÌÈ„ÓBÚ Ì‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÈÙaƒ¿≈¿≈¿ƒ¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆…
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÈzÚ¯t ÌÈ¯Á‡ ÈÙa :¯Ó‡ÈÂ B˙B‡ ‰Á„Èƒ¿∆¿…«ƒ¿≈¬≈ƒ»«¿ƒ¿»¿»∆

אולם 2) היום. שבידינו הדפוסים לפי לח: שבועות משנה,
זו  ארוכה משנה חולקה דפוסים) בכמה (וגם בכתביֿיד
במשנה  החלוקה גם (וכן משניות לארבע או לשלש
שניה  במשנה הוא שלפנינו הדין של ומקומו שבמשניות),

לט: המשנה.3)בדף מלשון מוכח אם 4)זה אפילו
שם, הר"ן של פירושם (ע"פ לכך בפירוש התנגד הלוה
שם  מיגאש יוסף רבינו רבו פסק וכן כאן). והמגידֿמשנה
לנו, (ברור סהדי אנן שם: בר"ן מבואר דבר, של וטעמו מא.
בעדים  שלא פרעתיך הטוען: שהלוה לזה) עדים היינו כאילו
התראת  על שיעבור הדעת על מתקבל זה שאין משקר, -
ע  סי' חו"מ [בש"ך כפרן. של שם עצמו על ויוציא המלוה
התנגד  שאם ראשונים פוסקים כמה דעת מביא ט, ס"ק
הרא"ש  ודעת בעדים, לפורעו צריך אינו זה לתנאי בפירוש
- שהלוהו אחר המלוה אמר שאם ירוחם, ורבינו וה'טור'
ומכלֿשכן  בעדים, לפורעו צריך אינו הלוה כששתק אפילו
צריך  - בשתק מכריע: עצמו והש"ך בפירוש. כשהתנגד

צריך]. אינו - בפירוש ובמוחה בעדים, אם 5)לפורעו אבל
שהלווהו  אע"פ בעדים לפרוע צריך אינו - בפירוש התנה לא
פלוני  בפני אלא תפרעני "אל בדין וכן זה, [בדין בעדים.
ה"ב) (ראה בפניהם שפרע מעידים אחרים ועדים ופלוני",
רבי  - כרבותיו מקום בכל לפסוק הסלולה מדרכו רבינו נטה
בניגוד  פסק אלו הלכות ובשתי - הרי"ף ורבו מיגא"ש יוסף

יום שישי 
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קנח ולוה קנח מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ט שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נוסחאות  בחילופי מקורה זו מחלוקתם לשיטתם. גמור
בהשגותיו  והראב"ד הבאה. בהלכה שיתבאר כמו בגמרא,
הלוה  אין עדים בפני התנה שאם ואומר, לפשרה נכנס כאן
לא  לטעון: שיכול ב'מיגו' נאמן - בעדים שלא ואם נאמן,

שם)]. וש"ך מגידֿמשנה (ראה כזה תנאי אפילו 6)היה
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ראה עדים בפני המלוה כשהתנה
"פרעתיך  אמר אם אבל ופלוני", פלוני "בפני כשאמר ודוקא
והש"ך  שם), ו'טור' (רמ"ה נאמן אינו - סתם עדים" בפני

רבינו. דעת גם כך מסביר תלמידיֿחכמים,7)(שם) בפני
שמותיהם. שבפניהם 8)ופירש והעידו עדים באו ואם

ה"ב). (ראה פטור - פרע

.·¯ÓB‡‰L ,Ô‰a ·e˙kL ‡¯Ób‰ ÔÓ ˙B‡ÁÒ LÈ≈À¿»ƒ«¿»»∆»»∆∆»≈
EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :B¯·ÁÏ«¬≈«ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ
.ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

ÌÈ¯Bn‰ eÚË CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ9Èt ÏÚ ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ
.ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ

מיגא"ש 9) הר"י דעת היא שזאת נתבאר, הקודמת בהלכה
שרבינו  התמיהה, [גדולה בגמרא. נוסחתם ע"פ והרי"ף
להתייחס  שדרכו רבותיו, כלפי כזה חריף בביטוי משתמש

יתירה]. כבוד ביראת אליהם

Ô‰a È˙‡ˆÓe ,˙BLÈ‰ ˙B‡ÁÒp‰ ÏÚ Èz¯˜Á ¯·Îe¿»»«¿ƒ««À¿»«¿»»»ƒ»∆
Ï ÚÈb‰Â .ÔÓ‡ ‡e‰L‡¯Ób ˙ˆ˜Ó ÌÈ¯ˆÓa È„È ∆∆¡»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿»»

Ì„˜ ÔÈ·˙Bk eÈ‰L BÓk ,ÌÈÏÈÂb‰ ÏÚ ·e˙k ,‰LÈ¿»»»««¿ƒƒ¿∆»¿ƒ…∆
˙B‡ÁÒ ÈzLe .‰L ˙B‡Ó LÓÁ ·e¯˜a ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿≈¬≈≈»»¿≈À¿»
:·e˙k Ì‰ÈzL·e ,BÊ ‰ÎÏ‰a ÌÈÏÈÂb‰ ÔÓ È˙‡ˆÓ»»ƒƒ«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿≈∆»
Ô‰Ï eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ÈzÚ¯t ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆
˙ˆ˜ÓÏ Ú¯‡L BÊ ˙eÚË ÈtÓe .ÔÓ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»∆¡»ƒ¿≈»∆≈«¿ƒ¿»
Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ»««
ÌÈ¯Á‡ ÈÙa BÚ¯Ùe ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùzƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ
BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡L -∆≈∆¡»««ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»
Ì‡L :˙Ó‡‰ ÔÈc‰Â .‰ÏB„b ˙eÚË BÊ Ì‚Â .Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿«»¿»¿«ƒ»¡∆∆ƒ
ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯ËÙ - Ì‰ÈÙa BÚ¯tL ÌÈ„Ú e‡a»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿
·e˙kL ,Ô‰È¯ÙÒ Èt ÏÚ - ˙‡f‰ ‰‡¯B‰‰ Ìb .LLÁ¬»««»»«…«ƒƒ¿≈∆∆»
eML ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÚ¯t B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B˙B‡a Ô‰a»∆¿∆»««¬≈¿»≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

˙BÎÏ‰10ÌÈ„Ú ÈÙa BÚ¯Ùe CÏ‰Â :11ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ·Ï dÈa dÚ¯t ÏÊ‡ :·e˙k ÌÈÏÈÂba È˙‡ˆÓe .‡e‰»»ƒ«¿ƒƒ»¬««¿≈≈≈¿≈

dÏÈc12,e¯‡aL BÓk ,ÔÈ‰bÓ ÌÈ¯Ùq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒÀ»ƒ¿∆≈«¿
Ô‰ ˙Úc ÏL ÌÈ¯·c ,„BÚÂ .‡¯Ób‰ ÔÈcÓ ‰‡¯È Ck13: »≈»∆ƒƒ«¿»»»¿»ƒ∆««≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ ?˙BOÚÏ BÏ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ∆»»«¬»««ƒ¿»≈ƒ∆»
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï BÏ LÈ ÈÎÂ !ÌÈ„Úa BÚ¯t - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈∆¡…∆»≈ƒ
,e˙Ó Ì‡ :„BÚÂ !?eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÓÈ Ïk ¯‰q‰ ˙È·a¿≈«…«»¿≈∆∆…≈¿»ƒ≈
,ÌÏBÚÏ ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ú¯Bt ‰Ê ‡ˆÓ ?‰OÚi ‰Ó««¬∆ƒ¿»∆≈«««««««¿»

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú14˙e„Ú BÊ ˙e„Ú ˙ÈOÚ ,Ôk Ì‡ . «∆»ƒ≈ƒƒ≈«¬≈≈≈
¯ËLa15‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,‰Ê ‡ˆÓÂ . ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈»∆»««ƒ¿»≈ƒ∆»

BaÏ ÏÚ ‰ÏÚL ÈÓ ÔÈ‡Â .¯ËLa ‰ÂÏÓ ˙ÈOÚ ,ÌÈ„Úa¿≈ƒ«¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»«ƒ
‡e‰ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa :¯Ó‡ Ì‡ ,È‡cÂ Ï·‡ .‰Ê∆¬»««ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ú¯tL ,BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ««¿∆»«ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿»∆
e‡a Ì‡ Ï·‡16˙Èa Ô‡k ÔÈ‡ - BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ¬»ƒ»¿≈ƒ∆¿»≈»≈

.˙B¯B‰Ïe Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .LBÁÓ≈¿»∆»»¿

"פלוני 10) ייחד ולא הלכות, לומדי תלמידיֿחכמים
הלכות.11)ופלוני". לומדי עצמו.12)שאינם לבין בינו

רב  לפני שבא מעשה מובא שם, בגמרא הדברים: ביאור
הלכות, שוני בפני אלא תפרעני אל המלוה שאמר נחמן,
(לפי  הלכות שוני שאינם עדים בפני שפרע הלווה וטען
שהודה  מכיון נחמן: רב ופסק אותו), דוחה שרבינו הנוסח
לא  שאם הרי"ף, למד ומזה גמור. פרעון זה הרי – המלוה
אל  לו אמר אם והואֿהדין נאמן, הלוה אין - המלוה הודה
שהנוסח  כאן, רבינו ואומר ופלוני. פלוני בפני אלא תפרעני
שפרע  טען הלוה היינו דיליה", לבין "ביניה הוא: הנכון
נאמן, הלוה אין - מכחיש כשהמלוה ולפיכך בעדים, שלא

פטור. - שפרע אחרים עדים מביא כשהוא השכל 13)אבל
זאת. מחייב ויביאם 14)הישר אחרים עדים שימצא עד
להעיד. פרעתי.15)לביתֿדין לטעון נאמן אינו שהלווה

מקיימים 16) מיגא"ש והר"י והרי"ף האחרים. העדים
בגמרא  הלכה שנפסקה וסוברים רבינו, שדחה הנוסחאות
מבואר  ונימוקם לשלם. שחייב שלמעלה, הדינים בשני
כל  של עדותם את למפרע פסל כאילו זה שהרי ברי"ף,
קיים. - שבממון תנאי וכל זה, חוב פרעון לענין העדים
למלוה  נתן שהלווה לעדים מאמינים שאנו הראב"ד וביאר
חוב  לפרעון הוא שקבלתי הכסף לטעון יכול אבל וכך, כך
סימן  שבועות [ב'מרדכי' הגמרא. בלשון "סיטראי" - ישן
'יש  בשם ד, סעיף שם חו"מ ברמ"א (מובא תשעא
ומלשון  "סיטראי". לטעון יכול שהמלוה כתב מפרשים')
- רבינו שיטת גם שהיא - המחבר שלדעת משמע, הרמ"א
יוצא  ומזה בזה), שפלפל טו ס"ק שם ש"ך (ראה זאת אמר
בטוען  כי רבותיו, לבין רבינו בין זה בדין מחלוקת כל שאין
וכשהעדים  לשלם, חייב שהלוה רבינו מודה "סיטראי"
- החוב אותו לפרעון המעות שנותן בפירוש שאמר מעידים
(ראה  שפטור מודה - הראב"ד של ביאורו לפי  - הרי"ף גם
שגם  הראב"ד, דעת פירש טז, ס"ק שם ובש"ך מגידֿמשנה).
לטעון  המלוה יכול זה, חוב בפירוש שפרע מעידים אם
ששיטתו  משמע רבינו של מלשונו אולם וצ"ע. "סיטראי"
טוען  שהמלוה מפרש שם רש"י אגב, רבותיו. שיטת נוגדת

כראב"ד]. לא וזה הם, שקר עדי

.‚‰˙‰17˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ,‰Âl‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆««…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê È¯‰ - BÚ¯Ù ‡lL ¯Ó‡iL18, ∆…«∆…¿»¬≈∆≈¿…¿»

BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡Â .BÚ¯tL ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«∆¿»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»
ÌeÏk ÏËB BÈ‡ -19. ≈≈¿

מב.17) שבועה,18)שם בלא פירושו נאמנות סתם
דרש  המלוה שאם נוטה, הדעת עלֿפה. במלוה ואפילו
התכוון  בוודאי פרעתי, הלווה יטעון שמא וחשש נאמנות
(סמ"ע  שבועה לחיוב עצמו להכניס לו למה כי שבועה, בלי
תפרעני  אל "ואמר רבינו: כתב א, בהלכה ב). ס"ק עא סי'
מלמדנו, זה שינוי "התנה", וכתב שינה וכאן בעדים " אלא
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קנר

קנר

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ט שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אין  הלוואה בשעת שלא כי ההלוואה, בשעת המדובר שכאן
ואףֿעלֿפיֿכן  הלוה, ביד כבר הכסף שהרי לתנאים, מקום
ההלוואה  אחר אפילו מועיל קנין) קבלת (עשו מידו כשקנו

קיבל 19)(מגידֿמשנה). הלווה שאמר: שם פפא כרב
עדים. נגד לא אבל עצמו, נגד המלוה נאמנות

.„Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈLk ÔÓ‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»»∆ƒ¿∆««¿∆∆¡»ƒ¿≈≈ƒ«
epnÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ20 «ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»¬≈∆∆ƒ∆

‰Úe·L ‡Ïa21ÌÈ„Ú ÈLk BÈÓ‡‰ È¯‰L ,22elÙ‡Â . ¿…¿»∆¬≈∆¡ƒƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ
‡Ïa epnÓ ‰·B‚ È¯‰ - BÚ¯tL) ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»¬≈∆ƒ∆¿…
;Ì‰ÈÙa BÚ¯tL (ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰ elÙ‡Â ,‰Úe·L¿»«¬ƒ≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰‡Ók ÌÈM‰L23Ï·‡ .24‰z‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆«¿«ƒ¿≈»¬»ƒ»«¬≈«»
„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰LÏLk ÈÏÚ ÔÓ‡25ÔÈÓÏ26BÚ¯t Ì‡ , ∆¡»»«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»

Úe¯t ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÈÙa27‰ÂÏn‰ ÔÈÓ‡‰L ‰Ê . ƒ¿≈«¿»»¬≈∆»«∆∆∆¡ƒ««¿∆
B˙wz ‰È‰z ‰Ó ,ÌÈ„Ú ÈLk28Ú¯˜È ?Ú¯ÙiLk ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿∆«»»¿∆ƒ¿«ƒ¿«

„ÈÚÈ B‡ ;¯ËM‰29BÓˆÚ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ‰Ê30Ïk ÏhaL «¿»»ƒ∆««¿∆««¿∆ƒ≈»
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÈ B‡ ;ÈBÏt ÏÚ BÏ LiL ¯ËL¿»∆≈«¿ƒ»ƒ««¿∆…

‰Âl‰ ÈÙa31ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ Ïk ÏawL32. ƒ¿≈«…∆∆ƒ≈»∆≈≈∆¿ƒ

מב.20) נאמנות 21)שם שסתם יז, בהערה נתבאר
[במלוה  עלֿפה. במלוה ואפילו שבועה, בלא משמעותה
בלי  גם שהרי שבועה, ללא שהכוונה פשוט הדבר בשטר,
פרעתי]. טוען: כשהלוה בשבועה, נוטל נאמנות

ב),22) ס"ק שם בש"ך (מובא כו שער התרומות' ב'ספר
בעלים, בחזקת ממון העמד אומרים אנו אין למה שואל:
שאנו  ומסביר, זו? את זו המכחישות עדים כתי בשתי כמו
וביטל  עדים, כשני לו שהאמין עצמו הלוה על סומכים
המלוה  טענת להגדיר אין ולפיכך נגדו, עצמו טענות לגמרי
שבעולם  עדויות כל למפרע פסל כאילו זה והרי כמוכחשת,

זה. חוב פרעון ה"ג.23)לגבי פי"ח עדות הלכות ראה
שם.24) הגמרא מספר 26)הלוה.25)מסקנת פירש

משנים. אבל 27)גדול האמינו, כשלשה אומרים, שאנו
אלא  העדים מספר קבע לא "כשנים" כשאמר כארבעה. לא

משנים. פחות שאינה רגילה, לעדות כיצד 28)התכוון
ויתבע. יחזור לא שהמלוה עצמו, בפני 29)יבטיח יצהיר

עלֿפה.30)עדים. מה 31)במלוה כוונתו, נתבארה לא
משנהֿ (ראה בפניו שלא או הלוה בפני בין ההבדל הוא

ההודאה 32)למלך). עדי יביא - שנית המלוה וכשיתבע
פרעתי  טענת לגבי שהנאמנות למד, אתה מכאן לביתֿדין.
הוא  אחר ענין שהודאה המלוה, הודאת לגבי יפה כוחה אין
והודאה  פרעון אם היא ראשונים [מחלוקת התנה. לא שעליו
מביא  כו בשער התרומות' 'בעל לא. או ענינים כשני נידונים
אולם  כאן. רבינו כדברי הם, ענינים ששני הרי"ף, תשובת
שהמלוה  להלכה, פוסק שם בשבועות הלוי זרחיה רבינו
(הובא  ישעיה רבינו דעת וכן הודאה, עדי נגד גם נאמן
עא  סי' ב'דרישה' (מובא הרשב"א גם כתב וכן שם), ב'טור'
לבין  נאמנות בין מחלק שם במלחמותיו והרמב"ן סק"ח).
נפרע, שלא לומר האמינו אם בעדים", אלא תפרעני "אל
אבל  עצמו, הודאת לבין עדים בין לחלק טעם כל אין
כאילו  זה הרי - ופלוני פלוני בפני אלא תפרעני אל כשאמר

להעיד  פסלם לא אבל פרע, שבפניהם להעיד אחרים פסל
אל  שבדין רבינו, שיטת נתבארה בה"ב למעלה שהודה.

פרע]. שבפניהם להעיד אחרים גם נאמנים וכו' תפרעני

.‰BÚ¯tL È¯‰33BÚ¯Ùe ,Ú¯Ù ‡lL ‰ÂÏn‰ ÔÚËÂ , ¬≈∆¿»¿»«««¿∆∆…ƒ¿«¿»
È‡z‰ ÈtÓ ‰iL ÌÚt34Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ‰Âl‰ È¯‰ - ««¿ƒ»ƒ¿≈«¿«¬≈«…∆≈¿≈«

,ÈÏ ·iÁ ‰z‡ CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÔÈca ‰ÂÏn‰ ˙‡∆««¿∆«ƒ¿≈»¿»«»«»ƒ
;ÌlLÈ - ‰„B‰ Ì‡ .ÌÈÓÚt ÈzL EÈzÚ¯tL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿«≈

˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â35BÚ¯t ‡lL Ck ÏÚ ¿ƒ»«ƒ»«¿«∆≈«»∆…¿»
˙Á‡ ÌÚt ‡l‡36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. ∆»««««¿≈…«≈»∆

שפרעו 33) הלווה וטען בעדים, שיפרענו בהתנה המדובר
בעדים. ונפטר.34)שלא נשבע היה - התנה לא שאם

כופר.35) וזה בידך, לי מנה טוען כל שם 36)כדין בר"ן
עדים, כשני למלוה הלווה כשהאמינו בזה, ונותן נושא מא:
הלווה  יכול השני הפרעון שאחר הראב"ד, דעת ומביא
משום  העדים, אותם עלֿפי הפרעון החזרת מהמלוה לגבות
טענת  לענין לא בלבד, הפרעון על רק למלוה שהאמינו
גאון) האי רב בשם זו שיטה מביא שם (ה'טור' כפול  פרעון
הנאמנות  כי כן, אינה כאן רבינו שדעת הר"ן שם ומסיים
הר"י  כתב וכן זה. לפרעון הנוגע לכל יפה כוחה עדים נגד
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה שם לשבועות בפירושו מיגא"ש

שם).37)שם). מיגא"ש (הר"י עדים כשני שהאמינו כגון
שבועה? בלא האמינו הלא היסת, שבועת חייב למה וצ"ע
כדין  תורה של כעין משבועה פטרו שהלווה כוונתו, ואולי
כפירה  טענת לכל חכמים שתיקנו היסת אבל ונוטל, נשבע

בנידון. גם חלה -

.Â‰Âl‰ ‰˙‰38¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ƒ¿»«…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈∆…«
L¯Bi‰ ÔÓ ‡Ï ‰Ê ¯ËLa ‰·B‚ BÈ‡ - ÈzÚ¯t39‡ÏÂ »«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆…ƒ«≈¿…

Á˜Bl‰ ÔÓ40ÔÈ‡ - ÈzÚ¯t ‡Ï :‰ÂÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ«≈««¬ƒ»«…∆…»«¿ƒ≈
eOÚ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰««¿∆≈ƒ¿»∆ƒ«»∆»»

‡Èe˜41‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ42‰Ê ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÚË . ¿¿»«¿»»∆∆»««…∆ƒ¿»∆
Ú¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,B˙ˆ˜Ó ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒƒ¿»¿««¿∆≈…»«
˙Úe·L ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ÌlLÓ - ÌeÏk¿¿«≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿«

˙q‰43BÈÓ‡‰ È¯‰L ;44‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆≈∆¬≈∆¡ƒ¿ƒƒ¿»»»∆ƒ¿∆
.ÚaL BÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿»

והמדובר 38) שמו), (אות פ"ט כתובות ברי"ף זה דין מקור
בשטר. הלווה.39)במלוה מת נכסי 40)אם הקונה

ליורש  טוענים שביתֿדין למלוה, משועבדים שהיו הלווה
נאמן  הלווה והרי לטעון, יכול שהלווה מה כל ללוקח וכן
פרע. הלווה הדין: בית טוען ולפיכך פרעתי, לומר

תרמית.41) למעשה את 42)הסכם ביניהם ויחלקו
היסת.43)הגזילה. שבועת חייב הכל כשכופר גם

נשבע  אינו במקצת כשהודה שאפילו רבותא, ומשמיענו
היסת. אלא התורה משבועת 44)שבועת פטור למה נימוק

שם  ברי"ף מבואר היסת? שבועת חייב ולמה התורה.
טוען  הלווה אם בשטר, המלוה דבריו: ותמצית באריכות.
- עלֿפה ובמלוה ונוטל, נפרע שלא המלוה נשבע - פרעתי
את  מפרשים אנו ולפיכך ונפטר, היסת הלווה נשבע
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קס ולוה קס מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו ל' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כמלוה  ויהיה בלבד, השטר של כוחו לביטול הנאמנות
סי' חו"מ חדש' [ב'בית היסת. נשבע פרעתי שהטוען עלֿפה
רק  הנאמנות הועילה שאם רבים, תמיהת מביא לה אות עא
ישבע  לא למה עלֿפה, מלוה ונשאר השטר של כוחו לבטל
שנימקו  מה עלֿפי ותירץ, במקצת? מודה שבועת הלווה
שהלווה  מפני במקצת, מודה שבועת ג.) (בבבאֿמציעא
בעלֿחובו  בפני פניו מעיז אדם שאין אלא הכל, לכפור רוצה

ומעיז]. מעיז - שהאמינו וכאן וכו',

.Ê‰˙‰45È¯‰ - ‰Úe·L ‡Ïa ‰·B‚ ‰È‰iL ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿»¬≈
˙Ba‚Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ‡Ïa epnÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ∆¿…¿»¬»ƒ»ƒ¿

Ú·MÈ - ÂÈL¯BiÓ46‰a‚È Ck ¯Á‡Â47‰˙‰ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ»«¿««»ƒ¿∆¿ƒƒ¿»
‡Ïa ‰·Bb - ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ‰a‚iL∆ƒ¿∆«ƒ«≈¿…¿»∆¿…

‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L48˙ÈcÚ‰ ÔÓ ‰a‚iL49‰·Bb - ¿»¿≈ƒƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ∆
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ˙ÈcÚ‰ ÔÓ50- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ; ƒ»ƒƒ«ƒ«¿ƒ∆»¿«∆¿»

‡l‡ Û¯ËÈ ‡Ï - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ìi«̃»»ƒ¿ƒ«≈«…ƒ¿…∆»
‰Úe·La51.B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï ‰˙Ó ‰Ê ÔÈ‡L ; ƒ¿»∆≈∆«¿∆¿«≈»¬≈

שם.45) ברי"ף זה בנקיטת 46)גם התורה, שבועת כעין
יתומים.47)חפץ. מנכסי לגבות הבא כל כדין

נ.48) בגיטין אמוראים המעולה 49)מחלוקת השדה
(זיבורית), מהגרוע גובה מלוה התורה, דין לפי שבשדותיו.

מבינונית. שיגבה תיקנו בפירוש 50)וחכמים כשהתנה
מן  "גם פירש לא אם אבל היורשים, מן גם עידית שיגבה
מפני  והטעם, שם. נחמן כרב מזיבורית, גובה היורשים"
אין  הזיבורית, מן יתומים מנכסי לגבות חכמים שתיקנו
פירושו  (עלֿפי בפירוש התנה אלאֿאםֿכן זו תקנה לעקור

כאן). במגידֿמשנה מובא הרמב"ן, התנה 51)של אפילו
שבועה. בלי מהלוקח שיגבה בפירוש

âכסלו ל' קודש âשבת
øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨

הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר
במעמד  לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה
ודין  המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.‡‰Âl‰ ˙eÈ¯Á‡a ·BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚ¯ÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

¯Ët‰Â4B˜¯Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ „·‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
ÔÈhb ˙¯B˙a È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :BÏ ¯Ó‡ .¯eËt - ‰ÂÏn‰6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ

‰ÂlÏ ˙B·B¯˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ„Ú È¯‰ - »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»
‰ÂÏnÏ ˙B·B¯˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ¯ËÙ - »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«

‰ˆÁÓ9‰Âl‰ ÌlLÓ - e·‚ B‡ ÌMÓ e„·‡ Ì‡ , ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆
‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי 2) לא עלמא כולי - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח שעשהו המלווה, של

וזרקו  חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את
ושמור  זרוק כאומר: זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב

עח:). (גיטין לידי שיגיע שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב
ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט בדין חכמים שקבעו מה לפי חובי לי זרוק לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני 10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת,

.·CÏB‰ :ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ ·iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

¯ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL - Ô·e‡¯Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ¯ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ13.B·BÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר
רבינו, כותב ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה
פי  על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן
(גיטין  זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי

כרב). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח העני שאם
לגבות  אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין
הרי"ף  דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן

משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.‚Ô·e‡¯14ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿
eÈ‰Â ,ÈÂÏÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿»

ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL15ÈÂÏ Ïa˜Â ,16ÈÚ Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ
ÏL ·BÁa ¯ÊBÁ ÈÂÏ È¯‰ - epnÓ ‰a‚iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆ƒ¿∆ƒ∆¬≈≈ƒ≈«∆

ÔBÚÓL17‰fL ,18,ÈÚ ‡e‰L ÈÂÏ Ú„È Ì‡Â .e‰ÚË‰ ƒ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ∆»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÚ‰Â ‰ÚL d˙B‡a ¯ÈLÚ ‰È‰L B‡∆»»»ƒ¿»»»¿∆¡ƒ≈»
ÈÚ Ô·e‡¯ ‰È‰L ÈÂÏ ÔÚË .Ïa˜ È¯‰L ,¯ÊÁÏ«¬…∆¬≈ƒ≈»«≈ƒ∆»»¿≈»ƒ
‰‡¯È - ÈÚ‰Â ‰È‰ ¯ÈLÚ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,e‰ÚË‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿∆¡ƒ≈»∆

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔBÚÓL ÏÚL ,ÈÏ19¯ËtÈ Ck ¯Á‡Â20 ƒ∆«ƒ¿¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»≈
¯·BL ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ;ÈÂÏ ·BÁÓ21ÌÈ¯ÓB‡ ,B„Èa ≈≈ƒ…ƒ¿∆∆»≈¿»¿ƒ

BÏ22.¯Ët‰Â E¯·BL Ìi˜ :«≈»¿¿ƒ»≈

בבא 14) הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
תקעט. המקבל, פרק ההמחאה 15)מציעא שנעשית

שלושתן". "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות
יכול 16) ואינו ראובן של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

שבת קודש
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קסא

קסא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו ל' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לחזור  יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור
ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו

והכוונה,17) שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן יד בכתב
משמעון. חובו ותובע חוזר שמעון.18)שלוי

חוב 19) שטר מוציא כשלוי שהמדובר מבאר, משנה במגיד
אבל  נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על
יכול  שמעון שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על ִבמלוה
גם  נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון
יכול  היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר
קכו  סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - לטעון

יא). וייטול 20)סעיף לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שם). ערוך גדול 21)(שולחן ההמחאה של כוחה יהא לא
שובר. של ללווה 22)מכוחו לו אומרים היינו כלומר,

קיימו  לא ואם והיפטר, שוברך קיים השובר: את המוציא
שמעון  על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו
היה  עשיר שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא

אצלו. שהמחהו בשעה

.„¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k23Ô·e‡¯L , ¿»≈«¿¿ƒ¿∆»ƒ¿»∆¿≈
ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡lL24·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,ÌeÏk ∆…»»≈∆ƒ¿¿¿»»¿≈«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ e‰ÁÓ‰Â ,‰Ó ÈÂÏÏ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ
.‰˜ ‡Ï - ÔzLÏL „ÓÚÓa e‰ÁÓ‰L25‰ˆ¯ Ì‡Â ∆ƒ¿»¿«¬«¿»¿»…»»¿ƒ»»

Ô˙ Ì‡Â ;ÔzÈ ‡Ï - ÔzÈ ‡lL ÔBÚÓL26‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ƒ¿∆…ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»«≈¿∆
¯ÊÁÏ ÈÂÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ ÂÈt ÏÚ È¯‰L ,Ô·e‡¯Ó≈¿≈∆¬≈«ƒ»«¿≈ƒ»»≈ƒ«¬…
‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙Ba‚Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿≈¿∆
¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙ˆ˜Ó Ú¯ÙpL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô·e‡¯Ó≈¿≈¿««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈

.Ô·e‡¯Ó ¯‡M‰ ‰·B‚Â¿∆«¿»≈¿≈

ט.23) הלכה מכירה מהלכות ו ללוי 24)בפרק אמר
משמעון. החוב לו 25)שיגבה חייב אינו ושמעון הואיל

בהם. לחזור יכולים שלושתם - ללוי.26)כלום שמעון

.‰ÈÂÁ27Ïk ˙eÁ‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï Ô˙B ‰È‰L ∆¿»ƒ∆»»≈¿««««ƒƒ«¬»
‰ˆ¯iM ‰Ó28ıa˜˙iL „Ú BÙÈwÓe ,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a «∆ƒ¿∆¿««¿»»«ƒ«∆ƒ¿«≈

Ïk‰29BÏ Ú¯BÙe30ÌÈÏÚBtÏ Ôz :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , «…≈«¿»«««««ƒ≈«¬ƒ
Ôz‡ È‡Â ,ÈÏˆ‡ BÏ LiL ‰Ó È·BÁ ÏÚ·Ï B‡ ,ÚÏÒ∆«¿««ƒ»∆∆≈∆¿ƒ«¬ƒ∆≈
B·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰Â ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰ È¯‰Â ,CÏ»«¬≈«∆¿»ƒ≈»«ƒ¿«≈««
·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ È¯‰ - ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¬≈«≈««

ÚaL31ÚaL ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,B·BÁ ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ32 ƒ¿»¿≈ƒ««««ƒ¿≈«∆¿»ƒƒ¿»
¯Ó‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙pL ÔÚhM ‰Ó ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ¿≈ƒ««««ƒ«∆»«∆»«∆¬≈»«
ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,ÈÂÁ‰ „ÓÚÓa ÚaL ÏÚBt‰Â .ÔzÏ BÏƒ≈¿«≈ƒ¿»¿«¬««∆¿»ƒ¿≈«∆¿»ƒ

eÓÏkiL È„k ,·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ „ÓÚÓa33‰Ê ¿«¬««≈««¿≈∆ƒ»¿∆
‰fÓ34ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿≈…«≈»∆¿»«»«¬»ƒ
‡È‰35ıÙÁ ˙ËÈ˜a36.ÏhÏ Ô‰ÈL ÔÈ‡aL ÈtÓ , ƒƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆ƒ…

ÈÂÁ‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ37‡Ïa ·BÁ ÏÚa ÏËB - ¿ƒ»ƒ≈«∆¿»ƒ≈««¿…
‰Úe·L38ÈÂÁ‰ - ·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ , ¿»¿≈ƒ≈≈«««∆¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB39„ÈÒÙÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ; ≈¿…¿»∆¬≈≈««««ƒ«¿ƒ
„Á‡ ÌeÏLz ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÌeÏk40. ¿¿≈¿«≈∆»«¿∆»

מה:27) מזומן.28)שבועות כסף לסכום 29)לרבות

מיגא"ש 30)מסויים. הר"י של ביאורו פי (על אחת בבת
מז:). לקחתי.31)שם קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי

שאחד  פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
אלו  כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם

שוא. שבועת לידי באים ירושלמי 33)ואלו מז: שבועות
נשבעין  אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם

הבושה. מפני אלו אינם 34)בפני הבית בעל ומפני
נשבעים  אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים,

המשנה 35)בפניו. שחכמי מפני המשנה, שבועת ונקראת
שאין  שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה.
טוען  מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים
משום  אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען
חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו

משנה). (מגיד ונוטלים נשבעים שבועת 36)שניהם כעין
של  כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה

להם"). ירדו או 37)תורה נתן אם יודעים אינם ויורשיו
החוב. בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא,

למעלה.38) כמבואר תורה, של והרמ"ה 39)כדין הרמב"ן
צריך  שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים
בידך  לי מנה לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע.
ובעל  בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה
אמרו  ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית
שחכמים  אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך) שלקחו
אין  לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו
כלום  מפסיד אינו הבית כשבעל אפילו שבועה, בלי נוטלים

משנה). מודה 40)(מגיד הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו
משום  אלא זו שבועה תיקנו ולא אחת פעם לשלם שחייב
גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו

משנה). מגיד וראה

.Â˙Èeˆ B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ÔzÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰«∆¿»ƒ≈«»»«¿»ƒ≈»∆»∆ƒƒ»
˙Èa‰ ÏÚ·e ,BÏ Ôz ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :ÈÏ z¯Ó‡Â¿»«¿»ƒƒ»¿ƒ≈««««ƒ
˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - EÏ Èz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡41 ≈…»«¿ƒ¿¬≈««««ƒƒ¿»∆≈

‰Ê ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ ÈÂÁ‰Â ,¯ËÙÂ42BÏ Ô˙pL43ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿«∆¿»ƒ∆ƒƒ∆∆»«¿≈
ÈÒ˜Ùa ·e˙k :BÙÈwn‰ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÈÂÁ‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»««∆¿»ƒ¿««««ƒ««ƒ»¿ƒ¿»ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆««««ƒ≈≈ƒ≈«

˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚaL -44ÔÈ„k ,¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ƒ¿»««««ƒ∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ
˙wz ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ B¯·Á ÏÚ ÔÚBË Ïk»≈«¬≈¿»»»¿≈»∆«»«

ÌÈÓÎÁ45. ¬»ƒ

כשבעל 41) רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני חכמים תקנת
כשהוא  לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית
ככל  זה והרי השליחות. בעיקר החנווני טענת את מכחיש
ונפטר  היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען

מה:). חושן 42)(שבועות בש"ך לו. נתן דבריו, שלפי
מכחיש  הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט
פטור  הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר:
כפירת  כאן שאין משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילו
בלי  ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון,
סמ"ע  (ראה לתת שציווה מודה היה אם אפילו שבועה,

ונפטר.43)שם). היסת נשבע כופר, הוא ואם
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קסב ולוה קסב מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו ל' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לא 44) כיצד? פנקסו על "חנווני שנינו: מה. בשבועות
וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר
הבית  בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר,
- אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה

יודע. זו 45)אינו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע
איני  בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בדין רק נאמרה

ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע

.Ê,ÔBÚÓL ÏÚ ÈÂÏÏ LiL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¿̄≈∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B˙ ÈÂlL ÔÚËÂ46¯ËM‰ „·‡Â , ¿»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿»

Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ BÏ e‰˜‰L ÔÚhL B‡ ,Ba e‰˜‰L47 ∆ƒ¿»∆»«∆ƒ¿»««««¿«
B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -48ÔBÚÓMÓ49‡ˆBÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¬≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,ÈÂÏÏ Ú¯tL ÔBÚÓL ÔÚË .B„È ˙ÁzÓƒ««»»«ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»«ƒ»«
ÈÏ50ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú·MÈ -51Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,52. ƒƒ»«≈ƒ¿ƒ¿¿««»ƒ¿∆¿≈

Ú¯tL BÏ ‰„B‰53Ô·e‡¯Ï ÈÂÏ ÌlLÈ -54ÈÂÏ ÔÚË . »∆»«¿«≈≈ƒƒ¿≈»«≈ƒ
¯ËL Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL55ÚaL - ‰Ê56˙q‰ ∆…»«¿…»«¿»∆ƒ¿»∆≈
¯ËÙÂ57. ¿ƒ¿»

יא:46) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמבואר וקנאו,
קנה  אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד
שנקנה  ונמצא החוב) (שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה

שהשטר 47) יד) הלכה שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו
ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה

אם 48) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
סימן  שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי

הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין
טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה ראייה,
בדברי  שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
(מגיד  לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר

שם). ראב"ד ועיין פרעתי.50)משנה, נתבאר 51)שלא
משביעים  הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה
(לוי) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי על אף המלווה את
ללוקח  לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע. שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו

שהרי 53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
רצה בינתיים אם שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל

יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן,
משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב הסכום כל

אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב אלף. משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי  בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו
נפרעתי  טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק
קטן  סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע אם 57)לוי.56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי
מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי

משנה). (מגיד

.Á¯ËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ - ‡e‰ Úe¯t : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BO ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡L ;Ìi˜Ó ¯ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
·˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ¯ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe¯t61Ï·‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

·˙k62,Úe¯t ÈBÏt ¯ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡ - ‰ÂÏn‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב: עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה בכתב62ֿ)שהרי
ט. הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.Ë·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È¯‰ - ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈
Úe¯t ¯ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ - Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ

ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .¯·BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk ¯·BM‰ ÔÈ‡ - ‡ˆÈ ÂÈL¯BÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי מתחת מקיימים 65)היוצא דין בית שאין
(שם  פרוע שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי חתימת

הלווה 66)כא.). יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו
את  הלווה ויעכב שובר לכתוב יספיק ולא שבת בערב הכסף

כ:). (שם הפירעון

.È‡ˆÓ67¯ËM‰68ÔÈÚe¯t ˙B¯ËL ÔÈa69‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úe¯t»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,¯ËL ÏL BÙe‚a ·e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó71B˙ˆ˜Óa elÙ‡Â ,72B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL : ≈¬»«¬ƒ¿ƒ¿»¿»∆»«

ÏÚ Û‡Â ,·˙k‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - CÎÂ Ck epnÓ Ú¯Ùƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ«ƒ«¿»¿««
˙ÁzÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈««¿»≈ƒ¿««ƒ∆»»ƒ««
ÏÚ ·˙Bk ‰È‰ ‡Ï - Ú¯Ù ‡Ï el‡L ;‰ÂÏn‰ È„È¿≈««¿∆∆ƒ…ƒ¿«…»»≈«

¯ËM‰73. «¿»

(ראה 68)שם.67) אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה י"ז פרק לקמן משנה שמקומו 69)מגיד כגון,
כוחו. את מערער החוב שטר השורות.70)של בין

כנגדו.71) שלא בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
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קסג

כסלו  כ"ד־כ"ז ראשון־רביעי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

סעיף 72) סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב
(ראה  העדים חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן

ע). קטן סעיף שם או 73)סמ"ע ... "סמפון שם: ברייתא
נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא
(אלמלא  לשטריה" ליה מרע הווה לא דפריע לאו "דאי
השובר  כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה לא נפרע

עליו).

.‡È‡ˆBn‰74¯ËL75‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa «≈¿»≈¿»»¿≈≈««
B·Èh76ÁpÓ ‰È‰È -77.e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú ƒƒ¿∆À»«∆»≈ƒ»

כ.74) שם שלו.75)משנה הלווה 76)שאינו אם
המלווה. או ולא 77)הפקידו לזה לא יחזירו ולא אצלו,

שם). (רש"י לזה

.·ÈÂÈ·Ï ¯ÓB‡‰78ÈÈ‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa ¯ËL : »≈¿»»¿»≈¿»«»«¿≈ƒ
ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈ˙B¯ËL - ‡e‰ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ79‡ˆÓ . ≈«≈∆¿»»À»¿ƒƒ¿»

„Á‡Ï80ÌL81˙B¯ËL ÈL82ÏB„b‰ -Úe¯t83ÔËw‰Â , ¿∆»»¿≈¿»«»»«¿«»»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡ .Úe¯t BÈ‡84- Úe¯t È„Èa EÏ ¯ËL : ≈»«»««¬≈¿»¿¿»ƒ»«

È„Èa EÏ ·BÁ .Úe¯t BÈ‡ ÔËw‰Â ,Úe¯t ÏB„b‰85 «»»«¿«»»≈»«¿¿»ƒ
.ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈÏÚ BÏ LiL ˙B¯ËL Ïk - Úe¯t»«»¿»∆≈»»À»¿ƒ

מיתה.78) בשעת שלי 79)מצוה שטר הטוען לווה כל ְֶַ
(משנה  פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע

קעג.). בתרא אחד.80)בבא שטרותיו 81)ללווה בין
המצוה. ואם 82)של שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ

אמר  אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן
פרוע. פרוע,83)שהוא שהגדול לטעון יכול הלווה

משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שם 84)שהמוציא
התחתונה. על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא

מן 85) אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
הכולל  החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות
בעל  יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית
הלווה  בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר
הר"י  בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע וטען

$מיגאש).
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd elqk 'lÎc"k -

âכסלו כ"ד ראשון âיום
.÷ äùò úåöî

― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּיֹולדת. ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

âכסלו כ"ה שני 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

âכסלו כ"ו שלישי 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

âכסלו כ"ז רביעי âיום
.åö .ã÷ äùò úåöî

יום ראשון ־רביעי כ "ד ־כ "ז כסלו 
.ã÷ äùò úåöî

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
הּוא ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,

לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

ה ―הּמצוה הּנבלהצ"ו להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
והנני וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמהּֿׁשּיּזכר
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכלֿמין
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),לאֿתעׂשה מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

 שיעוטי טמב"ם - ספט המצוות 

טמב"ם - ספט המצוות 
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כסלו קסד כ"ח־ל' קודש חמישי־שבת יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

âכסלו כ"ח חמישי âיום
.åö äùò úåöî

.íãå÷ä íåéá äñôãð å"öä äåönä©¦§¨©

âכסלו כ"ט שישי âיום
.æö äùò úåöî

― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ

âכסלו ל' קודש âשבת
.æö äùò úåöî

יום חמישי ־שבת קודש כ "ח ־ל 'כסלו 
― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ

hkÎgk wxt l`wfgi - mi`iap

çë-÷øô ìà÷æçéåë

åëíúà íéèàMä ìëa íéèôL éúBNòa çèáì eáLéå íéîøë eòèðå íézá eðáe çèáì äéìò eáLéå§¨§´¨¤¨»¨¤©¼¨³¨¦Æ§¨§´§¨¦½§¨§−¨¤®©©£¦´§¨¦À§¸Ÿ©¨¦³Ÿ¨Æ
(ô) :íýéýìà ýåýé éðà ék eòãéå íúBáéáqî¦§¦´½̈§¨´§½¦²£¦¬§−̈¡Ÿ¥¤«

èë-÷øô ìà÷æçéàå-

à:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì øNò íéðLa éøNòa úéøéNòä äðMaáéðt íéN íãà-ïaE ©¨¨Æ¨£¦¦½¨£¦¦¾¦§¥¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦´¨¤½
:dlk íéøöî-ìòå åéìò àápäå íéøöî Cìî äòøt-ìòâéìò éððä ýåýé éðãà | øîà-äk zøîàå øacE ©©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¨¥´¨½̈§©¦§©−¦ª¨«©¥̧§¨©§¹̈«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡¦À¦§¦³¨¤ÆÆ

:éðúéNò éðàå éøàé éì øîà øLà åéøàé CBúa õáøä ìBãbä íépzä íéøöî-Cìî äòøtãézúðå ©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦©©¦Æ©¨½¨Ÿ¥−§´§Ÿ̈®£¤¬¨©²¦¬§Ÿ¦−©£¦¬£¦¦«¦§¨©¦³
ééçìa íéçç (íééçç)éøàé-úâã éz÷aãäå EéúN÷N÷a Eéúéìòäå Eéøàé CBzî Eéøàé úâc-ìk úàå EE ©¦Æ¦§¨¤½§¦§©§¦¬§©§Ÿ¤−§©§§Ÿ¤®§©£¦¦ÆÆ¦´§Ÿ¤½§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½

éúN÷N÷a:÷aãz EäézLèðeéøàé úâc-ìk úàå EúBà äøaãnä Eóñàú àì ìBtz äãOä éðt-ìò E §©§§Ÿ¤−¦§¨«§©§¦´©¦§À̈¨§Æ§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½©§¥³©¨¤Æ¦½¬Ÿ¥¨¥−
ézúð íéîMä óBòìe õøàä úiçì õáwú àìå:äìëàì Eåïòé ýåýé éðà ék íéøöî éáLé-ìk eòãéå §´Ÿ¦¨¥®§©©¬¨¨²¤§¬©¨©−¦§©¦¬§¨§¨«§¨«§Æ¨Ÿ§¥´¦§©½¦¦−£¦´§¨®©©̄

:ìàøNé úéáì äð÷ úðòLî íúBéä¡¨²¦§¤¬¤¨¤−§¥¬¦§¨¥«

i"yx
(‡).úéøéùòä äðùá היה לחודש עשר בשנים בעשירי

לאמר: אלי ה' ìåãâä.(‚)דבר íéðúä גדולתה שכל לפי
הוא  נילוס יאורי ידי על שבה שובע וכל מצרים של
לדגת  עמה ואת לתנין מלכה את ממשל הנביא לפיכך

éøåàé.יאור: éì מספיק יאורי לי יש כי לעליונים צריך איני
צרכי: éðúéùò.כל éðàå הגדלתי ובחכמתי בגבורתי

וממשלתי: איינ"ש íéçç.(„)גדולתי ברזל טבעות כמין

êéúù÷ù÷á.בלע"ז: êéøåàé úâã אינטישאיקראטי"ש
למלחמה  עמך לצאת גבוריך כל בלב אתן כלומר בלע"ז

כולם: äøáãîä.(‰)ויפלו êéúùèðå של אובדנן היא זו
אטינדר"י  א"י מתים היבשה פני על שנטשו כיון דגים

בלע"ז: ÷äð.(Â)טו"י úðòùî עליהם סמכו פעמים כמה
בקנה  להם הועיל ולא נבוכדנצר ובימי סנחריב בימי

הנשע  את סומך ואינו רך שהוא עליו:זה ן

cec zcevn
(ÂÎ).È˙Â˘Ú·אותם המבזים  בכל  שפטים עשותי בסיבת 

ידעו ואז להם  ירע מי עוד ימצא לא  כי לבטח  ישבו מסביבותם 
הבבלים: מיד  משפטם העושה אלהיכם ה' שאני 

(‡).˙È¯È˘Ú‰ ‰˘·: צדקיה ומלכות  יהויכין  ·È¯È˘Ú.לגלות
העשירי: ÍÈÏÚ.(‚)בחודש È‰: עמך אלחם אני ‰˙ÌÈהנה

.ÏÂ„‚‰השקה שהיאור  במה  היה מצרים שבח שכל  לפי
ועמה לתנין מלכה המשיל  לכן  השמים מטר מבלי  שדותיהם

דגים : È¯Â‡È.לשאר  ÈÏלי ואין שדותי  להשקות לי הוא היאור
השמים : במטר È˙È˘Ú.צורך  È‡Âאת ורוממתי גידלתי אני

ידי: ובפועל בחכמתי  ÌÈÁÁ.(„)עצמי È˙˙Âשהמשילו לפי 
שמשימין הדג בצדיית  הנופל לשון בו אמר דג שהוא לתנין

המים : מן להעלותו  בלחייו אדבקÈ˙˜·„‰Â.חחים
היאור: דגת את  מתוך ÍÈ˙ÈÏÚ‰Â.בקשקשתיך  אותך אעלה

העם: כל  יפול  השר בנפול  ור "ל  אחריך  נמשכים יהיו כולם כי בקשקשתיך  תדבק אשר  יאוריך דגת  כל ועם ÍÈ˙˘ËÂ.(‰)היאור
העולם: מן  עמו ואת אותו שיכלה  ור"ל  היבשה  על  כשבאים שהמה הדגים באבדן הנופל  לשון  ואמר במדבר אותך  ÏÚאפזר

.ÏÂÙ˙ ‰„˘‰ ÈÙ:הקבר אל  תאסף ולא  המלחמה  ‰'.(Â)בעת È‡ ÈÎ: גמול לשלם  כמוÔÚÈ.הנאמן ישראל  לבית היו כי על 
ויתרוצץ: ישבר בקל כי  השוען את להשעין די בו שאין הקנה שעל ההשענה

oeiv zcevn
(‚).ÌÈ˙‰לנחש הדומה דג מין  נקרא וכן בנו"ן  התנין  כמו

הגדולים  התנינים את וכן א)במראיתו ענין‰¯ı·Â.:(בראשית
לנוח: שהמשיכוÂÈ¯Â‡È.השכיבה לפי  יאור נקרא  מצרים נחל 

בלשון יאוריו אמר לכן הארץ , להשקות  הרבה  בריכות  ממנו
ישראל È˙È˘Ú.רבים: ישמח  כמו  ורוממות  גדולה  ענין

קמט)בעושיו נוקביםÌÈÁÁ.(„):(תהלים ובו  צדיה  מכלי הוא
לחיו תקוב  ובחוח וכן המים מן להעלותו הדג מ)לחיי  :(איוב

.ÍÈÈÁÏ·:הפה שאצל החלק  וחבור:È˙˜·„‰Â.הוא דבוק מל'
.ÍÈ˙˘˜˘˜·כמו לבוש כעין  בשרו על בדג  הדבוקים  הם

וקשקשת  יא)סנפיר כמוÍÈ˙˘ËÂ.(‰):(ויקרא פיזור, ענין
בלחי  טו)וינטשו הכנסה:˙‡ÛÒ.:(שופטים Ú˘Ó˙.(Â)ענין 

סעד : קמלו˜‰.ענין וסוף קנה  וכן חלול  יט)מטה  :(ישעיה

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מעש"ק ויצא לאחרי הדומי' הארוכה. ומ"ש שעושה חשבון 
רק  עושים  השנה  ובמשך  אלול,  חדש  הוא  החשבון  חדש  בכלל  הנה  עתה,  בעירו  שהותו  מזמן 
חשבונות כאלו שבטוחים שלא יביאו חלישות בהעבודה ועאכו"כ לא יתנו מקום לשמץ אפילו, של 
יאוש, וכידוע הצחות: יאוש - שלא מדעת, ומובן ג"כ שזהו בהיפך הגמור מדרישת הבעש"ט עבדו 
את ה' בשמחה, שבלשון עבדו נכללו ג"כ הענין דבכל דרכיך דעהו, וכמבואר ברמב"ם הלכות דיעות 

ובשו"ע או"ח סי' רלא.

נהניתי לשמוע ממ"ש אודות חדש תשרי, אף כי כותב בקיצור נמרץ, ותקותי שאין זה אלא 
חסרון בכתיבה, אבל לא בהפו"מ.

הנני  רוצה  לכן  בזה, אשר  למותר להאריך בהתועלת אשר  הנה  כתיבה בהמכ"ע,  אודות 
לקוות, שמכאן ולהבא ישתדל בזה ובמרץ המתאים.

מ"ש אודות ד' אמות הפרטים שלו, הנה ידוע שכל הנ"ל אינו מצדיק את העדר העבודה 
בהד' אמות של עצמו, אבל לאידך גיסא - גם בזה העצבות קרובה יותר לעצלות מאשר לזריזות, 
ובמילא יתחיל בענין של פועל, היינו לימוד, ולו יהא בקבלת עול - עכ"פ לזמן קצר בכל יום ולזמן 
יותר  בנקל  אז  בכח  לגדלות  גרעין של צמיחה  יש  וכאשר  יותר,  הפנוים שלו  בזמנים  יותר ארוך 

להביאה לידי פועל.

מוסג"פ הנדפס לחג הגאולה י"ט הכסלו העבר, אשר בטח יזכה בתוכנו את הרבים, שבאמת 
תוכנו כל השנה זמנו הוא.

בברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. ע"ד חזרת דא"ח בהחתונה - בשעטומו"צ - נכון נוסף על המאמר שמזכיר במכתבו, 
לחזור ג"כ ד"ה לכה דודי תרפ"ט וע"פ שיחת חה"ש ה'תשי"ג. ולפלא שאין ידוע לו עד"ז.

תפילין דר"ת כדאי להתחיל להניחם. והשי"ת יצליחו.
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hkÎgk wxt l`wfgi - mi`iap

çë-÷øô ìà÷æçéåë

åëíúà íéèàMä ìëa íéèôL éúBNòa çèáì eáLéå íéîøë eòèðå íézá eðáe çèáì äéìò eáLéå§¨§´¨¤¨»¨¤©¼¨³¨¦Æ§¨§´§¨¦½§¨§−¨¤®©©£¦´§¨¦À§¸Ÿ©¨¦³Ÿ¨Æ
(ô) :íýéýìà ýåýé éðà ék eòãéå íúBáéáqî¦§¦´½̈§¨´§½¦²£¦¬§−̈¡Ÿ¥¤«

èë-÷øô ìà÷æçéàå-

à:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì øNò íéðLa éøNòa úéøéNòä äðMaáéðt íéN íãà-ïaE ©¨¨Æ¨£¦¦½¨£¦¦¾¦§¥¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦´¨¤½
:dlk íéøöî-ìòå åéìò àápäå íéøöî Cìî äòøt-ìòâéìò éððä ýåýé éðãà | øîà-äk zøîàå øacE ©©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¨¥´¨½̈§©¦§©−¦ª¨«©¥̧§¨©§¹̈«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡¦À¦§¦³¨¤ÆÆ

:éðúéNò éðàå éøàé éì øîà øLà åéøàé CBúa õáøä ìBãbä íépzä íéøöî-Cìî äòøtãézúðå ©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦©©¦Æ©¨½¨Ÿ¥−§´§Ÿ̈®£¤¬¨©²¦¬§Ÿ¦−©£¦¬£¦¦«¦§¨©¦³
ééçìa íéçç (íééçç)éøàé-úâã éz÷aãäå EéúN÷N÷a Eéúéìòäå Eéøàé CBzî Eéøàé úâc-ìk úàå EE ©¦Æ¦§¨¤½§¦§©§¦¬§©§Ÿ¤−§©§§Ÿ¤®§©£¦¦ÆÆ¦´§Ÿ¤½§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½

éúN÷N÷a:÷aãz EäézLèðeéøàé úâc-ìk úàå EúBà äøaãnä Eóñàú àì ìBtz äãOä éðt-ìò E §©§§Ÿ¤−¦§¨«§©§¦´©¦§À̈¨§Æ§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½©§¥³©¨¤Æ¦½¬Ÿ¥¨¥−
ézúð íéîMä óBòìe õøàä úiçì õáwú àìå:äìëàì Eåïòé ýåýé éðà ék íéøöî éáLé-ìk eòãéå §´Ÿ¦¨¥®§©©¬¨¨²¤§¬©¨©−¦§©¦¬§¨§¨«§¨«§Æ¨Ÿ§¥´¦§©½¦¦−£¦´§¨®©©̄

:ìàøNé úéáì äð÷ úðòLî íúBéä¡¨²¦§¤¬¤¨¤−§¥¬¦§¨¥«

i"yx
(‡).úéøéùòä äðùá היה לחודש עשר בשנים בעשירי

לאמר: אלי ה' ìåãâä.(‚)דבר íéðúä גדולתה שכל לפי
הוא  נילוס יאורי ידי על שבה שובע וכל מצרים של
לדגת  עמה ואת לתנין מלכה את ממשל הנביא לפיכך

éøåàé.יאור: éì מספיק יאורי לי יש כי לעליונים צריך איני
צרכי: éðúéùò.כל éðàå הגדלתי ובחכמתי בגבורתי

וממשלתי: איינ"ש íéçç.(„)גדולתי ברזל טבעות כמין

êéúù÷ù÷á.בלע"ז: êéøåàé úâã אינטישאיקראטי"ש
למלחמה  עמך לצאת גבוריך כל בלב אתן כלומר בלע"ז

כולם: äøáãîä.(‰)ויפלו êéúùèðå של אובדנן היא זו
אטינדר"י  א"י מתים היבשה פני על שנטשו כיון דגים

בלע"ז: ÷äð.(Â)טו"י úðòùî עליהם סמכו פעמים כמה
בקנה  להם הועיל ולא נבוכדנצר ובימי סנחריב בימי

הנשע  את סומך ואינו רך שהוא עליו:זה ן

cec zcevn
(ÂÎ).È˙Â˘Ú·אותם המבזים  בכל  שפטים עשותי בסיבת 

ידעו ואז להם  ירע מי עוד ימצא לא  כי לבטח  ישבו מסביבותם 
הבבלים: מיד  משפטם העושה אלהיכם ה' שאני 

(‡).˙È¯È˘Ú‰ ‰˘·: צדקיה ומלכות  יהויכין  ·È¯È˘Ú.לגלות
העשירי: ÍÈÏÚ.(‚)בחודש È‰: עמך אלחם אני ‰˙ÌÈהנה

.ÏÂ„‚‰השקה שהיאור  במה  היה מצרים שבח שכל  לפי
ועמה לתנין מלכה המשיל  לכן  השמים מטר מבלי  שדותיהם

דגים : È¯Â‡È.לשאר  ÈÏלי ואין שדותי  להשקות לי הוא היאור
השמים : במטר È˙È˘Ú.צורך  È‡Âאת ורוממתי גידלתי אני

ידי: ובפועל בחכמתי  ÌÈÁÁ.(„)עצמי È˙˙Âשהמשילו לפי 
שמשימין הדג בצדיית  הנופל לשון בו אמר דג שהוא לתנין

המים : מן להעלותו  בלחייו אדבקÈ˙˜·„‰Â.חחים
היאור: דגת את  מתוך ÍÈ˙ÈÏÚ‰Â.בקשקשתיך  אותך אעלה

העם: כל  יפול  השר בנפול  ור "ל  אחריך  נמשכים יהיו כולם כי בקשקשתיך  תדבק אשר  יאוריך דגת  כל ועם ÍÈ˙˘ËÂ.(‰)היאור
העולם: מן  עמו ואת אותו שיכלה  ור"ל  היבשה  על  כשבאים שהמה הדגים באבדן הנופל  לשון  ואמר במדבר אותך  ÏÚאפזר

.ÏÂÙ˙ ‰„˘‰ ÈÙ:הקבר אל  תאסף ולא  המלחמה  ‰'.(Â)בעת È‡ ÈÎ: גמול לשלם  כמוÔÚÈ.הנאמן ישראל  לבית היו כי על 
ויתרוצץ: ישבר בקל כי  השוען את להשעין די בו שאין הקנה שעל ההשענה

oeiv zcevn
(‚).ÌÈ˙‰לנחש הדומה דג מין  נקרא וכן בנו"ן  התנין  כמו

הגדולים  התנינים את וכן א)במראיתו ענין‰¯ı·Â.:(בראשית
לנוח: שהמשיכוÂÈ¯Â‡È.השכיבה לפי  יאור נקרא  מצרים נחל 

בלשון יאוריו אמר לכן הארץ , להשקות  הרבה  בריכות  ממנו
ישראל È˙È˘Ú.רבים: ישמח  כמו  ורוממות  גדולה  ענין

קמט)בעושיו נוקביםÌÈÁÁ.(„):(תהלים ובו  צדיה  מכלי הוא
לחיו תקוב  ובחוח וכן המים מן להעלותו הדג מ)לחיי  :(איוב

.ÍÈÈÁÏ·:הפה שאצל החלק  וחבור:È˙˜·„‰Â.הוא דבוק מל'
.ÍÈ˙˘˜˘˜·כמו לבוש כעין  בשרו על בדג  הדבוקים  הם

וקשקשת  יא)סנפיר כמוÍÈ˙˘ËÂ.(‰):(ויקרא פיזור, ענין
בלחי  טו)וינטשו הכנסה:˙‡ÛÒ.:(שופטים Ú˘Ó˙.(Â)ענין 

סעד : קמלו˜‰.ענין וסוף קנה  וכן חלול  יט)מטה  :(ישעיה

 נביאים 
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fhקסו wxt minid ixac - miaezk

æè-÷øô à íéîéä éøáãáéàë-

áé:eäéô éètLîe åéúôî (ñ) äNò øLà åéúàìôð eøëæâé:åéøéça á÷òé éða (ñ) Bcáò ìàøNé òøæ ¦§À¦§§Ÿ¨Æ£¤´¨½̈Ÿ§−̈¦§§¥¦«¤µ©¦§¨¥´©§½§¥¬©£−Ÿ§¦¨«
ãé:åéètLî õøàä ìëa (ñ) eðéýìà ýåýé àeäåè:øBc óìàì äeö øác (ñ) Búéøa íìBòì eøëææèøLà µ§¨´¡Ÿ¥½§¨¨−̈¤¦§¨¨«¦§³§¨Æ§¦½¨¨¬¦−̈§¤¬¤«£¤³

:÷çöéì BúòeáLe (ñ) íäøáà úà úøkæé:íìBò úéøa ìàøNéì (ñ) ÷çì á÷òéì äãéîòiåçéøîàì ¨©Æ¤©§¨½̈§¨−§¦§¨«©©£¦¤³¨§©£ŸÆ§½Ÿ§¦§¨¥−§¦¬¨«¥ÀŸ
:íëúìçð ìáç (ñ) ïòðk õøà ïzà Eìèé:da íéøâå èòîk (ñ) øtñî éúî íëúBéäaëéBbî eëläúiå §Æ¤¥´¤«¤§½̈©¤−¤©£©§¤«¦«§«§¤Æ§¥´¦§½̈¦§©−§¨¦¬¨«©¦«§©§Æ¦´

:øçà íò ìà äëìînîe (ñ) éBb ìààë:íéëìî íäéìò çëBiå (ñ) í÷Lòì Léàì çépä àì ¤½¦©§¨−̈¤©¬©¥«Ÿ¦¦³©§¦Æ§¨§½̈©¬©£¥¤−§¨¦«

i"yx
(·È).åéúåàìôð åøëæ עלות פרות ושלקחו עכברים מכת

ולא  ו') א' (שמואל הפרות וישרנה בבית כלו ובניהם
הארון  על נעשה השיר וכל בעזא ופרץ לאחוריהם חזרו
לה' ושירו שחר של תמיד על אותו אומרים והיו (שם)
שיזכירו  אומר אני ולמי הערבים, בין של תמיד על

דעים: תמים של åâå'.(È‚)נפלאותיו åãáò ìàøùé òøæ
וגו': אלהינו ה' äåö(ÂË)הוא øáã åúéøá íìåòì åøëæ

.øåã óìàì אלף אחר בעולם להודיע צוה אשר התורה
והעביר  תורה בלא מתקיים העולם שאין וראה דור,
מה  מספר ועתה דורות, וד' ושבעים מאות תשע מהם

Â‚Â':הוא: ˜ÂÁÏ ·˜ÚÈÏ ‰„ÈÓÚÈÂ (ÊÈ)
.ÔÚÎ ı¯‡ Ô˙‡ ÍÏ ¯Ó‡Ï (ÁÈ) אחד כל שעם

כנען: ארץ את להם לתת ברית כרת ואחד
(ËÈ).øôñî éúî íëúåéäá ארץ את להם לתת נשבע אז

עם  מרוב לומר שאין גדול דבר וזהו נתלתכם חבל כנען
מספר  מתי בהיותכם אלא כנען ארץ תפשתם שהייתם
בה  שכתוב ומהו מספר יש ויותר לאלף אפי' וא"ת
פתרון  בה וגרים כמעט נאמר לכך מספר מתי בהיותכם

ל  ליצחק אם לבד לאברהם אומר הייתי אחד מיושב

ארץ  אתן לך אומר היה מהם לאחד בלבד ליעקב בלבד
הוא  אלא היו בה מיושבים שהרי תימה היה לא כנען
גרים  אבותיכם שהיו בשעה הארץ, את להם לתת נשבע
ועוד  ויצחק אברהם שם גר אשר חברון היא דכתיב בה
הארץ  את אתן ולזרעך לך אומר היה תושב לגר אם
ותושבים  גרים שאפילו בזה כך כל פלא היה לא הזאת

אלא: היו éåâ.(Î)לא ìà éåâî åëìäúéå הלך אברהם
לבן  בבית היה יעקב וכן יצחק וכן ולגרר למצרים
ויתהלכו  אלא נאמר לא וילכו כי עתה וגם שנה עשרים

בלע"ז: í÷ùòì.(Î‡)פולאיט"ר ùéàì çéðä àì אע"פ
דרכים  עוברי להזיק ומנהג למקום ממקום שהלכו כן
לא  אלו אבל עלילות עליהן מוצאין למלון כשבאים
את  עשק או דוגמא ולעשקם להזיקם הקב"ה הניח
חומסי  עשקום שלא מה תאמר ואם ה') (ויקרא עמיתו
שלא  לפי בתוכן אלו שעברו הארצות ושאר דרכים
עושקים  היו בם מרגישים היו אם אבל בם הרגישו
ודאי  כלומר מלכים, עליהם ויוכח נאמר לכך אותם
ולבן  ליצחק ואבימלך לאברהם פרעה כגון עשקום

הוא: ברוך הקדוש להם ואמר ליעקב ושכם

cec zcevn
(‚È).Ï‡¯˘È Ú¯Ê:עבדו ישראל  זרע הנבחרים·ÂÈ¯ÈÁ.אתם

כוכבים: העובדי מיתר  ‰'.(È„)לה ' ‡Â‰אלהינו שה' דעו
כמאז: משפטיו שולטים  הארץ ובכל  בהויתו  ·¯Â˙È.(ÂË)הוא

בברית : הנתונה ˆÂ‰.התורה לנו„·¯ צוה אשר  הדבר  והוא 
העולם מן  הקב"ה  העביר דורות תתקע "ד  כי דור אלף אחר

דור: אלף הרי התורה את  נתן העולם משנברא  דורות כ "ו ולאחר בראם Î¯˙.(ÊË)ולא ברית‡˘¯ עליה כרת אשר הדבר  על 
ה ועליה אברהם ליצחק:עם השבועה קבוע:ÈÓÚÈÂ„‰.(ÊÈ)יתה לחוק ליעקב העמידה  ההיא  ÂÎÂ'.הדבר  Ï‡¯˘ÈÏהדבר כפל 

‡˙Ô.(ÁÈ)במ "ש: ÍÏ:מזרעם שהמה עם ועשו, לישמעאל  נחלתכם:Ï·Á.ולא חבל  עתה  שהוא בעוד ·‰ÌÎ˙ÂÈ.(ËÈ)מהו
כגרים: ההיא  בהארץ  והיו מעטים שהיו האבות בימי ר "ל  מעט  היותר כחשבון מספר מתי ישבוÂÎÏ‰˙ÈÂ.(Î)היותכם  לא

קבע: בלי  לגור הבא הנכרי  לעשוק  המדינה בני  ודרך  וכו' זה  ומממלכה  האחר  גוי  אל  האחד  מגוי והלכו אחד  במקום
(‡Î).ÁÎÂÈÂ פחד זה  בעבור  כי  עליהם (ואומר שרה את לקחו כי על  פלשתים  ומלך  מצרים מלך  את במכאוב הוכיח  בעבורם

ברבקה): לגעת אבימלך

oeiv zcevn
(ÁÈ).Ï·Áע "ש יט ) (יהושע יהודה  בני  מחבל  כמו חלק  ענין

המדה : בחבל  נחלה לחלוק אנשי:È˙Ó.(ËÈ)שדרך 
(‡Î).Ì˜˘ÚÏ:וגזל עושק גמול ÁÎÂÈÂ.מל' תשלומין  ענין

א): (חבקוק  יסדתו  להוכיח  וצור כמו הרעה

 כתובים 

d dpyn ixiyr wxt zay zkqn

„åéøçàì Bì àáe åéðôì àéöBäì ïekúnä–øeèt;åéðôì Bì àáe åéøçàì–áiç.eøîà úîàa:úøâBçä äMàä ©¦§©¥§¦§¨¨¨§©£¨¨§©£¨¨§¨¨©¨¤¡¤¨§¨¦¨©¤¤
øðéqa,äéøçàlî ïéáe äéðôlî ïéa–úáiç,øæBç úBéäì éeàø ïkL.äãeäé éaøøîBà:ïé÷úô éìa÷î óà. ©¦¨¥¦§¨¤¨¥¦§©£¤¨©¤¤¤¥¨¦§¥©¦§¨¥©§©§¥¦§¦
‰íéaøä úeLøì økk àéöBnä–áiç.éöBäíéðL eäeà–ïéøeèt.íéðL eäeàéöBäå BàéöBäì ãçà ìBëé àG– ©¦¦¨¦§¨©¦©¨¦§©¦§¦¨¤¨§¦§¦§©¦

íéáiç;ïBòîL éaøåøèBt.éìka øeòMkî úBçt ïéìëà àéöBnä–éìkä ìò óà øeèt,Bì äìôè éìkäL;úà ©¨¦§©¦¦§¥©¦Ÿ¨¦¨¦©¦©§¦¨©©©§¦¤©§¦§¥¨¤
ähna éçä–ähnä ìò óà øeèt,Bì äìôè ähnäL;ähna únä úà–áiç.ïî úéfëå únä ïî úéfk ïëå ©©©¦¨¨©©©¦¨¤©¦¨§¥¨¤©¥©¦¨©¨§¥©©¦¦©¥§©©¦¦

õøMä ïî äLãòëå äìápä–áiç;ïBòîL éaøåøèBt. ©§¥¨§¨£¨¨¦©¤¤©¨§©¦¦§¥

cc.xeht eixg`l el `ae eiptl:äúåçô äøéîù åãéá äúìòå äìåòî äøéîùì ïéåëúðã.aiig eiptl el `ae eixg`låãéá äúìòå ,äúåçô äøéîùì ïååëúðã
:äìåòî äøéîù.xpiq:úáééç øçà ãöì äì àáå àéöåäì øáã íåù ïäá äúìú íàå .úåòéðöì ïúåà úåøâåç íéðè÷ íéñðëî ïéòë.xfeg zeidl ie`x oky

:êôäúäì åôåñù äòãé äìçúîå ,äéúåáéáñ ááåñå øæåç úåéäì åëøã.oiwzt ilawn s` xne` dcedi iaxíúåà íéðúåð úåøâà íéàùåðä íéöøä .êìî ìù
[å] åøàåöì áéáñ åéøçàîå åéðôìî ááåñå øæåç úåéäì äð÷ åúåà êøãå ,íøàåöá íéìåúå íéð÷ úåîãë íéìåìç íéöòáäëìä ïéàå .êôäúäì åôåñù äéä òãåé

:äãåäé 'øë
dd.mixeht mipy ede`ivedïðéôìéãë('ã àø÷éå):äúö÷î äùåòä àìå äìåë úà äùåòä ,'ä úåöî ìëî úçà äúåùòá.xhet y"xeïéàùë åìéôà øáñã

:ù"øë äëìä ïéàå .íéøåèô íéðù äåàùò íà äúåùòì ìåëé ãéçé.dhna igd z`.åîöò úà àùåð àåäù éôì ,úåôë åðéà íà åúàöåäá áééçî àì éçä ìò
:åîã ïéúåôëã ïàîëã ,àì óåòå äéç äîäá ìáà íãà î"äå.znd on zifk okeïî åîöò ìéöäì àéä äáåùç äàöåä ,àîèîå ìéàåäã ,åàéöåä íà áééç

:äàîåèì ïøåòéù éåä éëäã ,õøùä ïî äùãòëå äìáðä ïî úéæë ïëå .äàîåèä.xhet oerny iaxe,äôåâì äëéøö äðéàù äëàìî éåäã ,íìù úîá åìéôà

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

שהת  כגון המוציא, של מחשבתו נתקיימה לא שאם ללמד , באה כווןמשנתנו
כפי פחותה, שמירה ונעשתה מעולה, שמירה משתמר שיהא באופן  חפץ להוציא

פטור . הוא הרי  במשנה, שיבואר 

åéðôì àéöBäì ïekúnä שיהא ונתכוון  בטליתו חפץ שצרר  כגון – ÇÄÀÇÅÀÄÀÈÈ
כראוי , משתמר  שיהא כדי לפניו , åéøçàìתלוי  Bì àáeשחזר – ÈÀÇÂÈ

יפה, משתמר שאינו באופן  שהוציאו , בשעה לאחוריו החפץ øeètÈלו 
ועלתה  מעולה לשמירה היתה שכוונתו מחשבתו , נתקיימה שלא לפי  –

להוציא המתכוון אבל פחותה, שמירה åéðôì,לו Bì àáe åéøçàìÀÇÂÈÈÀÈÈ
áiç ובכגון לה, שהתכוון ממה יותר מעולה שמירה לו  שעלתה לפי – ÇÈ

מחשבתו . שנתקיימה אומרים אנו eøîàזה úîàa באורנו עיין – ÆÁÆÈÀ
ג): (א, øðéqaלעיל  úøâBçä äMàä להוציאו דבר  בו  ותלתה – ÈÄÈÇÆÆÇÄÈ

äéøçàlîבשבת, ïéáe äéðôlî ïéa התכוונה שאפילו כלומר – ÅÄÀÈÆÈÅÄÀÇÂÆÈ
לאחוריה, לה וחזר לפניה, הדבר  את ïkLחטאת,úáiçלהוציא ÇÆÆÆÅ

øæBç úBéäì éeàø וכיון סביבותיה, חוזר  להיות סינר  של  דרכו  – ÈÄÀÅ
שנתקיימה  ונמצא הוציאה, כן דעת על  הרי חוזר, שהוא יודעת שהיא

ïé÷úôמחשבתה. éìa÷î óà :øîBà äãeäé éaø אותם – ÇÄÀÈÅÇÀÇÀÅÄÀÄ
נותנים  למקום, ממקום אגרות המביאים המלך , לבלרי  כגון השליחים,
בצוואריהם, או שבמתניהם בחגורה אותו שתולים עץ, של  בקנה אותן 

להם  ידוע שזה וכיון לאחוריהם, מלפניהם להם חוזר  להיות ודרכו
לאחוריהם, להם וחזר לפניהם הקנה את נתנו  אפילו  לפיכך מראש,

בשבת. הוצאתו  על חייבים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שהמוציא  ללמד , המשנה באה כן אנשים. שני  ידי  על שנעשתה בהוצאה דנה משנתנו
על אף פטור הוצאה כשיעור  בעיקר אין אם לחבירו , טפל מהם שאחד דברים שני 
הוצאת  בענין שמעון  ורבי חכמים של  מחלוקת נשנית משנתנו  של  ובסיפא הטפל .
לגופה  צריכה שאינה מלאכה על חייבים אם הוא מחלוקתם ויסוד  בשבת, המת

ה). ב, לעיל (עיין 

íéaøä úeLøì økk àéöBnä והניחו היחיד מרשות שהוציאו – ÇÄÄÈÄÀÈÇÄ
הרבים, חטאת.áiçברשות –dkldd ab` שניים בענין  דלהלן  ÇÈ

שהוציא. אחד של דינו תחילה התנא מביא eäeàéöBäÄשהוציאו,
íéðL ברשות והניחוהו  היחיד מרשות עקרוהו  ביחד שניים אם – ÀÇÄ

והאחר היחיד  מרשות החפץ עקירת את עשה אחד  אם וכן הרבים,
(א, מסכתנו  בתחילת ששנינו  כמו הרבים, ברשות ההנחה את עשה

שנאמר ïéøeètא), ככזז  ))::– דד,, בשגגה...((ווייקקרראא תחטא אחת נפש  "ואם ÀÄ
ודרשו : תעשינה" לא אשר ה' ממצות אחת –"dzeyra"בעשותה

מקצתה. העושה ולא כולה את BàéöBäìהעושה ãçà ìBëé àGÈÆÈÀÄ
משאו, כובד  מחמת –íéáiç ,íéðL eäeàéöBäåשכל שניהם, – ÀÄÀÇÄÇÈÄ

לעשותה. שבידו  המלאכה כל  את עשה מהם ïBòîLאחד éaøåÀÇÄÄÀ
øèBt ועשאוה לעשותה, יכול  אחד  שאין  מלאכה אפילו שלדעתו – Å

פטורים. הם הרי  oernyשניים, iaxk dkld oi`e.ìëà àéöBnäïé ÇÄÙÈÄ
éìka øeòMkî úBçt שיעורם שהאוכלים שנינו , ג) (ז, לעיל  – ÈÄÇÄÇÀÄ

כלי, בתוך מכגרוגרת פחות אדם הוציא ואם כגרוגרת, הוצאה לענין 

éìkä ìò óà øeèt את אלא הכלי את להוציא התכוון שלא – ÈÇÇÇÀÄ
הוצאה, כשיעור בהם שאין מפני  האוכלין על  שפטור  וכיון האוכלין,

הכלי , על  אף Bìפטור  äìôè éìkäL.האוכלים אצל  בטל  הכלי  – ÆÇÀÄÀÅÈ
ähna éçä úàעל חייב ואינו הואיל במטה, חי  אדם המוציא – ÆÇÇÇÄÈ

משא, בכלל ואינו  עצמו  את נושא שהחי מפני האדם, øeètÈהוצאת
Bì äìôè ähnäL ,ähnä ìò óà,ברם האדם. אצל בטלה – ÇÇÇÄÈÆÇÄÈÀÅÈ
המוציא חייב. המוציאו  כפות, האדם áiçאם ,ähna únä úà– ÆÇÅÇÄÈÇÈ

המת, הוצאת äìápäהמוציאïëåעל  ïî úéfëå únä ïî úéfk ÀÅÇÇÄÄÇÅÀÇÇÄÄÇÀÅÈ
áiç ,õøMä ïî äLãòëå לטומאה שיעור הוא וכזית הואיל – ÀÈÂÈÈÄÇÆÆÇÈ

חשובים  אלו שיעורים בשרץ, לטומאה שיעור וכעדשה ובנבלה, במת

עצמו  מציל  הוא הוצאתם ידי על שהרי בשבת, הוצאה לענין גם הם
הטומאה. øèBtמן ïBòîL éaøå משום המת, את במוציא אפילו  – ÀÇÄÄÀÅ

משום  המת את מוציא אינו שהרי  לגופה, צריכה שאינה מלאכה שהיא
ביתו  את לפנות רוצה שהוא מפני אלא הרבים, ברשות לו צריך  שהוא

לגופה  צריך שאינו מלאכה בשבת שהעושה שמעון, רבי וסובר ממנו ,

izdw - zex`ean zeipyn
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æè-÷øô à íéîéä éøáãáéàë-

áé:eäéô éètLîe åéúôî (ñ) äNò øLà åéúàìôð eøëæâé:åéøéça á÷òé éða (ñ) Bcáò ìàøNé òøæ ¦§À¦§§Ÿ¨Æ£¤´¨½̈Ÿ§−̈¦§§¥¦«¤µ©¦§¨¥´©§½§¥¬©£−Ÿ§¦¨«
ãé:åéètLî õøàä ìëa (ñ) eðéýìà ýåýé àeäåè:øBc óìàì äeö øác (ñ) Búéøa íìBòì eøëææèøLà µ§¨´¡Ÿ¥½§¨¨−̈¤¦§¨¨«¦§³§¨Æ§¦½¨¨¬¦−̈§¤¬¤«£¤³

:÷çöéì BúòeáLe (ñ) íäøáà úà úøkæé:íìBò úéøa ìàøNéì (ñ) ÷çì á÷òéì äãéîòiåçéøîàì ¨©Æ¤©§¨½̈§¨−§¦§¨«©©£¦¤³¨§©£ŸÆ§½Ÿ§¦§¨¥−§¦¬¨«¥ÀŸ
:íëúìçð ìáç (ñ) ïòðk õøà ïzà Eìèé:da íéøâå èòîk (ñ) øtñî éúî íëúBéäaëéBbî eëläúiå §Æ¤¥´¤«¤§½̈©¤−¤©£©§¤«¦«§«§¤Æ§¥´¦§½̈¦§©−§¨¦¬¨«©¦«§©§Æ¦´

:øçà íò ìà äëìînîe (ñ) éBb ìààë:íéëìî íäéìò çëBiå (ñ) í÷Lòì Léàì çépä àì ¤½¦©§¨−̈¤©¬©¥«Ÿ¦¦³©§¦Æ§¨§½̈©¬©£¥¤−§¨¦«

i"yx
(·È).åéúåàìôð åøëæ עלות פרות ושלקחו עכברים מכת

ולא  ו') א' (שמואל הפרות וישרנה בבית כלו ובניהם
הארון  על נעשה השיר וכל בעזא ופרץ לאחוריהם חזרו
לה' ושירו שחר של תמיד על אותו אומרים והיו (שם)
שיזכירו  אומר אני ולמי הערבים, בין של תמיד על

דעים: תמים של åâå'.(È‚)נפלאותיו åãáò ìàøùé òøæ
וגו': אלהינו ה' äåö(ÂË)הוא øáã åúéøá íìåòì åøëæ

.øåã óìàì אלף אחר בעולם להודיע צוה אשר התורה
והעביר  תורה בלא מתקיים העולם שאין וראה דור,
מה  מספר ועתה דורות, וד' ושבעים מאות תשע מהם

Â‚Â':הוא: ˜ÂÁÏ ·˜ÚÈÏ ‰„ÈÓÚÈÂ (ÊÈ)
.ÔÚÎ ı¯‡ Ô˙‡ ÍÏ ¯Ó‡Ï (ÁÈ) אחד כל שעם

כנען: ארץ את להם לתת ברית כרת ואחד
(ËÈ).øôñî éúî íëúåéäá ארץ את להם לתת נשבע אז

עם  מרוב לומר שאין גדול דבר וזהו נתלתכם חבל כנען
מספר  מתי בהיותכם אלא כנען ארץ תפשתם שהייתם
בה  שכתוב ומהו מספר יש ויותר לאלף אפי' וא"ת
פתרון  בה וגרים כמעט נאמר לכך מספר מתי בהיותכם

ל  ליצחק אם לבד לאברהם אומר הייתי אחד מיושב

ארץ  אתן לך אומר היה מהם לאחד בלבד ליעקב בלבד
הוא  אלא היו בה מיושבים שהרי תימה היה לא כנען
גרים  אבותיכם שהיו בשעה הארץ, את להם לתת נשבע
ועוד  ויצחק אברהם שם גר אשר חברון היא דכתיב בה
הארץ  את אתן ולזרעך לך אומר היה תושב לגר אם
ותושבים  גרים שאפילו בזה כך כל פלא היה לא הזאת

אלא: היו éåâ.(Î)לא ìà éåâî åëìäúéå הלך אברהם
לבן  בבית היה יעקב וכן יצחק וכן ולגרר למצרים
ויתהלכו  אלא נאמר לא וילכו כי עתה וגם שנה עשרים

בלע"ז: í÷ùòì.(Î‡)פולאיט"ר ùéàì çéðä àì אע"פ
דרכים  עוברי להזיק ומנהג למקום ממקום שהלכו כן
לא  אלו אבל עלילות עליהן מוצאין למלון כשבאים
את  עשק או דוגמא ולעשקם להזיקם הקב"ה הניח
חומסי  עשקום שלא מה תאמר ואם ה') (ויקרא עמיתו
שלא  לפי בתוכן אלו שעברו הארצות ושאר דרכים
עושקים  היו בם מרגישים היו אם אבל בם הרגישו
ודאי  כלומר מלכים, עליהם ויוכח נאמר לכך אותם
ולבן  ליצחק ואבימלך לאברהם פרעה כגון עשקום

הוא: ברוך הקדוש להם ואמר ליעקב ושכם

cec zcevn
(‚È).Ï‡¯˘È Ú¯Ê:עבדו ישראל  זרע הנבחרים·ÂÈ¯ÈÁ.אתם

כוכבים: העובדי מיתר  ‰'.(È„)לה ' ‡Â‰אלהינו שה' דעו
כמאז: משפטיו שולטים  הארץ ובכל  בהויתו  ·¯Â˙È.(ÂË)הוא

בברית : הנתונה ˆÂ‰.התורה לנו„·¯ צוה אשר  הדבר  והוא 
העולם מן  הקב"ה  העביר דורות תתקע "ד  כי דור אלף אחר

דור: אלף הרי התורה את  נתן העולם משנברא  דורות כ "ו ולאחר בראם Î¯˙.(ÊË)ולא ברית‡˘¯ עליה כרת אשר הדבר  על 
ה ועליה אברהם ליצחק:עם השבועה קבוע:ÈÓÚÈÂ„‰.(ÊÈ)יתה לחוק ליעקב העמידה  ההיא  ÂÎÂ'.הדבר  Ï‡¯˘ÈÏהדבר כפל 

‡˙Ô.(ÁÈ)במ "ש: ÍÏ:מזרעם שהמה עם ועשו, לישמעאל  נחלתכם:Ï·Á.ולא חבל  עתה  שהוא בעוד ·‰ÌÎ˙ÂÈ.(ËÈ)מהו
כגרים: ההיא  בהארץ  והיו מעטים שהיו האבות בימי ר "ל  מעט  היותר כחשבון מספר מתי ישבוÂÎÏ‰˙ÈÂ.(Î)היותכם  לא

קבע: בלי  לגור הבא הנכרי  לעשוק  המדינה בני  ודרך  וכו' זה  ומממלכה  האחר  גוי  אל  האחד  מגוי והלכו אחד  במקום
(‡Î).ÁÎÂÈÂ פחד זה  בעבור  כי  עליהם (ואומר שרה את לקחו כי על  פלשתים  ומלך  מצרים מלך  את במכאוב הוכיח  בעבורם

ברבקה): לגעת אבימלך

oeiv zcevn
(ÁÈ).Ï·Áע "ש יט ) (יהושע יהודה  בני  מחבל  כמו חלק  ענין

המדה : בחבל  נחלה לחלוק אנשי:È˙Ó.(ËÈ)שדרך 
(‡Î).Ì˜˘ÚÏ:וגזל עושק גמול ÁÎÂÈÂ.מל' תשלומין  ענין

א): (חבקוק  יסדתו  להוכיח  וצור כמו הרעה

 משניות מסכת שבת 

d dpyn ixiyr wxt zay zkqn

„åéøçàì Bì àáe åéðôì àéöBäì ïekúnä–øeèt;åéðôì Bì àáe åéøçàì–áiç.eøîà úîàa:úøâBçä äMàä ©¦§©¥§¦§¨¨¨§©£¨¨§©£¨¨§¨¨©¨¤¡¤¨§¨¦¨©¤¤
øðéqa,äéøçàlî ïéáe äéðôlî ïéa–úáiç,øæBç úBéäì éeàø ïkL.äãeäé éaøøîBà:ïé÷úô éìa÷î óà. ©¦¨¥¦§¨¤¨¥¦§©£¤¨©¤¤¤¥¨¦§¥©¦§¨¥©§©§¥¦§¦
‰íéaøä úeLøì økk àéöBnä–áiç.éöBäíéðL eäeà–ïéøeèt.íéðL eäeàéöBäå BàéöBäì ãçà ìBëé àG– ©¦¦¨¦§¨©¦©¨¦§©¦§¦¨¤¨§¦§¦§©¦

íéáiç;ïBòîL éaøåøèBt.éìka øeòMkî úBçt ïéìëà àéöBnä–éìkä ìò óà øeèt,Bì äìôè éìkäL;úà ©¨¦§©¦¦§¥©¦Ÿ¨¦¨¦©¦©§¦¨©©©§¦¤©§¦§¥¨¤
ähna éçä–ähnä ìò óà øeèt,Bì äìôè ähnäL;ähna únä úà–áiç.ïî úéfëå únä ïî úéfk ïëå ©©©¦¨¨©©©¦¨¤©¦¨§¥¨¤©¥©¦¨©¨§¥©©¦¦©¥§©©¦¦

õøMä ïî äLãòëå äìápä–áiç;ïBòîL éaøåøèBt. ©§¥¨§¨£¨¨¦©¤¤©¨§©¦¦§¥

cc.xeht eixg`l el `ae eiptl:äúåçô äøéîù åãéá äúìòå äìåòî äøéîùì ïéåëúðã.aiig eiptl el `ae eixg`låãéá äúìòå ,äúåçô äøéîùì ïååëúðã
:äìåòî äøéîù.xpiq:úáééç øçà ãöì äì àáå àéöåäì øáã íåù ïäá äúìú íàå .úåòéðöì ïúåà úåøâåç íéðè÷ íéñðëî ïéòë.xfeg zeidl ie`x oky

:êôäúäì åôåñù äòãé äìçúîå ,äéúåáéáñ ááåñå øæåç úåéäì åëøã.oiwzt ilawn s` xne` dcedi iaxíúåà íéðúåð úåøâà íéàùåðä íéöøä .êìî ìù
[å] åøàåöì áéáñ åéøçàîå åéðôìî ááåñå øæåç úåéäì äð÷ åúåà êøãå ,íøàåöá íéìåúå íéð÷ úåîãë íéìåìç íéöòáäëìä ïéàå .êôäúäì åôåñù äéä òãåé

:äãåäé 'øë
dd.mixeht mipy ede`ivedïðéôìéãë('ã àø÷éå):äúö÷î äùåòä àìå äìåë úà äùåòä ,'ä úåöî ìëî úçà äúåùòá.xhet y"xeïéàùë åìéôà øáñã

:ù"øë äëìä ïéàå .íéøåèô íéðù äåàùò íà äúåùòì ìåëé ãéçé.dhna igd z`.åîöò úà àùåð àåäù éôì ,úåôë åðéà íà åúàöåäá áééçî àì éçä ìò
:åîã ïéúåôëã ïàîëã ,àì óåòå äéç äîäá ìáà íãà î"äå.znd on zifk okeïî åîöò ìéöäì àéä äáåùç äàöåä ,àîèîå ìéàåäã ,åàéöåä íà áééç

:äàîåèì ïøåòéù éåä éëäã ,õøùä ïî äùãòëå äìáðä ïî úéæë ïëå .äàîåèä.xhet oerny iaxe,äôåâì äëéøö äðéàù äëàìî éåäã ,íìù úîá åìéôà

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

שהת  כגון המוציא, של מחשבתו נתקיימה לא שאם ללמד , באה כווןמשנתנו
כפי פחותה, שמירה ונעשתה מעולה, שמירה משתמר שיהא באופן  חפץ להוציא

פטור . הוא הרי  במשנה, שיבואר 

åéðôì àéöBäì ïekúnä שיהא ונתכוון  בטליתו חפץ שצרר  כגון – ÇÄÀÇÅÀÄÀÈÈ
כראוי , משתמר  שיהא כדי לפניו , åéøçàìתלוי  Bì àáeשחזר – ÈÀÇÂÈ

יפה, משתמר שאינו באופן  שהוציאו , בשעה לאחוריו החפץ øeètÈלו 
ועלתה  מעולה לשמירה היתה שכוונתו מחשבתו , נתקיימה שלא לפי  –

להוציא המתכוון אבל פחותה, שמירה åéðôì,לו Bì àáe åéøçàìÀÇÂÈÈÀÈÈ
áiç ובכגון לה, שהתכוון ממה יותר מעולה שמירה לו  שעלתה לפי – ÇÈ

מחשבתו . שנתקיימה אומרים אנו eøîàזה úîàa באורנו עיין – ÆÁÆÈÀ
ג): (א, øðéqaלעיל  úøâBçä äMàä להוציאו דבר  בו  ותלתה – ÈÄÈÇÆÆÇÄÈ

äéøçàlîבשבת, ïéáe äéðôlî ïéa התכוונה שאפילו כלומר – ÅÄÀÈÆÈÅÄÀÇÂÆÈ
לאחוריה, לה וחזר לפניה, הדבר  את ïkLחטאת,úáiçלהוציא ÇÆÆÆÅ

øæBç úBéäì éeàø וכיון סביבותיה, חוזר  להיות סינר  של  דרכו  – ÈÄÀÅ
שנתקיימה  ונמצא הוציאה, כן דעת על  הרי חוזר, שהוא יודעת שהיא

ïé÷úôמחשבתה. éìa÷î óà :øîBà äãeäé éaø אותם – ÇÄÀÈÅÇÀÇÀÅÄÀÄ
נותנים  למקום, ממקום אגרות המביאים המלך , לבלרי  כגון השליחים,
בצוואריהם, או שבמתניהם בחגורה אותו שתולים עץ, של  בקנה אותן 

להם  ידוע שזה וכיון לאחוריהם, מלפניהם להם חוזר  להיות ודרכו
לאחוריהם, להם וחזר לפניהם הקנה את נתנו  אפילו  לפיכך מראש,

בשבת. הוצאתו  על חייבים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שהמוציא  ללמד , המשנה באה כן אנשים. שני  ידי  על שנעשתה בהוצאה דנה משנתנו
על אף פטור הוצאה כשיעור  בעיקר אין אם לחבירו , טפל מהם שאחד דברים שני 
הוצאת  בענין שמעון  ורבי חכמים של  מחלוקת נשנית משנתנו  של  ובסיפא הטפל .
לגופה  צריכה שאינה מלאכה על חייבים אם הוא מחלוקתם ויסוד  בשבת, המת

ה). ב, לעיל (עיין 

íéaøä úeLøì økk àéöBnä והניחו היחיד מרשות שהוציאו – ÇÄÄÈÄÀÈÇÄ
הרבים, חטאת.áiçברשות –dkldd ab` שניים בענין  דלהלן  ÇÈ

שהוציא. אחד של דינו תחילה התנא מביא eäeàéöBäÄשהוציאו,
íéðL ברשות והניחוהו  היחיד מרשות עקרוהו  ביחד שניים אם – ÀÇÄ

והאחר היחיד  מרשות החפץ עקירת את עשה אחד  אם וכן הרבים,
(א, מסכתנו  בתחילת ששנינו  כמו הרבים, ברשות ההנחה את עשה

שנאמר ïéøeètא), ככזז  ))::– דד,, בשגגה...((ווייקקרראא תחטא אחת נפש  "ואם ÀÄ
ודרשו : תעשינה" לא אשר ה' ממצות אחת –"dzeyra"בעשותה

מקצתה. העושה ולא כולה את BàéöBäìהעושה ãçà ìBëé àGÈÆÈÀÄ
משאו, כובד  מחמת –íéáiç ,íéðL eäeàéöBäåשכל שניהם, – ÀÄÀÇÄÇÈÄ

לעשותה. שבידו  המלאכה כל  את עשה מהם ïBòîLאחד éaøåÀÇÄÄÀ
øèBt ועשאוה לעשותה, יכול  אחד  שאין  מלאכה אפילו שלדעתו – Å

פטורים. הם הרי  oernyשניים, iaxk dkld oi`e.ìëà àéöBnäïé ÇÄÙÈÄ
éìka øeòMkî úBçt שיעורם שהאוכלים שנינו , ג) (ז, לעיל  – ÈÄÇÄÇÀÄ

כלי, בתוך מכגרוגרת פחות אדם הוציא ואם כגרוגרת, הוצאה לענין 

éìkä ìò óà øeèt את אלא הכלי את להוציא התכוון שלא – ÈÇÇÇÀÄ
הוצאה, כשיעור בהם שאין מפני  האוכלין על  שפטור  וכיון האוכלין,

הכלי , על  אף Bìפטור  äìôè éìkäL.האוכלים אצל  בטל  הכלי  – ÆÇÀÄÀÅÈ
ähna éçä úàעל חייב ואינו הואיל במטה, חי  אדם המוציא – ÆÇÇÇÄÈ

משא, בכלל ואינו  עצמו  את נושא שהחי מפני האדם, øeètÈהוצאת
Bì äìôè ähnäL ,ähnä ìò óà,ברם האדם. אצל בטלה – ÇÇÇÄÈÆÇÄÈÀÅÈ
המוציא חייב. המוציאו  כפות, האדם áiçאם ,ähna únä úà– ÆÇÅÇÄÈÇÈ

המת, הוצאת äìápäהמוציאïëåעל  ïî úéfëå únä ïî úéfk ÀÅÇÇÄÄÇÅÀÇÇÄÄÇÀÅÈ
áiç ,õøMä ïî äLãòëå לטומאה שיעור הוא וכזית הואיל – ÀÈÂÈÈÄÇÆÆÇÈ

חשובים  אלו שיעורים בשרץ, לטומאה שיעור וכעדשה ובנבלה, במת

עצמו  מציל  הוא הוצאתם ידי על שהרי בשבת, הוצאה לענין גם הם
הטומאה. øèBtמן ïBòîL éaøå משום המת, את במוציא אפילו  – ÀÇÄÄÀÅ

משום  המת את מוציא אינו שהרי  לגופה, צריכה שאינה מלאכה שהיא
ביתו  את לפנות רוצה שהוא מפני אלא הרבים, ברשות לו צריך  שהוא

לגופה  צריך שאינו מלאכה בשבת שהעושה שמעון, רבי וסובר ממנו ,

izdw - zex`ean zeipyn
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משניות מסכת שבת

` dpyn xyr cg` wxt zay zkqn

ÂBæa Bæ åéðøtö ìèBpä,åépLa Bà,BøòN ïëå,BîôN ïëå,Bð÷æ ïëå,úìãBbä ïëå,úìçBkä ïëå,úñ÷Btä ïëå– ©¥¦¨§¨¨§¦¨§¥§¨§¥§¨§¥§¨§¥©¤¤§¥©¤¤§¥©¤¤
øæòéìà éaøáiçî;íéîëçåúeáL íeMî ïéøñBà.ìBzäáe÷ð õéöòî L–áiç,áe÷ð BðéàLå–øeèt.éaøå ©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦¦§©¥¥¨¦¨©¨§¤¥¨¨§©¦

ïBòîLäæáe äæa øèBt. ¦§¥¨¤¨¤
¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù

‡íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî ÷øBfä,ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî–áiç.ãéçiä úeLøì ãéçiä úeLøî ©¥¥§©¨¦¦§¨©¦¥§¨©¦¦§©¨¦©¨¥§©¨¦¦§©¨¦
òöîàa íéaøä úeLøe–àáé÷ò éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. §¨©¦¨¤§©©¦£¦¨§©¥©£¨¦§¦

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .àéä úáùçî úëàìî åàìå äôåâì äëéøö äðéàù äëàìî àéåä åéìòî å÷ìñì àìà åðéàù ìëã
ee.exry oke:åãéá åùàø øòù ùìåúä.zlcebd okeúåáò íåâøú ,åúåà úòìå÷å äùàø øòù(ç"ë úåîù):åìéãâ.zlgekd:äéðéòá ìåçë úðúåð.zqwetd

:íéòãöä ìöà ïàëîå ïàëî ùàøä òöîàáù øòù ú÷ìçî.z`hg aiign xfril` iax:äðåá íåùî úñ÷åôå úìãåâ ,úáúåë íåùî úìçåëmixqe` minkge
.zeay meynìáà ,äìé÷ñîå úàèçî ïðáø éøèôã àåä ,åéãéá åøòùå åéðøôö ìèåðä à÷åãå .íéîëçë äëìäå ,êëá ïéðá êøã ïéàå êëá äáéúë êøã ïéà éøáñã

åà äáåø äùøôù ïøåôöå .áééç ãéá åìéôà åøáç ùàø øòù ìèåðäå ,áééç úåøòù éúù ìèð éëîå .úàèç áééçã íéîëç íéãåî éìëá åéðøôö åà åøòù ìèåðä
:äìçúëì ãéá åìèéì øúåî ,åúåà øòöîå åáåø ùìúðù øòù.aiig aewp uivrn ylezd,ò÷ø÷ä úéçåìçì çéøîù á÷ðä é"ò ò÷ø÷ä ïî ÷ðåéã ,øáåçîë éåäã

:ïè÷ ùøù éãë á÷ðä øåòéùå .åãöá á÷ðä åìéôàå.dfae dfa xhet oerny iaxe:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .äìé÷ñ åáééçì øáåçîë äéì áéùç àìã
`i`̀.miaxd zeyxl cigid zeyxn wxefd,øúåé åà íéçôè 'ã ìò íéçôè 'ã ïäéðéáå íéçôè äøùò úåäåáâ úåöéçî 'ã ó÷åäù íå÷î àåä ãéçéä úåùø

ïëå .úéòéáø çåøá éçìå ïéìúë 'â ïäì ùéù úåàåáîå .äìéìá úåìåòð äéúåúìãå äîåç úô÷åîù äðéãî ïåâë äøéãì ó÷åä íà ,ïéìéî äîë åá ùé åìéôà ïë ìò
äøùò äáåâá 'ã ìò 'ã íäá ùé íà ,íäá àöåéëå õò ìù ìãâîå äðéôñ ïåâë ,íéìë åìéôàå .'ã áçøå äøùò ÷åîò àåäù õéøç åà ,'ã áçøå äøùò äåáâ ìú
íé÷ååùä ïåâë àåä íéáøä úåùøå .ãéçéä úåùøë ïåãð ãéçéä úåùø ìù íéìúëä éáåòå .òé÷øì ãò ãéçéä úåùøë ãéçéä úåùø øéåàå .ïä ãéçéä úåùø åìà ìë
íéò÷åá åéäéù éîð êéøöù øîàã ïàîì àëéàå ,äø÷ú åéìò äéäé àìå äîà æ"è êøãä áçåø äéäéù àåäå ,íäì íéùìåôîä íéëøãäå úåøáãîä ,úåáåçøäå
íå÷îå .àåä øåèô íå÷î íéáøä úåùøá 'éî äìòîìå ,íéçôè 'é ãò àìà íéáøä úåùøë åðéà íéáøä úåùø øéåàå .øáãî éìâãë íåé ìëá àåáø íéùù íäá
'ã ìò 'ã íäá ïéàå äìòîìå äùìùî íéäåáâ íéáøä úåùøá ïéììâå íéð÷øáå íéöå÷ åìéôà ,øåèô íå÷î àåä äìòîìå íéçôè 'âî äåáâå ,'ã ìò 'ã åá ïéàù
ó÷åäù íå÷îå .øåèô íå÷î äæ éøä íåäúä ãòå äùìùî å÷îòå 'ã ìò 'ã åá ïéàù õéøç åà ,'ã ìò 'ã åá ïéàå úåöéçî ó÷åîä íå÷î ïëå ,øåèô íå÷î ïä éøä

`xephxa yexit

צריכה  שאינה מלאכה שאפילו  סובר , קמא תנא ברם, עליה. פטור
הרמב"ם פוסק וכן  עליה. חייבים זז  ))::לגופה אא  ,, ששבבתת   העושה ((ההלל'' "כל 

עליה". חייב מלאכה, של לגופה צריך שאינו  פי  על  אף בשבת מלאכה
שמעון  כרבי  שהלכה סוברים, ההררששבב""אא  ))..ויש  ההררממבב""ןן;; ((ההרראאבב""דד;;

âששנניי âייווםם
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משום  הקודמת, המשנה אגב כאן  סודרה אלא ב"הוצאה", עוסקת אינה זו  משנה
לגופה צריכה שאינה מלאכה בענין  zetqez)המחלוקת i"tr "dnly zk`ln").

åéðøtö ìèBpä,בשבת –Bæa Bæ הוא אחת יד של שבצפרניו  – ÇÅÄÈÀÈÈ
האחרת, היד של צפרניו  את åépLaקוצץ Bà אותן שנוגס או – ÀÄÈ

BøòNבשיניו, ïëå,בידו ראשו  שער  התולש  –ïëå ,BîôN ïëå ÀÅÀÈÀÅÀÈÀÅ
Bð÷æ,בשיניו או בידו זקנו  או  שפמו  התולש  –úìãBbä ïëå– ÀÈÀÅÇÆÆ

ראשה, שער úìçBkäהקולעת ïëå,עיניים בצבע בפוך , עיניה – ÀÅÇÆÆ
úñ÷Btä ïëå החוצה שביל  היינו  ראשה, בשערות פסוקת העושה – ÀÅÇÆÆ

מפרשים: ויש לשניים; התסרוקת פניה zqwetdאת על  צבע הנותנת –

áiçî((ייררווששללממיי)),, øæòéìà éaøשל תולדותיהן אלו  שכל חטאת, – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
הרי זקנו , או שפמו  או  שערו וכן צפרניו, הנוטל  הן : מלאכות אבות

של  תולדה הפוקסתffebd;זו  וכן  oey`xd)והגודלת, yexitd itl)הרי ,

של  תולדה של dpead,זו  תולדה זו  בבררטטננוורראא  ))azekdוהכוחלת ;((ררממבב""םם  ;;
של תולדה אלא הכותב של  תולדה אינה שכוחלת מסיקים ובגמרא

raevd הרב ועל הרמב"ם על שתמה טוב", יום "תוספות (עיין 
הפירוש לפי  הפוקסת, וכן  הגמרא), כמסקנת פירשו  שלא מברטנורא

של תולדה זו לעיל , שהבאנו raevdíeMî.השני  ïéøñBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄ
úeáL, אלו מלאכות על  חטאת חיוב אין חכמים שלדעת כלומר – À

שאין  המלאכות, אבות כדרך  שלא שנעשו מאחר "תולדות", שאינן 
בשבת  לעשותן  אסור  אבל וכדומה, בכך בניין דרך ואין  בכך גזיזה דרך 

אמרו , בגמרא למסכתנו). פתיחה (עיין "שבות" משום סופרים מדברי 
הנוטל אבל  חכמים, לדעת פטור בידיו שערו או צפרניו  הנוטל  שדווקא

וכתבו  חטאת; שחייב מודים חכמים אף בכלי , שערו או  צפרניו 

לגופה  צריכה שאינה שמלאכה יהודה, כרבי הם שסוברים התוספות,
עליה. áe÷ðחייבים õéöòî LìBzä,בשבת –áiç,חטאת – ÇÅÅÈÄÈÇÈ

התולש הלכך הנקב, דרך  הקרקע מן  שיונק לפי לקרקע, כמחובר  שדינו
הקוצר . של תולדה שהוא הקרקע, מן  צמח כתולש  BðéàLåÀÆÅממנו

áe÷ð,נקוב שאינו  מעציץ התולש  אבל  –øeètכמחובר שאינו – ÈÈ
äæáeלקרקע. äæa øèBt ïBòîL éaøå אין נקוב עציץ שאפילו  – ÀÇÄÄÀÅÈÆÈÆ

ח). ז, כלאים (עיין לקרקע כמחובר  oerny.דינו  iaxk dkld oi`e

א ה נ ש מ ר ו א ב

והושטה  זריקה דיני ללמד  פרקנו  מוסיף לרשות, מרשות הוצאה דיני ששנינו  לאחר 

ענין למסכתנו ) (בפתיחה בארנו  וכבר  הוצאה. של  "תולדות" שהן  לרשות, מרשות
שאויר  להזכיר  יש פרקנו שלהבנת אלא דיניהן, וחילוקי לשבת הרשויות ארבע
בזריקה  דנה משנתנו  פטור. כמקום נחשב טפחים מעשרה למעלה הרבים רשות

לל באה והיא לרשות, החפץ מרשות את עוקר אלא אינו שהזורק פי  על שאף מד
הואיל מקום מכל  מאליה, אלא נעשית אינה החפץ הנחת ואילו  אחת, מרשות

עליה. וחייב הוצאה, של  תולדה זו הרי  זריקתו, מכוח היא וההנחה

÷øBfä,בשבת חפץ –,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî הזורק או ÇÅÅÀÇÈÄÄÀÈÇÄ
áiç ,ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî תולדה היא שהזריקה – ÅÀÈÇÄÄÀÇÈÄÇÈ

כמוציא, דינו הרבים לרשות היחיד  מרשות הזורק ולפיכך  הוצאה, של

הזורק כמכניס. דינו היחיד לרשות הרבים מרשות úeLøîÅÀוהזורק
òöîàa íéaøä úeLøe ãéçiä úeLøì ãéçiä בזה נחלקו – ÇÈÄÄÀÇÈÄÀÈÇÄÈÆÀÇ

áiçîתנאים: àáé÷ò éaø החפץ ועבר  הואיל עקיבא, רבי שסובר  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
ומבואר הרבים; ברשות נח כאילו נחשב זה הרי  הרבים, רשות אויר  את

שדינו  טפחים, מעשרה למטה באוויר בזורק הוא שהמדובר  בגמרא,
הקלוט  דבר  שהונחה", כמו "קלוטה עקיבא רבי וסובר  הרבים, כרשות

הונח  כאילו הוא הרי טפחים, מעשרה למטה הרבים רשות באוויר
ïéøèBtשם, íéîëçå,"שהונחה כמו  לאו  "קלוטה הם: שסוברים – ÇÂÈÄÀÄ

ברם, שם. הונח כאילו דינו  אין  הרבים רשות באוויר קלוט שהדבר אף

מקום  שהוא טפחים, מעשרה למעלה הרבים ברשות החפץ עבר אם
פטור. שהזורק מודה עקיבא רבי אף פטור ,

כפי שבגמרא, אחת דעה לפי  וחכמים עקיבא רבי  של  מחלוקתם בארנו 
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·ãöék?íéaøä úeLøa Bæ ãâðk Bæ úBàøèææâ ézL,Bæì Bfî ÷øBfäå èéLBnä–øeèt.àèeéãa ïäézL eéä ¥©§¥§ª§§¨§¤¤¦§¨©¦©¦§©¥¦¨¨¨§¥¤¦§¨
úçà,èéLBnä–áiç,÷øBfäå–øeèt,íiåìä úãBáò äúéä CkL:íéaøä úeLøa Bæ øçà Bæ úBìâò ézL, ©©©¦©¨§©¥¨¤¨¨§¨£©©§¦¦§¥£¨©©¦§¨©¦

Bæì Bfî íéLøwä ïéèéLBî,ïé÷øBæ àG ìáà.äòaøà ïaçøå äøNò ïéäBáb ïäL òìqäå øBaä úéìç,ïäî ìèBpä ¦¦©§¨¦¦¨£¨§¦ª§©©§©¤©¤¥§¦£¨¨§¨§¨©§¨¨©¥¥¤
ïab ìò ïúBpäå–áiç.ïkî úBçt–øeèt. §©¥©©¨©¨¨¦¥¨

'ã ìò 'ã åá ùéù õéøç åà ,äøùò ãòå 'âî äåáâ øúåé åà äòáøà ìò äòáøà åá ùéù ìú åà ,øúåé åà 'ã ìò 'ã åá ùéå äøùò ãòå 'âî ïäáåâ úåöéçî 'ã
,úéìîøàë ,úéìîøë ùåøéôå .ïä úéìîøë åìà ìë ,äò÷áäå ,íéäå ,úéòéáø çåøá äøå÷ åà éçì åì ïéàù åéúåçåø ùìùî íåúñ éåáîå ,äøùò ãòå 'âî ÷åîò

àìå äìåúá äðéàù äðîìà åîë øîåìëäøùòîå ,äøùò ãò úéìîøëë úéìîøë øéåàå .íéáøä úåùø àìå ãéçéä úåùø àì äðéà åæ úåùø êë ,ìòáì äàåùð
,úéìîøëì ãéçéä úåùøî .úàèç áééç ,ãéçéä úåùøì íéáøä úåùøî ñéðëîä åà ,íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî àéöåîäå .øåèô íå÷î éåä úéìîøëá äìòîìå
.äìçúëì øúåî ,ïäéðùì øåèô íå÷îî åà øåèô íå÷îì íéáøä úåùøî åà ãéçéä úåùøî .øåñà ìáà øåèô ïäéúùì úéìîøëîå ,úéìîøëì íéáøä úåùøî åà
,úéìîøëá .úàèç áééç ,íéáøä úåùøá à"ã óåñì à"ã úìçúî øéáòîäå .øúåî àåäù ,úéìîøëì øåèô íå÷îî åà ,øåèô íå÷îì úéìîøëî øîåì êéøö åðéàå

:ïéìéî äîë àåä åìéôàå åìåë úåùøä ìëá øéáòäìå ìèìèì äìçúëì øúåî ,øåèô íå÷îáå ãéçéä úåùøá .øåñà ìáà øåèô.aiign r"xøáò éëî ì"ñã
äìòîì ìáà .àéîã äçðåäù éîë åàì íéáøä úåùø øéåàá äøùò êåúá äèåì÷ éøáñ ïðáøå .çð åìéàë àåä éøä äøùò êåúá íéáøä úåùø øéåàá õôçä

:íéîëçë äëìäå .øåèôã éâéìô àì àîìò éìåë øåèô íå÷î àåäù äøùòî
aa.cvik:äéì éøîà÷ ïðáø.ze`xhfefb izyãâðë åæ ïäùëå ,ãéçéä úåùø ïä ïîöò úåàøèæåæâäå ,íéáøä úåùø ìò õåçìå äéìòä ìúåëî íéàöåé íéøñð ïäå

íéáøä úåùø áçøå ãéçéä úåùøì ãéçéä úåùøî ïëùîä úëàìîá äèùåäå ä÷éøæ åðéöî àìù ,øåèô åæì åæî ÷øåæäå èéùåîä íéáøä úåùø éãö éðùá åæ
:ïäéðéá ÷éñôî.zg` `heica odizy eid:ïäéðéá íéáøä úåùø ÷ñôä ùéå ,íéáøä úåùø êøåàá úçà äéìòá øîåìë.xeht wxefdäøùòî äìòîìå ìéàåä

äá àöåéë äèùåä åðéöîù ,äøùòî äìòîì èéùåîù ô"òàå ,áééç èéùåîäå ,ïëùîá íéáøä úåùø êøã ãéçéä úåùøì ãéçéä úåùøî ä÷éøæ åðéöî àìå ,àåä
:ïäéðéá ÷éñôî íéáøä úåùø êøåàå ãéçéä úåùøì ãéçéä úåùøî ïëùîá.mield zcear dzid okyíéáøä úåùø êøåàå äøùòî äìòîì äæì äæî íéèéùåî

åæ úåìâò [éúù] ãöéë ,òöîàáåìàì ïéèéùåî ïäå úåáåø÷å úåëåîñ ïä ïìöàù úåìâòä ìòù íúåàì ïéèéùåî åéä ïëùîä é÷øåôå íéáøä úåùøá åæ øçà
:ïä ãéçéä úåùø úåìâòäî úçà ìëå ,íäéðôìù.miwxef `l la`:ïãáåë éðôî ïé÷øæð íéùø÷ä ïéàù.xead ziilegïéìéâø øåáä úøéôçî ïéàéöåîù øôò

:åäáâì òìñ éðúå å÷îòì øåá éðúå ,äøùòì ïéôøèöî åúééìåçå øåáã ïðéòîùàå ,ó÷éäì äîåç ïéîë øåáä éô úåáéáñ ïúéì.odn lhepd,íéáøä úåùøá çéðîå
:áééç ,ïáâ ìò ïúåðå íéáøä úåùøî ìèåðä åà

`xephxa yexit

שאפילו בגמרא, אחרת דעה גם יש אבל  המשנה. מפרשי רוב שמבארים
מהושטה, זריקה לומד  שהוא מפני  עקיבא, רבי מחייב טפחים מעשרה למעלה
למעלה  אפילו הרבים רשות דרך היחיד  לרשות היחיד מרשות המושיט שכן
זריקה  למדים אינם וחכמים הבאה). במשנה (כמבואר חייב טפחים, מעשרה

מהושטה.
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חכמים. של דבריהם את היא ומסיימת הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

ãöék באמצע הרבים ורשות היחיד  לרשות היחיד  מרשות הזורק – ÅÇ
שלפי כלומר  "כיצד ", במשנה גורסים שאין מובא, בירושלמי פטור?
הקודמת  המשנה שכן  הקודמת, למשנה המשך  משנתנו  אין הירושלמי

במחלוקת  לעיל שבארנו כמו  טפחים, מעשרה למטה בזורק עוסקת
למעלה  וזורק במושיט עוסקת משנתנו  ואילו וחכמים, עקיבא רבי

טפחים. úBàøèææâמעשרה ézL והן הרבים, לרשות הבולטות – ÀÅÀËÀÀÈ
היחיד , íéaøäרשות úeLøa Bæ ãâðk Bæ,הרבים רשות צדי  בשני – ÀÆÆÄÀÈÇÄ

ביניהן, מפסיק הרבים רשות Bæìורוחב Bfî ÷øBfäå èéLBnä– ÇÄÀÇÅÄÈ
לזו , מזו הזורק ובין  לחברתה אחת מגזוזטרא המושיט –øeètבין È

כמו  אינה קלוטה חכמים שלדעת שבארנו, מהטעם פטור  הזורק
קרשים  הושטת היתה במשכן  שאמנם הוא, הטעם ובמושיט שהונחה;

שרוחב  זו  בדרך לא אבל  במשנתנו , להלן  כמבואר לעגלה, מעגלה
זו. הושטה על  חיוב אין הלכך ביניהן, מפסיק הרבים eéäÈרשות

ïäézL,הגזוזטראות שתי  –úçà àèeéãa אחת בנינים בשורת – ÀÅÆÄÀÈÇÇ
הרבים, רשות לגזוזטרא,èéLBnäבאורך מגזוזטרא –áiç אפילו – ÇÄÇÈ

טפחים, מעשרה למעלה øeètהושיט ,÷øBfäå החפץ עבר אפילו – ÀÇÅÈ
הקודמת; במשנה כמבואר טפחים, מעשרה למטה הרבים רשות באויר 

הזה: הדין íiåìäוטעם úãBáò äúéä CkL,שבמדבר במשכן – ÆÈÈÀÈÂÇÇÀÄÄ
íéaøä úeLøa Bæ øçà Bæ úBìâò ézL רשות באורך  היינו – ÀÅÂÈÇÇÄÀÈÇÄ

Bæìהרבים, Bfî íéLøwä ïéèéLBîקרשי את מושיטים היו – ÄÄÇÀÈÄÄÈ
גבוהה  שהיתה היא, היחיד  רשות והעגלה לעגלה, מעגלה המשכן

היחיד לרשות היחיד מרשות מושיטים שהיו ונמצא טפחים, עשרה

למדים  ומכאן באמצע, הרבים רשות ואורך  טפחים מעשרה למעלה
למעלה  אפילו אחת בדיוטא לחברתה מגזוזטרא שהמושיט חכמים,
רשות  ורוחב לגזוזטרא מגזוזטרא המושיט אבל חייב; טפחים, מעשרה

וכבר המשכן , במלאכת כזו הושטה היתה שלא פטור, באמצע הרבים
המשכן ; ממלאכות למדים שבת שמלאכות ïé÷øBæבארנו àG ìáàÂÈÀÄ

מפני אומרים: ויש  כובדם; מפני  הקרשים את זורקים היו  לא –
ענין  בביאור  מוסיפים יש פטור. ענין בכל הזורק הלכך  קדושתם,

שהוא  כיון  פטור , להיות צריך  המושיט הדין  מן  שאמנם ההושטה,
זו  מלאכה שהיתה משום אלא אותו  מחייבים ואין מעשרה, למעלה

בלבד במשכן  שהיתה ההושטה בדרך אלא חייב אינו  הלכך  במשכן,

øBaä((ההממאאיירריי  )).. úéìç מניחים בור  כשחופרים הרבים; שברשות – ËÀÇÇ
נקרא  זה עפר כמעקה; לו להיות מתוכו, שמוציאים העפר  את סביביו
עמוק  עצמו  הבור  אין שאם ללמדנו , המשנה ובאה הבור", "חוליית

לעשרה, משלימתו  שחולייתו אלא טפחים, הסלע òìqäåעשרה או  – ÀÇÆÇ
הרבים, äøNòשברשות ïéäBáb ïäL,טפחים –äòaøà ïaçøå ÆÅÀÄÂÈÈÀÈÀÈÇÀÈÈ

רחב  והוא עשרה, עמוק חולייתו  בצירוף שהבור כלומר  טפחים, –
מפרשים, ויש  ארבעה. ורחב טפחים עשרה גבוה שהוא סלע וכן  ארבעה,

מדובר בסלע שגם כלומר הסלע, על  גם מוסבה "חוליית" שהמלה
שסבי טפחים שחולייה לעשרה הסלע של גובהו  את משלימה התל  בות

שהיא ((ההממאאיירריי)) עצמה, לחולייה היא המשנה שכוונת מפרשים, ויש  ;
בה כיוצא הסלע וכן טפחים, עשרה חחננננאאלל)),,גבוהה ïäî((ררבבננוו   ìèBpäÇÅÅÆ

הרבים, ברשות ומניח –ïab ìò ïúBpäå הרבים מרשות הנוטל  או  – ÀÇÅÇÇÈ
גבן , על  היחיד.áiçומניח כרשות שדינם –ïkî úBçt שהם – ÇÈÈÄÅ

טפחים, מעשרה פחות גבוהים שהם או  טפחים מארבעה פחות רחבים

øeèt כרשות דינם שאין מחטאת, פטור  גבן, על  והנותן מהן  הנוטל – È
משלשה  פחות הבור  עומק או  הסלע גובה ואם ככרמלית; אלא היחיד 

בה. שנמצאים הרבים מרשות חלק הם הרי טפחים,
רק  זה ככרמלית", אלא היחיד  כרשות דינם "שאין  לעיל : שבארנו  מה הערה:
רחבם  אם ברם, ארבעה). רחבים (אבל טפחים מעשרה פחות גבוהים לגבי 

פטור. כמקום דינם מארבעה, פחות

izdw - zex`ean zeipyn
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` dpyn xyr cg` wxt zay zkqn

ÂBæa Bæ åéðøtö ìèBpä,åépLa Bà,BøòN ïëå,BîôN ïëå,Bð÷æ ïëå,úìãBbä ïëå,úìçBkä ïëå,úñ÷Btä ïëå– ©¥¦¨§¨¨§¦¨§¥§¨§¥§¨§¥§¨§¥©¤¤§¥©¤¤§¥©¤¤
øæòéìà éaøáiçî;íéîëçåúeáL íeMî ïéøñBà.ìBzäáe÷ð õéöòî L–áiç,áe÷ð BðéàLå–øeèt.éaøå ©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦¦§©¥¥¨¦¨©¨§¤¥¨¨§©¦

ïBòîLäæáe äæa øèBt. ¦§¥¨¤¨¤
¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù

‡íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî ÷øBfä,ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî–áiç.ãéçiä úeLøì ãéçiä úeLøî ©¥¥§©¨¦¦§¨©¦¥§¨©¦¦§©¨¦©¨¥§©¨¦¦§©¨¦
òöîàa íéaøä úeLøe–àáé÷ò éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. §¨©¦¨¤§©©¦£¦¨§©¥©£¨¦§¦

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .àéä úáùçî úëàìî åàìå äôåâì äëéøö äðéàù äëàìî àéåä åéìòî å÷ìñì àìà åðéàù ìëã
ee.exry oke:åãéá åùàø øòù ùìåúä.zlcebd okeúåáò íåâøú ,åúåà úòìå÷å äùàø øòù(ç"ë úåîù):åìéãâ.zlgekd:äéðéòá ìåçë úðúåð.zqwetd

:íéòãöä ìöà ïàëîå ïàëî ùàøä òöîàáù øòù ú÷ìçî.z`hg aiign xfril` iax:äðåá íåùî úñ÷åôå úìãåâ ,úáúåë íåùî úìçåëmixqe` minkge
.zeay meynìáà ,äìé÷ñîå úàèçî ïðáø éøèôã àåä ,åéãéá åøòùå åéðøôö ìèåðä à÷åãå .íéîëçë äëìäå ,êëá ïéðá êøã ïéàå êëá äáéúë êøã ïéà éøáñã

åà äáåø äùøôù ïøåôöå .áééç ãéá åìéôà åøáç ùàø øòù ìèåðäå ,áééç úåøòù éúù ìèð éëîå .úàèç áééçã íéîëç íéãåî éìëá åéðøôö åà åøòù ìèåðä
:äìçúëì ãéá åìèéì øúåî ,åúåà øòöîå åáåø ùìúðù øòù.aiig aewp uivrn ylezd,ò÷ø÷ä úéçåìçì çéøîù á÷ðä é"ò ò÷ø÷ä ïî ÷ðåéã ,øáåçîë éåäã

:ïè÷ ùøù éãë á÷ðä øåòéùå .åãöá á÷ðä åìéôàå.dfae dfa xhet oerny iaxe:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .äìé÷ñ åáééçì øáåçîë äéì áéùç àìã
`i`̀.miaxd zeyxl cigid zeyxn wxefd,øúåé åà íéçôè 'ã ìò íéçôè 'ã ïäéðéáå íéçôè äøùò úåäåáâ úåöéçî 'ã ó÷åäù íå÷î àåä ãéçéä úåùø

ïëå .úéòéáø çåøá éçìå ïéìúë 'â ïäì ùéù úåàåáîå .äìéìá úåìåòð äéúåúìãå äîåç úô÷åîù äðéãî ïåâë äøéãì ó÷åä íà ,ïéìéî äîë åá ùé åìéôà ïë ìò
äøùò äáåâá 'ã ìò 'ã íäá ùé íà ,íäá àöåéëå õò ìù ìãâîå äðéôñ ïåâë ,íéìë åìéôàå .'ã áçøå äøùò ÷åîò àåäù õéøç åà ,'ã áçøå äøùò äåáâ ìú
íé÷ååùä ïåâë àåä íéáøä úåùøå .ãéçéä úåùøë ïåãð ãéçéä úåùø ìù íéìúëä éáåòå .òé÷øì ãò ãéçéä úåùøë ãéçéä úåùø øéåàå .ïä ãéçéä úåùø åìà ìë
íéò÷åá åéäéù éîð êéøöù øîàã ïàîì àëéàå ,äø÷ú åéìò äéäé àìå äîà æ"è êøãä áçåø äéäéù àåäå ,íäì íéùìåôîä íéëøãäå úåøáãîä ,úåáåçøäå
íå÷îå .àåä øåèô íå÷î íéáøä úåùøá 'éî äìòîìå ,íéçôè 'é ãò àìà íéáøä úåùøë åðéà íéáøä úåùø øéåàå .øáãî éìâãë íåé ìëá àåáø íéùù íäá
'ã ìò 'ã íäá ïéàå äìòîìå äùìùî íéäåáâ íéáøä úåùøá ïéììâå íéð÷øáå íéöå÷ åìéôà ,øåèô íå÷î àåä äìòîìå íéçôè 'âî äåáâå ,'ã ìò 'ã åá ïéàù
ó÷åäù íå÷îå .øåèô íå÷î äæ éøä íåäúä ãòå äùìùî å÷îòå 'ã ìò 'ã åá ïéàù õéøç åà ,'ã ìò 'ã åá ïéàå úåöéçî ó÷åîä íå÷î ïëå ,øåèô íå÷î ïä éøä

`xephxa yexit

צריכה  שאינה מלאכה שאפילו  סובר , קמא תנא ברם, עליה. פטור
הרמב"ם פוסק וכן  עליה. חייבים זז  ))::לגופה אא  ,, ששבבתת   העושה ((ההלל'' "כל 

עליה". חייב מלאכה, של לגופה צריך שאינו  פי  על  אף בשבת מלאכה
שמעון  כרבי  שהלכה סוברים, ההררששבב""אא  ))..ויש  ההררממבב""ןן;; ((ההרראאבב""דד;;

âששנניי âייווםם
ה נ ש מ ר ו א ו ב

משום  הקודמת, המשנה אגב כאן  סודרה אלא ב"הוצאה", עוסקת אינה זו  משנה
לגופה צריכה שאינה מלאכה בענין  zetqez)המחלוקת i"tr "dnly zk`ln").

åéðøtö ìèBpä,בשבת –Bæa Bæ הוא אחת יד של שבצפרניו  – ÇÅÄÈÀÈÈ
האחרת, היד של צפרניו  את åépLaקוצץ Bà אותן שנוגס או – ÀÄÈ

BøòNבשיניו, ïëå,בידו ראשו  שער  התולש  –ïëå ,BîôN ïëå ÀÅÀÈÀÅÀÈÀÅ
Bð÷æ,בשיניו או בידו זקנו  או  שפמו  התולש  –úìãBbä ïëå– ÀÈÀÅÇÆÆ

ראשה, שער úìçBkäהקולעת ïëå,עיניים בצבע בפוך , עיניה – ÀÅÇÆÆ
úñ÷Btä ïëå החוצה שביל  היינו  ראשה, בשערות פסוקת העושה – ÀÅÇÆÆ

מפרשים: ויש לשניים; התסרוקת פניה zqwetdאת על  צבע הנותנת –

áiçî((ייררווששללממיי)),, øæòéìà éaøשל תולדותיהן אלו  שכל חטאת, – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
הרי זקנו , או שפמו  או  שערו וכן צפרניו, הנוטל  הן : מלאכות אבות

של  תולדה הפוקסתffebd;זו  וכן  oey`xd)והגודלת, yexitd itl)הרי ,

של  תולדה של dpead,זו  תולדה זו  בבררטטננוורראא  ))azekdוהכוחלת ;((ררממבב""םם  ;;
של תולדה אלא הכותב של  תולדה אינה שכוחלת מסיקים ובגמרא

raevd הרב ועל הרמב"ם על שתמה טוב", יום "תוספות (עיין 
הפירוש לפי  הפוקסת, וכן  הגמרא), כמסקנת פירשו  שלא מברטנורא

של תולדה זו לעיל , שהבאנו raevdíeMî.השני  ïéøñBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄ
úeáL, אלו מלאכות על  חטאת חיוב אין חכמים שלדעת כלומר – À

שאין  המלאכות, אבות כדרך  שלא שנעשו מאחר "תולדות", שאינן 
בשבת  לעשותן  אסור  אבל וכדומה, בכך בניין דרך ואין  בכך גזיזה דרך 

אמרו , בגמרא למסכתנו). פתיחה (עיין "שבות" משום סופרים מדברי 
הנוטל אבל  חכמים, לדעת פטור בידיו שערו או צפרניו  הנוטל  שדווקא

וכתבו  חטאת; שחייב מודים חכמים אף בכלי , שערו או  צפרניו 

לגופה  צריכה שאינה שמלאכה יהודה, כרבי הם שסוברים התוספות,
עליה. áe÷ðחייבים õéöòî LìBzä,בשבת –áiç,חטאת – ÇÅÅÈÄÈÇÈ

התולש הלכך הנקב, דרך  הקרקע מן  שיונק לפי לקרקע, כמחובר  שדינו
הקוצר . של תולדה שהוא הקרקע, מן  צמח כתולש  BðéàLåÀÆÅממנו

áe÷ð,נקוב שאינו  מעציץ התולש  אבל  –øeètכמחובר שאינו – ÈÈ
äæáeלקרקע. äæa øèBt ïBòîL éaøå אין נקוב עציץ שאפילו  – ÀÇÄÄÀÅÈÆÈÆ

ח). ז, כלאים (עיין לקרקע כמחובר  oerny.דינו  iaxk dkld oi`e

א ה נ ש מ ר ו א ב

והושטה  זריקה דיני ללמד  פרקנו  מוסיף לרשות, מרשות הוצאה דיני ששנינו  לאחר 

ענין למסכתנו ) (בפתיחה בארנו  וכבר  הוצאה. של  "תולדות" שהן  לרשות, מרשות
שאויר  להזכיר  יש פרקנו שלהבנת אלא דיניהן, וחילוקי לשבת הרשויות ארבע
בזריקה  דנה משנתנו  פטור. כמקום נחשב טפחים מעשרה למעלה הרבים רשות

לל באה והיא לרשות, החפץ מרשות את עוקר אלא אינו שהזורק פי  על שאף מד
הואיל מקום מכל  מאליה, אלא נעשית אינה החפץ הנחת ואילו  אחת, מרשות

עליה. וחייב הוצאה, של  תולדה זו הרי  זריקתו, מכוח היא וההנחה

÷øBfä,בשבת חפץ –,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî הזורק או ÇÅÅÀÇÈÄÄÀÈÇÄ
áiç ,ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî תולדה היא שהזריקה – ÅÀÈÇÄÄÀÇÈÄÇÈ

כמוציא, דינו הרבים לרשות היחיד  מרשות הזורק ולפיכך  הוצאה, של

הזורק כמכניס. דינו היחיד לרשות הרבים מרשות úeLøîÅÀוהזורק
òöîàa íéaøä úeLøe ãéçiä úeLøì ãéçiä בזה נחלקו – ÇÈÄÄÀÇÈÄÀÈÇÄÈÆÀÇ

áiçîתנאים: àáé÷ò éaø החפץ ועבר  הואיל עקיבא, רבי שסובר  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
ומבואר הרבים; ברשות נח כאילו נחשב זה הרי  הרבים, רשות אויר  את

שדינו  טפחים, מעשרה למטה באוויר בזורק הוא שהמדובר  בגמרא,
הקלוט  דבר  שהונחה", כמו "קלוטה עקיבא רבי וסובר  הרבים, כרשות

הונח  כאילו הוא הרי טפחים, מעשרה למטה הרבים רשות באוויר
ïéøèBtשם, íéîëçå,"שהונחה כמו  לאו  "קלוטה הם: שסוברים – ÇÂÈÄÀÄ

ברם, שם. הונח כאילו דינו  אין  הרבים רשות באוויר קלוט שהדבר אף

מקום  שהוא טפחים, מעשרה למעלה הרבים ברשות החפץ עבר אם
פטור. שהזורק מודה עקיבא רבי אף פטור ,

כפי שבגמרא, אחת דעה לפי  וחכמים עקיבא רבי  של  מחלוקתם בארנו 
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·ãöék?íéaøä úeLøa Bæ ãâðk Bæ úBàøèææâ ézL,Bæì Bfî ÷øBfäå èéLBnä–øeèt.àèeéãa ïäézL eéä ¥©§¥§ª§§¨§¤¤¦§¨©¦©¦§©¥¦¨¨¨§¥¤¦§¨
úçà,èéLBnä–áiç,÷øBfäå–øeèt,íiåìä úãBáò äúéä CkL:íéaøä úeLøa Bæ øçà Bæ úBìâò ézL, ©©©¦©¨§©¥¨¤¨¨§¨£©©§¦¦§¥£¨©©¦§¨©¦

Bæì Bfî íéLøwä ïéèéLBî,ïé÷øBæ àG ìáà.äòaøà ïaçøå äøNò ïéäBáb ïäL òìqäå øBaä úéìç,ïäî ìèBpä ¦¦©§¨¦¦¨£¨§¦ª§©©§©¤©¤¥§¦£¨¨§¨§¨©§¨¨©¥¥¤
ïab ìò ïúBpäå–áiç.ïkî úBçt–øeèt. §©¥©©¨©¨¨¦¥¨

'ã ìò 'ã åá ùéù õéøç åà ,äøùò ãòå 'âî äåáâ øúåé åà äòáøà ìò äòáøà åá ùéù ìú åà ,øúåé åà 'ã ìò 'ã åá ùéå äøùò ãòå 'âî ïäáåâ úåöéçî 'ã
,úéìîøàë ,úéìîøë ùåøéôå .ïä úéìîøë åìà ìë ,äò÷áäå ,íéäå ,úéòéáø çåøá äøå÷ åà éçì åì ïéàù åéúåçåø ùìùî íåúñ éåáîå ,äøùò ãòå 'âî ÷åîò

àìå äìåúá äðéàù äðîìà åîë øîåìëäøùòîå ,äøùò ãò úéìîøëë úéìîøë øéåàå .íéáøä úåùø àìå ãéçéä úåùø àì äðéà åæ úåùø êë ,ìòáì äàåùð
,úéìîøëì ãéçéä úåùøî .úàèç áééç ,ãéçéä úåùøì íéáøä úåùøî ñéðëîä åà ,íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî àéöåîäå .øåèô íå÷î éåä úéìîøëá äìòîìå
.äìçúëì øúåî ,ïäéðùì øåèô íå÷îî åà øåèô íå÷îì íéáøä úåùøî åà ãéçéä úåùøî .øåñà ìáà øåèô ïäéúùì úéìîøëîå ,úéìîøëì íéáøä úåùøî åà
,úéìîøëá .úàèç áééç ,íéáøä úåùøá à"ã óåñì à"ã úìçúî øéáòîäå .øúåî àåäù ,úéìîøëì øåèô íå÷îî åà ,øåèô íå÷îì úéìîøëî øîåì êéøö åðéàå

:ïéìéî äîë àåä åìéôàå åìåë úåùøä ìëá øéáòäìå ìèìèì äìçúëì øúåî ,øåèô íå÷îáå ãéçéä úåùøá .øåñà ìáà øåèô.aiign r"xøáò éëî ì"ñã
äìòîì ìáà .àéîã äçðåäù éîë åàì íéáøä úåùø øéåàá äøùò êåúá äèåì÷ éøáñ ïðáøå .çð åìéàë àåä éøä äøùò êåúá íéáøä úåùø øéåàá õôçä

:íéîëçë äëìäå .øåèôã éâéìô àì àîìò éìåë øåèô íå÷î àåäù äøùòî
aa.cvik:äéì éøîà÷ ïðáø.ze`xhfefb izyãâðë åæ ïäùëå ,ãéçéä úåùø ïä ïîöò úåàøèæåæâäå ,íéáøä úåùø ìò õåçìå äéìòä ìúåëî íéàöåé íéøñð ïäå

íéáøä úåùø áçøå ãéçéä úåùøì ãéçéä úåùøî ïëùîä úëàìîá äèùåäå ä÷éøæ åðéöî àìù ,øåèô åæì åæî ÷øåæäå èéùåîä íéáøä úåùø éãö éðùá åæ
:ïäéðéá ÷éñôî.zg` `heica odizy eid:ïäéðéá íéáøä úåùø ÷ñôä ùéå ,íéáøä úåùø êøåàá úçà äéìòá øîåìë.xeht wxefdäøùòî äìòîìå ìéàåä

äá àöåéë äèùåä åðéöîù ,äøùòî äìòîì èéùåîù ô"òàå ,áééç èéùåîäå ,ïëùîá íéáøä úåùø êøã ãéçéä úåùøì ãéçéä úåùøî ä÷éøæ åðéöî àìå ,àåä
:ïäéðéá ÷éñôî íéáøä úåùø êøåàå ãéçéä úåùøì ãéçéä úåùøî ïëùîá.mield zcear dzid okyíéáøä úåùø êøåàå äøùòî äìòîì äæì äæî íéèéùåî

åæ úåìâò [éúù] ãöéë ,òöîàáåìàì ïéèéùåî ïäå úåáåø÷å úåëåîñ ïä ïìöàù úåìâòä ìòù íúåàì ïéèéùåî åéä ïëùîä é÷øåôå íéáøä úåùøá åæ øçà
:ïä ãéçéä úåùø úåìâòäî úçà ìëå ,íäéðôìù.miwxef `l la`:ïãáåë éðôî ïé÷øæð íéùø÷ä ïéàù.xead ziilegïéìéâø øåáä úøéôçî ïéàéöåîù øôò

:åäáâì òìñ éðúå å÷îòì øåá éðúå ,äøùòì ïéôøèöî åúééìåçå øåáã ïðéòîùàå ,ó÷éäì äîåç ïéîë øåáä éô úåáéáñ ïúéì.odn lhepd,íéáøä úåùøá çéðîå
:áééç ,ïáâ ìò ïúåðå íéáøä úåùøî ìèåðä åà
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שאפילו בגמרא, אחרת דעה גם יש אבל  המשנה. מפרשי רוב שמבארים
מהושטה, זריקה לומד  שהוא מפני  עקיבא, רבי מחייב טפחים מעשרה למעלה
למעלה  אפילו הרבים רשות דרך היחיד  לרשות היחיד מרשות המושיט שכן
זריקה  למדים אינם וחכמים הבאה). במשנה (כמבואר חייב טפחים, מעשרה

מהושטה.

âששללייששיי âייווםם
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חכמים. של דבריהם את היא ומסיימת הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

ãöék באמצע הרבים ורשות היחיד  לרשות היחיד  מרשות הזורק – ÅÇ
שלפי כלומר  "כיצד ", במשנה גורסים שאין מובא, בירושלמי פטור?
הקודמת  המשנה שכן  הקודמת, למשנה המשך  משנתנו  אין הירושלמי

במחלוקת  לעיל שבארנו כמו  טפחים, מעשרה למטה בזורק עוסקת
למעלה  וזורק במושיט עוסקת משנתנו  ואילו וחכמים, עקיבא רבי

טפחים. úBàøèææâמעשרה ézL והן הרבים, לרשות הבולטות – ÀÅÀËÀÀÈ
היחיד , íéaøäרשות úeLøa Bæ ãâðk Bæ,הרבים רשות צדי  בשני – ÀÆÆÄÀÈÇÄ

ביניהן, מפסיק הרבים רשות Bæìורוחב Bfî ÷øBfäå èéLBnä– ÇÄÀÇÅÄÈ
לזו , מזו הזורק ובין  לחברתה אחת מגזוזטרא המושיט –øeètבין È

כמו  אינה קלוטה חכמים שלדעת שבארנו, מהטעם פטור  הזורק
קרשים  הושטת היתה במשכן  שאמנם הוא, הטעם ובמושיט שהונחה;

שרוחב  זו  בדרך לא אבל  במשנתנו , להלן  כמבואר לעגלה, מעגלה
זו. הושטה על  חיוב אין הלכך ביניהן, מפסיק הרבים eéäÈרשות

ïäézL,הגזוזטראות שתי  –úçà àèeéãa אחת בנינים בשורת – ÀÅÆÄÀÈÇÇ
הרבים, רשות לגזוזטרא,èéLBnäבאורך מגזוזטרא –áiç אפילו – ÇÄÇÈ

טפחים, מעשרה למעלה øeètהושיט ,÷øBfäå החפץ עבר אפילו – ÀÇÅÈ
הקודמת; במשנה כמבואר טפחים, מעשרה למטה הרבים רשות באויר 

הזה: הדין íiåìäוטעם úãBáò äúéä CkL,שבמדבר במשכן – ÆÈÈÀÈÂÇÇÀÄÄ
íéaøä úeLøa Bæ øçà Bæ úBìâò ézL רשות באורך  היינו – ÀÅÂÈÇÇÄÀÈÇÄ

Bæìהרבים, Bfî íéLøwä ïéèéLBîקרשי את מושיטים היו – ÄÄÇÀÈÄÄÈ
גבוהה  שהיתה היא, היחיד  רשות והעגלה לעגלה, מעגלה המשכן

היחיד לרשות היחיד מרשות מושיטים שהיו ונמצא טפחים, עשרה

למדים  ומכאן באמצע, הרבים רשות ואורך  טפחים מעשרה למעלה
למעלה  אפילו אחת בדיוטא לחברתה מגזוזטרא שהמושיט חכמים,
רשות  ורוחב לגזוזטרא מגזוזטרא המושיט אבל חייב; טפחים, מעשרה

וכבר המשכן , במלאכת כזו הושטה היתה שלא פטור, באמצע הרבים
המשכן ; ממלאכות למדים שבת שמלאכות ïé÷øBæבארנו àG ìáàÂÈÀÄ

מפני אומרים: ויש  כובדם; מפני  הקרשים את זורקים היו  לא –
ענין  בביאור  מוסיפים יש פטור. ענין בכל הזורק הלכך  קדושתם,

שהוא  כיון  פטור , להיות צריך  המושיט הדין  מן  שאמנם ההושטה,
זו  מלאכה שהיתה משום אלא אותו  מחייבים ואין מעשרה, למעלה

בלבד במשכן  שהיתה ההושטה בדרך אלא חייב אינו  הלכך  במשכן,

øBaä((ההממאאיירריי  )).. úéìç מניחים בור  כשחופרים הרבים; שברשות – ËÀÇÇ
נקרא  זה עפר כמעקה; לו להיות מתוכו, שמוציאים העפר  את סביביו
עמוק  עצמו  הבור  אין שאם ללמדנו , המשנה ובאה הבור", "חוליית

לעשרה, משלימתו  שחולייתו אלא טפחים, הסלע òìqäåעשרה או  – ÀÇÆÇ
הרבים, äøNòשברשות ïéäBáb ïäL,טפחים –äòaøà ïaçøå ÆÅÀÄÂÈÈÀÈÀÈÇÀÈÈ

רחב  והוא עשרה, עמוק חולייתו  בצירוף שהבור כלומר  טפחים, –
מפרשים, ויש  ארבעה. ורחב טפחים עשרה גבוה שהוא סלע וכן  ארבעה,

מדובר בסלע שגם כלומר הסלע, על  גם מוסבה "חוליית" שהמלה
שסבי טפחים שחולייה לעשרה הסלע של גובהו  את משלימה התל  בות

שהיא ((ההממאאיירריי)) עצמה, לחולייה היא המשנה שכוונת מפרשים, ויש  ;
בה כיוצא הסלע וכן טפחים, עשרה חחננננאאלל)),,גבוהה ïäî((ררבבננוו   ìèBpäÇÅÅÆ

הרבים, ברשות ומניח –ïab ìò ïúBpäå הרבים מרשות הנוטל  או  – ÀÇÅÇÇÈ
גבן , על  היחיד.áiçומניח כרשות שדינם –ïkî úBçt שהם – ÇÈÈÄÅ

טפחים, מעשרה פחות גבוהים שהם או  טפחים מארבעה פחות רחבים

øeèt כרשות דינם שאין מחטאת, פטור  גבן, על  והנותן מהן  הנוטל – È
משלשה  פחות הבור  עומק או  הסלע גובה ואם ככרמלית; אלא היחיד 

בה. שנמצאים הרבים מרשות חלק הם הרי טפחים,
רק  זה ככרמלית", אלא היחיד  כרשות דינם "שאין  לעיל : שבארנו  מה הערה:
רחבם  אם ברם, ארבעה). רחבים (אבל טפחים מעשרה פחות גבוהים לגבי 

פטור. כמקום דינם מארבעה, פחות

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ìúka úBnà òaøà ÷øBfä,íéçôè äøNòî äìòîì–øéåàa ÷øBæk,íéçôè äøNòî ähîì–õøàa ÷øBæk. ©¥©§©©©Ÿ¤§©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦§©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
úBnà òaøà õøàa ÷øBfä–áiç.úBnà òaøàì õeç ìbìbúðå úBnà òaøà CBúì ÷øæ–øeèt;òaøàì õeç ©¥¨¨¤©§©©©¨¨©§©§©©§¦§©§©§©§©©¨§©§©

úBnà òaøà CBúì ìbìbúðå úBnà–áiç. ©§¦§©§©§©§©©©¨
„úBnà òaøà íia ÷øBfä–øeèt.Ba úëläî íéaøä úeLøe íéî ÷÷ø äéä íà,úBnà òaøà BëBúì ÷øBfä ©¥©¨©§©©¨¦¨¨§©©¦§¨©¦§©¤¤©¥§©§©©
–áiç.íéî ÷÷ø àeä änëå?íéçôè äøNòî úBçt.Ba úëläî íéaøä úeLøe íéî ÷÷ø,òaøà BëBúa ÷øBfä ©¨§©¨§©©¦¨¥£¨¨§¨¦§©©¦§¨©¦§©¤¤©¥§©§©

úBnà–áiç. ©©¨
‰íiì äLaiä ïîe äLaiì íiä ïî ÷øBfä,íiì äðéôqä ïîe äðéôqì íiä ïîe,dzøáçì äðéôqä ïîe–øeèt. ©¥¦©¨©©¨¨¦©©¨¨©¨¦©¨©§¦¨¦©§¦¨©¨¦©§¦¨©£¤§¨¨

bb.lzeka zen` 'c wxefdìúåëá ä÷áãðå äðîù äìáã äúéäù ïåâë ,íéçôè äøùòî äìòîì ,íéáøä úåùøì êåîñä ìúåëá çðå 'ã óåñì 'ã úìçúî
:àåä øåèô íå÷î íéáøä úåùøá äøùòî äìòîì ìëã ,øåèô ,íéáøä úåùø øéåàá äøùòî äìòîì.ux`a wxefk dxyrn dhnlòáøà óåñì òáøà úìçúî

óåñì 'ã úìçúî ïàë ïéàå à"ãá èòîî äìáãä éáåòã ïðéøîà àì úåîöîåöî úåîà 'ã àìà ìúåëì õôçä úøé÷ò íå÷îî ïéàù ô"òà áééçå ,íéáøä úåùøá
:íåìë èòîî äéáò ïéà ìúåëá äìéáãä úà ìèáî åðéàù ïåéëã ,'ã.xeht `"cl ueg lblbzpe:áåéç ìù ä÷éøæì ïéåëúð àì éøäù.aiig `"c jezl lblbzpe

:íéðôì ìâìâúðù íãå÷ à"ãì õåç åäùî çðã àåäå
cc.mia wxefd:àåä úéìîøëã ,øåèô 'ã óåñì 'ã úìçúî.min wwx:÷÷ø íéàø÷ð èéèå ùôø íäá ùéå õøàä ïî íéäåáâ íðéàùzkldn miaxd zeyxe

.ea:åá íéëìäî íéáøù.wwx `ed dnke:úéìîøë äùòð àìå àåä íéáøä úåùø éúëà àîéðã å÷îò àåä äîë.ea zkldn miaxd zeyxe min wwxeéàä
ïðéòîùàì ,åá úëìäî íéáøä úåùøå éîð ìôëå .íéáøä úåùøë ïåãð äøùòî úåçô àåäå ìéàåä äòáøà áçø ÷÷ø åìéôàã ïðéòåîùàì ,äéúìîì àðú äéìôëã

:êåìä äéîù ÷çãä é"ò êåìä ,÷çãä é"ò àìà íéáø åá íéëìäî ïéàã â"òàã
dd.dyail mid on:íéáøä úåùøì úéìîøëî.dpitql mid on:ãéçéä úåùøì úéìîøëî.efl efn oilhlhnáåøéò é"ò íéìèìèî íãà éðá éðù ìù ïä íà
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אמות  ארבע הרבים ברשות בשבת חפץ שהמעביר  למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  כבר 

למדו זו הלכה מיתה. ובמזיד  חטאת בשוגג וחייב לרשות, מרשות כמוציא דינו

) השמועה מפי dl"חכמים ixinb `xnb" חפץ בזורק הדין והוא ב). צו, שבת –

היא. לרשות מרשות הוצאה שתולדת חייב, שהוא אמות ארבע הרבים ברשות

הרבים. ברשות הזורק של דינים בפרטי עוסקת משנתנו

ìúka úBnà òaøà ÷øBfä ברשות אמות ארבע חפץ שזרק – ÇÅÇÀÇÇÇÙÆ
בכותל, והטיחו  íéçôèהרבים äøNòî äìòîìמבואר בגמרא – ÀÇÀÈÅÂÈÈÀÈÄ

טפ  מעשרה למעלה כותל בפני ונדבקה שמנה דבלה שזרק חים,כגון

øéåàa ÷øBæk הרבים ברשות טפחים מעשרה למעלה שכן ופטור , – ÀÅÈÂÄ
הוא, פטור íéçôèמקום äøNòî ähîì הדבלה נדבקה אם אבל – ÀÇÈÅÂÈÈÀÈÄ

טפחים, מעשרה למטה õøàaבכותל  ÷øBæk ברשות אמות ארבע – ÀÅÈÈÆ
שכן  úBnàהרבים, òaøà õøàa ÷øBfä,הרבים ברשות –áiç ÇÅÈÈÆÇÀÇÇÇÈ

הן . הוצאה שתולדות הרבים, ברשות אמות ארבע המעביר כדין –
בב  ))בגמרא צצטט  ,, פי((ששבבתת   על שאף להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר,

אין  מצומצמות, אמות ארבע אלא לכותל החפץ זריקת ממקום שאין
כדי האמות מארבע הזריקה נתמעטה הדבילה עובי  שמחמת אומרים
הואיל אלא פטור, הוא אמות ארבע כאן שאין  וכיון הדבילה, מקום

כלום. ממעט עובייה אין  בכותל, מתבטלת אינה CBúìוהדבילה ÷øæÈÇÀ
úBnà òaøàבתוך ידו , על  הנזרק החפץ, שיפול היתה שכוונתו – ÇÀÇÇ

אמות, úBnàארבע òaøàì õeç ìbìbúðå,שזרק ממקום –øeèt ÀÄÀÇÀÇÀÇÀÇÇÈ
נח  שהחפץ מבארים ויש  אמות. ארבע לזרוק התכוון  שלא לפי  –

מחייבו  הנחתו  שלאחר  הגלגול  אין הלכך אמות, ארבע בתוך  תחילה

úBnà((ההממאאיירריי)).. òaøàì õeç,אמות לארבע חוץ זרק אם –ìbìbúðå ÀÇÀÇÇÀÄÀÇÀÇ
úBnà òaøà CBúì חוץ משהו גבי על שנח כגון  מבואר , בגמרא – ÀÇÀÇÇ

שנתגלגל, קודם אמות ברם,áiçלארבע –df ixd ,llk gp `l m` ÇÈ
xeht((  ררממבב""םם)) נתעכב אלא משהו, גבי  על נח לא שאפילו  סוברים, ויש  .

הריהו  אמות, ארבע לתוך נתגלגל  כך ואחר  הרוח ידי  על  באויר מעט

((ררשש""יי))..חייב

âררבבייעעיי âייווםם
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úBnà òaøà íia ÷øBfä,בשבת –øeèt,כרמלית הוא שהים – ÇÅÇÈÇÀÇÇÈ

מדברי אלא אינם בכרמלית והזריקה והטלטול ההוצאה איסורי וכל 
epzkqnl)סופרים dgizta x`eank),íéî ÷÷ø äéä íà מקום – ÄÈÈÀÇÇÄ

ברגל , בו לעבור  שאפשר Baרפש , úëläî íéaøä úeLøe שרקק – ÀÈÇÄÀÇÆÆ
בו , עוברים ורבים הרבים ברשות נמצא BëBúìהמים ÷øBfäויש – ÇÅÀ

Ðגורסים: ekeza,úBnà òaøà הריהוáiç.הרבים כרשות שדינו  – ÇÀÇÇÇÈ
íéî ÷÷ø àeä änëå? האמור הדין לענין  עמקו  מידת מהי  – ÀÇÈÀÇÇÄ
íéçôè äøNòî úBçt הוא הרי  טפחים עשרה בעמקו  אין אם – ÈÅÂÈÈÀÈÄ

הוא  הרי  יותר, או טפחים עשרה בעמקו יש אם אבל הרבים, כרשות

פטור. בתוכו  והזורק úëläîכרמלית, íéaøä úeLøe íéî ÷÷øÀÇÇÄÀÈÇÄÀÇÆÆ
áiç ,úBnà òaøà BëBúa ÷øBfä ,Ba שמשנתנו מבואר, בגמרא – ÇÅÀÇÀÇÇÇÈ

שני להשמיענו כדי  ברישא, שנשנתה הלכה אותה על בסיפא חוזרת
y`דברים: min wwx lk .`,migth dxyr ewnra oi רחב היה אפילו

אלא  בתוכו  לעבור טורחים שאין רבים יש  זה שבכגון אמות, ארבע
הרבים. כרשות דינו  מקום מכל אותו , מיםa.מקיפים רקק zeyxyכל 

,ea zkldn miaxdידי על  אלא בו מהלכים הרבים שאין  פי על אף

הדחק  ידי  על הילוך ודווקא הרבים. כרשות דינו  מקום מכל הדחק,
ולפיכך שימוש; נקרא לא הדחק ידי על  שימוש  אבל הילוך , נקרא

ורבים  הואיל ארבעה, ורחב (מצומצמים) טפחים תשעה גבוה עמוד
הכתף) על  ולתקנו  לסדרו  כדי המשא את עליו  (מניחים עליו מכתפים

שהיא  הרבים ברשות גומא אבל הרבים, כרשות דינו הרי שימושו, ונוח
שם  להצניע שראויה פי על  אף תשעה, ועמוקה טפחים ארבעה רחבה

הרבה  להתכופף שצריך נוח, אינו  ושימושה הואיל דברים,
ככרמלית. אלא הרבים כרשות דינה אין  בה, כשמשתמשים
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÷øBfä,בשבת –äLaiì íiä ïî,הרבים לרשות מכרמלית היינו  – ÇÅÄÇÈÇÇÈÈ
íiì äLaiä ïîe,לכרמלית הרבים מרשות –äðéôqì íiä ïîe ÄÇÇÈÈÇÈÄÇÈÇÀÄÈ

היחיד, לרשות מכרמלית היינו  –íiì äðéôqä ïîeהיחיד מרשות – ÄÇÀÄÈÇÈ
dzøáçìלכרמלית, äðéôqä ïîe ונמצא ביניהן, מפסיק והים – ÄÇÀÄÈÇÂÆÀÈ

באמצע, וכרמלית היחיד  לרשות היחיד מרשות מהטעם øeètזורק – È
סופרים, מדברי אלא אינם בכרמלית ההוצאה שאיסורי בארנו , שכבר 

הרבים, ברשות תתחלף שמא הרבים.גזירה לרשות דומה והיא הואיל 

Bæa Bæ úBøeL÷ úBðéôñ, ביניהן ים הפסק בלא לזו  זו  הן  וסמוכות – ÀÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bæa Bæ úBøeL÷ úBðéôñ–Bæì Bfî ïéìèìèî.úBøeL÷ ïðéà íà,úBôwnL ét ìò óà–Bæì Bfî ïéìèìèî ïéà. §¦§¨§©§§¦¦¨¦¥¨§©©¦¤ª¨¥§©§§¦¦¨
ÂBãiî äúöiL øçàì økæðå ÷øBfä,øçà dèì÷,áìk dèì÷,äôøNpL Bà–øeèt.äøeaç úBNòì ÷øæ,ïéa ©¥§¦§©§©©¤¨§¨¦¨§¨¨©¥§¨¨¤¤¤¦§§¨¨¨©©£©¨¥

äîäaa ïéáe íãàa,äøeaç úéNòð àHL ãò økæðå–øeèt.ììkä äæ:úBàhç éáiç ìkàäzL ãò ïéáiç ïðéà ¨¨¨¥©§¥¨§¦§©©¤©£¥©¨¨¤©§¨¨©¨¥©¨¥¨©¨¦©¤§¥
äââL ïôBñå ïúlçz.ïBãæ ïôBñå äââL ïúlçz,äââL ïôBñå ïBãæ ïúlçz–ïéøeèt,ïôBñå ïúlçz àäzL ãò §¦¨¨§¨§¨¨§¦¨¨§¨¨§¨¨§¦¨¨¨§¨§¨¨§¦©¤§¥§¦¨¨§¨

äââL. §¨¨
¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡áiç àäéå äðáé änk äðBaä?àeäL ìk äðBaä,úzñîäå,ãöònáe Léhta äknäå,àeäL ìk çãBwä– ©¤©¨¦§¤¦¥©¨©¤¨¤§©§©¥§©©¤©©¦©©£¨©¥©¨¤
áiç.ììkä äæ:úaMa úîi÷úî Bzëàìîe äëàìî äNBòä ìk–áiç.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äknä óà ©¨¤©§¨¨¨¤§¨¨§©§¦§©¤¤©©¨©¨©¨¦§¤©§¦¥¥©©©¤

äëàìî úòLa ïcqä ìò ñðøwa–áiç,äëàìî ïwúîk àeäL éðtî. ©ª§¨©©©¨§¨©§¨¨©¨¦§¥¤¦§©¥§¨¨

:úåøéöç éúùë åäì éåäã.zetwen:éòåáá ïéôé÷î ïéà åîë ,åæì åæ úåëåîñ.efl efn oilhlhn oi`:áåøéòä ìèáå ïäéðéá ú÷ñôî úéìîøë ,éããäî éùøôî éëã
ee.wxefdïî÷ì ïðú éëäã ,øåèô äëøãë äçðù àìà øçà äèì÷ àì åìéôà ,çåðúù íãå÷ åãé úçúî ïáàä úàöéù øçàì úáù àåäù øëæðå ,ââåùá úáùá

äàöéù øçàì øëæðå ÷øåæä àùøôéî éëä ïéúéðúîå .çåðúù íãå÷ úáù àåäù øëæðå ìéàåä ,ãéæî åôåñå äââùá åúìçú éàäå ,äââùá ïôåñå ïúìçú àäúù ãò
,çëùå øæçùë íéøåîà íéøáã äîá ,úàèç áééç äçð àä ,íéøåèô äåàùòù íéðù äéì äåäã ,øåèô 'åëå øçà äèì÷ù àìà øëæð àì éîð éà ,åãé úçúî

:'åëå éáééç ìëù øåèô çëùå øæç àì ìáà.llkd df:øåèô ,çéðéù íãå÷ úáù àåäù øëæðå äââùá ø÷ò íàù ,íå÷îì íå÷îî õôç øéáòî éîð ééåúàì
ai`̀.dpead:úåëàìî úåáàá åøîàù.aiig didie dpai dnk:àåäù ìë.zzqnàéäå .íå÷îä âäðî éôì ìëä ,äð÷úîå ä÷éìçî åà ïáàä úà òáøî

:ùéèôá äëîã äãìåú.yihta dkndeàéäå äìåãâ äëî ùéèôá äéìò äëî äìéãáäå áéáñ øää ïî ïáàä áöçù øçàì ,ïáà éáöåç ìù äëàìî øîâ àéä
:àéä ùéèôá äëîã äãìåú úáùá äëàìî øîåâä ìëå .úìôåðå ú÷øôúî.cvrn:ïè÷ õéôå÷.gcewde:á÷åðä.`edy lkäëîàå úúñîà ,éà÷ åäìåëà

:çãå÷äå ,ãöòîáå ùéèôá.zniiwzn ezk`lneéñåäì êéøö ïéàù:äéìò ó.qpxew:ì"éèøî.ocq:æ"òìá à"ðéãå÷ðà.dk`ln owznk `edy iptnìò óà
÷éìçäì úçà äàëä ïãñä ìòå úåàëä ùìù ñèä ìò ïéëî ,ïéùåò åéä ïëùî éñè éããøî ïëù ,àåä ï÷úî ,ïãñä ìò àìà äëàìîä ìò äëî åðéàù éô

:ìàéìîâ ïá ù"øë äëìä ïéàå .÷ã àåäù ñèä ò÷áé àìù ñðøå÷ä

`xephxa yexit

Bæì Bfî ïéìèìèî בספינות במשנתנו  שמדובר מבואר, בגמרא – ÀÇÀÀÄÄÈ
לזו  מזו לטלטל  שמותר  להשמיענו, המשנה ובאה אדם, בני  שני  של

אבל חצרות. עירוב ידי ÷úBøeLעל  ïðéà íà,בזו זו –ìò óà ÄÅÈÀÇÇ
úBôwnL ét,לזו זו סמוכות –Bæì Bfî ïéìèìèî ïéà שמא – ÄÆËÈÅÀÇÀÀÄÄÈ

אסור שכן  בטל , העירוב ונמצא ביניהן , הים ויפסיק הספינות יתפרדו 

הכרמלית, דרך  היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל  סופרים מדברי 
עירוב. כאן  מועיל ואין

âחחממייששיי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

÷øBfä,היום ששבת ושכח אבן שזרק כגון בשוגג, בשבת –økæðå ÇÅÀÄÀÇ
שבת, שהוא –Bãiî äúöiL øçàì, מידו האבן שיצאה לאחר – ÀÇÇÆÈÀÈÄÈ

החפץ, בעקירת המעשה, שבתחילת ונמצא הארץ, על  שנחה קודם

מזיד; היה החפץ, בהנחת המעשה, בסוף אבל  שוגג, ly`היה e`
m` ik ,ux`d lr oa`d dgp `ly `l` ,xkfpøçà dèì÷ וכגון – ÀÈÈÇÅ

עשאוה, ששניים מלאכה זו והרי האבן, את ותפס ממקומו האחר שעקר
áìkאו  dèì÷,הכלב שיקלטנה הזורק התכוון  שלא וכיון  בפיו, – ÀÈÈÆÆ

ארבעה  על ארבעה של מקום הכלב פי  שאין  לפי  הנחה, כאן אין  הרי
äôøNpLטפחים, Bà,ההנחה קודם באויר  –øeètמקר בן – ÆÄÀÀÈÈ
כדי øæ÷חטאת. בשוגג, בשבת אבן –íãàa ïéa ,äøeaç úBNòì ÈÇÇÂÇÈÅÈÈÈ

באדם, חבורה לעשות שנתכוון בין –äîäaa ïéáe שנתכוון – ÅÇÀÅÈ
החובל והרי בבהמה, א),לחבול יד, להלן (כמבואר  חייב økæðåÀÄÀÇבשבת

שבת, שהוא –äøeaç úéNòð àHL ãò–,החבורה שנעשתה קודם ÇÆÇÂÅÇÈ
øeèt. מזיד וסופו  שוגג שתחילתו לפי  –éáiç ìk :ììkä äæ ÈÆÇÀÈÈÇÈÅ

äââL ïôBñå ïúlçz àäzL ãò ïéáiç ïðéà úBàhç שיהא – ÇÈÅÈÇÈÄÇÆÀÅÀÄÈÈÀÈÀÈÈ
אבל בסופו, וגם המעשה בתחילת גם ïôBñåשוגג äââL ïúlçzÀÄÈÈÀÈÈÀÈ

,ïBãæאוïéøeèt ,äââL ïôBñå ïBãæ ïúlçz,חטאת מקרבן  – ÈÀÄÈÈÈÀÈÀÈÈÀÄ
äââL ïôBñå ïúlçz àäzL ãò ש "זה מפרש, מברטנורא הרב – ÇÆÀÅÀÄÈÈÀÈÀÈÈ

שאם  הרבים, ברשות למקום ממקום חפץ מעביר  לרבות בא הכלל "

פטור. שהניח, קודם שבת שהוא ונזכר בשגגה עקר

אשי רב אבל בגמרא, רבא של פירושו לפי משנתנו  של הרישא את בארנו 
א): קב, (שבת אחרת בדרך אותה dhlwמבאר  ,ecin dzviy xg`l xkfpe wxefd

xeht Ð dtxypy e` alk dhlw ,xg`,נחה אם אבל הנחה), כאן היתה שלא (לפי
חזר לא אבל  ושכח, שחזר חייב)? נחה (שאם אמורים דברים במה חייב.

פטור , – oteqeושכח ozligz `dzy cr oiaiig opi` ze`hg iaiig lky.dbby

א ה נ ש מ ר ו א ב

בביאור  פרקנו מתחיל  לרשות, מרשות הוצאה של  הדינים פרטי  שנתבארו  לאחר 

ב. משנה ז , בפרק שנישנו  המלאכות אבות משאר  כמה

äðBaä,בשבת –áiç àäéå äðáé änk מיתה או בשוגג חטאת – ÇÆÇÈÄÀÆÄÅÇÈ
àeäLבמזיד ? ìk äðBaä,שבקיר קטן  נקב הסותם כגון  –úzñîäå ÇÆÈÆÀÇÀÇÅ

ומחליקה, האבן  את המקציע –Léhta äknäåגמר כל היינו – ÀÇÇÆÇÇÄ
הוא  ממחצבו  האבן  רוב שחצב לאחר אבנים בחוצב כגון מלאכה,

הכאה  ונמצאת ונופלת, מתפרקת והיא גדולה מכה בפטיש  עליה מכה
האבן , חציבת עבודת גמר גרזן ,ãöònáeזו מין במעצד, והמכה – ÇÇÂÈ

במקדח,çãBwäוכן הנוקב –áiç ,àeäL ìk המלאכות אלו  כל – ÇÅÇÈÆÇÈ
חייב. שהוא, כל אותן העושה äNBòäשנפרטו, ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÈÆ
úaMa úîi÷úî Bzëàìîe äëàìî מלאכה העושה כל כלומר : – ÀÈÈÀÇÀÄÀÇÆÆÇÇÈ

ואין  כך  אותה שמקיימים שיש היינו  מתקיימת, ומלאכתו בשבת
עליה מפרשים:((ההרר""ןן  ))מוסיפים ויש ,ezk`lne dk`ln dyerd lk
zaya zniiwzn שיוסיף פי  על  אף בלבד, בשבת כך  מתקיימת שהיא –

השבת אחר  מיתה.áiç,((ההגגרר  ""אא  ))עליה או  חטאת עליה –ïaø ÇÈÇÈ
ñðøwa äknä óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL,כבד בפטיש  – ÄÀÆÇÀÄÅÅÇÇÇÆÇËÀÈ

ïcqä ìò, בסדן מלאכתם העושים האומנים שנוהגים כמו –úòLa ÇÇÇÈÀÈÇ
äëàìîעל אלא עושה שהוא הכלי על  מכה שאינו פי  על אף – ÀÈÈ

זו ,áiçהסדן , הכאה על –äëàìî ïwúîk àeäL éðtî– ÇÈÄÀÅÆÄÀÇÅÀÈÈ
מרדדים  היו  שכך מבואר  בגמרא המלאכה; לצורך הקורנס את שמחליק
הסדן  ועל הכאות שלש  הטס על מכים שהיו  המשכן, לעבודת טסים

דק. שהוא הטס את יבקע שלא הקורנס את להחליק כדי  oi`eאחת

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ìúka úBnà òaøà ÷øBfä,íéçôè äøNòî äìòîì–øéåàa ÷øBæk,íéçôè äøNòî ähîì–õøàa ÷øBæk. ©¥©§©©©Ÿ¤§©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦§©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
úBnà òaøà õøàa ÷øBfä–áiç.úBnà òaøàì õeç ìbìbúðå úBnà òaøà CBúì ÷øæ–øeèt;òaøàì õeç ©¥¨¨¤©§©©©¨¨©§©§©©§¦§©§©§©§©©¨§©§©

úBnà òaøà CBúì ìbìbúðå úBnà–áiç. ©§¦§©§©§©§©©©¨
„úBnà òaøà íia ÷øBfä–øeèt.Ba úëläî íéaøä úeLøe íéî ÷÷ø äéä íà,úBnà òaøà BëBúì ÷øBfä ©¥©¨©§©©¨¦¨¨§©©¦§¨©¦§©¤¤©¥§©§©©
–áiç.íéî ÷÷ø àeä änëå?íéçôè äøNòî úBçt.Ba úëläî íéaøä úeLøe íéî ÷÷ø,òaøà BëBúa ÷øBfä ©¨§©¨§©©¦¨¥£¨¨§¨¦§©©¦§¨©¦§©¤¤©¥§©§©

úBnà–áiç. ©©¨
‰íiì äLaiä ïîe äLaiì íiä ïî ÷øBfä,íiì äðéôqä ïîe äðéôqì íiä ïîe,dzøáçì äðéôqä ïîe–øeèt. ©¥¦©¨©©¨¨¦©©¨¨©¨¦©¨©§¦¨¦©§¦¨©¨¦©§¦¨©£¤§¨¨

bb.lzeka zen` 'c wxefdìúåëá ä÷áãðå äðîù äìáã äúéäù ïåâë ,íéçôè äøùòî äìòîì ,íéáøä úåùøì êåîñä ìúåëá çðå 'ã óåñì 'ã úìçúî
:àåä øåèô íå÷î íéáøä úåùøá äøùòî äìòîì ìëã ,øåèô ,íéáøä úåùø øéåàá äøùòî äìòîì.ux`a wxefk dxyrn dhnlòáøà óåñì òáøà úìçúî

óåñì 'ã úìçúî ïàë ïéàå à"ãá èòîî äìáãä éáåòã ïðéøîà àì úåîöîåöî úåîà 'ã àìà ìúåëì õôçä úøé÷ò íå÷îî ïéàù ô"òà áééçå ,íéáøä úåùøá
:íåìë èòîî äéáò ïéà ìúåëá äìéáãä úà ìèáî åðéàù ïåéëã ,'ã.xeht `"cl ueg lblbzpe:áåéç ìù ä÷éøæì ïéåëúð àì éøäù.aiig `"c jezl lblbzpe

:íéðôì ìâìâúðù íãå÷ à"ãì õåç åäùî çðã àåäå
cc.mia wxefd:àåä úéìîøëã ,øåèô 'ã óåñì 'ã úìçúî.min wwx:÷÷ø íéàø÷ð èéèå ùôø íäá ùéå õøàä ïî íéäåáâ íðéàùzkldn miaxd zeyxe

.ea:åá íéëìäî íéáøù.wwx `ed dnke:úéìîøë äùòð àìå àåä íéáøä úåùø éúëà àîéðã å÷îò àåä äîë.ea zkldn miaxd zeyxe min wwxeéàä
ïðéòîùàì ,åá úëìäî íéáøä úåùøå éîð ìôëå .íéáøä úåùøë ïåãð äøùòî úåçô àåäå ìéàåä äòáøà áçø ÷÷ø åìéôàã ïðéòåîùàì ,äéúìîì àðú äéìôëã

:êåìä äéîù ÷çãä é"ò êåìä ,÷çãä é"ò àìà íéáø åá íéëìäî ïéàã â"òàã
dd.dyail mid on:íéáøä úåùøì úéìîøëî.dpitql mid on:ãéçéä úåùøì úéìîøëî.efl efn oilhlhnáåøéò é"ò íéìèìèî íãà éðá éðù ìù ïä íà

`xephxa yexit
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אמות  ארבע הרבים ברשות בשבת חפץ שהמעביר  למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  כבר 

למדו זו הלכה מיתה. ובמזיד  חטאת בשוגג וחייב לרשות, מרשות כמוציא דינו

) השמועה מפי dl"חכמים ixinb `xnb" חפץ בזורק הדין והוא ב). צו, שבת –

היא. לרשות מרשות הוצאה שתולדת חייב, שהוא אמות ארבע הרבים ברשות

הרבים. ברשות הזורק של דינים בפרטי עוסקת משנתנו

ìúka úBnà òaøà ÷øBfä ברשות אמות ארבע חפץ שזרק – ÇÅÇÀÇÇÇÙÆ
בכותל, והטיחו  íéçôèהרבים äøNòî äìòîìמבואר בגמרא – ÀÇÀÈÅÂÈÈÀÈÄ

טפ  מעשרה למעלה כותל בפני ונדבקה שמנה דבלה שזרק חים,כגון

øéåàa ÷øBæk הרבים ברשות טפחים מעשרה למעלה שכן ופטור , – ÀÅÈÂÄ
הוא, פטור íéçôèמקום äøNòî ähîì הדבלה נדבקה אם אבל – ÀÇÈÅÂÈÈÀÈÄ

טפחים, מעשרה למטה õøàaבכותל  ÷øBæk ברשות אמות ארבע – ÀÅÈÈÆ
שכן  úBnàהרבים, òaøà õøàa ÷øBfä,הרבים ברשות –áiç ÇÅÈÈÆÇÀÇÇÇÈ

הן . הוצאה שתולדות הרבים, ברשות אמות ארבע המעביר כדין –
בב  ))בגמרא צצטט  ,, פי((ששבבתת   על שאף להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר,

אין  מצומצמות, אמות ארבע אלא לכותל החפץ זריקת ממקום שאין
כדי האמות מארבע הזריקה נתמעטה הדבילה עובי  שמחמת אומרים
הואיל אלא פטור, הוא אמות ארבע כאן שאין  וכיון הדבילה, מקום

כלום. ממעט עובייה אין  בכותל, מתבטלת אינה CBúìוהדבילה ÷øæÈÇÀ
úBnà òaøàבתוך ידו , על  הנזרק החפץ, שיפול היתה שכוונתו – ÇÀÇÇ

אמות, úBnàארבע òaøàì õeç ìbìbúðå,שזרק ממקום –øeèt ÀÄÀÇÀÇÀÇÀÇÇÈ
נח  שהחפץ מבארים ויש  אמות. ארבע לזרוק התכוון  שלא לפי  –

מחייבו  הנחתו  שלאחר  הגלגול  אין הלכך אמות, ארבע בתוך  תחילה

úBnà((ההממאאיירריי)).. òaøàì õeç,אמות לארבע חוץ זרק אם –ìbìbúðå ÀÇÀÇÇÀÄÀÇÀÇ
úBnà òaøà CBúì חוץ משהו גבי על שנח כגון  מבואר , בגמרא – ÀÇÀÇÇ

שנתגלגל, קודם אמות ברם,áiçלארבע –df ixd ,llk gp `l m` ÇÈ
xeht((  ררממבב""םם)) נתעכב אלא משהו, גבי  על נח לא שאפילו  סוברים, ויש  .

הריהו  אמות, ארבע לתוך נתגלגל  כך ואחר  הרוח ידי  על  באויר מעט

((ררשש""יי))..חייב

âררבבייעעיי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

úBnà òaøà íia ÷øBfä,בשבת –øeèt,כרמלית הוא שהים – ÇÅÇÈÇÀÇÇÈ

מדברי אלא אינם בכרמלית והזריקה והטלטול ההוצאה איסורי וכל 
epzkqnl)סופרים dgizta x`eank),íéî ÷÷ø äéä íà מקום – ÄÈÈÀÇÇÄ

ברגל , בו לעבור  שאפשר Baרפש , úëläî íéaøä úeLøe שרקק – ÀÈÇÄÀÇÆÆ
בו , עוברים ורבים הרבים ברשות נמצא BëBúìהמים ÷øBfäויש – ÇÅÀ

Ðגורסים: ekeza,úBnà òaøà הריהוáiç.הרבים כרשות שדינו  – ÇÀÇÇÇÈ
íéî ÷÷ø àeä änëå? האמור הדין לענין  עמקו  מידת מהי  – ÀÇÈÀÇÇÄ
íéçôè äøNòî úBçt הוא הרי  טפחים עשרה בעמקו  אין אם – ÈÅÂÈÈÀÈÄ

הוא  הרי  יותר, או טפחים עשרה בעמקו יש אם אבל הרבים, כרשות

פטור. בתוכו  והזורק úëläîכרמלית, íéaøä úeLøe íéî ÷÷øÀÇÇÄÀÈÇÄÀÇÆÆ
áiç ,úBnà òaøà BëBúa ÷øBfä ,Ba שמשנתנו מבואר, בגמרא – ÇÅÀÇÀÇÇÇÈ

שני להשמיענו כדי  ברישא, שנשנתה הלכה אותה על בסיפא חוזרת
y`דברים: min wwx lk .`,migth dxyr ewnra oi רחב היה אפילו

אלא  בתוכו  לעבור טורחים שאין רבים יש  זה שבכגון אמות, ארבע
הרבים. כרשות דינו  מקום מכל אותו , מיםa.מקיפים רקק zeyxyכל 

,ea zkldn miaxdידי על  אלא בו מהלכים הרבים שאין  פי על אף

הדחק  ידי  על הילוך ודווקא הרבים. כרשות דינו  מקום מכל הדחק,
ולפיכך שימוש; נקרא לא הדחק ידי על  שימוש  אבל הילוך , נקרא

ורבים  הואיל ארבעה, ורחב (מצומצמים) טפחים תשעה גבוה עמוד
הכתף) על  ולתקנו  לסדרו  כדי המשא את עליו  (מניחים עליו מכתפים

שהיא  הרבים ברשות גומא אבל הרבים, כרשות דינו הרי שימושו, ונוח
שם  להצניע שראויה פי על  אף תשעה, ועמוקה טפחים ארבעה רחבה

הרבה  להתכופף שצריך נוח, אינו  ושימושה הואיל דברים,
ככרמלית. אלא הרבים כרשות דינה אין  בה, כשמשתמשים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

÷øBfä,בשבת –äLaiì íiä ïî,הרבים לרשות מכרמלית היינו  – ÇÅÄÇÈÇÇÈÈ
íiì äLaiä ïîe,לכרמלית הרבים מרשות –äðéôqì íiä ïîe ÄÇÇÈÈÇÈÄÇÈÇÀÄÈ

היחיד, לרשות מכרמלית היינו  –íiì äðéôqä ïîeהיחיד מרשות – ÄÇÀÄÈÇÈ
dzøáçìלכרמלית, äðéôqä ïîe ונמצא ביניהן, מפסיק והים – ÄÇÀÄÈÇÂÆÀÈ

באמצע, וכרמלית היחיד  לרשות היחיד מרשות מהטעם øeètזורק – È
סופרים, מדברי אלא אינם בכרמלית ההוצאה שאיסורי בארנו , שכבר 

הרבים, ברשות תתחלף שמא הרבים.גזירה לרשות דומה והיא הואיל 

Bæa Bæ úBøeL÷ úBðéôñ, ביניהן ים הפסק בלא לזו  זו  הן  וסמוכות – ÀÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bæa Bæ úBøeL÷ úBðéôñ–Bæì Bfî ïéìèìèî.úBøeL÷ ïðéà íà,úBôwnL ét ìò óà–Bæì Bfî ïéìèìèî ïéà. §¦§¨§©§§¦¦¨¦¥¨§©©¦¤ª¨¥§©§§¦¦¨
ÂBãiî äúöiL øçàì økæðå ÷øBfä,øçà dèì÷,áìk dèì÷,äôøNpL Bà–øeèt.äøeaç úBNòì ÷øæ,ïéa ©¥§¦§©§©©¤¨§¨¦¨§¨¨©¥§¨¨¤¤¤¦§§¨¨¨©©£©¨¥

äîäaa ïéáe íãàa,äøeaç úéNòð àHL ãò økæðå–øeèt.ììkä äæ:úBàhç éáiç ìkàäzL ãò ïéáiç ïðéà ¨¨¨¥©§¥¨§¦§©©¤©£¥©¨¨¤©§¨¨©¨¥©¨¥¨©¨¦©¤§¥
äââL ïôBñå ïúlçz.ïBãæ ïôBñå äââL ïúlçz,äââL ïôBñå ïBãæ ïúlçz–ïéøeèt,ïôBñå ïúlçz àäzL ãò §¦¨¨§¨§¨¨§¦¨¨§¨¨§¨¨§¦¨¨¨§¨§¨¨§¦©¤§¥§¦¨¨§¨

äââL. §¨¨
¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡áiç àäéå äðáé änk äðBaä?àeäL ìk äðBaä,úzñîäå,ãöònáe Léhta äknäå,àeäL ìk çãBwä– ©¤©¨¦§¤¦¥©¨©¤¨¤§©§©¥§©©¤©©¦©©£¨©¥©¨¤
áiç.ììkä äæ:úaMa úîi÷úî Bzëàìîe äëàìî äNBòä ìk–áiç.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äknä óà ©¨¤©§¨¨¨¤§¨¨§©§¦§©¤¤©©¨©¨©¨¦§¤©§¦¥¥©©©¤

äëàìî úòLa ïcqä ìò ñðøwa–áiç,äëàìî ïwúîk àeäL éðtî. ©ª§¨©©©¨§¨©§¨¨©¨¦§¥¤¦§©¥§¨¨

:úåøéöç éúùë åäì éåäã.zetwen:éòåáá ïéôé÷î ïéà åîë ,åæì åæ úåëåîñ.efl efn oilhlhn oi`:áåøéòä ìèáå ïäéðéá ú÷ñôî úéìîøë ,éããäî éùøôî éëã
ee.wxefdïî÷ì ïðú éëäã ,øåèô äëøãë äçðù àìà øçà äèì÷ àì åìéôà ,çåðúù íãå÷ åãé úçúî ïáàä úàöéù øçàì úáù àåäù øëæðå ,ââåùá úáùá

äàöéù øçàì øëæðå ÷øåæä àùøôéî éëä ïéúéðúîå .çåðúù íãå÷ úáù àåäù øëæðå ìéàåä ,ãéæî åôåñå äââùá åúìçú éàäå ,äââùá ïôåñå ïúìçú àäúù ãò
,çëùå øæçùë íéøåîà íéøáã äîá ,úàèç áééç äçð àä ,íéøåèô äåàùòù íéðù äéì äåäã ,øåèô 'åëå øçà äèì÷ù àìà øëæð àì éîð éà ,åãé úçúî

:'åëå éáééç ìëù øåèô çëùå øæç àì ìáà.llkd df:øåèô ,çéðéù íãå÷ úáù àåäù øëæðå äââùá ø÷ò íàù ,íå÷îì íå÷îî õôç øéáòî éîð ééåúàì
ai`̀.dpead:úåëàìî úåáàá åøîàù.aiig didie dpai dnk:àåäù ìë.zzqnàéäå .íå÷îä âäðî éôì ìëä ,äð÷úîå ä÷éìçî åà ïáàä úà òáøî

:ùéèôá äëîã äãìåú.yihta dkndeàéäå äìåãâ äëî ùéèôá äéìò äëî äìéãáäå áéáñ øää ïî ïáàä áöçù øçàì ,ïáà éáöåç ìù äëàìî øîâ àéä
:àéä ùéèôá äëîã äãìåú úáùá äëàìî øîåâä ìëå .úìôåðå ú÷øôúî.cvrn:ïè÷ õéôå÷.gcewde:á÷åðä.`edy lkäëîàå úúñîà ,éà÷ åäìåëà

:çãå÷äå ,ãöòîáå ùéèôá.zniiwzn ezk`lneéñåäì êéøö ïéàù:äéìò ó.qpxew:ì"éèøî.ocq:æ"òìá à"ðéãå÷ðà.dk`ln owznk `edy iptnìò óà
÷éìçäì úçà äàëä ïãñä ìòå úåàëä ùìù ñèä ìò ïéëî ,ïéùåò åéä ïëùî éñè éããøî ïëù ,àåä ï÷úî ,ïãñä ìò àìà äëàìîä ìò äëî åðéàù éô

:ìàéìîâ ïá ù"øë äëìä ïéàå .÷ã àåäù ñèä ò÷áé àìù ñðøå÷ä

`xephxa yexit

Bæì Bfî ïéìèìèî בספינות במשנתנו  שמדובר מבואר, בגמרא – ÀÇÀÀÄÄÈ
לזו  מזו לטלטל  שמותר  להשמיענו, המשנה ובאה אדם, בני  שני  של

אבל חצרות. עירוב ידי ÷úBøeLעל  ïðéà íà,בזו זו –ìò óà ÄÅÈÀÇÇ
úBôwnL ét,לזו זו סמוכות –Bæì Bfî ïéìèìèî ïéà שמא – ÄÆËÈÅÀÇÀÀÄÄÈ

אסור שכן  בטל , העירוב ונמצא ביניהן , הים ויפסיק הספינות יתפרדו 

הכרמלית, דרך  היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל  סופרים מדברי 
עירוב. כאן  מועיל ואין

âחחממייששיי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

÷øBfä,היום ששבת ושכח אבן שזרק כגון בשוגג, בשבת –økæðå ÇÅÀÄÀÇ
שבת, שהוא –Bãiî äúöiL øçàì, מידו האבן שיצאה לאחר – ÀÇÇÆÈÀÈÄÈ

החפץ, בעקירת המעשה, שבתחילת ונמצא הארץ, על  שנחה קודם

מזיד; היה החפץ, בהנחת המעשה, בסוף אבל  שוגג, ly`היה e`
m` ik ,ux`d lr oa`d dgp `ly `l` ,xkfpøçà dèì÷ וכגון – ÀÈÈÇÅ

עשאוה, ששניים מלאכה זו והרי האבן, את ותפס ממקומו האחר שעקר
áìkאו  dèì÷,הכלב שיקלטנה הזורק התכוון  שלא וכיון  בפיו, – ÀÈÈÆÆ

ארבעה  על ארבעה של מקום הכלב פי  שאין  לפי  הנחה, כאן אין  הרי
äôøNpLטפחים, Bà,ההנחה קודם באויר  –øeètמקר בן – ÆÄÀÀÈÈ
כדי øæ÷חטאת. בשוגג, בשבת אבן –íãàa ïéa ,äøeaç úBNòì ÈÇÇÂÇÈÅÈÈÈ

באדם, חבורה לעשות שנתכוון בין –äîäaa ïéáe שנתכוון – ÅÇÀÅÈ
החובל והרי בבהמה, א),לחבול יד, להלן (כמבואר  חייב økæðåÀÄÀÇבשבת

שבת, שהוא –äøeaç úéNòð àHL ãò–,החבורה שנעשתה קודם ÇÆÇÂÅÇÈ
øeèt. מזיד וסופו  שוגג שתחילתו לפי  –éáiç ìk :ììkä äæ ÈÆÇÀÈÈÇÈÅ

äââL ïôBñå ïúlçz àäzL ãò ïéáiç ïðéà úBàhç שיהא – ÇÈÅÈÇÈÄÇÆÀÅÀÄÈÈÀÈÀÈÈ
אבל בסופו, וגם המעשה בתחילת גם ïôBñåשוגג äââL ïúlçzÀÄÈÈÀÈÈÀÈ

,ïBãæאוïéøeèt ,äââL ïôBñå ïBãæ ïúlçz,חטאת מקרבן  – ÈÀÄÈÈÈÀÈÀÈÈÀÄ
äââL ïôBñå ïúlçz àäzL ãò ש "זה מפרש, מברטנורא הרב – ÇÆÀÅÀÄÈÈÀÈÀÈÈ

שאם  הרבים, ברשות למקום ממקום חפץ מעביר  לרבות בא הכלל "

פטור. שהניח, קודם שבת שהוא ונזכר בשגגה עקר

אשי רב אבל בגמרא, רבא של פירושו לפי משנתנו  של הרישא את בארנו 
א): קב, (שבת אחרת בדרך אותה dhlwמבאר  ,ecin dzviy xg`l xkfpe wxefd

xeht Ð dtxypy e` alk dhlw ,xg`,נחה אם אבל הנחה), כאן היתה שלא (לפי
חזר לא אבל  ושכח, שחזר חייב)? נחה (שאם אמורים דברים במה חייב.

פטור , – oteqeושכח ozligz `dzy cr oiaiig opi` ze`hg iaiig lky.dbby

א ה נ ש מ ר ו א ב

בביאור  פרקנו מתחיל  לרשות, מרשות הוצאה של  הדינים פרטי  שנתבארו  לאחר 

ב. משנה ז , בפרק שנישנו  המלאכות אבות משאר  כמה

äðBaä,בשבת –áiç àäéå äðáé änk מיתה או בשוגג חטאת – ÇÆÇÈÄÀÆÄÅÇÈ
àeäLבמזיד ? ìk äðBaä,שבקיר קטן  נקב הסותם כגון  –úzñîäå ÇÆÈÆÀÇÀÇÅ

ומחליקה, האבן  את המקציע –Léhta äknäåגמר כל היינו – ÀÇÇÆÇÇÄ
הוא  ממחצבו  האבן  רוב שחצב לאחר אבנים בחוצב כגון מלאכה,

הכאה  ונמצאת ונופלת, מתפרקת והיא גדולה מכה בפטיש  עליה מכה
האבן , חציבת עבודת גמר גרזן ,ãöònáeזו מין במעצד, והמכה – ÇÇÂÈ

במקדח,çãBwäוכן הנוקב –áiç ,àeäL ìk המלאכות אלו  כל – ÇÅÇÈÆÇÈ
חייב. שהוא, כל אותן העושה äNBòäשנפרטו, ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÈÆ
úaMa úîi÷úî Bzëàìîe äëàìî מלאכה העושה כל כלומר : – ÀÈÈÀÇÀÄÀÇÆÆÇÇÈ

ואין  כך  אותה שמקיימים שיש היינו  מתקיימת, ומלאכתו בשבת
עליה מפרשים:((ההרר""ןן  ))מוסיפים ויש ,ezk`lne dk`ln dyerd lk
zaya zniiwzn שיוסיף פי  על  אף בלבד, בשבת כך  מתקיימת שהיא –

השבת אחר  מיתה.áiç,((ההגגרר  ""אא  ))עליה או  חטאת עליה –ïaø ÇÈÇÈ
ñðøwa äknä óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL,כבד בפטיש  – ÄÀÆÇÀÄÅÅÇÇÇÆÇËÀÈ

ïcqä ìò, בסדן מלאכתם העושים האומנים שנוהגים כמו –úòLa ÇÇÇÈÀÈÇ
äëàìîעל אלא עושה שהוא הכלי על  מכה שאינו פי  על אף – ÀÈÈ

זו ,áiçהסדן , הכאה על –äëàìî ïwúîk àeäL éðtî– ÇÈÄÀÅÆÄÀÇÅÀÈÈ
מרדדים  היו  שכך מבואר  בגמרא המלאכה; לצורך הקורנס את שמחליק
הסדן  ועל הכאות שלש  הטס על מכים שהיו  המשכן, לעבודת טסים

דק. שהוא הטס את יבקע שלא הקורנס את להחליק כדי  oi`eאחת

izdw - zex`ean zeipyn
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·àeäL ìk LøBçä,àeäL ìk ãøæîäå íñø÷îäå Lkðîä–áiç.íéöò èwìîä,ïwúì íà–ïäL ìk,íà ©¥¨¤©§©¥§©§©§¥§©§¨¥¨¤©¨©§©¥¥¦¦§©¥¨¤¥¦
÷qäì–äl÷ äöéa ìMáì éãk.íéáNò èwìîä,ïwúì íà–ïäL ìk,äîäaì íà–éãbä ét àGîk. §¤¥§¥§©¥¥¨©¨©§©¥£¨¦¦§©¥¨¤¥¦©§¥¨¦§¦©§¦
‚úBiúBà ézL áúBkä,BìàîNa ïéa Bðéîéa ïéa,ãçà íMî ïéa,úBîL éðMî ïéa,úBiðîîñ éðMî ïéa,ìëa ©¥§¥¦¥¦¦¥¦§Ÿ¥¦¥¤¨¥¦§¥¥¥¦§¥©§¨¦§¨
ìïBL–áiç.øîàéñBé éaø:ø íeMî àlà úBiúBà ézL eáiç àGíL,ïkLnä éLø÷ ìò ïéáúBk eéä CkL, ¨©¨¨©©¦¥¦§§¥¦¤¨¦Ÿ¤¤¨¨§¦©©§¥©¦§¨

Bâeæ ïa eäæéà òãéì.øîàéaø:ìBãb íMî ïè÷ íL eðéöî,ìàeîLe ïBòîMî íL,øBçpî çð,ìàiðcî ïc,ãb ¥©¥¤¤¨©©¦¨¦¥¨¨¦¥¨¥¦¦§§¥Ÿ©¦¨¨¦¨¦¥¨
ìàécbî. ¦©¦¥

„ãçà íìòäa úBiúBà ézL áúBkä–áiç.Béãa áúk,íña,àø÷ña,íBzð÷ð÷áe ñBîB÷a,àeäL øác ìëáe ©¥§¥¦§¤§¥¤¨©¨¨©¦§§©§¦§¨§§©§©§§¨¨¨¤

aa.ykpnd:äùéøç ïéòî äëàìî àéäå íéçîöä éø÷ò áéáñ øôåç à"ô .íéáåè êåúî íéòø íéáùò ùìåú.mqxwnî íéùáé íéôðò õöå÷:åð÷úì ïìéàä ï.cxfn
:åðîî ïúåà ïéööå÷å ïìéàä çë íéùéçëîå íéìãâúîå íéáåøî ïäù íéîòôå ,åæ äðù ìù íéùãç íéçì íéãøæ.owzl m`ïî åöö÷å ,ò÷ø÷ä úà åà ïìéàä úà

:øáåçîä.dlw dvia:íéöéá øàùî øúåé ìùáúäì äì÷ àéäù ,úìåâðøú úöéáî úøâåøâë
bb.el`nya oia epinia oia:äáéúë äðéà ìàîù úáéúë íãà ìë øàùá åìéàã ,åéãé éúùá èìåù àåäù íãàá.cg` myn oia:ïéôìà ïäéúùipyn

.zeny:úéá óìà.zeipnnq ipyníéáúåëù ïåâë ,íéðîéñ éðùî øîåìë úåéðîñ éðùî éñøâã íéøôñ úéàå .àø÷éñá ãçàå åéãá ãçà'‡å ãçà ïîéñì'·
:íéðù ïîéñì.oeyl lka:äîåàå äîåà ìë ìù áúëå.myex meynøãñ åôéìçé àì åäåîé÷éùëìå ïúåà íé÷øôîù éðôî ,ïëùîä éùø÷á ïéùåò åéäù ïîéñ

:é"øë äëìä ïéàå .áééç ,ïîéñì àîìòá úåîéùø éðù íùøù àìà áúë àì åìéôàã øîéîì éñåé éáø àúàå .íéùø÷ä.ohw my epivnøîâð àìù ô"òà øîåìë
:äëìä ïëå ,áééç øçà íå÷îá úîéé÷úîå äáéú àéåä úö÷î åúåàå ìéàåä ,äúö÷î áúëå äìåãâ äáéú áåúëì ïéåëúðù ,åúëàìî

cc.mqa:æ"òìá è"ðîéôøåàxwiqa.`:íåãà òáåöù ïáà ïéî.qenewa:æ"òìá àîåâ ïìéà óøù à"ô .øåçù åòáöå øôò ïéî.mezpwpwaæ"òìáå ,éáøòá â"àæ
:éì"åàéøãå.myex `edy xac lkae:íéé÷úî åîåùøù íùåø àåäù ,æ"òìá ù"éìàâ ,íéöôò íäá åøùù íéî ééåúàì.zeief ilzek 'a lrúçàå çøæîá úçà

`xephxa yexit

l`ilnb oa oerny oaxk dkld.

âששייששיי âייווםם
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LøBçä,בשבת –àeäL ìk,חייב –Lkðîä עשבים התולש – ÇÅÈÆÇÀÇÅ
הירקות, מתוך  או  התבואה מתוך את íñø÷îäåרעים הקוצץ – ÀÇÀÇÀÅ

האילן , מן היבשים לחים,ãøæîäåהענפים ענפים האילן  מן הקוצץ – ÀÇÀÈÅ
האילן , את ומכחישים מדי  מרובים הם àeäLשפעמים ìk העושה – ÈÆ

שהוא, כל  אפילו  הללו המלאכות וישáiçאחת חורש ; משום – ÇÈ
זורע משום íéöò((ההממאאיירריי  ))..אומרים: èwìîä,האילנות מן –íà ÇÀÇÅÅÄÄ

ïwúì, האילן את או  הקרקע את לתקן התכוון  אם –ïäL ìk– ÀÇÅÈÆÅ
חורש  משום חייב שהן  כל rwxwd)המלקט z` owzl oeekzdyk) או

זורע oli`d).משום z` owzl oeekzdyk)÷qäì íà מלקטם ואם – ÄÀÆÅ
שיעורם תנורו , בהם להסיק ÷älבשביל äöéa ìMáì éãk– ÀÅÀÇÅÅÈÇÈ

לעיל שבארנו כמו  להתבשל, קלה שהיא תרנגולת של מביצה כגרוגרת

מעמר . משום עליהם וחייב ה); íéáNò(ח, èwìîä שתולשם – ÇÀÇÅÂÈÄ
המחובר, ïwúìמן  íàהמלקט הקרקע, את לתקן  כוונתו אם –ìk ÄÀÇÅÈ

ïäL,חורש משום חייב –äîäaì íà להאכילם כוונתו אם – ÆÅÄÇÀÅÈ
שיעורם éãbäלבהמתו, ét àGîk.מעמר משום וחייב – ÄÀÄÇÀÄ

כפירושם  המחובר, מן  שתולשם – עשבים" ו"המלקט עצים" "המלקט בארנו 
בעל אבל והגר"א. המאירי גם מפרשים וכן מברטנורא, והרב רש"י  של 

מפרש: ישראל" mivr"תפארת hwlnd,קצוציםmiayr hwlnd.תלושים

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לעיל שנימנה אותיות שתי  בכותב המשניות דנות פרקנו  סוף ועד זו במשנה החל 
המלאכות. אבות בין ב) (ז,

úBiúBà ézL áúBkä,בשבת –ïéa Bðéîéa ïéaBìàîNa– ÇÅÀÅÄÅÄÄÅÄÀÙ
בשאר ואילו ידיו , בשתי השולט באדם כאן  שמדובר מבואר , בגמרא

עליה; חייב ואין כתיבה אינה שמאל ביד  כתיבתו אדם íMîכל  ïéaÅÄÅ
ãçà כגון פעמיים, האות אותה שכתב –;aa כגון ``, מפרשים: ויש  ÆÈ

,yy ,cc ,bbשלמה תיבה הן  האותיות ששתי  ררבבייכלומר  תתווסספפוותת ((עעייייןן

אאייגגרר  )) הרמב"םעעקקייבבאא   פוסק וכן יי));;, ייאא,, ששבבתת úBîL((ההלל  '' éðMî ïéaÅÄÀÅÅ
כגון שונות, אותיות שתי –ba ,a`;(תיבה אינן éðMî(אפילו  ïéaÅÄÀÅ

úBiðîîñ;(אדום צבע (מין בסיקרא אחת ואות בדיו  אחת אות – ÇÀÈÄ
גורסים: zeipniqויש  ipyn oia ספרות שתי כגון  סימנים, שני כלומר  –

ייששרראאלל"")),, ïBLì((""תתפפאאררתת ìëa,אומה כל של  בכתב –áiç בשוגג – ÀÈÈÇÈ
מיתה. ובמזיד  úBiúBàחטאת ézL eáiç àG :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÄÀÀÅÄ

ø íeMî àlàíL אלא אותיות כתב לא שאפילו סובר , יוסי רבי  – ÆÈÄÙÆ
חייב, הריהו  סתם, רשמים שני ÷éLøרשם ìò ïéáúBk eéä CkLÆÈÈÀÄÇÇÀÅ

ïkLnä,שבמדבר המסעות מחמת המשכן  את מפרקים והיו  הואיל  – ÇÄÀÈ
הקרשים, על סימן  רושמים Bâeæהיו ïa eäæéà òãéì יתחלף שלא – ÅÇÅÆÆ

מלאכות  למדים והרי  חנייתם, בשעת המשכן בהקמת הקרשים סדר להם
הוא  הרושם יוסי  רבי  שלדעת מפרש , הרמב"ם המשכן. ממלאכת שבת

אלא  חייב אינו  בלבד  אותיות שתי והכותב עצמו , בפני  מלאכה אב
הוא הכותב תולדת שהרושם היא, ההלכה ברם, רושם. ((ררממבב""םם  משום

ייזז  )).. ייאא  ,, ששבבתת éaøההלל'' øîà:גורסים ויש –:dcedi iax xn`eðéöî ÈÇÇÄÈÄ
ìBãb íMî ïè÷ íL, עצמו בפני  שם הוא גדול משם שחלק – ÅÈÈÄÅÈ

ãbכגון ,ìàiðcî ïc ,øBçpî çð ,ìàeîLe ïBòîMî íLÅÄÄÀÀÅÙÇÄÈÈÄÈÄÅÈ
ìàécbî" שמעון" לכתוב אדם נתכוון שאם להשמיענו , בא זה תנא – ÄÇÄÅ

האותיות  שתי כגון  ממנו , חלק אלא כתב ולא בזה, וכיוצא "נחור " או

מחשבתו , נעשתה שלא פי  על  אף וכדומה, "נח" או  "שמ" הראשונות
נחשב  זה הרי  עצמו, בפני שם הן  שכתב האותיות שתי ואותן  הואיל 

כותב. משום וחייב גמורה כמלאכה

קמא  תנא שלדעת קמא, תנא על לחלוק כאן בא יהודה שרבי  מפרשים, יש
יהודה  ורבי  חייב, הריהו שלמה, תיבה אינן אפילו שונות אותיות שתי  הכותב
ואפילו שלמה, תיבה שהן  אותיות שתי  כתב כן  אם אלא חייב שאינו  סובר,
בפני שם שהן אותיות שתי אלא ממנה כתב ולא גדולה תיבה לכתוב התכוון

פטור שלמה, תיבה שאינן  אותיות בשתי אבל  חייב, ברם,(ixi`nd)עצמו, .
חייב. הריהו  תיבה, אינן  אפילו  שונות אותיות שתי  שהכותב היא, ההלכה

âקקוודדשש âששבבתת
ד ה נ ש מ ר ו א ב

áúBkä,בשבת –ãçà íìòäa úBiúBà ézL שנעלם כגון  – ÇÅÀÅÄÀÆÀÅÆÈ
לו  נודע ולא אותיות, שתי  כתב זו  שגגה ומתוך  היום, ששבת ממנו 

שבת, שהוא לאות אות בינתיים,áiçבין  לו  נודע ואם חטאת. קרבן – ÇÈ
ו ). משנה (להלן  תנאים בזה úkíñaנחלקו  ,Béãa á אדמה מין – ÈÇÄÀÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn xyr mipy wxt zay zkqn

íLBø,úBiåæ éìúk éðL ìò,ñ÷ðô éçeì éðL ìòå,äæ íò äæ ïébäð ïäå–áiç.BøNa ìò áúBkä–áiç.èøñîä ¥©§¥¨§¥¨¦§©§¥¥¦§¥§¥¤§¦¤¦¤©¨©¥©§¨©¨©§¨¥
BøNa ìò–øæòéìà éaøúàhç áiçî,òLBäé éaøåøèBt. ©§¨©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥

‰ïé÷Lîa áúk,úBøô éîa,íéëøc ÷áàa,íéøôBqä ÷áàa,íi÷úî BðéàL øác ìëáe–øeèt;Bãé øçàì, ¨©§©§¦§¥¥©£©§¨¦©£©©§¦§¨¨¨¤¥¦§©¥¨§©©¨
Bìâøa,B÷tøîáe åéôa;áúkì Ceîñ úçà úBà áúk;áúk éab ìò áúk;ïé"ðéæ éðL áúëå ú"éç áBzëì ïekúð; §©§§¦§©§§¨©©©¨©§¨¨©©©¥§¨¦§©©¦§¥§¨©§¥¥¦

äøBwa ãçàå õøàa ãçà;úéaä éìúk éðL ìò áúk,äæ íò äæ ïébäð ïéàå ñ÷ðô étc éðL ìò–øeèt.áúk ¤¨¨¨¤§¤¨©¨¨©©§¥¨§¥©©¦©§¥©¥¦§¥§¥¤§¦¤¦¤¨¨©
ïB÷éøèBð úçà úBà–àøéúa ïa òLBäé éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. ©©¨¦©¦§ª©¤§¥¨§©¥©£¨¦§¦

:òåö÷îá åæì åæ úåëåîñ ,ïåôöá.qwpt igel 'a lrïéáúåëù ïåâë äæ íò äæ ïéàø÷ðå ïéâäð íà ,íä 'à çåì ìò åàìã â"òàå .åéúåðåáùç åá áúåë éðåðçäù øôñ
:áééç ,äæì äæ ïéëåîñä ïéçåìä éúôù éðù ìò.exya lr azekd:åéãá.exya lr hxynde:åøùáá úåéúåà úøåö äùåò ìæøáá.xhet ryedi iaxåìéôàå

:òùåäé 'øë äëìäå .êëá äáéúë êøã ïéàù éôì ,íã àéöåä
dd.oiwyna:ïäá àöåéëå íéúåú éî åîë ,ïéøéçùîù.zexit ina:úåøéô øàù ìë ìù.mikxc wa`a÷áàäå ìåçä ìò úåéúåà úøåö åòáöàá èøñù ïåâë

:íéëøãáù.mixteq wa`a:øôåñä úñ÷ ìù úéøåøôò.eci xg`lêôäå åéúåòáöàá ñåîìå÷ä æçàù ,åãé áâ ìò:áúëå åãé.ewtxnae:òåøæáù éòöîàä ÷øôä
.azkl jenq zg` ze`:íéúùì äîéìùäå úçà äì âååéæ äáåúë úåà ìöà.azk iab lr azk:íùãçå øáë íéáåúëä úåéúåà ìò ñåîìå÷ øéáòäazke

.oipiif ipy:ï"éðééæ éðù íä åìéàë äàøð íéìâøä éðù àìà ú"éç ìù ââä äàøð àìù.ziad ilzek 'a lr:òåö÷îá ïðéàù.qwpt itc ipy lrïééåùòù
íé÷çåøîä úéáä éìúåë àùéøá àðúå .ïäéðéá ÷éñôîù äî êåúçé ë"àà ïáø÷ì ìåëé åðéàå ,äæ ãåîòá úçà úåàå äæ ãåîòá úçà úåà áúë ,íéãåîò íéãåîò

:éðú÷ åæ óà åæ àìå ,ñ÷ðô éôã éðú øãäå äæî äæ.oewixhep my lr zg` ze`ó"å÷ ïåâë ,äîéìù äáéú úåàä äúåàî íéðéáîå äéìò äãå÷ð ïîéñ äùåòù
:äîåøú å"éú ,øùòî í"î ,ïáø÷.aiig xne` `xiza oa ryedi iax:äáéúä ìë ìù úåéúåà áúë åìéàë ,äîéìù äáéú úåàä äúåàî íéðéáî ìëäù ïåéë

.oixhet minkge:íéîëçë äëìäå .úåéúåà éúù áúë àì éøäù

`xephxa yexit

אדום,àø÷ñaכתומה, צבע מין –ñBîB÷a,( גומ"י) אילן שרף – ÀÄÀÈÀ
íBzð÷ð÷áeנחושת חומרי בהם שיש  ממים הנעשה צבע ((רר  ""חח  – ÀÇÀÇÀ

íLBøאאללבבקק)),, àeäL øác ìëáe;המתקיים רישום –éðL ìò ÀÈÈÈÆÅÇÀÅ
úBiåæ éìúk שני על אותיות שתי  כתב במקום – סמוכים, כתלים ÈÀÅÈÄ

כותל , כל על אות לזווית, מתחברים ñ÷ðôשהם éçeì éðL ìòå– ÀÇÀÅÅÄÀÅ
דף, כל  בשולי אות לזה, זה הסמוכים פנקס של  דפים ïébäðבשני  ïäåÀÅÆÀÄ

äæ íò äæששתי כלומר זו, עם זו  (נקראות) נהגות האותיות ושתי  – ÆÄÆ
הכתלים קצות שבשני  עדהאותיות כך כל סמוכות הדפים בשולי  או

אלו  בכל  ביחד; נקראות כותב.áiçשהן משום –BøNa ìò áúBkä ÇÈÇÅÇÀÈ
בדיו, אותיות שתי –áiçעור על כתב שהרי  èøñîä((ררממבב""םם))..– ÇÈÇÀÈÅ

BøNa ìò, בשרו על  אותיות שתי צורת במחט החורט –øæòéìà éaø ÇÀÈÇÄÁÄÆÆ
úàhç áiçî,כותב משום –øèBt òLBäé éaøå שאין לפי  – ÀÇÅÇÈÀÇÄÀËÇÅ

בכך . כתיבה ryedi.דרך  iaxk dklde
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áúk,בשבת –ïé÷Lîa,תותים של או  ענבים של  כגון  –éîa ÈÇÀÇÀÄÀÅ
úBøô,פירות של  במיץ –íéëøc ÷áàa שרשם האבק, בתוך  – ÅÇÂÇÀÈÄ

באבק, אותיות צורת íéøôBqäבאצבעו  ÷áàaשל בעפרורית – ÇÂÇÇÀÄ
הסופר, íi÷úîקסת BðéàL øác ìëáe,מתקיים אינו  שרישומו – ÀÈÈÈÆÅÄÀÇÅ

øeètכתב מחטאת. –Bãé øçàì,וכתב ידו  שהפך ידו , בגב – ÈÀÇÇÈ
B÷tøîáe åéôa ,Bìâøa או בפיו  או  רגלו באצבעות העט שאחז – ÀÇÀÀÄÀÇÀÀ

rexfde)במרפקו cid zn` xeaig mewn);Ceîñ úçà úBà áúkÈÇÇÇÈ
áúkì והשלימה לה סמוך  אות וכתב כתובה אות שם שהיתה – ÇÀÈ

תיבה; שהן áúkלשתיים éab ìò áúkשתי על העט שהעביר – ÈÇÇÇÅÀÈ
בכך; אותן  וחידש קצת מטושטשות שהיו  כתובות, ïekúðÄÀÇÇאותיות

ïé"ðéæ éðL áúëå ú"éç áBzëìמתוך זיינ"ין  שני כעין שעשה – ÄÀÅÀÈÇÀÅÅÄ
ונמצא  חיברם, ולא חי"ת אות מהם ולעשות למעלה בגג לחברם כוונה

זיינ"ין ; שני  äøBwaשנשארו  ãçàå õøàa ãçà אחת אות כתב – ÆÈÈÈÆÀÆÈÇÈ
אח  ואות הרצפה התקרה;על על úéaäת éìúk éðL ìò áúk– ÈÇÇÀÅÈÀÅÇÇÄ

והוא  אחר; בכותל  אחת ואות אחד בכותל  אחת אות בזווית, שלא
מזו ; זו  רחוקות שהאותיות אלא אחד  בכותל  étcהדין  éðL ìòÇÀÅÇÅ

ñ÷ðô,זה בעמוד  אחת ואות זה בעמוד אחת אות –ïébäð ïéàå ÄÀÅÀÅÆÀÄ
äæ íò äæ אלו בכל ביחד ; נקראות האותיות ואין –øeèt– ÆÄÆÈ

והטעם, elbxaמחטאת; e` eci xg`ly,כתיבה דרך  זו  אין  וכדומה
azkl jenq zg` ze` azekae,אותיות שתי  של כתיבה כאן  אין וכו'

dxewa cg`e ux`a cg` azekae.ביחד נקראות האותיות שתי אין וכו '
ïB÷éøèBð úçà úBà áúkקיצור לסימן לאות, מעל  גרש  שעשה – ÈÇÇÇÈÄ

כגון מלה, אדון),`'של  =)'x,( רבי =)àøéúa ïa òLBäé éaøÇÄÀËÇÆÀÅÈ
áiçî כאילו זה הרי  שלמה, תיבה האות מאותה מבינים שהכל  כיון – ÀÇÅ

התיבה. כל ïéøèBtכתב íéîëçå.אותיות שתי  כתב לא שהרי  – ÇÂÈÄÀÄ
.minkgk dklde

izdw - zex`ean zeipyn
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·àeäL ìk LøBçä,àeäL ìk ãøæîäå íñø÷îäå Lkðîä–áiç.íéöò èwìîä,ïwúì íà–ïäL ìk,íà ©¥¨¤©§©¥§©§©§¥§©§¨¥¨¤©¨©§©¥¥¦¦§©¥¨¤¥¦
÷qäì–äl÷ äöéa ìMáì éãk.íéáNò èwìîä,ïwúì íà–ïäL ìk,äîäaì íà–éãbä ét àGîk. §¤¥§¥§©¥¥¨©¨©§©¥£¨¦¦§©¥¨¤¥¦©§¥¨¦§¦©§¦
‚úBiúBà ézL áúBkä,BìàîNa ïéa Bðéîéa ïéa,ãçà íMî ïéa,úBîL éðMî ïéa,úBiðîîñ éðMî ïéa,ìëa ©¥§¥¦¥¦¦¥¦§Ÿ¥¦¥¤¨¥¦§¥¥¥¦§¥©§¨¦§¨
ìïBL–áiç.øîàéñBé éaø:ø íeMî àlà úBiúBà ézL eáiç àGíL,ïkLnä éLø÷ ìò ïéáúBk eéä CkL, ¨©¨¨©©¦¥¦§§¥¦¤¨¦Ÿ¤¤¨¨§¦©©§¥©¦§¨

Bâeæ ïa eäæéà òãéì.øîàéaø:ìBãb íMî ïè÷ íL eðéöî,ìàeîLe ïBòîMî íL,øBçpî çð,ìàiðcî ïc,ãb ¥©¥¤¤¨©©¦¨¦¥¨¨¦¥¨¥¦¦§§¥Ÿ©¦¨¨¦¨¦¥¨
ìàécbî. ¦©¦¥

„ãçà íìòäa úBiúBà ézL áúBkä–áiç.Béãa áúk,íña,àø÷ña,íBzð÷ð÷áe ñBîB÷a,àeäL øác ìëáe ©¥§¥¦§¤§¥¤¨©¨¨©¦§§©§¦§¨§§©§©§§¨¨¨¤

aa.ykpnd:äùéøç ïéòî äëàìî àéäå íéçîöä éø÷ò áéáñ øôåç à"ô .íéáåè êåúî íéòø íéáùò ùìåú.mqxwnî íéùáé íéôðò õöå÷:åð÷úì ïìéàä ï.cxfn
:åðîî ïúåà ïéööå÷å ïìéàä çë íéùéçëîå íéìãâúîå íéáåøî ïäù íéîòôå ,åæ äðù ìù íéùãç íéçì íéãøæ.owzl m`ïî åöö÷å ,ò÷ø÷ä úà åà ïìéàä úà

:øáåçîä.dlw dvia:íéöéá øàùî øúåé ìùáúäì äì÷ àéäù ,úìåâðøú úöéáî úøâåøâë
bb.el`nya oia epinia oia:äáéúë äðéà ìàîù úáéúë íãà ìë øàùá åìéàã ,åéãé éúùá èìåù àåäù íãàá.cg` myn oia:ïéôìà ïäéúùipyn

.zeny:úéá óìà.zeipnnq ipyníéáúåëù ïåâë ,íéðîéñ éðùî øîåìë úåéðîñ éðùî éñøâã íéøôñ úéàå .àø÷éñá ãçàå åéãá ãçà'‡å ãçà ïîéñì'·
:íéðù ïîéñì.oeyl lka:äîåàå äîåà ìë ìù áúëå.myex meynøãñ åôéìçé àì åäåîé÷éùëìå ïúåà íé÷øôîù éðôî ,ïëùîä éùø÷á ïéùåò åéäù ïîéñ

:é"øë äëìä ïéàå .áééç ,ïîéñì àîìòá úåîéùø éðù íùøù àìà áúë àì åìéôàã øîéîì éñåé éáø àúàå .íéùø÷ä.ohw my epivnøîâð àìù ô"òà øîåìë
:äëìä ïëå ,áééç øçà íå÷îá úîéé÷úîå äáéú àéåä úö÷î åúåàå ìéàåä ,äúö÷î áúëå äìåãâ äáéú áåúëì ïéåëúðù ,åúëàìî

cc.mqa:æ"òìá è"ðîéôøåàxwiqa.`:íåãà òáåöù ïáà ïéî.qenewa:æ"òìá àîåâ ïìéà óøù à"ô .øåçù åòáöå øôò ïéî.mezpwpwaæ"òìáå ,éáøòá â"àæ
:éì"åàéøãå.myex `edy xac lkae:íéé÷úî åîåùøù íùåø àåäù ,æ"òìá ù"éìàâ ,íéöôò íäá åøùù íéî ééåúàì.zeief ilzek 'a lrúçàå çøæîá úçà

`xephxa yexit

l`ilnb oa oerny oaxk dkld.

âששייששיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

LøBçä,בשבת –àeäL ìk,חייב –Lkðîä עשבים התולש – ÇÅÈÆÇÀÇÅ
הירקות, מתוך  או  התבואה מתוך את íñø÷îäåרעים הקוצץ – ÀÇÀÇÀÅ

האילן , מן היבשים לחים,ãøæîäåהענפים ענפים האילן  מן הקוצץ – ÀÇÀÈÅ
האילן , את ומכחישים מדי  מרובים הם àeäLשפעמים ìk העושה – ÈÆ

שהוא, כל  אפילו  הללו המלאכות וישáiçאחת חורש ; משום – ÇÈ
זורע משום íéöò((ההממאאיירריי  ))..אומרים: èwìîä,האילנות מן –íà ÇÀÇÅÅÄÄ

ïwúì, האילן את או  הקרקע את לתקן התכוון  אם –ïäL ìk– ÀÇÅÈÆÅ
חורש  משום חייב שהן  כל rwxwd)המלקט z` owzl oeekzdyk) או

זורע oli`d).משום z` owzl oeekzdyk)÷qäì íà מלקטם ואם – ÄÀÆÅ
שיעורם תנורו , בהם להסיק ÷älבשביל äöéa ìMáì éãk– ÀÅÀÇÅÅÈÇÈ

לעיל שבארנו כמו  להתבשל, קלה שהיא תרנגולת של מביצה כגרוגרת

מעמר . משום עליהם וחייב ה); íéáNò(ח, èwìîä שתולשם – ÇÀÇÅÂÈÄ
המחובר, ïwúìמן  íàהמלקט הקרקע, את לתקן  כוונתו אם –ìk ÄÀÇÅÈ

ïäL,חורש משום חייב –äîäaì íà להאכילם כוונתו אם – ÆÅÄÇÀÅÈ
שיעורם éãbäלבהמתו, ét àGîk.מעמר משום וחייב – ÄÀÄÇÀÄ

כפירושם  המחובר, מן  שתולשם – עשבים" ו"המלקט עצים" "המלקט בארנו 
בעל אבל והגר"א. המאירי גם מפרשים וכן מברטנורא, והרב רש"י  של 

מפרש: ישראל" mivr"תפארת hwlnd,קצוציםmiayr hwlnd.תלושים

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לעיל שנימנה אותיות שתי  בכותב המשניות דנות פרקנו  סוף ועד זו במשנה החל 
המלאכות. אבות בין ב) (ז,

úBiúBà ézL áúBkä,בשבת –ïéa Bðéîéa ïéaBìàîNa– ÇÅÀÅÄÅÄÄÅÄÀÙ
בשאר ואילו ידיו , בשתי השולט באדם כאן  שמדובר מבואר , בגמרא

עליה; חייב ואין כתיבה אינה שמאל ביד  כתיבתו אדם íMîכל  ïéaÅÄÅ
ãçà כגון פעמיים, האות אותה שכתב –;aa כגון ``, מפרשים: ויש  ÆÈ

,yy ,cc ,bbשלמה תיבה הן  האותיות ששתי  ררבבייכלומר  תתווסספפוותת ((עעייייןן

אאייגגרר  )) הרמב"םעעקקייבבאא   פוסק וכן יי));;, ייאא,, ששבבתת úBîL((ההלל  '' éðMî ïéaÅÄÀÅÅ
כגון שונות, אותיות שתי –ba ,a`;(תיבה אינן éðMî(אפילו  ïéaÅÄÀÅ

úBiðîîñ;(אדום צבע (מין בסיקרא אחת ואות בדיו  אחת אות – ÇÀÈÄ
גורסים: zeipniqויש  ipyn oia ספרות שתי כגון  סימנים, שני כלומר  –

ייששרראאלל"")),, ïBLì((""תתפפאאררתת ìëa,אומה כל של  בכתב –áiç בשוגג – ÀÈÈÇÈ
מיתה. ובמזיד  úBiúBàחטאת ézL eáiç àG :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÄÀÀÅÄ

ø íeMî àlàíL אלא אותיות כתב לא שאפילו סובר , יוסי רבי  – ÆÈÄÙÆ
חייב, הריהו  סתם, רשמים שני ÷éLøרשם ìò ïéáúBk eéä CkLÆÈÈÀÄÇÇÀÅ

ïkLnä,שבמדבר המסעות מחמת המשכן  את מפרקים והיו  הואיל  – ÇÄÀÈ
הקרשים, על סימן  רושמים Bâeæהיו ïa eäæéà òãéì יתחלף שלא – ÅÇÅÆÆ

מלאכות  למדים והרי  חנייתם, בשעת המשכן בהקמת הקרשים סדר להם
הוא  הרושם יוסי  רבי  שלדעת מפרש , הרמב"ם המשכן. ממלאכת שבת

אלא  חייב אינו  בלבד  אותיות שתי והכותב עצמו , בפני  מלאכה אב
הוא הכותב תולדת שהרושם היא, ההלכה ברם, רושם. ((ררממבב""םם  משום

ייזז  )).. ייאא  ,, ששבבתת éaøההלל'' øîà:גורסים ויש –:dcedi iax xn`eðéöî ÈÇÇÄÈÄ
ìBãb íMî ïè÷ íL, עצמו בפני  שם הוא גדול משם שחלק – ÅÈÈÄÅÈ

ãbכגון ,ìàiðcî ïc ,øBçpî çð ,ìàeîLe ïBòîMî íLÅÄÄÀÀÅÙÇÄÈÈÄÈÄÅÈ
ìàécbî" שמעון" לכתוב אדם נתכוון שאם להשמיענו , בא זה תנא – ÄÇÄÅ

האותיות  שתי כגון  ממנו , חלק אלא כתב ולא בזה, וכיוצא "נחור " או

מחשבתו , נעשתה שלא פי  על  אף וכדומה, "נח" או  "שמ" הראשונות
נחשב  זה הרי  עצמו, בפני שם הן  שכתב האותיות שתי ואותן  הואיל 

כותב. משום וחייב גמורה כמלאכה

קמא  תנא שלדעת קמא, תנא על לחלוק כאן בא יהודה שרבי  מפרשים, יש
יהודה  ורבי  חייב, הריהו שלמה, תיבה אינן אפילו שונות אותיות שתי  הכותב
ואפילו שלמה, תיבה שהן  אותיות שתי  כתב כן  אם אלא חייב שאינו  סובר,
בפני שם שהן אותיות שתי אלא ממנה כתב ולא גדולה תיבה לכתוב התכוון

פטור שלמה, תיבה שאינן  אותיות בשתי אבל  חייב, ברם,(ixi`nd)עצמו, .
חייב. הריהו  תיבה, אינן  אפילו  שונות אותיות שתי  שהכותב היא, ההלכה

âקקוודדשש âששבבתת
ד ה נ ש מ ר ו א ב

áúBkä,בשבת –ãçà íìòäa úBiúBà ézL שנעלם כגון  – ÇÅÀÅÄÀÆÀÅÆÈ
לו  נודע ולא אותיות, שתי  כתב זו  שגגה ומתוך  היום, ששבת ממנו 

שבת, שהוא לאות אות בינתיים,áiçבין  לו  נודע ואם חטאת. קרבן – ÇÈ
ו ). משנה (להלן  תנאים בזה úkíñaנחלקו  ,Béãa á אדמה מין – ÈÇÄÀÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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íLBø,úBiåæ éìúk éðL ìò,ñ÷ðô éçeì éðL ìòå,äæ íò äæ ïébäð ïäå–áiç.BøNa ìò áúBkä–áiç.èøñîä ¥©§¥¨§¥¨¦§©§¥¥¦§¥§¥¤§¦¤¦¤©¨©¥©§¨©¨©§¨¥
BøNa ìò–øæòéìà éaøúàhç áiçî,òLBäé éaøåøèBt. ©§¨©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥

‰ïé÷Lîa áúk,úBøô éîa,íéëøc ÷áàa,íéøôBqä ÷áàa,íi÷úî BðéàL øác ìëáe–øeèt;Bãé øçàì, ¨©§©§¦§¥¥©£©§¨¦©£©©§¦§¨¨¨¤¥¦§©¥¨§©©¨
Bìâøa,B÷tøîáe åéôa;áúkì Ceîñ úçà úBà áúk;áúk éab ìò áúk;ïé"ðéæ éðL áúëå ú"éç áBzëì ïekúð; §©§§¦§©§§¨©©©¨©§¨¨©©©¥§¨¦§©©¦§¥§¨©§¥¥¦

äøBwa ãçàå õøàa ãçà;úéaä éìúk éðL ìò áúk,äæ íò äæ ïébäð ïéàå ñ÷ðô étc éðL ìò–øeèt.áúk ¤¨¨¨¤§¤¨©¨¨©©§¥¨§¥©©¦©§¥©¥¦§¥§¥¤§¦¤¦¤¨¨©
ïB÷éøèBð úçà úBà–àøéúa ïa òLBäé éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. ©©¨¦©¦§ª©¤§¥¨§©¥©£¨¦§¦

:òåö÷îá åæì åæ úåëåîñ ,ïåôöá.qwpt igel 'a lrïéáúåëù ïåâë äæ íò äæ ïéàø÷ðå ïéâäð íà ,íä 'à çåì ìò åàìã â"òàå .åéúåðåáùç åá áúåë éðåðçäù øôñ
:áééç ,äæì äæ ïéëåîñä ïéçåìä éúôù éðù ìò.exya lr azekd:åéãá.exya lr hxynde:åøùáá úåéúåà úøåö äùåò ìæøáá.xhet ryedi iaxåìéôàå

:òùåäé 'øë äëìäå .êëá äáéúë êøã ïéàù éôì ,íã àéöåä
dd.oiwyna:ïäá àöåéëå íéúåú éî åîë ,ïéøéçùîù.zexit ina:úåøéô øàù ìë ìù.mikxc wa`a÷áàäå ìåçä ìò úåéúåà úøåö åòáöàá èøñù ïåâë

:íéëøãáù.mixteq wa`a:øôåñä úñ÷ ìù úéøåøôò.eci xg`lêôäå åéúåòáöàá ñåîìå÷ä æçàù ,åãé áâ ìò:áúëå åãé.ewtxnae:òåøæáù éòöîàä ÷øôä
.azkl jenq zg` ze`:íéúùì äîéìùäå úçà äì âååéæ äáåúë úåà ìöà.azk iab lr azk:íùãçå øáë íéáåúëä úåéúåà ìò ñåîìå÷ øéáòäazke

.oipiif ipy:ï"éðééæ éðù íä åìéàë äàøð íéìâøä éðù àìà ú"éç ìù ââä äàøð àìù.ziad ilzek 'a lr:òåö÷îá ïðéàù.qwpt itc ipy lrïééåùòù
íé÷çåøîä úéáä éìúåë àùéøá àðúå .ïäéðéá ÷éñôîù äî êåúçé ë"àà ïáø÷ì ìåëé åðéàå ,äæ ãåîòá úçà úåàå äæ ãåîòá úçà úåà áúë ,íéãåîò íéãåîò

:éðú÷ åæ óà åæ àìå ,ñ÷ðô éôã éðú øãäå äæî äæ.oewixhep my lr zg` ze`ó"å÷ ïåâë ,äîéìù äáéú úåàä äúåàî íéðéáîå äéìò äãå÷ð ïîéñ äùåòù
:äîåøú å"éú ,øùòî í"î ,ïáø÷.aiig xne` `xiza oa ryedi iax:äáéúä ìë ìù úåéúåà áúë åìéàë ,äîéìù äáéú úåàä äúåàî íéðéáî ìëäù ïåéë

.oixhet minkge:íéîëçë äëìäå .úåéúåà éúù áúë àì éøäù

`xephxa yexit

אדום,àø÷ñaכתומה, צבע מין –ñBîB÷a,( גומ"י) אילן שרף – ÀÄÀÈÀ
íBzð÷ð÷áeנחושת חומרי בהם שיש  ממים הנעשה צבע ((רר  ""חח  – ÀÇÀÇÀ

íLBøאאללבבקק)),, àeäL øác ìëáe;המתקיים רישום –éðL ìò ÀÈÈÈÆÅÇÀÅ
úBiåæ éìúk שני על אותיות שתי  כתב במקום – סמוכים, כתלים ÈÀÅÈÄ

כותל , כל על אות לזווית, מתחברים ñ÷ðôשהם éçeì éðL ìòå– ÀÇÀÅÅÄÀÅ
דף, כל  בשולי אות לזה, זה הסמוכים פנקס של  דפים ïébäðבשני  ïäåÀÅÆÀÄ

äæ íò äæששתי כלומר זו, עם זו  (נקראות) נהגות האותיות ושתי  – ÆÄÆ
הכתלים קצות שבשני  עדהאותיות כך כל סמוכות הדפים בשולי  או

אלו  בכל  ביחד; נקראות כותב.áiçשהן משום –BøNa ìò áúBkä ÇÈÇÅÇÀÈ
בדיו, אותיות שתי –áiçעור על כתב שהרי  èøñîä((ררממבב""םם))..– ÇÈÇÀÈÅ

BøNa ìò, בשרו על  אותיות שתי צורת במחט החורט –øæòéìà éaø ÇÀÈÇÄÁÄÆÆ
úàhç áiçî,כותב משום –øèBt òLBäé éaøå שאין לפי  – ÀÇÅÇÈÀÇÄÀËÇÅ

בכך . כתיבה ryedi.דרך  iaxk dklde

ה ה נ ש מ ר ו א ב

áúk,בשבת –ïé÷Lîa,תותים של או  ענבים של  כגון  –éîa ÈÇÀÇÀÄÀÅ
úBøô,פירות של  במיץ –íéëøc ÷áàa שרשם האבק, בתוך  – ÅÇÂÇÀÈÄ

באבק, אותיות צורת íéøôBqäבאצבעו  ÷áàaשל בעפרורית – ÇÂÇÇÀÄ
הסופר, íi÷úîקסת BðéàL øác ìëáe,מתקיים אינו  שרישומו – ÀÈÈÈÆÅÄÀÇÅ

øeètכתב מחטאת. –Bãé øçàì,וכתב ידו  שהפך ידו , בגב – ÈÀÇÇÈ
B÷tøîáe åéôa ,Bìâøa או בפיו  או  רגלו באצבעות העט שאחז – ÀÇÀÀÄÀÇÀÀ

rexfde)במרפקו cid zn` xeaig mewn);Ceîñ úçà úBà áúkÈÇÇÇÈ
áúkì והשלימה לה סמוך  אות וכתב כתובה אות שם שהיתה – ÇÀÈ

תיבה; שהן áúkלשתיים éab ìò áúkשתי על העט שהעביר – ÈÇÇÇÅÀÈ
בכך; אותן  וחידש קצת מטושטשות שהיו  כתובות, ïekúðÄÀÇÇאותיות

ïé"ðéæ éðL áúëå ú"éç áBzëìמתוך זיינ"ין  שני כעין שעשה – ÄÀÅÀÈÇÀÅÅÄ
ונמצא  חיברם, ולא חי"ת אות מהם ולעשות למעלה בגג לחברם כוונה

זיינ"ין ; שני  äøBwaשנשארו  ãçàå õøàa ãçà אחת אות כתב – ÆÈÈÈÆÀÆÈÇÈ
אח  ואות הרצפה התקרה;על על úéaäת éìúk éðL ìò áúk– ÈÇÇÀÅÈÀÅÇÇÄ

והוא  אחר; בכותל  אחת ואות אחד בכותל  אחת אות בזווית, שלא
מזו ; זו  רחוקות שהאותיות אלא אחד  בכותל  étcהדין  éðL ìòÇÀÅÇÅ

ñ÷ðô,זה בעמוד  אחת ואות זה בעמוד אחת אות –ïébäð ïéàå ÄÀÅÀÅÆÀÄ
äæ íò äæ אלו בכל ביחד ; נקראות האותיות ואין –øeèt– ÆÄÆÈ

והטעם, elbxaמחטאת; e` eci xg`ly,כתיבה דרך  זו  אין  וכדומה
azkl jenq zg` ze` azekae,אותיות שתי  של כתיבה כאן  אין וכו'

dxewa cg`e ux`a cg` azekae.ביחד נקראות האותיות שתי אין וכו '
ïB÷éøèBð úçà úBà áúkקיצור לסימן לאות, מעל  גרש  שעשה – ÈÇÇÇÈÄ

כגון מלה, אדון),`'של  =)'x,( רבי =)àøéúa ïa òLBäé éaøÇÄÀËÇÆÀÅÈ
áiçî כאילו זה הרי  שלמה, תיבה האות מאותה מבינים שהכל  כיון – ÀÇÅ

התיבה. כל ïéøèBtכתב íéîëçå.אותיות שתי  כתב לא שהרי  – ÇÂÈÄÀÄ
.minkgk dklde

izdw - zex`ean zeipyn

יעבוד את השם בשמחה ובבירחון גמוט אשט משגיח הוא עליו ועל כל בני-ביתו 
שי' בתוככי כלל ישטאל

ממכתב, כ"ג רבת, תשי"ז
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` cenr a scäðùî:ziaxr ly rny z`ixw onf ligzn izni` zx`an dpynd
ïéáøòa òîL úà ïéøB÷ éúîéàîlka rny z`ixw `exwl xyt` iznn - ¥¥¨©¦¤§©¨£¨¦

.axríéðäkäL äòMîelahe e`nhpyíéñðëðqpkdl mi`yx -ìBëàì ¦¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦¤¡
,ïúîeøúa`xewd la` .daiky onf `ed f`ny ,miakekd z`v zryn epiidc ¦§¨¨

,miakekd z`vl mcew akyl mc` ipa ly mkxc oi`y iptn ,`vi `l okl mcew
.daiky onfk aygp df onf oi`e

.dnexz zlik` onfa rny z`ixw onf z` dpynd dzlz recn zx`an `xnbd:`xnbd zl`eyéãkî[ixd-]íéðäk ¦§¦Ÿ£¦
,elahe e`nhpyéìëà à÷ úîéàlek`l mi`yx md izni` -íéáëBkä úàö úòMî ,äîeøz,,ok m`eéðúì ¥©¨¨§¦§¨¦§©¥©¨¦¦§¥

`ed rny z`ixw onfy xnel `pzl did -,íéáëBkä úàö úòMî.dnexz zlik` onfa z`f dlz recnedaiyn ¦§©¥©¨¦
:`xnbdïì òîLî÷ déçøBà ábà àúlîy ,sqep oic ab` jxca `pzd eprinyd ±íéðäk,elahe e`nhpy ¦§¨©©§¥¨©§©¨Ÿ£¦

éìëà à÷ úîéàlek`l mi`yx md izni` -ïì òîLî÷ àäå .íéáëBkä úàö úòMî ,äîeøúayecigde - ¥©¨¨§¥¦§¨¦§©¥©¨¦§¨¨©§©¨
,`ed dfa eprinydyàákòî àì äøtëcdaif oebk ,oaxwa dielz dzxdhy d`neha mipdkd e`nhp m` mby - §©¨¨Ÿ§©§¨

.dnexz zlik`a md mixzen ,myny aixrde elahyk cin `l` ,dnexza mzlik` z` zakrn oaxwd z`ad oi` ,zrxve
.miweqta exewn oke ,df yecig x`ean da `ziixa d`ian `xnbd:`xnbd zxne`dxtkd oexqgy ,epxn`y df yecig

`ed ,dnexz zlik`a akrn epi`àéðúãkdxeza xn`p ,`ziixaa epipyy enk -(f ak `xwie)øäèå LîMä àáe' ¦§©§¨¨©¤¤§¨¥
,oaxwa dielz dzxdhy d`neha `nhd odk elit`y [cin x`eaiy itk] df weqtn cenll yie ,'miWcTd on lk`i xg`e§©©Ÿ©¦©¢¨¦

wx mewn lknBLîL úàéa[dngd zriwy-],äîeøúa ìBëàlî Bzákòîs` ,dngd drwy `ly onf lky ¦©¦§§©©§¦¤¡¦§¨
i`yx `ed dngd drwyy xg` la` ,[weqta mixkfend 'miycw'd `idy] dnexza lke` epi` ,ez`nehn lahy it lr

,da lek`lïéàåz`ad,äîeøúa ìBëàlî Bzákòî Búøtk'mixetik xqegn' llka oiicr `edy it lr s`y §¥©¨¨§©©§¦¤¡¦§¨
.dnexz zlik`n eakrn df oi` mewn lkn ,xgnl `l` ezxtk oaxw z` `ian epi`e ,[dxtk-]

.`ziixaa `aedy weqtd xe`iaa dpc `xnbd:`xnbd zl`eyéàäc éànîexn`py dny yxtl `ziixal oipne - ¦©§©
'LîMä àáe'l dpeekdLîMä úàéa,dngd zriwy -éàäåxn`py dne -'øäèå'y dpeekdàîBé øäè± ¨©¤¤¦©©¤¤§©§¨¥¨©¨

cer rewyl siqeze dngd rwyz xy`ky ,xnel aezkd zpeek df itle ,mlerdn ynyd xe` dptzd xnelk ,meid xdhp
,jk yxtl `ziixal oipn ,dnexza zlik`a xzen odkd didi miakekd e`xie ixnbl rwyzy cr

àîìéc,'WnXd `aE' xn`py dny ,xg` ote`a weqtd z` yxtl yi `ny -àeä BøBà úàéa`id ea dpeekd - ¦§¨¨©¤¤¦©
,ezxtk z`ad mei `edy ,ipinyd meid ly exweaa ynyd gxfzyéàîexn`py dn ly eyexit edne ±,'øäèå'dpeekd ©§¨¥

`id eaàøáb øäè`eaz xy`ky ,ieeiv oeyla md weqtd ixacy epiide .eizepaxw z`ad ici lr mc`d xdhiy ± ¨©©§¨
ok` m` .dnexza xzen `ed okn xg`l wxe ,eizepaxw z` `iadl mc`d lr lhen ,'xdhe' ,gxfz xy`k xnelk ,ynyd
`ziixal oipne ,eizepaxw z`ad mcew dlke`l leki epi`y ,dnexzd zlik`a zakrn dxtkdy `vnp ,df yexitk yxtp

.zakrn dpi` eit lry xg`d ote`a yxtl
:`xnbd zvxzn,àìéL áø øa äaø øîà'xdhe'e exe` [zgixf-] z`ia `ed 'ynyd `ae'y ,df yexitk xnel oi` ¨©©¨©©¦¨

y ,eizepaxw `iaiy ieeiv `edàø÷ àîéì ïk íà[xnel weqtl did-],'øäèéå''xdhe' `le ,ieeiv oeyl `edy ¦¥¥¨§¨§¦§©
,i`ce `l` .`linn xdhp `ed ynyd `eaay ernynyéàîxn`py dn ly eyexit edn ±,'øäèå'`id ea dpeekdøäè ©§¨¥¨©

àîBé`id weqtd oeyle ,epnn ynyd xe` dptzde meid xdhp ±éLðéà éøîàãk[xnel miyp`d milibxy itk-] ¨¦§¨§¦¦§¥

רש"י 

.åøåà úàéá àîìéãynyd xe`iy
z`ada envr yi`d xdhie ipinyd meia

:lk`i xg`e eizepaxw.ïë íài`dc
`xw `nip `ed ieev oeyl xdhe `xw

:xdhe i`n xdhie.éëãàxar oeyl
:ynyd mlerd on dptzp

 עין יעקב - מסכת בטכות 
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àîBé ékcàå àLîL áøòéàdwlzqd ,xnelk ,meid xdhpe dngd drwy - ¦£©¦§¨§¦©¦¨
zriwy epiid 'ynyd `ae' okl mcew xn`py dn `linne] ixnbl mlerd on ynyd
ynyd daixrdy xg`y ,`id jk weqtd zpeeky `vnpe .[dzgixf `le dngd

.`ziixad ixacke ,dnexza lek`l odkd i`yx ,miakekd z`va ixnbl
:yny axrda wqer 'xdhe ynyd `ae' weqtdy ,zxg` dgked d`ian `xnbdàáøòîa,l`xyi ux`a -àädgked-] §©£¨¨¨

[ef,àìéL áø øa äaøc,['xdhie' xnel weqtl did ok m`y meyn] `xab xdh `ed 'xdhe'y xnel oi`yòéîL àì §©¨©©¦¨Ÿ§¦©
eäì,derny `l -ejk meynàéòaéî dì eòa,ewtzqd jke .weqtd yexita wtq ewtzqd -éàäxn`py df - §¨¨¦©§¨©

,'LîMä àáe'm`dàeä BLîL úàéa,dngd zriwyl ea dpeekd -edf itléàîxn`py dn ly eyexit edn ± ¨©¤¤¦©¦§©
,'øäèå'y `id ea dpeekdàîBé øäè.miakekd z`v epiide ,ixnbl epnn ynyd xe` dptzde meid xdhpy ±Bà §¨¥¨©¨
àîìéc,'ynyd `ae'y ,xg` ote`a yxtp `ny ±àeä BøBà úàéa,ipinyd meid xweaa dngd zgixfl ea dpeekd - ¦§¨¦©

éàîet edne ±xn`py dn ly eyexi,'øäèå'`id ea dpeekdàøáb øäè,eizepaxw z`ad ici lr mc`d xdhiy ± ©§¨¥¨©©§¨
.dnexza lek`l lkei f` wxe

dì eèLt øãäåmwitq z` l`xyi ux` ipa ehyt jk xg`e -éðz÷cî ,àúééøaî[epipyy jkn-],àúééøáa §¨©¨§¨¦¨©§¨¦§¨¨¥§¨©§¨
,oznexza lek`l oi`kf mipdkdy dryn ,'eke ziaxra rny z`ixw zexwl oiligzn izni`n'úàö øácì ïîéñ¦¨©¨¨¥

,'íéáëBkäok m` ,ezxtk z` `iad `l oiicry s`e ,miakekd z`va `ed dnexz zlik` onfy ixddpéî òîL- ©¨¦§©¦¨
,weqta xen`d 'ynyd `ae'y ef `ziixan gkenàeä BLîL úàéa,dngd zriwyl ea dpeekd -éàîeeyexit edne ± ¦©¦§©

xn`py dn ly,'øäèå'`id ea dpeekdàîBé øäèlek`l odkd xzen f`e ,epnn ynyd xe` dptzde meid xdhpy ± §¨¥¨©¨
.jkn eakrn epi` ezxtk z` `iad `ly dne ,dnexza

רש"י 

.àúééøáîoizrnya onwl ipzwc
oznexza lek`l oiqpkp mipdkdy dryn
oi` n"y miakekd z`v xacl di`xe

:ozakrn ozxtk

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

 הוו"ח אי"נ נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר מאיר ליבער שי'

שלום וברכה!

...נהניתי ביותר מהבשורה טובה מהתרחבות חוג הלומדים בהשיעור תניא שלהם, וכבר 
אלה  כמו  בענינים  הצלחה  שכשרואים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  ידוע 
הרי צריך זה לעורר תוספת כח בההשתדלות להגדיל עוד יותר את הענינים, באמרו לנפשו, ומה 
בהשתדלות עד עתה שהיתה קטנה לפי ערך נתן הקב"ה הצלחה כזו הרי עאכו"כ אם היו משתדלים 

כראוי, והאריכות בזה אך למותר.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי בקשר עם חג הגאולה הוא י"ט כסלו, ומהנכון הי' שיתייעץ עם 
הרה"ח כו' מוה"ר אלי' משה שי' ליס, אם כדאי לפרסם תוכנו בין משתתפי השיעור, ובאיזה אופן.

בברכה - המחכה לבשו"ט.
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc mixcp(oey`x meil)

÷øéä ïî øãåðä ¯ éòéáù ÷øô

äðùî
mixacd md dn ,miniieqn mixacn mixcepa oecl jiynn df wxt

nd .mxcpa millkpdon xcepa llkp dn zx`an dpey`xd dpy
.wxid
øãBpäzepdil `ly,ïéòeìãa øzeî ,÷øiä ïîoi`y itl oeiky ©¥¦©¨¨¨¦§¦

`l` mc` ipa oeyla wxi mi`xwp mpi` ,milk`p mdly milrd
,dnc`d ixtøñBà àáé÷ò éaøåmc` ipa oeylay xaeqy ,mirelca §©¦£¦¨¥

.wxi llka md mbBì eøîàminkg,àáé÷ò éaøìdi`x `iadl yi ¨§§©¦£¦¨
,wxi llka mpi` mc` ipa oeyla mirelcyàìäå[ixde]íãà øîBà ©£Ÿ¥¨¨

ìç÷ BçeìLdpw jl -àeäå ,÷øé éìgilydm`epi``venwxi ¦§©¦¨¨§
glynl xfegeøîBàeléúàöî àìwxi,ïéòeìc àlàeze` l`eye ¥Ÿ¨¨¦¤¨§¦

,wxi llka mpi` mirelcy di`x yi o`kn ixd .mdn zepwl m`d
z` le`yle xefgl `la gilyd mgwel did wxi llka md m`y

.glynd itíäì øîà,minkgl `aiwr iaxøácä ïkitk - ¨©¨¤¥©¨¨
di`x `ian ip` dfn la` ,gilyd bdpi jk ok`y mzxn`y
xefgi mirelc `vni m` wx ixdy ,wxi llka ok mdy izhiyl

,m`iadl m`d glynd z` l`yieànL Bàile` m`d j` -øîBà ¤¨¥
àeäglynlúéðèé÷ àlà éúàöî àì,mdn jl `ia` m`dàlà Ÿ¨¨¦¤¨¦§¦¤¨

ok l`ey epi`e ,m`iadl m` eit z` l`ey mirelc lr wxy mrhd
iptn ,ziphw lrïéòeìcäLmd÷øé ììëaokzie ,mc` ipa oeyla ¤©§¦¦§¨¨¨

,mirelca mb oipern wxi ywiay glyndyììëa Bðéà úéðèé÷å§¦§¦¥¦§¨
÷øé.mda oipern epi` wxi glynd ywiayk i`cee ¨¨

:wxid on zepdil `ly xcepa sqep oic dpynd d`ian
éøönä ìBôa øeñàåeceraçìenk milk`p oiicr ely milrd f`y §¨§©¦§¦©

,wxi df avna `xwp okl ,wxiaLáéa øzeîeletdy onfny - ¨§¨¥
oi` yaiizn`xwp epi`e ,milrd `le ekezay rxfd wx epnn lk`p

.wxi xzei

àøîâ
dpyna epipy'eë ÷øiä ïî øãBpä:xqe` `aiwr iaxe oirelca xzen ©¥¦©¨¨

:`aiwr iax ixac lr dywn `xnbd
øãð ÷øé ïî àäåxqe` recne ,wxin zepdil `ly did excp ixde - §¨¦¨¨¨©

.dnc`d ixt `l` wxi mpi`y mirelcd z` `aiwr iax
,`xnbd zvxznàìeò øîàxcepdy dpynd z` yxtl oi` ok`y ¨©¨

`l` ,'ilr wxi' mpew xn`øîBàampew,'éìò äøéã÷ é÷øé'jkay §¥©§¥§¥¨¨©
xac xeq`l epevxay gken ,'dxicw iwxi' xnel eixaca siqedy
gily ixdy ,mirelcl ezpeeky xazqne ,wxid caln sqep

.mirelc zepwl m`d jlnp `ven epi`e wxi zepwl ywazny
:`ler ly evexiz lr dywn `xnbd

md ixd ,mirelc xeq`l dvexy itl epeyla xziiy yxtl recn
.'dxicw iwxi' epeyl zernyna mpi`e wxi oin `làîìéãå`nye §¦§¨

mb xeq`l ick epeyla xzii÷øémi`ad milvae miney oebk ¨¨
z` mirhdläøã÷a ìëàpäokleøîà÷iwxi'xzei i`cee ,'dxicw ©¤¡¨¦§¥¨¨¨©

millkp el` zewxi ixdy ,eixac zpeek dzid jky xazqn
.'dxicw iwxi' oeyl zernyna

ote`a zxacny dpynd z` yxtl oi` ok`y ,`xnbd zvxzn
`l` ,'ilr dxicw iwxi' xn`yøîBàampewäøã÷a ìMaúnä ÷øé' §¥¨¨©¦§©¥¦§¥¨

,'éìòici lr milk`p md ixdy mirelc ef oeyl zernyna yiy ¨©
m`y ,epeyl xeziia oieekzd jkly xazqne .dxicwa leyia
iwxi xne` did ,mirelcd z` `le milvade mineyd z` xeq`l

.ilr dxicw
iax ixac oi` oiicry itl ,uexizd z` x`al dkiynn `xnbd
oi` wxi oin `le ixt md mirelcdy xg`ny ,miic mipaen `aiwr

epin epi`y dn excpa lelkp oeyld xezii meyny xnel `xaq
,`xnbd zl`ey ok lre .llkéâìôéî à÷ éàîamiwleg dna - §©¨¦§§¥

minkgiax xqe` epeyl ztqez meyn recn xnelke ,`aiwr iaxe
,zx`an jk lre .llk wxi oin epi`y dn `aiwrìk éøáñ ïðaø©¨¨¨§¥¨

éøöc àúléîdìò éëeìnàì àçéìL Cxac lky mixaeq minkg - ¦§¨§¨¦§¦¨§¦§¥£¨
,e`iadl m` glyna jlnidle xefgl jixv gilydydépéî åàì̈¦¥

àeämirelc okle ,glynd el xn`y oind llka `ed oi` -
l jixv gilydyepeyla xzii xcepdy mbd ,mdilr jlnidle xefg

.xcpy oind mpi` ixdy ,excpa mlilkdl oi`ìk øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¨
éìnéîc àúléîàeä dépéî ,dìò àçéìL Cxfeg gilydy xac lk - ¦§¨§¦§¦§¦¨£¨¦¥

lilkdl ozip okle ,glynd el xn`y oind llka `ed ,eilr jlnpe
oeylay xcp xeqi`a ,mdilr jlnpe xfeg gilydy mirelcd z`

.ilr dxicwa lyaznd wxi
,éiaà øîàmewn lkn ,mirelcd xqe` `aiwr iaxy s`éaø äãBî ¨©©©¥¤©¦

,úe÷ìî ïéðòì àáé÷òmirelc lk`e excp lr xar m`yä÷Bì BðéàL £¦¨§¦§©©§¤¥¤
ly e`ld meyn ezlik` lr(b l xacna)xq` `ly ,'FxaC lgi `l'Ÿ©¥§¨

,excpa oieekzd mdly epl xexay meyn mirelcd z` `aiwr iax
xezii cvny fnxd llba m`y ,zyxetn zernyn jkl oi` oky
zewln yper oi`e ,wtq `l` epi` ,jlnp gily mdilry oke epeyl

.wtqn
:`aiwr iaxk `id m` da dpce ,dpyn d`ian `xnbd

íúä ïðz(.k dlirn)jiiyd dn xac ezeyxa didy ziad lra iabl §©¨¨
xn`e gilyl bbeya epzpe ,leg ly zeynzyda xeq`d ycwdl

miiw m` if` ,leg ly yeniy dfa dyriy elçéìMäxac z` ©¨¦©
,glyndòLNBúeçéìL ä,ywazpy dnn zepyl ilanúéaä ìòa ¤¨¨§¦©©©©¦

ezegilya lrt gilydyìòîyiy ,dlirn oaxwa aiig - ¨©
df `ed glynd eli`k aygpe ,dlirna dxiar xacl zegily

m` la` .oilegl ycwdd xac z` `ivedyò àìNäz` gilyd Ÿ¨¨
BúeçéìL,ziad lra el xn`y dnn dpiyy -ìòî çéìL`ed - §¦¨¦©¨©

ixd ,glynd el xn`y dn dyr `ly oeik ,dlirn oaxwa aiig
.lrend `ede ,df xacl egely epi`y

dn x`ean day ef dpyn ly `tiqd z` d`ian jynda `xnbd
jkl dnicwny `l` ,ezegily z` gilyd dyr `ly `xwp

,zxxane dl`yàpz ïàîdpyn ly `tiqd z` dpyy `pzd in - ©©¨
.dlirnay efïéúéðúî ,àcñç áø øîàef `tiq -àáé÷ò éaøk àìc ¨©©¦§¨©§¦¦§Ÿ§©¦£¦¨

oind llka `ed eilr jlnpe xfeg gilydy xac lky xaeqd -
.glynd el xn`y

ïðúc,`tiqa epipyyãöékz` gilyd dyr `ly ote`d `ed ¦§©¥©
.ziad lra ly ezegilylyn cake xya ziad lral didy oebk

,el yiy oileg lyn mdy xeaq dide ycwdBì øîàegelylïz ¨©¥
aNøil yiyíéçøBàì,gilyd dpiyeãák íäì ïúðålyn `edy ¨¨¨§¦§¨©¨¤¨¥

.ycwdziad lra el xn`y e`ãák ïzdpiye ,migxe`líäì ïúðå ¥¨¥§¨©¨¤
aNìòî çéìMä ,ødyr `ly `vnpe ,xya llka epi` caky - ¨¨©¨¦©¨©

,`xnbd zwiicn .ezegily z` gilydéàådzid dpynd m`e - §¦
zrckàä ,àáé÷ò éaø[ixd]éìnéîc àúléî ìk àáé÷ò éaø øîàC ©¦£¦¨¨¨©©¦£¦¨¨¦§¨§¦§¦

çéìL dìò-,eilr jlnpe xfeg gilydy xac lkàeä dépéî`ed - £¨¨¦©¦¥
`le xya zepwl glypdy oeike ,glynd el xn`y oind llka
ixd ,cak `l` xya iz`vn `l el xne`e glynl xfeg ,`vn
xacd aygp epiptly oecpa df llk itle ,xya llka `ed caky

ok m` .ezegily z` gilyd dyryìBòîì àìå úéaä ìòa ìBòîì¦§©©©©¦§Ÿ¦§
çéìL`le dlirn oaxw aiigzi ziad lray oicd zeidl jixv - ¨¦©

oniq ,lrn gilydy dfk dxwn lr dpyna xn`py jkne .gilyd
.`aiwr iax zhiyk `id oi`y

:`cqg ax ixac z` dgec iia`
àîéz eléôà éiaà øîàxn`z elit` -`id dpynd ly `tiqdy ¨©©©¥£¦¥¨

zhiyl mb,àáé÷ò éaø©¦£¦¨
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קעז

miwxt dyelya` cenr cp sc ± iriax wxtmixcp
øãåðä.øîåà àáé÷ò éáøå 'åëå ÷øéä ïî.wxi llka oirelic xaqwc.ïéòåìéã àìàllkn

.`ed dipin e`lc.úéðèé÷ àìà éúàöî àìxn`w `l ikdl ,xnelk .dinza

oirelicc llkn - oirelic `l` dil.ziphiw oin `le ,`ed dipin.çì éøöîä ìåôoin ied

.wxi.ùáéá øúåîå.obc oin `edy'îâ.øãð ÷øé ïî àä ò"ø øñåà éàîàoirelice`l

.wxi ixwi`é÷øé.éìò äøã÷oireliceiwxi llka

.dxcwa oilyazn ixdy ,od dxcw.àîìéãåi`d

" xn`wcdxcwa lk`pd wxi" - "ilr dxcw iwxi

miney oebk ,xn`w "ilrmilk`p ody milvae

mrh ozil ick dxcwa oze` oipzepy ,dxcwa

.liyaza.äøã÷á ìùáúîä ÷øé øîåàá
oireliccoze` oipzepe ,dxcwa oilyazn od inp

`l` oze` oipzep oi` oiney la` .liyaz liaya

ikdle ,mrh liayar"x.xqe`àçåìù êéøöã
éëåìîéàì.äéìòegelyl xn` ik ,oirelic oebk

xne` `l` ,oirelic el `ian epi` - "wxi il gw"

,dilr jilnine ,"oirelic `l` iz`vn `l" el

?oirelic jl `ia`y dz` dvexc :dil xn`we

i`dke- wxia xcp ik jkitl ,dipin e`l - `peeb

.oirelica xzen.'åë øáñ àáé÷ò éáøåxn`wcn

`l" xn` `le ,"oirelic `l` iz`vn `l" dil

iz`vnwxi oin oirelic `nl` - "ziphiw `l`

.`ed.àáé÷ò éáø äãåî,oirelica xqe`c b"r`

`kil :xaqwc .dwel epi` - oirelic lk` m`

"c zewlnjixve li`ed ,"exac lgi `l

ikelni`l.dlr dia.ïéúéðúîgilyc ,dlirnc

r"xk `lc - lrndyr `l :`tiq ipzwc ,

.lrn gily - ezegilyøùá ïú åçåìùì øîà
.ìòî çéìù ãáë íäì ïúðå íéçøåàìdyr `lc

.xya llka cak oi`c ,ezegilyéàåò"ø.`d

jilninc `zlinc ,ied xya llka cak xn`

jilni` `lc b"r` ,p"de .`ed dipin gily dlr

el xn` ikc ,ikelni`l `ed digxe` - `zyd

cak `l` xya el did `le "oigxe`l xya oz"

jilninc o`nke ,cak `l` il oi` :xnel ekxc -

.inc.úéáä ìòá ìåòîì.ezegily dyr `dc
õéøú
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øãåðä.'ek oirelica xzen wxid onlk`p wxi mzqc iyxtnc zi`e .ixt `l` wxi ied `lc

ok opi` oirelce ,ig `edy zenk.àåäå.oirelic `l` iz`vn `l xne`:`nl`

mgwi - wxi exwin i`c ,wxi exwin `l.øîà.xacd ok mdlxeq`l di`x `ian ip` dfn

oirelc.øåñà.gl ixvnd letaied wxi - gl `edy lkc.'nb.xcp wxi on `deiaxl

wxi on `dc ?oirelica xq` ikid :jixt `aiwr

`nlyac .ixt `l` edpip wxi e`l oirelice ,xcp

`edyk obc epnn miyery oeikc l"` ixvnd let

,ied wxi `zry `idd cr - `l ikd inwne ,yai

aidi r"xc b"r s`e !`iyw oirelc `l` .ixt `le

`edd dil ibq `l - gily dilr jilninc ,`nrh

edpip wxi e`l oirelce ,xcp wxi onc oeik ,`nrh.

øîà.ilr dxcw iwxi xne`a `leroeike

oeik ,iz` oirelc llkinl - dipyil xziinc

ediilr `gily jlninc.àîìéãålk`pd wxi

.xn`w dxcwa- wxi llka edpzil oirelcc oeikc

i`n `l` ,dipyilc `xeziin edpiieaxl jl zil

miney oebk ,dipin rnzync iwetql `kilc

oirelc la` ,dxcwd z` mirhdl mi`ad milvae

mirhdl - "dxcw iwxi"c ,dipin irnzyn `l -

rnyn dxcwd z`.øîåàályeand wxi

.ilr dxcwa,`aiwr iaxl dil `xiaq b"dk lke

.oda xeq` - ediilr `gily jilnn oirelcc oeikc

e`l - ediilr ikelni`l jixvc oeikc ixaq opaxe

epiptl yxtpy enk ,`aiwr 'xk l"iiwe .`ed dipin

ixta xeq` epi` wxid on xcep ,jklid .c"qa

zexita xeq` - "ilr dxcw wxi" xn` .dnc`d

mineyk ,lk`nd xiykdl mi`ad dnc`d

lyaznd wxi" xn` .oirelca xzene ,milvae

jlninc dnc`d zexit lka xeq` - "ilr dxcwa

zi`e ."wxi" glyn dil xn` ik ediilr `gily

lk`p wxi mzqc - xcp wxi on `de :iyxtnc

dxcw iwxi" xne`a :`ler xn`e .ig `edy zenk

lyaznd wxi elit` - ikd xn`c oeikc ."ilr

oeikc .xn`w dxcwa lk`pd wxi `nlice .llka

,dxcwae ig lk`pd wxi `z` iieaxl - "dxcw iwxi" xn`e ,ig `edy zenk lk`p wxi mzqc

dxcwa lyaznd" :opiwxte .`l - llk miig oilk`p oi`y ,oirelic la` .zxfge miney oebk

,miig olk`l okxc oi`e ,`aeh leya erac jpd rnyn - "lyaznd" xn`c oeikc ."ilr

oze`a s` xeq` - "ilr dxcw iwxi" xn` ig lk`p minrtly t"r` ,lyazny dn lka xzene ,cala ig `edy zenk lk`pd wxia xeq` - wxid on xcepc :df jxc itl eiykr `vnpe .oirelck

leya `la oilk`p oi`y oze`a s` xeq` - "dxcwa lyaznd wxi" xn` .oilyean `l` oilk`p oi`y oze`a `l la` ,oilyeane miig oilk`py.øîàepi`y zewln oiprl r"x dcen iia`

.dweloirelcc oeikcdilr `gily jilnnc b"r` ,dipyilc `iieaxn `l` ,`icda irnzyn `l-iwl `l jklid ,`witqn `l` i`cea ixqzn `l.ïðú.mzd) dlirn zkqna `id 'ipzn'c

.k(.çéìùä.lrn ziad lra ezegily dyry) oiyecwc a"ta `zi`ck ,dnexzn "`hg" "`hg" opitlic ,dlirn ip`y - dxiar xacl gily oi` l"iiwc b"r`c:an sc(.àìezegily dyr

.lrn gilyciarw diytpc `zrc`c.ïàî.oizipzn `cqg ax xn` `pzixwin cak mdl ozpe "migxe`l xya oz" el xn`c ,lif`e yxtnc i`d `pz o`n ,xnelk .`aiwr 'xk `lc ,dlek

lkd ixac i`ce - `yix eli`c ,r"xk `lc `iz`c xn`w `tiqne .`id ezegily dyry gilydc `iddc `tiq 'eke "migxe`l xya oz" opzc `dc .`aiwr iaxk `lc - ezegily dyr `l

ezegily dyr jkld .cakl xyan jilninc ciar `de ,`ed dipin gily jilninc `zlin lkc xn` `d - `aiwr iax i`c ,`aiwr iaxk `lc - `yixc `yexit `iedc ,`tiq la` .`id

`la xya llkn - cak la` .oirelck ,`ieaixn `l` rnzyn `lc icina `wecc ziyixt `d - dwel epi`y zewln oiprl `aiwr iax dcenc lirl opixn`c idpc .ziad lra lernle ,ixwin

gily lernl `le ,ziad lra lernl - cak mdl ozpe "xya mdl oz" ziad lra dil xn` ik jklid .`ieaix:!
in
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øãBpä÷øiä ïî¯àáé÷ò éaøå ,ïéòeIãa øzeî ©¥¦©¨¨¨¦§¦§©¦£¦¨
øîBà àIäå :àáé÷ò éaøI BI eøîà .øñBà¥¨§§©¦£¦¨©£Ÿ¥
àI" øîBà àeäå ,"÷øé éI ç÷" BçeILI íãà̈¨¦§©¦¨¨§¥Ÿ
Bà ,øácä ïk :íäI øîà !"ïéòeIc àJà éúàöî̈¨¦¤¨§¦¨©¨¤¥©¨¨
?"úéðèé÷ àJà éúàöî àI" àeä øîBà ànL¤¨¥Ÿ¨¨¦¤¨¦§¦
IIëa Bðéà úéðèé÷å ,÷øé IIëa ïéòeIcäL àJà¤¨¤©§¦¦§©¨¨§¦§¦¥¦§©

.Láéa øzeîe ,çI éøönä IBôa øeñàå .÷øé'îâ ¨¨§¨§©¦§¦©¨§¨¥
øîà !øãð ÷øé ïî àäå .'åë "÷øiä ïî øãBpä"©¥¦©¨¨§¨¦¨¨¨©¨©
÷øé àîIéãå ."éIò äøã÷ é÷øé" øîBàa :àJeò¨§¥©§¥§¥¨¨©§¦§¨¨¨
IMaúnä ÷øé" øîBàa ?øîà÷ äøã÷a Iëàpä©¤¡¨¦§¥¨¨¨©§¥¨¨©¦§©¥
Ik :éøáñ ïðaø ?éâItéî à÷ éàîa ."éIò äøã÷a¦§¥¨¨©§©¨¦©§¦©¨©¨§¦¨

éøöc àúJéîCdIò éëeIîàI àçéIL¯dépéî åàI ¦§¨¦§¦§¦¨§¦§¥£¨¨¦¥
éIîéîc àúJéî Ik :øáñ àáé÷ò éaøå ,àeäàçéIL C §©¦£¦¨¨©¨¦§¨§¦§¦§¦¨

dIò¯ïéðòI àáé÷ò éaø äãBî :ééaà øîà .àeä dépéî £¨¦¥¨©©©¥¤©¦£¦¨§¦§©
BúeçéIL äNòL çéIMä :íúä ïðz .ä÷BI BðéàL ,úB÷Iî©§¤¥¤§©¨¨©¨¦©¤¨¨§¦

¯BúeçéIL äNò àI ,Iòî úéaä Iòa¯.Iòî çéIL ©©©©¦¨©Ÿ¨¨§¦¨¦©¨©
.àáé÷ò éaøk àIc ïéúéðúî :àcñç áø øîà ?àpz ïàî©©¨£©©¦§¨©§¦¦§¨§©¦£¦¨
íäI ïúðå "íéçøBàI øNa ïz" BI øîà ?ãöék :ïðúc¦§©¥©¨©¥¨¨¨§¦§¨©¨¤

øNa íäI ïúðå "ãák ïz" ,ãák¯éàå .Iòî çéIMä ¨¥¥¨¥§¨©¨¤¨¨©¨¦©¨©§¦
àáé÷ò éaø¯éIîéîc àúJéî Ik :àáé÷ò ø"à àäC ©¦£¦¨¨£¦¨¨¦§¨§¦§¦
çéIL dIò¯àIå úéaä Iòa IBòîI ,àeä dépéî £¨¨¦©¦¥¦§©©©©¦§¨

,àáé÷ò éaø àîéz eJéôà :ééaà øîà !çéIL IBòîI¦§¨¦©£©©©¥£¦¥¨©¦£¦¨
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miwxtקעח dyelyaa cenr cp sc ± iriax wxtmixcp
.éëåìîéà êéøöã ò"ø äãåî àì éî õéøú,`ed dipinc l"qc b"r`e ,ziad lraa gily

oz`y dz` dvex :ziad lral gily xninl dil `irai` ikd ikelni`l jixvc `zlina

oinc xaqc b"r` ,lrn gilye .ryte ,ezegily dyr `l - jilnin `lc oeike ?cak mdl

.ied xya.àúòîùì.iia` uxzn `wc `vexiz i`d.øùá éðéî ìëá.dig oiae dnda oia

.'åëå ùàøá øåñà,edpip xya ipin ipd lkc

.cak elit`e.'åëå ùàøá øúåî øîåà ïåòîù ïáø
- miiaxwa la` .md xyac `pin e`l :xaqwc

oney eda zi`e li`ed ,eed xya oinc ecen lkd

.alde cakde y`xn ,jpd lkn ithbiltc epiide

r"xe ,xya oin e`l cak xaq `wc ,r"xc dilr

.`ed dipin xaq.øîåà ïåòîù éáø äéä ïëå
odilke`e xya e`l miiaxw :izixg` `zrny

xa e`lypmiiaxw `zkld i`nl :opixn`e .`ed

xeq` mixcp iab lirl opixn` `d ?eed xya e`l

uxzn `we !miiaxw `ived `le ,xya ipin lka

xa e`l odilke` i`dcyp,ipiaf oiprl -

dpewdyzepwl lekiy ,xya inca miiaxw

xa e`l - miiaxw dpewe xyadypdlhac ,`ed

.mc` ipa lv` ezrcêéìîéîã çéìù ãéáòã
.äéìòdilr jilnin `xyia gkyn `l ikc

`l` `xyia `pgkyn `l :xn`e ,ziad lrac

.`ed dipinc ,xeq` ikdle .ser xyaéîð íéâã
'åëéøñúéìå.?mibc xyaa xzen i`n`eïåâë

.íã æé÷äùmibc lik` `lc oeikc ,xcpd zrya

`le ,mibcc `zrc` xcp `l - `zry `idda

.llk dilr jilnn'éôàúåôåòã.'åë éîðe`lc

zeterc `zrc`.`ed dilr jilnin `le ,xcp

.ixzyil - `zyd zeter lik` `lc oeikeéðàù
úåôåò.`zpwza edl xyt`ydfwdlxyt`c

icine .mc fiwdy t"r` .dwily i"r olk`l

,dilr jilnne xcp - oipr meya lkinl ivnc

.xeq`e.äéðéò äéì ïéáééëã ïåâë.xcpd zrya

.íéðéòì ïéù÷ íéâããivn ded `lc ilin lke

ivnc icinc `zrc` `l` ,xcp `l - lkinl

.xeq` zeterd one ,ixy mibc` ikdle .lkinl

ï"éò ê"îñ ï"åð.àìëåà óåñá 'åë,ilegd seqa

yygy daexn onf xar xakymq mzdc ,eipira

ligzdyk ,`lke` zlgza - mipirl miyw mibc ipz `wc i`de .mipird a`kl aeh

yeygl.`lke` zlgz ded xcpd zryae .eipira
'éðúî
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éî.ikelni` jixvc `aiwr iax dcen `ljixvc oeik i`ce ,gily zlirn oiprl ,jkld

`lc dnk lkc jinq ,inp ziad lrae .ciarw diytpc `zrc` - jilnn `le ikelni`

dipyil llkac oeik ,mixcp oiprl la` .ezegily dyr `l jkld ,cak mdl ozi `l jilnin

diytp xq` edleka i`ce `l` ?jinq i`n` xcep - `gily mdilr jilnin `dc ,`ed.

øîúéà.`axc dinw `zrnyuxznc i`n

:oedl xn`e ,r"xc `ail` dlirnc oizipzn iia`

itl ikd dil ixwe ,iia` epiid .ipngp xn` xity

p xa dax ziaa lcbzpyipng.ïàîbiltc `pz

milbxae y`xa xzene 'eke `aiwr iaxc dilr

.'eke- ediilr ikelni`l gily jixvc oeikc

`nzq xya llka edpzil.ïåâë.mc fiwdy

xya xeq`l oeekzp `l - oky oeike ,excp mcew

eyw `dc ,ediipin lik` `l ikd e`la `dc ,mibc

dfwdl.éà.lik` `l inp zeter elit` ikd

zetera xeq` ipzw i`n`e ,inp eda ixzyileÎ?

.øáñãmitzk ly dfwd.øùôàãici lr

.dwilydil iwfn `l daxd miwely odyk.ï"åð
.o"ir j"nq`tl` ly zeize`n dyer did oniq

`zia.óåñá.`lke`ilegd seq.ïéðòìå
.dkldjilnnc icin lkc ,`aiwr iaxk l"iiw

`pz ol mzq `dc .`ed dipin - `gily dilr

) "xyad lk" wxta.cw sc oilegb"r` .`aiwr iaxk (

mzq e` mzq k"g`e zwelgn i` opirci `lc

`cg .dizeek opihwp d"t` ,zwelgn k"g`e-

biltc o`nc 'nba yxtn `dc :cere .xingnc

r"xc dilr-:l"iiwe ,b"ayx epiidc ,`ed d`cigi

xyad on xcepd ,jkld .exiagn r"xk dkld-

`ly lk ,mibcae zeterae xya ipin lka xeq`

`wec ,edin .dipir dil oiai`k `le mc fiwd

`xz`a la` ,ediilr `gily jilninc `xz`a

dilr jilnin `lc-`lc icin lkc ,xzen

dilr jilnin-ixack `ly dfe .`ed dipin e`l

mixcp 'ldn iriyz wxta azky ,l"f m"anxd

`gily jilninc `xz`a `l` ixqzn `l mibcc

on `ede .`zkec lka ixqzin zetere ,ediilr

`l ediiexz ,jklid .edl opieyn `xnbac ,dnizd

,ediilr `gily jilninc `xz`a `l` ixqzin

zetera xeq`y t"r` ,dipir dil oiaike mc fiwd la` .dipir dil oiaik `le mc fiwd `lyke

-dipir dil oiaike mc fiwdyk mibca xzenc opixn` ik ,edin .mibca xzen-eey `l

mc fiwdykc .iccd`-,cala dfwdd meil envr lr xya xqe`a `wec `l` mibca ixy `l

xq` i` la` .`nei `edd ediipin lik` `l ikd e`lac meyn ,llka mibc oi` `peeb i`d ikc

xzei e` mini dpny xya dilr-`eddl edpixqnl jixhvi` `lc b"r`c ,llka mibc`nei-xzei e` mei miylyl xqe`a elit`c ,ok epi` dipir dil oiaikcae .edpixq` inei jpi` meyn-

oiaikc i`n metl ,igkenc inei xcp i` `l` mibca ixy `l ile .l"f `"ayxd ,eilr mibc xeq`l jxhviy `txzi izn rcei epi` ixdy ,xcp mixg`d minid iptny xnel oi`y .llka mibc oi`

ediipin lik` `l `xcp e`lac ,dipir dil.àøáúñîådilr ikeln`l `gily jixv `le ,`ed ynn xyac oeik ,giln xya lr oifiwn oi`c idpc .xeq` dfwdc `neia 'it` giln xyac

,ikd `niz `l i`c .dgked ied `l - giln xya iabl la` ,mibck dilr ikeln`l `din `gily jixvc icinl `l` ipdn `l jkld ,`ed `ilrn dgked e`l dfwdc `neic .xqzin - mibck

`gily ciar inp mibc opixn`cn ,llk gily ediilr jilnn `lc ,exy `zkec lka miabg oiprle .opixn`ck i`ce `l` .ith `zeax iedc ,giln xyaae inp ipzil - mibc xyaa xzen ipzwc`

miabga xzen mewn lkay ,xkfpd wxta l"f m"anxd azk oke .miabge mibc xn` `le ,ediilr jilnnc.
'ipzn
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éøöc àáé÷ò éaø äãBî àI éîøîzéà ?éëeIîéà C ¦¨¤©¦£¦¨§¨¦¦§¥¦§©
.éðîçð øîà øétL :ïBäI øîà .àáøc dén÷ àúòîL§©£¨©¥§¨¨£©§©¦£©©§¨¦

àáé÷ò éaøc déIò âéIôc àpz ïàî¯ïa ïBòîL ïaø ©©¨§¨¥£¥§©¦£¦¨©¨¦§¤
øNaä ïî øãBpä :àéðúc .àéä IàéIîb¯Iëa øeñà ©§¦¥¦§©§¨©¥¦©¨¨¨§¨

áJáe ãákáe äðwáe íéIâøáe Làøa øeñàå ,øNa éðéî¦¥¨¨§¨¨Ÿ¨©§©¦©¨¤©¨¥©¥
:øîBà â"áùø .íéáâçå íéâc øNáa øzeîe ,úBôBòáe¨¨§¨¨¨¦©£¨¦¥

øNaä ïî øãBpä¯Làøa øzeîe ,øNa éðéî Iëa øeñà ©¥¦©¨¨¨§¨¦¥¨¨¨¨Ÿ
éøö ïéàå ,úBôBòáe áJáe ãákáe äðwáe íéIâøáeøîBI C ¨©§©¦©¨¤©¨¥©¥§§¥¨¦©

íééáø÷ :øîBà â"áùø äéä ïëå .íéáâçå íéâc øNa§©¨¦©£¨¦§¥¨¨¥§¨©¦
ïäéIëBà .Lðéà øa åàI ïäéIëBàå ,øNa åàI¯,øNák ¨¨¨§§¥¤¨©¡¨§¥¤§¨¨

éðéáæ ïéðòI¯àpúI óBò øNa ù"î .Lðéà øa åàI §¦§©§¦¥¨©¡¨§©§©¨
øéñàc àn÷¯éIîéîc àçéIL ãéáòcøNa .déIò C ©¨©£¦©£¥§¦¨§¦§¦£¥§©

éIîéî àøNéa çkLî àI éàc àçéIL ãéáò éîð íéâcC ¨¦©¦£¦§¦¨§¦¨©§©¦§¨¦§¦
àøNéa àðçkLî àI éà :øîàc ,déIò¯?íéâc éúééà £¥§¨©¦¨©§©§¨¦§¨©§¥¨¦

.íéâc Iéëà àIc ,íc æéwäL ïBâk :ééaà øîà !eøñzéIå§¦©§£©©©¥§¤¦¦¨§¨¨¥¨¦
:IàeîL øîàc ,Iéëà àI éîð úBôBò eJéôà éëä éà¦¨¦£¦©¦¨¨¥§¨©§¥

àøtöc àøNéa Iéëàå øëBñîc¯.àøtök déaI çøt ¦§©§¨¥¦§¨§¦¨¨¨©¦¥§¦¨¨
Iò àIå úBôBò Iò àIå íéâc Iò àI ïéæéwî ïéà :àéðúå§©§¨¥©¦¦Ÿ©¨¦§Ÿ©§Ÿ©

íc æéwä :àéðúå .çéIî øNa¯àIå ,áIç àI Iëàé àI ¨¨¨¦©§©§¨¦¦¨ŸŸ©Ÿ¨¨§Ÿ
øNa àIå ,úBôBò àIå ,íééIçL àIå ,íéöéa àIå ,äðéáb§¦¨§Ÿ¥¦§Ÿ©£©¦§Ÿ§Ÿ¨¨

ééaà .ä÷éIL éãé Iò øLôàc úBôBò éðàL !çéIî:øîà ¨¦©¨¥§¤§¨©§¥§¦¨©©¥£©
éà .íéðéòI ïéL÷ íéâãc ,déðéò déI ïéáééëc ïBâk§§¨§¦¥¥¥§¨¦¨¦¨¥¨¦¦
ê"îñ ï"åð :IàeîL øîà àäc ,íéâc Iéëà éëä̈¦¨¥¨¦§¨£©§¥

ï"éò¯.àIëeà óBñ àeää !íéðéòI ànñ àðeð¨©¨¨¥¨¦©§¨
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נדטים. פטק שביעי - הנודט מן היטק - דף נד עמוד ב - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       טש"י

שוטות  איזה  על-כל-פנים  יום  בכל  ללמוד  היה  שיכול  חדשים  שבעה  עבטו 
ללמוד,  הכדאי  בשקלא-ורטיא  עסק  זה  ותמוטת  דחיי  אילנא  התוטה  מפנימיות 

האפשט ללמוד כו' וכו'
ממכתב י"ר כסלו, תשר"ו
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קער

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

àì éî`l ike -àáé÷ò éaø äãBî,cak `iadl dvex gilyd m`y ¦Ÿ¤©¦£¦¨
éøöcéëeìnéà Cea jlnidle ziad lral xefgl gilyd jixvy - §¨¦¦§¥

z` l`ye xfg `ly oeike ,migxe`l cak `iadl leki `ed m`
zrc lr cakd z` `iady `vnp ,cak `iadl m` ziad lra

.lrn `ed okle ,ziad lra ly gily `ed oi`e envrøîzéà¦§©
àzòîLiia` ly drenyd z` exn` -iaxk dlirna dpyndy §©§¨
,`aiwràáøc dén÷.`ax iptl -ïBäì øîà,`ax mdl xn` -øétL ©¥§¨¨¨©§©¦

éðîçð øîà.iia` xn` dti - ¨©©§¨¦
:dpyna `aiwr iax lr wlegy `pzd `ed in zxxan `xnbd

,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøc déìò âéìôc àpz ïàî`pzd `ed in - ©©¨§¨¦£¥§©¦£¦¨
xzen wxid on xcepdy xaeqe ,dpyna `aiwr iax lr wlegy

,`xnbd daiyn .mirelca.àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøàéðúc ©¨¦§¤©§¦¥¦§©§¨
,`ziixaaøãBpäzepdil `lyaä ïîNa éðéî ìëa øeñà ,øN,øoia ©¥¦©¨¨¨§¨¦¥¨¨

,xya mi`xwp mleky ,dig xyaa oiae o`v xyaa oiae xwa xyaa
íéìâøáe Làøa øeñàå,dndad ilbxae y`xa -äðwáeãákáe , §¨¨Ÿ¨©§©¦©¨¤©¨¥

,úBôBòáe áláem` mdilr jlnp gilyd el`d mixacd lky ©¥¨
`ed ixd eilr jlnp gilydy dn lke ,m`iadl,xya llkaøzeîe¨

áaN,íéáâçå íéâc ø.xya llka md oi`yìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§©¨¦©£¨¦©¨¦§¤©§¦¥
øãBpä øîBàzepdil `lyaä ïîNa éðéî ìëa øeñà ,øN,øoia ¥©¥¦©¨¨¨§¨¦¥¨¨

md el` mipin lky ,dig xyaa oiae o`v xyaa oiae xwa xyaa
glypy gilyde ,xyan zepdil `ly xcpy excp oeyl zernyna

,mdilr jlnidle xefgl `la s` m`ian xya `iadlLàøa øzeîe¨¨Ÿ
,úBôBòáe áláe ãákáe äðwáe íéìâøáegilyd oi` el` mixac lky ¨©§©¦©¨¤©¨¥©¥¨

jixv gilydy xac lke ,mdilr jlnpe xfeg `l m` ,m`ian
.ea xq`p `le ,epeyl llka `ed oi` ,eilr jlnidle xefglïéàå§¥

éøöøîBì Ca mb xzenyaN,íéáâçå íéâc øllka md oi`y heyty ¨¦©§©¨¦©£¨¦
.mda xzeny dcen `nw `pz s`e ,xya

:l`ilnb oa oerny oax xn`y sqep xac d`ian `ziixad
øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äéä ïëåmixa`d oipra sqep xac §¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥

,dndad ly miiniptda åàì íééáø÷Nødndad ly miiaxwd - §¨©¦¨¨¨
,xya llka md oi`Lpéà øa åàì ïäéìëBàåmze` lke`y ine - §§¥¤¨©¦¨

,l`ilnb oa oerny oax ixac z` `xnbd zx`ane .mc` oa epi`
y ezpek ypi` xa e`l odilke` xn`y dnyák ïäéìëBàNïéðòì ø §¥¤§¨¨§¦§©

éðéáæ-dpewy epiidc ,xya dpewy enk dlik`l mze` dpewy iny §¦¥
,libx xya zepwl leki didy s` miiaxwLpéà øa åàìbdep epi` - ¨©¦¨

.`ed heicd `l` ,mc` ipa bdpn
`ed recn ,sera xeq`y `nw `pz zhiy itl zxxan `xnbd

:mibca xzen
àðL éàîoia weligd dn -aNì óBò øzhiyøéñàc ,àn÷ àpú- ©§¨§©§©¨©¨©£¦

oeik ,ea xeq`yàçéìL ãéáòcéìnéîcdéìò C`iadl glypyky - ©£¦§¦¨§¦§¦£¥
`ed m` glynd z` le`yle xefgl `ed ieyr ,`ven epi`e xya
it lr s` xeq`e ,`ed xya llka ok m`e ,xya mewna ser dvex
zepdil `ly xcp `l` ,sern zepdil `ly yxetna xcp `ly

,xyanaNénð íéâc ø,mibc xya mb -àçéìL ãéáòieyr - §©¨¦©¦£¦§¦¨
,gilydéa çkLî àì éàcNàø,xya `ven epi` m`y -éìnéîC §¦Ÿ©§©¦§¨¦§¦

déìò,e`iadl m`d glynd z` l`ey -øîàc,glynl xne`y - £¥§¨©
éa àðçkLî àì éàNàø,xya iz`vn `l ixd -íéâc éúééà-m`d ¦Ÿ©§©§¨¦§¨©§¥¨¦

,mibc `ia`åjlnp gilydy oeik,mdilreøñzéì-eilr exq`i §¦©§
.zeter enk mibc
,`xnbd zx`an,éiaà øîàxfeg `l gilydy xaecn `ziixaa ¨©©©¥

e ,mibc `iadl m` jlnpe,íc æéwäL ïBâk`id jxcdeìéëà àìc §¤¦¦¨§Ÿ¨¦
íéâc`ly xazqne ,el miwifny oeik df meia mibc lke` epi`y - ¨¦

`l xyan xcpyke ,excp meia lek`l ekxcy xacn `l` xcp
.mibca mb envr xeq`l ezpeek dzid

,`xnbd dywnéëä éàmeia xcpyk `ziixaa xaecny jk m` - ¦¨¦
df meia ixd ,mc fiwdyìéëà àì énð úBôBò eléôàoi` zeter mb - £¦©¦Ÿ¨¦

,lke` `edøîàc[xn` ixdyÎ]éa ìéëàå øëBñîc ,ìàeîLNàø §¨©§¥¦§©§¨¦¦§¨
àøtöcmiitzkdn mc fiwnd -,ser xya lk` okn xg`leçøt §¦¨¨¨©

àøtök déaìm`e .slrzne ylgpy epiidc ,xetivk eal gxet - ¦¥§¦¨¨
`l md mb ixdy ,zetern mb xcp `l mc fiwdy meiay xazqn jk

.zetera xeq`y `nw `pz xaq recne ,mei eze`a el miie`x
àéðúåy ,`ziixaa mb epipy jke -ïéæéwî ïéàyi ok m` `l` ,mc §©§¨¥©¦¦

la` ,eteb z` miwfgnd mixac dfwdd xg`l lek`l elàìŸ
mc mifiwníéâc ìò,dfwdd xg` mibc lek`l zpn lr -ìò àìå ©¨¦§Ÿ©

úBôBòeter lek`l zpn lr -,dfwdd xg` za ìò àìåNçéìî ø §Ÿ©¨¨¨¦©
mpi` el` mixacy ,dfwdd xg` giln xya lek`l zpn lr -

.dfwdd llba ylgpy sebd z` miwfgnàéðúå,`ziixaa,íc æéwä §©§¨¦¦¨
,dfwdd zngn ylgp etebyìëàé àìdfwdd xg`àìå ,áìç àì ŸŸ©Ÿ¨¨§Ÿ

íéöéa àìå ,äðéába àìå ,úBôBò àìå ,íééìçL àìå ,N,çéìî ølky §¦¨§Ÿ¥¦§Ÿ©£©¦§Ÿ§Ÿ¨¨¨¦©
ef `ziixaa mbe ,ylgpy sebd z` miwfgn mpi` el`d mixacd
recn dyw ok m`e .mc zfwd xg` zeter milke` oi`y x`ean
xazqn ixd ,zetera xeq`e mibca xzen xyan xcepd `nw `pzl
lr xeq`l mc fiwdy meia xyan xcepd ly ezpeek oi`y myky
ekxc oi` ixdy ,zeter envr lr xeq`l ezpeek oi` jk ,mibc envr
elk`l leki epi` xcpd ila mby xac envr lr xeq`l mc` ly

.excp meia
,`xnbd zvxznúBôBò éðàL,mibcn mipey zeterd -øLôàc ©¦§¤§¨

dfwdd meia mlk`lä÷éìL éãé ìòoeike .daexn leyia ici lr - ©§¥§¦¨
la` ,zetern mb envr xeq`l ezrc ,el miie`x miwely zetery
leyia mlyan m` s` dfwd xg` dlik`l miie`x mpi`y mibc
mb envr xeq`l dfwd meia xyan xcepd ly ezrc oi` ,daexn

.mibcn
:mdilr jlnp gilydy s` mibca xzen recn sqep uexiz

,øîà éiaàgilydy elit` mibca xzen xyadn xcepdy ote`dy ©©¥¨©
,mdilr jlnpïBâkonfa xcpydéðéò déì ïéáééëcel zea`eky - §§¨§¦¥¥¥

oeik ,eipiríéðéòì ïéL÷ íéâãc,miipird ilegl miwifn mibcdy - §¨¦¨¦¨¥©¦
.el miie`x mpi`y oeik ,mibcn xcp `ly xazqne

,`xnbd dywnéëä éàdf ilega ixd ,eipir zea`eky xaecny ¦¨¦
y i`ceíéâc ìéëà,mibc lke`y -àäc[ixdyÎ]ï"eð ,ìàeîL øîà ¨¦¨¦§¨¨©§¥

,ï"éò C"îñ,miipird z`etxl zia sl`d ly el` zeize`a fnx yi ¨¤©¦
yíéðéòì ànñ àðeðxn`y iia` lr dywe ,miipird z` `txn bc - ¨©¨¨¥©¦

.miipirl dwifn mibc zlik`y
,`xnbd zvxznàeää`id bc zlik`y l`eny xn`y dn - ©

df ,mipirl d`etxa `weecàìëeà óBñbcd f`y ,ilegd seqa - §¨
onfa xyan xcep m` zn`ae ,miipird z`etx z` milydl liren
xzen xyan xcepdy ,`ziixaa epipyy dne .mibca mb xq`p dfd
bcd f`y ,a`ka yg oicryk ilegd zligza `weec df ,mibca

miipirl wifnmeia lek`l ekxcy xacn `l` xcp `ly xazqne
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בכוחה  היא  ואף  בתפילה,  שיש  המעלה  גם  הקדוש-בטוך-הוא  של  לבטכתו  יש 
להביא עניין חדש הגבוה משוטשו ומקוטו של הנבטא המתבטך

משיחת ר"ז כסלו, ה'תשכ"ר
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc mixcp(ipy meil)

äðùî
:mc` ipa oeyla ielz myexity mixcpa oecl dkiynn dpynd

øãBpäzepdil `lyøeñà ,ïâcä ïîmbéøönä ìBôaéaø éøác ,Láé ©¥¦©¨¨¨§©¦§¦¨¥¦§¥©¦
,øéàîmixcpay oeik ,obc ipin zyngn epi` ixvnd lety s`e ¥¦

mc` ipa jxcy xi`n iax xaeq ,mc` ipa oeyl xg` mikled
oxeb mdn miyery rwxwd ilecib lk z` obc oeyla lelkl
,obc ipin zynga miyery jxck [dnixrÎ] ixk mdn micinrne

.oxeb epnn zeyrl jxcd yai ixvnd leteíéøîBà íéîëçåxcepd ©£¨¦§¦
obcd on,ïéðénä úLîça àlà øeñà Bðéàwx minkg zrcly ¥¨¤¨©£¥¤©¦¦

.obc mc` `xew obc ipin zyngl
,øîBà øéàî éaøipa oeyl zernyna mkilr ip` wlegy it lr s` ©¦¥¦¥

y dcen ip` dfa mewn lkn ,obc edn mc`Bðéà ,äàeázä ïî øãBpä©¥¦©§¨¥
,ïéðénä úLîçî àlà øeñàd`eaz mxne`a mc` ipa zpeeky oeik ¨¤¨¥£¥¤©¦¦

,obc ipin zyngl `l` dpi`ìáày ,wleg ip` dfa,ïâcä ïî øãBpä £¨©¥¦©¨¨
ìka øeñàixvnd leta od oxeb epnn zeyrl jxcdy xac lka - ¨©Ÿ

,zeiphw ipin x`ya ode yaidøzeîewx,÷øéáe ïìéàä úBøéôa ¨§¥¨¦¨§¨¨
.oxeb miyer oi` mdny

àøîâ
àøîéîìxeq` obcd on xcepdy dpyna xi`n iax wqty dnn - §¥§¨

,xnel d`xp ,ixka egxenle oxeb epnn zeyrl jxcdy xac lka
ïâãcmewn lka aezkdòîLî ïâcéîc ìkxac lk `ed eyexit - §¨¨¨§¦§©©§©
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éðúî'.ïéðéî úùîçî àìà.lrey zleaye oitiye oinqeke dxerye dhgøéàî éáø
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rnyn `lc ,obcinc icin `l` xyrna aiign

.oipin zyngn `l`.áåøì äãùä úàåáúå
aizkc `dc ,ilin lk rnyn d`eazc `nl`

exwi`c oipin zyngn e`l - "dcyd z`eaze"

zyngn `l` rnyn `l mzq d`eaz .d`eaz

on lcbd icin lk rnyn - dcyd z`eaz ,oipin

.dcyd.ãé÷ô.ez`eeva dev.àéø÷éî éëéä
dnn ,xnelk.oenn eze` dab`úùîçî àìà

.ïéðéî.oipin zyngn `l` daeb epi`e.àúììò
x`yn 'it`e ,gayne dlery ilin lk rnyn

.odn zeabl dev oigayny zexitäåøãäà
.àáøã äéî÷ì.daeyz dze`løëùå íéúá øëù

.úåðéôñ.`l e` odn daebïåéë ïðéøîà éî
.ïúçôã.oipyiizny onf lk oixqgznyåàì
.àúììòiab `le giayne dler oi`y ,exwin

.ediipin.åäééúçô òéãé àìã ïåéë àîìéã åà
ci lr ci lry,xqgznezezigt xkip epi`e

dler - xky epnid lhepe li`ede ,`icdl

.`xb` `eddn dil eadie ,ied giayneäåøîà
.óñåé áøã äéî÷`l `dc ,`ax xn`c `d

.rnyn icin lk `zllrc dil `irainéîã
àâéæîì.àáøãdidykydid eiptl cnel `ax

.df oipra el bfen.'åë êòøëà áéúéú àìitl

qibdylitydl ick ,df `xwn el l`y eal

.ezrc.ìëì ø÷ôåî àåäù øáãîëdxez cnln

.lkl mpga.ìàéìçðenk dxezd el ziyrp

.dlgpïéò÷åùù.õøàá åúåà.sewynd enk
à÷ìéç
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Ià BIçpL ïåéëå ."IàéIçð äðznîe" øîàpL ,Ià¯IàéIçpîe" øîàpL ,äJeãâI äIBò ¥¤¤¡©¦©¨¨©£¦¥§¥¨¤§¨¥¤¦§¨¤¤¡©¦©£¦¥

Bîöò déaâä íàå ."úBîa¯àJà ãBò àIå ,"àébä úBîaîe" øîàpL ,BIétLî ä"á÷ä ¨§¦¦§¦©©§©§¦¤¤¡©¦¨©©§§Ÿ¤¨
Ba øæBç íàå ."ïBîéLiä éðt Iò äô÷Lðå" øîàpL ,ò÷øwa BúBà ïéò÷BML¯,Bäéaâî ä"á÷ä ¤§¦©©§©¤¤¡©§¦§¨¨©§¥©§¦§¦¥©§¦
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miwxtקפב dyelyaa cenr dp sc ± iriax wxtmixcp
à÷ìéç.zwlgpy dhg.mipylñéâøè..dylyléðñéè.xaky ,ixy ikdle .drax`l

.dhgd dpzyp.ïìåëá øåñà.edpip dpy ilecib olekc.úåéøèôå ïéäîëá øúåîoilcbyinp

.mivrd lr.ïìåëá øåñàoidnkc.edpip rwxw ilecib zeixhteúéîåæ..f"rla `"xenly

.á"ð ìëäù øîåàe`lc `nl` - zeixhte oidnk ux`d on elecib oi`y llka aiyg `wcn

.edpip rwxw ilecib.é÷ðé àøéåàîmdl oi`y

miyxyxack mdilr oikxan oi` jkitl ,ux`a

.ux`d on lcbyåìåãéâ ïéàù øáã ìò éðú÷ àäå
.õøàä ïî'it` `nl` ,zeixhte oidnk epiide

.`rx`n eax `l inp `axin÷ðåé ïéàù.epiidc

.iwpi `xie`nc ,zeixhte oidnkéðúî'äìéîç.
.`id drixi oirk.'åë äìåò øîö íðå÷rnyn

.xnv ly yealn.ïúùô éöéðàá`le wiicc

.uitp.òéæäå ïúùôå øîö ïåòèzngn:ieynd

.'eke dyw egix dideøåñàåïìéùôäì.åéøåçàì
,xcp xrhvpy oiprac .oipin oze`n ieyn zeyrl

.zeqkl xzen ikdle ,zeqkl `le oerhl epiidc

îâ'àãðåô.oixbegy lelg xef`.eaàé÷ñô.
.`"leyiitàéèøå÷ñà..onwl yxtn.àéìáè÷

lr yaely dyw xer ly yealn.`ihxewq`d

àéìôðà..xer ly f"rla y"yedàéðéìô..xpiq

.àìöã àðåúéë.xer ly yealn.äáò ñåâñoin

.drixin ith dar ,`ed wy.úáùá ïéàöåélka

.mixac el`.äáéúá àì ìáàdaiz seki `ly

.ied ieync ,`vie ey`x lr.ïåòèì øúåîå`ly

`l` xcpyealnnxrhvn did ixdy ,

.yealnn.òéæäå.ieyn caekn.ïåòèì øåñàå
xvdy itk `l` xcp `lyeljklid ,ieynd

.yeall xzen
'éðúî
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ìë.`ypi `ibi`de dxeza edi` `dc ,"zena l`ilgpne" `xw i`d iab aizk `lc b"r`

eteq envr lityndy di`x iziin - `ibk elityn d"awdc aizkc oeik ikd 'it` ,mi`iapa

"`ypi `ib lk" aizkck ,zelrl.ïéðòìå.dkldiab `l jklid .`hiyti` `l `axc oiira

opihwp - mixcp iabl la` .dpezgzd lr xhyd lra cic ,zepitq xkye miza xkyn

llka oleke ,`xnegl.àéðúobcd on xcepd

.yai ixvnd leta s` xeq`xi`n 'xe ,obcnc oeik

dl ipzw'al zwlgp dhg .`wlig ...ñéâøè
'bl cg`..éðñéèin" 'ta xn` ikd ,'cl cg`

) "jtdy:bi sc w"en(.íàåilr dpy ilecb xn`

.oleka xeq``l` eilr oxq` `lya `wec ,edin

ied `l - mlerl la` .ea cenrl leki `edy onf

eniiwl el xyt` i`y ,llk `xcp..úéîæ
f"rla `"xenly.

øúåîå.zeixhte oidnkaux`d zexit e`lc

yxtnck ,edpzi` rwxw ilecib llka ,edin .edpip

lif`e.ìòåzeixhte oidnkdidp lkdy xne`

.exacaipz `dc ,edpip rwxw ilecib e`l `nl`

ux`d on elecib oi`y xac lr :`ziixac `yixa

"exaca didp lkdy" xne`.àáøéîeax

.`rx`n- "ilr rwxw ilecib" xn` ik jkitle

mzwipi xwir ,edin .zeixhte oidnka xeq`

"lkdy" ediilr jxan d"yne ,iwpi `xie`n.

àúôñåú)c"tyexizd on xcepd (-lka xeq`

:inlyexia dlr opiqxbe .oiia xzene dwizn ipin

.mc` ipa oeyl xg` mixcpa ekld xn`c o`nk

miweznd mixacl yexiz zexwl okxcy ,xnelk

xg` mixcpa ekld `l xn`c o`nk mxa .oiil `le

mc` ipa oeyl-,"yexiz" eze` d`xw dxezd

"jyexiz"-oeyla opirzync op` ,jklid .oii df

ycwd oeyla yexizd on xcp m` ,frl-xeq`

opixw `l op`c ,dwizn ipin lka xzene oiia

lka" 'ta opze .dxez oeylk ,oiil `l` yexiz

) "oiaxrn.l sc oiaexirmina xzen oefnd on xcepd :(

oefn exwi` `lc `ed min :da opiede .glne-`d

axc dizaeiz iediz `nil ,oefn ixwi` icin lk

oikxan oi` :ediiexz ixn` l`enye axc ,l`enye

!cala mipind 'd lr `l` "zepefn ipin `xea"

xeq` b"dkc "ilr ofd lk" xne`a :sqei ax xn`

oefnd on xcepd la` ,glne minn ueg xac lka-

oipin 'dn `l` xeq` epi`.'éðúîwya xzen

.dlingae drixiaezeqk ixwin `lc.øúåî
.xnv ifiba zeqkzdl[`l`] rnyna epi`y

dyial.ìëä.xcepd itlxcp oipr dfi` lre ,xcpd zrya xcepd oipr didy dn itl.'îâ.`cpetlelg xef`.àéèø÷ñ.`ilahw`ihxwq i`n :yxtncke .xer ly miyealn ipin mlek

mdicba lr mipcard miyaely xer ly welg ,`lvc `pezik -.ïéàöåé.dar wyaipz `dc ,wy oirk `l` ,ynn wy `le .`ed ieyn opixn` `le ,zayamiwya oi`vei mirexd :`tiqa.

àéðú.xvde 'eke dcedi x"` cviklkc w"zl dcen dcedi iaxc dil `xiaq oizipznc `pzc .dcedi iaxc `xaqa 'ipzn` `bilt `ziixac il `xazqne .ea xrhvpe ,xv did yealndy

`xazqne .dpirha elit` xeq` - dgked `kilc `kid lk la` ,dgked ira inp dpirh ixynlc dil `xiaqc rnyn `ziixac dcedi iaxe .dpirh `le rnyn dyial - dgked `kilc `kid

mixcp zekldn g"ta ok mpi` l"f m"anxd ixace .l"py dn edf ,dyiala xzene dpirha xeq` - xcp jk jezne oerh did la` .dpirh `le rnyn dyial `nzq jklid ,ol `niiw oizipznkc

)g dkld(.
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àéðz ."àNpé àéb Ik" øîàpL¯ïâcä ïî øãBpä ¤¤¡©¨¤¦¨¥©§¨©¥¦©¨¨
¯øzeîe .çIa øzeîe ,Láé éøönä IBôa óà øeñà̈©§©¦§¦¨¥¨§©¨

úBøét ïî øãBpä .éðñéèáe ñéâøèa ,à÷Iéça ,æøBàa§¤§¦§¨§©§¥§¦§¥©¥¦¥
äðMä¯íééãâa øzeîe ,äðMä úBøét Iëa øeñà ©¨¨¨§¨¥©¨¨¨¦§¨¦

éIecéb" øîà íàå ,úBIæBâáe íéöéááe áIçáe íéàIèáe¦§¨¦§¨¨§¥¦§¨§¦¨©¦¥
"éIò äðL¯õøàä úBøét ïî øãBpä .ïJeëa øeñà ¨¨¨©¨§¨©¥¦¥¨¨¤

.úBiøèôe ïéäîëa øzeîe ,õøàä úBøét Iëa øeñà̈§¨¥¨¨¤¨¦§¥¦¦§¦
"éIò ò÷ø÷ éIecéb" øîà íàå¯:éäðéîøe .ïJeëa øeñà §¦¨©¦¥©§©¨©¨§¨§¦§¦

äéäð IkäL" øîBà õøàä ïî BIeãéb ïéàL øác Iò©¨¨¤¥¦¦¨¨¤¥¤©Ÿ¦§¨
ïéäîk Iòå úéîfä Iòå çInä Iò :àéðúå ,"Bøáãa¦§¨§©§¨©©¤©§©©¨¦§©§¥¦
:ééaà øîà !"Bøáãa äéäð IkäL" øîBà úBiøèôe¦§¦¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨£©©©¥

÷ðéî ,àòøàî eáø àaøéî¯àIå ,é÷ðé àøéåàî ¦§¨§¥©§¨¥©¥£¦¨¨§¥§¨
!"õøàä ïî BIeãéb ïéàL øác Iò" éðú÷ àäå .àòøàî¥©§¨§¨¨¨¥©¨¨¤¥¦¦¨¨¤

.õøàä ïî ÷ðBé ïéàL øác Iò :éðz'éðúîøãBpä ¨¥©¨¨¤¥¥¦¨¨¤©¥
úeñkä ïî¯øîà .äIéîçáe äòéøéáe ÷Na øzeî ¦©§¨§©¦¦¨©£¦¨¨©

"éIò äIBò øîö íðB÷"¯éféâa úBqkúäI øzeî ¨¤¤¤¨©¨§¦§©§¦¥
"éIò äIBò ïzLtä" .øîö¯éöéðàa úBqkúäI øzeî ¤¤©¦§¨¤¨©¨§¦§©©£¦¥

òéfäå ïòè ;øãBpä éôI Ikä :øîBà äãeäé 'ø .ïzLô¦§¨§¨¥©Ÿ§¦©¥¨©§¦¦©
äIBò íézLôe øîö íðB÷" øîà ,äL÷ Bçéø äéäå§¨¨¥¨¤¨©¨¤¤¦§¦¤

"éIò¯.åéøBçàI IéLôäI øeñàå ,úBqkúäI øzeî ¨©¨§¦§©§¨§©§¦©£¨
'îâúeñkä ïî øãBpä :àéðz¯ài÷ñôáe àãðeôa øeñàå ,äIéîçáe äòéøéáe ÷Na øzeî ©§¨©¥¦©§¨§©¦¦¨©£¦¨§¨§§¨¦§©¦¨

àéðéIôe àéItðàå àiIáè÷áe àièøe÷ñáeäaø øîà ?éèøe÷ñéà éàî .òáBëå íéñðëîe ¦§§¦¨§©©§¦¨§©§¦§¨§¦§¨¦§¨©¦§©©¦§§¥£©©¨
äIéîçáe äòéøéáe äáò ñBâñáe äáò ÷Na ïéàöBé :àéðz .àJöc àðBzék :äðç øa øa©©¨¨¦¨§©¨©§¨§¦§©¨¤§¨¨¤¦¦¨©£¦¨
íéòBøä .íéîLbä éðtî úIöçîa àIå äte÷a àIå äáéúa àI Iáà ,íéîLbä éðtî¦§¥©§¨¦£¨Ÿ§¥¨§Ÿ§¨§Ÿ§©£¤¤¦§¥©§¨¦¨¦
.äåBäa íéîëç eøacL àJà ,íãà Ik àJà eøîà ãáIa íéòBø àIå .íéwNa ïéàöBé§¦§©¦§Ÿ¦¦§©¨§¤¨¨¨¨¤¨¤¦§£¨¦§¤
?øãBpä éôI Ikä äãeäé ø"à ãöék ,àéðz .'åë "øãBpä éôI Ikä øîBà äãeäé 'ø§¨¥©Ÿ§¦©¥©§¨¥©§¨©Ÿ§¦©¥
.ïBòèI øzeîe LBaII øeñà "éIò äIBò øîö íðB÷" øîàå ,øöäå ,øîö LeáI äéä̈¨¨¤¤§¥©§¨©¨¤¤¤¨©¨¦§¨¦§

"éIò äIBò ïzLt íðB÷" øîàå ,òéfäå ,ïzLt ïeòè äéä¯.ïBòèI øeñàå LBaII øzeî ¨¨¨¦§¨§¦¦©§¨©¨¦§¨¤¨©¨¦§§¨¦§
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קפג

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

enkøîàpL(c n diryi)'àNpé àéb ìk'`ibl 'd elitydy s`y - ¤¤¡©¨¤§¦¨¥
`ibk envr lityde drxd ekxcn xfgy xg`n ,d`bzdy llba

.'d e`ypie aeyi eteq
:obcd on xcepd oica `ziixa d`ian `xnbd

àéðz,`zixaa epipy -øãBpäzepdil `lyìBôa óà øeñà ,ïâcä ïî ©§¨©¥¦©¨¨¨©§
éøönäxaky,Láéoeylay xaeqd dpyna xi`n iax ixack epiid ©¦§¦¨¥

lete ,oxeb epnn zeyrl jxcdy xac lk ,'obc' zernyn mc` ipa
,oxeb epnn zeyrl mc` ipa jxc yai ixvndçìa øzeîeleta - ¨§©

ixvndecera dcydn sq`pykepnn miyer oi` df ote`ay ,gl
.zewxi x`yk lk`pe hwlpe ,oxeb,æøBàa øzeîemc` ipa jxc oi`y ¨§¤

xcepd xzen ok enke .fxe`n oxeb zeyrlà÷ìéçadhig - §¦§¨
,mipyl dewligyñébøèa,ylyl dewligy -éðñéèáedewligy - §©§¦§¦§¦

dn ,dnily dhigl wx obc `exwl mc` ipa jxc oi`y ,rax`l
zllkp dpi` okle ,xg` mya z`xwpy dewligy dhig ok oi`y

.excpa
:sqep oic d`ian `ziixad

øãBpäzepdil `lyäðMä úBøét ïî,ef dpya gnevy dn lkn - ©¥¦¥©¨¨
äðMä úBøét ìëa øeñà,ixyz crèáe íééãâa øzeîeíéàìáìçáe ¨§¨¥©¨¨¨¦§¨¦¦§¨¦§¨¨

úBìæBâáe íéöéááe`exwl mc` ipa jxc oi` oky ,dpy dze` ly s` §¥¦§¨
.gnevd xacl `l` mzq zexit myaøîà íàå,excp zraéìecéb §¦¨©¦¥

éìò äðL,mdn dpd` `ly -ïleëa øeñàmi`lhae miicba s` - ¨¨¨©¨§¨
jklde ,lcby lk rnyn 'ilecib' oky ,zelfebae miviaae algae

.llka el` s`
,`ziixad dkiynnøãBpäzepdil `lyøeñà ,õøàä úBøét ïî ©¥¦¥¨¨¤¨

úBøét ìëaon miwpeid,õøàä,dnc`d ixtn oiae urd ixtn oia §¨¥¨¨¤
,úBiøèôe ïéäîëa øzeîeepi` mzwipi xwire miyxey mdl oi`y ¨¦§¥¦¦§¦

.xie`dn `l` ux`dnøîà íàå,xcpy dryaéìò ò÷ø÷ éìecéb- §¦¨©¦¥©§©¨©
,mdn dpd` `lyïleëa øeñàmilcb ixdy ,zeixhte oidnka s` - ¨§¨

.rwxwd lr md
dywn .rwxw ilecib llka md zeixhte oidnky ,`ziixaa x`ean

,`xnbdéäðéîøeilecib llka mpi`y da x`eand `ziixan §¦§¦
zekxaa dpyna epipyy ,rwxw(:n),,õøàä ïî Bìecéb ïéàL øác ìò©¨¨¤¥¦¦¨¨¤
àéðúå ,Bøáãa äéäð ìkäL øîBàedn ,ef dpyn zx`and `ziixaa ¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨§©§¨

oebk ,ux`d on elecib oi`y xacúéîfä ìòå ,çìnä ìò,gln in - ©©¤©§©©¨¦
.Bøáãa äéäð ìkäL øîBà ,úBiøèôe ïéäîk ìòåixacn gkeny ixde §©§¥¦¦§¦¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨

mzkxa jk meyny ,rwxw ilecib mpi` zeixhte oidnky `ziixad
rwxw ilecibn xcepdy mixcpa `ziixaa xn`p recne ,'lkdy'

.zeixhte oidnka xeq`
`xnbd zvxznàòøàî eáø ,àaøéî ,éiaà øîàmilcb ,lecbl - ¨©©©¥¦§¨¨¥©§¨

mixcp oiprl ok lr xy`e ,ux`d zigelgln zeixhte oidnkd
j` ,rwxw ilecib llka miaygpàòøàî àìå ,é÷ðé àøéåàî ,÷ðéî¥©¥£¦¨¨§¥§Ÿ¥©§¨

oi` jky oeike ,ux`dn `le miwpei md xie`dn mzwipi xwir -
wxi lr wx `id ef dkxay ,dnc`d ixt `xea mdilr mikxan

.dnvr dnc`dn `id ezwipi xwiry ,rwxwd jeza eiyxeyy
`xnbd dywn,iia` ly evexiz lréðz÷ àäådpyna ixde - §¨¨¨¥

epipy zekxa zkqna,'õøàä ïî Bìecéb' ïéàL øác ìòx`azpe ©¨¨¤¥¦¦¨¨¤
ameyn lkdy mzkxay zeixhte oidnkl dpeekdy `ziixa

eax ,`axin' xn`y iia` ixack `lye ,'ux`d on elecib' mpi`y
`rx`n',`xnbd zayiin .[rwxwdn milcb ,lecblÎ]éðzdpy - §¥

,zekxaa dpyna qexbzeõøàä ïî '÷ðBé' ïéàL øác ìòlkdy jxan ©¨¨¤¥¥¦¨¨¤
oky ,lkdy zkxa llka md zeixhte oidnk ok lre ,exaca didp

.iia` xn`y enke ,ux`d on miwpei mpi`

äðùî
øãBpäzepdil `lyúeñkä ïî,micba zyialn -a øzeîN÷ ©¥¦©§¨§©

,xriyn ieehdäòéøéáe,xetz epi`y dare qb cba -äìéîçáe- ¦¦¨©£¦¨
micbay ,minybd zrya y`xd z` ea miqkny xzeia ar cba
mpi`e mda zeqkzdl mc`d jxc oi` miiare mzeqb llba el`

.zeqk llka
øîàxcepdøîö éféâa úBqkúäì øzeî ,éìò äìBò øîö íðB÷xnvÎ] ¨©¨¤¤¤¨©¨§¦§©§¦¥¤¤

mc` ipa jxcy xac `l` ,mzq xnv xeq`l oiekzp `ly ,[fefb
mpew xn` m` oke .xnvn bex` cba epiide ,ea zeqkzdlïzLtä©¦§¨

ïzLt éöéðàa úBqkúäì øzeî ,éìò äìBòuetip xg`l ozyt - ¤¨©¨§¦§©©£¦¥¦§¨
.ozyt ly cbal `l` oiekzp `ly ,dieehl okend,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

éôì ìkäea didy avndøãBpäxne`d izni`y ,xcpy drya ©Ÿ§¦©¥
dyr `ly mzqa edf ,yealnd xeq`l ezpeek 'ilr dler' oeyl
m` la` ,eixaca zxg` zernyn dpnn oiadl xyt`y dlert

ïòè,ozyt e` xnv ly `yn eteb lr `yp -òéfäå,`ynd zngn ¨©§¦¦©
äL÷ Bçéø äéäå,jk jezneøzeî ,éìò äìBò íézLôe øîö íðB÷ øîà §¨¨¥¨¤¨©¨¤¤¦§¦¤¨©¨

úBqkúäì,ozyt e` xnv icba yeall -åéøBçàì ìéLôäì øeñàå §¦§©§¨§©§¦©£¨
exrv jezn did excpy oeiky ,mizyt e` xnv ly `yn zeyrl -
rpndl xecpl dzid ezpeeky i`ce ,ozytde xnvd z`iyp lr

.ezxriv `l llky dyialn `le ,exrivy dnn

àøîâ
:zeqkd on xcepd oica `ziixa d`ian `xnbd

øãBpä àéðzzepdil `lyúeñkä ïî,[yealdÎ]a øzeîNäòéøéáe ÷ ©§¨©¥¦©§¨§©¦¦¨
äìéîçáe.mda zeqkzdl jxc oi`e xzeia miare miqb micba - ©£¦¨

àcðeôa øeñàåink -,zern ea ozep mc`y dlelg dxebg o §¨§§¨
ài÷ñôáe,dagx dxebg -àièøe÷ñáe,edn yxtz oldl `xnbd - §¦§¦¨¦§§¦¨

àiìáh÷áe,`ihxewqd lr yaely dyw xern ieyrd yealn - §©©§¦¨
àéìtðàå,miilbxl yealnàéðéìôe-,xpiq,òáBëå ,íéñðëîelky §©§¦§¨§¦§¨¦§¨©¦§©

.zeqk llka mde myaell jxc el`
`xnbd zxxanéàî[ednÎ],äðç øa øa äaø øîà .éèøe÷ñéà ©¦§§¦¨©©¨©©¨¨

àlöc àðezék.mdicba lr xerd icarn miyaely xer ly welg - ¦¨§©¨

on xcepd oiprly s`y da x`eany `ziixa d`ian `xnbd
ipa jxc oi`y meyn dlingae drixiae wya xzeny exn` zeqkd
z`vl xzen jkl ,`yn xcba mpi` z`f lka j` ,myaell mc`d

:miaxd zeyxl zaya mda
ïéàöBé ,àéðzmiaxd zeyxl z`vl mc` ipal xzen -äáò ÷Na, ©§¨§¦§©¨¤

ñBâñáexnvn ieUrdäáò,wyl dnece,äìéîçáe ,äòéøéáeick §¨¨¤¦¦¨©£¦¨
obdlíéîLbä éðtî,mi`p micba el` lk oi`y it lr s`y ¦§¥©§¨¦

mze` miyael mc` ipa zvwy itl ,`yn miaygp mpi` ,dyiall
.minybd zeniaìáà`l,miaxd zeyxl zaya mc`d `viàì £¨Ÿ

äte÷a àìå äáéúa,mivtg mda zzl miieyrdúìöçîa àìå §¥¨§Ÿ§¨§Ÿ§©§¤¤
el` mivtga obdl icka `l elit`e ,daiyil e` daikyl dieyrd

eteb lr,íéîLbä éðtîiede ,micba mi`xwp el` mivtg oi`y ¦§¥©§¨¦
.miaxd zeyxl zaya ea z`vl xeq`d ie`ynïéàöBé íéòBøä̈¦§¦

miaxd zeyxlíéwNaiptn mnvr lr obdl icka ,wy yealna - §©¦
,minybdeøîà ãáìa íéòBø àìåzeyxl wya z`vl mixzeny §Ÿ¦¦§¨¨§

,miaxdíãà ìk àlà,wya z`vl el xzedíéîëç eøacL àlà ¤¨¨¨¨¤¨¤¦§£¨¦
äååäazeyxl miwya z`vl el` ly mkxcy oeik mirex ehwp - ©Ÿ¤

.miaxd
dpyna epipy:'eë øãBpä éôì ìkä øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©Ÿ§¦©¥

àéðz,dcedi ax ixac `id mb zx`and `ziixa epipyøîà ãöék ©§¨¥©¨©
øîö Leáì äéä ,øãBpä éôì ìkä äãeäé áøøöäåxv cbad dide - ©§¨©Ÿ§¦©¥¨¨¨¤¤§¥©

,ea xrhvpe eilrLBaìì øeñà ,éìò äìBò øîö íðB÷ øîàåicba §¨©¨¤¤¤¨©¨¦§
,xnvïBòèì øzeîedid xcpy drya oky ,xnv ly `yn envr lr ¨¦§

mixne` ep` ok lre ,`ynd zngn `le dyiald zngn xrva
.cala dyialn epiide ,xcp exrivy dnn wxyïeòè äéä`yep - ¨¨¨

`ynïzLtxnv e`òéfäå,`yndn xrhvpeïzLt íðB÷ øîàåe` ¦§¨§¦¦©§¨©¨¦§¨
xnvLBaìì øzeî ,éìò äìBò,xnv e` ozyt icbaïBòèì øeñàålr ¤¨©¨¦§§¨¦§

ozyt ly `yn envrxrva did xcpd zryay oeiky ,xnv e`
`le `ynn xcpy mixne` ,dyiald zngn `le `ynd zngn

.dyialn
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc mixcp(iyily meil)

äðùî
úéaä ïî øãBpä,ekezl qpkdl `lyøzeîqpkidl eläéiìòalry ©¥¦©©¦¨¨£¦¨

.ziad iabipta my el yi cg` lkly ,ziad llka diilrd oi`y
zllkp `l ziadn xcpyke ,diilr `xwp dfe ,zia `xwp df ,envr

el` .diilrd mb eixacaøéàî éaø éøácíéøîBà íéîëçå .xeq`y ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
mc` ipa oeylay mixaeqy ,diilra mb qpkdl eläéiìò`idììëa £¦¨¦§©

úéaämc` ipa jxc ,envr ipta my yi cg` lkly s`y - ©©¦
,zia mya mdipyl mi`xew ,eicgi mdipy zece` mixacnyk
my lr `xwp zeidl lthd jxce ,zial dlth diilrdy meyn

.xwirdy minkg miceneäéiìò ïî øãBpä,dkezl qpkdl `ly - ©¥¦£¦¨
øzeîqpkdl el,úéaamy lr `xwp zeidl xwird jxc oi`y ¨©©¦

diilrl qpkdln xcpyke .mdipy zece` mixacnyk mb ,lthd
.zial dqipk xeqi` mb dfa llkp `l

àøîâ
llka diilr m`d minkgl xi`n iax oia zwelgn z`aen dpyna

weqtd z` zyxecd `ziixa `xnbd d`ian .zia(cl ci `xwie)iM'¦
zrxv rbp iYzpe dGg`l mkl ozp ip` xW` orpM ux` l` E`az̈Ÿ¤¤¤§©©£¤£¦Ÿ¥¨¤©£ª¨§¨©¦¤©¨©©

'ziaA'xaeqy df `pz ly dyxcd ote`n rnyne .'mkzGg` ux` §¥¤¤£ª©§¤
,zia llka diilr oi`y xnele miza irbp oipra wlgl mewn yiy

:dfd `pzd xaeq in zrck xxal `xnbd dvexe
`xnbd zl`eyàðz ïàîrbp iYzpe weqtd z` yxecd [`pzd in] ©¨¨§¨©¦¤©

'ziaA' zrxv,mkzGg` ux`òéöiä) úà úBaøì ,'úéáa'([òeáöä] ¨©©§¥¤¤£ª©§¤§¥§©¤©¨¦©©¨©
,mdy lk mirava eravpy zexiwa d`xpd zrxv rbp s`y -

`pzd yxc cer .`nh ziadäéiìòä úà úBaøì ,'úéáa'm`y - §¥§©¤¨£¦¨
.`nh ziad s` ,rbp da d`xp

,`xnbd daiynàcñç áø øîàzrck ef `ziixay jgxk lréaø ¨©©¦§¨©¦
,àéä øéàîitl diilra xzen ziad on xcepdy epizpyna xn`y ¥¦¦

mby mircei epiid `l weqtd `ll okle ,zia llka diilrd oi`y
,eixac z` `cqg ax gikene .diilrd irbp zngn `nhp ziadéàc§¦

zhiyl `id ef `ziixay yxtp [m`yÎ]ïðaø,dpynaéøîàäixdÎ] ©¨¨¨¨§¥
[exn`ïðaødpyna,úéaä ììëa äéiìòok m`eàø÷ él änìdn - ©¨¨£¦¨¦§©©©¦¨¨¦§¨

weqta il jxevàéeaéøì 'úéáa'ici lr `nh ziady epl zeaxl - §¥§¦¨
heyt xac ,ziadn wlg `id diilr mzrcly oeik .eziilr irbp

.ziad z` mb mi`nhn diilray mirbpdy rcp epnvrne `ed
:`cqg ax zii`x z` dgec `xnbd

àîéz eléôà ,øîà éiaà[xn`zÎ]zrck ef `ziixayïðaø,`id ©©¥¨©£¦¥¨©¨¨
mirbp iabl z`f lkae ,ziad llka diilry mixaeqdàø÷ àéòa- ¨£¨§¨

z` mi`nhn diilra mirbpdy xnel weqtd ly cgein ieaix jixv
.ziadàðéîà Czòc à÷ìñcweqtay xg`n ,xnel ayeg iziidy - §©§¨©§¨£¦¨

,áéúk 'íëúfçà õøà úéáa'dxezd zpeeky xnel mewn yi ok m`e §¥¤¤£ª©§¤§¦
zia `weecyàòøàa øaçîc,rwxwl xaegnd -úéa déîL-`ed ¦§©©§©§¨§¥©¦

oeylk ,mirbp z`neh oicl zia `xwpdaezkdziaa''ux`la`
àòøàa øaçî àì àä äéiìò`nye ,rwxwl zxaegn dpi` ixd - £¦¨¨Ÿ§©©§©§¨

dpi`z` zeaxl 'ziaa' jixv opaxl s` okle ,llk miza irbp oica
.diilrd

gwn iably dpnn rnyny `ped ax ly `xnin d`ian `xnbd
ly mi`pzdn in zrcl zxxane ,zia llka diilrd oi` xknne

:dxn` dpynd
,`xnbd zl`eyàä àìæà ïàîk`xnind `id in ly ezrck - §©©§¨¨

,àìeòc déîMî àéiç øa àðeä áø øîàcxn`e exiagl zia xkend §¨©©¨©¦¨¦§¥§¨
dxiknd zra el,Eì øëBî éðà 'éúéáa úéa'yxetna enkiqy `la ©¦§¥¦£¦¥§

xkend dvx m` if` ,dpwpy ziad ednäéiìò eäàøîit lr s` ©§¥£¦¨
ef diilre izpeekzd dfl el xne`e ,zia lyn rexb da xeicdy

,`ped ax ixaca `xnbd zwiicn .jl izxknàîòèlekiy ©£¨
oeik ,drexbd diilrd z` ze`xdl'éúéáaL úéa' déì øîàc§¨©¥©¦¤§¥¦

iziaa il yiy zia `edy dfi` ,ef oeyl zernynyEì øëBî éðà£¦¥§
.rexbd on elit`eìáàdxiknd zra xkend el xn` m`'úéa' £¨©¦

íúñ-,iziaa siqedy `la.äéiìò eäàøî Bðéà §¨¥©§¥£¦¨
,`xnbd zniiqn df weic itleàîéìax ly dwelgdy xn`p - ¥¨

zhiyl `weec ,mzq 'zia'l 'iziaay zia' oia `pedàéä øéàî éaø©¦¥¦¦
mzq 'zia'a okle ,ziad llka diilrd oi` ezhiyl oky ,zxn`p
llka diilry opax zrcl j` .diilrd lr el ze`xdl leki `l
z` ze`xdl leki ,'iziaay' siqedl `la mb cinz `linn ,ziad

.dxikna ezpeek dzid dilry xnele diilrd
,dgkedd z` `xnbd dgecàîéz eléôàoia `ped ax ly eweligy £¦¥¨

zrcl exn` 'iziaay zia'l 'zia',ïðaøxne`d mzhiy itl mpn`e ©¨¨
.ziad llka `idy oeik ,diilr dpewl ze`xdl leki ,mzq 'zia'
leki 'iziaa zia' xne`yky `ped ax ixaca epady dn mewn lkn

ik ,oekp epi` df ,diilrd z` el ze`xdléàî`ped ax zpeek dn - ©
ed`xn exne`a,äéiìòepiidzia el ze`xdl xkend aiigyäleòî £¦¨§¤

íézaaLcg` el xn` `le iziaAW zia el xn`y oeiky ,el yiy ¤©¨¦¤§¥¦
ezpeek ,iYaAWzialdlernd.eziaay ¤§¨©

äðùî
øãBpäd`pdähnä ïîøzeî ,zepdil elLbøãaepi` ybxcy oeik ©¥¦©¦¨¨§©§¨

,excpa ybxcd llkp `l dhnd on xcpyke ,dhn llkaéaø éøác¦§¥©¦
,ähî ììëa Lbøc íéøîBà íéîëçå ,øéàîdhnd on xcepd okle ¥¦©£¨¦§¦©§¨¦§©¦¨

y minkg micene .ybxca mb xeq`øãBpäd`pdøzeî ,Lbøcä ïî ©¥¦©©§¨¨
zepdil elähîaybxcn xcpyke ,ybxc llka dpi` `id i`cey - §¦¨

.dhnd dxq`p `l

àøîâ
,`xnbd zl`eyéàîedn -àcâc àñøò ,àìeò øîà ,LbøcdhnÎ] ©©§¨¨©¨©§¨§©¨

dzid `l` ,dilr mipyi eid `le dhn ziaa mirivn eidy ,[lfnl
,ziad lfnlàìeòì ïðaø déì eøîà,eixac lr eze` el`y -àä ¨§¥©¨¨§¨¨

ïðúcoixcdpqa dpyna epipyy df -(.k),BúBà ïéøáî ïäLkjln - ¦§©§¤¥©§¦
ini zray eilr zayl aiegny el miaexwd on cg` el zny
on xfegy xg`l d`xad zcerq el miyibnyk if` ,zelia`

,dielddïéaeñî íòä ìkdcerqd zrya,õøàä ìòicka ¨¨¨§¦©¨¨¤
,ezelia`a jlnd mr szzydlàeäå-jlndLbøcä ìò áñéî. §¥¥©©©§¨

,lfnl dieyry dhn `id ybxcy jzrck m`eáéúé àì àzL dlek¨©¨Ÿ¨¦
dìò,lfnl dieyry oeik ef dhn lr ayei epi` dlek dpyd lk - £¨

`weecy okzi ji`edìò áéúé àîBé àeääjixvy mei eze`a - ©¨¨¦£¨
.dilr ayi ok ,zelia`a bedpl

:minkg ziiyew z` dgec `piax
é÷úîàðéáø dì ó`qxr `ed ybxcy `lerk yxtl yi mlerl - ©§¦¨¨¦¨

,`iyew dpi` ,ezelia` meia `weec jlnd dilr ayeiy dne ,`cbc
äåäc éãéîep`vn dfl dneca xac -,ïééå øNaàbe`cl miaiigy ¦¦©£¨©¨¨§©¦

elit` ,d`xadd zcerqa oii dzyie xya lk`iy elàzL äleëc§¨©¨
dpyd lkay -`l` ,dfk aeig oi`ìéëà àì éòa éàå ìéëà éòa éà¦¨¥¨¦§¦¨¥Ÿ¨¦

xya lke` epi` dvex epi` m`e ,oii dzeye xya lke` dvex m` -
oii dzeyej` ,déì ïðéáäé ïðà àîBé àeääezelia` ly df meia - ©¨£¨¨£¦©¥

iabl mb jk .ezrc ayiil ep` miaiegn ik ,oiie xya el mipzep ep`
ick df meia mewn lkn ,eilr ayei `l dpyd lky s` ,ybxcd
`ler ixac zegcl oi` okle ,eilr eze` miaiyen ezrc ayiil

.`cbc `qxr `ed ybxcy yxity
,xne`e `piax jiynneàlà,`ler ixac lr dyw m`àéL÷ àä- ¤¨¨©§¨

,eixac lr il dyw dfàéðúcjetdl aiigd drayd inia la` iabl §©§¨
mewn lkn ,eziaay zehnd lk z` mdipt lreäôBk äéä àì Lbøc©§¨Ÿ¨¨¥

Bô÷Bæ àlà,sewf `edy zenk eze` xi`yn -àñøò zøîà éàå ¤¨§§¦¨§©§©§¨
àeä àcâcdieyrd dhn df ybxcy `ler yexitk xn`p m`e - §©¨
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miwxt dyelya` cenr ep sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'äééìòá øúåî..zia llka diilr oi`y.'åë äééìò ïî øãåðäzia oi` lkd ixac

.diilr llkaîâ'.àéä î"ø.`id zia llka e`l diilr :xn`c'åëå éàãux` ziaa .

,ux` zia llka ied `l `rx`a xagin `lc diilr .zia ied `rx`a xaegnc rnyn

`kinqc li`edc ,iieaxl `xw ira ikdle.d`nhn - ziad zexiw`úéá åøéáçì øîåàä
.äééìò åäàøî êì øëåî éðà éúéááùmeyn

.izia jeza diilr :rnyn ,"iziaa zia" xn`c

íúñ úéá øîà íà àä éúéáá úéá øîàã àîòè
.äééìò åì úåàøäì ìåëé ïéàllka diilr oi`c

.zia.àéä î"ø àîéìllka [diilr] oi` xn`c

.[zia].ïðáø àîéú 'éôà,ynn diilr `niz `l

.ipzwc diilr i`nåéñëðáù äìåòî.ziad

gaeyndeizaayxn`wc `kid el ozil jixv

- mzq "zia" xn` ded i` la` ."iziaa zia"

diilrc ,ynn diilr el ze`xdl leki did

.zia llkaéðúî'.ùâøãá øúåîybxc oi`c

.dhin llka.äèéî ììëá ùâøãla` .xeq`e

dhind oi` lkd ixac - ybxcd on xcepdllka

.ybxc'îâ.àãâã àñøòdze` oikxery dhin

.dilr oyi mc` mey oi`e ,lfnlïéøáî ïäùë
.åúåà.la` `edyk b"kláéúé 'åë íòä ìë
.äéìòybxcc llkn ,dinza`cbc `qxr e`l

.`ed.äéì ïðéáäé ïðàixnl oiie" aizkc meyn

aizi `l `zy dlekc ab lr s` ,p"d ."ytp

.aizi `zyd - dilråäôåë äéä àì.,ynn

.dlrnln mirxkd.åô÷åæ àìàecinrnylr

.eice eirxk ipy.àãâã àñøò úøîà éàådhinc

.dzetkl jixv oi` i`n` ,k"k `id daeyg

.'åëå àéðúäå`id daeyg dhine li`ed ,inp efe

e`l ybxc dpin rny `l` .dzetkl jixv -

.`ed `cbc `qxr
úãçåéîä
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'éðúî.diilra xzen ziad on,dilr ibilt opaxe .zia llka `zil diilr xi`n iaxlc

ziaa xzen diilrd on xcepdc ecen ,edin .zia llka diilrc edl `xiaqc..ùâøãyxtn

'nba.øúåî.dnegzl qpkilxirl mikenqd dn` mitl` jez..äøåáéòìmiray jez

xirl jenq miixiye dn`.ïî.miptle sb`duegl cnery dn la` ,miptle zlcd znizqn

ea xzen - zlrep zlcdyk.'îâaizkc ziaa

"mkzfeg` ux` ziaa" epiidc ,miza irbpa-

.ze`gqpa `qxibd `id jk .rivid z` zeaxl

`ipz k"za `dc ,dil 'iqxb `lc zetqeza exn`e

.rivid zexiwa `le - "ziad zexiwa" :`kti`

`lc l"f xe`ipy xa dyn 'x axd azk jkitle

reav zia ,xnelk .reav `l` ,rivi `kd opiqxb

slip `"cqc ,iieaxl jixhv`e .miperav ipina

,micbaa oi`nhn opi` mireavdy micba irbpn

epzyp `ly mizyt dn ."mizyte xnv" aizkc-

`ieax l"nw ,dpzyp `ly xnv s`.úéááux`

.aizkux`l xaegnd zia ,xnelk.åäàøî
.diilrdiilr :gwell el xne` xken dvx m`

lr gwel cic .`rixbc b"r` ,jl izxkn

dpezgzd.ìàîé.opax `le `id n"x,opaxlc

xken ip` zia" `l` "iziaa zia" xn` `lc b"r`

llka diilr edcicl `dc ,diilr ed`xn - "jl

zia.éàî.mizaay dlern diilred`xn :w"de

zia" dil xn`c oeikc ,xken ly k"r diilr

xn`c `wece .dlernd el xexal jixv - "iziaa

`l` ,`l - mzq zia xn` `d ,"iziaa zia"

`pwqn` `tlgn `kdc `pwqn jde .rexb ed`xn

) zegpnc a"tc:gw scixeya xey" :mzd xn`c ,(

"ycwd-.xn`w ixeza xez ,yicwd lecbd

`iig xa `ped ax xn`c `dn dilr opiyw`e

"jl xken ip` iziaa zia" :`lerc 'inyn-

,`l :'iwxte ?ynn diilr e`l i`n .diilr ed`xn

diilr i`n-zia" :iaizin .eiqkpay dlern

ltp ,"jl xken ip` iziaa-car" .letp ed`xn

zn ,"jl xken ip` icara-m`e .zn ed`xn

`zi`-gwel :dil xn` ?zn ide ltp id ifgil

lr xhyd lra cic ,gwel ip`y ?zxn`w

ikdl ziz`c `zyd .dpezgzd-inp diilr

`rixbc ,xn`w ynn diilrc 'ixn`c `pwqn jd metle .dpezgzd lr xhyd lra ci ,`rixbc-,inp "zia" 'it` ?xn`wc "iziaa" il dnl ok m`c ,opaxk `ped axcl dnwe`l `kilc rnyn

ikd i`e .`ed zia llka diilr-"zia" hwp `le "iziaa zia" hwpc i`dc xninl `ki`c ,`iz` opaxk `ped axc `d ,mzdc `pwqnl 'it`c o"anxd azk ,edin .xi`n 'xk ol `niiwc xyt`

mzq-yicwd lecbd mzd 'ixn`ck ,rnyn `zeilrnl `peeb i`d ikac "iziaa zia" xn` ik 'it` `l` ,`rixbc diilr ed`xnc mzq zia `irain `l ;xn`w `irain `l-iab ikd 'it`

`iz` opaxk `ped axc dixninc xninl `ki` mzdc `pwqn metlc oeik ,jklid .`rixbc ,diilr ed`xn gwel-] l"f m"anxd wqt oke ,zia llka diilrc ediizeek opihiwpmixcp zekldn h"t

e"h dkld[.àñøò.`cbc) "d`vei dy` dna" wxt seqa el dnece ,lfn - `cb .ziad lfnl dhn rivdl eid oibdep.fq sc zay`l wepqe icb cb :(.åéäùë.eze` oixan] lecb odkljlnl :l"v[

"lecb odk" wxta `id 'ipzne .la` el rxi`y.äìåëdlr aizi `l `zy.wetiz `kidn !?dlr aizi `ed la`c `zyde ,ziad xyl `id zgpen ixdy ,dhn eze` lr ayi `l eiykr cr
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'éðúîúéaä ïî øãBpä¯éaø éøác ,äéiIòa øzeî ©¥¦©©¦¨©£¦¨¦§¥©¦
ïî øãBpä .úéaä IIëa äéiIò :íéøîBà íéîëçå .øéàî¥¦©£¨¦§¦£¦¨¦§©©©¦©¥¦

äéiIò¯.úéaa øzeî'îâïàîúà úBaøI "úéaa" :àpz £¦¨¨©©¦©©¨©¨¦§©¤
úBaøI ¯ "úéaa" ,òéöiä:àcñç áø øîà ?äéiIòä úà ©¨¦©©¨¦§©¤¨£¦¨£©©¦§¨

ïðaø éàc .àéä øéàî éaø¯IIëa äéiIò ïðaø éøîàä ©¦¥¦¦§¦©¨©¨¨§¦©¨©£¦¨¦§©
:øîà ééaà ?àéeaéøI "úéaa" àø÷ éI änI ,úéaä©©¦¨¨¦§¨©¨¦§¦¨©©¥£©
;àðéîà Czòc à÷Iñc ,àø÷ àéòa ,ïðaø àîéz 'éôà£¦¥¨©¨©¨£¨§¨§¨§¨©§¨¨¦¨

àòøàa øaçîc ,áéúk "íëúfçà õøà úéáa"¯déîL §¥¤¤£ª©§¤§¦§¦©©§©§¨§¥
äéiIò ,úéa¯àä àIæà ïàîk .àòøàa øaçî àI àä ©¦£¦¨¨¨¦©©§©§¨§©¨§¨¨

éúéáa úéa" :àJeòc déîMî àéiç øa àðeä áø øîàc§¨©©¨©¦¨¦§¥§¨©¦§¥¦
"EI øëBî éðà¯úéa" I"àã àîòè .äéiIò eäàøî £¦¥§©§¥£¦¨©§¨©¦

íúñ "úéa" Iáà ,"EI øëBî éðà éúéáaL¯Bðéà ¤§¥¦£¦¥§£¨©¦§¨¥
àîéz eJéôà ?àéä øéàî éaø àîéI ,äéiIò eäàøî©§¥£¦¨¥¨©¦¥¦¦£¦¥¨

äéiIò éàî ,ïðaø¯.íézaaL äJeòî'éðúîøãBpä ©¨©©£¦¨§¨¤©¨¦©¥
ähnä ïî¯:à"ëçå .øéàî éaø éøác ,Lbøãa øzeî ¦©¦¨¨§©§¨¦§¥©¦¥¦

Lbøcä ïî øãBpä .ähî IIëa Lbøc¯.ähîa øzeî ©§¨¦§©¦¨©¥¦©©§¨¨§¦¨
'îâeøîà .àcâc àñøò :àJeò øîà ?Lbøc éàî©©§¨£©¨©§¨§©¨£©

Ik ,BúBà ïéøáî ïäLk :ïðúc àä :àJeòI ïðaø déI¥©¨©§¨¨¦§©§¤¥©§¦¨
dJek .Lbøcä Iò áñéî àeäå õøàä Iò ïéaeñî íòä̈¨§¦©¨¨¤§¥¥©©©§¨¨
é÷úî ?dIò áéúé àîBé àeää ,dIò áéúé àI àzLó ©¨¨¨¥£¨©¨¨¥£¨©§¦

éà àzL dJeëc ,ïééå øNaà äåäc écéî :àðéáø dÏ¨¦¨¦¥©£¨©¨¨§©¦§¨©¨¦
éòa¯éòa éàå ,Iéëà¯àîBé àeää ,Iéëà àI¯:àéðúc ;àéL÷ àä àJà !déI ïðéáäé ïðà ¨¥¨¥§¦¨¥¨¨¥©¨£©¨£¦©¥¤¨¨©§¨§©§¨

:àéðúäå ,àeä àcâc àñøò zøîà éàå .Bô÷Bæ àJà eäôBk äéä àI LbøcBúhî úà äôBkä ©§¨Ÿ¨¨¥¤¨§§¦¨§©§©§¨§©¨§¨©§¨©¤¤¦¨
,àéL÷ àI àä !äôBk àeä úéaä CBúa BI LiL úBhî Ik àJà ,äôBk àeä ãáIa Búhî àIŸ¦¨¦§©¤¤¨¨¦¤¥§©©¦¤¨¨©§¨
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קפה

miwxt dyelya` cenr ep sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'äééìòá øúåî..zia llka diilr oi`y.'åë äééìò ïî øãåðäzia oi` lkd ixac

.diilr llkaîâ'.àéä î"ø.`id zia llka e`l diilr :xn`c'åëå éàãux` ziaa .

,ux` zia llka ied `l `rx`a xagin `lc diilr .zia ied `rx`a xaegnc rnyn

`kinqc li`edc ,iieaxl `xw ira ikdle.d`nhn - ziad zexiw`úéá åøéáçì øîåàä
.äééìò åäàøî êì øëåî éðà éúéááùmeyn

.izia jeza diilr :rnyn ,"iziaa zia" xn`c

íúñ úéá øîà íà àä éúéáá úéá øîàã àîòè
.äééìò åì úåàøäì ìåëé ïéàllka diilr oi`c

.zia.àéä î"ø àîéìllka [diilr] oi` xn`c

.[zia].ïðáø àîéú 'éôà,ynn diilr `niz `l

.ipzwc diilr i`nåéñëðáù äìåòî.ziad

gaeyndeizaayxn`wc `kid el ozil jixv

- mzq "zia" xn` ded i` la` ."iziaa zia"

diilrc ,ynn diilr el ze`xdl leki did

.zia llkaéðúî'.ùâøãá øúåîybxc oi`c

.dhin llka.äèéî ììëá ùâøãla` .xeq`e

dhind oi` lkd ixac - ybxcd on xcepdllka

.ybxc'îâ.àãâã àñøòdze` oikxery dhin

.dilr oyi mc` mey oi`e ,lfnlïéøáî ïäùë
.åúåà.la` `edyk b"kláéúé 'åë íòä ìë
.äéìòybxcc llkn ,dinza`cbc `qxr e`l

.`ed.äéì ïðéáäé ïðàixnl oiie" aizkc meyn

aizi `l `zy dlekc ab lr s` ,p"d ."ytp

.aizi `zyd - dilråäôåë äéä àì.,ynn

.dlrnln mirxkd.åô÷åæ àìàecinrnylr

.eice eirxk ipy.àãâã àñøò úøîà éàådhinc

.dzetkl jixv oi` i`n` ,k"k `id daeyg

.'åëå àéðúäå`id daeyg dhine li`ed ,inp efe

e`l ybxc dpin rny `l` .dzetkl jixv -

.`ed `cbc `qxr
úãçåéîä
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8
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'éðúî.diilra xzen ziad on,dilr ibilt opaxe .zia llka `zil diilr xi`n iaxlc

ziaa xzen diilrd on xcepdc ecen ,edin .zia llka diilrc edl `xiaqc..ùâøãyxtn

'nba.øúåî.dnegzl qpkilxirl mikenqd dn` mitl` jez..äøåáéòìmiray jez

xirl jenq miixiye dn`.ïî.miptle sb`duegl cnery dn la` ,miptle zlcd znizqn

ea xzen - zlrep zlcdyk.'îâaizkc ziaa

"mkzfeg` ux` ziaa" epiidc ,miza irbpa-

.ze`gqpa `qxibd `id jk .rivid z` zeaxl

`ipz k"za `dc ,dil 'iqxb `lc zetqeza exn`e

.rivid zexiwa `le - "ziad zexiwa" :`kti`

`lc l"f xe`ipy xa dyn 'x axd azk jkitle

reav zia ,xnelk .reav `l` ,rivi `kd opiqxb

slip `"cqc ,iieaxl jixhv`e .miperav ipina

,micbaa oi`nhn opi` mireavdy micba irbpn

epzyp `ly mizyt dn ."mizyte xnv" aizkc-

`ieax l"nw ,dpzyp `ly xnv s`.úéááux`

.aizkux`l xaegnd zia ,xnelk.åäàøî
.diilrdiilr :gwell el xne` xken dvx m`

lr gwel cic .`rixbc b"r` ,jl izxkn

dpezgzd.ìàîé.opax `le `id n"x,opaxlc

xken ip` zia" `l` "iziaa zia" xn` `lc b"r`

llka diilr edcicl `dc ,diilr ed`xn - "jl

zia.éàî.mizaay dlern diilred`xn :w"de

zia" dil xn`c oeikc ,xken ly k"r diilr

xn`c `wece .dlernd el xexal jixv - "iziaa

`l` ,`l - mzq zia xn` `d ,"iziaa zia"

`pwqn` `tlgn `kdc `pwqn jde .rexb ed`xn

) zegpnc a"tc:gw scixeya xey" :mzd xn`c ,(

"ycwd-.xn`w ixeza xez ,yicwd lecbd

`iig xa `ped ax xn`c `dn dilr opiyw`e

"jl xken ip` iziaa zia" :`lerc 'inyn-

,`l :'iwxte ?ynn diilr e`l i`n .diilr ed`xn

diilr i`n-zia" :iaizin .eiqkpay dlern

ltp ,"jl xken ip` iziaa-car" .letp ed`xn

zn ,"jl xken ip` icara-m`e .zn ed`xn

`zi`-gwel :dil xn` ?zn ide ltp id ifgil

lr xhyd lra cic ,gwel ip`y ?zxn`w

ikdl ziz`c `zyd .dpezgzd-inp diilr

`rixbc ,xn`w ynn diilrc 'ixn`c `pwqn jd metle .dpezgzd lr xhyd lra ci ,`rixbc-,inp "zia" 'it` ?xn`wc "iziaa" il dnl ok m`c ,opaxk `ped axcl dnwe`l `kilc rnyn

ikd i`e .`ed zia llka diilr-"zia" hwp `le "iziaa zia" hwpc i`dc xninl `ki`c ,`iz` opaxk `ped axc `d ,mzdc `pwqnl 'it`c o"anxd azk ,edin .xi`n 'xk ol `niiwc xyt`

mzq-yicwd lecbd mzd 'ixn`ck ,rnyn `zeilrnl `peeb i`d ikac "iziaa zia" xn` ik 'it` `l` ,`rixbc diilr ed`xnc mzq zia `irain `l ;xn`w `irain `l-iab ikd 'it`

`iz` opaxk `ped axc dixninc xninl `ki` mzdc `pwqn metlc oeik ,jklid .`rixbc ,diilr ed`xn gwel-] l"f m"anxd wqt oke ,zia llka diilrc ediizeek opihiwpmixcp zekldn h"t

e"h dkld[.àñøò.`cbc) "d`vei dy` dna" wxt seqa el dnece ,lfn - `cb .ziad lfnl dhn rivdl eid oibdep.fq sc zay`l wepqe icb cb :(.åéäùë.eze` oixan] lecb odkljlnl :l"v[

"lecb odk" wxta `id 'ipzne .la` el rxi`y.äìåëdlr aizi `l `zy.wetiz `kidn !?dlr aizi `ed la`c `zyde ,ziad xyl `id zgpen ixdy ,dhn eze` lr ayi `l eiykr cr
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נדטים. פטק שביעי - הנודט מן היטק - דף נו עמוד א - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
טש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

מעלתו המיוחדת של יוסף הצדיק – שלמטות היותו עסוק בענייני העולם... לא 
הפטיע הדבט מאומה לדביקותו בעבודת ה'

משיחת שבת פטשת מקץ ה'תשמ"ג

האבות היו טועי צאן, מכיוון שטצו להיות בהתבודדות מענייני העולם, כדי שיוכלו 
לעסוק בעבודת ה' כדבעי, מה-שאין-כן יוסף היה עסוק בענייני העולם

משיחת שבת פטשת מקץ ה'תשמ"ג
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miwxtקפו dyelyaa cenr ep sc ± iriax wxtmixcp
.úãçåéîä.dzetkl jixv oi` - dilr mipyi oi`e li`ede ,milk dilr ozil.ïéèéáø÷

.eay ze`lel.äéì úéà éî ïéèéáø÷dieyr dpi`y ,oihiaxw edl eed `lc edl miw ikd

wxtzdl.mlerl zrven zcner `l`êéøö ïéà øîåà ïåòîù ïáøäô÷åæì.,`ed `l`

.zltep `ide oihiaxw lhep ,la`d.éòìöã.zexer ixken.àìöã àñøòoyiy ,xer ly

li`ed ,ikdle .jk lk daeyg dpi` la` ,dilr

.eice dtwef `l` ,dtek did `l - daeyg dpi`e

dpi`y ,ybxca xzenc 'ipzna 'ixn` jklde

.daeyg dhn`qxre.oihiaxw dl zi` `lvc

jk lk ditk irac xn`e ,`xnba b"ayx bilte

xerde oihiaxw xiznyyiy itl .eil`n ltep

aiaq zerevxxerloigzenezekex` oia eze`

oiakeye zekex`a zerevxd oixyewe ,dhnd

oixiznyke ,eilrjl oi` - ltep xerde zerevxd

.efn dlecb ditk.äáâ ìò äúåà ïéâøñî äèî
aiaq eilr mipyiy xerd e` cbad oikxeky

eizelbxne ,eizey`xn micnery mivr mze`

xeray e` cbaay zegiynd oiqipkne ,miaewp

.miawp oze` jezl.âãä øåòá íôåùéùî
,zexvwde zekex`d ,dhn ly mivrd sytyny

miwlge oiaedv ozeyrl ick ,bcd xera.éì äîì
.âãä øåò úôéùmilagd on dqekn xerd `lde

!xerd on e` cbad on e`.àäå àäoibxzqn

.otebn.éðåéæáà é÷åôàìå éìåéòìiy`x oiqipkny

df mixyewe ,miawpd jxc cbaay zegiynd

.dfa.àú÷áàá é÷åôàå éìåòàze`l el oixyewy

oiqipkne ,eizelbxnne eizey`xn dhnd ivra

epiide .ze`lela oixyewe miawpa zegiyn iy`x

.oihiaxw.ïéàöåé äéèéì÷ðù:mzd 'ixn`ck

leki mc` oi` dhn dze`e ,mipy oihilwp

'a lr dtwef `l` ,dihilwp iptn dzetkl

.eice ,dgipne dizelbxnïåòîù ïáøë äëìä.

:oihiaxw xizn :xn`céðúî'.äîåçúìjeza

.dn` mitl`.äøåáéòìmebt qpkp mebt epiid

.xird dze` ly `vei'îâäðéî òîù àìà
.éà÷ äåä äøåáéòá."egixia" dil ixweàîéà

.äîåçúá åìéôàåaizkc i`de ,xird jeza ied

ded dnegza - "egixia ryedi zeida idie"

dnegz .i`wmzecne" aizkc ,xirl ueg ixw`

."xirl uegnâàä ïî.íéðôìå óonzxibqgztd

) enk sb` .miptle.gi `neila` .zezlc ztbd (

iaer lr uegle sb`d onoztnd.xeq` epi` -

.øéâñéå åúéáì êìé ìåëé.egely i"rçúô ìà ì"ú
.úéáälyrbepn.opiqxb ikd .cenrl jixvìò

.óå÷ùäiaer lr.oztnd.óå÷ùä ïî àöéù ãò
.zia ixwi` sewyd lrc.óå÷ùä ãöá.uegan

`nl` - "elek ziad on `viy cr" xn`wcn

sewycon xzen xcepd i`n`e ,zia ied inp

sb`d?uegle.'åëå úéá éáâ éðàùmixcp iab la`

,dtewq` epiid - sewy .uegle sb`d on xzen

.gztd lry dn - sewyn
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ela` inia ,eize`lel epiidc ,eihiaxw xizn.ïéèéáø÷.dil zi` inzehn x`yk ixd

ieyr `ed!à÷åùá.irlvczexer icarn.àñøò.`lvczerevx oileze ,xer ly dhn

oze` oixiznyke ,dhnd zekex`a zerevxd oiaper - ezehpl mivexyke ,aiaq xerd ztya

iy`x eid `ly ,rwxwd gelgla xerd lwlwzi `ly icke .eihiaxw od ode ,eil`n ltep -

`nw `pz xn` ,dlrnl ebexqn oideab eirxk

`ede eihiaxw xiznc b"x xn`we .edtek epi`c

ltepdhn .ïéâøñî.dab lr dze`milagd

dhnd zekex` lr miaikxn.ùâøãmibxqn

.etebn eze`oda miageze ,eizekex`a miawp yiy

oi`e ,oiapere xera zeielzd zerevx iy`x

dhnd zekex` b"r zerevxd oiaikxn.

.äñéøòäåzewepiz zqixr.íôåùéùî
.bcd xeraozetil zekex`d wilgdl ick.äîì

.bc xer ztiy iliy`xa cinz od zeqekn ixde

dhnd iab lr oibxeqnd milagd!éìåòà
.mirfaa iwet`eqipkn zekex` ly miawpa

lagd y`x `ivene..àú÷áàáze`lel

iy`x oiqipkn odae ,eizekex` iawpa oielz

xerd ztya zeielzd zerevx.äéèéì÷ðù
.oi`veioicinrny oikex` mivr 'a - oihilwp

cg`e dizey`xna cg` ,dhna mze`

dpw oigipne ,odiy`xa od oilvtene ,dizelbxna

oixagny yie .dlikd oiyxet eilre ,dfne dfn

oixaegny - [mi`vei] epiide ,dhnl oihilwp oze`

iptn dzetkl leki oi`e .dnvr dhnd on oi`veie

eice dtwef ikd meyne ,dihilwp.ïìðî`xeairc

.'eke inc `znk `zncjez ,dxeaira n"y `l`

ayei did egixi ly ,mixiye dn` 'r.àäaizk

.xirl uegn mzecne dnegzaxird megz ,`nl`

xird on epi`e ,ixwin xirl ueg -.êìéezial

.xibqiejex` lag ici lr.ì"ú.ziad gzt l`

xbqd zrya gztd lr cenrl jixvy rnync.

éà.ziad gzt l`,dicegl diazk i` ,xnelk

dtewq`d lr cenriy `"d "ziad on" azk `le

- "ziad on" 'ixhvi` ikdl ,xibqie sewynd zgz

zgzy dtewq`l ueg z`vl jixvy cnll

zgzy lk `nl` ,ikd dikxv`cne .sewynd

llka ied - uegle sb`d on `edy t"r` ,sewynd

ziaip`y .éáâ.zia- "ziad on" `xw aizkc

on" `pngx azkc oeikc .elek ziad on `viy cr

epiide ,`z` zxg` d`ivi iieaxl - `xizi "ziad

aizk `l i` `dc .sewynd zgzy dn lkn `viy

- "ziad gzt l` odkd `vie" `l` "ziad on"

b"r` ,xibqne sewynd zgz cnerc `pin` ded

o`kne .ueglk uegle sb`d onc ,"`vie" aizkc

sb`d onc ,cg` ziaa cenrl oiraypy oze`l

oixeq` - uegle sb`d on ,mixzen - miptle.
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éøö ïéà íéIëI úãçeéîä ähî äúéäàJà .dúBôëI C ¨§¨¦¨©§¤¤§¥¦¥¨¦¦§¨¤¨

Lbøc :øîBà â"áùø ,àéðúc ,àéL÷ àä àéL÷ éà¦©§¨¨©§¨§©§¨¥©§¨
àñøò Lbøc éàå .åéIàî IôBð àeäå åéèéáø÷ øézî©¦©§¦¨§¥¥¥¨§¦©§¨©§¨

àeä àcâc¯ïéáø àúà ék ?déI úéà éî ïéèéáø÷ §©¨©§¦¦¦¦¥¦£¨¨¦
øa àôéIçz áøå ,ïðaøî àeääI déúIéàL :øîà£©§¦§¥§©¥©¨©§©©£¦¨©
øîàå ,éòJöc à÷eLa çéëL äåäc ,déîL àáøòî©©§¨§¥©£¨§¦©§¨§©¨¥©£©

Lbøc éàî :éI¯ähî eäæéà ,øîzéà .àJöc àñøò ¦©©§¨©§¨§©¨¦§©¥¤¦¨
ähî :äéîøé éaø øîà ?Lbøc eäæéàå¯ïéâøñî §¥¤©§¨¨©©¦¦§§¨¦¨§¨§¦

Lbøc ,dab Iò dúBà¯:éáéúéî .Bôebî BúBà ïéâøñî ¨©©¨©§¨§¨§¦¦¥¦¥
äñéøòäå ähnä ?äàîeè ïéIa÷î éúîéàî õò éIk§¥¥¥¥¨©§©§¦§¨©¦¨§¨£¦¨

¯Iò úâøzñî ähî éàå .âcä øBòa íôeLiMî¦¤§¥§©¨§¦¦¨¦§¨¤¤©
dab¯àäå àä ,àJà ?âcä øBò úôéL éI änI ©¨¨¨¦¦©©¨¤¨¨§¨

ähî ;ïôebî¯Lbøc ,éðéæáa é÷etàå éIeòà¯éIeòà ¦¨¦¨©¥§©¥¦§¦¥©§¨©¥
:éaø øîà àçà øa á÷òé ø"à .àú÷áàa é÷etàå§©¥§¦§¨¨©£Ÿ©©¨¨©©¦

ïéàöBé äéèéI÷pL ähî¯.Biãå ,dô÷Bæøa á÷òé ø"à ¦¨¤©§¦¤¨§¦§¨§©©£Ÿ©
.â"áùøë äëIä :éåI ïa òLBäé 'ø øîà éãéà'éðúî ¦¦¨©§ª©¤¥¦£¨¨

øéòä ïî øãBpä¯,øéò IL dîeçúI ñðkéI øzeî ©¥¦¨¦¨¦¨¥¦§¨¤¦
úéaä ïî øãBpä Iáà .døeaéòI ñðkéI øeñàå¯øeñà §¨¦¨¥§¦¨£¨©¥¦©©¦¨

âàä ïî.íéðôIå ó'îâàúîk àúîc àøeaéòc ïIðî ¦¨£©§¦§¦§¨©§¦¨§¨¨§¨¨
òLBäé úBéäa éäéå" àø÷ øîàc :ïðçBé ø"à ?éîc̈¥¨¨§¨©§¨©§¦¦§§ª©

Lnî Bçéøéa àîéIéà ?"Bçéøéa" éàî .'åâå "Bçéøéa¯ ¦¦©¦¦¦¥¨¦¦©¨
.døeaéòa î"ù àJà !"úøbñîe úøâñ Bçéøéå" áéúëäå§¨§¦¦¦Ÿ¤¤§ª¤¤¤¨§¦¨
íúcîe" dîeçúa áéúk àä !dîeçúa 'éôà àîéà¥¨¦§¨¨§¦¦§¨©Ÿ¤

øéòI õeçî."ïî àJà øeñà Bðéà úéaä ïî øãBpä" ¦¨¦©¥¦©©¦¥¨¤¨¦
âàäíéðôIå ó."âàä ïî IáàõeçIå ó¯áéúî .àI ¨£©§¦§¦£¨¦¨£©§©Ÿ§¦

BúéáI CIé IBëé "úéaä ïî ïäkä àöéå" :éøî áø©¨¦§¨¨©Ÿ¥¦©©¦¨¥¥§¥
øébñéå¯,úéaä çút Ià éà ."úéaä çút Ià" I"ú §©§¦¤¤©©¨¦¦¤¤©©©¦

øébñéå óB÷Lnä úçz ãBîòé IBëé¯ïî" øîBI ãeîIz ¨©£©©©©§§©§¦©§©¦
.BJek úéaä ïî àöiL ãò ,"úéaäãöék àä¯ãîBò ©©¦©¤¥¥¦©©¦¨¥©¥

,øébñäå BúéáI CIä íàL ïépîe .øébñéå óB÷Lnä ãöa§©©©§§©§¦¦©¦¤¦¨©§¥§¦§¦
øbñeî BøébñäL ,øébñäå óe÷Mä úçz ãîòL Bà¤¨©©©©¨§¦§¦¤¤§¥§¨

¯éab éðàL !íB÷î Ikî ,"úéaä úà øébñäå" I"ú§¦§¦¤©©¦¦¨¨¨¥©¥
"úéaä ïî" áéúëc úéa¯.BJek úéaä ïî àöiL ãò ©¦¦§¦¦©©¦©¤¥¥¦©©¦
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קפז

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

oze`a xaecn ,ziaa el yiy zehnd lk dteky epipyy dny
,daikyl `le lfnl dieyr `cbc `qxr la` ,daikyl zeieyrd

.diitka zaiig dpi` okläåäc éãéîyiy oicl dneca -ähnà ¦¦©£¨©¦¨
íéìëì úãçeénä,milk dilr gipdl -ähî äúéä íà ,àéðúc ©§¤¤§¥¦§©§¨¦¨§¨¦¨

éøö ïéà ,íéìëì úãçeénädúBtëì Cdieyr dpi`y oeikn - ©§¤¤§¥¦¥¨¦¦§¨
.daikylàéL÷ éà àlà,ybxca `ler ly exe`ia lr dyw m` - ¤¨¦©§¨

àéL÷ àä,il dyw df -àéðúc`ziixad jynda epipyy - ¨©§¨§©§¨
,etekln mixehty ybxc oipra lirl `xnbd d`iadyïBòîL ïaø©¨¦§

øîBà ìàéìîb ïamipt lk lry xaeqe `nw `pz lr `ed wleg - ¤©§¦¥¥
oic `l` ,ecner lr exi`yn epi`,Lbøcyåéèéaø÷ øézî- ©§¨©¦©§¦¨

,ybxcd zekex`l rvnd z` xyew oday eizerevxàeäårvnd - §
åéìàî ìôBð.,dywne zwiicn `xnbdéàåxne`d `ler ixack ¥¥¥¨§¦

déì úéà éî ïéèéaø÷ ,àeä àcâc àñøò Lbøczhnl dl yi m`d - ©§¨©§¨§©¨©§¦¦¦¦¥
zekex`l xaegn drvny dlibx dhn lkk `id ixd zerevx lfn
xn`y dfne ,oxizdl lkeiy oihiaxw da oi`e ,reaw ote`a dhnd
eixacn gkeny ixd ,eihiaxw xizn ybxc l`ilnb oa oerny oax

.`cbc `qxr epi` ybxcdy
xg` xe`ia d`iane ,`ler ly exaqd lr `iyewa zx`yp `xnbd

:ybxc edn
ïéáø àúà éklaal l`xyi ux`n oiax `ayk -øîàeixagl ¦¨¨¨¦¨©

,laaaydézìéàL,ybxc edn ,ef dl`y izl`y -ïðaøî àeääì- §¦§¥§©¥©¨¨
,l`xyi ux` inkgn cg`läåäc ,déîL àáøòî øa àôéìçz áøå§©©£¦¨©©£¨¨§¥©£¨

éòlöc à÷eLa çéëL,zexer icarn ly miweeya ievn didy - §¦©§¨§©¨¥
éì øîàå,il aiyde -àlöc àñøò ,Lbøc éàîdly rvndy dhn - §¨©¦©©§¨©§¨§©¨

zexywpd zerevx mpyi aiaqn rvnd zeevwae xern ieyr
mixvw ybxcd ilbx dhn ilbxn dpeyay oeikne .eizekex`l
miyery itk ybxcd z` ektdi m` if` ,rvnd lrn mihlea mpi`e
`pz xaeq okl ,rwxwd zegln xerd rvn lwlwzi zehnd x`ya
lkny xaeq l`ilnb oa oerny oaxe .llk dtekl jixv oi`y `nw
jkay eab lr leti rvndy ick ,zerevxd z` xizdl jixv mewn

.lwlwzn epi`
:ybxcl dlibx dhn oia lcad d`ian `xnbd

øîzéàïéâøñî ähî ,äéîøé éaø øîà ,Lbøc eäæéàå ähî eäæéà , ¦§©¥¤¦¨§¥¤©§¨¨©©¦¦§§¨¦¨§¨§¦
äab ìò dúBà,cv l` cvn dhnd zekex` aiaq milag mikxek - ¨©©¨

jeza cg` axre izy zxeva dbix` ick jez mze` migzene
xerd rvn z` eyxt bexiqd iab lrne ,mibxeqk mi`xpe ,ipyd

la` .daikylïéâøñî Lbøcmixyew -Bôebî BúBàyiy - ©§¨§¨§¦¦
zexaegnd zerevxd z`e ,miawp ezxbqn ly urd zekex`a
z` mixyewe rvnd z` migzene miawpa miagez rvnl

.zerevxd
:dinxi iax ly eixac lr dywn `xnbd

,éáéúéîmilka dpyna epipyy(`"n f"ht)oic zx`and,õò éìk ¥¦¥§¥¥
éúîéàîeidiy oiprl mzk`ln xnbäàîeè ïéìa÷îmcewy - ¥¥¨©§©§¦§¨

milk oia zwlgne .d`neh lawn epi` ilkd zk`ln dxnbpy
,zxne`e mipeyäñéøòäå ähnä,wepiz lyíôeLiMîdryn - ©¦¨§¨£¦¨¦¤§¥

mteytiy ici lr mdizekex` z` zetile wilgdl xnbyâcä øBòa§©¨
`xnbd zwiicn .ef dk`lnl mi`zn exery ,mdipia reci bc beq -

,dywnedab ìò úâøzñî ähî éàåmikxek dlibx dhna m`e - §¦¦¨¦§¨¤¤©©¨
ok m`e ,ze`xp zekex`d oi` ixd ,dizekex` iab lr milagd z`

âcä øBò úôéL él änì.mzetil ick ¨¨¦¦©©¨
:dpey ote`a ybxcl dhn oia weligd z` zx`an `xnbd

àäå àä àlàmbexiq did ybxca oiae dhna oia -¯ ïôebîxen`ke ¤¨¨§¨¦¨
milagd z` eagz mkezly zekex`a miawp yiy ,ybxca lirl

j` .rvnd z` miwifgnd,ähîbexiqd dyrp mdny milagd ¦¨
,dlyé÷etàå éìeòàmze` mi`ivene miqipkn eid -éðéæáa- ©¥§©¥§¦§¨¥

eli`e .zekex`d ly miawpa,Lbøczerevxd z` miagez `l ©§¨

`l` ,miawpd jeza rvnl zexaegndé÷etàå éìeòàeid - ©¥§©¥
mze` mi`ivene miqipknàúwáàamiyer eidy ,ze`lel jeza - ©£©¨¨

did ze`leld jezle ,zekex`d iawpa zeaegz eidy ze`lel
.xyewe rvnd zerevx z` qipkn

:dzetkl jixv oi`y dhn beq cer d`ian `xnbd
ïéàöBé äéèéì÷pL ähî ,éaø øîà àçà øa á÷òé éaø øîàeid - ¨©©¦©£Ÿ©©¨¨©©¦¦¨¤©§¦¤¨§¦

cg`d [oihilwp dpynd oeyla mi`xwpd] zehen ipy micinrn
eid zehend ipy iy`xe ,dizelbxnl ipyde dhnd y`xa
hen ,zehend lrn dhnd jxe`l gipne ,miipxw oink milvetn
eidy miyp` yie ,dfa `veik e` oicq qxet df hen lre ,iyily
leki `l la`y `vnp ok m`e ,dnvr dhnl el` zehen mixagn
okle ,dpnn mi`veid zexaegnd zehend iptn ,ef dhn zetkl

dô÷Bædizelbxn lr e` dy`x lr dcinrn -Biãå.jka §¨§©
oica ewlgp l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pzy lirl x`azd

:zehiyd oia drixkn `xnbd ,ybxcd
øîà ,éãéà øa á÷òé éaø øîà[ly enynÎ]äëìä ,éåì ïa òLBäé éaø ¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨

,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøkxerd ly rvnde oihiaxwd z` xizny §©¨¦§¤©§¦¥
.eil`n ltep

äðùî
øéòä ïî øãBpä,dkezl qpkdl `lyøzeîelìL dîeçúì ñðkéì ©¥¦¨¦¨¦¨¥¦§¨¤

øéò.dizegex rax`n xird zeaiaqy dn` miitl` mdy ,ef ¦
.'xird jez' aygp epi` xird megzyøeñàåeldøeaéòì ñðkéìly §¨¦¨¥§¦¨

,dizeaiaq lkn xirl mikenqd edyne dn` mirayd mdy ,ef xir
.xird jezk aygp xird ly dxeairyúéaä ïî øãBpä ìáà`ly £¨©¥¦©©¦

epi` ,ekezl qpkdljixvwgxzdllks`e ,jklk `lgzt llg
df ziallka`l` ,xeqi`døeñàqpkdlnllglgztdâàä ïîó ¨¦¨£©

-zlcd zxibq mewnníéðôìåote`a -xg`lyzxibqzlcd §¦§¦
didiwlgdflyllgdcvamiptlyllgl dqipk la` .ziad

.ziad jez `xwp epi`y ,el zxzen df mewn cry gztd

àøîâ
zl`ey ,xird ly dxeaira xeq` xird on xcepdy dpyna xn`p

,`xnbdéîc àúîk àúîc àøeaéòc ïìðîly dxeairy epl oipn - §¨¨§¦¨§¨¨§¨¨¨¥
,`xnbd daiyn .dnvr xird enk aygp xird,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

àø÷ øîàc(bi d ryedi)'Bâå 'Bçéøéa òLBäé úBéäa éäéå',iax wiicne §¨©§¨©§¦¦§§ª©¦¦§
,df weqta opgeiåçéøéa éàî,egixia ryedi didy dpeekd dn - ©¦¦

Lnî Bçéøéa àîéìéà,dnvr xird jeza didy xn`z m` - ¦¥¨¦¦©¨
áéúkäåjynda aezk ixde(` e my)onf eze`ayúøâñ Bçéøéå' §¨§¦¦¦Ÿ¤¤

úøbåñîel ok m`e ,'`A oi`e `vFi oi` l`xUi ipA ipRnokzi ` §ª¤¤¦§¥§¥¦§¨¥¥¥§¥¨
.dnvr xird jeza df onfa did ryediydpéî òîL àlàweqtn ¤¨§©¦¨

zFidA' okl mcew xn`pdy ,dfrWFdiezeida dpeekd 'FgixiA ¦§§ª©¦¦
døeaéòaly.egixixira cnery ink aezkd eaiygdy dfne §¦¨

.xird jezk aygp xird xeairy ixd ,dnvr
,`xnbd zl`eydîeçúa eléôà àîéà-weqta xkfp `ly oeik ¥¨£¦¦§¨

xnel mewn yi ok m` ,ryedi cnr egixi xirl zekinq dfi`a
aygp megzd jez mbe ,[dxeaira `le] xird ly dnegza cnry
dxeair `weecy xn`e epizpyna `pzd wlig recne ,xird jeza

,`xnbd zvxzn .`l dnegz la` xird jezk xird lyáéúk àä̈§¦
dîeçúaxn`p oinegz iabl `ld -(d dl xacna)øéòì õeçî íúcîe' ¦§¨©Ÿ¤¦¨¦

miitl` minkg ecnl o`kne ,'Fbe 'dO`A miRl` dncw z`R z ¤̀§©¥§¨©§©¦¨©¨§
uEgn'k df mewn aiygn weqtde ,oinegz xeriyl dn`m`e 'xirl ¦¨¦

dnegz eli`e ,xird jez `ed xir ly dxeair `weecy gxken ok
.dl dvegn `ed

,dpyna epipyâàä ïî àlà øeñà Bðéà úéaä ïî øãBpä:íéðôìå ó ©¥¦©©¦¥¨¤¨¦¨£©§¦§¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפח

 188   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ  

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

äðùî
:mixcpd zepeyln dnk ly zernyn xe`iaa dkiynn dpynd

mpew xn`y oebk ,mzqa zexit ly mieqn oin envr lr xqe`d
e` mxkn .mzlik`a `l` xq`p epi` ,ilr miapr e` mip`z
z` lek`l s`e ,mincdn zepdil el xzen ,xg` oina mtilgd
s`y .mileciba xzen ,milecib eginvde mrxf m`e .oitilgd
envr lr xeq`l `l` z`fa oeekzd `l ,mzqa envr lr mxq`y

.mzlik` z`
oebk ,`edd oind ly mieqn wlg wx mzqa envr lr xqe`d la`
x`y lk eli`e ,eiptl migpen eidy miaprd e` mip`zd z` wx
dn dfk dxwnay dpynd zxne` ,el mixzen miaprde mip`zd
itke ,eilecibae eiteligae ea xeq`e ,ycwdk eilr ieyr xq`py

:x`eaiy
xn`e zexit d`xíðB÷eidi oaxwk -elàä úBøét[izi`xy elld] ¨¥¨¥

éìò,xn`e eiptl migpen zexit eidy e`ïä íðB÷elld zexitd - ¨©¨¥
iptl migpenyét ìòinvr lr -xn` e` ,[ikxevle]éôì ïä íðB÷ ©¦¨¥§¦

,invr lr xn` eli`k ernyn df mb -øeñàwx `l zepdil el ¨
mb `l` ,mnvr zexitdn,ïäéôeléçamdinc ,exknp m`y epiidc §¦¥¤

.slgedy dna xeq` mixg` zexita etlged m` oke ,eilr mixeq`
ïäéìecéâáezepdil el xeq` ,rwxwa elld zexitd erxfp m` - §¦¥¤

.lcby dnn
,hxity minieqn zexit mze` z` wx mzqa envr lr xq`y lky
x`y lke d`xy el` z` wx xq`y ,dpyna `aedy ote`a oebk
ycwedy dn `wecy ,ycwdl dnec df ixd ,el mixzen oind eze`
zexitd xeq`l `ay ,epevx miyxtn jkitle ,xzen x`yde xeq`
el xeq` ok lre ,ycwdk eilr miieyr eidiy ixnbl envr lr

.mdilecibne mditeligne mdn zepdil
miapr mpew xn`y oebk ,zexit ly mieqn oin envr lr xq` m`e

íòBè éðàLå ,ìëBà éðàL,ip`y' 'lke` ip`y' exne`ay it lr s` ¤£¦¥§¤£¦¥
ea ybxeny liyaza s` xq`p jk meyny ,mxeqi`a siqed 'mreh

ok it lr s` ,xq`y oind ly mrhdïäéôeléça øzeîmxkn m` - ¨§¦¥¤
.xg` oinn zexita otilgd e`ïäéìecéâáe-rwxwa mrxf m` §¦¥¤

mitilgd on lke`yk ixdy .el mixzen ,mdizgz mixg` elcbe
.envr lr xq`y zexit mze` mreh `l milecibde

:mpew ileciba dkld zx`an dpynd
,odileciba xeq` el`d zexit mpeway ,dpyna epipyy df oic
ip`y xne`ay epipyy df oke ,xzen oilecibd ilecibay rnyne
xn`p `l df xzid ,mnvr mileciba s` xzen ,mreh ip`ye lke`

did mpewd xeqi`yk `l`øáãaixt oina -äìk BòøfLawxpe - §¨¨¤©§¨¤
mixerye mihig oebk ,ycgd lecibd epnn gnviy mcew rwxwa
,milecibd egnvy mcew dlk xeqi`dy xg`ny .mirxf x`ye
md okle ,envr lr xq`y ixtd mrh z` mileciba mreh epi`

.mixzenìáàdid mpewd xeqi` m`äìk Bòøæ ïéàL øáãamey oebk £¨§¨¨¤¥©§¨¤
mi`vei epnne rwxwa x`yp envr lr xq`y ixtdy ,milvae
mda axerny ,mixeq` el` mileciby cala ef `l if` ,milecibd

`l` ,xeq`d ixtd mvrneléôà,e`viy miycgd z` rxfi m` £¦
`ed dzr gnevy dneïéìecéb éìecébmd mb ,xeqi`d ly,ïéøeñà ¦¥¦¦£¦

eze`e ,oey`xd xeqi`dn edyn mda axern mipt lk lry xg`n
.elek z` xqe` hrn

xg`ny ,xzend aexa lha xeqi` herin eze` `di mixne` oi`e
excp lr l`yiy ici lr epiptly xeqi`d xizdl zexyt` yiy

.aexa lehia oic ea oi` ,mkg lv`
:ilr el`d zexit mpew oicl ztqep `nbec d`ian dpynd

íðB÷ BzLàì øîBàäeidi oaxwk -éãé äNòîC,ztd zit` oebk - ¨¥§¦§¨©£¥¨©¦
el` lk ,zlyan z`y liyazde ,gnwd zpighe ,xnvd zieehe

mixeq` eidi mda `veike,éìògpen dici dyrnn wlg didy e` ¨©

xn`e ,eiptlïä íðB÷[iptl migpeny elldÎ]ét ìòe` ,invr lr - ¨¥©¦
xn`yéôì ïä íðB÷,invr lr -øeñàmvrn wx `l zepdil el ¨¥§¦¨

xeq` mb `l` ,dici dyrnïäéôeléçaxkya dl epzpy zexita - §¦¥¤
,dici dyrnïäéìecéâáeoli`d ilecb ,oli` `id drhp m` - §¦¥¤
.eilr mixeq`

rn lk envr lr xq` `l df yi`y xg`ny ,xacd mrheici iy
zvwn eze` `wec e` ,xeq`l cgii ezy` ici iyrn `wecy ,mc`d
zepdil `ly mpewd ziiyra oiekzpy xnel yi ,eiptl gpen didy
oica dpynd zligza x`azpy enke .llk ezy` ici dyrnn
zvwn mzqa envr lr xqe`d lky ,ilr el`d zexit mpew xne`d
ieyr didi xeq`dy jka oiekzp ,el xzen x`yd lke xacd on

.eilecibe eitelige `ed d`pda xeq`d ,ycwdk eilr
zxin`a wx `ly eprinydl df oic dltke dpynd dxfgy `l`
envr lr xqe`d df mb `l` ,ycwdk xq`p 'el`d zexit mpew'
,ezy` ici dyrn xeq`l eilr cgiiy o`k enke ,ipelt ly eizexit
mitilgd mixq`p dfa s`e ,el`d zexit mpew xne`l `ed dnec

.milecibde
jici dyrn ilr mpew xn` m`e,ìëBà éðàLilr mpew xn`y e` ¤£¦¥

jici dyrnïäéôeléça øzeî ,íòBè éðàLxkya dl epzpy zexit - ¤£¦¥¨§¦¥¤
,dlik`a s` el mixzen dici dyrnïäéìecéâáee` drhp m` - §¦¥¤

`l ixdy .dlik`a el mixzen ,egnve elcbe zexit rwxwa drxf
seb znirh e` zlik` z` `l` ,dici dyrn z`pd envr lr xq`
z` `le ,dt`ze oghzy mgld zlik` oebk dpikny mixacd

.milecibde mitilgd
cgii eixac gztay it lr s`y ,z`fa dpynd epl drinyne
ote`ay ,diyrnn zvwn e` ezy` ici dyrn z` wx xeq`l
xeq`d ycwdk eilr miieyr eidiy jka oiekzdy miyxtn libxd

enke ,d`pda s`meiq el lired ok it lr s` ,lirl x`azpy
miteliga xzen zeidl ,'mreh ip`ye lke` ip`y' eixac

.milecibae
dzpyp xaky mpew ilecb ly dkldd z` zx`ane zxfeg dpynd

:lirl
dyrnn zvwnl e` ezy` ici dyrn xeq`l cgiindy epipyy df
ilecibay rnyne ,drxfe drhpy mileciba s` xeq` ,dici
,mreh ip`ye lke` ip`y miiqay epipyy dn oke ,xzen milecibd
eidy `l` xn`p `l df xzid ,mnvr mileciba `ed xzen

milecibdøáãaixt oina -äìk BòøfL`viy mcew rwxwa awxpe §¨¨¤©§¨¤
dyrnn mreh epi` f`y ,mirxf x`ye mixerye mihg oebk ,ycgd

.llk diciìáàdrxf e` drhpy oind did m`äìk Bòøæ ïéàL øác £¨¨¨¤¥©§¨¤
mdne rwxwa mix`yp drixfde drihpdy ,milvae mey oebk -

if` .milecibd mi`veiïéìecéb éìecéb eléôàok mb,ïéøeñàoeik £¦¦¥¦¦£¦
.lha epi`e mda axern xeq`dy

yexita mda wtzqdl yiy zenewna mixcp oic zx`an dpynd
:xcepd ixac

dn mpew ezy`l xne`däNBò zàL,lk`n ixacaìëBà éðéà ¤©§¨¥¦¥
mdn,çñtä ãòdn mpew xn`y e`äNBò zàLzeqk ipipra ©©¤©¤©§¨

,miyealneäqkúî éðéàmda,çñtä ãòm`çñtä éðôì äúNò ¥¦¦§©¤©©¤©¨§¨¦§¥©¤©
,el` mipiprn xac dfi`øzeîelúBqkúäìe ìBëàìmdaøçà ¨¤¡§¦§©©©

.çñtäskiz gqtd cr ly onfd xikfdy eixac zernyn oky ©¤©
xeqi` didiy epevxy dxen ,zeqkzdde dlik`d xeqi`l jenqa

.gqtd onf cr wx el`n d`pdd
z`y dn mpew' ,zxg` zernyna mb eixac yxtl ozipy s`e
lr wx legi mpewde ,mlerl - 'dqkzn ipi` ,lke` ipi` dyer
zernyna wtzqdl oi` mewn lkn ,'gqtd cr' iyrzy mixac
yxtl cinzl xeq`l mpevxyk mc` ipa jxcn oi` oky ,efk

.mc` ipa oeyl xg` jld mixcpa ixde ,efk dxeva mdixac
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miwxt dyelya` cenr fp sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.äìë åòøæù øáãá.oixenb oilecib epiidc ,da `veike dhg oebk .lcbe ,rwxwa

.äìë åòøæ ïéàù øáãá ìáàoebkdaxy `l` ,rwxwa dlk epi`y ,milvade mineydlcbe

.eteba.ïéøåñà ïéìåãéâ éìåãéâ åìéôàediitebkc.enc.éìò êéãé äùòîzexit dl epzpe

"ilr" xn`e li`ed .dici dyrn xkyaipi`y" xn` ik la` .'eke oditeliga xeq` -

ipi` oteb odn :rnyn ,"mrehjkld ,mreh

.egnve erxf m` odilecibae oditeliga xzen

.çñôä ãò ìëåà éðéà äùåò úàùikd xn`c

dyrnn lke` ipi`y dyer z`y dn ilr mpew"

dyer z`y mpew" xn`y e` ,"gqtd cr jici

."gqtd cr jzk`ln lkn dqkzn ipi`yøúåî
.çñôä øçàìdyrzy dn lkn xcp `l ixdy

. gqtd cr `l`.øåñà çñôä øçà 'éôàlek`l

raw `l ixdy ,mlerl dyery lkn zeqkzdle

zipdp z`y mpew" xn`e xc`a cner did :onf ea

cr eiykrn jia` zial iklz m` gqtd cr il

cr ez`pda dxeq` ,gqtd iptl dkld - "bgd

.gqtd
äëìä
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'éðúî.odilecibae oditeliga xeq` itl od mpew it lr od mpew ilr el`d zexit mpew

oditeliga xqzn d"yne .ycwdk dilr edpiey - eilr mixq`pd mixacd hxty oeikc meyn

one mip`zd on mzq xcepl inc `lc .ixiq` eilecbe ycwd itelgc ikid ik .odilecibae

`l` oeekzp `ly ,ycwd eilr m`yr `l - oind lk eilr xq`e ,hxt `ly oeiky ,miaprd

oditeliga xqzn `l d"yne .oin eze` zlik`n

zexit" xn`c `kd ik hxeta `l` odilecibae

mewn zexit" xn` m`c inp oicd `ede ,"el`d

ixd - cgiy oeikc ,"ipelt ly eizexit" e` "ipelt

enke ,odilecibae oditeliga xeq`e ,hxetk `ed

z ike .c"qa epiptly dpyna yxtpyikid :`ni

odilecibae oditeliga xqznc i`nc opixn`

'ta lirl `ng xa inx ira `de ,`ed hxet meyn

) "oitzeyd".fn sc"ipelt lr el`d zexit mpew" :(

i` `ed `ng xa inxc diwitqe ?oditeliga edn

jkld ,i`ed xcpd zpeek meyn oizipznc `nrh

xeq` xcep `wec-e`lc `nlc e` ,`l xcen la`

oditeligc meyn `l` ,`ed xcepd zpeek meyn

d`pd ixeqi` lka oicd `ede ,enc odilecibk

enke ,envr silgnl mixeq` mditeligy

oditeligc `nrh i` ,i`ceae .dlrnl izazky

enc odilecibk-lkac ,"el`" xne`a `wec e`l

e` i`dl) oeike .oditelig ixiq` inp d`pd ixeqi`

meync inp `nip ik ,`wec e`l "el`"c (`nlc

`ed xcepd zpeek-,`wec e`l "el`"c rnyn

`l `ng xa inx `dc .llka xqe`a oicd `edc

enc odilecibk oditeligc meyn `nrhc `nip elit`e ,`wec "el`" mlerlc :xnel il yi !`wec e`l i` `wec i` "el`"a wtzq`-silgnd lr oxq`l `l` ibq `l `nrh `eddc meyn

xg`l oxq`l la` ,envr-`l xg` otilgdyk d`pd ixeqi` itelg `dc ,`ed "el`" meyn jigxk lr `xeqi` i`de .xg` otilgd elit` ,odilecibae oditeliga xeq` ipze wiqt 'ipzne .`l

xg` otilgdykc il `hiyt :xn`w ikd lirl `ng xa inxe .ixiq`-`wec oitilg ixqzn i` ,`ed otilgd :il `irain `d ,edin .`l xcen la` ,xeq` xcep `wec jkld ,xqzn "el`" meyn

ixiq` xg` otilgdyac idp :`nlc e` .xg` otilgdyk xn`c ikid ik ,`l xcen la` ,xcep iab `wecc `nipc ,"el`" meyn-`ed otilgdyk ,"el`" meyn `wec-`nrhc ,"el`" jixv `l

"el`" `pz ipzwce .xcen y"le xcep `py `l ,enc odilecibk oditeligc meyn-dlrnl dfn izazk xake ,il d`xp jk .oditeliga xqzn `l "el`" e`lac ,dil hwp xg` otilgd meyn.

éðàù.odilecibae oditeliga xzen mreh ip`y lke`mirh `l - oilecibe oitilg lik` ik `dc .odilecibae oditeliga xqzin `l ikd 'it` ,`xeqi` yitn "mreh ip`y" "lke` ip`y"c idpc

dilr xq`c zexit edpd.øáãá.oixeq` oilecib ilecib 'it` dlk erxf oi`y xac la` dlk erxfyodileciba `wec rnync ,odileciba xeq` `yixa 'ixn`c i`n :w"de ,i`w 'ipzn dlek`

irxb `l ikd 'it` - dlk erxf `dc ,oileciba xq`c i`nn icin `kilc b"r`c xqzin mipey`x oilecibac idp `peeb i`d ikac .dlk erxfy xaca ilin ipd - ixy oilecb ileciba la` ,xqzn

b"r` ,inp oitilgc ,oitilgn oileciboitilg itilgc ikid ik ,enc oitilgk dlk erxfy xaca oilecibc oeikc .ixy oilecib ileciba ,edin .ixiq` ikd 'it` - dilr xq`c i`nn icin eda zilc

.dlk erxfy xaca ixiinc meyn ,`l oilecib ilecib la` :rnync ,odilecibae ipzw d"yne .ixy oilecib ilecib p"d - zycewn odinca ycwe oxkn iab "oitzeyd"a lirl gkenck ,oixzen

meyn .mixeq` oilecib ilecib elit` ,`tiqa oia `yixa oia - dlk erxf oi`y xac la` ,dlk erxfy xaca `wec - odilecibae oditeliga xzen "mreh ip`y" "lke` ip`y"c `tiq inp oke

liha `l sl`a elit` - oixizn el yiy xac lke `xnba 'ixn`ck ,oixizn el yiy xac edl ded mixcpe ,oey`xd xeqi`d on oda axern elld oilecib ileciba ixd - dlk erxf oi`c oeikc.

øîåàä.odilecibae oditeliga xeq` 'eke ilr jici dyrn mpew ezy`loditeliga xqzne ,inc "el`" xne`k - ezy` ici dyrn cgic `kd ik ,ipelt ly eizexit cginc ,`zeax opireny`

,edin .`ed ynn ea yiy xac ,dyrzy xg`l - ezy` ici dyrn :inp i` ?"mdiyrnl jici mpew" xne`a dnwe`l `ki`c ,`ed ynn ea oi`y xac dici dyrn :jl iywz `le .odilecibae

ely - mihg cbpkce ,dly - dit`e dpigh cbpky zern zeidl ,mgl dxkne dzt`e dpgh ezy` m`y ,dici dyrn cbpka `l` xqzn `lc :l"f dpei iax axd azk.éðàùip`y lke`

.odilecibae oditeliga xzen mrehoditeliga xzen - "mreh ip`y" "lke` ip`y"a dixeac wiq`c oeik ,"el`" xn`c b"r`c ,`ziinw oizipznn ith `zeax opireny` inp `tiq jda

`lc diizqn `l "mreh ip`y" "lke` ip`y"c .odilecibae oditeliga xzen "mreh ip`y" "lke` ip`y" :dlr ipzw ikd elit`e ,`paizkcke ,inc "el`"k ezy` ici dyrn `dc .odilecibae

"mreh ip`y" "lke` ip`y" dixeac wiq` ik ,jkld .`xeqi`c `nrh `kil oilecibe oitilgac meyn - "el`" xn` ik eda ixy daxc`c ,"el`" xn` `l ik oilecibe oitilg iabl `xeqi` yitn

) "lyeand on xcepd" wxta xacl 'i`xe ."el`"` i`w `l `yixc "lke` ip`y"c - `ziinw 'ipznc "lke` ip`y"n ith 'ipzn jdc "lke` ip`y" i`dc `zeax epiide .`z` edpixynl -lirl

:ap scip`y"c oiira hytnl ira (odilecibae oditeliga xzen ipzwcn `wec "lke`-"el`"` i`w `yixc "lke` ip`y"c `zi` m`e .xeq` odn `veia `d :rnync-?dpin opihyt ikid

oxn`ck i`ce `l` ."el`" xn`c `kd ip`y.úàù.gqtd xg`l zeqkzdle lek`l xzen 'eke gqtd cr lke` ipi` dyeripi`"e ,"dyer z`y" lr i`w "gqtd cr" `nlc opiwtqn `lc

((inp) i`w dlik`` "gqtd cr"c rnyn ikd xn`w `lcne .`tiq ipzwck ,lke` ipi` gqtd cr dyer z`y :xninl dil ded ikd i`c ,xn`w mlerl "lke`.úàùgqtd cr il zipdp

.'eke) "oixzen el`e" wxta lirl dl `pyixt 'ipzn jd.eh scdil zi`ck ongp axle dil zi`ck dcedi axl (.
'nb
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éãé äNòî íðB÷" BzLàIIò ïä íðB÷" "éIò C §¦§¨©£¥¨©¦¨©¨¥©

"éôI ïä íðB÷" "ét¯.ïäéIecéâáe ïäéôeJéça øeñà ¦¨¥§¦¨§¦¥¤§¦¥¤
"íòBè éðàL" "IëBà éðàL"¯ïäéôeJéça øzeî ¤£¦¥¤£¦¥¨§¦¥¤

Bòøæ ïéàL øác Iáà ,äIk BòøfL øáãa ïäéIecéâáe§¦¥¤§¨¨¤©§¨¤£¨¨¨¤¥©§
äIk¯äNBò zàL" .ïéøeñà ïéIecéb éIecéb eJéôà ¨¤£¦¦¥¦¦£¦¤©§¨

äqkúî éðéà äNBò zàL" "çñtä ãò IëBà éðéà¥¦¥©©¤©¤©§¨¥¦¦§©¤
çñtä éðôI äúNò ,"çñtä ãò¯zàL" .çñtä øçà úBqkúäIe IBëàI øzeî ©©¤©¨§¨¦§¥©¤©¨¤¡§¦§©©©©¤©¤©§

çñtä ãò äNBòéðôI äúNò ,"äqkúî éðéà çñtä ãò äNBò zàL"å "IëBà éðéà ¨©©¤©¥¦¥§¤©§¨©©¤©¥¦¦§©¤¨§¨¦§¥
çñtä¯íà çñtä ãò éI úéðäð zàL" .çñtä øçà úBqkúäIe IBëàI øeñà ©¤©¨¤¡§¦§©©©©¤©¤©§¤¡¥¦©©¤©¦
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קפר

miwxt dyelya` cenr fp sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.äìë åòøæù øáãá.oixenb oilecib epiidc ,da `veike dhg oebk .lcbe ,rwxwa

.äìë åòøæ ïéàù øáãá ìáàoebkdaxy `l` ,rwxwa dlk epi`y ,milvade mineydlcbe

.eteba.ïéøåñà ïéìåãéâ éìåãéâ åìéôàediitebkc.enc.éìò êéãé äùòîzexit dl epzpe

"ilr" xn`e li`ed .dici dyrn xkyaipi`y" xn` ik la` .'eke oditeliga xeq` -

ipi` oteb odn :rnyn ,"mrehjkld ,mreh

.egnve erxf m` odilecibae oditeliga xzen

.çñôä ãò ìëåà éðéà äùåò úàùikd xn`c

dyrnn lke` ipi`y dyer z`y dn ilr mpew"

dyer z`y mpew" xn`y e` ,"gqtd cr jici

."gqtd cr jzk`ln lkn dqkzn ipi`yøúåî
.çñôä øçàìdyrzy dn lkn xcp `l ixdy

. gqtd cr `l`.øåñà çñôä øçà 'éôàlek`l

raw `l ixdy ,mlerl dyery lkn zeqkzdle

zipdp z`y mpew" xn`e xc`a cner did :onf ea

cr eiykrn jia` zial iklz m` gqtd cr il

cr ez`pda dxeq` ,gqtd iptl dkld - "bgd

.gqtd
äëìä
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'éðúî.odilecibae oditeliga xeq` itl od mpew it lr od mpew ilr el`d zexit mpew

oditeliga xqzn d"yne .ycwdk dilr edpiey - eilr mixq`pd mixacd hxty oeikc meyn

one mip`zd on mzq xcepl inc `lc .ixiq` eilecbe ycwd itelgc ikid ik .odilecibae

`l` oeekzp `ly ,ycwd eilr m`yr `l - oind lk eilr xq`e ,hxt `ly oeiky ,miaprd

oditeliga xqzn `l d"yne .oin eze` zlik`n

zexit" xn`c `kd ik hxeta `l` odilecibae

mewn zexit" xn` m`c inp oicd `ede ,"el`d

ixd - cgiy oeikc ,"ipelt ly eizexit" e` "ipelt

enke ,odilecibae oditeliga xeq`e ,hxetk `ed

z ike .c"qa epiptly dpyna yxtpyikid :`ni

odilecibae oditeliga xqznc i`nc opixn`

'ta lirl `ng xa inx ira `de ,`ed hxet meyn

) "oitzeyd".fn sc"ipelt lr el`d zexit mpew" :(

i` `ed `ng xa inxc diwitqe ?oditeliga edn

jkld ,i`ed xcpd zpeek meyn oizipznc `nrh

xeq` xcep `wec-e`lc `nlc e` ,`l xcen la`

oditeligc meyn `l` ,`ed xcepd zpeek meyn

d`pd ixeqi` lka oicd `ede ,enc odilecibk

enke ,envr silgnl mixeq` mditeligy

oditeligc `nrh i` ,i`ceae .dlrnl izazky

enc odilecibk-lkac ,"el`" xne`a `wec e`l

e` i`dl) oeike .oditelig ixiq` inp d`pd ixeqi`

meync inp `nip ik ,`wec e`l "el`"c (`nlc

`ed xcepd zpeek-,`wec e`l "el`"c rnyn

`l `ng xa inx `dc .llka xqe`a oicd `edc

enc odilecibk oditeligc meyn `nrhc `nip elit`e ,`wec "el`" mlerlc :xnel il yi !`wec e`l i` `wec i` "el`"a wtzq`-silgnd lr oxq`l `l` ibq `l `nrh `eddc meyn

xg`l oxq`l la` ,envr-`l xg` otilgdyk d`pd ixeqi` itelg `dc ,`ed "el`" meyn jigxk lr `xeqi` i`de .xg` otilgd elit` ,odilecibae oditeliga xeq` ipze wiqt 'ipzne .`l

xg` otilgdykc il `hiyt :xn`w ikd lirl `ng xa inxe .ixiq`-`wec oitilg ixqzn i` ,`ed otilgd :il `irain `d ,edin .`l xcen la` ,xeq` xcep `wec jkld ,xqzn "el`" meyn

ixiq` xg` otilgdyac idp :`nlc e` .xg` otilgdyk xn`c ikid ik ,`l xcen la` ,xcep iab `wecc `nipc ,"el`" meyn-`ed otilgdyk ,"el`" meyn `wec-`nrhc ,"el`" jixv `l

"el`" `pz ipzwce .xcen y"le xcep `py `l ,enc odilecibk oditeligc meyn-dlrnl dfn izazk xake ,il d`xp jk .oditeliga xqzn `l "el`" e`lac ,dil hwp xg` otilgd meyn.

éðàù.odilecibae oditeliga xzen mreh ip`y lke`mirh `l - oilecibe oitilg lik` ik `dc .odilecibae oditeliga xqzin `l ikd 'it` ,`xeqi` yitn "mreh ip`y" "lke` ip`y"c idpc

dilr xq`c zexit edpd.øáãá.oixeq` oilecib ilecib 'it` dlk erxf oi`y xac la` dlk erxfyodileciba `wec rnync ,odileciba xeq` `yixa 'ixn`c i`n :w"de ,i`w 'ipzn dlek`

irxb `l ikd 'it` - dlk erxf `dc ,oileciba xq`c i`nn icin `kilc b"r`c xqzin mipey`x oilecibac idp `peeb i`d ikac .dlk erxfy xaca ilin ipd - ixy oilecb ileciba la` ,xqzn

b"r` ,inp oitilgc ,oitilgn oileciboitilg itilgc ikid ik ,enc oitilgk dlk erxfy xaca oilecibc oeikc .ixy oilecib ileciba ,edin .ixiq` ikd 'it` - dilr xq`c i`nn icin eda zilc

.dlk erxfy xaca ixiinc meyn ,`l oilecib ilecib la` :rnync ,odilecibae ipzw d"yne .ixy oilecib ilecib p"d - zycewn odinca ycwe oxkn iab "oitzeyd"a lirl gkenck ,oixzen

meyn .mixeq` oilecib ilecib elit` ,`tiqa oia `yixa oia - dlk erxf oi`y xac la` ,dlk erxfy xaca `wec - odilecibae oditeliga xzen "mreh ip`y" "lke` ip`y"c `tiq inp oke

liha `l sl`a elit` - oixizn el yiy xac lke `xnba 'ixn`ck ,oixizn el yiy xac edl ded mixcpe ,oey`xd xeqi`d on oda axern elld oilecib ileciba ixd - dlk erxf oi`c oeikc.

øîåàä.odilecibae oditeliga xeq` 'eke ilr jici dyrn mpew ezy`loditeliga xqzne ,inc "el`" xne`k - ezy` ici dyrn cgic `kd ik ,ipelt ly eizexit cginc ,`zeax opireny`

,edin .`ed ynn ea yiy xac ,dyrzy xg`l - ezy` ici dyrn :inp i` ?"mdiyrnl jici mpew" xne`a dnwe`l `ki`c ,`ed ynn ea oi`y xac dici dyrn :jl iywz `le .odilecibae

ely - mihg cbpkce ,dly - dit`e dpigh cbpky zern zeidl ,mgl dxkne dzt`e dpgh ezy` m`y ,dici dyrn cbpka `l` xqzn `lc :l"f dpei iax axd azk.éðàùip`y lke`

.odilecibae oditeliga xzen mrehoditeliga xzen - "mreh ip`y" "lke` ip`y"a dixeac wiq`c oeik ,"el`" xn`c b"r`c ,`ziinw oizipznn ith `zeax opireny` inp `tiq jda

`lc diizqn `l "mreh ip`y" "lke` ip`y"c .odilecibae oditeliga xzen "mreh ip`y" "lke` ip`y" :dlr ipzw ikd elit`e ,`paizkcke ,inc "el`"k ezy` ici dyrn `dc .odilecibae

"mreh ip`y" "lke` ip`y" dixeac wiq` ik ,jkld .`xeqi`c `nrh `kil oilecibe oitilgac meyn - "el`" xn` ik eda ixy daxc`c ,"el`" xn` `l ik oilecibe oitilg iabl `xeqi` yitn

) "lyeand on xcepd" wxta xacl 'i`xe ."el`"` i`w `l `yixc "lke` ip`y"c - `ziinw 'ipznc "lke` ip`y"n ith 'ipzn jdc "lke` ip`y" i`dc `zeax epiide .`z` edpixynl -lirl

:ap scip`y"c oiira hytnl ira (odilecibae oditeliga xzen ipzwcn `wec "lke`-"el`"` i`w `yixc "lke` ip`y"c `zi` m`e .xeq` odn `veia `d :rnync-?dpin opihyt ikid

oxn`ck i`ce `l` ."el`" xn`c `kd ip`y.úàù.gqtd xg`l zeqkzdle lek`l xzen 'eke gqtd cr lke` ipi` dyeripi`"e ,"dyer z`y" lr i`w "gqtd cr" `nlc opiwtqn `lc

((inp) i`w dlik`` "gqtd cr"c rnyn ikd xn`w `lcne .`tiq ipzwck ,lke` ipi` gqtd cr dyer z`y :xninl dil ded ikd i`c ,xn`w mlerl "lke`.úàùgqtd cr il zipdp

.'eke) "oixzen el`e" wxta lirl dl `pyixt 'ipzn jd.eh scdil zi`ck ongp axle dil zi`ck dcedi axl (.
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"íòBè éðàL"å "IëBà éðàL"¯ïäéôeJéça øzeî ¤£¦¥§¤£¦¥¨§¦¥¤
ïéàL øáãa Iáà ,äIk BòøfL øáãa ïäéIecéâáe§¦¥¤§¨¨¤©§¨¤£¨§¨¨¤¥

äIk Bòøæ¯øîBàä .ïéøeñà ïéIecéb éIecéb eJéôà ©§¨¤£¦¦¥¦¦£¦¨¥
éãé äNòî íðB÷" BzLàIIò ïä íðB÷" "éIò C §¦§¨©£¥¨©¦¨©¨¥©

"éôI ïä íðB÷" "ét¯.ïäéIecéâáe ïäéôeJéça øeñà ¦¨¥§¦¨§¦¥¤§¦¥¤
"íòBè éðàL" "IëBà éðàL"¯ïäéôeJéça øzeî ¤£¦¥¤£¦¥¨§¦¥¤

Bòøæ ïéàL øác Iáà ,äIk BòøfL øáãa ïäéIecéâáe§¦¥¤§¨¨¤©§¨¤£¨¨¨¤¥©§
äIk¯äNBò zàL" .ïéøeñà ïéIecéb éIecéb eJéôà ¨¤£¦¦¥¦¦£¦¤©§¨

äqkúî éðéà äNBò zàL" "çñtä ãò IëBà éðéà¥¦¥©©¤©¤©§¨¥¦¦§©¤
çñtä éðôI äúNò ,"çñtä ãò¯zàL" .çñtä øçà úBqkúäIe IBëàI øzeî ©©¤©¨§¨¦§¥©¤©¨¤¡§¦§©©©©¤©¤©§

çñtä ãò äNBòéðôI äúNò ,"äqkúî éðéà çñtä ãò äNBò zàL"å "IëBà éðéà ¨©©¤©¥¦¥§¤©§¨©©¤©¥¦¦§©¤¨§¨¦§¥
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éáà úéáI zà úëIBäçñtä éðôI äëIä ,"âçä ãò C¯,çñtä ãò Búàpäa äøeñà ¤¤©§§¥¨¦©¤¨¨§¨¦§¥©¤©£¨§©¨¨©©¤©
øçàI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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miwxtקצ dyelyaa cenr fp sc ± iriax wxtmixcp
.çñôä øçà äëìä"exac lgi `l"a xaer `vnp - gqtd mcew epnn zipdp `id ixde

zipdpy dna.gqtd cr dxicd `ed ixdy ,gqtd mcew epnn.çñôä øçà êìéì úøúåîå
.gqtd cr `l` dxicd `l ixdy'îâ.ìöá åãéá äìòä`id 'irai` ,`id `ziixa

.`yxcn iaa `irai`cåòèðå úéòéáùá åø÷òù.úéðéîùáexwiry :ixn`c `ki`lcb

eaxy cr lcbzpe ,ziriaya.exwir lr eilecib

.éëä äéì àéòáéî à÷åodilecib,xzid edpizi`

ixdy ,d`pda xeq` exwire .zipinya elcby

eaxc oeike .xeriaa oiaiige ,ziriaya lcb

oze` - xwird on xzei eidy ,exwir lr eilecib

oilhany ,xeqi`d z` oilrn xzid ilecibz`

?`l e` ,elek xeqi`d.øúåîxzid ilecibc

.`py `l inp `kde ,xeqi`d z` oilhan.äãìé
.dlxr ly.äëáéñùdaikxdyowf oli` jeza

.dlxrd zexit da eide ,xzid lyô"òàå
.äôéñåäùmiz`n ,daikxdy xg`l zexit

b"r` ,dakxd zrya dzidy dnn xzei miwlg

. miz`na dlha dlxr x`yc.øåñà`nl`

.xeqi`d z` oilrne xzidc oilecib ez` `lc

.àãä ïî äéì èùôåoieedc ,xzenc.oixz inp

.àøèéì.milva ly ,ynnäð÷éúù.dxyiry

.dlcbe drxfe ,dzkldkúøùòúî.äìåë éôì
,xwird on xyir xaky t"r`epi`e miiw xwirde

,xwird one milecibd on yixtdl jixv - dlk

`edd ,inp `kd .xwird z` milecib elhay itl

z` oilhan oilecib - l`rnyi dlrdy lva

.xwird.éðàù àøîåçì àîìãiab `kd oebk

xyrl jixvc xn`w `xneglc ,milva `xhil

,`lewl la` ,xwird z` oilhan oilecbc meyn

l`rnyic `ira oebk.xn` `l - xizdl iedc
ïåâë
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'îâ.`ni xtk yi`mid zty lr cner didy xtka xc didy.äìòä.eciadl`y dlrd

) llnn dinetae - "dtvx eciae" opinbxznck ,eita efe ediryi(.åáøå.exwir lr eilecbe`l

z` lhal ick da did `nlrn iz`c icina da `veiky diiax `l` ,xn`w cegla diiax

xwirc l"pe .`l e` xeqi`d z` oilrn xzid ilecb i` dil `wtqn oilecba ,edin .xeq`d

oi`veie oikynpy oeik ,oilecibc opixn` i` diwitq

,ixiq`e xwirk edl eed i` ,dlk epi`y xwird on

`ed oicae .xeq`d z` oilrne xzidk edl eed i`

,ixiq` e` exy onvr oilecib irainl dil dedc

z` oilrn xzid ilecib i`c ;`ilz `da `d edin

`hiyt - oilrn oi` i`e ,exyc `hiyt - xeqi`d

,ipira d`xp jk .oilrn eid exy i`c ,ixiq`c

jk yxtl ipwiwfdy dn d`xz jenqae.ìöá
.xzen exwir lr eilecib eaxe erhpy dnexz ly

oilhane oilecib ez`c ,dnexz ied `lc ,xnelk

z` eilecb elha `dc ,ied lah edin .xwir

my rwtc xnel - xzen opixn`wce .xwird

i`xr zlik`a ixye ,dipin dnexz.÷éáùxn

.oixzez` `lc edl `xiaqc ,ozpei iaxe opgei iax

xwir oilhane oilecib.äãìé.dpwfa dkaqy

'b dilr exar `ly dclidaikxde dvvwe ,mipy

.zexit dae ,mipy 'b dilr exary dpwf drihpa

geyn" wxta opixn` - zexit da eid `l eli`y

) "dngln:bn dheqdlha dpwfa dkaqy dclic (.

ô"òà.xeq` miz`n siqedyetiqedy t"r`

mcew eidy dn lr 'iz`n oileciba zexit oze`

dpwfn xzid ly oilecibc b"r` .xeq` - dkaqy

,dlha dpwfa dkaqy dcli ol `niiwe ez`w

mcew da eid xak elld zexity oeik ikd elit`

xwir oilhan mday oilecib oi` dkaqy.óà
.mxkd xwrpy it lr.xeq` - xzida k"g` lcbe

ixd - oi`vei md xwird ony oeik oilecib ,`nl`

`py `l ,inp ziriay iabe ,edenk md.

.äð÷úùdizexyrne dznexz yixtdy.

.äòøæå,milva dnk `xhil dze`a yiy itl

drixf oeyl da jiiye ,jli`e jli` drhep `ede.úøùòúî.dlek itlxn` jenqa lirlc ab lr s`e .xehtd xwird z` oilhane oiaiegnd oilecib ez` ,`nl` .xwirde oilecibd itl

opgei 'xc `ail`e ,edpip i`xen` - xwir oilhane oilecib ez` `l `nl`c ,xeq` miz`n dtiqedy t"r` ,zexit dae dpwfa dkaqy dclic opgei iaxc dinyn eda` iax.àîìã`xnegl

.ip`y:`kd eywnc `d ol `iyw `l izyxty dnae .oilhanc opixn` `nlra `xneg meyn `kdc `l` .edenk md ixd daxc`c ,xwir oilhane oilecib ez` `l `picnc jl `ni` mlerl

`lc .eizexyrn daxn dil ded - xg` mewnn dilr xyrn i`e ,aeigd lr xehtd on iede ,oilecibd lr xwird on xyrn `nlc - dae dpin xyrn i`c ,`ed `lew icil iz`c `xneg `d

llk yginl `kil - dae dpin xyrn ike ,`picn ixiht dlecibe dxwir `xhil jde ,eax dipinc oeik ,xwirk oilecib edl eed - xwird z` oilrn oilecib oi`c li`edc ,llk `iyw.
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çñtä øçàI¯ãò éI úéðäð zàL" ."Içé Iá"a §©©©¤©§©©¥¤©§¤¡¥¦©
éáà úéáI zà úëIBä íà âçääëIä ,"çñtä ãò C ¤¨¦¤¤©§§¥¨¦©©¤©¨§¨

çñtä éðôI¯úøzeîe ,âçä ãò Búàðäa äøeñà ¦§¥©¤©£¨©£¨¨©¤¨¤¤
.çñtä øçà CIéI'îâäNòî íðB÷" BzLàI øîBàä ¥¥©©©¤©¨¥§¦§¨©£¥

éãé.'åëå "éôI ïä íðB÷" "ét Iò ïä íðB÷" "éIò C ¨©¦¨©¨¥©¦¨¥§¦
,àîéc øôk Léà dI éøîàå ,àné øôk Léà IàòîLé¦§¨¥¦§©©¨§¨§¦¨¦§©¦¨
,úéðéîMa Bòèðe úéòéáMa Bø÷òL Iöa :Bãéa äIòä¤¡¨§¨¨¨¤£¨©§¦¦§¨©§¦¦
åéIecéb :déI àéòaéî à÷ éëäå .Bøwéò Iò åéIecéb eaøå§©¦¨©¦¨§¨¦¨¦¨£¨¥¦¨

Bøwéòî åéIecéb eaøc ïåék ,øeñà Bøwéòå øzéä¯ïúBà ¤¥§¦¨¨¥¨§©¦¨¥¦¨¨
dén÷I àúà ?àI Bà ,øeqéàä úà ïéIòî øzéä éIecéb¦¥¤¥©£¦¤¨¦Ÿ£¨§©¥

éîà éaøc¯éaøc dén÷I àúà .déãéa äåä àI §©¦©¦¨£¨¦¥£¨§©¥§©¦
àçtð ÷çöé¯àðéðç éaø øîàc àãä ïî déI èLt ¦§¨©¨¨§©¥¦¨¨§¨©©¦£¦¨

,BòèpL äîeøz IL Iöa :éàpé éaø øîà äàúéøz§¦¨¨¨©©¦©©¨¨¤§¨¤§¨
Bøwéò Iò åéIecéb eaøå¯,äéîøé 'ø I"à .øzeî §©¦¨©¦¨¨¦§§¨

!?ãçk ãéáòå ïéøz øî ÷éáL :à÷éøæ éaø àîéúéàå§¦¥¨©¦§¦¨¨¥¨§¥§¨¥§©
?ïéøz eäðéð ïàîäëaéqL äcIé :ïðçBé ø"à eäaà ø"àã ©¦§§¥©¨¨¨©§¨¤¦§¨

íéúàî äôéñBäL ô"òà ,úBøét dáe äðé÷æa¯.øeñà ¦§¥¨¨¥¤¦¨¨©¦¨
BòèpL Iöa :ïúðBé ø"à éðîçð éaø øa IàeîL ø"àå§¥©©¦©§¨¦¨¨¨¨¤§¨

íøkä ø÷òðå ,íøëa¯,éîà 'øã dén÷I àúà øãä .øeñà §¤¤§¤¡©©¤¤¨£©£¨§©¥©¦
àøèéI :ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîàc àãä ïî déI èéLôe¨¥¥¦¨¨§¨©¦§¨¨©¨¨¦§¨

dòøæe dðwézL íéIöa¯:àîIà .dJek éôI úøOòúî §¨¦¤¦§¨§¨¨¦§©¤¤§¦¨©§¨
:øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc :àãä ïî àJà !éðàL àøîeçI àîIc .øwéò ïéIháî ïéIecéb ïúBà¨¦¦§©§¦¦¨¦§¨§§¨¨¥¤¨¦¨¨§©§¨©¦¦§¥
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נדטים. פטק שביעי - הנודט מן היטק - דף נז עמוד ב - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       טש"י

ימים האלו הם ימי סגולה ועת טצון . . ימים שמבטכים בשם ומלכות בפשירות 
שאין כאן שום ספק כלל שעשה נסים לאבותינו בימים ]ההם ו[בזמן הזה שבכמה 

מקומות בדא"ח ]=חסידות[ מפטשים בזמן הזה היינו בזמננו ובימינו
ממכתב כ"א כסלו, תשר"ו

ידועה הצעתי לכמה מוסדות חינוך – שיקבעו שיעוט בהלכות הצטיכות בחיי היום 
יומיים, ולהתחיל באותם העניינים התכופים ביותט וכמו בטכות הנהנין וכו', שהטי 

סוף-סוף זהו כל האדם את האלוקים יטא ואת מצוותיו שמוט
ממכתב ח"י כסלו, תשר"ו
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קצא

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

dlra lyn dzpdp la` ,gqt iptl dia` zial dkld `l m`e
dia` zial jlz m` if` ,df onf iptlçñtä øçàì`id zxaerìáa §©©©¤©§©

ìçé.gqtd iptl dzpdpy d`pdd lr ,rxtnl ©¥
dn mpew ezy`l xn`e xc` ycega cner didéì úéðäð zàL¤©§¤¡¥¦

[il jiiydn]âçä ãò`wec df lke ,[zekeqÎ]úéáì zà úëìBä íà ©¤¨¦¤¤©§§¥
éáàçñtä ãò Confn xzei jex` xeqi`d onf dfd dxwnay ,jenqd ¨¦©©¤©

m` if` .i`pzdäëìädia` zial,çñtä éðôìBúàðäa äøeñà ¨§¨¦§¥©¤©£¨©£¨¨
dlra lyn zepdil,âçä ãòit lr s`e .e`pza dxdfp `l ixdy ©¤¨

mewn lkn ,bgd cr epnn zepdil dxeq`yúøzeîå`idCìéì §¤¤¥¥
cin dia` zial,çñtä øçàjlz `l mby xefbp mixne` oi`e ©©©¤©

.dlra lyn zepdil `id dxeq`y gkyz `ly ick ,dia` zial

àøîâ
,dpyna epipyéãé äNòî íðB÷ BzLàì øîBàäét ìò ïä íðB÷ éìò C ¨¥§¦§¨©£¥¨©¦¨©¨¥©¦

,'eëå éôì ïä íðB÷`xnbd d`iane ,odilecibae oditeliga xeq` ¨¥§¦§
`ibeqd seqay ,zexit ilecib oipra oeic(.hp)di`x el z`aen

:epizpynn
oi`y mipind beqn mirxfe zexit oipra ,`ed wtqd ly exwire
ly e` ,ziriay ly mdy oebk ,miieqn xeqi` mda yie ,dlk mrxf
.milecib mdn egnve rwxwa mrxfe ,mi`lk e` dlxr e` dnexz

,xeq`d xwird on e`viy oeik el` milecib oic m`d `xnbd dpce
oeik xzida lcbdy jtidl e` ,ezenk mixeq`e eixg` md mikynp
xwird z` lhal egeka yi ,xeq`d on xzei `ede daxzdy

xzen lkde ,xeq`d.dlik`a
x`yl mipiprd etrzqi o`kne ziriay ilecib oica zgzet `xnbd

:mixeqi`d
àné øôk Léà ìàòîLé,mid zty lry xtka xc didy -éøîàå ¦§¨¥¦§©©¨§¨§¦

dì[mixne` yie]àîéc øôk Léà,`nic enyy xtka xc didy - ¨¦§©¦¨
äìòädl`yBãéa,l`y jke .[eitaÎ]Bø÷òL ìöarwxwd on ¤¡¨§¨¨¨¤£¨

úéòéáMaxeqi` oiprl wxid ipicy oeike ,dhinyd zpya - ©§¦¦
ipic lk eilr elg df lva s` ,mzhiwl zry itl mirawp ziriay

xfge .ziriay zexitúéðéîMa Bòèðeepiid] zipinyd dpya - §¨©§¦¦
xake ,mitqep milecib ginvdl [dhiny xg`ly dpey`xd dpyd
miiwd lr wx ,dlk erxf oi`y oinn `ed lvay dpyna epx`ia

.epnn mignevd miycg milecib mitqepeaøåzenk daxzd - §©
,åéìecébmixzi mde ,zipinya egnvy xzid ly miycgd el`ìò ¦¨©

Bøwéòxwird z` lhal ick zwtqnd zenka ,rxfpy lvad lr - ¦¨
zyecw oiicr zniiw m`d .mpic dn ,ziriay zyecwa yecwd

.`l e` ,milecibde xwird lr ziriayiccv z` `xnbd zx`an
,wtqddéì àéòaéî à÷ éëäå.ezl`y dzid jke -ixdåéìecéb §¨¦¨¦©§¨¥¦¨

ilecb mde zipinyd zpyn,øzéäz`f znerleBøwéòålvad - ¤¥§¦¨
el` milecib egnv epnny,øeñàm`d ,`ed ziriayd zpyny ¨

xn`p,åéìecéb eaøc ïåékxzei md milecibd zenkyïúBà ,Bøwéòî Ÿ¥¨§©¦¨¥¦¨¨
ïéìòî øzéä éìecéb[milhan]øeqéàä úàxeqi` zaexrz lka enk ¦¥¤¥©£¦¤¨¦

,aexa lha herindy dxezay xzide,àì Bàlhal mgeka oi`y Ÿ
,eixg` mikynp ok lre ,epnn mi`vei ixdy xeq`d xwird z`

.mixq`p mnvr md daxc`e
àúà`ni xtk yi` l`rnyi `a -dén÷ì[iptlÎ]énà éaøcel`ye ¨¨§©¥§©¦©¦

,ef dl`ydéãéa äåä àìwtq heytl cvik daeyz ecia did `l - Ÿ£¨¦¥
l`rnyi jld .dfdén÷ì àúà[iptl `aÎ]àçôð ÷çöé éaøcel`ye ¨¨§©¥§©¦¦§¨©§¨

,ef dl`ydéì èLtwtqd z` wgvi iaxàãä ïîi`pi iax ixacn - ¨©¥¦¨¨
,el`äîeøz ìL ìöa ,éàpé éaø øîà äàúéøz àðéðç éaø øîàc§¨©©¦£¦¨§¦¨¨¨©©¦©©¨¨¤§¨

.mixfl xeq`e ,mipdkl dxdha lk`py epicyåéìecéb eaøå ,BòèpL¤§¨§©¦¨
øzeî Bøwéò ìòdnexz my lhay iptn ,mixfl s` dlik`a lvad ©¦¨¨

.epnnmd daxc`e xwird xg` mikynp mpi` milecibdy ixd
ileciba lhay ziriay ly lva oicd `ede ,eze` milhan

.zipinyd
àîéúéàå äéîøé éaø déì øîà[mixne` yie]à÷éøæ éaøwgvi iaxl ¨©¥©¦¦§§¨§¦¥¨©¦§¦¨

,`gtpãçk ãéáòå ïéøz øî ÷éáLmi`xen` ipy zrc dz` gipn - ¨¦©§¥§¨¦§©
dyrnl dkld wqet dz` ji` ,xnelk ,cigi `xen` zrck wqete
ipy mpyi ixd ,wtqd z` eixacn hyet dz`e i`pi iax ixack
miaxe cigiy ,mdenk xeaql jl yie eilr miwlegy mi`xen`

,`xnbd zyxtn .miaxk dkldïéøz eäðéð ïàîipy mze` md in - ©¦§§¥
,opgei iax `ed cg`d .i`pi iax lr miwlegd mi`xen`éaø øîàc§¨©©¦

,ïðçBé éaø øîà eäaàoli` ly drihpäcìéexar `ly dxirv - ©¨¨©©¦¨¨©§¨
meyn mixeq` dizexit lke ,drhipy zrn mipy yly dilr

,dlxräëaéqLdaikxd -äðé÷æaxzei eilr exar xaky oli`a - ¤¦§¨¦§¥¨
,dlxr xeqi`n `vi xake mipy ylyndáeeid dclid drihpa - ¨

,úBøétlke dpwfa drihpd dlha dakxdd xg`l oicd xwir cvne ¥
mewn lkn ,dlxr mpi`e mixzen jli`e o`kn dilr milcbd zexit
mlecib jynd dzry mbd ,dakxdd mcew da eidy zexitd

,mcewd mxeqi`a md micner ,xzidaäôéñBäL ét ìò óàsqepy - ©©¦¤¦¨
zrk mdaíéúàîdlxr xeqi` wlg eze` cbpk xzid ly miwlg ¨©¦

,dakxdd iptln mda didyøeñàztqezy ,zexitd on zepdil ¨
iax lr wleg opgei iaxy ixd .xeq`d xwird xg` zkynp dlicbd¦

.xeqi`d z` milrn mpi` xzid ileciby xaeqe i`pi
:i`pi iax lr wlegd ipyd `xen`d z` d`ian `xnbd

ìöa ,ïúðBé éaø øîà éðîçð éaø øa ìàeîL éaø øîàåxzid ly - §¨©©¦§¥©©¦©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨
,íøëa BòèpLmeyn d`pda xq`p otbd ileciba axrzpy jezne ¤§¨§¤¤
,mxkd i`lkíøkä ø÷òðålcby dn ok m`e ,xqe`d aexrd lhae §¤¡©©¤¤

ok it lr s` ,mi`lk xeqi`a epi` jli`e o`kn lvad onøeñàlk ¨
,miz`n xzidd siqed mxkd zxiwr xg`ly s`e ,d`pda lvad
ixd .edenk zeidl mikynp xwird on mi`veid mileciby iptn

leg ozpei iax mby.i`pi iax ixac lr w
:wtqd z` heytl xg` xewn d`ian `xnbd

øãä`ni xtk yi` l`rnyi xfg aey -,énà éaøc dén÷ì àúà £©¨¨§©¥§©¦©¦
déì èéLôein` iaxàãä ïî`xnind z`fn -øîà ÷çöé éaø øîàc ¨¦¥¦¨¨§¨©©¦¦§¨¨©

àøèéì ,ïðçBé éaøly [lwyn zcinÎ]dðwézL íéìöayixtdy - ©¦¨¨¦§¨§¨¦¤¦§¨
,lah xeqi` llkn d`vie dizexyrne dznexzdòøæe,dcya §¨¨

enk zexyrne zenexza miaiig el`e miax milva dl etqeezde
,dycg d`eaz lkdlek éôì úøNòúîz` mb xyrl jixv - ¦§©¤¤§¦¨

.xwird z` mbe milecibdàîìàmikynp milecibd oi`y ixd - ©§¨
daxc` `l` ,edenk xyrnn mixeht zeidl xwird xg`ïúBà¨

øwéò ïéìháî ïéìecébmdl lhaznd xwird z` mb xyrl jixve ¦¦§©§¦¦©
lvaa oicd `edy wtqd z` heytl yi ok m`e .lah dyrpe xfege
`l` ,mxwir xg` mikynp zipinyd ilecib oi` ziriay ly

.mzenk xzen `ede eze` milhan md daxc`
,`xnbd dgec.éðàL àøîeçì àîìczrcy ef `xninn gikedl oi` ¦§¨§§¨©¦

xeqi` epnn cixedle xwird z` lhal milecibd gekay opgei iax
xg` mikled milecibd oicd xwirny `id ezrc ile`y .ea didy
oi` ,xwird z` mb xyrl yiy xn`y dne ,edenk zeidl xwird

`l` df.`xneg cvn opaxcn
:wtqd z` heytl xg` xewn d`ian `xnbd

àlàheytl yi ,in` iax xn`àãä ïî,[`ziixad z`fn],àéðúc ¤¨¦¨¨§©§¨
,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
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משיחת שבת פטשת מקץ ה'תשמ"ג
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc mixcp(iying meil)

øác ìkxeqi` lyïéøézî Bì LiLzeidle xefgl ezexyt`a yiy - ¨¨¨¤¥©¦¦
,aexa lehia oic ila mb xzidïBâkly zexitìáèlya eaxrzdy §¤¤

mdilr eyixtiy ici lr mxizdl xyt`e ,[mipwezn zexit] oileg
,el yiy lah ly mixg` zexitn zexyrne zenexzéðL øNòîe©£¥¥¦

lr e` ,sqka diict ici lr mxizdl xyt`y ,ipy xyrn zexite -
,dxdha my lk`ze milyexil zaexrzd lk z` dlriy ici

Lc÷äåsqka ezectl xyt`y ,ycwnd zial ycwedy xac - §¤§¥
,oilegl e`ivedleLãçåxg` dlik`a zxzeny dycg d`eaz - §¨¨

xeq`d axrzd m` el` lka .oqipa f"h meia xnerd zaxwd
,oin eze`n mdipye xzenaøeòéL íéîëç ïäa eðúð àìmlehial Ÿ¨§¨¤£¨¦¦

xeqi` ly cg` wlg axrzd m` elit`e ,`edy lka mixqe` `l`
cr dlik`a zaexrzd dxeq`e ,lha xeqi`d oi` xzid ly sl`a

.day xeqi`d xzeiy
àL øác ìëåïéøézî Bì ïé,xzen zeidl cizr epi`y xeqi` xac - §¨¨¨¤¥©¦¦
äîeøz ïBâkdxeq` `ide ,odkl dpzepe l`xyid yixtny dlecb §§¨

,mi`nh mipdkle mixfl dlik`aøNòî úîeøúednexz - §©©£¥
,odkl epzepe ,l`xyidn laiwy oey`x xyrndn ield yixtny

,dlecb dnexzk epiceälçå,odkl zpzipe ,dqird on miyixtny §©¨
,dlecb dnexzk dpiceäìøòåmipyd zylya oli`d zexit - §¨§¨

,d`pdae dlik`a mixeq`y ,ezrihpl zepey`xdíøkä éàìëå- §¦§¥©¤¤
oia mixq`pe ,mxkay miaprd mr cgi elcby wxi e` d`eaz
mpi`y oeik ,el` lk .d`pdae dlik`a mirxfd oiae miaprd

epina oin eaxrzd m` elit` ,mixzen zeidl micizríäa eðúð̈§¨¤
øeòéL íéîëçmilha eidiy.ea epzpy xeriyd z` xzida yiyk £¨¦¦

ly d`na xeqi`d ly cg` wlg ,dlge xyrn znexze dnexza
ly miz`na xeqi` ly cg` wlg ,mxkd i`lke dlxra .xzid

.xzid
e .oerny iax ly ellk lr minkg eywd,Bì eøîà`ed oekp ike ¨§

,xzid ly zaexrza lha oixizn el oi`y xac lkyàìäåzexit ©£Ÿ
lyúéòéáL,ixtd xeria onf ribdy xg`lïéøézî dì ïéà`l` §¦¦¥¨©¦¦

,mlerl miiw ziriayd xeqi`øeòéL íéîëç da eðúð àìå`l` §Ÿ¨§¨£¨¦¦
,llk lha epi` ,xzid xaca axrznd `edy lk elit`y exn`

ïðúcepipyy enk -úøñBà úéòéáMäzexit -lyziriay ¦§©©§¦¦¤¤
eaxrzdyzexitaoilegon oi` m` elit` ,zaexrzd z` mixqe`

`l` zaexrzd jeza ziriayd,àeäL ìk`wecedaxrzd m`a ¨¤
dðéîaixde .oin eze`n md zaexrzd zexite ziriayd zexity - §¦¨

iax ixack `ly ,`edy lka xqe` oixizn el oi`y xac s`y
.oerny

ïäì øîàxeqi` mb zn`ay ,ef dpynn ilr eywz l` ,oerny iax ¨©¨¤
heyt jk lk xacde ,`edy lka xqe` mewn lka `l ziriay
biiq zpzep dnvra dpynd eli`k ipira d`xpy cr il xexae

zxne`e dixaclézøîà àì éðà óàlka zxqe` ziriayd `dzy ©£¦Ÿ¨©§¦
`edyøeòéáì àlà,xeriad onf mcew zexitd eaxrzdy ote`l - ¤¨§¦

,df onf mcew zaexrzd z` lek`l fxcfdl jixvy oiprloeiky
aygp df ixd ,xeriad onf mcew xzida mlke`l ezexyt`ay

,lha exeqi` oi`y oixizn el yiy xackäìéëàì ìáàm` - £¨©£¦¨
,xzid mdl oi`e dlik`a exq`p xaky xeriad onf xg`l eaxrzd

`l` zaexrzd z` mixqe` mpi` zn`aïúBðaxeqi`d [ozep m`a] §¥
íòè,ecbpk xzid iwlg miyy oi`y dxwna epiid ,xzida ybxeny ©©

df xeqi` ixd ,ybxen enrh oi` f`y ecbpk miyy yi m` la`
.oixizn el oi`y xac lkk lha

,dpina `edy lk zxqe` ziriaydy dpyna xn`py dfne
eaxrzpy ziriay zexit ly ote`a oia zaexrza `ed xaecnde

eaxrzdy ziriay ilecib ly ote`a oiae ,xzid ly zexita
m`y ,ziriaya erhpy ziyyd dpyn lva oebk ,xzid ly xwira
zaexrz meyn lvad lk xq`p ,`edy lk ziriayd dpya lcb
xg` jynp xwirdy o`kn gkeny ixd ,eay ziriay xeqi`

.eze` xeq`l milecibd gekae milecibd
`ni xtk yi` l`rnyi ly ewitq z` o`kn heytl yi ok m`e
s`e ,zipinya erhpy ziriay ly lva ,jetd dxwn lr l`yy
,xzid ly milecibd xg` xeq`d xwird jynpy xn`p df dxwna

.eze` lhal mgeka zwtqn zenka eilr eaxzd md m`e
ziriaya dpyndn gikedl oi`y ,di`xd z` `xnbd dgec

:xwird z` lhal milecibd gekay
énð àä àîìãåziriaya dpyna epipyy df mb `nye - §¦§¨¨©¦

,xwird z` mixqe` milecibdyéðàL àøîeçìepi` df xac `ny - §§¨©¦
oicd xwiry okzi la` ,`xneg cvn opaxcn `l` ,oicd xwirn
,edenk zeidl mxwir xg` mikled milecibdy jtidl `ed
l`rnyi ly wtqa enk `xzidl rbep oecipdy dxwna `linne
zipinyd ileciby xnele ef dpynn cenll oi` ,`ni xtk yi`

.ziriayd zpyny xwird z` exizi
:wtqd z` dpnn heytl dpyn `xnbd d`ian

dèLt àãä ïî àlà,heytl yi dpynd z`fn -íéìöa ïðúc ¤¨¦¨¨©§¨¦§©§¨¦
,ziriaya mrhpe xfge mxwre ziyya elcbyíéîLb íäéìò eãøiL¤¨§£¥¤§¨¦

eçnöåelcb el` milr m` wtzqdl yie ,milr mdn e`vie - §¦§
egnvy e` ,mixeq`e ziriay ilecib md ok m`e ,rwxwd zwipin
`edyk mb milr lcbl lvad jxcy ,lvad lry zigelgld gkn
oniq dpynd zpzep .mixzene ziriay ilecib mpi` ok m`e ,yelz
lvad on e` rwxwd zwipin egnv milrd m` eci lr oigadl

,envreéä íàdïéøBçL ïälL ïéìòi`ce [fr wexi] zexgyl mihep - ¦¨¨¦¤¨¤§¦
mde rwxwd on ewpi,ïéøeñàm` la`e÷éøBä`ed milrd ravy - £¦¦

lvad on egnv `l` rwxwd on ewpi `ly oniq df ixd ,xida wexi
mde envr.ïéøzeîøîBà ñBðâéèðà ïa àéððç éaø`l m` elit` ¨¦©¦£©§¨¤©§¦§¥

mewn lkn ,milrd exigydïéìBëé íàmilvadìzéìLrwxwd on ¦§¦¦¨¥
fge`yk,ïälL ïéìòamilrd elcb i`ceae mgk lr dxen df ixd ¤¨¦¤¨¤

mde rwxwd on dwipi ici lr,ïéøeñàoi` milra fge`yk m` la` £¦
rwxwd on ewpi `ly oniq df ixd ,mnr ylzdl mileki milvad

.mixzene envr lvad on egnv `l`
,mixen`d mipniqd ipy itl dpynd dtiqenïcâðëejk did m` - §¤§¨

mrhpe xfgy ziriay ly milvaa,úéòéáL éàöBîìmdilr ecxie §¨¥§¦¦
m`y lirlc mipniqd xg` mikled if` ,milr mdn egnve minyb
ylzdl milvad milekiy e` ,[`nw `pz zrcl] mixegy milrd
el` milva ixd ,[qepbihp` oa `ippg iax zrcl] rwxwd on mci lr

ïéøzeîeax i`ce dfk dxwnay iptn ,ziriay zyecw mda oi`e ¨¦
.xeq`d xwird lr xzidd ilecibàøîéîìdi`x epl yi ixd - §¥§¨

o`knïéìòî øzéä éìecéâc[milhan]øeqéàä úàmikynp mpi`e §¦¥¤¥©£¦¤¨¦
it lr s` ziriay i`vena elcby milrd z` epxzd ixdy ,eixg`

.xeq`d xwird on e`viy
,`xnbd dgecïéðëeãîa àîìãåote`a ef dpyna xaecn `ny - §¦§¨¦§¨¦

ok lre ,eze` oghe jc ziriay i`vena lvad z` rhpy iptly
mly lva la` ,eixg` mikynp milecibd oi`e ezeaiyg z` cai`

xg` mikynp milecibdy xnel yi ,rwxwa erhpyoi` oiicre ,ei
.wtqd z` o`kn heytl

ileciby gikedle ,wtqd z` dpnn heytl `ziixa `xnbd d`ian
:xeq`d xwird z` milhan xzid

àlàheytl yiàãä ïîef `ziixan -,àéðúc ¤¨¦¨¨§©§¨
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miwxt dyelya` cenr gp sc ± iriax wxtmixcp
.ìáè ïåâë.xzipe epwzny ,oixizn el yiy,diict ici lr oixizn el yi ycwde xyrne

.`zpwza edl xyt` `dc ,ilha `l sl`a elit` ikdl .exizn xner - ycgeíäá åðúð
íéîëç.øåòéù.miz`na dlxre ,d`na dlha dnexzcàåäù ìë úøñåà úéòéáùä
.äðéîá.dlha dpi` - xzid ly sl`a ziriay ly oihg ly d`q daxrzp m`yøîà

.éúøîà àì éðà óà íäìzxqe` ziriay `diy

.`edy lk dpina.øåòéáì àìàlva lhp m`y

`edy lk dtiqede ,ziriaya erhpe ziyy ly

elek aiigne ,xwird z` lhan `edy lk eze` -

.ziriay i`venc xeriaa.äìéëàì ìáàm`y

xg`l zipiny zexita ziriay zexit eaxrzp

eaiigzpyoxria `le xeriaainiiw `zydc ,

.mrh ozepa `l` zxqe` dpi` - dlik` xeqi`a

- mrh ozepa da oi` m`elhazn`l :ipzwcne .

oilecibc ,xerial `l` izxn`z` oilhan

`iraa inp mzd - xwirdeilecib l`rnyi ly

.xwird z` oilhan.àøîåçì éîð àä`dc

xwird z` oilhan oilecibc xeria oiprl xn`c

,xeriaa oiaiig oleky ,`xnegl inp epiid -

xwirdl`rnyic `ira la` .ztqezdexzidl

.`id.íéìöáminyb mdilr ecxiy ,ziyy ly

.drihp `la odili`n egnve ,ziriayaåéä íà
.ïéøåçù ïäìù ïéìògk odl yi egnvy zngny

,ziriay inn ilcb i`cec ,oixeq` - lcbil cer

.xwird z` oilhan eilecibe.å÷éøåäenk ody

etiqkde oiwexi ,oiyenk.ziriaya melk elcb `ly ,oixzen - mdipt.ùìúéì ïéìåëé íà
fge`yky ,odly oilra gk odl yi jk lky ,odly oilra rwxwd onhney odilra

.ziriay ilecib iaiygc ,oixeq` - rwxwd on enr exwir.ïéøúåî úéòéáù éàöåîì ïãâðë
,zipinya egnve ziriay ly m`yxzid ilecibc ,oixzen - oilra gk odl yieoilhan

.dhyt `dne ,l`rnyic `ira jd oebk ,xzidl epiide .xeqi` ly xwird.àîìãåmlerl

ipzwc i`d ,xnelk .oipkecna - inc ikid `kde ,xeqi`d z` oilhan xzid ilecib oi`

ekcedy oebk - "oixzen ziriay i`venl ocbpke"oyzky ,edpzilc ,dkecnaoxwirl

`iraa la` .ediipiral`rnyic.ilha `lc xninl `ki` - oira xwirl dizi`c ,
úåéñçá
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ìë.lah oebk oixizn el yiy xacyyixtdl lekiy - oixizn el yie ,oilega axrzp

diicta xzid mdl yi - ycwde ipy xyrne .xg` mewnn..ùãçåexizn xnerdy.àì
.xeriy minkg mda epzpoeik ,mrh ozepa opina `ly ,edin .opina `edy lka mixqe`y

lahl `pixg` `nrh aidi f"r 'qnc `xza wxtae .dlrnl izazky enk ,ixiq` `zydc

liha `lc-exeqi` jk exizdkc meyn.ìëå
xyrn znexze dnexz oebk oixizn el oi`y xac

.dlge`kilc oeik ,ediilr ileyz`l ivnc b"r`c

el yiy xac exwin `l - ikd carinl devn

onwl opixn`ck ,mixizn.åðúðminkg mda

.xeriydnexz ;oilha opina eaxrzp 'it`y

i`lke dlxr ,d`na - dlge xyrn znexze

miyya olek - opin opi`yae ,miz`na - mxkd.

úéòéáùäzxqe`.dpina `edy lkaoia

oia ,ziriay lya xzid zexit zaexrza

ziriaya erhpy ziyy lva oebk ,oileciba.

øîà.xerial `l` exn` `l md s` mdls`

`edy lka zxqe` ziriaydy exn` `l md

mcew zaexrzd lek`l jixvy oiprl `l` dpina

yiy xack l"d - elk`l xyt`y oeikc ,xeriad

oixizn el.ìáà.dlik`leaxrzp m` ,xnelk

`l ozaexrz mixqe` edi m`y ,xeriad xg`l

ozepa opina `ly oia opina oia - dlik`a exy

xwird xg` oikynp opi` oilecb ,`nl` mrh

ziriay xeq`z j`id - d"`c .edenk zeidl

oi` i`c ol `xiaqc d`ex dz` ixde .oilrn jkld ,xwirk oilecib oi` i`ce `l` ?dileciba

`l` ?oilrn oixeq` oilecbcnc hiyt ikid - `l i`c ,xwirk oilecib jigxk lr - oilrn

jl `ni` mlerl `picn la` ,`xnegl inp `d `nlc :dil igce .lirl opiyxtck i`ce

lirlc ab lr s`c ,ipira d`xpe .exizdl eze` oilrn oi` jkld ,xwirk od ixd oilecibdy

.`peeb i`d ik igcinl `kilc oizrc` wilqc ,`dn dhytnl opira ,`xnegl `nlc opigc

`nlrn ez`c o`nk oilecibc ,opixngnc `xneg `cg `l` `kil - lirl `nlyac meyn

kc oeik ,xerialc ,`cg ;ixneg ixz opixngn - ip`y `xnegl opixn` i` `kd la` .incyi

opic opi`y oilecibc ,cere .`ed `nlra `xneg `de ,`edy lka zxqe` - inc oixizn el

,ip`y `xnegl inp `d `nlce :diigc ikd elit`e .`edy lka exq`i - dnka elit` xeq`l

,jd epiide ."xerial `l` izxn` `l ip` s`" :iqxbc igqep `ki`e .da opixngn ixneg ixzc

xerial `l` izxn` `l ip` s` :yexita zxne` eli`k `id ixdc ,ziriayc oizipzn jdn il eziazez `l :oerny iax edl xn`w ikdc.àìàmdilr ecxiy milva `ipzc dhyt `cd on

.minyboixeq` jkitle ,elcbzp ziriay rwxwne ,dti olecby giken dfy ,zexgyl mihep `l` ,ynn oixegy e`l .oixeq` oixegy odly oilr eid m` .egnve ,ziriaya.å÷éøåä.oixzen

envr lvad zngn `l` ,elcbzp rwxwd zwipi zngn e`l - miwexi mdy oeiky.íà.oixeq` mdly oilra ylzil oilekidti mzwipiy `zlin `gken `peeb i`d ikac.ïãâðëåi`venl

.oixzen ziriayeze` oilrn ,daxc`c ,xwird xg` oikynp oilecib oi` :`nl` .ipira d`xp jk ,oda axernd lvad xwir lr oilecib eax i`ce elld oilrac meyn.àîìãå.oipkecna

ediixza oilecib ikynn `le ,irixb - edpip oipkecnc oeike .milvad wgye jcy.
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miwxt dyelya` cenr gp sc ± iriax wxtmixcp
.ìáè ïåâë.xzipe epwzny ,oixizn el yiy,diict ici lr oixizn el yi ycwde xyrne

.`zpwza edl xyt` `dc ,ilha `l sl`a elit` ikdl .exizn xner - ycgeíäá åðúð
íéîëç.øåòéù.miz`na dlxre ,d`na dlha dnexzcàåäù ìë úøñåà úéòéáùä
.äðéîá.dlha dpi` - xzid ly sl`a ziriay ly oihg ly d`q daxrzp m`yøîà

.éúøîà àì éðà óà íäìzxqe` ziriay `diy

.`edy lk dpina.øåòéáì àìàlva lhp m`y

`edy lk dtiqede ,ziriaya erhpe ziyy ly

elek aiigne ,xwird z` lhan `edy lk eze` -

.ziriay i`venc xeriaa.äìéëàì ìáàm`y

xg`l zipiny zexita ziriay zexit eaxrzp

eaiigzpyoxria `le xeriaainiiw `zydc ,

.mrh ozepa `l` zxqe` dpi` - dlik` xeqi`a

- mrh ozepa da oi` m`elhazn`l :ipzwcne .

oilecibc ,xerial `l` izxn`z` oilhan

`iraa inp mzd - xwirdeilecib l`rnyi ly

.xwird z` oilhan.àøîåçì éîð àä`dc

xwird z` oilhan oilecibc xeria oiprl xn`c

,xeriaa oiaiig oleky ,`xnegl inp epiid -

xwirdl`rnyic `ira la` .ztqezdexzidl

.`id.íéìöáminyb mdilr ecxiy ,ziyy ly

.drihp `la odili`n egnve ,ziriayaåéä íà
.ïéøåçù ïäìù ïéìògk odl yi egnvy zngny

,ziriay inn ilcb i`cec ,oixeq` - lcbil cer

.xwird z` oilhan eilecibe.å÷éøåäenk ody

etiqkde oiwexi ,oiyenk.ziriaya melk elcb `ly ,oixzen - mdipt.ùìúéì ïéìåëé íà
fge`yky ,odly oilra gk odl yi jk lky ,odly oilra rwxwd onhney odilra

.ziriay ilecib iaiygc ,oixeq` - rwxwd on enr exwir.ïéøúåî úéòéáù éàöåîì ïãâðë
,zipinya egnve ziriay ly m`yxzid ilecibc ,oixzen - oilra gk odl yieoilhan

.dhyt `dne ,l`rnyic `ira jd oebk ,xzidl epiide .xeqi` ly xwird.àîìãåmlerl

ipzwc i`d ,xnelk .oipkecna - inc ikid `kde ,xeqi`d z` oilhan xzid ilecib oi`

ekcedy oebk - "oixzen ziriay i`venl ocbpke"oyzky ,edpzilc ,dkecnaoxwirl

`iraa la` .ediipiral`rnyic.ilha `lc xninl `ki` - oira xwirl dizi`c ,
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ìë.lah oebk oixizn el yiy xacyyixtdl lekiy - oixizn el yie ,oilega axrzp

diicta xzid mdl yi - ycwde ipy xyrne .xg` mewnn..ùãçåexizn xnerdy.àì
.xeriy minkg mda epzpoeik ,mrh ozepa opina `ly ,edin .opina `edy lka mixqe`y

lahl `pixg` `nrh aidi f"r 'qnc `xza wxtae .dlrnl izazky enk ,ixiq` `zydc

liha `lc-exeqi` jk exizdkc meyn.ìëå
xyrn znexze dnexz oebk oixizn el oi`y xac

.dlge`kilc oeik ,ediilr ileyz`l ivnc b"r`c

el yiy xac exwin `l - ikd carinl devn

onwl opixn`ck ,mixizn.åðúðminkg mda

.xeriydnexz ;oilha opina eaxrzp 'it`y

i`lke dlxr ,d`na - dlge xyrn znexze

miyya olek - opin opi`yae ,miz`na - mxkd.

úéòéáùäzxqe`.dpina `edy lkaoia

oia ,ziriay lya xzid zexit zaexrza

ziriaya erhpy ziyy lva oebk ,oileciba.

øîà.xerial `l` exn` `l md s` mdls`

`edy lka zxqe` ziriaydy exn` `l md

mcew zaexrzd lek`l jixvy oiprl `l` dpina

yiy xack l"d - elk`l xyt`y oeikc ,xeriad

oixizn el.ìáà.dlik`leaxrzp m` ,xnelk

`l ozaexrz mixqe` edi m`y ,xeriad xg`l

ozepa opina `ly oia opina oia - dlik`a exy

xwird xg` oikynp opi` oilecb ,`nl` mrh

ziriay xeq`z j`id - d"`c .edenk zeidl

oi` i`c ol `xiaqc d`ex dz` ixde .oilrn jkld ,xwirk oilecib oi` i`ce `l` ?dileciba

`l` ?oilrn oixeq` oilecbcnc hiyt ikid - `l i`c ,xwirk oilecib jigxk lr - oilrn

jl `ni` mlerl `picn la` ,`xnegl inp `d `nlc :dil igce .lirl opiyxtck i`ce

lirlc ab lr s`c ,ipira d`xpe .exizdl eze` oilrn oi` jkld ,xwirk od ixd oilecibdy

.`peeb i`d ik igcinl `kilc oizrc` wilqc ,`dn dhytnl opira ,`xnegl `nlc opigc

`nlrn ez`c o`nk oilecibc ,opixngnc `xneg `cg `l` `kil - lirl `nlyac meyn

kc oeik ,xerialc ,`cg ;ixneg ixz opixngn - ip`y `xnegl opixn` i` `kd la` .incyi

opic opi`y oilecibc ,cere .`ed `nlra `xneg `de ,`edy lka zxqe` - inc oixizn el

,ip`y `xnegl inp `d `nlce :diigc ikd elit`e .`edy lka exq`i - dnka elit` xeq`l

,jd epiide ."xerial `l` izxn` `l ip` s`" :iqxbc igqep `ki`e .da opixngn ixneg ixzc

xerial `l` izxn` `l ip` s` :yexita zxne` eli`k `id ixdc ,ziriayc oizipzn jdn il eziazez `l :oerny iax edl xn`w ikdc.àìàmdilr ecxiy milva `ipzc dhyt `cd on

.minyboixeq` jkitle ,elcbzp ziriay rwxwne ,dti olecby giken dfy ,zexgyl mihep `l` ,ynn oixegy e`l .oixeq` oixegy odly oilr eid m` .egnve ,ziriaya.å÷éøåä.oixzen

envr lvad zngn `l` ,elcbzp rwxwd zwipi zngn e`l - miwexi mdy oeiky.íà.oixeq` mdly oilra ylzil oilekidti mzwipiy `zlin `gken `peeb i`d ikac.ïãâðëåi`venl

.oixzen ziriayeze` oilrn ,daxc`c ,xwird xg` oikynp oilecib oi` :`nl` .ipira d`xp jk ,oda axernd lvad xwir lr oilecib eax i`ce elld oilrac meyn.àîìãå.oipkecna

ediixza oilecib ikynn `le ,irixb - edpip oipkecnc oeike .milvad wgye jcy.
ykpnd

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

,éðL øNòîe ,Iáè ïBâk ,ïéøézî BI LiL øác Ik̈¨¨¤¥©¦¦§¤¤©£¥¥¦
Lãçå ,Lc÷äå¯Iëå .øeòéL íéîëç ïäa eðúð àI §¤§¥§¨¨Ÿ¨§¨¤£¨¦¦§¨

,øNòî úîeøúe ,äîeøz ïBâk ,ïéøézî BI ïéàL øác̈¨¤¥©¦¦§§¨§©©§©
íøkä éàIëå ,äIøòå ,äJçå¯.øeòéL íéîëç íäa eðúð §©¨§¨§¨§¦§¥©¤¤¨§¨¤£¨¦¦

eðúð àIå ,ïéøézî dI ïéà úéòéáL àIäå :BI eøîà̈§©£Ÿ§¦¦¥¨©¦¦§Ÿ¨§
àeäL Ik úøñBà úéòéáMä :ïðúc .øeòéL íéîëç dä£¨¦¦¦§©©§¦¦¤¤¨¤
,øeòéáI àJà ézøîà àI éðà óà :ïäI øîà !dpéîa§¦¨¨©¨¤©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¦
àøîeçI éîð àä àîIãå .íòè ïúBða äIéëàI Iáà£¨©£¦¨§¥©©§¦§¨¨©¦§§¨
eãøiL íéIöa :ïðúc ,dèLt àãä ïî àJà !éðàL̈¥¤¨¦¨¨§©¨¦§©§¨¦¤¨§
ïéøBçL ïäJL ïéIò eéä íà ,eçîöå íéîLb íäéIò£¥¤§¨¦§¨§¦¨¨¦¤¨¤§¦

¯e÷éøBä ,ïéøeñà¯ñBðâéèðà ïa àéððç 'ø .ïéøzeî £¦¦¨¦£©§¨¤©§¦§
ïäJL ïéIòa LIzéI ïéIBëé íà :øîBà¯ïcâðëe .ïéøeñà ¥¦§¦¦¨¥¤¨¦¤¨¤£¦§¤§¨

ïéIòî øzéä éIecéâc àøîéîI .ïéøzeî úéòéáL éàöBîI§¨¥§¦¦¨¦§¥§¨§¦¥¤¥©£¦
:àéðúc ,àãä ïî àJà !ïéðëeãîa àîIãå .øeqéàä úà¤¨¦§¦§¨¦§¨¦¤¨¦¨¨§©§¨
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נדטים. פטק שביעי - הנודט מן היטק - דף נח עמוד א - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
טש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

יהי טצון שיעשה כל אחד מאתנו . . המורל עלינו בכל ענייני היהדות, ובפטר באטץ 
גמוט שיצליח  ובבירחון  ובמטץ המתאים,  "נעשה" ל"נשמע",  ישטאל, בהקדמת 
במילוי תפקידו, שגם זה מיסודי קיום הצבא והצלחתו, ובאופן דמוסיף והולך ואוט

ממכתב, ימי החנוכה, ה'תשל"ו

אדוני אבי מוטי וטבי ]הטש"ב[ היה מדליק נטות חנוכה בין מנחה למעטיב . . והיה 
יושב בסמוך להנטות חצי שעה – לבד מיום ו' עטב שבת קודש . . מדייק שידלקו 

הנטות חמישים דקות לכל הפחות
היום יום כה כסלו
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miwxtקצד dyelyaa cenr gp sc ± iriax wxtmixcp
.úåéñçá.onwl yxtn.éàøò ïäî ìëåà.xenb lah x`y enk.éàãå ïøùòîå,i`nc `le

.llk odn xyrn yixtd `l izek i`cec.'åë øîåà à"áùø.xn`w diytpc dinrhíà
.úéòéáùä ìò ãåùç ìàøùéenr ykpnd l`xyi ,zipinya ziriay zeiqg rhepy ceygy

zid ilecibc meyn ,odn lek`l el xzen - zipinyaz` oilrn zipinya elcby x

.xeqi`d.àîìãåxfrl` oa oerny iaxc `d

erxfy xaca - xeqi`d z` oilrn xzid ilecibc

erxfy xacac zxn` zivn ine :jixt `we .dlk

= seld :zeiqg od el`e :`ipzde ?ixiin dlk

,ixiin dlk erxf oi`y xacac llkn ,`"pitel

oilrn xzid ilecib dpin rnye .xzen d"t`e

jixt `we .dhyt `dn mlerle ,xeqi`d z`

oipkecnac ,heytz `l `dn `nlc :dlr`w

xwirl `zilc ,oikecip odyk elk `nye ,ixiin

oiekzn `edy ,oiraoyzekl.oilha ediy ick

.uixzãåùçã úøîà úéöî àì àäúéòéáùä ìò
.éðú÷olik`dl dil gbyn `l `ed ceygc oeike

mikecipminilye ,olik`nheytz mlerle ,

.xeqi`d z` oilrn xzid ilecibc dpinàîìãå
.úáåøòúáoiaxernyx`y oia zeiqg oze`

- zaexrz ici lr olke`e ,xzid ly zewxi

.oira xwirl dizilc li`ed ,ixy ikd meyn

l`rnyic `ira oebk ,dizi` i` la`'ixn` -

.xeqi`d z` oilrn xzid ilecib oi`cà÷ìñ àì
.éðú÷ ùëðîä êúòãeze`aykpny oinxzid ilecibc `dn `pihyt mlerle ,lke` - enr

iediz `nil - xeqi`d z` oilrn xzid ilecbc `pniwe`c li`ede .xeqi`d z` oilrn

?oilrn oi` exn`c ozpei iaxe opgei iaxc `zaeizåøåñéàå ìéàåä.ò÷ø÷ éãé ìòaizkc

) "ux`d dzaye"`xwiedk.(.ò÷ø÷ éãé ìò éîð åúìéèála` .exwir lr eilecib eax ik

zngn zxqe` dpi` mxkd i`lke ,mipya `l` exeqi` oi`y opgei iax da ixiinc dlxr

.rwxw i"r ozliha oi` d"yn - oixqe` oiperxf zaexrz ipin `l` ,rwxw'åëå øùòî éøä
.ìáè øùòî àøèéìmxedy lah ly `xhiliel iab la` ,oey`x xyrne dnexz epnn

dpi`yk rwxwa drxfe ,xyrn znexz epiidc ,xyrnd on xyrn epnn mxz `l izk`c ,lah ied.zxyern.ïéøèéì äøùòë àéä éøäåztqezd mr,xwirde.k"k eilecib eaxyúáééç
.øùòîá.oixhil xyr lk.úéòéáùáåziriayy ,inpobck `ed ixdy .oda zbdep.lka aiig erxfy ,`nlra xyern.àøèéì äúåàådxyiry t"r` ,zxyern dpi`yk iel oa rxfy

oicay .dpnn yixtd `ly cwzy` ield gipdy xyrn znexz dipy mrt dxyrl jixv - eiykr.zxyern dpi`yk drxfy jka xkzyi `ly `ed.øçà íå÷îî äéìò øùòîåzexitn

( `pyil .oyid lr ycgd on oixyrn oi`y ,ef dpy ly zexitn `le ."xg` mewnn" edfe ,cwzy` ly:`pixg``"nn.x"n .opirci `l.ïåáùç éôìxyri`xhild.cwzy` gipdy

drxfpy b"r`c ,rwxw i"r 'zliha oi`c `nl`.xyrn znexza aiig -ilecbc dil `hiytc in` 'xl 'wedze` ly xyrn yixtdl aiigc `kd opifg `dc ,xeqi`d z` oilrn xzid

.oeayg itl `xhil
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.ùëðîämixzi oilr hwln..úåéñçá,dlk erxf oi`y xac - zeiqgc onwl yxtn

milvade meyde seld oebk.ìëåà.i`xr mdnelahed mrxfy mcew `ny opiyiig `le

ol miwc oeikc :cere .ikdl opiyiig `l - `ed `nlra opaxcn edcic xyrnc oeikc ,xyrnl

`l` zeiqgn oxeb icil e`a `l `nzqn - i`ce oxyrne ipzwck ,xyir `ly izek i`da

ipira d`xp jk .xyrn liaya.ïøùòîå.i`ce

xyir `ly dia ol miwc.éàöåîìziriay

.xzenli`cec ,zipinya elcby oilr oze` lek`

.oda axernd xeqi` xwir lr oiax odilecib

jxev oi`e ,`ed ikdc ol miwca :eyxt mixg`e.

àîìãå.zaexrzaodili`n eaxrzpy ,xnelk

zexg` zeiqga jk xg`.ùëðîä.ipzwcerae

it lr s` ,lke`e ylezy rnyn - ykpn `edy

zaexrz o`k oi`y.àîìãå.oipkecnaogehy

orhpy mcew elld zeiqg.ãåùç.ipzw`le

oilecb ez`c ,oiira dl `hiyt` jkld .ikda gxh

ziriay ly xwir oilhane zipiny ly.àîéì
.ozpei iaxe opgei iaxc dizaeiz iedizopgei iaxc

,xeq` 'eke dpwfa dkaqy dcli :lirl xn`c

t"r` mxka erhpy lva :lirl xn`c ozpei iaxle

oi`c edl `xiaq `nl` ,xeq` - mxkd xwrpy

xwird z` oilrn oilecb.àéðùli`ed ziriay

.rwxw ici lr dxeqi`e"ux`d dzaye" aizkck

,dlxr ok oi`y dn .rwxw ici lr dzliha -

mixb `wc `ed zaexrz ,inp mi`lke .`xeqi` dl mxb onf oexqgc.úáééç.xyrnaepiid

meyn ziriaya ixihtc dlha `le ,drxfy mcew ea zaiig dzidy xyrnd on xyrn

edpip `xwtdc..úéòéáùáåxeriad onf mcew lkd z` xral jixvy.äúåàå`xhil

.xg` mewnn dilr xyrnztqezc oixhilc oeikc ,`l - diae dipin la` .xyrnd on xyrn

aeigd lr xehtd on dil ded - ixiht.
xyrn

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

úBéñça éúekä íò Lkðîä¯,éàøò úIéëà ïäî IëBà ©§©¥¦©¦§¨¨¥¥¤£¦©£©
IàøNé íà :øîBà øæòIà ïa ïBòîL éaø .éàcå ïøOòîe§©§¨©©©¦¦§¤¤§¨¨¥¦¦§¨¥

úéòéáMä Iò ãeLç¯àøîéîI .øzeî úéòéáL éàöBîI ¨©©§¦¦§¨¥§¦¦¨§¥§¨
BòøfL øáãa àîIãå .øeqéàä úà ïéIòî øzéä éIecéâc§¦¥¤¥©£¦¤¨¦§¦§¨§¨¨¤©§

úBéñç ïä eJà :àéðz àä !äIk¯íeMä óeJä ïBâk ¨¤¨©§¨¥¥¨¨§©©
.éðú÷ úéòéáMä Iò ãeLç ?ïéðëeãîa àîIãå .íéIöaäå§©§¨¦§¦§¨¦§¨¦¨©©§¦¦¨¨¥
dézáeéz éåäéz àîéI .éðú÷ Lkðîä ?úáBøòúa àîIãå§¦§¨§©£¤©§©¥¨¨¥¥¨¤¡¥§§¥
,úéòéáL àéðL :÷çöé éaø øîà ?ïúðBé éaøãe ïðçBé éaøc§©¦¨¨§©¦¨¨¨©©¦¦§¨¨§¨§¦¦
éøä .ò÷ø÷ é"ò éîð dúIéèa ò÷ø÷ é"ò døeqéàå IéàBä¦§¦¨©§©§¥¨¨©¦©§©£¥
.ò÷ø÷ éãé Iò BúIéèa ïéàå ò÷ø÷ é"ò Bøeqéàc ,øNòî©£¥§¦©§©§¥§¥¨©§¥©§©

:àéðúc,äçéaLäå ò÷øwa dòøfL Iáè øNòî àøèéI §©§¨¦§¨©§¥¤¤¤§¨¨©©§©§¦§¦¨
ïéøèéI øNòk àéä éøäå¯,úéòéáMáe øNòîa úáéiç ©£¥¦§¤¤¦§¦©¤¤§©£¥©§¦¦

!ïBaLç éôI øçà íB÷nî äéIò øOòî àøèéI dúBàå§¨¦§¨§©¥¨¤¨¦¨©¥§¦¤§
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תוספות                                                                                                                                                                                                       טש"י

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

היתה  חנוכה  הלכות  ריש  הרמב"ם  כלשון  אשר  החנוכה  ימי  דיומא  מענינא  ...ולהעיר 
הגזירה שפשטו ידם וכו' ומזה צמחה אח"כ הישועה שחזרה מלכות לישראל ע"י שעמדו ישראל 
בנסיון מתוך מס"נ, ולדעת הרשב"ם - פסחים ק"ח ע"ב - ע"י נשים הי' הנס דחנוכה, הנה גם בימינו 
אלה ע"י מס"נ שבני ישראל שומרים על פך השמן שבפנימיות נפשם שזהו הענין דחותם דכה"ג הנה 
יעשו לנו נסים גם בזמן הזה להאיר את המקדש שבתוך כאו"א מישראל בשמן טהור כל שמונת 

ימים עד שיבוא אחד המיוחד בשמונת הרועים ויתגלה הכנור של שמונת נימין.
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קצה

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

l`xyi lretLkðnä,wxia milcbd mixzid milrd z` ylez - ©§©¥
dk`lnd z` dyre .egiaydl ickíò[lv`Î]úBéñça ,éúekä ¦©¦§¨¨

ozp exkyae .izekd zecya milcbd [dlk mrxf oi`y zewxi ipinÎ]
mcew if` .mda wqrzny zeiqgd on lek`l zeyx izekd el

mc`y rwxw ilecib lk oick mpic lah eyrpyìëBài`yxÎ] ¥
[lek`lïäîote`a `wece ,zexyrne zenexz mdn yixtdl ila ¥¤

lyéàøò úìéëàoi`e .dcerq zeriaw `la cg` cg` oebk - £¦©£©
i`xr zlik`a xeq`d lah ly zeiqg izekd rxf `ny miyyeg
,opaxc `xneg `ed lah ilecib zlik` xeqi` oky .eilecibe `ed
oi` o`k la` ,lah ilecib mdy xexiaa reciyk `l` exingd `le
eide weya epwp erxfpy zeiqgdy zelzl xyt`y ,reci

.mixyerndkiynndpyndoic,sqepïøNòîezeiqg dpewde - §©§¨
lahk oxyrn ,izeknéàcå`ed xexa xacy ,i`nc ly lahk `le ©©

.mxyir `l izekdy epl
øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø,zeiqga sqep oicíàykpn lretzeiqg ©¦¦§¤¤§¨¨¥¦

ly dcyaìàøNédãeLçcitwn epi`y,úéòéáMä ìòelv` care ¦§¨¥¨©©§¦¦
lretdúéòéáL éàöBîìmzqd ony it lr s` ,zipinyd dpya - §¨¥§¦¦

meyn mixeq`d ziriay ly zeiqgn md eiykr ly milecibd
,xeriaa miaiigy e` ,migitqøzeî,milecibdn lek`l ykpnd ¨

.edelhae ziriay meyn xeq`d xwird lr eax md i`ceay iptn
,dgkedd z` `xnbd zniiqnàøîéîìozip z`f `ziixany ixd - §¥§¨

xnele ,`ni xtk yi` l`rnyi ly ewitq z` heytløzéä éìecéâc§¦¥¤¥
md daxc` `l` ,xeqi`d xg` mikynp mpi`ïéìòî[milhan]úà ©£¦¤

,øeqéàäilecib zipinya lek`l lretl xzeny epi`xy enke ¨¦
.ziriay ly zeiqg

,di`xd z` zegcl `xnbd dqpnàîìãåo`k `ziixaa `nye - §¦§¨
xaecnäìk BòøfL øáãadilecib oi` lkd ixacly ,d`eaz oebk - §¨¨¤©§¨¤

oi`y xaca la` ,miiw epi` xwirdy oeik ,xwird xg` mikynp
.xwird enk oilecibd exq`i ile` dlk erxf

xaecn `ziixaa ixdy ,ok xnel xyt` i` ,`xnbd daiyn
e ,zeiqgaàéðz àäzxg` `ziixaa epipy ixde -,úBéñç ïä elà ¨©§¨¥¥¨¨
óelä ïBâk[ziphiw ly miieqn oin],íéìöaäå íeMämd el` lky §©©§©§¨¦

.dlk mrxf oi`y mixac
,ztqep jxca di`xd z` zegcl `xnbd dqpnàîìãåmlerl §¦§¨

mikynp `l` xeq`d xwird z` milhan mpi` xzid ilecib
zelzl yiy meyn `ed o`k epxzdy dne ,eixg`ïéðëeãîa- ¦§¨¦

zeiqgd z` oghe wgy drixfd iptle dcyd lra citwdy
oi` df ote`ay mzeaiygn ecxiy ick ,ziriay xeqi`a zexeq`d

.mzenk mixeq` zeidl mdixg` mikynp milecibd
ixdy ,jk dyri dcyd lray xazqn `l ,`xnbd daiynãeLç̈

éðz÷ úéòéáMä ìòixeqi`a el ztki` `ly mc` `edy ,epipy - ©©§¦¦¨¨¥
,mdilecib z` xizdl ick zeiqgd z` jecl gxhi dnle ,ziriay
z` milhan mdy meyn `ed zeiqgd ilecib xzidy jgxk lre
.`ni xtk yi` l`rnyi ly ewitq z` o`kn heytl ozipe .xwird

,ztqep jxca di`xd z` zegcl `xnbd dqpnàîìãåoi` §¦§¨
ote`a `wec `l` zeiqgd on lek`l lretl dxizn `ziixad

zelzl xyt`yúáBøòúazeiqga zexeq`d zeiqgd eaxrzdy - §©£¤
.aexa elhae xzid ly zexg`

ixdy ,okzi `l df yexit mb ,`xnbd daiynéðz÷ Lkðnä- ©§©¥¨¨¥

oi`y ,mdn yleze wqrzn ecera mdn lke`y rnyne ,epipy
oi`y ,dpk lr dgkedd dxzep ok m`e .zaexrz o`k jiiy
,eze` milhan md daxc` `l` xwird xg` mikynp milecibd

.`irai`d dhytpe
,`xnbd dywnàîéìdpnn gkeny ef `ziixay xn`p ok m` - ¥¨

,xeqi`d z` oilrn xzid ilecibydézáeéz éåäéz`kxit didz - ¤¡¥§§¥
lïðçBé éaøcxn`y(:fp lirl)dkaiqy dcli drihpy ,dlxr oiprl §©¦¨¨

z` milhan eiykr ly xzidd ilecib oi` ,dpwfa daikxde
.dlxr xeqi`a dzidy zra drihpa lcby dn lr yiy xeqi`d

enkeokïúðBé éaøãeozpei iax ly epicl `kxit ef `ziixa didz - §©¦¨¨
(my)xg`y s` ,mxka erhpy lvay ,mxkd i`lk oiprl xn`y

z` milrn lvaay eiykr ly xzidd ilecib oi` ,mxkd xwrp jk
.xeqi`a okl mcew lcb xy`

,`xnbd zvxzn,÷çöé éaø øîàiax lr ef `ziixan `iyew oi` ¨©©¦¦§¨
i` ik ,ozpei iaxe opgeii`lke dlxr ipicl ziriay oicn gikedl o

.mxkdàéðLxeqi` dpey -úéòéáL,mixeqi` x`ynìéàBä ©§¨§¦¦¦
døeqéàålg ziriay lyò÷ø÷ éãé ìòmxeb `ed rwxwd zyecw - §¦¨©§¥©§©

okl ,'ux`d dzaye' aezky enk ,dxeqi`lénð dúìéèamb - §¥¨¨©¦
zeyridl leki ziriay ly dxeqi` lehia,ò÷ø÷ éãé ìòrxfp m`e ©§¥©§©

enk xzidl xeqi`d jtdp ,milecib epnn e`vie rwxwa xeqi`d
mxeb rwxwd oi`y mxkd i`lke dlxra ok oi`y dn .milecibd
i`lka mipind zaexrze ,dlxra onf oexqg `l` ,xeqi`d z`
,mxeqi` z` lhal rwxwa gk oi` okle ,xeqi`d z` minxeb mxkd

.mzenk mixeq`e mdixg` mikynp mdilecib `l`
,wgvi iax ly evexiz lr `xnbd dywnìò Bøeqéàc øNòî éøä£¥©£¥§¦©

ò÷ø÷ éãézenexza aiige lah dyrp rwxwa lcby ici lr - §¥©§©
ok it lr s`e ,zexyrneBúìéèa ïéàåzeyridl leki xeqi`d ly §¥§¥¨

éãé ìòa ezrixfò÷ø÷àéðúc ,,`ziixaa epipyy itk -àøèéì ©§¥©§©§©§¨¦§¨
[lwyn zcn]zexit lyøNòî`edy ,iell l`xyid ozpy oey`x ©£¥

,ìáèxnelk,xyrn znexz ield epnn yixtd `l oiicrydòøfL ¤¤¤§¨¨
ò÷øwa,ziriayd zpy mcew ,dlaiha dpceradçéaLäåegnv - ©©§©§¦§¦¨

,ziriayd dpya milecib dpnnàéä éøäåcgi milecibde xwird ©£¥¦
ly zenkl eribd.ïéøèéì øNòkcg` cvny ,`ed oicd if` §¤¤¦§¦

`idy ef `xhila mixingnøNòîa úáéiçznexza epiid - ©¤¤§©£¥
ly md dileciby s`e ,drxfy mcew ea zaiig dzidy xyrnd
zlhazn `id oi` zexyrnd on xehtd xwtd mde ziriay

.odiablúéòéáLáezlhazn `id ziriay zyecw oiprl jci`ne - ¦§¦¦
.xeriad onf mcew lk`idl dkixve ,milecbd iablàøèéì dúBàå§¨¦§¨

zaexrzd jezn ea zaiig `idy xyrnd znexz z` mixi `l
md dnexzd jxevl lehiy zexitdy okziy ,milecibd mr dly
lr xehtd on yixtdy `vnpe ,zexyrnn mixehtd milecibdn

`l` ,aeigdøçà íB÷nî äéìò øNòî`ly zxg` d`eazn - §©¥¨¤¨¦¨©¥
,lah `ide xyrn znexz oiicr dpnn yxtedïBaLç éôìxnelk §¦¤§

idyk ef `xhiln yixtdl ie`x didy xeriykepiidc ,dcal dz
.`xhil zixiyr

ici lr dly lah xeqi`y s` lry ,ef `xhiln mi`exy ixde
dginvde drxfpy xg`l mb df xeqi` da x`yp oiicr ,rwxw
xeqi`y xn`y wgvi iax lr dywe ,xyrnn mixehtd milecib

.rwxw ici lr lha rwxw ici lry
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אמיתית העניין של תעמולה היא – לא באופן שפועלים על הזולת שיקבל שירה 
וסבטה חדשה שבאה אליו מבחוץ, אלא הדטך הרובה ביותט היא – שמגלים אצלו 

שהוא בעצמו סבוט כך
משיחת י"ר כסלו, ה'תשכ"ר
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc mixcp(iyiy meil)

,`xnbd zvxznéøîà`ziixan zeywdl oi` ,daiyid ipa exn` - ¨§¦
xnele ziriayl xyrn zencl epaygy dny ,wgvi iax lr ef

a `l` ,oekp epi` rwxw ici lr exeqi` lg xyrn mby,øNòîïebéc ©£¥¦
ixka egexin -déì íéøb à÷c àeäz` el mxebd xacd `ed - §¨¨¦¥

d`eazd zxzen oebic mcew la` ,ezk`ln xnb `ed f`y ,exeqi`
dlxrl dnece ,rwxwd ici lr ezliha oi` oky oeikne .dlik`a

.milecibl lha xwird oi` ozpei iaxe opgei iax zrcly mi`lke
iaxe opgei iax lr wlegd i`pi iax zrc lr dywn `ng xa inx

lirl xn`e ,ozpei(:fp)lr eilecib eaxe rxfp m` dnexz ly lvay
ici lr lg dnexz xeqi` oi`y s` ,dnexz my epnn rwt ,exwir

:rwxw
áéúî[dywn],àîç øa éîødpyna epipy(.fp lirl)d`x m`y ¥¦¨¥©¨¨

xn`e zexit,éìò elàä úBøét íðB÷zexit envr lr xq`y ¨¥¨¥¨©
eiptl zexit eidy e` .oind lk z` `le d`xy el` z` ,miniieqn

xn`eïä íðB÷[iptl migpeny elld zexitdÎ]ét ìò,invr lr - ¨¥©¦
xn`y e`ïä íðB÷éôìlka .invr lr xn` eli`k ernyn df mb - ¨¥§¦

m` okle ,ycwdk eilr mixeq` eidiy ezpeek mixkfpd mipte`d
mixg`a el` zexit etlgedøeñàzepdil,ïäéôeléçamyk ¨§¦¥¤

,d`pda mixeq` ycwd itilgyïäéìecéâáezexit erxfp m` - §¦¥¤
ycwd ileciby myk ,lcby dnn zepdil el xeq` rwxwa elld

.d`pda mixeq`
mpew xn`e xcp m` la` ,mzqa xcp m` `l` epi` df oicy `l`

miaprå ,ìëBà éðàLmiapr mpew xn` m` ok,íòBè éðàL`ly ixd ¤£¦¥§¤£¦¥
x`y `le mnvr zexitd znirhe zlik` `l` envr lr xq`

okl ,ze`pdøzeîïäéôeléça,mixg` zexita mtilgd m` - ¨§¦¥¤
ïäéìecéâáezlik`a xzen ,milecib eginvde rwxwa orxf m` - §¦¥¤

.el mixeq`d zexitd z` mreh epi` ixdy milecibde mitilgd
`l` xn`p `l milecibdn dlik`d xzid mle`øáãabeqy - §¨¨

oinn did xq`pd ixtdäìk BòøfLgnviy mcew rwxwa awxpe ¤©§¨¤
.dnecke ixt ipirxbe mixerye mihig oebk ,ycgd lecibd epnn
mreh epi` ,milecibd egnvy mcew dlk xeq`d rxfdy oeiky

.envr lr xq`y ixtdn milecibaøáãa ìáàixt beqa -oinn £¨§¨¨
äìk Bòøæ ïéàL`ede rwxwa x`yp rxfy dny ,milvae mey oebk ¤¥©§¨¤

dlik`a mixeq` el` milecib ,milecibd mi`vei epnne lcb envr
,ok lr xzie ,envra xeq`d rxfdn mda axerny iptneléôàm` £¦

mdn egnve milecib mze` rxfïéìecéb éìecébmd mbïéøeñà ¦¥¦¦£¦
xeqi`dn edyn mda axern mipt lk lry xg`n ,dlik`a

.elek z` xqe` hrn eze`e ,oey`xd
xaca xeq`d xwird z` milhan mixzend milecibd oi`y ixde
dnexz lva ileciby xn`y i`pi iax lr dywe ,dlk erxf oi`y

.eay dnexz xeqi` z` xwirdn milhan rxfpy
,`xnbd zvxznúBîðB÷ éðàL ,àaà éaø øîàoicd dpey - ¨©©¦©¨©¦¨

,exizdle xwird z` lhal oileciba gk oi`y ,zenpewaéàå ìéàBä¦§¦
eäééìò ìéLúî éòamkg lv` mdilr l`yp dvex m`y llba - ¨¥¦§¦£©§

ok m`e ,dhxg e` gzt ici lr mpewd z` xiziyLiL øáãk eäì eåä̈§§¨¨¤¥
ïéøézî Bìezexyt`a yiy xeqi` ly xac lkk miaygp md - ©¦¦

minkg exingdy ,aexa lehia oic ila mb xzen zeidlìéèa ïéàå§¥¨¦
,áBøalirl xn`py enke(.gp)xzida elke`l lekie li`ed mrhde , §

.elehia ici lr xeqi`a eplk`i `l ,xenb
lr l`ydl xyt`y zngny xnel xyt` i`y ,`xnbd dywn

:oixizn el yiy xack xeqi`d aygp zenpewd
éøäåmbäîeøzdyxted xakydìò ìéLzéî éòa éàcm`ay - ©£¥§¨§¦¨¥¦§¦£¨

dhxg e` gzt ici lr yixtdy zexitd lr l`ydl leki dvxi
,eidy enk lah zeidl exfgie ,mixcpa enkåok it lr s`éìèá §¨§¥

.áBøaïðúczenexza epipyy -(`"n d"t),äàñzexit lyäîeøz §¦§©§¨§¨
äàîè,mipdkl s` dlik`a dxeq`yäànî úBçôì äìôpLïéleç §¥¨¤¨§¨§¨¦¥¨¦

dzegt mdly zenkdy oileg ly zexit jeza daxrzdy -
jeza zlhazn dnexzd oi` if` ,dnexzd cbpk eidiy d`q d`nn

zaexrzd lke oilegdá÷øzzwiicne .d`nh dnexz lk oick - ¥¨¥
,`xnbdàädltp m` la` -äàîìjezl -zenklyd`nmi`q ¨§¥¨

zexit,oilegäìòzlkde ,zaexrza d`nhd dnexzd zlhazn - ©£¤
.dlik`a xzen

df ote`ae mkg lv` dilr l`yil xyt`y s` lry dnexz ixd
lkae ,mdilry d`nh dnexzd xeqi` zelg z` zexitdn cixedl
zlhazn `l` oixizn el yiy xack df zngn zaygp dpi` z`f
mdilr l`ydl xyt`y s` zenpew oicd `ed ok m`e ,dzaexrza

.`a` iax ixack `ly ,oixizn el oi`y xack maiygdl yi
,`xnbd zvxznéøîàz` zegcl oi`y daiyid ipa exn` - ¨§¦

ik ,zenexz zkqna dpyndn `a` iax ly evexizãéa äîeøúa¦§¨§©
ïäkïðé÷ñòdnexzd dpzip xaky zxacn ef dpyny xnel yiy - Ÿ¥©§¦¨

,oilega daxrzd elv`e ,odkldìò ìéLzéî éöî àìcxak f`y - §Ÿ¨¥¦§¦£¨
ok lre ,ezeyxn d`vi oky ,dilr l`ydl yixtnd leki `l

.oileg ly d`na zlhazne ,oixizn el oi`y xac zaygp
,daiyid ipa uexiz lr `xnbd dywnéëä éàjk ok` m` - ¦¨¦

,odkd lv` xak dzidyk daxrzdy dnexza xaecndyàîéà¥¨
àôéñmy epipyy ,dpynd dze` ly dteq xen` -äúéä íà ¥¨¦¨§¨

oileg ly d`nn zegtl dltpy dnexzd,äøBäèzxzend §¨
,mipdkl dlik`aøënzzaexrzdïäëì.dxdha dplk`i `ede ¦¨¥§Ÿ¥

envra `ed leki ixd ,odkd lv` `idyk daxrzdy xaecn m`e
dpyndy jgxk lr `l` .xg` odkl xkniz dnle ,dlke`l
i`yx epi`y yixtnd l`xyid cia oiicry dnexza zxacn
ipa ly mvexiz dgcpe ,odkl dxkenl jixv ok lre ,dlke`l

.odkd lv` dzid xakyk daxrzpy decinrdy daiyid
`xnbd dqpndaiyid ipa uexiz jxc lr dpynd z` cinrdl

dxeva j` ,dyixtdy l`xyid zeyxn dnexzd d`vi xaky
:dpey zvw

àlàxnel yiBì eìôpL ìàøNéadnexzd zexitBnà éáà úéaî ¤¨¦§¨¥¤¨§¦¥£¦¦
ïðé÷ñò ïäkdyxie ,zn dnexzd el dpzipy odkd dfy xaecny - Ÿ¥©§¦¨

ik xyt` i` dnexzd lr l`ydl okle .l`xyi didy eza oa
lek`l leki epi` df yxei jci`ne ,yixtnd zeyxn d`vi
xknzy dpyna xn`p ok lr ,l`xyi `edy oeik zaexrzdn

.odkl
,dpynd z` jk cinrdl xyt` i`y `xnbd dywnéðz÷ [àäå]§¨¨¨¥

àôéñ,[dteqa epipy ixde]äàñ dúBà éîcî õeç ïäëì øënéz- ¥¨¦¨¥§Ÿ¥¦§¥¨§¨
dxedh dnexz mda daxrzdy oilegd z` dpew odkdy dxwnay
on zigtne dkpn `l` ,dlek zaexrzd lr mlyl jixv oi`
mrhde .ea daxrzdy dnexz d`qd inc ieFW z` melyzd¦
lral zkiiy d`qd oi`y iptn `ed ,df oica xnel jiiyy
l`xyia xaecn m` j` .odkl dpzil jixv jk oiay zaexrzd

iy ef d`q mb ok m` ,odkd en` ia`n dnexzd z` yxiy,el zki
z` melyzd on odkd zigti dnle ,eaqn yxiy oenn x`y lkk

.dinc ieey
l`xyid lv` daxrzdy dnexza dpyna xaecny gken `l`
dltp m` ok it lr s`e ,dilr l`ydl leki oiicry ,dyixtdy
m`e .oixizn el yiy xack dpi`e dlha `id oileg ly d`n jezl
xne`d `a` iax ly evexiz dgcpe ,zenpew iabl mb oicd `ed ok
el yiy xack aygp mkg lv` eilr l`ydl jiiyy xac lky

.lha epi`e oixizn
l`ydl xyt`y xac lk `l ok`y zvxzne ,da zxfeg `xnbd
yiy miaygpy mixac mpyi j` oixizn el yiy xack aygp eilr

:milha mpi`e oixizn mdl
àîéà àlàlry `iyewd z` uxzle aiydl yi jky [xen`] ¤¨¥¨
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miwxt dyelya` cenr hp sc ± iriax wxtmixcp
.øùòî õéøúcr xyrn znexza aiign `lc ,dil [mixb `wc] `ed oebic - xyrn znexz

i`de .obcinccwzy`n,dpbciplr exeqi` ied `le .cwzy` lyn dilr xyrn jkld

.rwxw i"r ezliha ied `l jkld ,rwxw ici.ïéøåñà ïéìåãéâ éìåãéâ åìéôàoi`c `nl`

.in` iaxl `iywe ,xeqi`d z` oilrn xzid ilecib.áåøá ìéèá ïéàå,ezcn aexa xnelk

eilecba.miaxìéùúéî éòá éàã äîåøú éøä
.äìòxyrne dnexz yixtdl ezrca did m`y

dtewn ozpe drhe ,ef dtew zexitn eizexit lr

:el xnele ,mkg iptl dilr l`yl leki - zxg`

dtewn ozil izrca did `l`le ,efn `l` ef

opzc ,`aexa dlha ikd elit`e .dnexz `ied

.'ekeá÷øéú.`le odkl `l dpwz dl oi`y ,lkd

.l`xyil.äàîì ìôð íà àä,zg` d`q dlrz

enk dicic aexa dlhac `nl` .xzen x`ye

in` iaxl `iyw izk`e .d`na epiidc ,i`d

[:ipyne] :mixcpc 'ipznãéá äîåøúá äîåøú àä
.ïðé÷ñò ïäëivn `l - odk da dkfy xg`nc

.zenpewl inc `le ,ypi` dlr liyzinøëîéú
.ïäëì!dxkenl el jixv oi`e ,`id odk cia ixd

.'åëå åìôðù ïðé÷ñò ìàøùé ãéá àìàivn `lc

. odk da dkf xaky ,dlr liyzin edi`àäå
.ïäëì øëîéú äøåäè äúéä íà àôéñ éðú÷
.d`q dze` incn ueg ,`id l`xyi cia ixdy

xn` i`n` ,odk en` ia` zian el dltp m`

inp d`q dze` elit` ?"d`q dze` incn ueg"

,xkniz!dyexia el dz`ae li`ed.àìàmlerl

liyzn ivne ,opiwqr l`xyi cia dnexza

`xcde ,`aexa dlha ikd elit`e ,[dilr]

iab `l` :opiqxb ikd ,uixz .dizkecl `iyew

o`nke ,ediilr ileyzi`l devn zenpew

el yiy xac dil dede ,inc ediilr liyzi`c

,oixizn.aexa lha oi`eäåöî éàî äîåøú ìáà
.äìò éìåùúéàì àëéà- `id devn e`lc oeike

xacke ,dlr ileyzi`l iz` `loixizn el oi`y

.`aexa liha ikdl .incéôì úøùòúî äòøæå
.äìåëon elit``xhild.xwir ly.ïäáù øúéä

dzidy ,xwir ly `xhil dze`.zpwezn.êìä ïëéäjixv oi` - oira dizi`e li`ed

.mxyrl.íéìöáziyya elcby ,xwird ,oday xzid :`nil .'eke ziyy ly?jld okidl ,

ixzyze.xwird
úôñåúà
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øùòî.dil mixb `wc `ed oebicrwxw i"r `le ,xyrna aiigzn oebic ici lry.áéúî
.'eke ilr el`d zexit mpew `ng xa inxeaxy dnexz ly lva :lirl xn`c ,jixt i`pi 'xl

rwxw i"r oxeqi` oi`y t"r` ,oilecib edlekc dil `xiaq `nl`c .xzen - exwir lr eilecib

`ziixan 'il jixt `lc `de .oilrn oi`c zenpewn dil jixt ikd meyne .xwird z` oilrn -

n `xhilcmeyn - jenqa lirl `ipzc ,lah xyr

xyrnc :cere .iieyw`l dil `nil` 'ipznnc

`ed oixizn el yiy xacc dil `hiyt.éøäå
.dlr liyzn ira i`c dnexze` gzt ici lr

,ikd i` :dil jixt `lc `de .mixcp x`yk dhxg

oilecibc i`pi x"` i`n` inp dnexz ly lvaa

yiy xac iede ,dilr liyzn ira i` ?eze` oilrn

l`xyiac diigcnl ivnc meyn !oixizn el

ikd meyne .opiwqr odk en` ia` zian el dltpy

jk .ikda diigcnl `kilc ,oizipzn jdn 'il jixt

ipira d`xp.äàñ.d`nh dnexzdnexz hwp

d`nl `dc ,`weicc `zeax opireny`l d`nh

dlrz - `id d`nhc b"r`..á÷øéúoeikc

wqidae ,dlik`l odkl `ifg `l - `id d`nhc

wxt `zi`ck ,dlwzl opiyiigc ,`ixy `l inp

) migqtc `nw:k sc(.äîåøúá.odk ciaoeikc

dilr l`yil leki epi` aey - odk da dkfc.

àäåipzwdze` incn ueg odkl xknz `tiq

.d`qepi` i`n` odk en` ia` zian el eltpc i`e

d`q dze` elit` xken:?àìàdevn zenpew

.ediilr ileyz`lliyz` eli`k - oky oeike

inc ediilr.ìë.dna dpa eli`k xcepd

) "mixcp 'c" 'ta eizyxit.ak sc lirl(.äîåøú
.`ki` dlr ileyz`l devn i`noi`y oeik ,jkld

`l - ikd carnl devn `kile ,envrn `a xzidd

lirl ipn `wc ycwde .oixizn el yiy xac ixwin

ziad wca ycwda - oixizn el yiy xaca

i`w diictl oigxk lrc ,opiwqr.àôåâ`xhil

.drxfe dpwzy milvalk yixtdy ,xnelk

oilecib itl `le dlek itl zxyrzn - dizexyrn

ixnbl xwir ilhane milecib ez`c ,cala.éëå
jld okidl oday xzid.milhan xzid ly oilecibc `niz elit` :dywn ikdc ipira d`xp

lke`yky `vnp exwir lr eilecib eaxy oeikc meyn - `nrh epiid mzd ,xeqi` ly xwir

dil lf` `le ,ekeza axern eay xeqi`y it lr s` jkld ,llk xeqi`d mrh mreh epi`

i`n` `kd ,ixeyrl `pngx diaiig lahd oeayg itlc oeik ,xyrn iab la` .ixy - `nlrl

jld okidl oday xzid ike ?dlek itl zxyrzn:?
m`
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øNòî :éøîà¯éîø áéúî .déI íéøb à÷c àeä ïebéc ¨§¦©£¥¦§¨¨¥¥§¦¨¦
Iò ïä íðB÷" "éIò eJàä úBøét íðB÷" :àîç øa©¨¨¨¥¨¥¨©¨¥©

"éôI ïä íðB÷" "ét¯.ïäéIecéâáe ïäéôeJéça øeñà ¦¨¥§¦¨§¦¥¤§¦¥¤
"íòBè éðàL"å "IëBà éðàL"¯ïäéôeJéça øzeî ¤£¦¥§¤£¦¥¨§¦¥¤
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קצז

miwxt dyelya` cenr hp sc ± iriax wxtmixcp
.øùòî õéøúcr xyrn znexza aiign `lc ,dil [mixb `wc] `ed oebic - xyrn znexz

i`de .obcinccwzy`n,dpbciplr exeqi` ied `le .cwzy` lyn dilr xyrn jkld

.rwxw i"r ezliha ied `l jkld ,rwxw ici.ïéøåñà ïéìåãéâ éìåãéâ åìéôàoi`c `nl`

.in` iaxl `iywe ,xeqi`d z` oilrn xzid ilecib.áåøá ìéèá ïéàå,ezcn aexa xnelk

eilecba.miaxìéùúéî éòá éàã äîåøú éøä
.äìòxyrne dnexz yixtdl ezrca did m`y

dtewn ozpe drhe ,ef dtew zexitn eizexit lr

:el xnele ,mkg iptl dilr l`yl leki - zxg`

dtewn ozil izrca did `l`le ,efn `l` ef

opzc ,`aexa dlha ikd elit`e .dnexz `ied

.'ekeá÷øéú.`le odkl `l dpwz dl oi`y ,lkd

.l`xyil.äàîì ìôð íà àä,zg` d`q dlrz

enk dicic aexa dlhac `nl` .xzen x`ye

in` iaxl `iyw izk`e .d`na epiidc ,i`d

[:ipyne] :mixcpc 'ipznãéá äîåøúá äîåøú àä
.ïðé÷ñò ïäëivn `l - odk da dkfy xg`nc

.zenpewl inc `le ,ypi` dlr liyzinøëîéú
.ïäëì!dxkenl el jixv oi`e ,`id odk cia ixd

.'åëå åìôðù ïðé÷ñò ìàøùé ãéá àìàivn `lc

. odk da dkf xaky ,dlr liyzin edi`àäå
.ïäëì øëîéú äøåäè äúéä íà àôéñ éðú÷
.d`q dze` incn ueg ,`id l`xyi cia ixdy

xn` i`n` ,odk en` ia` zian el dltp m`

inp d`q dze` elit` ?"d`q dze` incn ueg"

,xkniz!dyexia el dz`ae li`ed.àìàmlerl

liyzn ivne ,opiwqr l`xyi cia dnexza

`xcde ,`aexa dlha ikd elit`e ,[dilr]

iab `l` :opiqxb ikd ,uixz .dizkecl `iyew

o`nke ,ediilr ileyzi`l devn zenpew

el yiy xac dil dede ,inc ediilr liyzi`c

,oixizn.aexa lha oi`eäåöî éàî äîåøú ìáà
.äìò éìåùúéàì àëéà- `id devn e`lc oeike

xacke ,dlr ileyzi`l iz` `loixizn el oi`y

.`aexa liha ikdl .incéôì úøùòúî äòøæå
.äìåëon elit``xhild.xwir ly.ïäáù øúéä

dzidy ,xwir ly `xhil dze`.zpwezn.êìä ïëéäjixv oi` - oira dizi`e li`ed

.mxyrl.íéìöáziyya elcby ,xwird ,oday xzid :`nil .'eke ziyy ly?jld okidl ,

ixzyze.xwird
úôñåúà
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øùòî.dil mixb `wc `ed oebicrwxw i"r `le ,xyrna aiigzn oebic ici lry.áéúî
.'eke ilr el`d zexit mpew `ng xa inxeaxy dnexz ly lva :lirl xn`c ,jixt i`pi 'xl

rwxw i"r oxeqi` oi`y t"r` ,oilecib edlekc dil `xiaq `nl`c .xzen - exwir lr eilecib

`ziixan 'il jixt `lc `de .oilrn oi`c zenpewn dil jixt ikd meyne .xwird z` oilrn -

n `xhilcmeyn - jenqa lirl `ipzc ,lah xyr

xyrnc :cere .iieyw`l dil `nil` 'ipznnc

`ed oixizn el yiy xacc dil `hiyt.éøäå
.dlr liyzn ira i`c dnexze` gzt ici lr

,ikd i` :dil jixt `lc `de .mixcp x`yk dhxg

oilecibc i`pi x"` i`n` inp dnexz ly lvaa

yiy xac iede ,dilr liyzn ira i` ?eze` oilrn

l`xyiac diigcnl ivnc meyn !oixizn el

ikd meyne .opiwqr odk en` ia` zian el dltpy

jk .ikda diigcnl `kilc ,oizipzn jdn 'il jixt

ipira d`xp.äàñ.d`nh dnexzdnexz hwp

d`nl `dc ,`weicc `zeax opireny`l d`nh

dlrz - `id d`nhc b"r`..á÷øéúoeikc

wqidae ,dlik`l odkl `ifg `l - `id d`nhc

wxt `zi`ck ,dlwzl opiyiigc ,`ixy `l inp

) migqtc `nw:k sc(.äîåøúá.odk ciaoeikc

dilr l`yil leki epi` aey - odk da dkfc.

àäåipzwdze` incn ueg odkl xknz `tiq

.d`qepi` i`n` odk en` ia` zian el eltpc i`e

d`q dze` elit` xken:?àìàdevn zenpew

.ediilr ileyz`lliyz` eli`k - oky oeike

inc ediilr.ìë.dna dpa eli`k xcepd

) "mixcp 'c" 'ta eizyxit.ak sc lirl(.äîåøú
.`ki` dlr ileyz`l devn i`noi`y oeik ,jkld

`l - ikd carnl devn `kile ,envrn `a xzidd

lirl ipn `wc ycwde .oixizn el yiy xac ixwin

ziad wca ycwda - oixizn el yiy xaca

i`w diictl oigxk lrc ,opiwqr.àôåâ`xhil

.drxfe dpwzy milvalk yixtdy ,xnelk

oilecib itl `le dlek itl zxyrzn - dizexyrn

ixnbl xwir ilhane milecib ez`c ,cala.éëå
jld okidl oday xzid.milhan xzid ly oilecibc `niz elit` :dywn ikdc ipira d`xp

lke`yky `vnp exwir lr eilecib eaxy oeikc meyn - `nrh epiid mzd ,xeqi` ly xwir

dil lf` `le ,ekeza axern eay xeqi`y it lr s` jkld ,llk xeqi`d mrh mreh epi`

i`n` `kd ,ixeyrl `pngx diaiig lahd oeayg itlc oeik ,xyrn iab la` .ixy - `nlrl

jld okidl oday xzid ike ?dlek itl zxyrzn:?
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miwxtקצח dyelyaa cenr hp sc ± iriax wxtmixcp
.éðú÷ úôñåúàxzid :opixn`c ,ixy xwird la` .oxral aiigc ,zipinya olk`l oixeq`c

.jld okidl oday.áåéçá ìãâä.xeriaa aiig ,ziriaya.øåèôá ìãâäålcbd xwird edfc

x oizipzn dlek .uixz :'ek `nw `pz xn`w inp ikd .xeht - ziyyal`ilnb oa oerny '

b"ayxy ipzw ikde dl ipzw.jld okidl mday xzid 'ixn` mlerle .'ek lcbd xne`

'ixn` `l y"xl 'it`e 'lerl :`xnb xcdn `we

xn` `l o`k cre .jld okidl oday xzid

oday xzid opixn`c ,xeht xehta lcbd b"ayx

`lc `kid xzid liha `w `lc - jld okidl

egnve minyb odilr ecxiy mzd oebk ,gxh `w

`kd oebk ,gxh `wc `kid la` .odili`n

orhpcdpwizy ipzwck ,da care li`ed ,drxfe

xzidd z` oilhan xeqi` ly oilecib - dyrn,

.dlek itl xyrzn ikdl ,xeq` lkd iedeøùòî
.ïåáùç éôì äéìòiabl gxh `wc ab lr s`e

.oilecib x`y.éùðéà éòøæ àøéúéä`edy xac

ipya dil ibqe ,rexfl mc` ipa milibx owezn

xac la` .ipy xyrne oey`x xyrna ,zexyrn

oi` - xeqi` lyli`ede .rexfl mc` ipa oilibx

dnexz `la drxfy ,`xeqi`a rxf `w edi`e

eze` xyrny `zyd dil opiqpw - xyrne

xkzyi `ly ,cwzy` ozil el didy xeyir

.jka
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íà.'eke mixegy mdly oilr eid,olek itl oixeq`y rnyn oixeq` `nzq ipzwcne

dil ied `l - "jld okidl oday xzid ike" 'ixn`c `zi` m`e .onvr ziriay zexitk

cbpk silgd m` ixdy ,dnvr ziriayk odinc oiqtez oi` `dc ,oixeq` ipznle wqtnl

,did `l eli`k ,ixnbl xwirl dil ilhan oilecib i`ce `l` .einc qtez epi` - oday xzid

ezlicb jxc dpzyn envr xwird s`y itl.

ãòål`ilnb oa oerny oaxl zrny `l o`k

.gxh `lc `kid `l``pivn `lc b"r` ,xnelk

.il `iyw `l mewn lkn - jdn `zriiq iziinl

xwir ilhan `l oilecibc opixn` `kdc idpc

la` ,ilehal gxh `lc `kid ilin ipd - ixnbl

drxfy milva `xhilc ,`kd ik gxh `wc `kid

`le .ixnbl xwir oilhane oilecib ez` - rwxwa

,oizrny yixa lirl `paizkc i`n` il iywz

`hiyt xwirk oilecib oi` i`c ol `xiaqc

,aiig aeiga lcbc opixn` `kde ,eze` oilhanc

lcb ipzw ikd elit`e ,xwirk oilecib oi` `nl`

milecib oi`y it lr s` `nl` ,xeht xehta

`nrh epiid `kdc !eze` oilhan oi` - xwirk

ekxc xeqi`dy ,liha `l `xzidc meyn

ilehal gxh `lc ,cere .xzidd `le ,lhazdl

`ed oicae .e`a odil`n oilecib `l` ,xwir

exwry lvac oiira hytnl ira ik ,inp lirlc

ivnc ,mxkd xwrpe mxka erhpy lvan ziriaya

`l` .gxh `lc mxka erhpy lva ip`y :iiegcl

dkaqy dcli iabl ibq `l `iegic jdc oeikc

l"p ok .dil igc `l inp mxka erhpy lva iab - dpwfa.éøä.gxhwc xyrn `xhil.oeayg itl xg` mewnn dilr xyrn `xhil dze` :ipzw ikd elit`e ,drixfa xwir ilehal gxh `dc

ziriay ilecib iabl `xhil `idd lhaz ?dilr xyrn ipzw i`n` liha i`c ,liha `l day xzid - gxh `wc b"r` `nl`.àùéðz`eaz lk z` xyrz xyr `xw xn`c xyrn iab

.iypi` irxf `l `xeqi`c iypi` irxf `xzidc jrxf`wec rnyn - "jrxf" aizkcne .oilecib iabl xwir dil lihac ,xyrze xefgz - xak owezn `edy ,zrxfy jrxf s`c xn` `pngx ,'elk

oilhane oilecib ez` `l `xeqi`ac rnyn "jrxf"n jkld ,iypi` dil irxf `lc ,ixwin "jrxf" e`l `xeqi` la` ,xwir oilhan oilecibc xn`w `xzidae .iyp`c ediigx` ikdc ,`xizidc

dlk erxf oi`y oilecibc "jrxf"n wiic ikid ,oky oeike .xyrna aiigilc dlk erxf oi`y icin `kil `ziixe`cne ,`id dlk erxf oi`y xaca `ixhe `lwy jd lk `dc :ipira dywe .xwir

iabl iypi` irxfc xzid lihalc `ed oicac ;dizlinl aidiwc `ed `nrhe ,`ed `nlra `zknq` `xwc ipira d`xpe !dl zgkyn `l xyrn oiprl `ziixe`cac ?xwird z` oilrn oi`

- ziriaya i` ,`xeqi` eedc ,mileciba lah xyrn `xhilk ,`xeqi`a `xeqi` la` .df z` df od oilhan oiey mpi`y mixace ,xeqi`a xzid zaexrz dil dedc meyn ,`xeqi`c oilecib

mdn cg` oi` ixnbl dfl df oiey ody mixace ,`ed xeqi`a xeqi` n"n - oiey oixeqi`d oi`y t"r` .dlha dl `dzy oica epi` ,lah meyn - reay ipy x`ya i` ,ziriay xeqi` meyn

) "lyeand on xcepd" 'ta izazky enke ,exiag z` lhan`iywe d"c .ap sc lirldfa ax il zeyrl ip` jixve ,dgep izrc oi` oiicre ,l"p ok .(.àôåâi`pi iax xn` d`zxiz `pipg iax xn`

.dnexz dnexz ilecib opz op` `de 'eke dnexz ly lvaoilrn j`ide ,ezenk od ixde xwird xg` oikynp oilecib ,`nl`dnexz ly lva i`pi x"` ik .opixn`w oilecib ileciba( :?-`l

oilrne exy ,oilecib ilecib eedc ,eilecib ikd meyne .dnexz ly lva ilecibn `l` ,envr `ed didy.àä.oileg oilecib ilecib `pipz inpeed lah edin ,dnexz eed `lc xnelk.ìáè
.dlk erxfy xaca oixzen eilecibxyrnl erawed `ly onf lk i`xr epnn lek`l oixzen eilecib erxf m` ,i`xr epnn lek`l xeq` - ixka gxnzpy oebk ,xyrnl rawedy lah.ìáà

oixeq` oilecib ilecib dlk erxf oi`y xac.,dlk erxf oi`y xaca dnexz ly oilecib ilecib oky lke .oda axernd ,xak gxnzpy lah eze` iptn ,gexin eze` mcew elit` i`xr odn lek`l

oixeq`y:b"d .íúä.exwir lr oilecib eaxc `kd exwir lr oilecib eax `lc.oilecib epiidc ,xwird lr oilecib ilecib eax `lya ixiin - oixeq` oilecib ilecibc lah iab opixn` ik ,xnelk

,ixy ikid :daxc` iieyw`l dil ded "oileg oilecib ilecb `pipz" dil iyw` ik `xwirn :l"f `"ayxd dywde .oilecibd lr oilecib ilecib eaxy oebk ixiin ,dnexz ly lva iab ,`kd la`

xaca - xzen xn`w ike ,dihwp `nlra oeincle ,`wec e`l i`pi iax hwp lvac zxn` i` :xn`w ikdc ,uxize !oixeq` oilecb ilecib dlk erxf oi`y xacac opze ,dlk erxf oi` lva `dc

ipye .oixeq` oilecib ilecib dlk erxf oi`y xaca `dc ,`ed `hyew e`lc dil jixt - dlk erxf oi`y xac elit` opireny`l dihwp `wecac dil xn` ik ,ikd meyne .`pipz - dlk erxfy

xzenc ,xn`w oilecibd lr oilecib ilecib eaxac dil.

÷øéä ïî øãåðä êIò ïøãä
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ïéøBçL ïäJL ïéIò eéä íà¯.ïéøzeî e÷éøBä ,ïéøeñà ¦¨¨¦¤¨¤§¦£¦¦¨¦
ïëéäI ïäaL øzéä :àîéI ?ïéøeñà éànà ïéøBçL éëå§¦§¦©©£¦¥¨¤¥¤¨¤§¥¨
éðú÷ úôñBzà ?éðú÷ øwéò Iò zøáñ éî :I"à ?CIä̈©¦¨§©§©¦¨¨¨¥©¤¤¨¨¥
,àéðúc ?øîéîI â"áùø àúà éàî éëä éà .ïéøeñà£¦¦¨¦©£¨§¥©§©§¨

áeiça Iãbä :øîBà â"áùø¯øeèôa Iãbä ,áéiç¯ ¥©¨¥§¦©¨©¨¥¦§
ïaø 'éðúî dJek !øîà éëä éîð àn÷ àpz .øeèẗ©¨©¨©¦¨¦¨©¨©§¦©¨
zòîL àI ïàk ãòå .dI éðú÷ IàéIîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¨¨¥¨§©¨¨¨§©§

IàéIîb ïa ïBòîL ïaøI déI¯Iáà ,çøè à÷ àIc ¥§©¨¦§¤©§¦¥§¨¨¨©£¨
çøè à÷c àëéä¯à÷c àëéä Iëå .àaeøa Iéèa ¥¨§¨¨©¨¥§¨§¨¥¨§¨

,çøè÷c ,Iáè øNòî àøèéI éøäå ?àaeøa Iéèa çøè̈©¨¥§¨©£¥¦§¨©£¥¤¤§¨¨©
éôI øçà íB÷nî åéIò øOòî àøèéI dúBàå :éðú÷å§¨¨¥§¨¦§¨§©¥¨¨¦¨©¥§¦

!ïBaLç"øOòz øOò" àø÷ øîàc øNòî éab éðàL ¤§¨¥©¥©£¥§¨©§¨©¥§©¥
àøézéäå ,'åâå¯àøeqéà ,éLðéà éòøæ¯.éLðéà éòøæ àI §§¤¥¨¨§¥¡¨¥¦¨¨¨§¥¡¨¥

äîeøz IL Iöa :éàpé ø"à äàzøéz àðéðç ø"à ,àôeb¨£¦¨¦§¨¨©©¨¨¤§¨
Bøwéò Iò åéIecéb eaøå ,BòèpL¯éIecéâc àøîéîI .øzeî ¤§¨§©¦¨©¦¨¨§¥§¨§¦¥
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נדטים. פטק שביעי - הנודט מן היטק - דף נר עמוד ב - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       טש"י

ולחזק  לבסס  והפעולות  העניינים  בכל  טבה  להצלחה  מסייעתם  הטבים  זכות 
ולהטחיב את כפט חב"ד הן בכמות והן באיכות. ואין לך דבט העומד בפני הטצון

ממכתב ימי החנוכה, ה'תשל"ג

מזמן טב שלא נתקבלו הדו"חים שלהם. והלוואי ויהי טצון שיהיה זה סימן שעושים 
הטבה לרובת כפט חב"ד בכל ענייניו ובגשמיות ובטוחניות גם יחד ועד שמפני טוב 

המעשה בזה לא מספיק הזמן כלל לכתיבה והודעה כו'
ממכתב ימי החנוכה, ה'תשל"ג
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קצר

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

zwipin egnv milrd m` eci lr oigadl oniq dpynd zpzep
,envr lvad on e` rwxwdeéä íàdïéøBçL ïälL ïéìòmrav - ¦¨¨¦¤¨¤§¦

rwxwd on ewpi i`cee ,dti elcby ixd ,[fr wexi] zexgyl dhep
mde,ïéøeñàm`ee÷éøBäoniq ,xida wexi mrav didy ,milrd £¦¦

i `lymde ,lvaa dzidy zigelgldn egnv `l` rwxwd on ewp
.ïéøzeî¨¦

,ezii`x z` dax x`anéëå[m`e]ïéøBçLon ewpie milrd eid §¦§¦
xwirl didy xziddy zexyrn iabl jixacl ,mewn lkn ,rwxwd

,rwet epi`éànàoeyla dpynd dhwp [recn],ïéøeñàernyny ©©£¦
,ziriay zyecw yi xwirl oiae milecibl oiae xeq` lkdyàîéì¥¨

xen` o`k s` -ïäaL øzéälyn mdy milvaa didy xzid - ¤¥¤¨¤
ziyy,Cìä ïëéäìmixeq` milecibd xnele wlgl `pzl dide §¥¨¨©

`l` jixack `ly gken if` ,lkd z` xq`y jkne ,xzen xwirde
md milecibde herin `edyky itl .el jlede gxet xwird xzidy

.milecibd enk dycg dixa dyrpe jtdzn `ed ,aex
:dax ly ezii`x z` dgec `cqg ax

déì øîàdaxl `cqg axzøáñ éîdny dz` ayeg m`d - ¨©¥¦¨§©§
,oixeq`y oicd if` mixegy milray `pzd xn`yøwéò ìòrxfpy ©¦¨

,éðz÷`l` ,ok `l ,eilecib enk xeq` `ed mby ezpeekeúôñBzà ¨¨¥©¤¤
éðz÷mdy xn` etqeezdy milecbd lr wx -,ïéøeñàxwird la` ¨¨¥£¦

xac z` zegcl di`x o`kn oi`e ,xeq` epi` ok` envr.i
:`cqg ax ly evexiz lr `xnbd dywn

éëä éàmiaeqp 'oixeq`' xn`y dpyna `pzd ixacy jk ok` m` - ¦¨¦
,cala ztqezd lrøîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àúà éàîdn - ©¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¥©

.oldl mi`aend eixaca yi yecigàéðúciabl `ziixaa epipyy - §©§¨
,ziriaya erhpy ziyiy lva ly df oicìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

øîBà`l` ,mnvr milvad exq`p `l milrd exigyd m` s` ¥
ztqezdáeiça ìãbäziriaya -áéiçxwird eli`e ,ziriay ipica ©¨¥§¦©¨

øBèôa ìãbäziyya -øeètz` milhan milecibd oi`y - ©¨¥¦§¨
ixd jixacle ,xwirdàn÷ àpzenvrøîà éëä énðxn` ok mb - ©¨©¨©¦¨¦¨©

.melk eixac lr l`ilnb oa oerny oax siqed `ly `vnpe ,jk
xehta lcbd l`ilnb oa oerny oaxl `wecy jgxk lr `l`
milecibd iabl lha envr xwird `nw `pz zrcl eli`e ,xeht
dxzepe ,xwird iabl mb 'oixeq`' xn`y eixaca oeeike ,xq`pe
gxet xwirl didy xzidy xne`d opgei iax ixacl dax zi`x

.el jlede
`nw `pz zrc zg`d zerc izy o`k oi`y ,`xnbd zvxzn
oa oerny oax zrc zxg`de el gxet xwird xzidy dpyna

`l` .`ziixaa l`ilnbïéúéðúî dleklkd `ziixade dpynd - ¨©§¦¦
zrcle ,`id zg` dhiydì éðz÷ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,[exn`p] ©¨¦§¤©§¦¥¨¨¥¨

,dpynay l`ilnb oa oerny oax ixac z` `ziixad dyxity
.ztqezd lr wx ezpeek dpyna xn`y 'oixeq`'e

zrck `id dpyndy xnel ozipy `cqg ax ixac z` lawn dax
x`eandy `vnp df itly `l` ,`ziixaay l`ilnb oa oerny oax
in oi` milecibl lha xwird oi`y l`ilnb oa oerny oax ixacn
lha xwirdy xaeqd opgei iax lr dyw ok m`e ,xaca wlegy

:milecibd iabl
,xne`e dax jiynn ef `iyew uxzl ickeïàk ãòåcr ,oiicre - §©¨

[`cqg ax ly eyexit xg`l mb] eiykrdéì zòîL àì`l] Ÿ¨©§§¥
[eprnyìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì`l` ,lha xwird oi`y xn`iy §©¨¦§¤©§¦¥

ote`açøè à÷ àìcote`a enk ,elhal ick xwira dyrn zeyrl §Ÿ¨¨©
milvad lr minyb ecxiy ,l`ilnb oa oerny oax ea xaicy

,eginvd mdil`neçøè à÷c àëéä ìáàrexfl gxhy mewna - £¨¥¨§¨¨©
milva `xhila opgei iax xaicy ote`d edfy ,xwird z` lhale
dcen l`ilnb oa oerny oax mb dfk dxwna ,rwxwa drxfy

xwirdyàaeøa ìéèa.opgei iax ixacke ,xq`p xzend xwirde ¨¦§¨
,`xnbd dywnåy `ed oekp llk m`dçøè à÷c àëéä ìk- §¨¥¨§¨¨©

zercd lkl ok` xwird z` lhal gxehy`edàaeøa ìéèalha - ¨¦§¨
,oilecib iabl xwird aexaéøäålirl `ziixaa epipy(:gp)àøèéì ©£¥¦§¨

[lwyn zcn]ly zexitnøNòîiell l`xyid ozpy oey`x ©£¥
`edy,ìáè,xyrn znexz ield epnn yixtd `l oiicry xnelk ¤¤

dpnn e`vie ,ziriayd dpyd mcew dlaiha dcera rwxwa drxfe
ziriayay] ,xyrn zaegn mixehtd milecib ziriayd zpya
cgi xwirde milecibde [xyrnn xeht xwtde ,xwtd md zexitd

,oixhil xyrk ly zenkl eribdçøè÷cgxh df dxwnay - §¨¨©
,dlhale drxefléðz÷å,dpyna jk lr xn`pe -àøèéì dúBàå §¨¨¥§¨¦§¨

dilr didy xyrn znexz aeig dpnn cxei oi` ,lah ly xyrn
`l` ,drixfd mcewøçà íB÷nî äéìò øNòîxyrn zexitn - §©¥¨¤¨¦¨©¥

znexz mdn yixtd `l oiicry xg` mewna el yiy oey`x
,xyrnïBaLç éôìepiidc ef `xhiln yixtdl ie`xd xeriyk - §¦¤§

elhale xwird z` rexfl gxhy s`y ixd .`xhil zixiyr
,oey`xd exeqi`a x`ype ,mdiabl lha epi` ,ziriayd ileciba
iabl xwird lha gxhy mewnay xn`y dax ly llkd lr dywe

.eilecib
,`xnbd zvxznéab éðàLoic dpey -àø÷ øîàc øNòîoky - ©¦©¥©£¥§¨©§¨

xne` aezkd(ak ci mixac)øNòz øNò''Lrxf z`EaY lM z` ©¥§©¥¥¨§©©§¤
,'Bâåz` epiidc ,drexfd d`eazd z` s`y aezkd on ep` micnle §

xefgz owezn xak `edy mbd ,milecibd epnn mignevy xwird
zaizn ep` micnle .eilecib iabl lha `edy iptn ,epnid xyrze
df oic ea xn`p ,dcya rexfl libx dz`y jrxf `wecy ,'jrxf'

,milecibd iabl lha xwirdyåxac epiid,àøézéäeze` `wecy §¤¥¨
éLðéà éòøæxac la` ,erxefl miyp` milibx -àøeqéà,lah oebk - ¨§¥¦§¥¦¨

eze`yéLðéà éòøæ àìoic xn`p `l ea ,erxefl miyp` jxc oi` - Ÿ¨§¥¦§¥
opgei iax xaeq jkitl .milecibd iabl lha xwird oi`e ,df
if` ,`xzid ly xac `idy ,drxfe dpwizy milva `xhily
xyrn `xhil eli`e .dlek itl zxyrzne milecibd iabl dlha
dileciba dlha dpi` xeqi` ly `idy oeikn drxfy lah ly
mewnn oeayg itl dilr xyrn `l` ,ziriay meyn mixehtd

.xg`
,àôeblirl i`pi iax ixac seba oecl zxfeg `xnbd(:fp)xaeqd ¨

.xwird z` milhan mixeqi`d lk ilecibyàðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨
äîeøz ìL ìöa ,éàpé éaø øîà äàzøézmipdkl lk`py epicy ¦§¨¨¨©©¦©©¨¨¤§¨

,mixfl xeq`eøzeî ,Bøwéò ìò åéìecéb eaøå ,BòèpLdlik`a lvad ¤§¨§©¦¨©¦¨¨
.epnn dnexz my lhay iptn mixfl s`

,`xnbd dywnàøîéîìixdxnel d`xp i`pi iax ixacnyéìecéâc §¥§¨§¦¥
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"לעשות צדקה ומשפר" צטיך להיות מיוסד על כך שזוהי "דרך ה'", היינו, שכך 
ציווה הקדוש-בטוך-הוא, ולכן צטיכים לקיים זאת

משיחת י"ר כסלו, ה'תשכ"ר
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xcde"ט fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc mixcp(ycew zay meil)

ïéìòî øzéä[milhan]ïðúäå ,øeqéàä úàdpyna ixde -zenexz) ¤¥©£¦¤¨¦§¨§©
(c"n h"teidiy minkg exfby epipyäîeøz éìecéb-milecib ¦¥§¨

oick ,drxfpy dnexzn egnvyäîeøzdlik`a mixeq`e dnvr §¨
xn` j`ide ,xwird enk mixq`p mnvr milecibdy ixde ,mixfl
.xzen `ed s`e ,eay dnexz my xwird on milhan mdy i`pi iax
envr `edy lva rxfa exn`p `l i`pi iax ixac ,`xnbd zvxzn
`l` ,dpyna epipyy enk mixeq` ok` eileciby ,dnexz ly

ïéìecéb éìecéâaipy wx `edy dnexz ilecib ly lva rxfy - §¦¥¦¦
xeqi`l iyily mdy df lva ilecib lre ,xeqi`lïðéøîà÷ep` - ¨©§¦¨

.xwird z` milrn mdy mixne`
nbd dywn,`xàðéðz énð àämb milecib ilecib oic z` `ld - ¨©¦¨¦¨

yxetn ote`a da xn`py ,dpynd dze` ly `tiqa epipyéìecéb¦¥
ïéìecébdnexz lyïéleç,eixaca i`pi iax ycig `ly `vnpe ¦¦¦
.melk

,`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àä,eprinydl i`pi iax `a z`f - ¨¨©§©¨
`ed dpynd oicyøáãa eléôàixt beqa -äìk Bòøæ ïéàLoebk £¦§¨¨¤¥©§¨¤

milecibd mewn lkn miiw x`yp xeq`d rxfdy s`y ,lva
z` micinrn epiid i`pi iax ixac ilele .oileg md epnn mignevd

.dlk erxfy xaca wx dpynd
oi`y xaca i`pi iax ixac cinrdl xyt` ji` ,`xnbd dywn

.dlk erxfïðúäåepipy ixde -(e"n h"t zenexz)ìáhäxeq`y - §¨§©©¤¤
,rwxwa erxf m` ,i`xr zlik`aïéøzeî åéìecébi`xr zlik`a ¦¨¨¦

lr exfby enk lah ilecb lr exfb `le ,ycgd gexind mcew
`wec df j` .dnexz ilecibøáãaixt beqaäìk BòøfLaiwxne §¨¨¤©§¨¤

.xeqi`d miiw `le ,milecibd egnviy mcew rwxwaøác ìáà- £¨¨¨
ixt beqaäìk Bòøæ ïéàL-wx `l if` ,miiw xeqi`d x`ypy ¤¥©§¨¤

,mda axern lahd mvry iptn ,i`xr zlik`a mixq`p milecibd
mb `l`ïéìecéb éìecébmdlyïéøeñàlry xg`n ,i`xr zlik`a ¦¥¦¦£¦

`edy laha m`e .oey`xd xeqi`d on edyn mda axern mipt lk
lkn ,mixzen dlk erxfy xaca eilecib ixdy ,dnexzd on lw
oky lk ,mixeq` eilecib ilecib elit` dlk erxf oi`ya mewn

.i`pi iax ixack `le ,dnexza dl`k milecib ilecib exq`py
zvxzn`ly ,i`pi iax ixac lr ef dpynn dxizq oi`y ,`xnbd

dxwna `l` ,xeqi`l iyily wx mdy mbd milecib ilecib dxq`
ly dxwna la` .zEnMA mdilr dler mxwiryeaøc àéeaø £©¦¨§©

[eaxzdy ieaixÎ]ïéìecébmzEnka miler mde,Bøwéò ìò`edy oeik ¦¦¨©¦¨
`ed if` xeqi`l ipy wxøzeîlr eaxy oilecib ilecib oky lke ¨

z`fe i`pi iax xaic df dxwn lre .exwirïì òîLî à÷iyilyy ¨©§©¨
.exizne exwir z` lhan ,aex `edyk xeqi`l

÷øéä ïî øãåðä êìò ïøãä

ïéé íðå÷ ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
e` meil oebk ,miieqn onfl mc` xcpy mixcpa wqer df wxt

.eixaca llkpd wiiecnd onfd edn x`azi eae ,reayl
xne`e meid rvn`a cnerdíðB÷ilrïééíBiä íòBè éðàLBðéà , ¨©¦¤£¦¥©¥

àlà øeñàmeid eze`a,CLçzL ãòeze` lk ,'meid' rnyn jky ¨¤¨©¤¤§©
.jygzy cr epiidc ,eneiql `eaiy cr ea cner `edy meid

mreh ip`y oii mpew xne`e reayd inin cg`a cnerdBæ úaL©¨
,[df reayÎ]úaMä ìëa øeñà.reayd ini lka -úaLåmei - ¨§¨©©¨§©¨

reayl zkiiy zayd,äøáòLreay meiqk zaygp zayy xnelk ¤¨§¨
ini mr xq`p zayd mei s` jkitle ,`ad reay zligzk `le df

mreh ip`y oii mpew' xn` m`e .el mincewd reayd'äæ Lãçøeñà , Ÿ¤¤¨
Lãçä ìëa,yceg y`x cråmeiLãç Làøjiiyàaäìdpnpy - §¨©Ÿ¤§ŸŸ¤§©¨

.mcewd ycegd ini mr xq`p epi` okle ,eixg`y ycegd ini lr
xn` m`eäðMä ìëa øeñà ,'Bæ äðL'y`x cr,dpydäðMä Làøå ¨¨¨§¨©¨¨§Ÿ©¨¨

y dpyl jiiyàáì ãéúòìm`e .zncewd dpyd ini mr xq`p epi`e ¤¨¦¨Ÿ
xn`'äæ òeáL',ef dhiny zepy -òeáMä ìëa øeñàzepy lka - ¨©¤¨§¨©¨©

,da cner `edy dhinydúéòéáLezkiiy dhinyd zpye §¦¦
läøáòL.exeqi` llka `id s`e xary xefgnl - ¤¨§¨

øîà íàåmreh ip`y oii ilr mpew','ãçà íBéxn`y e`úaL' §¦¨©¤¨©¨
,'úçàe`,'ãçà Lãç'e`,'úçà äðL'e`,'ãçà òeáL'el` lka ©©Ÿ¤¤¨¨¨©©¨©¤¨

íBéì íBiî øeñàzrl zrn jyna xeq` 'cg` mei' xn` m` - ¨¦§
cnery df meia wx rnyny 'meid' xn` `ly itl ,xcpy dryn
zrn mly cg` mei ernyny 'cg` mei' `l` ,miizqiy cr ea

,dnily zay rnyn 'zg` zay' xn`yk oke .zrlcr xnelk
mei eze`l cr xq`p cg` ycegae ,d`ad zaya mei eze`l
reayae ,d`ad dpya mei eze` cr zg` dpyae ,`ad ycega

.`ad dhiny xefgna mei eze`l cr cg`
mreh ip`y oii ilr mpew' xn`òébiL ãò øeñà ,'çñtä ãòcr - ©©¤©¨©¤©¦©

cr rnyn 'cr' mixne`yk mc` ipa oeylay meyn .gqtd zligz
mreh ip`y oii mpew' xn` m`e .llka cr `leàäiL ãò,'gqtd ©¤§¥

àöiL ãò øeñàlk `diy cr epeyl zernyny ,gqtd seq cr - ¨©¤¥¥
mreh ip`y oii mpew' xn` m`e .gqtd,'çñtä éðôì ãòyi ixd ©¦§¥©¤©

xnelk ,gqtd zligz iptl cr ezpeek m` ,eixac yexita wtzqdl
cr ezpeek ile` e` ,ezligz cr wx xeq` `die ,gqtd qpkiy iptl
`ny ok m`e ,rbx eze` cr xeq` `diy gqta mieqn rbx iptl

.eleka xeq` `die gqt ly oexg` rbx iptl cr envr xq`éaø©¦
,òébiL ãò øeñà øîBà øéàîenvr qipkn mc` oi` ezrcly meyn ¥¦¥¨©¤©¦©

oi` mzernyna wtq yiy mixac xne`yke ,wtq icil eixaca
cr wx xq`p okle ,eixacn rnzynd xexad xacl `l` ezpeek
ini lr la` ,eixac zernyna llkp i`ce df onfy gqtd zligz
ezpek oi` ok m`e ,mixacd llka md mb m` wtzqdl yi gqtd

.mda xq`idl,àöiL ãò øeñà øîBà éñBé éaømc` ezrcl ik ©¦¥¥¨©¤¥¥
mpi`y mini s` eixaca lelkl ezpeke wtql envr qipkn
llka gqtd ini lke ,wtq jxca `l` ze`cea eixaca miyxetn

.df

àøîâ
dpyna epipy'eë íòBè éðàL ïéé íðB÷:jygzy cr `l` xeq` epi` ¨©¦¤£¦¥

,äéîøé éaø øîàirny it lr s`'meid' xn`e xcp m` oicd xw ¨©©¦¦§§¨
,xcpd onf dlky oeik jiygnyk cin xzene meid seq cr wx xq`p

minkg zpwzn mewn lknCLçzLëìéøöíëçì äìàL Cjixv - ¦§¤¤§©¨¦§¥¨§¨¨
,`xnbd zx`an .jli`e o`kn exizdl ick xcpd lr l`yidléàî©

'ãçà íBé' íeMî 'íBiä' äøéæb óñBé áø øîà ,àîòèinl xizp m`y - ©§¨¨©©¥§¥¨©¦¤¨
xizdle zerhl `eai ,dl`y `la meid meiqa cin 'meid' xne`y
zrl zrn xeq` dfa ixde ,'cg` mei' xn`i m` mb meid meiqa

.epizpyna yxtzpy enk ,df mei miizqpy xg`l s` xzip epi`e
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miwxt dyelya` cenr q sc ± iriax wxtmixcp
.äîåøú.xeqi`d z` oilrn xzid ilecib oi`c.øîà÷ ïéìåãéâ éìåãéâáilecib :xn`w ikdc

lva,drhpy dnexz ly.oilecib ilecib edl eedc ,exwir lr eilecib eaxe.'åëå àðéðú
.oileg - dnexz ly oilecib ilecibc.äìë åòøæ ïéàù øáãá 'éôàilecib - lva oebk

.xzen oilecib.äìë åòøæù øáãá.ipyd edfc oilecib ilecib .mihig oebkìù àéåáø :õéøú
à÷ øúåî åø÷éò ìò åéìåãéâ åáøã ,ïéìåãéâ éìåãéâ

.ïì òîùîilecib opireny`l `z` `d ,xnelk

oilecib oze` eaxe ,dnexz ly lva ly oilecib

.iyilyd edfc xzen - exwir lr

÷øéä ïî øãåðä êIò ïøãä

íðå÷íåéä íòåè éðàù ïéé.onf lk :rnync

.`l eze ,mei `edyåæ úáù.cner dide

zyya ,zayd lka xeq` - zaya.reayd ini

äøáòù úáùäå.cner `edy zaya ,xnelk

df zaydy itl ,dxary dil ixw ikdle .da

epi`aygznxg` `l` ,mi`ad mini xg`

.exary mini zyyäæ ùãç.oii mpew" xn`

mei eze`a cner dide "ycgd dfa dzey ipi`y

.g"x lyùãçä ìëá øåñà.mei miyly lka

Ë .mi`ad.àáäì ùãç ùàøådf g"x xnelk

mini mr dpnp `ed - ekezl cner `edy

.mdly oey`x `edy ,mi`adãîåò äéä íà ïëå
.åæ äðù íòåè éðéàù ïéé íðå÷ øîàå äðùä ùàøá

ly meid eze`e ,dpyd lka xeq`dpyd y`x

itl ,`al cizrl ixw ikdle .ea cner `edy

`edy ,miqpkpd miycgle minil dpnp `edy

xn`w `le ,"cizrl" xn`w ikdle .onf xg`

."`adl"øîàå äèéîùä úðùá ãîåò äéä íàå
ìëá øåñà åæ òåáùá íòåè éðéàù ïéé íðå÷

.àáä òåáùäcner `edy ziriay dpy dze`e

dil ixw ikdl ,dxary reayl zipnp da

.dxary.øîà íàå- "cg` mei mreh ipi`y"

ivga xcpd zrya cner did m`y .zrl zrn

xn` m` oke .meid ivg cr xgnl xeq` - meid

xeq` ,reaya cnery mei dfi`a - cg` zay

dnily dpy xeq` - zg` reaya oke ,zg` dpya oke .xcpy mei eze`l ipiny mei cr

.meil mein mly reaye'îâêùçúùëì..meid xary t"r`.íëçì äìàù êéøöxizdl

.`xkid meyn ,excp el.ãçà íåé åèà íåéä äøéæâzxn` i`cjygzyklxary t"r` ,

mei" xcp ik inp xninl ez` ,xzen ied meidxzen - meid ivga cnere "cg`

cr xzen ied `l edi`e ,jygzyklirac oeike ,mkgl dl`y jixv jklid .zrl zrn

dl`ymkg - mkglxweg.xcp lelig icil `ai `le ,xcp cvik
éà
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íðå÷.jygzy cr `l` xeq` epi` meid mreh ip`y oiirnyn `l - "meid" xn`c oeikc

jygzy cr epiidc ,mei eze` xenbiy cr `l`.úáù.efinin cg`a xcp m`

ixn` ikc ,xary reay ly xeqi` llka envr zay meie .reayd ini lka xeq` - reayd

zayd mei lre ,mi`ad legd ini lr ediizrc - "ef zay" iypi`.ùãç.dfcg`a xcp m`

ycg y`xe .ycgd lka xeq` - ycgd inin

llkn ycgd ini xg`y ycg y`x oi`y - `adl

xzene dpnp `ed `adl `l` ,xeqi`d.äðùef

.dpyd lka xeq`,ixyz ycg y`x cr epiidc

llkn epi`e ,`al cizrl - ixyz ycg y`x la`

xeqi`d.òåáù.dfcr xeq` ,ef dhiny ipy

ok mb xeq`e ,dhiny ly mipy dyy enlyiy

yexit edf .xarylk dpicy ,ziriayd dpya

lka xeq` "ef zay" :eyxit mixg`e .epizpyn

ia cnery oebk - zaydxn`e xcpe ,zayd me

lka xeq`c ipzwe ."ef zay"

,eiykr da cnery df zay meie d`ad zayd

ipzwc epiide ,dxary reay llkn `edy t"r`

ycgd lka xeq` "df ycg" ."xaryl zayde"

ipzwe .ycg y`xa i`wc oebk - `adl ycgy`xe

envr ycgd y`x meiae `ad ycgd lka xeq`c

- "ef dpy" .`hiyt :`xnba opikxt `de .xcpy

meiae d`ad dpya xeq` ,dpyd y`xa xcpy oebk

- "df reay" .`adlk epicy ,envr dpyd y`x

,xnelk .xaryl ziriaye reayd lka xeq`

ipzwe ,"df reay" xn`e ziriayd dpya i`wc

ziriayd dpyae mi`ad dhiny ipy lk xeq`c

reay llkn zipnipy t"r` ,da cnery dnvr

ipzwc i`nc il d`xp `yexit i`d itle .dxary

dpye ycg iabe ,xaryl ziriaye zay iab

opireny`l - `adla edlek ipzw `le ,`adl

zay rvn`ac ,elld mipnf rvn`a xcepc `pic

,mi`ad ziriaye zaya xeq` ziriay rvn`e

- dpy rvn`e ycegd rvn`a xcepa ok oi`y dn

,edin .mi`ad dpyd y`xe ycg y`xa xzeny

reay" e` "ef zay"c oeikc .dizil `yexit i`d

ded ?mi`ad reaye zaya xq`i dnl ,xn`w "df

y`xc w"ta opixn`cke ,oda cnery ziriay dpye zay meia `l` xq`i `ly xninl ol

cg` ribdy oeik ,lel`a h"ka `l` cnr `l elit` ,dpyl exiagn d`pd xcendc dpyd

xwir `nw `yexit `l` !dpy el dzlr - ixyza.íàå'eke zg` zay cg` mei xn`

.meil mein xeq`zrl zrn xeq` cg` meiae ,cg` swid :xnelk.'îâjixv jygzykl

.mkgl dl`yelit` - oizipzna opixn`ck ,jygzykl xzen "meid" xn` ik `picnc b"r`

dl`y jixv opaxcn ,ikd.øîàmeyn meid dxifb sqei ax
mei
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miwxt dyelya` cenr q sc ± iriax wxtmixcp
.äîåøú.xeqi`d z` oilrn xzid ilecib oi`c.øîà÷ ïéìåãéâ éìåãéâáilecib :xn`w ikdc

lva,drhpy dnexz ly.oilecib ilecib edl eedc ,exwir lr eilecib eaxe.'åëå àðéðú
.oileg - dnexz ly oilecib ilecibc.äìë åòøæ ïéàù øáãá 'éôàilecib - lva oebk

.xzen oilecib.äìë åòøæù øáãá.ipyd edfc oilecib ilecib .mihig oebkìù àéåáø :õéøú
à÷ øúåî åø÷éò ìò åéìåãéâ åáøã ,ïéìåãéâ éìåãéâ

.ïì òîùîilecib opireny`l `z` `d ,xnelk

oilecib oze` eaxe ,dnexz ly lva ly oilecib

.iyilyd edfc xzen - exwir lr

÷øéä ïî øãåðä êIò ïøãä

íðå÷íåéä íòåè éðàù ïéé.onf lk :rnync

.`l eze ,mei `edyåæ úáù.cner dide

zyya ,zayd lka xeq` - zaya.reayd ini

äøáòù úáùäå.cner `edy zaya ,xnelk

df zaydy itl ,dxary dil ixw ikdle .da

epi`aygznxg` `l` ,mi`ad mini xg`

.exary mini zyyäæ ùãç.oii mpew" xn`

mei eze`a cner dide "ycgd dfa dzey ipi`y

.g"x lyùãçä ìëá øåñà.mei miyly lka

Ë .mi`ad.àáäì ùãç ùàøådf g"x xnelk

mini mr dpnp `ed - ekezl cner `edy

.mdly oey`x `edy ,mi`adãîåò äéä íà ïëå
.åæ äðù íòåè éðéàù ïéé íðå÷ øîàå äðùä ùàøá

ly meid eze`e ,dpyd lka xeq`dpyd y`x

itl ,`al cizrl ixw ikdle .ea cner `edy

`edy ,miqpkpd miycgle minil dpnp `edy

xn`w `le ,"cizrl" xn`w ikdle .onf xg`

."`adl"øîàå äèéîùä úðùá ãîåò äéä íàå
ìëá øåñà åæ òåáùá íòåè éðéàù ïéé íðå÷

.àáä òåáùäcner `edy ziriay dpy dze`e

dil ixw ikdl ,dxary reayl zipnp da

.dxary.øîà íàå- "cg` mei mreh ipi`y"

ivga xcpd zrya cner did m`y .zrl zrn

xn` m` oke .meid ivg cr xgnl xeq` - meid

xeq` ,reaya cnery mei dfi`a - cg` zay

dnily dpy xeq` - zg` reaya oke ,zg` dpya oke .xcpy mei eze`l ipiny mei cr

.meil mein mly reaye'îâêùçúùëì..meid xary t"r`.íëçì äìàù êéøöxizdl

.`xkid meyn ,excp el.ãçà íåé åèà íåéä äøéæâzxn` i`cjygzyklxary t"r` ,

mei" xcp ik inp xninl ez` ,xzen ied meidxzen - meid ivga cnere "cg`

cr xzen ied `l edi`e ,jygzyklirac oeike ,mkgl dl`y jixv jklid .zrl zrn

dl`ymkg - mkglxweg.xcp lelig icil `ai `le ,xcp cvik
éà
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íðå÷.jygzy cr `l` xeq` epi` meid mreh ip`y oiirnyn `l - "meid" xn`c oeikc

jygzy cr epiidc ,mei eze` xenbiy cr `l`.úáù.efinin cg`a xcp m`

ixn` ikc ,xary reay ly xeqi` llka envr zay meie .reayd ini lka xeq` - reayd

zayd mei lre ,mi`ad legd ini lr ediizrc - "ef zay" iypi`.ùãç.dfcg`a xcp m`

ycg y`xe .ycgd lka xeq` - ycgd inin

llkn ycgd ini xg`y ycg y`x oi`y - `adl

xzene dpnp `ed `adl `l` ,xeqi`d.äðùef

.dpyd lka xeq`,ixyz ycg y`x cr epiidc

llkn epi`e ,`al cizrl - ixyz ycg y`x la`

xeqi`d.òåáù.dfcr xeq` ,ef dhiny ipy

ok mb xeq`e ,dhiny ly mipy dyy enlyiy

yexit edf .xarylk dpicy ,ziriayd dpya

lka xeq` "ef zay" :eyxit mixg`e .epizpyn

ia cnery oebk - zaydxn`e xcpe ,zayd me

lka xeq`c ipzwe ."ef zay"

,eiykr da cnery df zay meie d`ad zayd

ipzwc epiide ,dxary reay llkn `edy t"r`

ycgd lka xeq` "df ycg" ."xaryl zayde"

ipzwe .ycg y`xa i`wc oebk - `adl ycgy`xe

envr ycgd y`x meiae `ad ycgd lka xeq`c

- "ef dpy" .`hiyt :`xnba opikxt `de .xcpy

meiae d`ad dpya xeq` ,dpyd y`xa xcpy oebk

- "df reay" .`adlk epicy ,envr dpyd y`x

,xnelk .xaryl ziriaye reayd lka xeq`

ipzwe ,"df reay" xn`e ziriayd dpya i`wc

ziriayd dpyae mi`ad dhiny ipy lk xeq`c

reay llkn zipnipy t"r` ,da cnery dnvr

ipzwc i`nc il d`xp `yexit i`d itle .dxary

dpye ycg iabe ,xaryl ziriaye zay iab

opireny`l - `adla edlek ipzw `le ,`adl

zay rvn`ac ,elld mipnf rvn`a xcepc `pic

,mi`ad ziriaye zaya xeq` ziriay rvn`e

- dpy rvn`e ycegd rvn`a xcepa ok oi`y dn

,edin .mi`ad dpyd y`xe ycg y`xa xzeny

reay" e` "ef zay"c oeikc .dizil `yexit i`d

ded ?mi`ad reaye zaya xq`i dnl ,xn`w "df

y`xc w"ta opixn`cke ,oda cnery ziriay dpye zay meia `l` xq`i `ly xninl ol

cg` ribdy oeik ,lel`a h"ka `l` cnr `l elit` ,dpyl exiagn d`pd xcendc dpyd

xwir `nw `yexit `l` !dpy el dzlr - ixyza.íàå'eke zg` zay cg` mei xn`

.meil mein xeq`zrl zrn xeq` cg` meiae ,cg` swid :xnelk.'îâjixv jygzykl

.mkgl dl`yelit` - oizipzna opixn`ck ,jygzykl xzen "meid" xn` ik `picnc b"r`

dl`y jixv opaxcn ,ikd.øîàmeyn meid dxifb sqei ax
mei
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ïéIecéb éIecéb :àðéðz éîð àä .ïðéøîà÷ ïéIecéb éIecéâa§¦¥¦¦¨¨§¦©¨©¦¨¥¨¦¥¦¦

¯:ïðúäå .äIk Bòøæ ïéàL øáãa eJéôà I"î÷ àä !ïéJeç¦¨£¦§¨¨¤¥©§¨¤§¨§©
ïéàL øác Iáà .äIk BòøfL øáãa ,ïéøzeî åéIecéb Iáhä©¤¤¦¨¨¦§¨¨¤©§¨¤£¨¨¨¤¥

äIk Bòøæ¯ïéIecéb eaøc àéeaø !ïéøeñà ïéIecéb éIecéb ©§¨¤¦¥¦¦£¦¦¨§©¦¦
.ïI òîLî à÷ ,øzeî Bøwéò Iò©¦¨¨¨©§©¨

÷øéä ïî øãåðä êIò ïøãä

íðB÷""íBiä íòBè éðàL ïéé¯ãò àJà øeñà Bðéà ¨©¦¤£¦¥©¥¨¤¨©
"Bæ úaL" .CLçzL¯,úaMä Iëa øeñà ¤¤§©©¨¨§¨©©¨

" .äøáòL úaLå"äæ Lãç¯,Lãçä Iëa øeñà §©¨¤¨§¨Ÿ¤¤¨§¨©Ÿ¤
"Bæ äðL" .àaäI ç"øå¯,äðMä Iëa øeñà §©¨¨¨¨§¨©¨¨

"äæ òeáL" .àáI ãéúòI äðMä Làøå¯øeñà §Ÿ©¨¨¤¨¦¨Ÿ¨©¤¨
íBé" øîà íàå .äøáòL úéòéáLe ,òeáMä Iëa§¨©¨©§¦¦¤¨§¨§¦¨©
"úçà äðL" "ãçà Lãç" "úçà úaL" "ãçà¤¨©¨©©Ÿ¤¤¨¨¨©©

"ãçà òeáL"¯"çñtä ãò" .íBéI íBiî øeñà¯ ¨©¤¨¨¦§©©¤©
"àäiL ãò" ,òébiL ãò øeñà¯.àöiL ãò øeñà ¨©¤©¦©©¤§¥¨©¤¥¥

ãò øeñà :øîBà øéàî éaø ;"çñtä éðôI ãò"©¦§¥©¤©©¦¥¦¥¨©
.àöiL ãò øeñà :øîBà éñBé éaø ,òébiL'îâ ¤©¦©©¦¥¥¨©¤¥¥

:äéîøé éaø øîà .'åë "íòBè éðàL ïéé íðB÷"¨©¦¤£¦¥¨©©¦¦§§¨
éøö CLçzLëI?àîòè éàî .íëçI äIàL C ¦§¤¤§©¨¦§¥¨¤¨¨©©§¨

."ãçà íBé" íeMî "íBiä" äøéæb :óñBé áø øîà̈©©¥§¥¨©¦¤¨
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נדטים. פטק שביעי - הנודט מן היטק - דף ס עמוד א - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
טש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

אי אפשט להתחבא,  יכולים להתחבא, אבל מהקדוש-ברוך-הוא  מבני-אדם  טק 
וכמו שכתוב "אם יסתט איש במסתטים ואני לא אטאנו" )בתמיהה(

משיחת י"ר כסלו, ה'תשכ"ר

שזוהי  לדעת  עליהם  ישטאל,  לבני  יטושלים  את  נותן  הקדוש-בטוך-הוא  כאשט 
"עיט שחובטה לה יחדיו" – כל החלקים של יטושלים

משיחת י"ר כסלו, ה'תשכ"ר
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miwxtטב dyelyaa cenr q sc ± iriax wxtmixcp
.ãçà íåé øåæâéì éëä éàcr zxn` i`c ,"meid" meyn ,xgnl jygzy cr xeq` iedilc

iz` - "meid" xn`e zixgya cnr ik inp ixyinl ez` - `l eze xeq` zrl zrnizyinl

.jygzy cr xeq` `ede ,meid ivga.óìçéî ãçà íåéá íåéä óñåé áø äéì øîàzixy i`c

`vi xaqc ,jygzyn "cg` mei" ixyinl iz`e ,slgin - dl`y `la jygzykl "meid"

xzen epi` `ede ,ok enk ea xcpy meid eze`

.zrl zrn `l`íåéäá ãçà íåéóìçéî àì.

cr xgnl zezyl xeq` `lciz` `lc ,dlild

`kilc ,jli`e mei ivgn "meid"a ixyinl

rcine ,oiicr meid xnb `l `kdc ,ikdl yginl

`l inp `nrh i`d meyn .meid lk xeq`c rici

ez` `lc ,zrl zrn seql dl`y opikxvn

`kilc ,jli`e mei ivgn "meid"n ixyinl

oiicr xnb `l ,`kd opixn`ck ,ikda yginl

.meid lka xeq`c rici rcine meid.àìæà ïàîë
dl`y jixvc dinxi ax xn`c `zzrny `d

opixngnc ,llk envr t"r xzip oi`y ,mkgl

.xity car `lc o`nk dilr.'åëå ïúð éáøë
care li`ed ,mkgl dl`y jixv jklid

miiwy el oi`xn oi`e dilr opixngnc ,`xeqi`

exiziyk `l` ,envrn excp`le .excp z` el

,dxifb meynaxc dil `xiaq `l `piaxc

dl`y dia inewe`l `ki`c `kid lke .sqei

-opikixvnxn`c `kd oebk ,dl`y dil

jklid ,xn`w zrl zrn xninl `ki`c ,"meid"

xn` ik la` .mkgl dl`y jixv jygzykl

eda inewe`l `kilc ,oizipzn dleke "zay"

jixv oi` - ith rnyn `l i`cec ,dl`y

.dl`y.øîà÷ àúáùã éîåé`le ,reayc mini

.envr zayc.àèéùôinp ycg y`x meic

.qpkpd df ycgl dpnp ycg y`x mei ixdy ,xeq`.êéøèöéà éëycgl oizipzna ipzinl

`ln ycgl milyn ycg y`x ly oey`x meie ,ycg y`x mini ipy `edy ycga ,xqg

.g"x ly oey`x meia xcp `ede ,`ed xqg qpkpd dfe ,xary df (e).éåä øáòù ùãçì`le

.dia xqzil.ì"î÷.inp dia xeq` - `gxi yix dil exwc oeik ,ikd elit`íåéäë äéðéã.
.jygzykl xzene ,cegl "meid" xn` eli`k.ãçà íåéë åà.zrl zrn xeq`e

àîéìéà
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íåé.cg``diy "cg` mei"a inp irhinl iz` - dl`y `la jygzykl dil zixy i`c

"meid"l "cg` mei" oia icin `ki`c dil rnyn `lc ,jygzykl xzen.íåéäcg` meia

.slginelit` inp ixynl iz` ,dl`y `la jygzykl "meid" xn` ik dil zixy i`c

ne`aexeqi`a cnr "cg` mei" xn` ik `dc ,slgin `l "meid"a "cg` mei" la` ,"cg` mei" x

xn` ik ixynl dil slgin `l jklid ,zrl zrn

jygzy mcew "meid".äîå.eiykr ebdpy

,`ipt cre `xtvn `l` ied `lc cigi ziprza

`le ,dl`y `la dil `ixy jygzykl ikd 'it`e

reci xacdy meyn epiid - cg` mei meyn opixfb

x`yk exeqi` oi`e ,`ed jk ziprz ly epicy

elit` ,jklid .onf minkg el eraw xaky .mixcp

xcepa itelg`l iz` `l - jygzykl dil zixy

`le ,od oiwelg mixcpe ziprz ipicy ,cg` mei

l"p df ,itelg`l iz`.éúéàøål"f `"ayxl

epiidc :azk l"f `edy ,ipirl d`xp `ly dn o`k

mei eze` zvwny meyn "meid"a opixfbc `nrh

oiincc oeike ,"cg` mei" xne`k ezlgzn el xzed

xqznc ,ziprz la` .itelg`l iz` - iccdl

:xn` xninc ,"cg` mei"l inc `l - meid zlgzn

izxq`py itl - jygzykl `kd `pixy ikdl

exeqi` lg `ly ,"cg` mei"a la` .meid zlgza

.jygzykl xzen `d`y oica epi` - ezlgzn

"meid" xne`a `dc ,il ibq `l `yexit i`de

opiwqr `l in - dl`y jygzykl edekixvdy

,xgyd cenr dlry mcew xcpd zrya i`wc

i`ce `l` ?cigi ziprzk ezlgzn xq`py

eilr lawnd ,inp `nrh i`dne .oxn`ck

eze` oiaiign oi` - zaya cg` mei zeprzdl

exn`y ziprzl i`cec ,zery c"k dprziy

jygzy cr xgyd cenr dlriy mcewn epiidc ,oeekzp minkg.ïàîëdizrny `lf`

.ozp iaxk `a` xa dinxi axc- "meid" xne`a mkgl dl`y dil opikxvnc i`nc ,xnelk

cegla dxifb meync ,itelg`l i`d ilek giky `lc ol `xiaqc ,cegla dxifb meyn e`l

llk xfbnl jiiy ded `l i`c idp ,ozp 'xck ,car xity e`l xcp ikc oeik ,edine .dia xingp

.ikd `nip ediipnf ihn ik inp mixcp edlka ikd i`c ,dl`y ikexv`l dilr opixngn `l

devn xcp did m` ,jklid .dil opiqpwe dilr opixngn - llk xfbnl jiiyc `kid lk ,edin

- dna dpeal xcep ozp iax dncnc i`ne .dl`y jixv epi` - devn miiwle cenll oebk

) "mixcp drax`" wxta eizyxit.ak lirl`inyc `zriiqa (.úáù.`hiyt xaryl zayde zayd lka xeq` efiniy oeikc meyn .xn`w `zayc inei `nizc edn .xarylk epic zayc

`le ,oiekzp mcal mdly `nip ,zay inei exw legd`kil `gqp jd edin .jd epiide .ol rnynw ,xn`w `zay inwnc inei `nizc edn :iqxbc zi`e .ol rnynw ,zaya oii envr lr xeq`l

opiwqr zayd meia cnera ,epizpyna epyxity ipy yexitl llk dyextloiyere ,`ln dil ded ea xcpy ycg ok m`e ,xqg ied excp ly ycg xg` `ay ycgdy .xqg ycga jixhvi` ik .

xary ycg ze`lnl ied oey`x meie ,ycg y`x mini ipy `ay xqg ycga.åäî.xaryl ycg y`x `nizc`"cqe ,eze` oiyer xary ycg ze`lnl ycg y`x ly oey`x mei ixdy

mc` ipa oeyl xg` jld mixcpac ,ea xzen - dil exw `gxi yixc oeik ,oey`x ycg llkn `edy t"r` ,d"yne .`gxi yix iypi` dil exw `d :l"nw ,dia xqzil.àäîå.opirnyzexhyac

,dyrp okl mcewy exn`ie ,ipyd ycga dyrp xhydy .leqte ,mcwen xhyd - ok dyr m`e .xary ycg my lr eazek oi`e ,ipelt ycgd meia :azek oey`xd ycgd meia azek `edyk ,inp

,mcwen meyn lqti - ipy mei aezki m`e .iyily mei :ezxgne ,ipelt ycgl ipy meia :azek ipyd ycgd meiae .mc` ipa oeyla xary ycgd my lr `xwp ipy ycg ly oey`x mei oi`y

mc` ipa oeyla - oiaeige zexhyc ,oica oke .mixcpl zexhy opincn oiwxt seqa onwl `dc ,zexhya opipiic inp ikd - dil exw `gxi yix xqg ycgc oey`x meic 'ixn` mixcp oiprlc oeikc

xingdl ick ,oeygxn ycg y`x `edy ixyz ycgl miyly meia :aezkl jixv oihibac zetqezd mya l"f `"ayxd azk ,edin .mewn lka od.àéòáéà.meidk dipic 'ek edlixzylc

zrl zrn xqzilc "cg` mei"k e` ,jygzykl.øåñà.dxeairae damipya `l` xqzil `lc `pin` jzrc `wlqc ,jixhvi` dpyd zlgzn xcepl dxeaira xqznc `zeaxc il d`xp

g"xa xcepa i`c .dxyr ylya xqznc ol rnyn `w ,mipy aexk ycg xyr
hay
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'à íBé"a øBæâéI éëä éà :I"à:I"à !"íBiä" íeMî " ¦¨¦¦§§¦©
"ãçà íBé"a "íBiä"¯"íBiä"a "ãçà íBé" ,óIçéî¯ ©¦¤¨¦£©¤¨§©

Ceáà øîà éëä :øîéøî éI øîà ,àðéáø øîà .óIçéî àÏ¦£©£©¨¦¨£©¦¨¥¨¨¦£©£
äéîøé áøc déúòîL àIæà ïàîk [óñBé] áøc déîMî¦§¥§©¥§©¨§¨§©£¥§©¦§§¨

àaà øa¯øãBpä Ik :øîBà ïúð éaø ,àéðúc .ïúð éaøk ©©¨§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¨©¥
¯úaL" .äéIò øéè÷î eJéàk Bîéi÷îäå ,äîa äða eJéàk§¦¨¨¨¨§©§©§§¦©§¦¨¤¨©¨

éîBé :àîéúc eäî !àèéLt .dJek úaMä Iëa øeñà "Bæ¨§¨©©¨¨§¦¨©§¥¨¥
ç"øå Lãçä Iëa øeñà äæ Lãç" .I"î÷ ,øîà÷ àúaLc§©§¨¨¨©Ÿ¤¤¨§¨©Ÿ¤
:àîéúc eäî .øñç LãçI àëéøèöéà ék !àèéLt ."àaäI§©¨§¦¨¦¦§§¦¨§Ÿ¤¨¥©§¥¨

øqzéI àIå ,éåä øáòLI Lãç Làø¯éLðéà eø÷ I"î÷ ŸŸ¤§¤¨©¨¥§¨¦©©¨¡¨¥
àéòaéà ."dJek äðMä Iëa øeñà Bæ äðL" .àçøé Léø¥©§¨¨¨¨§¨©¨¨¨¦©£¨
"íBiä"k ,déðéc éàî "íBé íòBè éðàL ïéé íðB÷" øîà :eäI§£©¨©¦¤£¦¥©¦¥§©
íòBè éðàL ïéé íðB÷" :ïéúéðúnî ù"ú ?"ãçà íBé"k Bà§¤¨¦©§¦¦¨©¦¤£¦¥

"íBiä¯"íBé" àä .CLçzL ãò àJà øeñà ïéà¯íBék ©¥¨¤¨©¤¤§©¨§
:àôéñ àîéà .éîc ãçàíBiî øeñà ¯ "ãçà íBé" øîà ¤¨¨¥¥¨¥¨¨©¤¨¨¦
íBéä"k ¯ "íBé" àä ,íBéIòîLîI àkéI àäî àJà .éîc §¨©¨¥¤¨¥¨¥¨§¦§©

,"äðMä íòBè éðàL ïéé íðB÷" ù"ú ,éLà áø øîà .dpéî¦¨£©©©¦¨©¦¤£¦¥©¨¨
äðMä äøaòúð¯?éîã éëéä .døeaéòáe da øeñà ¦§©§¨©¨¨¨¨§¦¨¥¦¨¥
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נדטים. פטק שמיני - קונם יין - דף ס עמוד ב - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       טש"י

בני ביתו שיחיו שיהיה בכל  ולכל  ובהיטים אלה הנני לאחל למט  בימים מאיטים 
ענייניהם – כהוטאת ימי חנוכה ונטות חנוכה – הולך ומוסיף ואוט

ממכתב ימי החנוכה, ה'תשל"ג
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טג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc mixcp(ycew zay meil)

déì øîà,sqei axl iia`éëä éàjixv 'meid' envr z` xqe`dy ¨©¥¦¨¦
ok enk ,cg` mei xne`d meyn dxifb ,jygzykl dl`yøBæâéì¦§

axne`ãçà íBédl`y jixv `diy ,zrl zrn xq`py epicy §¤¨
dxifb ,exeqi` onf meiqa mkglíBiä íeMîote`a zerhl `aiy - ¦©

.meid rvn`a envrl xizie 'meid' xn`iydéì øîà,sqei ax'íBiä' ¨©¥©
ólçéî 'ãçà íBé'aleki 'meid' xn`yk jygzykl el xizz m` - §¤¨¦£©

iax xfb okle ,'cg` mei' xne`a s` jygzykl xizdle zerhl
n ,dl`y ekixvdl 'meid' xne`a dinxiok oi`y díBiäa ãçà íBé¤¨§©

ólçéî àìslgy xg`l 'cg` mei' xne`yk el mixizn ep`y dn - Ÿ¦£©
'meid' xne`a xizdl jk jezn `eai `l ,dl`y `la zrl zrn
xg`l `l` xzip epi` 'cg` mei' xne`d ixdy .jygzy mcew
,xizdl df ici lr `eai `le ,zrl zrn exeqi`a cnr xaky

.jygzy mcew xcpy meia ea meid xne`yk
`ed jygzykl dl`y ekixvdy mrhd ,o`k cr x`eand itl
witqn df mrh oi`y xnele df lr siqedl `a `piax .dxifb meyn
mrhd oi`y yxtne ,dfa zerhl e`eaiy jk lk ievn oi`y meyn

.cegl dxifb meynCeáà øîà éëä øîéøî éì øîà àðéáø øîà̈©¨¦¨¨©¦§¥©¨¦¨©£
[óñBé] áøc déîMîàaà øa äéîøé áøc dézòîL àìæà ïàîk ,- ¦§¥§©¥§©©§¨§©§¥§©¦§§¨©©¨

oii mpew xne`dy `a` xa dinxi ax ly eixac exn`p in zrck
,mkgl dl`y jixv jygzykl meid mreh ip`y,ïúð éaøk§©¦¨¨

dxifbd z` xefbl mewn yi ezhiy itl wxe ,mixcp oeera xingnd
,zxkfpdøãBpä ìk ,øîBà ïúð éaø àéðúclr xaer epi`y it lr s` §©§¨©¦¨¨¥¨©¥

excpäîa äða eléàk,zenad xeqi` zryaBîéi÷îäå`ly - §¦¨¨¨¨§©§©§
`ed ixd ,excp lr l`ypäéìò øéè÷î eléàkoaxw dna dze` lr - §¦©§¦¨¤¨

xcpd ziiyr mvry eixacn x`eane .ueg ihegy meyn aiigzne
oeikny xn` jkitle ezenk xaeq `a` xa dinxi axe ,`ed `hg
eze` miqpewe dxzi `xnega ea mibdep ,xcpe ie`xk bdp `ly§¨©
dxifb `idy it lr s` ,'cg` mei' eh` dxifb dl`y ekixvdl
oeik o`k wxe ,xcepy in lkl dl`y mikixvn oi` mle` .dwegx
xcpe dxiar xary xg`n eilr mixingn ,xefbl edylk cv yiy.

xn`e reayd rvn`a cnr m`y ,dpyna epipyìëa øeñà ,Bæ úaL©¨¨§¨
dlek úaMä:exary minid mr dpnp `edy oeik zayd meia s`e ©©¨¨

,`xnbd zl`eyàèéLtm`e xary reayd meiq `ed zayd meiy §¦¨
daiyn .ycgl `pzd `a dne ,ea xq`py `ed heyt xac ok

,`xnbdøîà÷ àúaLc éîBé àîéúc eäîmibdep mc` ipay oeik - ©§¥¨¥§©§¨¨¨©
eixaca yxtl xyt` did 'zayd ini' mya legd ini z` zepkl

,zayd mei z` `le legd ini z` wx xeq`l oeekzdyòîLî à÷̈©§©
ïì.exeqi` llka zayd mei s`y ¨

zhiy itl zx`ean `ide ,epiptly `xnbd zqxib `aed oldl
.o"xd zqxib `aez jyndae ,dpyna yxtnd
xn`e yceg y`xa cnr m`y ,dpyna epipyìëa øeñà ,äæ LãçŸ¤¤¨§¨

iniLãç Làøå ,Lãçädpnp `ed s` eiykr ea cnery dfàaäì ©Ÿ¤§ŸŸ¤§©¨
:ea xeq`e

,`xnbd zl`eyàèéLtok m`e `ad ycegl jiiy yceg y`xy §¦¨
,`xnbd daiyn .ea s` xq`py heytøñç Lãçì àëéøèöéà ék- ¦¦§§¦¨§Ÿ¤¨¥

ycegd ok m`e ,xqg ycg `ed ezligza cner `edy ycegdy
g y`x mini ipy dzr yie `ln did mcewddzr cner `ede ,yc

,yceg y`xc '` meiaLãç Làø àîéúc eäîy`x ly oey`x mei - ©§¥¨ŸŸ¤
ycegì,éåä øáòL,mcewd ycegd ly miyely mei `ed ixdyàìå §¤¨©¨¥§Ÿ
øñzéì,`ad ycegd ini lka `l` eaïì òîLî à÷,ea s` xq`py ¦§©¨©§©¨

c meyneø÷dilàçøé Léø éLðéàmipkn mc` ipa oeylay meyn - ¨¦§¥¥©§¨
.`ad yceg ly 'yceg y`x' miyelyd mei z`

:o"xd zqxib
xn`e ycegd rvn`a cnr m`y ,dpyna epipyøeñà ,äæ LãçŸ¤¤¨

Lãç Làøå ,Lãçä ìëadpnp `edy oeik xq`p epi` ycegd seqay §¨©Ÿ¤§ŸŸ¤
:àaäì§©¨

,`xnbd zl`eyàèéLtheyte `ad ycegl jiiy yceg y`xy §¦¨
,`xnbd daiyn .ea xq`p epi`yøñç Lãçì àëéøèöéà ék- ¦¦§§¦¨§Ÿ¤¨¥

zrya ea cnery ycegd ok m`e xqg didi excp ixg`y ycegdy
yceg ly yceg y`x ini ipy eidi eteqay `vnpe `ln `ed excp

,`adLãç Làø àîéúc eäî`edy ,yceg y`x ly oey`x mei - ©§¥¨ŸŸ¤
,mcewd yceg ly miyely meiìéåä øáòLini meiq `l` epi` - §¤¨©¨¥

mcewd ycegdøñzéìå,ea s` xq`i `linne -îLî à÷ïì òceø÷ §¦§©¨©§©¨¨
àçøé Léø éLðéàyceg y`x `xwp `ed mc` ipa oeylay - ¦§¥¥©§¨

ycegd mr xq`p epi` jky oeike ,`ad ycegl eze` mikiiyne
.mcewd

.o"xd zqxib o`k cr
xn`e dpyd rvn`a cnr m`y dpyna epipyìëa øeñà ,Bæ äðL̈¨¨§¨

dlek äðMä: ©¨¨¨
,zwtzqn `xnbdéàî ,'íBé íòBè éðàL ïéé íðB÷' øîà ,eäì àéòaéà¦©§¨§¨©¨©¦¤£¦¥©
m`d ,epic dn -íBiäk dépécmreh ip`y oii mpew' xn`y ink - ¦¥§©

,jygzykl xzeny 'meidBàepic `nykxn`y in'ãçà íBé' §¤¨
.zrl zrn xq`py

:epizpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbd
,ïéúéðúnî òîL àzepipyyøeñà ïéà íBiä íòBè éðàL ïéé íðB÷ ¨§©¦©§¦¦¨©¦¤£¦¥©¥¨
,CLçzL ãò àlàxn`yk `weecy dpynd oeyln wiicl yie ¤¨©¤¤§©

,jygzy cr `l` xeq` epi`y df oic xn`p 'meid'àäxn` m` ¨
mreh ip`y oii mpew','íBééîc ãçà íBékxn`y ink epic `di - §¤¨¨¦

meiqn ixdy ,`xnbd dgec .zrl zrn xeq` didie cg` mei
,jtidl rnyn dpyndøîà ,àôéñ àîéàmreh ip`y oii mpew'íBé ¥¨¥¨¨©
,íBéì íBiî øeñà 'ãçàxeq` 'cg` mei' xn` m` `weecy rnyn ¤¨¨¦§

,meil meinàämreh ip`y oii mpew' xn` m`éîc íBiäk 'íBéepic - ¨§©¨¦
dwiqn jk jezn .jygzy cr wx xeq`e 'meid' xn`y ink

,`xnbdàäî àlàef dpynn -dpéî òîLîì àkéìheytl oi` - ¤¨¥¨¥¨§©§©¦¨
`vnp `tiqae `yixa dpynd ixaca wcwcp m` ixdy .epipiprl
wecwca zexedl `pzd zpeek oi` i`ce ok m` ,dixaca dxizq

.mixzeq eixac eidi ok m`y ,ok epic xkfend ote`a wxy
:wtqd z` heytl cer dqpn `xnbd

òîL àz ,éMà áø øîàdf wxta oldl diepyd dpynd ixacn ¨©©©¦¨§©
(.bq)xn`e dpyd zligza cnery mc` ,íòBè éðàL ïéé íðB÷¨©¦¤£¦¥

äðMä,m`äðMä äøaòúðmipya wx xq`idl ezpeeky mixne` oi` ©¨¨¦§©§¨©¨¨
`l` ,dheyt dpy xeriyk yceg xyráe da øeñàyceg,døeaéò ¨¨§¦¨

,`xnbd zxxan .yceg xyr dyely epiidcéîc éëéädfi`a - ¥¦¨¦
,xcp gqep¨©
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ינצלו את ימי החנוכה )ובתוט הכנה לזה – גם את הימים שלפני חנוכה( להגדיל 
ולהגביט את העניין של "מבצע תפילין"

משיחת י"ר כסלו, ה'תשכ"ח
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חב"ד טד 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

ãòäæ ìëå[hkxzìëa ìkä-éøáãì íøéæçäì øzî ¯ Bãéa ïãBòa ìáà ,ätLàì òébäLk Bãiî í÷lñ øákLk §¨¤§¤§¨¦§¨¦¨§¤¦¦©¨©§¨£¨§¨§¨ª¨§©£¦¨§¦§¥©Ÿ§¨
íëBúì íéî úðéúð éìa óàå ,ïéðò[lxzíB÷î ìëì Bìèìèì øzî Bãéa øák BðLé íàL äö÷î ìk ïéãk , ¦§¨§©§¦§¦©©¦§¨§¦¨ª§¤¤¦¤§§¨§¨ª¨§©§§§¨¨

äæa øéîçäì áBhL íL øàaúpM äî éôìe .äìòîì øàaúpL Bîk ,äöøiL[`lxzíëBúì ïzì áBè ïàk íb ¯ ¤¦§¤§¤¦§¨¥§©§¨§¦©¤¦§¨¥¨¤§©£¦§¤©©¦¥§¨
Bãéa ïãBòL óà íéî[alxz: ©¦©¤¨§¨

עד  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

הלכה  ביאורי
[èëøúäæ ìëå אם הגרף החזרת לעניין חילוק שישנו -

לאו. אם שוב בו להשתמש צריך
íëåúì íéî [ìøú'הבריות 'כבוד היתר מצד אינו כי -

מדין  הוא אלא האפשר, ככל בטלטול למעט שצריך
בידו'. 'עודו

äæá øéîçäì [àìøú במקום בעלמא חומרא -

.573שאפשר 
åãéá ïãåòù [áìøú החזרת האוסרת הראשונה לדיעה -

מים, נתינת ידי על אפילו הצורך במקום שלא הגרף
בידו" כבר "ישנו של להיתר צריכים וגם 574עדיין ,

ידי  על עניין בכל הגרף לטלטל המתירה השניה לדיעה
למקומו  שיחזירו עד בידו להשאירו טוב מים .575נתינת

והוספות  ציונים
קנא.573) הערה לעיל עיין
המים,574) נתינת מועילה מה זו לדיעה צריךֿעיון

לדעת  לחוש מועילה המים שנתינת משמע ומשוע"ר
שונות, קולות של צירוף סתם ולא בידו בעודו המחמירים
ראוי  שהגרף מראה המים נתינת שעלֿידי לומר יש ואולי
מחמת  "מוקצה ואינו כלי) כיסוי (ע"ד נוסף לשימוש
הערה  לעיל (ראה לאיסור שמלאכתו כלי אלא מיאוס"
מודים  שכולם הי"א) פכ"ד הרמב"ם על ובצפע"נ תקסה,
כלל  שבדרך שכיון (אלא בידו", כ"שעודו לטלטלו שמותר
המים  בנתינת אין לבהמה, מים אפילו שם ליתן שלא מקפיד
גופו  מחמת מוקצה בטלטול למחמירים לחוש כדי אלא

ומקומו  גופו לצורך טלטולו להתיר לא אבל בידו, כשעודו
כמו  הבריות כבוד משום להיתר צריך שאז מידו כשהניחו

הקודם). בסעיף וכמבואר גופו, מחמת מוקצה כל
החזרת 575) המתירה השניה לדיעה שגם משמע משוע"ר

יניח  שלא טוב לכתחילה עניין, בכל מים נתינת ידי על הגרף
ועלֿפי  בידו, ישאירנו אלא לאשפה כשיגיע מידו הגרף את
המים  נתינת שלולא לומר יש תקעד) (הערה לעיל המבואר
למעט  צריך (ואז בלבד הבריות כבוד משום מותר הטלטול
לכתחילה  הותר המים בנתינת אבל האפשר), ככל בטלטול

בידו". "עודו משום שירצה מקום לכל הטלטול

$
â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÁÒÙ‰ ÍÂ˙· ıÓÁ ˙Â·Â¯Ú˙ ÔÈ„ ÊÓ˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

ðåðîî ÷ôúñäì ïéà ïéé õîåçá ø÷åö ïéáøòîù úåîå÷îá
:æ"ñú ïîéñ ïééò çñôä íãå÷ åððéñ ïë íà àìà çñôá

àðéìëá áåàùì àìù çñôä éðôì íåé íéùìù ìë ïéøäæð ùé

àåä õîç éìëä ë"à àìà çñôì òðöåîä õîåçå ïéé ïî õîç
åáàùå åøäæð àì íàå õîç êåìëéì íåù åá ïéàù óèåùå ÷øåî
åúåúùì àìù ïéøäæð óèåùå ÷øåî åðéàù õîç éìëá åðîî
íúñ éøäù øåñéà ùùç ïàë ïéà ïéãä ø÷éòî ìáà çñôá
ã"åéá øàáúðù åîë ïéòá êåìëéì íäá ïéàå íéé÷ð ïä íéìë
é"ò àìà ïðåöá èìôð åðéà éìëä éðôåãá òåìáù äîå ä"ö 'éñ

:ä"÷ 'éñ ã"åéá øàáúéù åîë úòì úòî äùéáë

 מתוטת טבותינו נשיאי חב"ד 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טה

 לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי   205 

טה

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

áðïéîéùîù é"ò åð÷úì íéöåøå åúéàøî ääëåäù ïáì ïéé
øäæäì ïéëéøö äèç áìç èòîå äîäá áìç èòî åëåúì
åà çñôá åðîî äúùé àîù äøéæâ ïãâðë íéùù ïééäá äéäéù
ìáà åá øëéð áìçä ïéàù ïåéë øùá íò åúåà äúùé àîù

åá ùéùëíéùéùìèáì øåñàù ô"òàå øåñéà ùùç ïàë ïéà
á íéãéá øåñéà,íéùéùåð÷úì åúðååë ïéàù ïåéë íå÷î-ìëî

åúðååë àìà çñôá åúåúùì éãë åà øùá íò åúåúùì éãë
åðéà ë"à åéøçàì åà çñôä íãå÷ åãáì åúåúùì éãë åð÷úì

.ììë øåñéà íåù ìèáî

íò åúåúùì øúåî ïééä êåúá íéùéùá áìçä ìèáúðù øçàå
íãå÷ åððéñ ïë íà àìà) çñôá åúåúùì øåñà ìáà øùá
äôé ìåìá äèç áìç ìë ïéà àîù ùåçì ùéù éôì (çñôä
ãîåò àåäå äèîì ãøéå èòî åðîî ììöð àìà ïééä êåúá äôé
:ïééä êåúì åäùî íòè åðîî èìôðå çñôá ïééä êåúá åðéòá

âשני âיום
âðíéøñð åá å÷áãù ÷öá åäùî äá ùéù ïéé ìù úéáç

ìù ïééî úåúùì øåñà äù÷åð õîç àåä äæ ÷öáù ô"òà
ïééä êåúì åäùî íòè åðîî èìôðù éôì çñôá åæ úéáç

á ìèáúî åðéàå çñôáíéùéùêåúì íéãéá ïééä ïúð àåäù ïåéë
øåñéà ìèáì ïéåëúîë äæ éøä ÷åáã ÷öá äá ùéù åæ úéáç
.è"ö 'éñ ã"åéá ù"îë úéîìåò ìåèéá åì ïéà êëéôìå íéãéá

úìéëà øúéä úòù äúéä íù ïééä úà ïúðù äòùá æàù óàå
äùòðù úáåøòúäì àìà ìéòåî äæ ïéà íå÷î-ìëî ,õîç
íãå÷ ïééä êåúì ÷öáäî èìôðù íòèä åðééäã øúéä úòùá
ïåéë çñôá øåòéðå øæåç åðéàå íéùéùá ìèáúî àåä çñôä
úòùá äùòðù úáåøòúä ìáà øúéä úòùá ìèáúð øáëù

øåñéàåðéà çñôä êåúá ÷öáäî èìôðù íòèä åðééäã
éãé ìò íéãéá äùòð äæ úáåøòúù ïåéë óìàá åìéôà ìèáúî
úòù äúéä æàù óàå ÷öá äá ùéù åæ úéáçá ïééä ïúðù
:øåñéà úòùá íâ úáåøòú äùòð ïë éãé ìò íå÷î-ìëî øúéä

ãðøáë éàãåá çñôä íãå÷ íéùãç 'á ÷áã äæ ÷öá íàå
êëìå íòè íåù åðîî èìôð ïéàå çñôä òéâäùë äù÷úð

.çñôá äæ ïéé úåúùì øúåî

é÷ãñî ãçà íå÷îá úéæë äæ ÷öáî ùé íà íå÷î-ìëîå
åîë èéè åéìò çéèéù åà çñôä òéâîùë åøòáì áééç úéáçä

:äæ ïéã éèøô ìë íù ïééò á"îú 'éñá øàáúðù

äðéøç àåäù øáã ìëïäá àöåéëå øñåá åà çìî ïåâë ó
åëåãéðù å"ö ïîéñ ã"åéá øàáúéù íéôéøçä íéøáãî
äé÷ðå úçãåî àéäå äîåé úá äðéà åìéôà õîç ìù äëåãîá
åëåãéðù éô ìò óà çñôá íìëàì øåñà ïéòá åäùî äá ïéàù
ïä äëéãä ÷çåã éãé ìòå íúåôéøç éãé ìòù éôì çñôä íãå÷

.äëåãîá òåìáä õîçî ïéòìåá

ïéàå õîç ïäá êåãì ïéìéâø ïéàù åðìù äëåãîá íå÷î-ìëîå
ïéìáúä êåúá õîç åäùî ïäá êãéð àîù àìà ùùç íäá
íäî èìôð íà óà ïë íàå äðùä ìë íäá åëåãéðù íéôéøçä

åëåãðù íéôéøçä ïéìáú åà çìîä êåúì õîç åäùî íòè
øúåî êëéôìå çñôä íãå÷ íéùéùá äæ íòè ìèáúð øáë ïäá

:çñôä êåúá åììä ïéìáúå çìî ìåëàì

âשלישי âיום
åðøúåî ïéãä ïîù éô ìò óà õîç ìù éìëá ïåúðä çìî

òãåé åðéà íà åìéôàå é÷ð äéä éìëä íà çñôá åìëàì
äî èéìôî çìîä ïéàå ïä íéé÷ð íéìë íúñ éøä é÷ð äéä íà
íå÷î-ìëî ,åëåúá êåãéð ë"à àìà éìëä êåúá òåìáù
éìëá çðåî äéäù çìîá çñôá ùîúùäì [àìù] øéîçîä
àåáú é÷ðå çãåî äéäå åîåé ïá äéä àì åìéôà õîçî òåìáä
èéìôäì çë åì ùé çìîäù øîåàù éî ùéù éôì äëøá åéìò

.éìëä êåúá òåìáù äî

õîç åá ùîúùäì ïéìéâø ïéàù éìëá ïåúðä çìî íå÷î-ìëîå
:øéîçäì ïéà äá àöåéëå äëåãî ïåâë ïéîçá

:ÁÒÙ‰ ÍÂ˙· ıÓÁ ˙Â·Â¯Ú˙ ÔÈ„ ÊÓ˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

æðéøç åðéàù øáã ìëåìéôà õîçî òåìáä éìëá êåãéðù ó
êåúá êåãéð åìéôà çñôá åìëàì øúåî åîåé ïá àåä
éìëä êåúá òåìáù äî úèìôî äëéãä ïéàù éôì çñôä

éøç øáã åðéà êãéðäùë.ó

åá ïéàå é÷ð àåä íúñä ïîù éìë íúñá íéøåîà íéøáã äîá
úö÷ êìëåìî àåäù éìëá êãéð íà ìáà ïéòá õîç êåìëì
åìéôà çñôá åìëàì øåñà çñôä íãå÷ êåãéð åìéôà õîçî
òìáð äëéãä ÷çåã éãé ìòù éôì äôé äôé åçéãäì äöåø íà
èìôð åðéàå éìëä ô"ò ïéòá äéäù êåìëìä ïî úö÷ åëåúá

:äçãä éãé ìò åðîî

çðéøç åðéàù øáã ìëàåä åìéôà õîç ìù ïéëñá êúçðù ó
íå÷îá äôé åðçéãéù éãé ìò çñôá åìëàì øúåî åîåé ïá
äçãä ïéà íéàåù÷áã å"ö ïîéñ äòã äøåéá ïééòå) êúçä

.(íòèä íù ïééò ,êúçä íå÷î øåøâì êéøöå íåìë úìòåî

àîìòá éàø÷à àåäù åúéáá êúçðùë íéøåîà íéøáã äîá
ïåâë éøëðä ãéá úåòéá÷á õîç ìù ïéëñá êúçðù øáã ìáà
àåäå çñôá íéøëðä íéøëåîù (ïéñ÷àì ïéøå÷ù) âã úëéúç
øéîçäì áåè úô ïäá ïéëúåçù íäìù íéðéëñá çñôá êúçð
.äçãä éãé ìò åìéôà çñôá ìåëàì àìù õîç úøîåç íåùî

øúåîå øéîçäì êéøö ïéà çñôä íãå÷ åäåëúçùë ìáà
.äçãä éãé ìò çñôá åìëàì

âרביעי âיום
ìë éøä çñôá ìéùáúä êåúì ìôðå åäåçéãä àì íàå
êúçðù øáã åúåà ãâðë 'ñ åá ùéù éô ìò óà øåñà ìéùáúä
ïéëñá àîìòá éàø÷àá åúéáá êúçð åìéôàå õîç ìù ïéëñá
úà çð÷ àì íà íå÷î-ìëî ,åîåé ïá äéä àìù åì òåãéù
õîç èòî äéä íúñä ïî øáã åúåà êúçù íãå÷ äôé ïéëñä
ïéëñä ÷çåã éãé ìò øáã åúåà åá êúçðùëå åá ÷åáã
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êúçðù øáãá ÷áãðå ïéëñä ïî õîç åäùî ãøôð åúëéúçá
ìéùáúä êåúì åá ÷åáãä õîç åäùî íò øáã åúåà ìôðùëå
äæ ìò ïé÷ìåç ùéå õîç åäùîä úîçî ìéùáúä ìë øñàð
ïî àìà é÷ð åðéà ïéëñ íúñ íéîëç åøîà àìù íéøîåàå
øáã åðéàù õîç ìáà êøñðå ÷áãðä øáã àåäù úéðåðîù
íúñ ìë éøä ïéëñäî ãøôð àåä èòî çåðé÷á åì êøñðå ÷áãð

ã ìë êëéôìå åðîî àåä é÷ð ïéëñéøç åðéàù øáêúçðù ó
êåúá éøëðä ãéá úåòéá÷á êúçð åìéôà õîç ìù ïéëñá
øúåî ìéùáúä éøä ìéùáúä êåúì ìôð åçéãäù íãå÷å çñôä
íäéøáã ìò êåîñì ùéå åãâðë 'ñ åá ïéàù éô ìò óà äìéëàá
úçîù êøåöì ïåâë ÷çãä úòùá åà äáåøî ãñôä íå÷îá
øàáúðù åîë åëøö ìë íéøçà íéìëàî åì ïéàù áåè íåé

:äìòîì

èðéøç øáã ìëïá åðéà åìéôà õîç ìù ïéëñá êúçðù ó
çñôä íãå÷ êúçð åìéôàå äôé çðå÷îå é÷ð àåäå åîåé
÷çåã éãé ìòå åúåôéøç éãé ìòù éôì çñôá åìëàì øåñà
òìáðå ïéëñá òåìáä õîçä íòè èìôð åúëéúçá ïéëñä
úîçî íòèä úîéâô úà ìèáî åúåôéøç éãé ìòå êúçðá

:çáùì íòè äùòðå åîåé ïá åðéàù

âחמישי âיום
ñéøç øáã ïéàø÷ð ïä ïúåøéøî úîçî íéúéæïëúç íàå ó

êë øçàå åîåé ïá àåäå é÷ð åðéà åìéôà õîç ìù ïéëñá
éî éøä åîåé ïá õîç ìù éìëá íéîå çìîá íúåà ùáë
'ñá õîçä ïäá ìèáúð øáëù éôì çñôá ïéøúåî äùéáëä
ïéëñä äéä àì åìéôà ïéøåñà ïîöò íéúéæä ìáà çñôä íãå÷
íéúéæä ìë óøöð íàù ô"òàå íéôéøç ïäù ïåéë åîåé ïá
ìò óà ïéëñä úèéìô ìèáì 'ñ ïäá ùé äæ ïéëñá åëúçðù
òìáð úéæå úéæ ìë àîù ùåçì ùéù éôì ïéøåñà íìåë ïë éô
úéæä óåâ ìëá äæ åäùî èùôúð àìå ïéëñä úèéìôî åäùî
êúçä íå÷îá òìáð äæ åäùî ìë àìà 'ñá åëåúá ìèáúéù
õîç íòè ïúéì éãë äæ åäùîá ùéù ïéðòá èòî åì êåîñå
ùåçì ùé ïëå åëåúá òåìá àåäù úéæäî íå÷î åúåàá øåîâ
åìéôàå ïåøçàä è"åéá åìéôà ïéøåñà íìåë êëìå úéæå úéæ ìëá
èòî åì êåîñå êúçä íå÷î úà úéæ ìëî øéñäì äöåø íà
íéúéæ äîëáù øùôàã íåìë ìéòåî äæ ïéà øúåîä ìåëàìå
ïéòãåé åðà ïéàù éôìå ïôåâ ìëá ïéëñä úèéìô ïäá äèùôúð
éãë ùé ïäî íéúéæ 'ñá íà åìéôàå) ïéøåñà íìåë êëéôì åúåà
ãàî íéúéæ äáøä ãåò ïàë ùéå 'ñá ïéëñä ìë úèéìô ìèáì
ìëù øàáúð øáëù íåìë äæ ïéà áåøá íéúéæ 'ñä ìèáì éãë
øåòéðå øæåç àåä çñôä íãå÷ áåøá ìèáúðù ùáéá ùáé

.(çñôá

ïìëàì øúåî çñôä íãå÷ ãçé åìà íéúéæ ìë ìùéáå øæç íàå
äéäù íå÷îî õîçä íòè èìôð ìåùéáä éãé ìòù éôì çñôá
'ñá ìèáúðå íéúéæä óåâ ìëá èùôúðå úéæå úéæ ìëá òåìá

àì íà ìáà çñôá øòéðå øæåç åðéàå çñôä íãå÷ïìùéá
ìùåáîë àåä ùåáë ìëå íéîé äîë íéîá ïéùåáë ïäù ô"òà

ìòù äùéáëä ìò ïéëîåñ ïéàå ùîî ìùåáîë åðéà íå÷î-ìëî
ìò ïéëîåñù åîë åá òìáðù íå÷îî èìôð øåñéà àäé ïë éãé
äìòâä éãé ìò àåä ïéøåñàä íéìë øùëä éøäù ìåùéáä

.íéîé äîë åìéôà ïéððåö íéîá äùéáë éãé ìò àìå ïéîçá

âשישי âיום
çñôä íãå÷ ãçéá íéúéæä ìë ìùéá åìéôàù íéøîåà ùéå
ãâðë 'ñ íäá ùéù íéøçà íéøáã ãåò íäîò ìùéá åìéôàå
éôì çñôá ïøåñéàá ïéãîåò íéúéæä ïë éô ìò óà íéúéæä ìë
éãé ìò éøîâì õîçä íòè åðîî èìôð àì úéæå úéæ ìëù
èùôúð äæ åäùîù éô ìò óàå åäùî åá øàùð àìà ìåùéáä
íå÷î ìëî 'ñá åëåúá ìèáúðå úéæä óåâ ìëá ìåùéáä éãé ìò
úéæä úö÷îá õîçä íòè ùâøð äéä åìùéáù íãå÷ù ïåéë
õîç íù àø÷ð äéäå èòî åì êåîñå êúçä íå÷îá åðééäã
åðîî èìôð àìù ïåéë úö÷î åúåàá òåìáä íòè åúåà ìò
àø÷ð äéäù åîë õîç íòè àø÷ð äæ íòè éøä éøîâì õîçä
úö÷î åúåàá ùâøåî íòè ïúéì éãë åá äéäù åìùéáù íãå÷
úö÷î åúåàá òåìáä äæ åäùî íòè ìò õîç íù ùéù ïåéëå
àåäù äæä úö÷îä úà øñåàå çñôá øåòéðå øæåç àåä éøä
ùéù ïîæ ìë íìåòì ìåèéá åì ïéà çñôá õîçäå åëåúá òåìá
ìù åøåòéù àåä äîë íéòãåé åðà ïéàù éôìå åéìò õîç íù
ìùáúðù íãå÷ õîç íòè åá ùâøð äéäù äæä úö÷îä
úéæ ìë ïëå åìåëá ùâøð äéäù øùôàù øåñà úéæä ìë êëéôì

.åìåëá õîçä íòè ùâøð äéä àîù åá ÷ôúñäì ùé úéæå

çìá çì 'ñî úåçôá çñôä íãå÷ áøòúðù øåîâ õîç ìáà
ùáã éî ãåò åëåúì ìôð êë øçàå ùáã éî êåúì øëù ïåâë
íëåúáù øëùä ãâðë 'ñ ìëä ïéá ùéù ïéðòá çñôä íãå÷
ô"òà øåòéðå øæåç øëùä ïéàå çñôá ìëä úåúùì øúåî
ùâøð øëù íòè äéäå 'ñî úåçôá äìçú áøòúðù
àø÷ðù ïåéë íéøîåà ïéà õîç íù åéìò àø÷ðå úåáåøòúá
ã"åéá øàáúðù íòèî åðîî ò÷ôð åðéà áåù õîç íù åéìò

.ù"ò å"÷ 'éñ

ùé íéøôåñ éøáãî çñôá åäùî øåñéàù ïåéë äëìä ïéðòìå
íìëàì àìù øéîçîä íå÷î-ìëîå äðåùàøä àøáñë ì÷äì

.äëøá åéìò àåáú ïåøçàä è"åé ãò

âקודש âשבת
é÷ðå çðå÷î àåä åìéôà õîç ìù ïéëñá åëúçðùë äæ ìëå
àìù åà äùãç ïéëñá íëúçì øäæð íà ìáà åîåé ïá åðéàå
ø÷éòî çñôá íìëàì øúåî íìåòî ïéîçá õîç äá ùîúùð

åùáëð åìéôà ïéãäõîç ìù äøéã÷á íéîå çìîá çñôä íãå÷
íéúéæì äøéã÷äî èìôðù õîçäù éôì äîåé úá äúéä àìù
éøç øáãáù éô ìò óàå ,íâôì íòè ïúåð àåä çñôä íãå÷ó

ìò íéîä ïúðù ïåéë íå÷î-ìëî íâôì íòè ïúåð íéøîåà ïéà
íéîä éãé ìò) ïúåôéøç ìèáúðå ïçë ùìçåä øáë íéúéæä
äáøä ïä íéîäù àåäå (åæ äùéáë éãé ìò íäá åòìáðù

.ã"é÷ ïîéñ ã"åéá øàáúðù åîë íéúéæäî
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íéçåìî éðéî øàùë åðéã åîåé ïá õîç éìëá åùáëð íàå
ìù éìëá åùáëðå åçìîðù çìî íäá íéáøî ïéàù íéùåáëå

:äìòîì øàáúðù åîë åîåé ïá õîç

àñââåùá ïéá çñôä åéìò øáòù ìàøùé ìù øåîâ ïâã õîç
ïéá åðéîá ïéá ââåùá çñôä øçàì áøòúðå ãéæîá ïéá
áåøá ìèá àåä éøä ùáéá ùáé ïéá çìá çì ïéá åðéî åðéàùá
åðéà çñôä åéìò øáòù õîçù ïåéëã äìéëàá åìéôà øúåîå
ìáá åéìò øáòù ìò íéîëç åäåñð÷ù ñð÷ íåùî àìà øåñà
åðéòá ãîåò àåäùë àìà øåñà åðéà êëéôì àöîé ìáå äàøé

áåøá êë øçà áøòúð íà ìáà åéìò øáòù äòùá äéäù åîë
çñôä åéìò øáòù äòùá äéäù åîëî äðúùðù ïåéë øúéä

.íéîëç åäåñð÷ àì

ïéìèáî ïéàù øúéä áåøá íéãéá åáøòì øåñà íå÷î-ìëîå
øåñàù òãéù åðééäã ãéæîá åáøéòå øáò íàå äìçúëì øåñéà
åðéã åìèáì éãë øúéä áåøá åáøéò ïë éô ìò óàå åáøòì
øúåîå åúéá éùðàìå åì øåñàù ãéæîá øåñéà ìèáî øàùë
éèøô ìë íù ïééò è"ö 'éñ äòã äøåéá øàáúðù åîë íéøçàì

.äæ ïéã$
âהחסידית הפרשה - מקץ פרשת אור' â'תורה

[א] מּקץ ְִִֵַויהי

éäéå"1mlFg drxtE mini mizpW uTn"'Bâå(à ,àî õwî): ©§¦¦¥§¨©¦¨¦©§Ÿ¥§¦¥

äéðôlL äLøtì úøaeçî Bæ äLøt äpä(âë ,î áLiå): ¦¥¨¨¨§¤¤©¨¨¨¤§¨¤¨©¥¤

óñBé úà íé÷Lnä øN øëæ àìå"'Bâåàl"L éðtî ék ," §Ÿ¨©©©©§¦¤¥§¦¦§¥¤Ÿ
."õwî éäéå" äeäúð "øëæ̈©¦§©¨©§¦¦¥

íé÷Lnä øNå äòøt LiL Bîk ék :ïéðòä øeàéáe¥¨¦§¨¦§¤¥©§Ÿ§©©©§¦
"íé÷ìà äNò äæ úneòì äæ" Ck ,ätéì÷a2(ãé ,æ úìä÷), ¦§¦¨©¤§©¤¨¨¡Ÿ¦Ÿ¤¤

.elà úBðéça ïk íb Lé äMeã÷ã-àøèña ïë BîkL: ¤§¥§¦§¨¦§¨¥©¥§¦¥

äpäå,íéî ,çeø ,Là Y íãàä Lôða úBãBñé 'ã Lé §¦¥¥§§¤¤¨¨¨¥©©¦
,çBnäî Y úeçélä øB÷îe ;ála BðkLî Làä ãBñé :øôò̈¨§¨¥¦§¨©¥§©¥¥©©
épéî ìk úáàBL äàéøäå .íénä ãBñé ïkLî àeä íML¤¨¦§©§©©¦§¨¥¨¤¤¨¦¥
íBç úà øø÷ì ,äðwä éãé ìò çBnäî úeçéìå ä÷Lî©§¤§¥¥©©©§¥©¨¤§¨¥¤

.álä©¥
:úé÷ìà-Lôpa Cëå§©©¤¤¡Ÿ¦

miOd cFqiúòãå äîëç úðéça àéä ,çBna Y §©©¦©©¦§¦©¨§¨§©©
äáLçî úéì" ék óàå .BzáLçîáe BçBîa 'ä úãBáòa©£©§§©£©§§©¦¥©§¨¨

áéúk àìä ,"ììk déá àñéôz(âë ,àì éìLî)òãBð" : §¦¨¥§¨£Ÿ§¦¦§¥¨
amixrXíeôì ãç ìk" Y "dìòa`xEriW"déìéã3. ©§¨¦©§¨¨¨§¦¨¦¥

úé Búleãb úeèMtúä úðéçáa úeððBaúää eðééäåCøa §©§©¦§§¦§¦©¦§©§§¨¦§¨¥
ãBò ïéà" Y úéìëz ïéà ãò ähîìe õ÷ ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥¥§©¨©¥©§¦¥

"Bcálî(äì ,ã íéøác)"íàáö ìk åét çeøa" ék .(å ,âì íéläz), ¦§©§¨¦¦§©¦¨§¨¨§¦¦

ìL Bøeac ìLîì Bîëe ;"áéLç àìk Y dén÷ àlBë"å§¨©¥§¨¨¦§§¨¨¦¤
íãà ìk äæå .Bcâð ïéàk áLçðå åéìà ìèa àeäL ,íãà̈¨¤¨¥¥¨§¤§©§©¦¤§§¤¨¨¨

"ãBò ïéà" ék âéOäìe úòãì ìBëé "déìéã àøeòéL íeôì"§¦¨¦¥¨¨©©§©¦¦¥
"ìònî íéîMa"4íéëLîð íä íéðBzçzäå íéðBéìòä ìëå , ©¨©¦¦©©§¨¨¤§¦§©©§¦¥¦§¨¦

Lnî íä ïëìå .eðnî õeç øác ïéàå ,Cøaúé åét çeøî¥©¦¦§¨¥§¥¨¨¦¤§¨¥¥©¨
.dén÷ éáéLç àìk§¨£¦¥©¥

W`d cFqieúeððBaúäa ïéánä ,álaL ïBànvä àeä ¦¨¥©¦¨¤©¥©¥¦§¦§§
éàå ,Cøaúé Búleãâa,"éáéLç àìk dén÷ àlBk" Lnî C ¦§¨¦§¨¥§¥©¨¨©¥§¨£¦¥

,Là éôLøk äfò äáäàa Cøaúé åéìà BLôð äúìk úàæìå§¨Ÿ¨§¨©§¥¨¦§¨¥§©£¨©¨§¦§¥¥
,Cøaúé Bãeçéå 'ä øBàa ìlkúäì äéìàî äìBòä úáäìL©§¤¤¨¨¥¥¤¨§¦§©¥§§¦¦§¨¥
CLîpL Làä øBà òáèk ;ähîì úBéäì õôç Bðéàå§¥¨¥¦§§©¨§¤©¨¥¤¦§¨

.äìòîì-ähîìî Bòáèa§¦§¦§©¨§©§¨
,ähîì-äìòîìî àeä íénä úðéça ïk ïéàM äî©¤¥¥§¦©©©¦¦§©§¨§©¨
eðééäc .Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nî íéãøBé íénäL¤©©¦§¦¦¨¨©§¨¨§©§

éLînLìò øéàäì ,úBöîe äøBz Bæ 'ä øBà BLôð ìò C ¤©§¦©©§¨¦§§¨¦©
éç äzà Cçøk ìò"a úðéçáa ,ähîì BúBéäa íb BLôð©§©¦§§©¨¦§¦©§©¨§¨©¨©

'eë"5.

ïBànö äåøé äæ éãé ìò Ck ,Là ïéaëî íénäL Bîëe§¤©©¦§©¦¥©©§¥¤©§¤¦¨
áeúkL Bîk BLôð(à ,äð eäéòLé),"íénì eëì àîö ìk éBä" : ©§§¤¨§©§¨¨¨¥§©©¦

øçà íB÷îa øàaúpL Bîkøaçîä úðéça éãé ìò eðééäå . §¤¦§¨¥§¨©¥§©§©§¥§¦©©§©¥
àeä ,álaL Làä ãBñé úðéça íò çBnaL íénä ãBñé§©©¦¤©©¦§¦©§¨¥¤©¥

ädpTáeúkL Bîk ,äøBzä úBiúBà øB÷î úðéça àeäå . ©¨¤§§¦©§¦©¨§¤¨
(ä ,ã éìLî)øN" Bæ äðéça àø÷ðå ."äðéá äð÷ ,äîëç äð÷" : ¦§¥§¥¨§¨§¥¦¨§¦§¨§¦¨©

ämiwWO,çBnä úeçéìî ä÷Lî äàéøä áàBL BaL Y " ©©§¦¤¥¨¥¨©§¤¦¥©©
.BaL íénä ãBñiî: ¦§©©¦¤

.1.æ"ð÷ú úðLc [úáè 'á] ,äkeðç ,[õwî úLøt] úaLa ø"eîãà Løc Bæ úà)¤¨©©§§©¨¨¨©¦¥£¨¥¥¦§©
.(633 ãé áúk§©¨

.2[miwl`d]¨¡Ÿ¦

.3éøa àLãe÷ àc 'dìòa íéøòMa òãBð' :á ,â÷ àøiå øäæ)eäéàc ,àeä-C Ÿ©©¥¨¨©§¨¦©§¨¨§¨§¦§¦

à÷acàì ìéëéc änk ,ãç ìk déaìa øòLîc äî íeôì ÷acúàå òãéúà¦§§©§¦§©¥§©¦§©¥§¦¥¨¨©¨§¨¦§¦©§¨
.(déaìa òãéúà éëä ,déaìa øòLîc äî íeôìe .àúîëçã àçeøa§¨§¨§§¨§©¤§©¥§¦¥¨¦¦§§©§¦¥

.4.(èì ,ã íéøác ."ãBò ïéà úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa")©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©¥§¨¦

.5.(áë ,ã úBáà)¨
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eäæåäpäå" :íé÷Lnä øN ìL íBìçä ïéðòotbéðôì §¤¦§¨©£¤©©©§¦§¦¥¤¤§¨¨
'Bâå,"hgU`eúàmiaprd6'Bâåúà ïzàå ,qFMdìòsM §¨¤§©¤¨£¨¦§¨¤¥¤©©©

."äòøt©§Ÿ
" :LeøétotBìk úeììk àéäL ,ìàøNé-úñðk àø÷ð " ¥¤¤¦§¨§¤¤¦§¨¥¤¦§¨¨

"å .ìàøNé úBîLðmiaprdìkL ,úBîLð éöBöéð íä " §¨¦§¨¥§¨£¨¦¥¦¥§¨¤¨
ïéé úðéça Lé õBöéð ìëa ék .ãçà áðò íLa àø÷ð õBöéð¦¦§¨§¥¥¨¤¨¦§¨¦¥§¦©©¦

"íéLðàå íéäìà çnNîä"(âé ,è íéèôBL)úðéça àeäL , ©§©¥©¡Ÿ¦©£¨¦§¦¤§¦©
.eðéúBáàî eðì äMeøé àéäå .'äa çBîNì úøzeñî-äáäà©£¨§¤¤¦§©©§¦§¨¨¥£¥

.íéáðòa ïîèpä ïéé Bîk ãàî úøzeñî àéäL àlà¤¨¤¦§¤¤§Ÿ§©¦©¦§¨©£¨¦
éwîe ÷ìçå ìBâò àeä áðòäLøLôà éàå ,ãö ìkî BúBà ó ¤¨¥¨¨§¨¨©¦¦¨©§¦¤§¨
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LiL ì"pä ïéé úðéça úelbúä úðéça eléôàL :Leøét¥¤£¦§¦©¦§©§¦©©¦©©¤¥
íøBbL íBìçå ïBéîc Cøc íà ék ,íéizîà ïðéà ,Bì¥¨£¦¦¦¦¦¤¤¦§©£¤¥

øBàä úe÷lzñä'eëúBcnäL ,úBcî úðéçáì ìôBð ïëìå . ¦§©§¨§¨¥¥¦§¦©¦¤©¦
úBáBhä úBøt òáL" Y BLôða úBLbøð ïä'eë"úéLàøa) ¥¦§¨§©§¤©¨©§¥¦

(åë ,àî.
äðìëàzå" ,úBøçà úBøô òáL ïäéøçà úBìBò ãiîe¦©©£¥¤¤©¨£¥©Ÿ©§¨

'eë"äðaø÷ ìà eàá ék òãBð àìå ,20÷lzñpL :Leøét . §Ÿ©¦¨¤¦§¤¨¥¤¦§©¥

ìltúä àì elàk Bì äîãpL ãò Ck ìk øBàä ílòúðå§¦§©¥¨¨©©¤¦§¤§¦Ÿ¦§©¥
.íìBòî¥¨

úðéçáa ïk ïéàM äîsqFiéñBî àeäL Yäaøîe ó ©¤¥¥¦§¦©¥¤¦©§¤
ì ïBëî úBéäì Cøaúé åéðôì çeø-úçðå âeðòz,BzáL ©£§©©©§¨¨¦§¨¥¦§¨§¦§

úBLbøð úBcnä ïéà æàå ,íéðBzçza äøéc Bì úBéäìå§¦§¦¨©©§¦§¨¥©¦¦§¨
úBáBhä úBøô òáL" àì ,ììk BLôða'eëïkL ìkîe ," §©§§¨Ÿ¤©¨©¦¨¤¥

.BëBúa æeðb áBè ÷ø ,"äìòîìî ãøBé òø ïéà"L: ¤¥©¥¦§©§¨©¨§

$
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האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

בראשית  פרשת - יובל את עדה ותלד

(ãî)äðäåíìåçá ìáåéå ìáéã úåâøãî 'âá ì"ðä ã"ò
úåììëúä úåâäðä øãñá àá àåäù íåôàìîå
øéù ïéðòá æ"ë ïáåé êë ì"ðë ùîùä êåìéä øãñáå 'åçåøä
øàåáî äðäã .ì"ðä 'åë ùìåùî øéùå ìåôë øéùå èåùô
ïåöøáù âåðòúä 'éçá àåäù øéùä ïéðò úåììë ùøùá äìòîì
ìå÷ åîë àåäù â"åçì 'éèð åá ùéù íòèå ìëùá áëøåîù
êàìîä ìù 'âùäáù âðåòä ïôåà éôìå 'åë úåøéøî ìå÷å äåãç
ìåèáá ùéù úåâøãîä éðôåà éåðù àåäå åìù øéùä ïôåà ä"ë
íà ì"ðë ò"âáù ãåîòá úåîùðå íéëàìîä úééìòá ïéàì ùéä

àåä äáäàáù ìåèááìëùá áëøåîä âðåòáù øéùä ô"ò
âðåòáù øéùä ô"ò àåäù äàøéáù ìåèáá íàå äáäàì äèåðä
úåììëúä ùé íéîòôìå 'åë äàøé ãéìåîù ìëùá áëøåîä
÷çöéå íäøáàá ì"ðë äáäàá äàøéå äàøéá äáäàã ìåèáî
âðåòá ìëùá äâùäáù â"åçã úåììëúäî ë"â àá åäæù â"äëå
'ëçá âðåòä úåìâúä åäæù ìåôë øéù '÷ðä àåäå äæë áëøåî
â"åçã úå÷ìçúäá äèðéù íòèå äâùäá äðéáì êùîð 'ëçîå
øéù '÷ð ë"ò íäìù úåììëúää 'éçáå ø"éåàå úåøéøîå äåãçë
äàáù éôì â"åçã 'å÷ìçúäá äàáä äëùîää ÷ø åäæù ìåôë
úåìòôúää åáééçéù úåâùä éðéî 'áî áëøåîù äâùäå ìëùá
'éçáá íâå úåøéøîå äåãçë åà ø"éåàá â"åçã úåâøãî 'áã
à"ë ùîî éåìéâá àá àì ïééãò ìáà íäìù úåììëúää
øå÷îä åîë ÷ø åäæå æ"òæ íúåììëúä ïôåàá íâå ò"ôá úåäîá
øãñì âéäðîä øå÷îá ì"ðë íìåçá ìáåé '÷ðù ìòåôá âéäðîä
éììë øå÷îå ùøù 'éçá êë 'åë íúåììëúäå úåçåøä úåëéìä
úåììëúää éðôåàáå ãçåéî øéùá ìåèáä úâäðäå úå÷ìçúäì
â"åçã úå÷ìçúäì ììåëù éðôî ìåôë øéù '÷ð äæ â"åçã

ìëùä úâùäáù âðåòá ìåôë àåäù äæ øéùá íúåììëúäå
ã"åéã 'ãå÷ð åîë) íìòäá àåä ïééãòå 'ëçî ìá÷îù äðéáã
íìåçá ìáåé åäæå éåìéâì íìòää ïî äðéáì òéôùäì åçëá ùéù
éåìéâá â"åçã úåãîä åãìåéù íãå÷ äðéá úéîéðô 'éçá àåäå
'åë ìáåéä êùîá (â ,èé úåîù) åîë äàìéò àìáåé '÷ðù ùîî
åðééäã ìòåôá åðîî äéäúù äâäðä ìëì âéäðîä çë àåäù
øéùã úåìå÷ä úáëøäå úâäðäì øå÷îå ùøù äéäé åðîîù
ùîî ìòåôá àìå çëá àåä ïééãò ìáà íéðåù íéðôåà äîëá
úåãîì ìëùä úâùäî éåìéâì íìòää ïî êùîð øùàë êà
íéìåìëä ìåèá éðéî äîëá øéù úåìå÷ éðéî äîë úåéäì â"åçã
ìáåé åäæ òáåøî øéùå ùìåùî øéù åäæù éåìéâá ø"éåàî
åîë) ìòåôá úëùîðù äëùîäå äâäðää àåäù íåôàìîá
ááåñ ááåñ ù"îë ùîî ìòåôá øãñë ùîùä áåáñå êåìéä
î"ôá åâéäðî àåä ìáà åâéäðîä øå÷î åäæù ô"òà çåøä êìåä
'éçáã äãîä å÷ 'éçá àåäå 'åë øãñë úåáùðîä úåçåøá ïëå
ìëáù â"åçã úåììëúäå äâéæîá ïåëð øãñ äùåòù ïå÷úä
äìéìá àåäù øåòùå äãîá ìëä à÷åã ë"åà ìë ãåãîì ïéå÷ä
íéîå ùà óøè åîë à÷åã ÷ã÷åãîå ïåëð øãñá úåáåøòúå
åìòùá ããî éî (áé ,î 'éòùé) åîëå â"äëå ì"ðë äæá äæ ïììáå
äãîá íé÷åúî íò íéôéøç íéîòèî äâéæîä î"ãò åäæù íéî

éøç ø÷å íç øáãî úåàåôøá äâéæîä åîëåäãîá ìëä êøå ó
á÷òéã éòöîàä å÷ àåäù ú"úä 'éçááù äòøëää åîë àåäù
ùøù äãîä å÷ '÷ðä àåäù ç"å÷ä 'éçá åäæ ììëáå ì"ðë
àìàîù àììëàì ìåëéå éìëá ô"åà ìë ããåîù ììëá ïå÷úä

éìçäì åîë 'ðéîéá'éçá åäæù 'åë 'åáâä éìëá ãñçä øåà ó
'åáâã úåììëúäääãîá ìëä â"äëå 'åáâáù ãñç íò ãñçáù
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úåøåàá 'à íéøáã 'áá åäæå íìòäá àìå à÷åã éåìéâáå øåòùå
'÷ðù ïå÷úä 'éçá ø÷éò àåäù øåàä íéìéáâîä íéìëá 'áäå
úåâøãî 'ãä ìë úåìâúäë òáåøî øéù åðééäå 'åë íéãåøá
ïéðòá òåãéë òáåøîë çèù '÷ðù æ"òæ íúåììëúäå â"åçã
äùòð å÷ä ïîå å÷ä êùîð äãå÷ðä ïîù ììëá çèù å÷ äãå÷ð
íìåçá ìáåéá íìòäáù 'ëçã 'ãå÷ð 'éçáî êë 'åë çèùä
çèùä äùåòä å÷ä 'éçá àåäù íåôàìîá ìáåé êùîðå äùòð
à÷åã éåìâá øåòùá ë"åàä úãéãî åðééäã éìëäå øåàä àåäù
'éçá åðééä äìòîìå) ì"ðë òáåøî øéùå ùìåùî øéù àåäù
äî çëá åîöòá øòéùù åîë åäæù ç"å÷ä éðôìù äãå÷ð
ãéúòù úåîöòá úåæåðâä ñ"ò åðééäã ìòåôá úåéäì ãéúòù
éìâ 'åë ùéøá ù"î àåäå ùîî ë"åàá ç"å÷á éåìâá àáìó

êùîðù àåä åæ äãå÷ðã íìòää ìù éåìâäå 'åë ò"äèá åôéìâ
øéù 'éçá àåäù éåìéâá ë"åàã äãéãî ìë ããåîä ç"å÷á
'åë çèù '÷ðù 'ìîå ú"ú 'éçáá åäæù òáåøî øéùå ùìåùî
á"åçã ìåôë øéùî äìòîì àåä èåùô øéù 'éçá ìáà .(ì"ãå
àåä èåùô øéù '÷ðä äæä øéùä éë ì"ðë å÷å äãå÷ð åäæù
ïî äìòîìù ùîî ùôðä úåîöòáù éîöòä âåðòúä 'éçá
'éçáá àåä àìà ïåöøä úåìòôúä ïî äìòîì íâå ìëùä
'÷ðù åîå÷îî æåæðå ìòôúð ùôðä úåîöò ìëù ùîî úåîöò
ìë úææäå ìåèáá äéäù íéä 'øéùá åîë éîöò ùôðä úçîù
äæ äàâ äàâ éë 'äì äøéùà åøîà ë"ò ùîî íúîùð úåîöò

é÷î 'éçáî åäæù) 'åë ùîî çëåðì åäåðàå éìàäãéçéã ó
é÷îî äìòîìùâåðòúä úáëøäá åîë éåìéâá àáä äéçã ó

èåùô àåä äæ øéùáù ìå÷ä ë"òå (ì"ðë úåãîå ìëùá
äåãçë ììë â"åçã 'åâøãî úå÷ìçúä åá àöîé éìáî úéìëúá
úå÷ìçúäì øå÷î úåéäî äìòîì àåä íâå â"äëå úåøéøîå
øçà ì"ðë 'âùäáù âðåòî áëøåîù øéùä úåìå÷ì â"åçä

ìë ìåèá 'éçá àåäùúå÷ìçúä ìë úàæìå ùîî úåîöòä
ìåèáá íù íéìåìë éåìéâì 'ìòäî ë"çà åàáù úåâøãîä
ùîî ñ"à úåîöòáù ñ"ò åäæ äìòîìå) éøîâì úåàéöîä
'÷ðå ïáùåçá àìå ãç '÷ðù ùîî åîöòá êìîä éòåùòù '÷ðù
àòéãé ÷ãö êì úéàã åàì ù"îëå ììë úåäî éìá äîéìá ñ"ò
åäæù íìòäá åìéôà ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå ãò 'åë
'éçáî æ"ëòå ('åë çëá åîöòá øòéùù äîî äáøä äìòîì
'÷ðù øçàî äîìùì øùà íéøéùä øéù øîà æ"òù èåùô øéù
ì"ðä òáåøîå ùìåùî øéùå ìåôë øéùã íéøéùä ìë ìò øéù
úåìâúä åðîî úåéäì ùøùå øå÷îä àöîð åðîîù éàãå ë"à
øå÷î '÷ð ìáà ì"ðä 'ëçã äãå÷ð àåäù íéøéùä úåâäðä
íéøéùã úåììëúäå äâäðäì øå÷î êùîðå àöîð åðîîù éîöò
äæ øãâá åðéà åîöò àåä ìáà 'åë íééç øå÷î êîò éë åîëå
øåà 'éçá àåäù ì"ðë õî÷á ìáé 'éçá åäæå .ì"ãå 'åë ììë

é÷îäúåãîä úå÷ìçúäî äìòîìù ìéöàîä úåîöòã ó
'éçáî äìòîì íâ åðééäã) ì"ðë íäì øå÷î úåéäî íâ éøîâì
íìåçá ìáåéã äãå÷ð 'éçá êùîð åðîî æ"ëòù ÷ø (ì"ðë äãå÷ð
úåììëúäå úâäðäì íééøå÷îä íäù íåôàìîá ìáåéã å÷å
èåùô øéù 'éçáá ì"ðë à÷åã øãñë á"åçî â"åçã úåãîä

:ì"ãå 'åë ììë äæ øãâá åðéà åîöò àåäù ô"òà

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(ìäðäåïë) äæá ì"øäî ïåàâä éøáã å÷ãö ãàî úîàá
åúåîöòù ù"îá (úåëéøàá àéãäì ì"æ åðéáø øîà
'åë ùåã÷ '÷ð êëéôìå òãî 'éçáå øãâî äìòî äìòîì åúåäîå
í"áîøä éøáã î"î êà ,úåëéøàá úåîå÷î äîëá ë"â ù"îëå
øåà úåùáìúä ãåñá 'åë òãîä àåäù ù"îá úîà ë"â ì"æ
êééù æàù 'éöàã ñ"òä 'éçáá íéáø íéîåöîö é"ò ä"á ñ"à
úîà äæù ô"òà äðäã .ä"éà ú"éùîëå 'åë òãîä àåä øîåì
äîåã äðéà î"î 'åë äìåòô àåä äòéãéäù ì"øäî 'âä ù"î

øàùì ùîî'éôà åà õøàå íéîù úàéøáì åîë úåìåòô
åìéôàå ùîî ãøôðå ùé 'éçá íìåë ïäù íéìãáð íééìëù

úåìëá åáäåàå 'ä àøé ãøôðå ùé 'éçá àåä ìàëéî êàìî
ïäù ô"òà åðåöøå åúîëçå 'ä úòã 'éçá ë"àùî ,ùîî ùôðä
'úé åúåîöòå åúåäîî åìòôðå åìöàðù äëùîäå äìåòô ë"â
î"î ,'åë äîëç úåäîî äìòîìù úåèéùôä úéìëúá èåùôä
éøäù ,åúåîöòå åúåäîî å"ç ãøôð øáãå ùé 'éçá ïðéà
'éìà øîàîëå 'åëå åðåöø '÷ð ïåöøä ïëå åúîëç '÷ð äîëçä
ùáìúî ä"á ñ"à øåàù åðééäå 'åë ïéáî úðà íéëç úðà
äîëçäå 'åë äðéáá ïéáîå äîëçá íéëç úåéäì 'îëçäá
úéìëúá èåùôä ñ"à øåàä 'éçá íò ãåçéä 'ëúá úãçåéî
æàå ùîî ãçà åúîëçå àåäù ãò äá ùáìúîä úåèéùôä
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'úðù ô"òàå 'åë òãîä àåäå òãåéä àåä øîåì êééù
î"î úéìëúá èåùôä ò"åäîì ùîî êåøò ïéà äîëçäù
äæ ãåçéå ïäîò ùîî ãçà àåäù ãò 'éìëúá ïäîò ãçééúî
úìòô êúáùì ïåëî ð"æòå ,ì"ùîëå åðéáäì íãà úìåëéá ïéà
ïåëî íä æ"ëò ïäî à"åàëì ãçåéî øãâ ùé ñ"òäù ô"òàã 'ä
úåèéùôä úéìëúá èåùôä ñ"à øåàä àåä êúáùì
êéà ãàî äù÷ äæù éôìå ïäîò ãçééúîå ïäá ùáìúîù
øåà úàøùäì éìë úåéäì ìåëé ãçåéî øãâ äì ùéù 'éôñä
åäæù 'éåä úìòô øîàð æ"ò ì"ðë øãâ ìëî ììùåîä ñ"à
àåäù úéìëú ìòá éúìáä 'úé åìù úìåëéå çë ãöî úîàá
ìòôù 'úé åéúåìåòô åäæ éë æ"ò äåîúì ïéà êëì ìåëé ìë
äìòîì åäæå 'úé åúáùì ïåëî åéäé î"îù äæ ïôåàá ïúåà
íéàøáðì 'éôñä ïéáù ùøôää ìéëùð äæ ÷ø ,åðéúåâùäî
íéìèá íä úåøéôñä ë"àùî ì"ðë ãøôðå ùé àåä àøáðäù
ä"á ñ"àî íäéìò òôåùä çë éáâì ùîî úåàéöîá úéìëúá
ùîùä åéæä ìåèéáë íéìèá íäå èìçåîä ïéàî íúååäì
ïéà êëéôì äìòîì øàåáîë ùîùä øåãë óåâá åãåò àåäùë
,øáãå ùéå úåäî éìá 'éô äî éìá ñ"ò åäæå íäéìò ùé íù
àåäù ãò ïäîò ãçééúî ñ"à øåà äæ ìåèéá ãöî ë"òå
'ã å÷ãö äæá àöîðå ,'åë øåàîä íò åéæä ãåçéë 'à åúîëçå

ñ"à øåàäù åðééäã 'åë òãîä àåäå òãåéä àåäù í"áîøä
'éôñä íò ùîî ãçééúî àåä úòãäå 'îëçä 'éôñá ùáåìîä
,äðôå ãö ìëî ùîî ãçà ïäù ãò úòãäå äîëçä àéäù
,ì"ðë 'à åúòãå àåä éë åðîî õåçù äòéãá òãåé åðéà ïëìå
àåä 'úé ò"åäî ìáà íéìëá ùáìúîù øåàä éáâì æ"ë íðîà

á úåùáìúää øãâî äìòî äìòîìåéæå äøàä ÷ø ñ"éã íéìë
íåöîöä åðééäã íéîåöîö é"ò úàæ íâ óàå ïäá ùáìúî åðîî
ãåñå ÷"à íåöîö ë"çàå 'åë å÷ ÷ø êùîð ë"çàå ô"÷îå
úùáìúî ë"çà æàå ãáì úåøòù 'éçáá äëùîääù àð÷éãä
ìáà 'åë òãîä àåä øîåì êééù æàå 'éöàã ñ"òá äøàää
øãâ åá øîåì ïéàå õ÷ ïéàì àùðúîå íîåøî ùîî 'úé ò"åäî
íéôåñìéôä ìë åòè äæáå ,'åë òãî åà äîëç ììë ãçåéî
øãâå úàéöî 'úé åá åøàúå éùåðà ìëùá úå÷ìàá íéø÷åçä
äìòîì 'úé ò"åäî úîàá ìáà ,úå÷ìà úîëç íåàø÷å äîëç
åéìò øå÷çì ììë êééù àì ë"à ì"ðë äîëç øãâî äìòî
'úé åðîî úåéäì ìåëé 'éäù à"îá ù"îòå) äîëç 'éçáá
'åë ïéã àìå ãñç àìå äîëç àì ïðéàù íéøçà 'éôñ úååäúä
øçàî åðééäå ,'éôñ ø"ñ úåéäì ìåëé 'éäù æ"úá ù"îëå
'éçáá àåä úå÷ìà éåìéâå (ììë ãçåéî øãâ åì ïéà 'úé ò"åäîù

:à"îá ù"îëå ìëùäî äìòîì àéäù äðåîà

$
.ד 

מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â שמואל âתורת

ברכה  מחזיק כלי כו' ארשב"ח

ïáåéåúåçåìì úåðåùàø úåçåì ïéá ùøôää íã÷äá æ"ë
ìù åéãé éùòî åéäù 'åðåùàøä 'åàëìù ,úåðåøçà
àìå ,äçëù 'éä àìù ì"æøãî äàøðëå ,øúåé 'éäåáâ ä"á÷ä
ë"àùî ,úåîä êàìîî úåøéç 'éäå ,ïåùìå äîåà úåèìåù åéä
úåçåìù åðéöî íòôå .äùîî úåøåà óìà ìèéðù åàèçùë
àìà 'éä àì åøáúùð àì àìîìà ì"æøàîë ,íéäåáâ úåðåøçà
úåðåøçà úåçåìá ìáà ãáìá òùåäé 'ñå äøåú éùîåç äùîç
,ïçéøèäì é"ùø 'éôå ,'åë àøôñ úåãâàå úåëìä ùøãî ïäá ùé
éøäù ,'ëç úåîåìòú äæ '÷ð î"îå ,'åë áåø 'ëç áøá éë åäæå
,úåðåøçà úåçåì ìò äîëç úåîåìòú êì ãâéå ÷åñô åùøã

.øëùð àèåç ë"àã ì"öå
êàäîúî àéáðäù ,'åë éúéðù àì 'ä éðà 'éúëã àåä ïéðòä

úåìë úåéäì êéøö 'éä éúéðù àìã úåððåáúää úîçîù
íâä íúéìë àì á÷òé éðá íúà éë éðôî åäæ êà ,ùôðä

úåìë 'éçáì 'éàá íðéà î"î éúéðù àì 'éçáá íéððåáúîù
,ùôðä çë ùìçðù éçë éðååòá ìùë éë úîçî ,ùôðä
à"ë à÷åã úåðååò àìå ,'åë íëéðéá 'éìéãáî åéä íëéúåðååò
éðò úà àøúå åäæå ,'éøéúñîå 'éîéìòîä á"äðå óåâä øñàî
ø"éåäà â"åçì ÷ìçðù úòãá àìà éðò ïéà íéøöîá åðéúåáà
'éøöîá ïúåéäì åäæå ìèáéìå ììëéì ä÷åùúäå óñåëä 'éçá
æåò '÷ðù äøåúä äðúéð äæìå .á"äðå óåâã ìåáâå øöéî 'éçá
íåìù ,íåìù 'éçá 'á íåìùá êøáé æ"éòù 'åë æåò 'ä 'àðù
äèî ìù àéìîôå ,úå÷ìàì à"äðä øåáéç äìòî ìù àéìîôá
íùë éë ,ìåèéáäì íéëñé á"äðä íâù ,à"äð íò á"äð øåáéç

.á"äðä çë úùúîù ,'éùåú '÷ð àéä êë æåò úàø÷ðù
äðäåãîòîá åãîòù ìàøùéå ,äåç ìò ùçð àá éë òåãé

'éä àì 'éðåùàø úåçåìá ïëìå ,ïúîäåæ ä÷ñô éðéñ øä
,õøàä ú÷åìç àåäù òùåäé 'ñå äøåú éùîåç äùîç àìà
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î"îå ,ú÷ôð 'ëçî àúééøåàù åîë ,äøåúä éììë 'éçá àåäù
'éä àìå ,éðåîã÷ä ùçð úîäåæ ä÷ñôù éôì ,ìëî úåøéç 'éä
íðîà .äåç úà åàéùäá ùçðä íøâ äæ éë úåéäì ììë äúéî
øîàù úåðåøçà úåçåìá ïëìå ,ïúîäåæ äøæç ìâòä àèç é"ò
äøåúá óñåúéð ïëìå ,øåøéá êøãá 'éäéù êéøáãë éúçìñ 'ä

îå íéçôè 'æ äëåñ 'éäéù úåöîä øåàéáå 'éô íäù úåëìäåäù
ù"îë äàîéúñ 'ëç 'éçáî êùîð æ"ëù ,íé÷åã÷ãä ìëå
'éçá 'ëçä úåéîéðô 'éô 'ëç úåîåìòú à"çåì '÷ð ïëìå ,ú"÷ìá
àåä æ"ëù úîà äæ íâå ,é"òã äøåáâ ùáåìî äáù ñ"ç
ìéçðé íéøåøéáä úåìëáù ãò ,á"äðã øåøéáä ïéðòá ïçéøèäì
íéé÷îù '÷ð ÷éãöä 'éô ,úåîìåò é"ù ÷éãöå ÷éãö ìëì ä"á÷ä
,ìàøùé é÷ìà ìà åì àø÷éå 'åë áöéå ä"ãá ù"îë ,ö"îåú
åîë åäæù ö"îåú íéé÷éù 'éì 'ééôëîå á"äðä øøáîù é"òå
øáã 'îâá '÷ðù ,úåàùåð úåéçäå äùòð æ"éòù úåðáø÷ã øåøéá
'éçá åäæù éðôî åðééäå ,æ"áéø éáâ äëåñá äáëøî äùòî ìåãâ
'éçá íãà àì éë 'éçáì ,'ëç íãà 'éçá 'éìòî æ"éòù 'éøåøéá
úåëìä íäá ùéù úåðåøçà úåçåì é"ò äøåúá ë"åîëå .øúë
'éçáì òéâî æ"éò ,íéøôåñ éøáã éìò íéáøòå 'é÷åã÷ãå
'ëçî äìòîìù øúëáù 'ëç ñ"ç 'éçá àåäù 'ëç úåîåìòú
íâå ,ãáì úåøòù úåìæîî ÷ø 'é÷ðåé 'éöàã à"åàù ,'éöàã

ìáà ,ãáì à"àã â"åç íäù úåòåøæä ÷ø åùéáìä àì î"öéá
åéùëò íäù á"äðå óåâä øåøéáå óåâá äîùðä úãéøé é"ò
ùã÷îä úîâåã àéä äøåúäå ,÷"îäá ïîæáù úåðáø÷ä úîâåã
,äëìä ìù úåîà 'ã àìà ä"á÷äì åì ïéà 'åë áøçùî éë
÷éãöå ÷éãö ìëì ìéçðäì ä"á÷ä ãéúò äæ øåøéá é"ò ïëìå

.øúëáù ïåúçúä äöçî à"à 'éçá åðééä ,úåîìåò é"ù
åäæåíåé÷á ÷ñòä é"ò ä"á÷ä ãéúòù ì"áéø øîàî

äöçî 'éçá ìéçðäì úåðåøçà úåçåìã ö"îåúä
æ"ëì ìàøùé íéëåæ êéà åéøáã ç"áùø 'éôå ,øúëã ïåúçúä
ò"îùôá íåìù 'éô ,íåìùä é"ò åäæ ,ãàî íåöò éåìéâ àåäù
,úå÷ìàì à"äð øåáéç ò"îùôá íåìù ,è"îùôá íåìùå
íåìù é"òå ,óåâäå á"äðä íò à"äð øåáéç è"îùôá íåìùå
'é÷ñåòù à÷åã ìàøùéì äëøá ÷éæçîä éìë àåä è"îùôã äæ
äîëç øúë úåðåùàø 'âî äëùîää àåä äëøá 'éôå .ö"îåúá
äùìùá æ"îäá ùåøãá ù"îë äøéôç øå÷î ïééòî íäù äðéá
úåìâúä äáù äðéá äðåéìòä äëéøá êéùîîù êøáð øîåà
åæ äëøáì éìëå .ù"ò ,áéùç ãçë úåðåùàø 'â ììëáå ,÷éúò
,'éùåúå æåò '÷ðù äøåúã ÷åñô àéáîå .íåìùä åäæ øúëã

.ì"ðä íåìù 'éçá 'á íä íåìùáå

$
.ה 

מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

אלקיך, ה' תער"ג אנכי דחגה"ש ב' ליל

(âì÷æ"ôòå,íìåò ìà 'éåä íùá íøáà íù àø÷éå ù"î ïáåé
íìåòä ïéàù åðééä íìåòä àìå íìåò ìà 'àðù

à"ë ò"ôá øáãäøàä åäæù éøôä úåäî åîëå ,úå÷ìà àåä
íéìëä ë"åîë ,'åë äîùâäá àáù ÷ø çîåöä çë (úåäî åà)
ïëå) ì"ðä íùåøä åäæù íéìëä äùòð äæîù øåàä ïä ïä
'éúåà 'éçá ïä ïùøù ùøùáå ÷"àã íéìëä 'éçá ïä íùøùá
ùãçúð àìù ö"äôì åéäù ïîöò 'éúåàä ïúåà ïäù åîéùøä
úåéúåàä ïî øåàä ÷åìéñå íåöîöä é"òù ÷ø øáã íåù íäá
åîë åäæù ÷ø ,(à"îá ù"îëå 'åë øáã 'åàéöî 'éçáá åùòð
á"ùñá ù"îëå íéàøáðä ìëá ä"ëå ,'åë äîùâäá àá øåàäù
é÷ìàä çëäî èùôúîä åéæå øåà ïä íéàøáðä ìëù â"ô á"ç
äîöò 'é÷ìà äøàääù ,'åë íúåà äååäîå íäéìò òôåùä
íìåò ìà åäæå ,'åë øáã úåàéöî 'éçáá äùòðå äîùâäá äàá
íäøáà êéùîäå äìéâ äæå ,'åë ùîî 'å÷ìà àåä íìåòäù
ìò íø 'éúë äðäã àåä ïéðòäå .'åë íìåò ìà àø÷ù ä"òà

íéîùä ìòù íéøîåàù åðééäå ,åãåáë íéîùä ìò 'ä íéåâ ìë
íéáùåçù íúåòè éôì åäæå ,å"ç õøàä úà 'ä áæòå åãåáë
äðäå ,ò"åò êøãá àåä úåîìåòäì 'úé åðîî úåéçä úëùîäã
ìåìòäá ùáìúî äìéòä úåäîîù 'àä íéðéðò 'á ùé ò"åòá
÷ø úåãîäá ùáìúî ìëùä úåäîî éøä úåãîå ìëù åîëå
äìéòäá éåðéù ìòåô æ"ä àìéîîå ,'åë ãáì åúåéðåöéç åäæù
úåãîäù åîëå äìéòä úåäî åðéà ìåìòä úåäîã 'áäå ,'åë
÷ø àåä äæá úååäúää ïéðòå ,ìëùä úåäîî øçà úåäî ïä
ùéù åðééäå ,ìëùä é"ò íéìâúî úåãîäù ãáì úåìâúä 'éçá
'éä àì íàå ìëùä é"ò íéìâúîå íãå÷ úåãîä úåàéöî
ò"åòá ä"ëå .'åë ìëùä ïî íéååäúî åéä àì úåãîä úåàéöî
äòôùää ìá÷î ãéîìúäù ãéîìúå áøá åîëå àôåâ ìëùá
øá àåä ãéîìúäùë åäæ àìä ìëù ìòá æ"éò äùòðå áøäî
ìëù æ"éò äååäúé àì éøä ìëù øá åðéà íàã åîöòá ìëù
áøä úòôùä åá ìòåô ìëù øá øùàë à"ë ãéîìú ìöà
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äìåòôä ïôåàå ,'åë ìëù ìòá 'éäéù åìëù çë úåìâúä
,äæá ñôúðù äìéòä úåäî úåùáìúä é"ò àåä úåìâúääå
úòôùäá ù"ëå úøçà äãî äìâé àì åæ äãî äìâîùë åîëå
æ"ìæ êøòá 'éäéù ì"ö ò"åòá ïëìå ,'åë äæá ñôúðù ìëùä
'éäéù êéøö ìëùä úòôùäá ïëå ìëùä êøòá ïä úåãîäù
ä"ëù íúåòè éôìå .'åë æ"ìæ êøòá ìá÷îå òéôùîä
íéîùäã íéøîåà ò"åò êøãáù 'úé åðîî úåéçä úëùîäá
ïë åðéà úîàá ìáà ,'åë êøòá åðéà õøàäå êøòá àåä
éìéôùîä ù"îëå õøàä åîë 'å÷ìàä êøòá åðéà ë"â íéîùäã
'úé åúàî úåîìåòä úååäúäå ,'åë õøàáå íéîùá úåàøì
,'úé åá å"ç éåðéù íåù ìòåô åðéàù ãáì äøàäî ÷ø àåä
,'å÷ìàî ååäúð ùîî íéàøáðä úåäîù àåä úååäúää ïéðòå
úåäî äùòð àôåâ äøàääù 'úé åúàîù äøàääî åðééäå
íùâúîå äáòúî çîåöä çë úøàäù åîëå ,'åë àøáð

åäî äååäúîå,'åë çîåöä çëá éåðéù íåù ìòåô æ"àå éøô ú
äùòðå íùâúî äîöò 'é÷ìà äøàääù 'òîì àåä ë"åîë
àø÷å íìåòá òéãåäå íäøáà äìéâù åäæå .'åë àøáð úåàéöî
íäøáà ãò ì"æøîàù åäæå .'åë 'å÷ìà àåä íìåòäù íìåò ìà
úåìâúä 'éä àìù äðååëäã ì"æ î"ää 'éôå ,äð÷æ äåä àì
äðäã àåä ïéðòäå .íìåò ìà àø÷ù íäøáà ãò ã"úâé 'éçá
ïéëúåçùë éøäù ãáì ïéçåî éøúåîî ïä úåøòùäã òåãé
úåéç úö÷ íäá ùé î"îå ,áàë ùéâøî åðéà úåøòùä
,'åë úåéçä ùáìúî íäáù íéìåìç äîä úåøòùäù ïéçåîäî
çåîáù úåéçäî àéä àôåâ àéä äøòùä úåäî äðäå
ïôåàá àåä äúååäúäå ,äøòù äùòðå íùâúîå äáòúîù
ùéâøî åðéàù ãò óåâä ïî éøîâì ìãáð øáã åîë äùòðù äæë
àôåâ úåéçäî àéä úîàáå ,äúåà ïéëúåçùë áàë íåù
íéàøáðä úååäúäá àåä ë"åîëå .'åë äøòù úåàéöî äùòðù
äøàää àéäù 'åë òôåùä çëî èùôúîä åéæå øåà ïäù
ä"òà íäøáà äìéâù åäæå ,'åë àøáð úåäî äååäúðå 'é÷ìàä
àåä ìà íùã ã"úâé éåìéâ êéùîä æ"éòå íìåòá äæ òéãåäå
àåä ò"éá úååäúä úîàáå ,'åë ã"úâéî ïåùàøä ïå÷éú
úìúã à"ò á"ì÷ã ø"ãàá ù"îëå ã"úâéã ïåùàøä ïå÷éúî
'éáäá à"åúá ù"îëå 'åë äàîã÷ àðå÷éúî ïé÷ôð ïéîìò
êéùîä ì"ðë íìåò ìà àø÷ù íäøáàã åäæå ,øáãé äùîã
êéùîäù øéàäì ìéçúä íäøáàù åäæå .'åë ã"úâé 'éçá éåìéâ
úåéäì åðééäå ,'åë òåøæ øåà 'éçá àåäå éåìéâäå øåàä 'éçá
'éçá 'éäéå øåà úåàéöî 'éçáá 'éäé æ"éòù ë"áåàä úåùáìúä
,'åë éã åîìåòì 'àù ïéðòá ì"÷ô ì"úðùîëå 'åë øåà éåìéâ
'éçáá úåéäì åøå÷îå åùøùî øåàä úëùîä ë"ãá íâå
æ"éòå 'éöàã ñ"òã úåøåàä úëùîä åðééäå ,'åë øåà úåàéöî
úëùîä úåììëã åðééäå .'åë é÷ìà øåà éåìéâ 'éäé äèîì íâ
ïééãò 'éä àì úåáàä ãò éë ,'åë úåáàä é"ò àåä 'ìúùää
,'åë åäúä 'éçáá 'éä úåáàä ãòã íù ì"úðùîëå åðå÷éúë

'éäéù äæë ïôåàá øåàä úåéäì ïå÷éúä 'éçá åëéùîä úåáàäå
ãåòå ,'åë ë"áåà úåùáìúä 'éçááå úåîìåòá éåìéâ 'éçáá
ìà ïéðò äèîì éåìéâä êéùîäå 'å÷ìà ïäù íéìëä úååäúäá
åäæ úàæä äëùîää úåììëå .'åë 'å÷ìà àåä íìåòäù íìåò
úåàéöî úåéäì äìáâää åäæù éã åîìåòì 'àù éãù ìà 'éçá
åîëå úåîìòúäå úåùáìúäá àáù àåä øåàäá ïëå ,'åë øáã
áåèä úéìëú åäæ úîàáã ,'åë ïéòøâä 'éòöîà é"ò äîùâää
'éçá åäæù øåàä úà ìá÷ì íéìåëé à÷åã æ"éòù éôì ãñçäå
'éà á"ù ì"æ àééìè÷éâ é"øäì äøåà éøòùá äðäå .'åë éåìéâä
'éôä èåùôä éôìù ä"ò éã åîìåòì 'àù 'îâá ì"æøàùîã
åì øîàù ãò åîöò áéçøî íìåòä 'éäù íù 'àù åîë äæá
ïåæî ïúåð àåä éãù ìà úãîá éë àåä äæá éîéðôä ø÷éò ,éã
íäéúåúôù åìáéù ãò 'ãàì åéúåëøá çìùîå 'éøáå 'éøá ìëì
'ãàá úåòôùðä úåáåèäå úåëøáä ìëå ,'åë éã øîåìî
éãù ìàå åøîàë àåä éãù ìà é"ò 'éøá ìë êøåö úåàìîì
ã"ò äòôùää éåáéø àåä éãù ìàã åðééäå ,'åë íëúà êøáé
åìáéù ãò æ"ò ì"æøàù éã éìá ãò äëøá íëì éúå÷éøäå ù"î
äìáâä éúìá åäæù äàøð äøåàëìå .'åë éã øîåìî íëéúåúôù
éøäù àåä ïë àì úîàá íðîà ,'åë åìáéù äî åäæ éøäù
äòôùä àåäù éã øîåìî åéúåúôù äìáé ìáâåîäù äî åäæ
àì ë"àã â"ìá íùá äæ úåø÷ì à"à ìáà ,'åë éåáéøå òôùá
íùá äæ ïéøå÷ù äîî íâ ,'åë ììë åâéùî ìáâåîä àøáðä 'éä
åäæù ë"â ïáåî ,'åë äëøá íëì éúå÷éøäå ù"îëå äëøá
åðùé øáëù äî åäæù òåãé äëøáä ïéðò éøäù ,äìáâäá
øáëù äîå ,'åë äìôúì äëøá ïéá ùøôää òåãéëå ,åøå÷îá
ïôåà éôì äáö÷å äãîá äìáâä 'éçáá æ"ä øå÷îå ùøùá ùé
'éçáá æ"ä äæî êùîðå òôùðù äîå ,'åë ìá÷ì íéìåëéù äî
ìáâåî øå÷îä íâù éðôî åðééäå) ùîî äìáâä 'éçááå èåòéî
â"ìá àåäù øåàäã ,'åë èåòéî 'éçáá àåä äëùîää ë"ò
àåä äëøáäå ,(à"îá ù"îëå 'åë èåòéî åá êééù åðéà íöòá
òøæéå åîëå äòôùä éåáéø åäæù åøå÷îá àåäù åîë êùîðù
àéä äëøáäù 'éåä åäëøáéå íéøòù äàî àöîéå 'åë ÷çöé
'ì åäæå ,'åë äìáâäá àåä æ"â î"îå éåáéøá äçéîöä 'éäù
åðùéù äîù åðééäå éìë ìà éìëî ïé÷éøîù 'ìî íëì éúå÷éøäå
éìá 'ìäù íâäå ,'åë äìáâä æ"ä ë"à äèîì êùîåé åøå÷îá
éã éìá ù"î åùøãù ì"æø äðä ,â"ìá ìò äøåî äøåàëì éã
äìáâä 'éçáá åðéàù ÷ø â"ìá 'ìî äæ åàéöåä 'åë åìáéù ãò
åðééä éã éìáå ,øúåé àìå àáú äô ãò 'éôù íúñ éã åîë
øúåäå éã åîëå (âåðéâ ìéôéå ìéô éåæà à"ìá) éãî øúåé
äæ âåñå êøòá íðîà ,äæî øúåé ãåòå ïëùîä úëàìîáù

.'åë áùçé
æ"ôòå,ö"îàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä éëðà ù"î ïáåé

'åë äìáâää ò"åäå äùåã÷á íéøöî ùéù òåãé äðäã
íéìëá ùáìúîå ì÷ùîå äãîá àáù øåàä úìáâä 'éçá åðééäå
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äàéöéä úåéäì àåä ú"î ïéðòå ,'åë øåàä úà íéìéáâîä
íéìåáâå íéøöéîäî'éçáá àìù øåàä éåìéâ úåéäì åðééäå

ùéå øåàä 'éçá àåä 'éåäã êé÷ìà 'ä éëðà ù"æå ,'åë äìáâä
ìà úåëééù 'éçáá àåäù åîë øåàä 'éçá 'éøãî 'á äæá
àì àåä øåàä íâù 'åîöòä êøòá àåäù åîëå úåîìåòä
'ù éåìéâ 'éä ú"îã éåìéâäã 'éåä éëðà åäæå ,'åë äìáâä 'éçáá
åîë 'éåä 'ù 'éçá àåäå ,'åë 'ä úåöîå 'ä úøåú åîëå 'éåä
êéúàöåä øùà 'åàå ,'åë ñ"àåà 'åîöò 'éçá éëðà ãöî àåäù
åðééäå î"éöé úåéäì àåä 'åúä ïéðò ìëã ,íéøöî õøàî
úàéøá ïàë 'æð àìå ,'åë äùåã÷ã íéìåáâå íéøöéîäî äàéöéä
'éçáá úåéäì éã åîìåòì 'àù íúñ éã 'éçá åäæù éðôî à"åù
'ä éëðà åäæå ,'åë ú"î ò"æù î"éöé ïéðò ïàë òéãåä ÷ø ìåáâ
æ"éòå éëðà 'éçá ãöî àåäù åîë 'éåä 'ù éåìéâ úåéäì êé÷ìà

'åë íéìåáâå íéøöéî 'éçáî ö"îàî êéúàöåä

.øåöé÷çîåöä çë úøàä àéäù éøôä åîë ,íìåò ìà ò"æå
úøàä àåä íìåòä ïë ,éåðéù íåù ïéàå íùâúðù
ìò íø äðäã ,ììë éåðéù íåù ïéàå ,äîùâäá àáù úå÷ìà
éåðéù ìòåô ìåìòäù ò"åò 'éçáá åäæù 'åà ïäù íéåâ ìë
ïëå úåãîå ìëùá åîëå ,äìéòä úåäî åðéà ìåìòäå äìéòäá
íäøáà ãò åäæå ,ì"ðë à"ë ïë åðéà úîàáå ,ìá÷îå òéôùîá
î"ãò åîëå ,ã"úâé êéùîäù ì"æ î"ää 'éôå äð÷æ äååä àì
ë"åîë ,åîùâúðù ÷ø çåîáù úåéçäî ïîöò ïä úåøòùä
åäæå ,ã"úâéã ïåùàøä ïå÷éúî íùøùå úå÷ìà àåä íìåòä
úåàéöî 'éçáá 'éäéù òåøæ øåà êéùîäù øéàäì ìéçúäù
ïëå äìòîì íéìëá åîë úå÷ìà àåä íìåòäù äìéâå ,øåà
ë"â àåäå ,éã éìá ãò àåä éãù 'ùã à"ùáå ,äèîì íìåòäá
äòôùää éåáéø 'éçá àåä êà ìåáâå äãî 'éçááù äëùîä

.éã éìá ãò

$
.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 ,

(èéäðäååàáéå íåéä éäéå 'éúëå èôùîå ïéãä íåé àåä ä"ø
ïèùä íâ àáéå 'éåä ìò áöéúäì íé÷ìàä éðá
íåé àáø àðéã íåé äåäå íâøúå ,'éåä ìò áöéúäì íëåúá
íä àéðåçøñã ,àéðåçøñ ÷åáù íåé àåä ä"øã ,àéðåçøñ ÷åáù
,àéðåçøñ '÷ðå òøå úåî àåä ò"öî ùéã ,íéøîåçä íéðéðò
úåéøîåçä úáéæò ò"åäù àéðåçøñ ÷åáù íåé àåä ä"øå

íâã ä"ø úãåáòã ì"ðëå úåùéäå'åë ù"åëàä úåéîùâá
ä"øáå ,íäáù úé÷ìà äðååëäå é÷ìàä çëä åìöà àåä ø÷éòä
ïéãä úãî çëã åðééäå 'éåä ìò áöéúäì íé÷ìàä éðá íéàá
'éôñä ìë äðä ä"øáù éôì àåäå íéîçøä úãî ãâð áöéúî
úåãîäî ú÷ìúñî äðéá 'éçáå 'òîì úå÷ìúñäå 'éìòá íä
íé÷ìúñî æà äðä ä"øáã òåãéëå ,ïéãä 'éçá øøåòúî äæîå
'éàãëå ,òãåðë à"æã àèéîøåã 'éçá ò"æù à"æã ïéçåîä 'éçá
'éá àìåëã åøéäðã äàìéò øôåù àåää ãë à"ò è"öã â"çæá
øôåùã òåãéå ,øòúà àðéã ïéãëå ïéðáì øéäð àìå ÷ìúñà
÷éúò úåìâúä 'éá àìåëã åøéäðã àîéà ãåñé 'éçá àåä äàìéò
øòúà àðéã ïéãëå ïéðáì øéäð àìå ÷ìúñà ,à÷åã äðéááù
ïéãä çëîù íé÷ìàä éðá íéàá ïéçåîä úå÷ìúñä é"òã åðééäå
ïéã òåáúì íéîçøäå ãñçä 'éçá 'éåä íù ãâðì íéáöéúîù
,úåù÷ úåøåáâ 'éçá àåäù íëåúá ïèùä íâ àáéå æàå ë"â

'÷ðù åäæå ïééãò äùåã÷ã úåøåáâ 'éçáî ïä íé÷ìà éðá äðäã
ë"åîë áàä ãåáë ìò øúåéá ÷ã÷ãîù ïáä î"ãò ,íé÷ìà éðá
äãåáòä øãòä ìò øúåéá íé÷ã÷ãîù àåä íé÷ìàä éðá
ìàøùéì ÷åç éë 'éúë ä"øáã ,úåöîä é"ò úåøåàä úëùîäå
úå÷ìàä ìò èôùîå ïéã ùéã ,á÷òé é÷ìàì èôùî àåä
äðùá äãåáòä ïôåàá éåìú äæå íúãåáòá é"ðá åëéùîéù
íé÷ã÷ãîù íé÷ìàä éðá ìù ÷åã÷ãä àåä äæáå ,äøáòä
íäìù ïéãä úîçîù äøáòä äðùã å"ç äãåáòä øãòäá
ìë éë úåù÷ úåøåáâ 'éçá íéôòúñî øúåéá íé÷ã÷ãîù

éñåîä'åøåáâ íéôòúñî øúåéá íäìù ÷åã÷ãäî ë"òå ,òøåâ ó
íâ àáéå åäæå ,ä"ò ùçð 'èîéâáù ïèù '÷ðä åäæù úåù÷
êøòá åðéàå 'éì÷ àéä ïèùäã ,'éåä ìò áöéúäì íëåúá ïèùä
øùàë ìáà íéîçøä úãî àåäù 'éåä ìò áöéúäì àáéù ììë
'éåä ìò áöéúäì íéàá äùåã÷ã úåøåáâ íäù íé÷ìàä éðá
íâ å"ç çë ïúåð äæ äðä ãñçå íéîçø àåäù 'éåä íù ãâð
,íéîçøäå ãñçä ãâð áöéúäì àá àåä íâã ì"ø ïèùäá
'åáâ íé÷ìàä éðá ïä åéáéøî åúçé 'éåä àåä ä"øá äðä úàæìå
'à äæìå íéîçø 'éçá 'éåä íù íò íéáéøîä íäù äùåã÷ã
÷åúéî '÷ðå ,äìåãâ äòðëäá 'éäéå åøáùéå åìôéù åéáéøî åúçé
å"ç ä÷éðé íåù íäî ïéà æà íé÷úîð 'åáâä øùàëå 'åøåáâä



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טרז

 216   לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי 

חב"ד טרז נשיאי רבותינו מתורת

.åçéùî ïø÷ íøéå åëìîì æò ïúé äðä àáøãàå úåù÷ 'åøåáâì
.øåöé÷÷åáù íåé '÷ðå èôùîå ïéãä íåé àåä ä"øã øàáé

éðá åàáéå æàå 'éîùâä íéðéðòä íä àéðåçøñ

äãåáòä øãòä ìò øúåéá íé÷ã÷ãîù äùåã÷ã 'åáâ íé÷ìàä
äáøãàå åéáéøî åúçé 'éåä úàæìå úåù÷ 'åáâ óòúñî äæîù

.åçéùî ïø÷ íøéå

$
â בלה"ק - ה'תש"ה השיחות âספר

אלול  ח"י
ולברכה ‡. לשמחה המיועד היום הוא אלול ח"י

בפרט. ולחב"ד בכלל לחסידים

בשתי  עתיקה חסידית אימרה מתהלכת חסידים בין
חיים  ומביא שהביא היום הוא אלול ח"י א) נוסחאות:
לדודי  "אני של בעבודה חיות נותן אלול ח"י ב) באלול.

לי" .5ודודי

לכל  האמיתי המאושר היום הוא תנ"ח אלול ח"י
הבהיר  היום הוא זה שיום מפני תבל, פני על החסידים
מורנו  נולד שבו היום הוא העולם, בכל החסידים כל של

הבעלֿשםֿטוב.

שאיֿ המאושר הגדול היום הוא תפ"ד אלול ח"י
בן  נהיה הבעלֿשםֿטוב כשמורנו אותו. להעריך אפשר
יתגלה  השילוני שאחי' פסקו ולמעלה שנים, ושש עשרים
הנגלית  התורה מאור את לו ויגלה הבעלֿשםֿטוב למורנו

בגןֿעדן. שלומדים כפי והקבלה,

והדרכתו  ללימודו שנים עשר מלאו תצ"ד אלול בח"י
עשר  במשך הבעלֿשםֿטוב. מורנו את השילוני אחי' של
הצדיקים  עדת את הבעלֿשםֿטוב מורנו הנהיג אלו, שנים
פשוטים, אנשים בין למקום ממקום והתהלך הנסתרים,
טובות  מדות ישראל, מעלת על סיפורים להם ומספר
אלול  בח"י הלימוד, שנות עשר וכשנשלמו שמים. ויראת
השילוני, אחי' מורו ודרישת הוראת תוקף עלֿפי תצ"ד,

עמוקות. ומגלה נפלאות עושה כ'בעלֿשםֿטוב' נתגלה

לאביו  הזקן, אדמו"ר כ"ק הוד נולד תק"ה אלול בח"י
זלמן, שניאור ר' הגאון בן ברוך ר' הרב החסיד הצדיק
אברהם  ר' הגאון בת רבקה מרת הרבנית הצדקנית ולאמו

נ"ע.

א)·. רבים: שונים מנהגים היו ליובאוויטש במנהגי
מנהגי  וגם חול מנהגי גם לכל, וידועים גלויים מנהגים
הרביים  בבתי שנהגו מנהגים ב) השנה. ומועדי שבת
מנהגים  ד) בהם. נהג שהרבי מנהגים ג) ונכדיהם. ובניהם
המנהגים  כל ואת בהם. נהג בזמנו רבי שכל נסתרים,

צדק'. 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד רשם האלה,

הנסתרים. מהמועדים מועד הוא אלול ח"י

כ"ק  שהוד הראשונה הפעם היתה תר"ה בשנת
לבניו  גדול בסוד זאת גילה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר

הצדיקים.

סיפר  – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד – הסבא
שהזהיר  הגדולה האזהרה על הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד

בסוד. הדבר את לשמור צדק', ה'צמח הרבי

רבינו  הולדת ביום לעצמו להתבודד נוהג היה הסבא
כשהוא גם אלול, ח"י מתוועד הראשון, השבת, ביום חל

לעצמו. – התפילה ועבודת התורה בלימוד היממה כל

מוהר"ש  אאזמו"ר כ"ק הוד הסבא שהיה במאמר
ח"י  שלפני בשבת או אלול, ח"י בה כשחל בשבת אומר
בשם  ענין מזכיר היה השבוע, באמצע חל כשהוא אלול

הזקן. רבינו כ"ק הוד

אדמו"ר  כ"ק הוד אמר – כסלו ח"י עד אלול מח"י
שלושת  – חב"ד נשיאי על כוונתו – אצלנו היו – מהר"ש
לחסידות' 'ראשֿהשנה של העבודה לקראת ההכנה חדשי

כסלו. י"ט הקדוש ביום

כ"ק ‚. שהוד הראשונה השנה היתה תרנ"ה שנת
לנסיעתו  הגלויה הסיבה דשא. לנאות נסע הרה"ק אאמו"ר
היתה, האמיתית הסיבה אבל בריאותו. חלישות היתה

הפרטי. לחינוכי ולהתמסר יותר אתי יחד להיות שרצה

הרשב"ץ, למורי להודות עלי מאד, הרבה הרבה,
בקרן  אותי שהעמיד על מואר, גןֿעדן באמת לו שיהיה
חינוך, חדשי שמונהֿעשרה ובמשך חסידות, של אורה
אבי, של הדרכתו לקבלת וראוי מוכשר לכלי אותי עשה

החסידות. ולימוד בדרכי

הכשרת  על להודות עלי שלי, ה'מלמדים' לשלושת
שלי. החסידי החינוך

מדות  בעל וחכם, לבבי חב"ד חסיד היה הראשון מורי
דרדקי'. 'מלמד יקותיאל, ר' – טובות

מהתנ"ך  בסיפוריו דרדקי', 'מלמד יקותיאל ר'
עדיין, ידענו לא – קטנים ילדים – שאנו והמדרשים,

ישראל'. 'הדרת הרגשת את בנו עורר

לי.5) ודודי לדודי אני ר"ת: – אלול



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טיז

 לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי   217 

טיז

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

כעסן  אבל טוב, 'מלמד' שמשון. ר' היה השני מורי
אותנו, מכה היה בהם מיוחדות, עור רצועות לו היו גדול.

מאד. לנו שהכאיב דבר

החסידי, ברגש אותי וחינך בי שעורר השלישי, מורי
סקאבלא. נ"ע ניסן ר' המלמד החסיד היה

הרשב"ץ  החסיד מורי היה הרביעי ומדריכי ומורי
כ"ק  הוד הדרכת את לקבל מוכשר לכלי שעשאני נ"ע,

הרה"ק. אאמו"ר

תרנ"ה, סיון י"ב בהעלותך, בפרשת השלישי היום
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק החל בו המאושר היום הוא
פנימיים, סיפורים לי לספר מיוחד, בחינוך להדריכני
את  ולמבקר למתון ידועה, במידה אחת, בפעם שעשאוני

והנהגותיי. רגילויותיי

לי  גילה דשא, בנאות בןֿהשעתיים הראשון בטיול
שהוא  הקדושה, החלטתו את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

להדרכתי  יתמסר ההדרכה בעצמו וסדר אופן באותו ,
לו  כשמלאו אותו, הדריך הרה"ק אאזמו"ר כ"ק שהוד

שנה. אחתֿעשרה

אלי, דיבר הרה"ק אאמו"ר שכ"ק הראשונות במלים
הגדולה  ההבנה את את 6ראיתי להבין כדי צריך שהמחנך

הפעולה  את החינוך מביא אז ורק המחונך, של רגשותיו
אותו  מבין המחנך איך מרגיש המחונך המקווה. האמיתית
המחונך  את מביא וזה הפנימיים, רגשותיו כל עם

המחנך. אל מסוימת פנימית להתקשרות

הבלתי  החסידיות במידותיו הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד

לחינוכי, התמסר שלו, האמיתי הזולת ובהרגש מוגבלות
אתי, דיבר הרה"ק אאמו"ר שכ"ק הראשונות ובמלים
שבגלל  לו שהיתה הגדולה העגמתֿנפש את לי הסביר
בחינוכי, בעצמו לטפל ממנו נמנע הרופף, בריאותו מצב
חוץֿ בארצות הרפואה במעיינות שהותו בגלל – ונאלץ
חנוך  ר' החסיד בידי והדרכתי חינוכי את למסור – לארץ
אבי  לי אומר – עצמי ואני נ"ע, ניסן ר' והמלמד הענדל

בחוץֿלארץ. שונים מרפא במקומות שהיתי –

חוויותיו  על אז לי סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
לשהות  נאלץ הרופף, בריאותו מצב כשעקב הקשות,
ובכל  האחרון הפסח בחג בחוץֿלארץ מרפא במקומות
השי"ת  האזין – קדושים אבות בזכות ורק הקיץ, חדשי

הנפשית. בקשתו את וקיבל הפנימית לבקשתו

חוויותיו  על לי סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק  כשהוד
בחינוכי, להתעסק יכול היה לא עצמו שהוא זמן, באותו
ר' ולחסיד ניסן ר' למלמד חינוכי את למסור מוכרח והיה

דמעות. קדשו עיני זלגו – נ"ע הענדל חנוך

מוגבלת  הבלתי ההתקשרות את לתאר אנוש בכוח אין
בי. עוררו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שדיבורי

שבח  נותן אני אז: אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
זוהי  ספק, בלי נתקבלו. שתפילותיי להשי"ת והודיה
הקדושים. אבותינו של התפילות התעוררות פעולת
בפנימיות, החינוך דרכי את שתקבל יצליח שהשי"ת

ועצמי. פנימי באור המאירה החסידית הפנימיות

ואילך.6) 205 עמוד ה'תש"ג השיחות בספר וההדרכה' החינוך כללי 'מאמר באריכות ראה

$
âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

á"ôø ,åìñë 'ä 'â ä"á

ä"åî à"éà ç"åå ãáëðä éãéãé ãåáë

'éù ïàîñåæ

.äëøáå íåìù

òåîù éúðäðå ,ìåîú éúìá÷ ,øáòä àöú 'âî åáúëî

ìëì äáåø÷ áìáå ÷çøî õøàá íéáùåéä åðéãéãéî ù"ô

ä"äìì÷åöæ '÷ä åðéúåáø åðéúåáà ùã÷ úåðåöø ,íéðéðòä

úéåìá úåöîäå äøåúä øåàå ,íé÷ìàä íëøáé ,ò"éæ ò"ð

äáåøî äòôùäå äáåè äñðøôá ,ìàøùé ééç ,íééçä íòåð

.íäéúåáùåî íå÷î ìëá 'éäé

éáéãð é"áçàî ,äëéîúä ãòå úåãåà åúìàù ã"ò

éáçøî ìëá ,úåáéùéäå íéðáøä úëéîú ìéáùá ò÷éøòîà

äìòðä åðéãéãé úà éúù÷á äðä .íùä íëøáé ,àéñåø õøà

äøö÷á íäì øàáé éë áæøî 'éù áåã ïðçìà ä"åî

øáòä ìëå ,áåèñåøì ùèéåàáåéìî åðéúòéñð úåìùìúùä

êùîá íéîéîú éëîåú úáéùé ùåã÷ä ãñåîä ìòå ,åðéìò

.äæ

.ø"åî ïá ù"åãäå ð"åàë íåìùå äëøá 'éäå

$
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  אגרות קודש - מתורגם לאנגלית 
)מתוך הספט "פטופ' גטין - שלום ובטכה" בהוצאת בית חב"ד המטכזי באט שבע(

 ב"ה,  חנוכה תש"ל
ברוקלין

ד"ר זאב גרין

שלום וברכה!

הביטוי  משמעות  ליהודי,  ביחס  בסדר.  שהכל  מקווה  אני  ממך.  ששמעתי  מאז  זמן  עבר 
"הכל בסדר" היא שאינו עומד במקומו אלא מתקדם בהדרגה. אין צורך להרחיב בנושא ביחס 

אליך.

היפנו את תשומת ליבי לידיעה בעיתונות שהיית אמור להופיע בבית כנסת מסוים בסביבת 
י"ט כסלו. מכיוון שלא שמעתי ממך אודות הופעה זו אני תוהה האם היא יצאה לפועל. בכל מקרה 
לך  יהדות. אבקש לאחל  ומעתיר עליך את איחוליי להצלחה בכל מאמציך להפיץ  לך  אני שולח 

הצלחה במיוחד בהיותך הנואם האורח באירוע חב"ד בדטרויט השבוע.

הולכת  במידה  הטובה  בעבודתך  להמשיך  לך  מאחל  אני  חנוכה,  של  האלו  הימים  ברוח 
וגֵדלה, בהתאם למסר של אורות חנוכה שאנו מוסיפים והולכים מיום ליום, בדרך שמשמעותה 
זהה לזו שאנו מצווים לגבי תורה ומצוות כאשר הן חדורות אור וחום חסידי. זו הדרך לקבל מידה 

גדולה של ברכות ה' בכל הנצרך ובמיוחד לגדל את ילדיך לחיים של תורה חופה ומעשים טובים.

באיחולים טובים לך ולמשפחתך לחנוכה שמח ומעורר,

בברכה

חתימת יד-קודשו של הרבי

ברח יבין הפליאה מהולה בצעט שגטמה לי הידיעה שלפעם הטאשונה מהתיסדות 
כפט חב"ד לא השתתף כבודו בהתוועדות די"ר כסלו שם

ממכתב ימי חנוכה, ה'תש"כ

אדוני אבי מוטי וטבי היה נותן דמי חנוכה בליל נט הטביעי או החמישי
היום יום כח כסלו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טיר

  הלי רולדמפ  צד הל   219 

טיר

 חומש לקטיאה בציבוט 

פטשת מקץ

ipy ,oey`x - `n - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àîàõwî éäéåíìç äòøôe íéîé íéúðL ©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½
:øàéä-ìr ãîò äpäåáúìò øàéä-ïî äpäå §¦¥−Ÿ¥¬©©§«Ÿ§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ

äðérøzå øNa úàéøáe äàøî úBôé úBøt òáL¤´©¨½§¬©§¤−§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨
:eçàaâïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå ¨¨«§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ

äðãîrzå øNa úBwãå äàøî úBòø øàéä-ïî¦©§½Ÿ¨¬©§¤−§©´¨®̈©©«£²Ÿ§¨
:øàéä úôN-ìr úBøtä ìöàãäðìëàzå ¥¬¤©¨−©§©¬©§«Ÿ©Ÿ©´§¨

òáL úà øNaä úwãå äàønä úBòø úBøtä©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈¥µ¤´©
:ärøt õ÷éiå úàéøaäå äàønä úôé úBøtä(éåì) ©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−©§«Ÿ

äúBìò íéìaL òáL | äpäå úéðL íìçiå ïLéiå©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²
:úBáèå úBàéøa ãçà äð÷aåíéìaL òáL äpäå §¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½

íéã÷ úôeãLe úBwc:ïäéøçà úBçîö ©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«
æíéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðrìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½

:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«
(ìàøùé)çàø÷iå çìLiå Bçeø írtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²

øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç-ìk-úà¤¨©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧
íúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà íäì äòøt©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈

:ärøôìèäòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå §©§«Ÿ©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ
:íBiä øékæî éðà éàèç-úà øîàìéóö÷ äòøt ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−©§¦¬©«©§−Ÿ¨©´

íéçahä øN úéa øîLîa éúà ïziå åéãár-ìr©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ©´©©¨¦½
:íéôàä øN úàå éúààéäìéìa íBìç äîìçpå Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«©©«©§¨¬£²§©¬§¨

:eðîìç Bîìç ïBøúôk Léà àeäå éðà ãçà¤−̈£¦´¨®¦²§¦§¬£Ÿ−¨¨«§
áéørð eðzà íLåíéçahä øNì ãár éøár §¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½

Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå Bì-øtñpå©§©Æ¤½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−
:øútâééúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå ¨¨«©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨¨®Ÿ¦²

:äìú Búàå épk-ìr áéLäãéäòøt çìLiå ¥¦¬©©¦−§Ÿ¬¨¨«©¦§©³©§ŸÆ
ólçéå çlâéå øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®©§©©Æ©§©¥´

:ärøt-ìà àáiå åéúìîN(ìåçá ë"ò) ¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ
ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe(א וּיׁשב,(מא, ּבפרׁשת יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו «¿……≈ְֲֵֵֶֶַַָָָ

ּכל  ׁשרׁש מצרים, לגלּות סּבֹות היּו ּפרעה, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹוכן

ּכי  הּדברים, ׁשני ּבין קׁשר ׁשּיׁש ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּגלּיֹות.

את  ה' "ּבׁשּוב ּכּכתּוב 'חֹולם', ּבגדר הּוא האדם הּגלּות, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן

הּדמיֹון, מּכח נֹובע חלֹום ׁשּכן, ּכחֹולמים". היינּו צּיֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹׁשיבת

ּבׁשעת  :ּכ הּגלּות ּבזמן ואף מנּגדים; ּדברים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻהּמאחד

הּוא  הּתפּלה סּיּום ּולאחר ּבה', ּדבקּות אדם מרּגיׁש ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּתפּלה

העֹולם. ּבעניני וׁשֹוקע הּכל ׁשֹוכח
פרשת מקץ 

ְְְְִֵֵֵַַַָָֹ

(85 עמ' א שיחות (לקוטי

,ïåùàø
éðùåèézîìç íBìç óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½£´¨©½§¦

éìr ézrîL éðàå Búà ïéà øúôeøîàì E Ÿ¥−¥´Ÿ®©«£¦À¨©³§¦¨¤̧Æ¥½Ÿ
:Búà øzôì íBìç òîLzæè-úà óñBé ïriå ¦§©¬£−¦§¬ŸŸ«©©̧©¥¯¤

íBìL-úà äðré íéýìû éãrìa øîàì äòøt©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨®̈¡Ÿ¦¾©«£¤−¤§¬
:ärøtæééððä éîìça óñBé-ìà äòøt øaãéå ©§«Ÿ©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®©«£Ÿ¦¾¦«§¦¬

:øàéä úôN-ìr ãîòçéúìò øàéä-ïî äpäå Ÿ¥−©§©¬©§«Ÿ§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ
äðérøzå øàz úôéå øNa úBàéøa úBøt òáL¤´©¨½§¦¬¨−̈¦´Ÿ®Ÿ©©¦§¤−¨

:eçàaèéåúBìò úBøçà úBøt-òáL äpä ¨¨«§¦¥º¤«©¨³£¥ÆŸ´
øNa úBwøå ãàî øàz úBòøå úBlc ïäéøçà©«£¥¤½©¸§¨¬²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®
:røì íéøöî õøà-ìëa äpäë éúéàø-àì«Ÿ¨¦¯¦¨¥²¨§¨¤¬¤¦§©−¦¨«Ÿ©

ëòáL úà úBòøäå úBwøä úBøtä äðìëàzå©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤¯©
:úàéøaä úBðLàøä úBøtäàë-ìà äðàázå ©¨²¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ©¨´Ÿ¨¤

ïäéàøîe äðaø÷-ìà eàá-ék òãBð àìå äðaø÷¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤¦§¤½¨©§¥¤´
:õ÷éàå älçza øLàk òøáëéîìça àøàå ©½©«£¤−©§¦®̈¨«¦¨«¨¥−¤©«£Ÿ¦®

úàìî ãçà äð÷a úìò íéìaL òáL | äpäå§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬¤−̈§¥¬Ÿ
:úBáèåâëúBwc úBîðö íéìaL òáL äpäå §Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−

:íäéøçà úBçîö íéã÷ úBôãLãëïrìázå §ª´¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«©¦§©̧§Æ̈
úBáhä íéìaMä òáL úà úwcä íéìaMä©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©©¦¢¦−©Ÿ®

:éì ãébî ïéàå íénèøçä-ìà øîàåäëøîàiå ¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬©¦−¦«©³Ÿ¤
úà àeä ãçà äòøt íBìç äòøt-ìà óñBé¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ¤¨´®¥´

:ärøôì ãébä äNò íéýìûä øLàåëòáL £¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ¤¯©
íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL úáhä úøẗ´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ
:àeä ãçà íBìç äpä íéðL òáL úáhä©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈«

æëïäéøçà úìòä úòøäå úBwøä úBøtä òáLå§¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À
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úB÷øä íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½
:árø éðL òáL eéäé íéãwä úBôãLçëàeä §ª−©¨¦®¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«´

íéýìûä øLà äòøt-ìà ézøac øLà øácä©¨½̈£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯¨«¡Ÿ¦²
:ärøt-úà äàøä äNòèëíéðL òáL äpä Ÿ¤−¤§¨¬¤©§«Ÿ¦¥²¤¬©¨¦−

ãb òáN úBàa:íéøöî õøà-ìëa ìBìeî÷å ¨®¨¨¬¨−§¨¤¬¤¦§¨«¦§ÂÂ̈
òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà árø éðL òáL¤̧©§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈

:õøàä-úà árøä älëå íéøöî õøàaàì-àìå §¤´¤¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤§«Ÿ
ïë-éøçà àeää árøä éðtî õøàa òáOä òãeé¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−©«£¥¥®

:ãàî àeä ãáë-ékáìíBìçä úBðMä ìrå ¦«¨¥¬−§«Ÿ§©̧¦¨¯©«£²
íéýìûä írî øácä ïBëð-ék íéîrt äòøt-ìà¤©§−Ÿ©«£®̈¦¦«¨³©¨¨Æ¥¦´¨«¡Ÿ¦½

:BúNrì íéýìûä øäîîeâìäòøô àøé äzrå §©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ
:íéøöî õøà-ìr eäúéLéå íëçå ïBáð Léà¦−¨´§¨®̈¦«¦¥−©¤¬¤¦§¨«¦

ãìLnçå õøàä-ìr íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNré©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ
:òáOä éðL òáLa íéøöî õøà-úàäìeöa÷éå ¤¤´¤¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«§¦§§À

älàä úàaä úBáhä íéðMä ìëà-ìk-úà¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ¨¥®¤
:eøîLå íéøra ìëà äòøt-ãé úçz øá-eøaöéå§¦§§º̈©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−§¨¨«

åìì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåárøä éðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈
õøàä úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤

:árøaæìéðéráe äòøô éðéra øácä áèéiå ¨«¨¨«©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−
:åéãár-ìkçìàöîðä åéãár-ìà äòøt øîàiå ¨£¨¨«©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨®̈£¦§¨´

:Ba íéýìû çeø øLà Léà äæë̈¤½¦¾£¤²¬©¡Ÿ¦−«
ãקודש משיחות ãנקודות

‰Ú¯t ÌBÏL ˙‡ ‰ÚÈ ÌÈ˜Ï‡(טז מצר (מא, מּלׁשֹון מצרים, ¡…ƒ«¬∆∆¿«¿…ְְִִִֵַַ

מהּטבע. ׁשּלמעלה אלקּות לגּלּוי מקֹום נֹותנת אינּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוגבּול,

אלקים, ׁשם את מצרים, מל לפרעה ּבדבריו יֹוסף הזּכיר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלכן

" "הּטבע": אׁשר‡ÌÈ˜Ïּבגימטרּיא . . עֹוׂשה".‰‡ÌÈ˜Ïיענה ְְִִֶַַַָ¡…ƒֲֲֶֶַ»¡…ƒֶ

אמר "ּכה לפרעה אמר רּבנּו מׁשה את ‰ÈÂ'וכאׁשר ׁשּלח . . ְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ¬»»ֶַַ

." הוי' את ידעּתי לא . . הוי' "מי ּפרעה לֹו הׁשיב – ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעּמי"

אינֹו ואף מהּטבע, ׁשּלמעלה הוי', ּבׁשם מּכיר אינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּפרעה

ּבקּיּומֹו. להֹודֹות ְְִֶרֹוצה

(29 עמ' ו שיחות (לקוטי

éùéìùèìréãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥̧¦¯©
íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà EúBà íéýìû¡Ÿ¦²«§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈

EBîk:îét-ìrå éúéa-ìr äéäz äzà÷Mé E ¨«©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´

:jnî ìcâà àqkä ÷ø énr-ìkàîøîàiå ¨©¦®©¬©¦¥−¤§©¬¦¤«¨©¬Ÿ¤
õøà-ìk ìr Eúà ézúð äàø óñBé-ìà äòøt©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−¨¤¬¤

:íéøöîáîBãé ìrî Bzraè-úà äòøt øñiå ¦§¨«¦©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½
LL-éãâa Búà Laìiå óñBé ãé-ìr dúà ïziå©¦¥¬Ÿ−̈©©´¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½

:Bøàeö-ìr áäfä ãáø íNiåâîBúà ákøiå ©¨²¤§¦¬©¨−̈©©¨«©©§¥´ŸÀ
Cøáà åéðôì eàø÷iå Bì-øLà äðLnä úákøîa§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬§¨−̈©§¥®

:íéøöî õøà-ìk ìr Búà ïBúðåãîøîàiå §¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦©Ÿ̄¤
éãrìáe äòøô éðà óñBé-ìà äòøtíéøé-àì E ©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À«Ÿ¨¦¸

:íéøöî õøà-ìëa Bìâø-úàå Bãé-úà Léà¦¯¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦
äîBì-ïziå çðrt úðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤´

àöiå äMàì ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà-úà¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦®̈©¥¥¬
:íéøöî õøà-ìr óñBéåîìL-ïa óñBéåíéL ¥−©¤¬¤¦§¨«¦§¥Æ¤§¦´

àöiå íéøöî-Cìî äòøt éðôì Bãîra äðL̈½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ¤«¤¦§¨®¦©¥¥³
:íéøöî õøà-ìëa øáriå äòøô éðôlî óñBé¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦

æî:íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nrzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨®̈¦§¨¦«
çîeéä øLà íéðL òáL | ìëà-ìk-úà õa÷iå©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ

øra ìëà-ïziå íéøöî õøàa-äãN ìëà íé §¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«
:dëBúa ïúð äéúáéáñ øLà øéräèîøaöiå ¨¦²£¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬§¨«©¦§¸Ÿ

ìãç-ék ãr ãàî äaøä íiä ìBçk øa óñBé¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²¦«¨©¬
:øtñî ïéà-ék øtñìðíéðá éðL ãlé óñBéìe ¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½

úðñà Bl-äãìé øLà árøä úðL àBáz íøèa§¤¬¤¨−§©´¨«¨®̈£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:ïBà ïäk òøô éèBt-úaàðíL-úà óñBé àø÷iå ©¬¦¤−©Ÿ¥¬«©¦§¨¬¥²¤¥¬

éìîr-ìk-úà íéýìû éðMð-ék äMðî øBëaä©§−§©¤®¦«©©³¦¡Ÿ¦Æ¤¨£¨¦½
:éáà úéa-ìk úàåáðàø÷ éðMä íL úàå §¥−¨¥¬¨¦«§¥²¥¬©¥¦−¨¨´

:ééðr õøàa íéýìû éðøôä-ék íéøôà¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−§¤¬¤¨§¦«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÈ˜Ï‡ È¯Ù‰ Èk . . ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk(נאֿנב (מא, ƒ««ƒ¡…ƒƒƒ¿«ƒ¡…ƒ

‰MÓ יׁשּכח הּטמאה הּמצרית ׁשּבּסביבה חׁשׁש יֹוסף – ¿«∆ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לֹו הזּכירה זה ׁשם ּוקריאת צדקתֹו, את ויאּבד אביו ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאת

לׁשּכח. ולא להתּגּבר הצליח וכ זֹו סּכנה –‡ÌÈ¯Ùּתמיד ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ∆¿«ƒ

לא  ׁשּמצרים ּבלבד זֹו לא יֹותר. ונעלה ׁשני ׁשלב על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹורה

ל'פריֹון' הביאה עצמּה היא אּלא לרעה, עליו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָהׁשּפיעה

.'החׁש מּתֹו האֹור 'יתרֹון ּבבחינת רּוחנית, ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹוהתעּלּות

(433 עמ' טו שיחות (לקוטי
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iying ,iriax - an - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòéáøâðäéä øLà òáOä éðL òáL äðéìëzå©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨®̈£¤¬¨−̈
:íéøöî õøàaãðárøä éðL òáL äðélçzå §¤¬¤¦§¨«¦©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ

-ìëa árø éäéå óñBé øîà øLàk àBáì̈½©«£¤−¨©´¥®©§¦³¨¨Æ§¨
:íçì äéä íéøöî õøà-ìëáe úBöøàä́̈£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨¨«¤

äð-ìà írä ÷röiå íéøöî õøà-ìk árøzå©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤
eëì íéøöî-ìëì äòøt øîàiå íçlì äòøt©§−Ÿ©¨®¤©¸Ÿ¤©§³Ÿ§¨¦§©¸¦Æ§´

:eNrz íëì øîàé-øLà óñBé-ìàåðárøäå ¤¥½£¤Ÿ©¬¨¤−©«£«§¨«¨¨´
-ìk-úà óñBé çzôiå õøàä éðt-ìk ìr äéä̈½̈©−¨§¥´¨¨®¤©¦§©̧¥¹¤¨
õøàa árøä ÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨−̈§¤¬¤

:íéøöîæðì äîéøöî eàa õøàä-ìëåøaL ¦§¨«¦§¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ
:õøàä-ìëa árøä ÷æç-ék óñBé-ìà¤¥®¦«¨©¬¨«¨−̈§¨¨¨«¤

áîàøîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷ré àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤
:eàøúz änì åéðáì á÷réáäpä øîàiå ©«£ŸÆ§¨½̈−̈¨¦§¨«©¾Ÿ¤¦¥´

änL-eãø íéøöîa øáL-Lé ék ézrîL̈©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦§¨̧¨Æ
:úeîð àìå äéçðå íMî eðì-eøáLåâeãøiå §¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«©¥«§¬

ì äøNr óñBé-éçà:íéøönî øa øaLã-úàå £¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦§¤
ék åéçà-úà á÷ré çìL-àì óñBé éçà ïéîéða¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®¦´

:ïBñà epàø÷é-ït øîàäìàøNé éða eàáiå ¨©½¤¦§¨¤−¨«©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ìõøàa árøä äéä-ék íéàaä CBúa øaL ¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬¨«¨−̈§¤¬¤

:ïrðkåàeä õøàä-ìr èélMä àeä óñBéå §¨«©§¥Àµ©©¦´©¨½̈¤¬
óñBé éçà eàáiå õøàä ír-ìëì øéaLnä©©§¦−§¨©´¨¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½

:äöøà íétà Bì-eåçzLiåæ-úà óñBé àøiå ©¦§©«£¬©©−¦¨«§¨©©¬§¥²¤
úBL÷ ízà øaãéå íäéìà økðúiå íøkiå åéçà¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯¦¨´¨À
ïrðk õøàî eøîàiå íúàa ïéàî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©Ÿ́§½¥¤¬¤§©−©

ì:ìëà-øaLçàì íäå åéçà-úà óñBé økiå ¦§¨«Ÿ¤©©¥¬¥−¤¤®̈§¥−¬Ÿ
:eäøkäèíìç øLà úBîìçä úà óñBé økæiå ¦¦ª«©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½£¤¬¨©−

úBàøì ízà íéìbøî íäìà øîàiå íäì̈¤®©³Ÿ¤£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²
íúàa õøàä úåør-úà:éàì åéìà eøîàiå ¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ

éãárå éðãàì eàa E:ìëà-øaLàééða eðlk £Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤ª¾̈§¥¬
éãár eéä-àì eðçðà íéðk eðçð ãçà-LéàE ¦«¤−̈®̈§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬£¨¤−

:íéìbøîáéõøàä úåør-ék àì íäìà øîàiå §©§¦«©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤
:úBàøì íúàaâééãár øNr íéðL eøîàiåE ¨¤¬¦§«©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤̧

ïrðk õøàa ãçà-Léà éða eðçðà | íéçà©¦¯£©²§§¥¬¦«¤−̈§¤´¤§¨®©

:epðéà ãçàäå íBiä eðéáà-úà ïèwä äpäå§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½§¨«¤−̈¥¤«
ãéíëìà ézøac øLà àeä óñBé íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦£¥¤²

øîàì:ízà íéìbøîåèäòøô éç eðçaz úàæa ¥−Ÿ§©§¦¬©¤«§−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ
ïèwä íëéçà àBáa-íà ék äfî eàöz-íà¦¥«§´¦¤½¦¯¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ

:äpäæèíëéçà-úà çwéå ãçà íkî eçìL ¥«¨¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼
íëzà úîàä íëéøác eðçaéå eøñàä ízàå§©¤Æ¥¨´§½§¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®

:ízà íéìbøî ék äòøô éç àì-íàåæéóñàiå §¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ¦¬§©§¦−©¤«©¤«¡¬Ÿ
ìL øîLî-ìà íúà:íéîé úLçéíäìà øîàiå Ÿ¨²¤¦§−̈§¬¤¨¦«©¸Ÿ¤£¥¤³

íéýìûä-úà eéçå eNr úàæ éLéìMä íBia óñBé¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®¤¨«¡Ÿ¦−
:àøé éðà£¦¬¨¥«

ãקודש משיחות ãנקודות
e‰¯Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙‡ ÛÒBÈ ¯kiÂ(ח מבאר (מב, ««≈≈∆∆»¿≈…ƒƒÀְָֹ

ׁשּליט  ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּכזֹו, נעלית ּבדרּגה עמד ּׁשּיֹוסף ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחסידּות,

יֹוסף  נׁשאר הּוא ּבהּקּב"ה, ּדבקּות על ׁשמר מצרים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָעל

מהמּולת  להתרחק נאלצּו זאת, לעּמת הּׁשבטים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּצּדיק.

צאן. רֹועי להיֹות ּבחרּו ולכן ּבהּקּב"ה, לּדבק ּכדי הּזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹעֹולם

e‰e¯Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ּבדרּגת והבנה הּכרה להם היתה לא – ¿≈…ƒƒְְְֲֶַַַַָָָָָָָֹ

מּתֹו אּלא ּבה' ּדבּוק להיֹות אפׁשר אי ּדרּגתם לפי ׁשּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹוסף,

ְְִהתּבֹודדּות.

(88 עמ' א שיחות (לקוטי

éùéîçèéúéáa øñàé ãçà íëéçà ízà íéðk-íà¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´
ïBárø øáL eàéáä eëì ízàå íëøîLî¦§©§¤®§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬

:íëézaëáz ïèwä íëéçà-úàåeðîàéå éìà eàé ¨«¥¤«§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬
:ïë-eNriå eúeîú àìå íëéøáãàëLéà eøîàiå ¦§¥¤−§´Ÿ¨®©©«£¥«©«Ÿ§º¦´

ìáà åéçà-ìàøLà eðéçà-ìr eðçðà | íéîLà ¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»©¨¦¼¼£¤̧
eðrîL àìå eðéìà Bððçúäa BLôð úøö eðéàø̈¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−§´Ÿ¨¨®§

:úàfä äøvä eðéìà äàa ïk-ìráëïáeàø ïriå ©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ©©Á©Á§¥̧
øîàì | íëéìà ézøîà àBìä øîàì íúàŸ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤¯¥²Ÿ
äpä Bîc-íâå ízrîL àìå ãìiá eàèçz-ìà©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−¦¥¬

:Løãðâëõéìnä ék óñBé rîL ék eòãé àì íäå ¦§¨«§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−
:íúðéaãëíäìà áLiå jáiå íäéìrî áqiå ¥«Ÿ¨«©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ

øñàiå ïBòîL-úà ízàî çwiå íäìà øaãéå©§©¥´£¥¤½©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬Ÿ
:íäéðérì Búàäëíäéìk-úà eàìîéå óñBé åöéå Ÿ−§¥«¥¤«©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»

íäì úúìå BwN-ìà Léà íäétñk áéLäìe øä¼§¨¦³©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬¨¤²
:ïk íäì Nriå Cøcì äãöåëíøáL-úà eàNiå ¥−̈©¨®¤©©¬©¨¤−¥«©¦§¬¤¦§−̈
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:íMî eëìiå íäéøîç-ìræë-úà ãçàä çzôiå ©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«©¦§©̧¨«¤¹̈¤
-úà àøiå ïBìna Bøîçì àBtñî úúì BwN©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−©¨®©©§Æ¤

:Bzçzîà éôa àeä-äpäå Btñkçë-ìà øîàiå ©§½§¦¥−§¦¬©§©§«©³Ÿ¤¤
àöiå ézçzîàá äpä íâå étñk áLeä åéçà¤¨Æ©´©§¦½§©−¦¥´§©§©§¦®©¥¥´
úàf-äî øîàì åéçà-ìà Léà eãøçiå íaì¦À̈©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ©²Ÿ

eðì íéýìû äNr:èëíäéáà á÷ré-ìà eàáiå ¨¨¬¡Ÿ¦−¨«©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−
íúà úøwä-ìk úà Bì eãébiå ïrðk äöøà©´§¨§¨®©©©¦´½¥²¨©Ÿ¬ŸŸ−̈

:øîàììúBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac ¥«Ÿ¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈¨®
:õøàä-úà íéìbøîk eðúà ïziåàìåéìà øîàpå ©¦¥´Ÿ½̈¦§©§¦−¤¨¨«¤©¬Ÿ¤¥−̈
:íéìbøî eðééä àì eðçðà íéðkáìøNr-íéðL ¥¦´£®̈§¬Ÿ¨¦−§©§¦«§¥«¨¨¬

ïèwäå epðéà ãçàä eðéáà éða íéçà eðçðà£©²§©¦−§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½§©¨¬Ÿ
:ïrðk õøàa eðéáà-úà íBiäâìeðéìà øîàiå ©²¤¨¦−§¤¬¤§¨«©©Ÿ́¤¥¥À

ízà íéðë ék òãà úàæa õøàä éðãà Léàä̈¦Æ£Ÿ¥´¨½̈¤§Ÿ́¥©½¦¬¥¦−©¤®
íëéza ïBárø-úàå ézà eçépä ãçàä íëéçà£¦¤³¨«¤¨Æ©¦´¦¦½§¤©«£¬¨«¥¤−

:eëìå eç÷ãìéìà ïèwä íëéçà-úà eàéáäå §¬¨¥«§Â¨¦Â¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼
ízà íéðë ék ízà íéìbøî àì ék ärãàå§¥«§À̈¦´³Ÿ§©§¦Æ©¤½¦¬¥¦−©¤®
:eøçñz õøàä-úàå íëì ïzà íëéçà-úà¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½§¤¨−̈¤¦§¨«

äì-øBøö Léà-äpäå íäéwN íé÷éøî íä éäéå©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½§¦¥¦¬§«
änä íäétñk úBøøö-úà eàøiå BwNa Btñk©§−§©®©¦§º¤§Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨

:eàøéiå íäéáàååìíäéáà á÷ré íäìà øîàiå ©«£¦¤−©¦¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½
-úàå epðéà ïBòîLå epðéà óñBé ízìkL éúàŸ¦−¦©§¤®¥³¥¤̧Æ§¦§´¥¤½§¤

:äðlë eéä éìr eçwz ïîéðaæìïáeàø øîàiå ¦§¨¦´¦½̈¨©−¨¬ª¨«¨©³Ÿ¤§¥Æ
àì-íà úéîz éðá éðL-úà øîàì åéáà-ìà¤¨¦´¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½¦¬Ÿ

éìà epàéáàepáéLà éðàå éãé-ìr Búà äðz E £¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬
éìà:Eçìúî åéçà-ék íënr éða ãøé-àì øîàiå ¥¤«©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹

øLà Cøca ïBñà eäàø÷e øàLð Bcáì àeäå§¯§©´¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤̧¤Æ£¤´
äìBàL ïBâéa éúáéN-úà ízãøBäå dá-eëìz: ¥«§½̈§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−§«¨

âîà:õøàa ãák árøäåáelk øLàk éäéå §¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤©§¦À©«£¤³¦Æ
øîàiå íéøönî eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−¦¦§¨®¦©³Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìà£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

âeða ãrä ãrä øîàì äãeäé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧
íëéçà ézìa éðô eàøú-àì øîàì Léàä̈¦³¥ŸÆ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬

:íëzàãeðzà eðéçà-úà çlLî ELé-íà ¦§¤«¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦®̈

:ìëà Eì äøaLðå äãøðäðéà-íàåàì çlLî E ¥«§¾̈§¦§§¨¬§−«Ÿ¤§¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ
ézìa éðô eàøú-àì eðéìà øîà Léàä-ék ãøð¥¥®¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−

:íëzà íëéçàåíúòøä äîì ìàøNé øîàiå £¦¤¬¦§¤«©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½¨¨¬£¥«Ÿ¤−
:çà íëì ãBòä Léàì ãébäì éìæìBàL eøîàiå ¦®§©¦´¨¦½©¬¨¤−¨«©«Ÿ§¿¨´

ãBòä øîàì eðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL̈«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ©¸
ét-ìr Bì-ãbpå çà íëì Léä éç íëéáà£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈©©̧¤½©¦−
eãéøBä øîàé ék òãð rBãéä älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤£¨´©¥©½¦´Ÿ©½¦−

:íëéçà-úàçåéáà ìûøNé-ìà äãeäé øîàiå ¤£¦¤«©¸Ÿ¤§¹̈¤¦§¨¥´¨¦À
àìå äéçðå äëìðå äîe÷ðå ézà ørpä äçìL¦§¨¬©©²©¦¦−§¨´¨§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ

:eðtè-íb äzà-íâ eðçðà-íb úeîðèéëðà ¨½©£©¬§©©−̈©©¥«¨«Ÿ¦Æ
éìà åéúàéáä àì-íà epL÷áz éãiî epáøràE ¤«¤§¤½¦¨¦−§©§¤®¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³¥¤̧Æ

éðôì åézâväå:íéîiä-ìk Eì éúàèçå Eéék §¦©§¦´§¨¤½§¨¨¬¦§−¨©¨¦«¦−
ä àìeì:íéîrô äæ eðáL äzr-ék eðäîäîú ¥´¦§©§®̈§¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦

àéàBôà | ïk-íà íäéáà ìûøNé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´£¦¤À¦¥´¥»
eãéøBäå íëéìëa õøàä úøîfî eç÷ eNr úàǽŸ£¼§º¦¦§©³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦¬
èìå úàëð Lác èrîe éøö èrî äçðî Léàì̈¦−¦§¨®§©³¢¦Æ§©´§©½§´Ÿ¨½Ÿ

:íéã÷Le íéðèaáéíëãéá eç÷ äðLî óñëå ¨§¦−§¥¦«§¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®
eáéLz íëéúçzîà éôa áLenä óñkä-úàå§¤©¤¹¤©©̧§¦³©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´

:àeä äbLî éìeà íëãéáâéeç÷ íëéçà-úàå §¤§¤½©¬¦§¤−«§¤£¦¤−®̈
:Léàä-ìà eáeL eîe÷åãéíëì ïzé écL ìûå §−¬¤¨¦«§¥´©©À¦¥̧¨¤³

íëéçà-úà íëì çlLå Léàä éðôì íéîçø©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬¨¤²¤£¦¤¬
:ézìëL ézìëL øLàk éðàå ïéîéða-úàå øçà©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬¨−Ÿ§¦¨¨«§¦

åè-äðLîe úàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤
íéøöî eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá eç÷ì óñk¤²¤¨«§¬§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦

:óñBé éðôì eãîriå©©«©§−¦§¥¬¥«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÌzÚÓL ‡ÏÂ „Ïia e‡ËÁz Ï‡ . . ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï‰¬…»«¿ƒ¬≈∆«∆∆¿«∆∆¿…¿«¿∆

כב) ׁשחטאּו(מב, מֹודים ׁשאחיו ּבּׁשעה ׁשּבּה היּתכן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָוקׁשה,

את  להגּדיל לנכֹון ראּובן מצא הּדין, את עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומצּדיקים

ּבאה  ּכן "על הּׁשבטים ּדברי ׁשּמּסּיּום לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצערם.

לא  הּצרה, מחמת ׁשהתחרטּו נראה הּזאת" הּצרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאלינּו

ראּובן, להם אמר לכן עצמֹו. החטא ּבחמרת ׁשהּכירּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּׁשּום

ּכׁשּלעצמֹו החטא ּבחמרת הּכרה מּתֹו לבֹוא צריכה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשחרטה

ּבׁשעתֹו. להם ׁשאמר ּכפי -ְְִִֶֶַָָָ

(198 עמ' ל שיחות (לקוטי
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טכג

iyy - cn - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùùæèøLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé àøiå©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´
çáè çáèe äúéaä íéLðàä-úà àáä Búéa-ìr©¥½¨¥¬¤¨«£¨¦−©¨®§¨§³Ÿ©¤̧©Æ

:íéøäva íéLðàä eìëàé ézà ék ïëäåæéNriå §¨¥½¦¬¦¦²«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦©©´©
-úà Léàä àáiå óñBé øîà øLàk Léàä̈¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²¤

:óñBé äúéa íéLðàäçéék íéLðàä eàøéiå ¨«£¨¦−¥¬¨¥«©¦«§´¨«£¨¦À¦´
áMä óñkä øác-ìr eøîàiå óñBé úéa eàáeä«§»¥´¥¼©«Ÿ§À©§©³©¤̧¤Æ©¨³
ììbúäì íéàáeî eðçðà älçza eðéúçzîàa§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈£©−§«¨¦®§¦§Ÿ¥³
íéãárì eðúà úç÷ìå eðéìr ìtðúäìe eðéìr̈¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½§¨©¯©Ÿ¨²©«£¨¦−

:eðéøîç-úàåèéúéa-ìr øLà Léàä-ìà eLbiå §¤£Ÿ¥«©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´
:úéaä çút åéìà eøaãéå óñBéëéa eøîàiå ¥®©§©§¬¥−̈¤¬©©¨«¦©«Ÿ§−¦´

ì älçza eðãøé ãøé éðãà:ìëà-øaLàëéäéå £Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈¦§¨«Ÿ¤©§¦º
eðéúçzîà-úà äçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤©§§Ÿ¥½
Bì÷Lîa eðtñk Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−§¦§¨®

:eðãéa Búà áLpåáëeðãéá eðãøBä øçà óñëå ©¨¬¤Ÿ−§¨¥«§¤¯¤©¥²©¬§§¨¥−
ìeðtñk íN-éî eðrãé àì ìëà-øaL ¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§¦¨¬©§¥−

:eðéúçzîàaâëeàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå §©§§Ÿ¥«©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈
ïBîèî íëì ïúð íëéáà éýìûå íëéäìà¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³£¦¤Æ¨©̧¨¤³©§Æ
íäìà àöBiå éìà àa íëtñk íëéúçzîàa§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´¥®̈©¥¬£¥¤−

:ïBrîL-úàãëäúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå ¤¦§«©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨
àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå íéî-ïziå óñBé¥®©¦¤©̧¦Æ©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−

:íäéøîçìäëóñBé àBa-ãr äçðnä-úà eðéëiå ©«£«Ÿ¥¤«©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−
:íçì eìëàé íL-ék eòîL ék íéøävaåëàáiå ©¨«¢®̈¦¦´¨«§½¦−̈¬Ÿ§¨«¤©¨³Ÿ

äúéaä óñBéíãéa-øLà äçðnä-úà Bì eàéáiå ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬£¤§¨−̈
:äöøà Bì-eåçzLiå äúéaäæëíäì ìàLiå ©®̈§¨©¦§©«£−¨«§¨©¦§©³¨¤Æ

ìøLà ï÷fä íëéáà íBìLä øîàiå íBìL §¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬©¨¥−£¤´
:éç epãBòä ízøîàçëîàiåEcárì íBìL eø £©§¤®©«¤−¨«©«Ÿ§À¨²§©§§¬

eãwiå éç epãBò eðéáàìáéúëåçúùéå §¨¦−¤´®̈©¦§−
éø÷:eåçzLiåèëïéîéða-úà àøiå åéðér àOiå ©¦§©«£«©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´

øLà ïèwä íëéçà äæä øîàiå Bnà-ïa åéçà̈¦»¤¦¼©ÀŸ¤£¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬
ðçé íéýìû øîàiå éìà ízøîà:éða Eìøäîéå £©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬¨§§−§¦«©§©¥´

úBkáì Lwáéå åéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék óñBé¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½©§©¥−¦§®
:änL jáiå äøãçä àáiåàìàöiå åéðt õçøiå ©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨©¦§©¬¨−̈©¥¥®

:íçì eîéN øîàiå ÷tàúiåáìBcáì Bì eîéNiå ©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤©¨¦¬²§©−

ék ícáì Bzà íéìëàä íéøönìå ícáì íäìå§¨¤´§©¨®§©¦§¦º¨«Ÿ§¦³¦Æ§©½̈¦Á
íçì íéøárä-úà ìëàì íéøönä ïeìëeé àì̧Ÿ«§¹©¦§¦À¤«¡³Ÿ¤¨«¦§¦Æ¤½¤

:íéøöîì àåä äárBú-ékâìøëaä åéðôì eáLiå ¦«¥¨¬¦−§¦§¨«¦©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ
íéLðàä eäîúiå Búørök øérväå Búøëák¦§´Ÿ̈½§©¨¦−¦§¦«¨®©¦§§¬¨«£¨¦−

:eärø-ìà Léàãìåéðt úàî úàNî àOiå ¦¬¤¥¥«©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»
Lîç ílk úàNnî ïîéða úàNî áøzå íäìà£¥¤¼©¥¹¤©§©¯¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´

:Bnr eøkLiå ezLiå úBãéãîà-úà åöéå ¨®©¦§¬©¦§§−¦«©§©º¤
úçzîà-úà àlî øîàì Búéa-ìr øLà£¤´©¥»¥Ÿ¼©¥º¤©§§³Ÿ
íéNå úàN ïeìëeé øLàk ìëà íéLðàä̈«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬«§−§¥®§¦¬

:Bzçzîà éôa Léà-óñkáréáb éréáb-úàå ¤«¤¦−§¦¬©§©§«§¤§¦¦º§¦´©
éôa íéNz óñkäóñk úàå ïèwä úçzîà ©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©©¨½Ÿ§¥−¤´¤

:øac øLà óñBé øáãk Nriå BøáLâø÷aä ¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬¦¥«©−Ÿ¤
:íäéøîçå änä eçlL íéLðàäå øBàãíä ®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨©«£«Ÿ¥¤«¥Â

øLàì øîà óñBéå e÷éçøä àì øérä-úà eàöé̈«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³¨©Æ©«£¤´
ízâOäå íéLðàä éøçà óãø íe÷ Búéa-ìr©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®§¦©§¨Æ
úçz ärø ízîlL änì íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©

:äáBèäàeäå Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä ¨«£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾
:íúéNr øLà íúòøä Ba Lçðé LçðåíâOiå ©¥¬§©¥−®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«©©¦¥®
:älàä íéøácä-úà íäìà øaãéåæeøîàiå ©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤©«Ÿ§´

äìéìç älàä íéøáck éðãà øaãé änì åéìà¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤¨¦̧¨Æ
éãárì:äfä øáck úBNrî EçøLà óñk ïä ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬©¤«¥´¤À¤£¤³

éìà eðáéLä eðéúçzîà éôa eðàöîõøàî E ¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ¥¤−¥¤´¤
éàå ïrðkéðãà úéaî áðâð C:áäæ Bà óñk E §¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«

èéãárî Bzà àöné øLàeðçðà-íâå úîå E £¤̧¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§
:íéãárì éðãàì äéäðéäzr-íb øîàiå ¦«§¤¬©«Ÿ¦−©«£¨¦«©¾Ÿ¤©©¨¬

él-äéäé Bzà àöné øLà àeä-ïk íëéøáãë§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³¦Æ¦«§¤¦´
:íi÷ð eéäz ízàå ãáràéLéà eãøBiå eøäîéå ½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«©§©«£À©¦²¦¬

:Bzçzîà Léà eçzôiå äöøà Bzçzîà-úà¤©§©§−¨®§¨©¦§§−¦¬©§©§«
áéréábä àöniå älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ©¨¦½©

:ïîéða úçzîàaâéñîriå íúìîN eòø÷iå §©§©−©¦§¨¦«©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ
:äøérä eáLiå Bøîç-ìr Léàãéäãeäé àáiå ¦´©£Ÿ½©¨ª−¨¦«¨©¨¸Ÿ§¨³

åéðôì eìtiå íL epãBò àeäå óñBé äúéa åéçàå§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®©¦§¬§¨−̈
:äöøàåèäfä äNrnä-äî óñBé íäì øîàiå ¨«§¨©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−
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(dkepg)טכד xihtn ,(g"x) iriay - cn - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Léà Lçðé Lçð-ék ízrãé àBìä íúéNr øLà£¤´£¦¤®£´§©§¤½¦«©¥¯§©¥²¦−
:éðîk øLàæèéðãàì øîàp-äî äãeäé øîàiå £¤¬¨«Ÿ¦©Ÿ́¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½

ïår-úà àöî íéýìûä ÷cèöp-äîe øaãp-äî©§©¥−©¦§©¨®¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ
éãáríb eðçðà-íb éðãàì íéãár eppä E £¨¤½¦¤³£¨¦Æ©«Ÿ¦½©£©¾§©²

:Bãéa réábä àöîð-øLàæéél äìéìç øîàiå £¤¦§¨¬©¨¦−©§¨«©¾Ÿ¤¨¦´¨¦½
Bãéa réábä àöîð øLà Léàä úàæ úBNrî¥«£−®Ÿ¨¦¿£¤Á¦§¨̧©¨¦¹©§¨À

ì eìr ízàå ãár él-äéäé àeä-ìà íBìL µ¦«§¤¦´½̈¤§©¤¾£¬§¨−¤
:íëéáà£¦¤«

ãקודש משיחות ãנקודות
EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ(ז È‡b(מד, ÔBLÏ ,eÏ ‡e‰ ÔÈlÁ(רש"י) »ƒ»«¬»∆Àƒ»¿¿«

והעּסּוק  עֹולמֹות, ׁשני הם (ּגׁשמּיּות) וחּלין - קדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻיהּודי

"ׁשׁשת  הּצּוּוי את מקּים ּכׁשהּוא ּגם לֹו. הּוא ּגנאי חל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבעניני

עצמֹו את מׁשּפיל הּוא אין ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹימים

לדרּגת  החּלין את מעלה הּוא :להפ אּלא "חּלין", ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻלמּצב

על ׁשּנעׂשּו ‰L„w''חּלין ˙¯‰Ëמעׂשי "ּכל ידי על - וזאת . ֲִֶַַֻ»√««…∆ְְֲֵֶַַָֹ

ׁשמים". לׁשם ְְִִֵַָיהיּו

(359 עמ' טו שיחות (לקוטי

.ïîéñ ãáò éì äéäé .äéöîà .å"äé÷æçé ,íé÷åñô å"î÷ ñññ

éòéáù
(ç"ø)

èäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤

:Bkñðåéúìò-ìr BzaLa úaL úìòãéîzä §¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−
:dkñðåôàéäìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈

íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaáéìLeíéðøNr äL §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À

éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«

âéNákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàäãéíäékñðå ¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À

ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦
BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½

:äðMä éLãçìåèúàhçì ãçà íéfr øérNe §¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈
:Bkñðå äNré ãéîzä úìò-ìr ýåýéìñ ©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

BBBBBB
ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
z ,àúøéLåeøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaL §¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥
BBBBBB

øéèôî
(äëåðç)

áîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæô ¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

.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¤¦§¥§¥¦§¨¥
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,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 äëåðç úáùì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

á ÷øô äéøëæá

áãéàá-éððä ék ïBiö-úa éçîNå épø̈¦¬§¦§¦−©¦®¦¯¦«§¦¨²
:ýåýé-íàð CëBúá ézðëLååèeåìðå §¨«©§¦¬§¥−§ª§Ÿ̈«§¦§Á

eéäå àeää íBia ýåýé-ìà íéaø íéBâ¦̧©¦³¤§Ÿ̈¸©´©½§¨¬
-ék zòãéå CëBúá ézðëLå íòì éì¦−§¨®§¨«©§¦´§¥½§¨©¾©§¦«

éìà éðçìL úBàáö ýåýé:Cæèìçðå §Ÿ̈¬§¨−§¨©¬¦¥¨«¦§¨©̧
úîãà-ìò B÷ìç äãeäé-úà ýåýé§Ÿ̈³¤§¨¸¤§½©−©§©´

:íéìLeøéa ãBò øçáe Lãwäæéñä ©®Ÿ¤¨©¬−¦«¨¨«¦©¬
:BLã÷ ïBònî øBòð ék ýåýé éðtî øùa-ìkâàéðàøiå ¨¨−̈Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®¦¬¥−¦§¬¨§«©©§¥À¦

ãîò ïèOäå ýåýé Càìî éðôì ãîò ìBãbä ïäkä òLBäé-úà¤§ª̧©̧©Ÿ¥´©¨½Ÿ¥¾¦§¥−©§©´§Ÿ̈®§©¨¨²Ÿ¥¬
:BðèNì Bðéîé-ìòáEa ýåýé øòâé ïèOä-ìà ýåýé øîàiå ©§¦−§¦§«©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤©¨À̈¦§©̧§Ÿ̈³§¸

`xenl iy
(åè,eåìðå.eøaçúéå,íòì éì eéäå.'äa ïéîàäì ,øîBìkézðëLå §¦§§¦§©§§¨¦§¨§©§©£¦©§¨©§¦

,CëBúá.íéaøä íéBbä CBúa àìå ,CëBúa äéäz éúðéëL ìáà(æè,B÷ìç §¥£¨§¦¨¦¦§¤§¥§Ÿ§©¦¨©¦¤§
.B÷ìçìe Búìçðì(æé,'ä éðtî øNa ìk ñäãçtî úBnàä ìk e÷úL §©£¨§¤§©¨¨¨¦§¥¦§¨¨ª¦©©

.'ä,øBòð ékì.äöé÷éå äøòä ïBL,BLã÷ ïBònîúãøì .íéîMä ïî ¦¥§¤¨¨¦¦¨¦§¨§¦©¨©¦¨¤¤

.íéBba äî÷ð úBNòì(à,éðàøiå ©£§¨¨©¦©©§¥¦
.äàeápä äàøîa,Bðéîé ìòìL §©§¥©§¨©§¦¤

.ìBãbä ïäkä òLBäé,BðèNìâøè÷ì §ª©©Ÿ¥©¨§¦§§©§¥

eàNpL åéðáa äçî àlL ìò .åéìò̈¨©¤Ÿ¦¨§¨¨¤¨§

.úBiøëð íéLð(áøçaä ¨¦¨§¦©Ÿ¥
,íéìLeøéaøçBa àeäL ä"á÷ä ¦¨¨¦¤¥

.dúBðáì íéìLeøéaãeà äæ àBìä ¦¨©¦¦§¨£¤
,Làî ìvîéà ,øîBìkâøè÷z C ª¨¥¥§©¥§©§¥

õò) ãeà Bîk àeä àìä ,åéìò̈¨£Ÿ§¥

.Làî ìBvpL (Làä úà Ba íéãðãðnL¤§©§§¦¤¨¥¤¦¥¥

éãé ìò Làa CìLî äéä òLBäé ék¦§ª©¨¨ª§¨¨¥©§¥

äéìB÷ ïa áàçà íò øvðãëeáð§©§¤©¦©§¨¤¨¨

,ø÷Mä éàéáð äéNòî ïa eäi÷ãöå§¦§¦¨¤©£¥¨§¦¥©¤¤

åøîàù åîë) äôøOä ïî ìvð òLBäéå¦ª©¦©¦©§¥¨

ïk íàå .(à,âö óã ïéøãäðñ úëñîá§¦¥

ø Búeëæéàå ,äa.åéìò âøè÷z C §©¨§¥§©§¥¨¨

mixn zxhr
àá-éððä ék ïBiö-úa éçîNå épø ãéíéìLeøé ìàCëBúá ézðëLå ¨¦¬§¦§¦−©¦®¦¯¦«§¦¨²¤§¨©¦§¨«©§¦¬§¥−

åè :ýåýé-íàðæàeåìðåeøaçúéàeää íBia ýåýé-ìà íéaø íéBâ §ª§Ÿ̈«¨§¦§Á¦§©§¦̧©¦³¤§Ÿ̈¸©´©½
íòì éì eéäåúàæ ìëáe ,úîàä úc eìa÷éå eøibúiLCëBúá ézðëLåàìå §¨¬¦−§®̈¤¦§©§¦©§©¨¡¤§¨Ÿ§¨«©§¦´§¥½§Ÿ

íéBbä CBúaéìà éðçìL úBàáö ýåýé-ék zòãéåCúîãBwä úeçéìMä ék §©¦§¨©¾©§¦«§Ÿ̈¬§¨−§¨©¬¦¥¨«¦¦©§¦©¤¤

Bæ úeçéìLe ,íéBbä úà øéäæäì äúéä̈§¨§©§¦¤©¦§¦

äå÷z Lé ék íëúà øOáì ,íëéìà àéä: ¦£¥¤§©¥¤§¤¦¥¦§¨

ýåýé ìçðå æèìçðé íB÷nä-úà §¨©̧§Ÿ̈³©¨¦§©¤
äãeäéúBéäìB÷ìçíìBòì-ìò §¨¸¦§¤§½§¨©−

Lãwä úîãàäpnî ãBò eìâé àìå ©§©´©®Ÿ¤§Ÿ¦§¦¤¨

íéìLeøéa ãBò øçáeíL ïékLäì ¨©¬−¦«¨¨«¦§©§¦¨

æàîk BúðéëLøùa-ìk ñä æé : §¦¨§¥¨©¬¨¨−̈Ÿ
ïBònî øBòð ék ýåýé éðtî¦§¥´§Ÿ̈®¦¬¥−¦§¬

éðàøiå à :BLã÷äàeápä äàøîa ¨§«©©§¥À¦§©§¥©§¨

ìBãbä ïäkä òLBäé-úààeä) ¤§ª̧©̧©Ÿ¥´©¨½
ïiò ,éðL úéa ïîæ úléçúa ìBãb ïäk äéä̈¨Ÿ¥¨¦§¦©§©©¦¥¦©¥

(â àøæòýåýé Càìî éðôì ãîò ¤§¨Ÿ¥¾¦§¥−©§©´§Ÿ̈®
åéNòî ìò BúBà ïcLãîò ïèOäå ¤¨©©£¨§©¨¨²Ÿ¥¬

Bðéîé-ìòòLBäé ïéîé ìòBðèNì ©§¦−©§¦§ª©§¦§«
eàNpL åéðáa äçéî àlL åéìò âøè÷ì§©§¥¨¨¤Ÿ¦¨§¨¨¤¨§

úBiøëð íéLðøîàiå á :Càìîýåýé ¨¦¨§¦©Ÿ̧¤©§©§Ÿ̈¹
ïèOä Ea ýåýé øòâé ïèOä-ìà¤©¨À̈¦§©̧§Ÿ̈³§¸©¨½̈

ýåýé øòâéåíéîçøä ìòaEa §¦§©³§Ÿ̈¸©©¨©£¦§½
äæ àBìä íéìLeøéa øçaäàìä ©Ÿ¥−¦«¨®̈¦£¯¤¬¬£Ÿ

k àeä ìBãbä ïäkä òLBäéãeàõò §ª©©Ÿ¥©¨§−¥

úö÷ Làä Ba äæçàLLàî ìvîék ¤¨£¨¨¥§¨ª¨¬¥¥«¦
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øçaä Ea ýåýé øòâéå ïèOä©¨½̈§¦§©³§Ÿ̈¸§½©Ÿ¥−
:Làî ìvî ãeà äæ àBìä íéìLeøéa¦«¨¨®¦£¯¤¬¬−ª¨¬¥¥«

âíéàBö íéãâa Láì äéä òLBäéå¦«ª¾©¨¨¬¨ª−§¨¦´¦®
:Càìnä éðôì ãîòåãøîàiå ïòiå §Ÿ¥−¦§¥¬©©§¨«©©©́©ÀŸ¤

eøéñä øîàì åéðôì íéãîòä-ìà¤¨«Ÿ§¦³§¨¨¸¥½Ÿ¨¦²
åéìà øîàiå åéìòî íéàvä íéãâaä©§¨¦¬©Ÿ¦−¥«¨¨®©´Ÿ¤¥À̈

éìòî ézøáòä äàøðåò ELaìäå E §¥̧¤«¡©³§¦¥«¨¤̧¸£Ÿ¤½§©§¥¬
:úBöìçî Eúàäéðö eîéOé øîàåó «Ÿ§−©«£¨«¨«Ÿ©¾¨¦²¨¦¬

éðvä eîéùiå BLàø-ìò øBäèøBähä ó ¨−©Ÿ®©¨¦ÁŸÁ©¨¦̧©¨¹
Càìîe íéãâa eäLaìiå BLàø-ìò©ŸÀ©©§¦ª̧¸§¨¦½©§©¬

:ãîò ýåýéåýåýé Càìî ãòiå §Ÿ̈−Ÿ¥«©¨̧©¸©§©´§Ÿ̈½
:øîàì òLBäéaæýåýé øîà-äk ¦«ª−©¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´

-úà íàå Cìz éëøãa-íà úBàáö§¨À¦¦§¨©³¥¥¸§¦´¤
úà ïéãz äzà-íâå øîLú ézøîLî- ¦§©§¦´¦§½Ÿ§©©¨¸¨¦´¤

Eì ézúðå éøöç-úà øîLz íâå éúéa¥¦½§©−¦§´Ÿ¤£¥¨®§¨«©¦³§¸
:älàä íéãîòä ïéa íéëìäîç-òîL ©§§¦½¥¬¨«Ÿ§¦−¨¥«¤§©

éòøå äzà ìBãbä ïäkä | òLBäé àðE º̈§ª´©©Ÿ¥´©¨À©¨¸§¥¤̧¸
éðôì íéáLiäänä úôBî éLðà-ék E ©«Ÿ§¦´§¨¤½¦«©§¥¬¥−¥®¨

:çîö écáò-úà àéáî éððä-ékè| ék ¦¦«§¦¬¥¦²¤©§¦−¤«©¦´
òLBäé éðôì ézúð øLà ïáàä äpä¦¥´¨¤À¤£¤³¨©̧¦¸¦§¥´§ª½©
éððä íéðéò äòáL úçà ïáà-ìò©¤¬¤©©−¦§¨´¥¨®¦¦«§¦¯
úBàáö ýåýé íàð dçzt çzôî§©¥´©¦ªÀ̈§ª¸§Ÿ̈´§¨½

`xenl iy
(â,íéàBö íéãâa Láì äéääçî àlL ïåòä åéìò äéä ïéãò øîBìk ¨¨¨ª§¨¦¦§©£©¦¨¨¨¨¤¨Ÿ¤Ÿ¦¨

.åéðáa(ã,åéìòî íéàvä íéãâaä eøéñäåéða úà eLéøôä ,øîBìk §¨¨¨¦©§¨¦©Ÿ¦¥¨¨§©©§¦¤¨¨

.òLBäéî ïåòä øñeéå ,úBiøëpä íäéúBLpî,åéìà øîàiåøîà Càìnä ¦§¥¤©¨§¦§©¤¨Ÿ¦ª©©Ÿ¤¥¨©©§¨¨©

.òLBäéìéìòî ézøáòäðåò E,Eéða Léøôäì úéevL äna,úBiøëpäî E ¦ª©¤¡©§¦¥¨¤£Ÿ¤©¤¤¦¦¨§©§¦¨¤¥©¨§¦

éìòî ézøáòä.Ea äéäL ïåòä E ¤¡©§¦¥¨¤¤¨Ÿ¤¨¨§

,úBöìçî,íéàð íéãâa úBôéìç ©£¨£¦§¨¦¨¦

.úBiëæ øîBìk(ä,øîàåøîàî äæ §©§ª¨Ÿ©¤©£©

.åéìò ézìltúä ,øîàL ,àéápä äéøëæ§©§¨©¨¦¤¨©¦§©©§¦¨¨

éðö,BLàø ìò øBäè óøîBìk ¨¦¨©Ÿ§©

Bòøæìe Bì äìBãb äpäk øúk Bì äéäiL¤¦§¤¤¤§ª¨§¨§©§

íéLpä ïî eLøtL ïåék ,åéøçà©£¨¥¨¤¨§¦©¨¦

.úBiøëpä,ãîBò 'ä CàìîeCk ©¨§¦©§©¥¨

ãòL ,äàeápä äàøîa äéøëæ äàø̈¨§©§¨§©§¥©§¨¤©

éðvä eîéNiLìL BLàø ìò øBähä ó ¤¨¦©¨¦©¨©Ÿ¤

.ãîBò 'ä Càìî äéä ,òLBäé§ª©¨¨©§©¥

(å,ãòiå.Ba äøúä(æúà ïéãz ©¨©¦§¨¨¦¤
,éúéaúéa ìò ãé÷t äéäúå ètLz ¥¦¦§Ÿ§¦§¤¨¦©¥

.éLc÷î,éøöçúéa úBáéáñe äøæòä ¦§¨¦£¥¨¨£¨¨§¦¥
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.íãé ìò íéqð,àéáî éððä ék ¦¦©¨¨¦¦§¦¥¦
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"÷écö çîö.(d,bk dinxi)(èék ¤©©¦¦
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.äëàìnääòáL úçà ïáà ìò ©§¨¨©¤¤©©¦§¨
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Bì ìBçîéåøîàiåCàìnäåéìà §¦§©Ÿ́¤©©§¨¥À̈
òLBäéìéìòî ézøáòä äàøE ¦ª©§¥̧¤«¡©³§¦¥«¨¤̧¸
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áìa ïzà øLà éðBöøa øîBìk ,éçeøa§¦§©¦§¦£¤¤¥§¥

íéøñå Bì íéòðëð úBéäì úBnàä̈ª¦§¦§¨¦§¨¦
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.Ea Lé çk äî ,çéLnä Cìnäéðôì ©¤¤©¨¦©©Ÿ©¥§¦§¥
,øLéîì ìáaøæCìnä ìeîì §ª¨¤§¦Ÿ§©¤¤

øáòì øBLéî õøàk äéäz çéLnä©¨¦©¦§¤§¤¤¦©£Ÿ

íeL úBNòì ìëez àìå ,úel÷a§©§Ÿ©©£

.áekòïáàä úà àéöBäå ¦§¦¤¨¤¤
,äLàøäúà àéöBé çéLnä Cìnä ¨Ÿ¨©¤¤©¨¦©¦¤
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.ãàî ãò äáeLçå äáBè¨©£¨©§Ÿ
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æà äéäiL äáBhä áBøî déøtî ìBëàìå: §¤¡¦¦§¨¥©¨¤¦§¤¨

àäàønä úà ïéáä àì àéápä©¨¦Ÿ¥¦¤©©§¤

äî ìò äðekä òãé àìå ,úîãBwä©¤¤§Ÿ¨©©©¨¨©©

,íéðéò äòáL dçzt çzôiL øîàM¤¨©¤§©¥©¦ª¨¦§¨¥©¦

äîcøúå äðéLa ìôð ïk ìòåáLiå §©¥¨©§¥¨§©§¥¨©¾̈¨
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øîàéåäpäå éúéàø øîàå éø÷ ¨«Ÿ©¿¨«Ÿ©¿¨¦´¦§¦¥´
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áäæ äúéädlâåìBâò ìBãb ìôñ ïéîk ¨§¨¨¨§ª¨´§¦¥¤¨¨

ïîMä äéä dáedLàø-ìòéLàøa ¨¨¨©¤¤©ŸÀ̈§¨¥

äøBðnä éð÷äéúøð äòáLåïéîk §¥©§¨§¦§¨³¥«Ÿ¤̧¨§¦

dëBúì äìéútäå ïîMä ïéðúBpL ïéëéæä¦¦¤§¦©¤¤§©§¦¨§¨

úB÷öeî äòáLå äòáL äéìò̈¤½¨¦§¨³§¦§¨¸«¨½
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úòãì ìékNzîälà änä-ä ©§¦¨©©¨¥´¨¥®¤
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טכח

øåáéöá äàéø÷ì ÷øåñàýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½
äæ-éà éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®¥¤¬
íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−

:éúçeðîâëBLãça Lãç-écî äéäå §«¨¦«§¨À̈¦«¥¸Ÿ¤Æ§¨§½
øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²

:ýåýé øîà éðôì úBçzLäìãëeàöéå §¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´
ék éa íérLtä íéLðàä éøâôa eàøå§¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´
äaëú àì íMàå úeîú àì ízrìBú«©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ´Ÿ¦§¤½

:øNa-ìëì ïBàøã eéäåâë-écî äéäå §¨¬¥«¨−§¨¨¨«§¨À̈¦«¥
àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç̧Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯
:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë̈¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

ë ÷øô à ìàåîù

çézã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈
:EáLBî ã÷té ékáîïúðBäé øîàiå ¦¬¦¨¥−«¨¤«©Ÿ̄¤§«¨¨²

ì Cì ãåãìýåýé íLa eðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìL §¨¦−¥´§¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ
ðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ ïéáe E ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

`xenl iy
(à,éàñk íéîMäíìBòä ìk ìò úBøæbä äðàáz íéîMä ïî ,øîBìk ©¨©¦¦§¦§©¦©¨©¦¨Ÿ¨©§¥©¨¨¨

.åéðôlî úBøæbä äðàöz Bàñk ìò BzáLa CìnäL Bîk ,Blkõøàäå ª§¤©¤¤§¦§©¦§¥¤¨©§¥¦§¨¨§¨¨¤
,éìâø íãä.éúeLøáe élL àeä íìBòä ìk ,øîBìkøLà úéá äæ éà £Ÿ©§¨§©¨¨¨¤¦¦§¦¥¤©¦£¤
,éì eðáziM äî ïk íà.äçeðî íB÷îe úéa éì úBðáì C(âëécî ¦§¦¦¥©©¨¦§¦©¦§§¨¦¥

,BLãça LãçíBéa Lãç ìëa Ÿ¤§¨§§¨Ÿ¤§

.Lãçä LàøúaL éãîe Ÿ©Ÿ¤¦¥©¨
,BzaLa.úaMä íBéa òeáL ìëa §©©§¨¨©§©©¨

,øNa ìkøàL elôàå ,íãà éða ìk ¨¨¨¨§¥¨¨©£¦§¨

.íénòä,éðôì.Lc÷nä úéáa ¨©¦§¨©§¥©¦§¨

(ãëéøâôa eàøå eàöéå§¨§§¨§¦§¥
Lðàä,éa íéòLBtä íéíúBà ¨£¨¦©§¦¦¨

eàöé ,'äì úåçzLäì eàBáiL íéBbä©¦¤¨§¦§©£Ÿ©¥§

úà eàøéå ,èôLBäé ÷îòì íéìLeøéî¦¨©¦§¥¤§¨¨§¦§¤

'äa eòLtL âBâîe âBb äðçî éøât¦§¥©£¥¨¤¨§©

úà úBìâäì Bcâðk úBNòì eáLçå§¨§©£§¤§§©§¤

CBúa äéäé äæå) .íöøàî ìàøNé¦§¨¥¥©§¨§¤¦§¤§

e÷étñé àì ãBòLk íéLãç äòáL¦§¨¢¨¦§¤Ÿ©§¦

.(íéììçä úà øa÷ì,ízòìBú ¦§Ÿ¤©£¨¦©§¨
.íøNa úà úìëBàä änøäíMàå ¨¦¨¨¤¤¤§¨¨§¦¨

,äaëú àìàì íäa úøòBaä Làä Ÿ¦§¤¨¥©¤¤¨¤Ÿ

.äaëz,øNa ìëì ïBàøã eéäå ¦§¤§¨¥¨§¨¨¨
ätøçì eéäé âBâîe âBb äðçî éøât¦§¥©£¥¨¦§§¤§¨

íéàaä øNa ìk éðéòa ïBéfáìe§¦¨§¥¥¨¨¨©¨¦

.'ä éðôì úåçzLäì(âëLãç écî §¦§©£Ÿ¦§¥¦¥Ÿ¤
,BLãçaLàø íBéa Lãç ìëa §¨§§¨Ÿ¤§Ÿ

.Lãçä,BzaLa úaL éãîeìëa ©Ÿ¤¦¥©¨§©©§¨

.úaMä íBéa òeáL,øNa ìkìk ¨©§©©¨¨¨¨¨

.íénòä øàL elôàå ,íãà éða,éðôì §¥¨¨©£¦§¨¨©¦§¨©
.Lc÷nä úéáa§¥©¦§¨

(çé,ïúðBäé Bì øîàiåïúðBäé ©Ÿ¤§¨¨§¨¨

.ãåãì øîà ,Cìnä ìeàL ïaøçî ¤¨©¤¤¨©§¨¦¨¨
,Lãç.Lãç Làø øçî,EáLBî ã÷té ék zã÷ôðå.áLBé EáLBnî øñçiLk EúBà eøékæéå(áî,eðòaLð øLà.'åëå eðòaLpL økæúå'ä Ÿ¤¨¨ŸŸ¤§¦§©§¨¦¦¨¥¨¤§©§¦§§¤¤§©¦¨§¥£¤¦§©§§¦§Ÿ¤¦§©§

,äéäé.äòeáMä ìò ãò äéäé 'ä ¦§¤¦§¤¥©©§¨

mixn zxhr
àéàñk íéîMä ýåýé øîà äkéøö éðéàíëlL Lc÷nä úéáì Cõøàäå µŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½¥¦¨¦§¥©¦§¨¤¨¤§¨−̈¤

íãäóøôøL ïéðòíB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâøeöøz £´Ÿ¦§©§©§©©§®̈¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−¦§

úòa ãçéìéúçeðîéì éàãk Bðéà ,éúðéëL úBøLäì:âëLãç-écî äéäå §©¥§¥§«¨¦«§©§§¦¨¦¥§©¦§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ
BLãçaLãç LàøaøNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîeíãà éða ìk §¨§½§ŸŸ¤¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²¨§¥¨¨

íénòä øàL eléôàéðôì úBçzLäì £¦§¨¨©¦§¦§©«£¬§¨©−
Lc÷nä úéáa:ýåýé øîà §¥©¦§¨¨©¬§Ÿ̈«

ãëeàöéåèôLBäé ÷îòì íéìLeøéî §¨«§´¦¨©¦§¥¤§¨¨

eàøåéðôì úBçzLäì íéàaä í"åëòä §¨½¨©¨¦§¦§©£¦§¥

'äéa íérLtä íéLðàä éøâôa§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®
âBâîe âBâ äðçî éøâôaízrìBú ék §¦§¥©£¥¨¦´«©§º̈

íää íéâeøää øNa úìëBàä änøäàì ¨¦¨¨¤¤§©©£¦¨¥´Ÿ
úeîúíâäíMàåøòBaä Làäå ¨À£©§¦¨Æ§¨¥©¥

íäaeéäå äaëú àìâBâ äðçî éøât ¨¤´Ÿ¦§¤½§¨¬¦§¥©£¥

âBâîeïBàøãïBéfáìe ätøçì-ìëì ¨¥«¨−§¤§¨§¦¨§¨
âë :øNaLãç-écî äéäå ¨¨«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ

BLãçaLãç LàøaúaL écîe §¨§½§ŸŸ¤¦¥¬©−̈
øNa-ìë àBáé BzaLaéða ìk §©©®¨¯¨¨¨²¨§¥

íénòä øàL eléôà íãàúBçzLäì ¨¨£¦§¨¨©¦§¦§©«£¬
éðôìLc÷nä úéáa:ýåýé øîà §¨©−§¥©¦§¨¨©¬§Ÿ̈«

çé(Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤
zã÷ôðåCìnä Ea øëféã÷té ék §¦̧§©§½̈¦¨¥§©¤¤¦¬¦¨¥−

øñçéEáLBîBa áLBé ïéàî: ¤§©«¨¤«¥¥¥

áî(Cì ãåãì ïúðBäé øîàiå©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´
ìíBìLäòeáMäåeðraLð øLà §¨®§©§¨£¤Á¦§©̧§

øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ
eðøîàåðéáe éðéa | äéäé ýåýéE §¨©§§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À

:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ ïéáe¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
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טכר

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì õ÷î úøèôä

â ÷øô à íéëìîá

åèíéìLeøé àBáiå íBìç äpäå äîìL õ÷iå©¦©¬§Ÿ−Ÿ§¦¥´£®©¨¸§«¨©¹¦

ãîòiå|éðôì|äzLî Nòiå íéîìL Nòiå úBìò ìòiå éðãà-úéøa ïBøà ©©«£´Ÿ¦§¥´£´§¦«£ŸÀ̈©©³©ŸÆ©©©́§¨¦½©©¬©¦§¤−

:åéãáò-ìëìæèäðãîòzå Cìnä-ìà úBðæ íéLð íézL äðàáz æà §¨£¨¨«¨´¨ÀŸ¨§©²¦¨¦¬Ÿ−¤©¤®¤©©£−Ÿ§¨

:åéðôìæéäMàä øîàzåúáLé úàfä äMàäå éðà éðãà éa úçàä §¨¨«©¹Ÿ¤¨«¦¨³¨«©©Æ¦´£Ÿ¦½£¦Æ§¨«¦¨´©½Ÿ«Ÿ§−Ÿ

:úéaa dnò ãìàå ãçà úéáaçéãìzå ézãìì éLéìMä íBia éäéå §©´¦¤®̈¨«¥¥¬¦−̈©¨«¦©§¦º©³©§¦¦Æ§¦§¦½©¥−¤

eðçðà-íézL éúìeæ úéaa eðzà øæ-ïéà åcçé eðçðàå úàfä äMàä-íb©¨«¦¨´©®Ÿ©«£©´§©§À̈¥«¨³¦¨̧Æ©©½¦«¨¦¬§©«¦£©−§

:úéaaèé:åéìò äáëL øLà äìéì úàfä äMàä-ïa úîiåëí÷zå ©¨«¦©¨²¨¤¨«¦¨¬©−Ÿ¨®§¨£¤¬¨«§−̈¨¨«©Á̈¨Á

d÷éça eäáékLzå äðLé Eúîàå éìöàî éða-úà çwzå äìélä CBúa§¸©©¹§¨©¦©¯¤§¦´¥«¤§¦À©«£¨§Æ§¥½̈©©§¦¥−§¥®̈
:é÷éçá äáékLä únä dða-úàåàëéða-úà ÷éðéäì ø÷aa í÷àå §¤§¨¬©¥−¦§¦¬¨§¥¦«¨«¨ª¬©²Ÿ¤§¥¦¬¤§¦−

:ézãìé øLà éðá äéä-àì äpäå ø÷aa åéìà ïðBaúàå úî-äpäå§¦¥¥®¨«¤§¥³¥¨Æ©½Ÿ¤§¦¥²«Ÿ¨¨¬§¦−£¤¬¨¨«§¦

áëðáe éçä éða éë àì úøçàä äMàä øîàzåða éë àì úøîà úàæå únä Céçä éðáe únä C ©ŸÁ¤Á¨«¦¨̧¨«©¤¹¤´Ÿ¦À§¦³©©Æ§¥´©¥½§³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦´¤¨®

`xenl iy
(åè,íBìç äpäå äîìL õ÷iå©¦©§ŸŸ§¦¥£

ïúpL ,BîBìç íi÷úäL äàø õé÷äLk§¤¥¦¨¨¤¦§©¥£¤¨©

.äøúé äîëç 'ä Bìæà (æè ¨§¨§¥¨¨
,äðàáz.eàa æà ¨Ÿ¨¨¨

mixn zxhr
åèäîìL õ÷iåòãé õé÷äLkíBìç äpäåéàeáðãîòiå íéìLeøé àBáiå|éðôì|íéîìL Nòiå úBìò ìòiå éðãà-úéøa ïBøà'äì äãBz úúì ©¦©¬§Ÿ−Ÿ§¤¥¦¨©§¦¥´£®§¦©¨¸§«¨©¹¦©©«£´Ÿ¦§¥´£´§¦«£ŸÀ̈©©³©ŸÆ©©©́§¨¦½¨¥¨©

Cøaúé:åéãáò-ìëì äzLî Nòiåæè:åéðôì äðãîòzå Cìnä-ìà úBðæ íéLð íézL äðàáz æààlî ék epnî øøaúiL ètLî åéðôì 'ä äø÷ä ¦§¨¥©©¬©¦§¤−§¨£¨¨«¨´¨ÀŸ¨§©²¦¨¦¬Ÿ−¤©¤®¤©©£−Ÿ§¨§¨¨«¦§¨§¨¨¦§¨¤¦§¨¥¦¤¦¦¥

:úîà ïBéfçäå BúìàL 'äæééðãà éa úçàä äMàä øîàzåéøác ïéæàz:úéaa dnò ãìàå ãçà úéáa úáLé úàfä äMàäå éðàçééäéå §¥¨§©¦¨¡¤©¹Ÿ¤¨«¦¨³¨«©©Æ¦´£Ÿ¦½©£¦§¨©£¦Æ§¨«¦¨´©½Ÿ«Ÿ§−Ÿ§©´¦¤®̈¨«¥¥¬¦−̈©¨«¦©§¦º
úéaa eðçðà-íézL éúìeæ úéaa eðzà øæ-ïéà åcçé eðçðàå úàfä äMàä-íb ãìzå ézãìì éLéìMä íBiaøúéa óà eðúìeæ Léà Ba øc àì ©³©§¦¦Æ§¦§¦½©¥−¤©¨«¦¨´©®Ÿ©«£©´§©§À̈¥«¨³¦¨̧Æ©©½¦«¨¦¬§©«¦£©−§©¨«¦Ÿ¨¦¨¥©§¤¤

íéøãçä:èéäMàä-ïa úîiå ©£¨¦©¨²̈¤¨«¦¨¬
åéìò äáëL øLà äìéì úàfä©−Ÿ®̈§¨£¤¬¨«§−̈¨¨«
éãé ìò äéä íà ék ,úîe åéìò äñéîòäå§¤¡¦¨¨¨¥¦¦¨¨©§¥

ïa úBòãBé úBø÷áîä íéLpä eéä ,éìBç¦¨©¨¦©§©§§¤

àeä éî:ëäìélä CBúa í÷zå ¦©Á̈¨Á§¸©©¹§¨
Eúîàå éìöàî éða-úà çwzå©¦©¯¤§¦´¥«¤§¦À©«£¨§Æ
-úàå d÷éça eäáékLzå äðLé§¥½̈©©§¦¥−§¥®̈§¤

é÷éçá äáékLä únä dðaàìå §¨¬©¥−¦§¦¬¨§¥¦«§Ÿ

øáca ézLbøä:àëø÷aa í÷àå ¦§©§¦©¨¨¨«¨ª¬©²Ÿ¤
úî-äpäå éða-úà ÷éðéäì§¥¦¬¤§¦−§¦¥¥®
-àì äpäå ø÷aa åéìà ïðBaúàå̈«¤§¥³¥¨Æ©½Ÿ¤§¦¥²«Ÿ

ézãìé øLà éðá äéäìLíéîé äL ¨¨¬§¦−£¤¬¨¨«§¦§¨¨¦

ãìBð àeä únä äfL äøékäå ,íãB÷¤§¦¦¨¤¤©¥©

ïa ïî äzò ãìBpä økeé øákL äzò©¨¤§¨©©¨©¨¦¤

ìLíéîé äL:áëäMàä øîàzå §¨¨¦©ŸÁ¤Á¨«¦¨̧
ðáe éçä éða éë àì úøçàäC ¨«©¤¹¤´Ÿ¦À§¦³©©Æ§¥´
ða éë àì úøîà úàæå únäC ©¥½§³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬

éðôì äðøaãzå éçä éðáe únä©¥−§¦´¤¨®©§©¥−§¨¦§¥¬
Cìnäíòt ìëáe ,íéîòt änk eøac ©¤«¤¦§©¨§¨¦§¨©©

ða úòáBzä äîéc÷ä,éçä éðáe únä C ¦§¦¨©©©§¥©¥§¦©©

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טל

 230    הלי רולדמפ  צד הל 

טל

:Cìnä éðôì äðøaãzåâëúàæ Cìnä øîàiå ©§©¥−§¨¦§¥¬©¤«¤©´Ÿ¤©¤½¤Ÿ́

ðáe éçä éða-äæ úøîàúøîà úàæå únä C Ÿ¤½¤¤§¦¬©©−§¥´©¥®§³ŸŸ¤̧¤Æ

ða éë àì:éçä éðáe únä CãëCìnä øîàiå ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦¬¤¨«©¬Ÿ¤©¤−¤

øç éì-eç÷:Cìnä éðôì áøçä eàéáiå á §¦´¨®¤©¨¦¬©¤−¤¦§¥¬©¤«¤

äëì éçä ãìiä-úà eøæb Cìnä øîàiåúçàì éöçä-úà eðúe íéðL ©´Ÿ¤©¤½¤¦§²¤©¤¬¤©©−¦§¨®¦§³¤©«£¦Æ§©©½

:úçàì éöçä-úàååëCìnä-ìà éçä dða-øLà äMàä øîàzå §¤©«£¦−§¤¨«©´Ÿ¤¨«¦¨Á£¤§¨̧©©¹¤©¤À¤

øîàzå dða-ìò äéîçø eøîëð-ék|éçä ãeìiä-úà dì-eðz éðãà éa ¦«¦§§´©«£¤»¨»©§¨¼©´Ÿ¤¦´£Ÿ¦À§¨Æ¤©¨´©©½

:eøæb äéäé àì Cì-íâ éì-íb úøîà úàæå eäúéîz-ìà úîäåæëïòiå §¨¥−©§¦ª®§Ÿ́Ÿ¤À¤©¦¬©¨²¬Ÿ¦«§¤−§«Ÿ©©̧©

:Bnà àéä eäúéîú àì úîäå éçä ãeìiä-úà dì-eðz øîàiå Cìnä©¤¹¤©ÀŸ¤§¨Æ¤©¨´©©½§¨¥−´Ÿ§¦ª®¦−¦«

çëúîëç-ék eàø ék Cìnä éðtî eàøiå Cìnä èôL øLà ètLnä-úà ìàøNé-ìë eòîLiå©¦§§´¨¦§¨¥À¤©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤©¦«§−¦§¥´©¤®¤¦´¨½¦«¨§©¯

:ètLî úBùòì Baø÷a íéäìàãà:ìàøNé-ìk-ìò Cìî äîìL Cìnä éäéå ¡Ÿ¦²§¦§−©«£¬Ÿ¦§¨«©«§¦Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¤−¤©¨¦§¨¥«

ú"åîùì ç"ø úáùì äøèôä

åñ ÷øô åäéòùéá

åñàõøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤
äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø íãä£´Ÿ©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬

:éúçeðî íB÷îáäúNr éãé älà-ìk-úàå ¨−§«¨¦«§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨

-ìà èéaà äæ-ìàå ýåýé-íàð älà-ìë eéäiå©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®§¤¤´©¦½¤

:éøác-ìr ãøçå çeø-äëðe éðrâøBMä èçBL ¨¦Æ§¥½©§¨¥−©§¨¦«¥̧©¹

äçðî äìrî áìk óøò äOä çáBæ Léà-äkî©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥«¤½¤©«£¥³¦§¨Æ

änä-íb ïåà Cøáî äðáì øékæî øéæç-íc©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨´¥«®̈¤©¥À¨

`xenl iy

`xenl iy

,eøæb (äëì eëúç.íéðL ¦§¦§¦§©¦

,eøîëð (åë.eînçúäCìî (à ¦§§¦§©§¤¤
,ìàøNé ìk ìò,Búîëça eàøLk ©¨¦§¨¥§¤¨§¨§¨

.Búeëìîa ílk eçîN̈§ª¨§©§

(à,éàñk íéîMäíìBòä ìk ìò úBøæbä äðàáz íéîMä ïî ,øîBìk ©¨©¦¦§¦§©¦©¨©¦¨Ÿ¨©§¥©¨¨¨

.åéðôlî úBøæbä äðàöz Bàñk ìò BzáLa CìnäL Bîk ,Blkõøàäå ª§¤©¤¤§¦§©¦§¥¤¨©§¥¦§¨¨§¨¨¤
,éìâø íãä.éúeLøáe élL àeä íìBòä ìk ,øîBìkøLà úéá äæ éà £Ÿ©§¨§©¨¨¨¤¦¦§¦¥¤©¦£¤

,éì eðáziM äî ïk íà.äçeðî íB÷îe úéa éì úBðáì C(áäæ ìàå ¦§¦¦¥©©¨¦§¦©¦§§¨§¤¤
,èéaàéàñk íéîMäL ét-ìò- óà ©¦©©¦¤©¨©¦¦§¦

äëðe éðò ìà éðéò íéNàå èéaà ,'åëå©¦§¨¦¥©¤¨¦§¥

.çeø,éøác ìò ãøçåæøcæî ©§¨¥©§¨¦¦§¨¥

.éúåöî úà úBNòì(âèçBL ©£¤¦§Ÿ©¥
,Léà äkî øBMä,øîBìk ©©¥¦§©

,éðôì íéìa÷î íðéà íéòLøä úBðaø÷̈§§¨§¨¦¥¨§ª¨¦§¨©

Bðaø÷ ïéà ïaø÷ì øBMä úà èçBMäå§©¥¤©§¨§¨¥¨§¨

äkî elàk áLçð ãBòå ,éðôì ävøî§ª¤§¨©§¤¡¨§¦©¥

.Léà,áìk óøBò äOä çáBæ ¦¥©©¤¥¤¤
àeä éøä ,ïaø÷ì äN àéáä íà¦¥¦¤§¨§¨£¥

.áìk óøBò elàk éðôì áLçðäìòî ¤¡¨§¨©§¦¥¤¤©£¥
,øéæç íc äçðîäìòî àeä íà ¦§¨©£¦¦©£¤

elàk áLçð àeä éøä ,äçðî ïaø÷̈§©¦§¨£¥¤¡¨§¦

.øéæç íc äìòääðBáì øékæî ¤¡¨©£¦©§¦§¨
,ïåà Cøáîøéè÷î àeä íà §¨¥¨¤¦©§¦

øác àéáî elàk àeä éøä ,äðBáì§¨£¥§¦¥¦§©

mixn zxhr

mixn zxhr

äéäé àì dzøáçì íb dì íbL ÷ø àeä dúnâî øwòL ìékNä äfî:âëðáe éçä éða-äæ úøîà úàæ Cìnä øîàiåða éë àì úøîà úàæå únä CC ¦¤¦§¦¤¦©§©¨¨©¤©¨©©£¤§¨Ÿ¦§¤©Ÿ́¤©¤½¤´ŸŸ¤½¤¤§¦¬©©−§¥´©¥®§³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬
:éçä éðáe únäða äéøác óBñaL ïåékäîìL Cìnä øîà úàæ øøáìe ,dzøáç ïa únä äéäiL ,äöBø àéäM äî àeä äfL øàBáî ,éçä éðáì únä Cãëøîàiå ©¥−§¦¬¤¨«¥¨¤§§¨¤¨§¥©¥¦§¦©©§¨¤¤©¤¦¨¤¦§¤©¥¤£¤§¨§¨¥Ÿ¨©©¤¤§ŸŸ©¬Ÿ¤

øç éì-eç÷ Cìnä:Cìnä éðôì áøçä eàéáiå áäëì éçä ãìiä-úà eøæb Cìnä øîàiå:úçàì éöçä-úàå úçàì éöçä-úà eðúe íéðL ©¤−¤§¦´®̈¤©¨¦¬©¤−¤¦§¥¬©¤«¤©´Ÿ¤©¤½¤¦§²¤©¤¬¤©©−¦§®̈¦§³¤©«£¦Æ§©©½§¤©«£¦−§¤¨«
åëeøîëð-ék Cìnä-ìà éçä dða-øLà äMàä øîàzåeînçúðøîàzå dða-ìò äéîçø|úîäå éçä ãeìiä-úà dì-eðz éðãà éa ©´Ÿ¤¨«¦¨Á£¤§¨̧©©¹¤©¤À¤¦«¦§§´¦§©§©«£¤»¨»©§¨¼©´Ÿ¤¦´£Ÿ¦À§¨Æ¤©¨´©©½§¨¥−

éì-íb úøîà úàæå eäúéîz-ìà©§¦ª®§´ŸŸ¤À¤©¦¬
:eøæb äéäé àì Cì-íâæëïòiå ©¨²¬Ÿ¦«§¤−§«Ÿ©©̧©

-úà dì-eðz øîàiå Cìnä©¤¹¤©ÀŸ¤§¨Æ¤
eäúéîú àì úîäå éçä ãeìiä©¨´©©½§¨¥−´Ÿ§¦ª®

Bnà àéäåéìò úîçønL ïåék:çë ¦−¦«¥¨¤§©¤¤¨¨

-úà ìàøNé-ìë eòîLiå©¦§§´¨¦§¨¥À¤
Cìnä èôL øLà ètLnä©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤
-ék eàø ék Cìnä éðtî eàøiå©¦«§−¦§¥´©¤®¤¦´¨½¦«
úBùòì Baø÷a íéäìà úîëç̈§©¯¡Ÿ¦²§¦§−©«£¬Ÿ

ètLîïéc ìòaä áìa øLà úòãì:à ¦§¨«¨©©£¤§¥©©©¦

-ìk-ìò Cìî äîìL Cìnä éäéå©«§¦Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¤−¤©¨
ìàøNé÷t÷ôî íãà äéä àì ¦§¨¥«Ÿ¨¨¨¨§©§¥

íéäìà úîëç Ba eàøL ïåék Búeëìîa§©§¥¨¤¨¨§©¡Ÿ¦

ètLî úBNòì Baø÷a: §¦§©£¦§¨

àéàñk íéîMä ýåýé øîà äkéøö éðéàíëlL Lc÷nä úéáì Cõøàäå µŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½¥¦¨¦§¥©¦§¨¤¨¤§¨−̈¤
íãäóøôøL ïéðòíB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø £´Ÿ¦§©§©§©©§®̈¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−

úòa ãçéì eöøzéúçeðîéì éàãk Bðéà ,éúðéëL úBøLäìá :älà-ìk-úàå ¦§§©¥§¥§«¨¦«§©§§¦¨¦¥§©¦§¤¨¥̧¤Æ
õøàäå íéîLäúNr éãéïë éøçà ÷øåälà-ìë eéäiå,õøàäå íéîL ¨©¦§¨¨¤¨¦´¨½̈¨§©©£¥¥©¦«§¬¨¥−¤¨©¦§¨¨¤

éðBîk íéîeã÷ íðéàåýåýé-íàðíòå §¥¨§¦¨¦§ª§Ÿ̈®§¦

äæ ìk íò ,íéîø ìò íø éðàL¤£¦¨©¨¦¦¨¤

çeø-äëðe éðr-ìà èéaà äæ-ìàå§¤¤´©¦½¤¨¦Æ§¥½©
,ïBâiäå øòvä øeáòa úøaLð BçeøL¤¦§¤¤©£©©©§©¨

úàæ ìëáeéøác-ìr ãøçåøäæð §¨Ÿ§¨¥−©§¨¦«¦§¨

ìéìB÷a òBîLâ :éì ïéà äzò ìáà ¦§©§¦£¨©¨¥¦

éøäL ,íëa õôçøBMä èçBLàeä ¥¤¨¤¤£¥¥̧©¹
Léà-äkîBìæâe øBMä ìL åéìòa úà ©¥¦À¤§¨¨¤©§¨

Cëéôì ,epnîäOä çáBæéðôì äîBc ¦¤§¦¨¥³©©¤Æ¤§¨©

káìk óøòäåäçðî äìrîéøä §´Ÿ¥«¤½¤§©©«£¥³¦§¨Æ£¥

k éðôì àeäøékæî øéæç-íc §¨©§©£¦½©§¦¬
øéè÷näåCøáî äðáìéúBàïåà §©©§¦§Ÿ−̈§¨´¥«¦¨®¤

,ñðBà úøeLúaänä-íbíéèçBML ¦§©¤©¥À¨¤£¦

Bîk änä íb ,äOä íéçáBæå øBMä©§§¦©¤©¥¨§

ék ìéàBä øéæç íc äìòîe áìk óøBò¥¤¤©£¤©£¦¦¦

íäéöewLáe íäéëøãa eøçä«£Æ§©§¥¤½§¦«¥¤−
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íöøàî ãBò eìâé àìå ìàøNé: ¦§¨¥§Ÿ¦§¥©§¨

âëBLãça Lãç-écî äéäå§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½
Lãç LàøaBzaLa úaL écîe §ŸŸ¤¦¥¬©−̈§©©®

øNa-ìë àBáéeléôà íãà éða ìk ¨¯¨¨¨²¨§¥¨¨£¦

íénòä øàLéðôì úBçzLäì §¨¨©¦§¦§©«£¬§¨©−
Lc÷nä úéáaãë :ýåýé øîàeàöéåèôLBäé ÷îòì íéìLeøéîeàøå §¥©¦§¨¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´¦¨©¦§¥¤§¨¨§¨½

'ä éðôì úBçzLäì íéàaä í"åëòäéa íérLtä íéLðàä éøâôaéøâôa ¨©¨¦§¦§©£¦§¥§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®§¦§¥

âBâîe âBâ äðçîízrìBú ékíää íéâeøää øNa úìëBàä änøäúeîú àì ©£¥¨¦´«©§º̈¨¦¨¨¤¤§©©£¦¨¥´Ÿ¨À
íâäíMàåíäa øòBaä Làäåeéäå äaëú àìâBâîe âBâ äðçî éøât £©§¦¨Æ§¨¥©¥¨¤´Ÿ¦§¤½§¨¬¦§¥©£¥¨

ïBàøãïBéfáìe ätøçì:øNa-ìëì ¥«¨−§¤§¨§¦¨§¨¨¨«

çé(øçî ïúðBäé Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´
zã÷ôðå LãçCìnä Ea øëféék ®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¨¥§©¤¤¦¬

ã÷téøñçéEáLBîBa áLBé ïéàî: ¦¨¥−¤§©«¨¤«¥¥¥
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:EáLBî ã÷téèélLåúàáe ãàî ãøz zL ¦¨¥−«¨¤«§¦©§¨Æ¥¥´§½Ÿ¨¨Æ

äùrnä íBia íM zøzñð-øLà íB÷nä-ìà¤©¨½£¤¦§©¬§¨−̈§´©©«£¤®Ÿ

:ìæàä ïáàä ìöà záLéåëìL éðàåúL §¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤©«£¦¾§¬Ÿ¤

ì äøBà äcö íévçä:äøhîì éì-çlL ©«¦¦−¦¨´¤®§©©¦−§©¨¨«

àë-úà àöî Cì ørpä-úà çìLà äpäå§¦¥Æ¤§©´¤©©½©¥−§¨´¤

| íévçä äpä ørpì øîà øîà-íà íévçä©«¦¦®¦¨ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬©«¦¦´

ïéàå Eì íBìL-ék äàáå | epç÷ äpäå Enî¦§´¨¥À¨¨¤¯¨²Ÿ¨¦«¨¬§²§¥¬

:ýåýé-éç øácáëäpä íìrì øîà äk-íàå ¨−̈©§Ÿ̈«§¦³ŸŸ©Æ¨¤½¤¦¥¬

:ýåýé EçlL ék Cì äàìäå Enî íévçä©¦¦−¦§´¨¨®§¨¥¾¦¬¦©«£−§Ÿ̈«

âëýåýé äpä äzàå éðà eðøac øLà øácäå§©̧¨½̈£¤¬¦©−§£¦´¨¨®¨¦¥¯§Ÿ̈²

ðéáe éðéa:íìBò-ãr EãëäãOa ãåc øúqiå ¥¦¬¥«§−©¨«©¦¨¥¬¨¦−©¨¤®

:ìBëàì íçlä-ìà Cìnä áLiå Lãçä éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¥¯¤©¤²¤¤©¤−¤¤¡«

äëírôa | írôk BáLBî-ìr Cìnä áLiå©¥´¤Â©¤¤©¸¨¹§©´©§©À©

øðáà áLiå ïúðBäé í÷iå øéwä áLBî-ìà¤©Æ©¦½©Æ̈¨Æ§´¨½̈©¥¬¤©§¥−

:ãåc íB÷î ã÷tiå ìeàL ãvîåëøaã-àìå ¦©´¨®©¦¨¥−§¬¨¦«§«Ÿ¦¤¬

äø÷î øîà ék àeää íBia äîeàî ìeàL̈²§−¨©´©®¦³¨©Æ¦§¤´

:øBäè àì-ék àeä øBäè ézìa àeäæëéäéå ½¦§¦¬¨²−¦¬Ÿ¨«©§¦À

ãåc íB÷î ã÷tiå éðMä Lãçä úøçnî¦¨«¢©³©Ÿ Æ¤Æ©¥¦½©¦¨¥−§´¨¦®
àá-àì recî Bða ïúðBäé-ìà ìeàL øîàiå©³Ÿ¤¨Æ¤§«¨¨´§½©¹©Ÿ¨¯

:íçlä-ìà íBiä-íb ìBîz-íb éLé-ïá¤¦©²©§¬©©−¤©¨«¤

çëãåc ìàLð ìàLð ìeàL-úà ïúðBäé ïriå©©¬©§«¨−̈¤¨®¦§¸Ÿ¦§©¬¨¦²

:íçì úéa-ãr éãnrîèëàð éðçlL øîàiå ¥«¦¨¦−©¥¬¨«¤©¿Ÿ¤©§¥´¦¿̈

éçà éì-äeö àeäå øéra eðì äçtLî çáæ ék¦´¤©Á¦§¨¨̧¹̈¨¦À§³¦¨¦Æ¨¦½

`xenl iy
,EáLBî ã÷té ék.áLBé EáLBnî øñçiLk EúBà eøékæéå ¦¦¨¥¨¤§©§¦§§¤¤§©¦¨§¥

(èélLå,ãàî ãøz zL÷îòa ãàî ãøúå øzzñz íéîé äùìL §¦©§¨¥¥§Ÿ§Ÿ¨¨¦¦§©¥§¥¥§Ÿ¨¥¤

.íL øzzñäì,äNònä íBéa.Lãç Làø éðôì øîBìk ,éøîâì ìç íBéa §¦§©¥¨§©©£¤§Ÿ§©§¥§©¦§¥ŸŸ¤

úà úéîé àlL ïúðBäéì ìeàL òaLpL äòeáMä äNòî íBéa ,øçà Leøt¥©¥§©£¥©§¨¤¦§©¨¦¨¨¤Ÿ¨¦¤

.íL ãåc øzzñä æà íbL ,ãåc̈¦¤©¨¦§©¥¨¦¨

,ìæàä ïáàäúBà äúéäL ïáàä ¨¤¤¨¨¤¨¤¤¤¨§¨

éëìBä ,"ìæàä" .íéëøc éëìBäì§§¥§¨¦¨¨¤§¥

.Cìä BLeøtL "ìæà" Bîk ,Cøcä©¤¤§¨©¤¥¨©

(ë,äøBà äcöäéäà ïáàä ãöì ¦¨¤§©¨¤¤¤§¤

.íévçä äøBîìéì çlL ¤©¦¦§©©¦
,äøhîì.äøhîì éì ïáàä äéäzL §©¨¨¤¦§¤¨¤¤¦§©¨¨

(àë,äàáå epç÷äzà àö ¨¤¨Ÿ¨¥©¨

àBáe epç÷å EàBáçî íB÷nî Eîöòa§©§§¦§©££§¨¤

.éìà(áë,'ä EçlL ék Cì ¥©¥¦¦©£
øáe Ekøãì CìEì øîBà ä"á÷äL ,ç ¥§©§§§©¤¥§

.èìnäìe çøáì(âëøLà øácäå ¦§Ÿ©§¦¨¥§©¨¨£¤
,eðøac.ãçé eðúøkL úéøaääpä ¦©§©§¦¤¨©§©©¦¥

,'ä. ãò äéäé 'ä(äëìà ¦§¤¥¤
,øéwä áLBîíéañîä Làøa ©©¦§Ÿ©§ª¦

.øéwì CeîñáLiå ïúðBäé í÷iå ¨©¦©¨¨§¨¨©¥¤
,ìeàL ãvî øðáàäáéLéä øãñ ©§¥¦©¨¥¤©§¦¨

,Cìnì Ceîñ áLBé äéä ãåcL ,äéä̈¨¤¨¦¨¨¥¨©¤¤

íBiáe .øðáà åéøçàå ,ïúðBäé åéøçàå§©£¨§¨¨§©£¨©§¥©

ïúðBäéå BîB÷îa áLé CìnäLk àeää©§¤©¤¤¨©¦§¦¨¨

øàLð ïk íà ,àa àì ãåãå ,BîB÷îa¦§§¨¦Ÿ¨¦¥¦§©

éìaî åéáàì Ceîñ áLBé ïúðBäé§¨¨¥¨§¨¦¦§¦

ïéàå ,íäéðéa øçà íãà ÷éñôäL¤¦§¦¨¨©¥¥¥¤§¥

,åéáà ìöà äañäa áLéì ïaä Cøcî¦¤¤©¥¥¥©£¦¨¥¤¨¦

ì BîB÷nî ïúðBäé í÷ ïëìúáL ¨¥¨§¨¨¦§¨¤¤

áLé øðáàå ,øðáà ìL BîB÷îa¦§¤©§¥§©§¥¨©

ïéa ÷éñôäì éãk ïúðBäé ìL íB÷na©¨¤§¨¨§¥§©§¦¥

ãåc ìL BîB÷îe .Bða ïúðBäéì ìeàL̈¦¨¨§§¤¨¦

.Ck øçà àBáì ìëeiL ,éeðt øàLð¦§©¨¤©¨©©¨

(æë,ãåc íB÷î ã÷tiåøñçð ©¦¨¥§¨¦¤§©

.áLBiä ïî íB÷nä äéäàì ék ¨¨©¨¦©¥¦Ÿ
,øBäèìëàlî íéøîLð eéä íäå ¨§¥¨¦§¨¦¦¤¡Ÿ

eéäL Bà .øBähäå àîhä ãçé©©©¨¥§©¨¤¨

øeñàå ,íéîìL éçáæ íéìëBà§¦¦§¥§¨¦§¨

Cøcî ïéàL ïëzé íâå .íéàîèì¦§¥¦§©¦¨¥¤¥¦¤¤

ì àîè àBáì øñenä.Cìnä ïçìL ©¨¨¨¥§ª§©©¤¤

,éðMä Lãçä úøçnîíBia ¦¨¢©©Ÿ¤©¥¦©

.úøçnì eðéäc ,Lãç Làø ìL éðMä©¥¦¤ŸŸ¤§©§©¨¢¨

(çë,éãnòîúeLø ç÷ì épnî ¥¦¨¦¦¤¦¨©§

å ,íçì úéáì Bzëìa.úeLø éìa Cìä àì(èë,éðçlLúeLø éì ïz §¤§§¥¤¤§Ÿ¨©§¦§©§¥¦¥¦§

.úëìì,äçtLî çáæ.íéîìL éçáæ íéçáBæ BzçtLî éða eéä íBiä BúBà ¨¤¤¤©¦§¨¨©¨§¥¦§©§§¦¦§¥§¨¦

mixn zxhr
èé(lLåzLäìBãb äðkqä EìéáLáe ,Lãç Làø øçà éLéìMä íBiä òébiLk §¦©§¨Æ§¤©¦©©©§¦¦©©ŸŸ¤¦§¦§©©¨¨§¨

æà ,ãàîãàî ãøzEeL÷áé æà ék ,äaøä àaçúúå øúñ íB÷îaúàáe §Ÿ¨¥¥´§½Ÿ¦§¥¤§¦§©¥©§¥¦¨§©§¨¨Æ
äùrnä íBia íM zøzñð-øLà íB÷nä-ìàìeàL òaLð øLà íBia ¤©¨½£¤¦§©¬§¨−̈§´©©«£¤®Ÿ©£¤¦§©¨

ãåc úà úéîä ìáì ïúðBäéììæàä ïáàä ìöà záLéåEàöîà íL ék: ¦¨¨§©¨¦¤¨¦§¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤¦¨¤§¨£

ë(ìL éðàåäcö íévçä úL ©«£¦¾§¬Ÿ¤©«¦¦−¦¨´
àeää ïáàä ãöìäøBàéðà elàk §©¨¤¤©¤®§¦£¦

äøBîìäøhîì éì-çlLõçì: ¤§©©¦−§©¨¨«©¥

àë(äpäåäæ øçàì-úà çìLà §¦¥Æ§©©¤¤§©´¤
ørpäBì ãébàå-úà àöî Cì ©©½©§©¦¥−§¨´¤

íévçäEãéa äéäé äfä ïîéqä ©«¦¦®©¦¨©¤¦§¤§¨§

äpä ørpì øîà øîà-íà¦¨ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬
íévçäéìà íéáBø÷äpäå Enî ©«¦¦´§¦¥©¦§´¨¥À¨

,íäî zøáòepç÷õçä ç÷äàáå ¨©§¨¥¤¨¤¯©©¥¨²Ÿ¨
éìà àBaøác ïéàå Eì íBìL-ék ¥©¦«¨¬§²§¥¬¨−̈

,òøýåýé-éçBì òaLð:áë(-íàå ¨©§Ÿ̈«¦§©§¦
íévçä äpä íìrì øîà äk³ŸŸ©Æ¨¤½¤¦¥¬©¦¦−

äàìäå Enî,Eãîò íB÷nî ïläì ¦§´¨®̈§¨§©¨¦§¨§¤

æàCìEì çøáe EkøãìEçlL ék ¨¥¾§©§§§©§¦¬¦©«£−
ýåýé'ä úçbLäa zìvðå:(âëíàå §Ÿ̈«§¦©§¨§©§¨©§¦

øBkæz øBëæ ,Eì êìzøLà øácäå ¥¥§¨¦§§©̧¨½̈£¤¬
eðøaceðúøkL úéøaä éøácéðà ¦©−§¦§¥©§¦¤¨©§£¦´

ýåýé äpä äzàåãòä äéäééðéa ¨®̈¨¦¥¯§Ÿ̈²¦§¤¨¥¥¦¬
ðéáe:íìBò-ãr Eãë(øúqiå ¥«§−©¨«©¦¨¥¬

áLiå Lãçä éäéå äãOa ãåc̈¦−©¨¤®©§¦´©½Ÿ¤©¥¯¤
:ìBëàì íçlä-ìà Cìnä©¤²¤¤©¤−¤¤¡«

äë(BáLBî-ìr Cìnä áLiå©¥´¤Â©¤¤©¸¨¹
ì Bì ãçeéîä íB÷îBa úáL| írôk ¨©§¨¨¤¤§©´©

áLBî-ìà írôaìöàLøéwä §©À©¤©Æ¤¥¤©¦½
áLiå ïúðBäé í÷iåáéLBäåøðáà ©Æ̈¨Æ§´¨½̈©¥¬¤§¦©§¥−

ãvîCeîñ úBéäì äöø àì ék åéáà ¦©´¨¦¦Ÿ¨¨¦§¨

,ãåc øác ìò åéìò óBö÷é íà ,åéáàì§¨¦¦¦§¨¨©§©¨¦

:ãåc íB÷î ã÷tiå ìeàL̈®©¦¨¥−§¬¨¦«
åë(øaã-àìåìàL àììeàL §«Ÿ¦¤¬Ÿ¨©¨²

àeää íBia äîeàîàa àì òecî §−¨©´©®©©Ÿ¨

ãåcàeä äø÷î øîà ékäàøL ¨¦¦³¨©Æ¦§¤´½¤¨¨

éø÷àì-ék àeä øBäè ézìa ¤¦¦§¦¬¨²−¦¬Ÿ
øBäèBéø÷ì ìáè àì ïéãò ék: ¨«¦£©¦Ÿ¨©§¦§

æë(úøçnî éäéåLàøLãçä ©§¦À¦¨«¢©³Ÿ©Ÿ Æ¤Æ
íBiaéðMäLãçìíB÷î ã÷tiå ©©¥¦½©Ÿ¤©¦¨¥−§´

ïúðBäé-ìà ìeàL øîàiå ãåc̈¦®©³Ÿ¤¨Æ¤§«¨¨´
-íb éLé-ïá àá-àì recî Bða§½©¹©Ÿ¨¯¤¦©²©

íçlä-ìà íBiä-íb ìBîzíà §¬©©−¤©¨«¤¦

Bôelç íBiä àBáì Bì äéä ,äø÷î äéä: ¨¨¦§¤¨¨¨©¦

çë(éãnrî ãåc ìàLð ìàLð ìeàL-úà ïúðBäé ïriåúëìì úeLø ©©¬©§«¨−̈¤¨®¦§¸Ÿ¦§©¬¨¦²¥«¦¨¦−§¨¤¤

:íçì úéa-ãrèë(àð éðçlL øîàiåúëìì úeLø éì ïzçáæ ék ©¥¬¨«¤©¿Ÿ¤©§¥´¦¿̈¥¦§¨¤¤¦´¤©Á
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éðéra ïç éúàöî-íà äzråàp äèìnà E §©À̈¦¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦¨¬§¨−̈

ïçìL-ìà àá-àì ïk-ìr éçà-úà äàøàå§¤§¤´¤¤®̈©¥´Ÿ½̈¤ª§©−

:CìnäìBì øîàiå ïúðBäéa ìeàL óà-øçiå ©¤«¤©¦«©©³¨Æ¦´¨½̈©Ÿ́¤½

äzà øçá-ék ézrãé àBìä úecønä úårð-ïa¤«©«£©−©©§®£´¨©À§¦¦«Ÿ¥³©¨Æ

:Enà úåør úLáìe EzLáì éLé-ïáìàìék §¤¦©½§¨̧§§½§−Ÿ¤¤§©¬¦¤«¦´

àì äîãàä-ìr éç éLé-ïa øLà íéîiä-ìë̈©¨¦À£¤³¤¦©Æ©´©¨«£¨½̈¬Ÿ

Búà ç÷å çìL äzrå Eúeëìîe äzà ïBkú¦−©¨´©§¤®§©À̈§©̧§©³ŸÆ

:àeä úåî-ïá ék éìàáì-úà ïúðBäé ïriå ¥©½¦¬¤−̈¤«©©Æ©Æ§´¨½̈¤

äî úîeé änì åéìà øîàiå åéáà ìeàL̈−¨¦®©Ÿ̄¤¥¨²¨¬¨©−¤¬

:äùrâìåéìr úéðçä-úà ìeàL ìèiå ¨¨«Ÿ©¨̧¤¨¯¤©«£¦²¨−̈

åéáà írî àéä äìë-ék ïúðBäé òãiå Búkäì§©Ÿ®©¥Æ©Æ§´¨½̈¦¨¬¨¦²¥¦¬¨¦−
:ãåc-úà úéîäìãììëà-àìå óà-éøça ïçìMä írî ïúðBäé í÷iå §¨¦¬¤¨¦«©¨¯¨§«¨¨²¥¦¬©ª§−̈¨«¢¦¨®§«Ÿ¨©º

:åéáà Bîìëä ék ãåc-ìà áörð ék íçì éðMä Lãçä-íBéaäìéäéå §«©³Ÿ¤©¥¦Æ¤½¤¦³¤§©Æ¤¨¦½¦¬¦§¦−¨¦«©§¦´

:Bnr ïè÷ ørðå ãåc ãrBîì äãOä ïúðBäé àöiå ø÷aáåìBørðì øîàiå ©½Ÿ¤©¥¥¯§«¨¨²©¨¤−§¥´¨¦®§©¬©¨−Ÿ¦«©Ÿ́¤§©«£½

éöçä äøé-àeäå õø ørpä äøBî éëðà øLà íévçä-úà àð àöî õøªÀ§¨¬¨Æ¤©´¦¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈§«¨¨¬©«¥−¦

:BøáräìæìïúðBäé àø÷iå ïúðBäé äøé øLà éöçä íB÷î-ãr ørpä àáiå §©«£¦«©¨³Ÿ©©Æ©Æ©§´©¥½¦£¤¬¨−̈§«¨¨®©¦§¨̧§«¨¹̈

:äàìäå Enî éöçä àBìä øîàiå ørpä éøçàçìéøçà ïúðBäé àø÷iå ©«£¥³©©Æ©Æ©½Ÿ¤£¬©«¥−¦¦§¬¨¨«§¨©¦§¨³§«¨¨Æ©«£¥´

àáiå íévçä-úà ïúðBäé ørð èwìéå ãîrz-ìà äLeç äøäî ørpä©©½©§¥¨¬−¨©©«£®Ÿ©§©¥º©³©§«¨¨Æ¤©´¦¦½©¨−Ÿ

:åéðãà-ìàèì:øácä-úà eòãé ãåãå ïúðBäé Cà äîeàî òãé-àì ørpäå ¤£Ÿ¨«§©©−©«Ÿ¨©´§®¨©³§«¨¨Æ§¨¦½¨«§−¤©¨¨«

î:øérä àéáä Cì Bì øîàiå Bì-øLà ørpä-ìà åéìk-úà ïúðBäé ïziå©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈¤©©−©£¤®©Ÿ́¤½¥−¨¥¬¨¦«

àîìL eçzLiå äöøà åétàì ìtiå áâpä ìöàî í÷ ãåãå àa ørpäL ©©©»¨¼§¨¦Àµ̈¥¥´¤©¤½¤©¦¸Ÿ§©¨¬©²§¨©¦§©−¨´Ÿ

:ìécâä ãåc-ãr eärø-úà Léà ekáiå eärø-úà Léà | e÷Miå íéîrt§¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À©¦§Æ¦´¤¥¥½©¨¦−¦§¦«

`xenl iy
,éçà éì äeö àeäå.íL úBéäì éìò äeö ìBãbä éçàå(ìúåòð ïa §¦¨¦¨¦§¨¦©¨¦¨¨©¦§¨¤©£©

,úecønäBúeðè÷a ezçéëBä àì BnàL øîBìk ,øñenä úúeòî ìL dða ©©§§¨¤§ª¤¤©¨§©¤¦Ÿ¦©§©§

äìéL úBðaî ïéîéða éða eôèçLkL ,ì"æø eøîàå) .éeàøk øñeî ìa÷ àìå§Ÿ¦¥¨¨¨§¨§¤§¤¨§§¥¦§¨¦¦§¦Ÿ

àéä äàaL ãò ,óèçì äöø àìå ïLéa ìeàL äéä ,íéîøka ìeçì eàöiL¤¨§¨©§¨¦¨¨¨©§¨§Ÿ¨¨©§Ÿ©¤¨¨¦

.(åéøçà äôãøå äéðt äfòäå dîöò©§¨§¥¥¨¨¤¨§¨§¨©£¨

,éLé ïáì äzà øçBá ékàeäL ¦¥©¨§¤¦©¤

.Cìîé,EzLáìíéLðà eòîLiLk ¦§Ÿ§¨§§§¤¦§§£¨¦

,àðBN éðàL íãà áäBà äzàL¤©¨¥¨¨¤£¦¥

ðéàL eøîàé.EzLáì äéäé äæå ,éða E Ÿ§¤¥§§¦§¤¦§¤§¨§§

,Enà úåøò úùáìeäLeáìe §Ÿ¤¤§©¦¤§¨

.Enà ìL ätøçå(âìäìë ék §¤§¨¤¦§¦¨¨
,àéä.äèìçää äøîâð(ãììà ¦¦§§¨©©§¨¨¤
,ãåc.ãåc ìéáLaBîìëä ék ¨¦¦§¦¨¦¦¦§¦

,åéáàíéìëä åéáàL íeMî íâå ¨¦§©¦¤¨¦¦§¦

.äNòîáe øeaãa ïúðBäé úà (Lia)¦¥¤§¨¨§¦§©£¤

(äì,ãåc ãòBîìòáwL ãòBnì §¥¨¦©¥¤¨©

.ãåc Bì(åìéöçä äøé ¨¦¨¨©¥¦
,BøáòäìøáòiL çëa õçä äøé §©£¦¨¨©¥§Ÿ©¤©£Ÿ

.ïáàä éøçà(àî,áâpä ìöàî ©£¥¨¤¤¥¥¤©¤¤
ïáàä ìL éîBøcä ãvì íB÷î úáøwî¦¦§©¨©©©§¦¤¨¤¤

æàä.ì,eäòø úà.eäòø íò ¨¤¤¤¥¥¦¥¥

.äãøtä íäéìò äL÷ äúéäLãò ¤¨§¨¨¨£¥¤©§¥¨©

mixn zxhr
äçtLîíéîìL éçáæéì-äeö àeäå øéra eðìáàéìàéçàøBëaä ¦§¨¨̧¦§¥§¨¦¹̈¨¦À§³¦¨¦Æ¡¦¨¨¦½©§

,çáfä ìà àBáìéðéra ïç éúàöî-íà äzråäàøàå àp äèìnà E ¨¤©¤©§©À̈¦¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦¨¬§¨−̈§¤§¤´
Cìnä ïçìL-ìà àá-àì ïk-ìr éçà-úà,úëìì úeLø Bì ézúð ék ¤¤®̈©¥´Ÿ½̈¤ª§©−©¤«¤¦¨©¦§¨¤¤

Bì Cìäå:ì(úecønä úårð-ïa Bì øîàiå ïúðBäéa ìeàL óà-øçiå §¨©©¦«©©³¨Æ¦´¨½̈©Ÿ́¤½¤«©«£©−©©§®
ïk ,éðBöøa úãøBî àéäL Enàk äzà©¨§¦§¤¦¤¤¦§¦¥

àðBN éðàM äî áBäàì éa ãøBî äzà©¨¥¦¤¡©¤£¦¥

ïáì äzà øçá-ék ézrãé àBìä£´¨©À§¦¦«Ÿ¥³©¨Æ§¤
ïáaúåør úLáìe EzLáì éLé §¤¦©½§¨̧§§½§−Ÿ¤¤§©¬

EnàäzàL íéòîBMä eøîàé ék ¦¤«¦Ÿ§©§¦¤©¨

ðéà ïk íà ,àðBN éðàL íãà áäBàE ¥¨¨¤£¦¥¦¥¥§

äúðæ Enàå éða:àì(íéîiä-ìë ék §¦§¦§¨§¨¦´¨©¨¦À
äîãàä-ìr éç éLé-ïa øLà£¤³¤¦©Æ©´©¨«£¨½̈

ïBkú àìíi÷úz àìäzà ¬Ÿ¦−Ÿ¦§©¥©¨´
Búà ç÷å çìL äzrå Eúeëìîe©§¤®§©À̈§©̧§©³ŸÆ

éìàúeLø Bì zúð äzàå ìéàBä ¥©½¦§©¨¨©¨§

úëìì:àeä úåî-ïá ékáì(ïriå ¨¤¤¦¬¤−̈¤«©©Æ©Æ
øîàiå åéáà ìeàL-úà ïúðBäé§´¨½̈¤¨−¨¦®©Ÿ̄¤

äùr äî úîeé änì åéìàíà ¥¨²¨¬¨©−¤¬¨¨«Ÿ¦

Bëéìîä 'ä:âì(-úà ìeàL ìèiå ¦§¦©¨̧¤¨¯¤
òãiå Búkäì åéìr úéðçä©«£¦²¨−̈§©Ÿ®©¥Æ©Æ

àéä äìë-ék ïúðBäéBzòc øîb §´¨½̈¦¨¬¨¦²¨©©§

:ãåc-úà úéîäì åéáà írî¥¦¬¨¦−§¨¦¬¤¨¦«
ãì(ïçìMä írî ïúðBäé í÷iå©¨¯̈§«¨¨²¥¦¬©ª§−̈

-íBéa ìëà-àìå óà-éøçä«¢¦®̈§«Ÿ¨©º§«
éðMä LãçäLãçì éðMä íBia ©³Ÿ¤©¥¦Æ©©¥¦©Ÿ¤

ãåc-ìà áörð ék íçìBúBàøa ¤½¤¦³¤§©Æ¤¨¦½¦§

ãBòå äòøä åéìà äúìk ékék ¦¨§¨¥¨¨¨¨§¦¬
åéáà Bîìëäúåòð ïa BàøwL ¦§¦−¨¦«¤§¨¤©£©

úecønä:äì(ø÷aá éäéåíBia ©©§©§¦´©½Ÿ¤©

Lãçì éLéìMäïúðBäé àöiå ©§¦¦©Ÿ¤©¥¥¯§«¨¨²
ãrBîì äãOäBì òá÷ øLàãåc ©¨¤−§¥´£¤¨©¨¦®

:Bnr ïè÷ ørðååì(øîàiå §©¬©¨−Ÿ¦«©Ÿ́¤
íévçä-úà àð àöî õø Børðì§©«£½ªÀ§¨¬¨Æ¤©´¦¦½

õø ørpä äøBî éëðà øLàøçà £¤¬¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈©©

,õø BãBòáe ,äøéL ïBLàøä õçä©¥¨¦¤¨¨§¨

éöçä äøé-àeäåéðMäBøáräì §«¨¨¬©«¥−¦©¥¦§©«£¦«
ìæàä ïáàä àeäå äøhnì äàìäì: §¨§¨©©¨¨§¨¤¤¨¨¤

æì(éöçä íB÷î-ãr ørpä àáiå©¨³Ÿ©©Æ©Æ©§´©¥½¦
ïúðBäé äøé øLàäðBLàøa £¤¬¨−̈§«¨®̈¨¦¨

ørpä éøçà ïúðBäé àø÷iå©¦§¨̧§«¨¹̈©«£¥³©©Æ©Æ
éöçä àBìä øîàiåéúéøé øLà ©½Ÿ¤£¬©«¥−¦£¤¨¦¦

àéä äðBøçàa:äàìäå Enîçì(äLeç äøäî ørpä éøçà ïúðBäé àø÷iåäiðMä øçà øäî õeøãîrz-ìàäðBLàøä íB÷îaørð èwìéå ¨©£¨¦¦§¬¨¨«§¨©¦§¨³§«¨¨Æ©«£¥´©©½©§¥¨¬−¨©¥©©©§¦¨©©«£®Ÿ¦§¨¦¨©§©¥º©³©
íévçä-úà ïúðBäéäiðMäå äðBLàøä:åéðãà-ìà àáiåèì(äîeàî òãé-àì ørpäåíévçä elà úiøéa äNòpä ïîéqäîeòãé ãåãå ïúðBäé Cà §«¨¨Æ¤©´¦¦½¨¦¨§©§¦¨©¨−Ÿ¤£Ÿ¨«§©©−©«Ÿ¨©´§®¨¥©¦¨©©£¤¦¦©¥©¦¦©³§«¨¨Æ§¨¦½¨«§−

:øácä-úàî(åéìk-úà ïúðBäé ïziåíévçäå úLwä:øérä àéáä Cì Bì øîàiå Bì-øLà ørpä-ìààî(àa ørpääøéòä àBáì Cìä ¤©¨¨«©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈©¤¤§©¦¦¤©©−©£¤®©Ÿ́¤½¥−¨¥¬¨¦«©©©»¨¼¨©¨¨¦¨
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ãîçéåéìà Lbiåéðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼
Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár àð-øaãé§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−

:ärøôk EBîë ék Ecáraèé-úà ìàL éðãà §©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤
:çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãárëøîàpå £¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«©Ÿ̧¤Æ

åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî(éåì) ¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

àëéãár-ìà øîàzåäîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥®̈§¨¦¬¨
:åéìr éðéráëørpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå ¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©

:úîå åéáà-úà áærå åéáà-úà áærìâëøîàzå ©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−¨¥«©¸Ÿ¤Æ
éãár-ìàíëzà ïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®

:éðt úBàøì ïeôñú àìãëeðéìr ék éäéå ¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ¦´¨¦½

:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecár-ìà(ìàøùé) ¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«
äë:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤
åëïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ

Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå eðzà¦¨̧Æ§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½
:eðzà epðéà ïèwä eðéçàåæëéáà Ecár øîàiå §¨¦¬©¨−Ÿ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−

:ézLà él-äãìé íéðL ék ízrãé ízà eðéìà¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«
çëàìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ

:äpä-ãr åéúéàøèëírî äæ-úà-íb ízç÷ìe §¦¦−©¥«¨§©§¤¯©¤¤²¥¦¬
ärøa éúáéN-úà ízãøBäå ïBñà eäø÷å éðẗ©−§¨¨´¨®§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈

:äìàLìørpäå éáà Ecár-ìà éàák äzrå §«Ÿ¨§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©
:BLôðá äøeL÷ BLôðå eðzà epðéà(ìåçá ë"ò) ¥¤´¦®̈§©§−§¨¬§©§«

áîì Cì ãåãì ïúðBäé øîàiåøLà íBìL ©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´§¨®£¤Á

ýåýé øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL eðraLð¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º

ðéáe éðéa | äéäéErøæ ïéáe érøæ ïéáe E ¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−

:íìBò-ãr©¨«

`xenl iy
,ìécâä ãåcúBkáì äaøä ãåcL ¨¦¦§¦¤¨¦¦§¨¦§

.ïúðBäéî øúBé(áîøLà ¥¦¨¨£¤
,eðòaLð.'åëå eðòaLpL økæúå'ä ¦§©§§¦§Ÿ¤¦§©§

,äéäé.äòeáMä ìò ãò äéäé 'ä ¦§¤¦§¤¥©©§¨

mixn zxhr
áâpä ìöàî í÷ ãåãåìæàä ïáà ìL éîBøcä ãvîåétàì ìtiååéðt ìòìL eçzLiå äöøàLéà ekáiå eärø úà Léà | e÷Miå íéîrt L §¨¦Àµ̈¥¥´¤©¤½¤¦©©§¦¤¤¤¨¤¤©¦¸Ÿ§©¨¬©¨¨©²§¨©¦§©−¨´Ÿ§¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À©¦§Æ¦´

íòúàäãéøtä íäì äL÷ äúéä ék ¦¤¦¨§¨¨¨¨¤©§¦¨

ìécâä ãåc-ãr eärøäaøä ¥¥½©¨¦−¦§¦«¦§¨

ïúðBäéî øúBé úBkáì:áî(øîàiå ¦§¥¦¨¨©Ÿ̄¤
ì Cì ãåãì ïúðBäéíBìL §«¨¨²§¨¦−¥´§¨®

äòeáMäåeðéðL eðraLð øLà §©§¨£¤Á¦§©̧§§¥¹
øîàì ýåýé íLa eðçðàeðøîàå £©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§¨©§

ðéáe éðéa | äéäé ýåýéïéáe E §Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬
:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ©§¦²¥¬©§£−©¨«

 קטיאת התוטה למנחת שבת קודש 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

בכלל אין להתפעל מזה שנפגש עם קישויים בהבנין, ורק צריך הי' ליתן יותר מעט עכ"פ 
ממעשר מהוצאות הבנין לעניני הצדקות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכאשר 
השי"ת  את  לוקח  וכאשר  זו,  צדקה  של  לקופה  כנ"ל  תשלום  מכל  ליתן  הבנין  על  תשלום  עושה 

לשותף יקבל ממנו ועוד יותר מענין השותפות לבד.

בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט.
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לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ - בערים שונות בעולם 
זמני יום טאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוטף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:346:378:278:309:049:079:569:5912:0712:1016:4116:4417:0917:1216:2317:23באר שבע )ח(

6:376:408:278:309:059:089:5710:0012:0712:1016:4016:4317:0517:0816:0917:20חיפה )ח(

6:336:368:268:299:029:069:559:5812:0612:0916:4316:4617:0717:1016:0617:21ירושלים )ח(

6:366:398:288:319:059:089:5710:0012:0712:1016:3916:4217:0817:1116:1917:22תל אביב )ח(

7:417:448:558:589:449:4710:2810:3112:2112:2416:0116:0416:4016:4315:4616:58אוסטריה, וינה )ח(

5:535:568:458:489:339:3610:4910:5213:5313:5620:4120:4421:1321:1720:2521:30אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:367:398:568:599:439:4610:2810:3112:2412:2716:1116:1416:4816:5115:5517:05אוקראינה, אודסה )ח(

7:147:178:298:329:189:2110:0210:0511:5511:5815:3715:3916:1516:1815:2116:33אוקראינה, דונייצק )ח(

7:277:308:408:439:309:3310:1310:1612:0612:0915:4615:4916:2516:2815:3016:43אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:018:049:089:119:5910:0210:4110:4512:3212:3516:0316:0616:4416:4715:4717:03אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:547:579:009:039:529:5510:3410:3712:2412:2715:5515:5816:3616:3915:3916:55אוקראינה, קייב )ח(

7:007:039:049:079:389:4110:3310:3612:4912:5217:3817:4118:0418:0717:2018:18איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:588:019:219:2410:0710:1010:5310:5612:5012:5316:4416:4717:1817:2116:2617:34איטליה, מילאנו )ח(

6:076:108:358:389:079:1010:0910:1212:4112:4418:1518:1818:3918:4217:5918:51אקוואדור, קיטו )ח(

5:365:398:278:309:119:1410:2610:2913:2713:3020:0620:0920:3620:3919:4920:52ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:086:119:009:039:539:5611:1111:1314:2014:2321:1621:1921:5221:5521:0122:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:217:248:599:029:409:4310:2910:3212:3312:3616:4516:4817:1717:2016:3017:33ארה״ב, בולטימור )ח(

7:147:188:508:539:319:3410:2010:2312:2212:2516:3016:3317:0317:0616:1517:19ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:157:188:508:539:329:3510:2010:2312:2312:2616:3116:3417:0417:0716:1517:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:567:599:279:3010:1110:1410:5811:0112:5913:0217:0117:0417:3517:3816:4617:51ארה״ב, דטרויט )ח(

7:117:149:079:109:439:4610:3610:3912:4812:5117:2617:2917:5317:5617:0918:07ארה״ב, האוסטון )ח(

6:526:558:408:439:189:2110:1010:1312:1912:2216:4616:4917:1517:1816:3017:30ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:027:059:039:069:389:4110:3210:3512:4812:5117:3417:3718:0018:0317:1818:14ארה״ב, מיאמי )ח(

7:127:168:468:499:289:3110:1610:1912:1812:2116:2416:2716:5817:0116:0917:13ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:387:419:149:179:559:5810:4410:4712:4712:5016:5516:5817:2817:3116:4017:44ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:137:168:458:489:289:3110:1610:1912:1712:2016:2116:2416:5516:5816:0617:11ארה״ב, שיקגו )ח(

5:565:598:378:409:119:1310:1810:2113:0213:0519:0319:0619:2819:3118:4719:41בוליביה, לה-פס )ח(

8:428:459:469:4910:3910:4211:2011:2313:0913:1216:3516:3817:1817:2116:2017:37בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:418:449:459:4810:3810:4111:2011:2313:0913:1216:3716:4017:1917:2216:2217:38בלגיה, בריסל )ח(

5:165:188:018:048:378:409:479:5012:3712:4018:5618:5919:1819:2118:3619:32ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:055:087:507:538:268:299:369:3912:2512:2818:3818:4019:0419:0718:2219:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:028:059:049:079:5710:0010:3910:4212:2712:3015:5415:5716:3516:3815:3916:54בריטניה, לונדון )ח(

8:218:249:159:1810:1110:1410:5110:5412:3512:3815:5015:5316:3616:3915:3716:55בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:138:169:119:1410:0610:0910:4610:4912:3312:3615:5515:5816:3716:4015:3716:56גרמניה, ברלין )ח(

8:208:239:279:3110:1910:2211:0111:0412:5212:5516:2416:2717:0517:0816:0817:23גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:105:137:578:008:358:389:469:4912:3812:4119:0519:0819:2519:2818:4219:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:057:089:169:199:489:5110:4510:4813:0513:0818:0518:0718:3018:3317:4918:43הודו, מומבאי )ח(

7:007:039:119:149:449:4710:4110:4413:0113:0418:0218:0518:2718:3017:4618:40הודו, פונה )ח(

7:277:308:438:469:319:3510:1610:1912:1012:1315:5415:5616:3216:3515:3816:49הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 
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*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ - בערים שונות בעולם 
זמני יום טאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוטף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:207:238:548:579:369:4010:2510:2812:2712:3016:3416:3717:0717:1016:1817:22טורקיה, איסטנבול )ח(

7:367:399:179:209:5710:0010:4610:4912:5212:5517:0817:1117:3917:4216:5217:54יוון, אתונה )ח(

7:467:499:049:079:519:5510:3610:3912:3112:3416:1716:1916:5416:5716:0117:11מולדובה, קישינב )ח(

7:047:079:139:169:469:4910:4310:4613:0213:0518:0118:0418:2718:3017:4618:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:354:387:257:288:298:319:499:5213:0513:0820:1620:1920:5721:0020:0121:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:486:518:478:509:229:2510:1610:1912:3012:3317:1217:1517:3917:4216:5617:53נפאל, קטמנדו )ח(

7:307:349:079:109:489:5210:3710:4012:4112:4416:5116:5417:2317:2616:3317:39סין, בייג'ין )ח(

6:597:029:279:309:5810:0111:0111:0313:3113:3419:0319:0619:2719:3018:4719:39סינגפור, סינגפור )ח(

7:417:448:408:439:359:3810:1510:1812:0312:0615:2415:2716:0816:1115:0816:27פולין, ורשא )ח(

5:405:438:188:218:508:539:5710:0012:3712:4018:3018:3318:5518:5818:1419:08פרו, לימה )ח(

8:178:209:399:4210:2510:2811:1011:1313:0713:1016:5817:0017:3417:3716:4217:51צרפת, ליאון )ח(

8:408:439:529:5510:4110:4411:2511:2813:1713:2016:5717:0017:3417:3716:3917:52צרפת, פריז )ח(

5:586:018:228:258:538:569:559:5812:2312:2617:4917:5218:1318:1617:3318:25קולומביה, בוגוטה )ח(

7:467:499:149:179:5810:0110:4510:4812:4412:4716:4516:4817:1717:2016:2717:33קנדה, טורונטו )ח(

7:307:338:528:559:389:4110:2410:2712:2112:2416:1316:1616:4916:5215:5617:05קנדה, מונטריאול )ח(

6:486:518:358:389:139:1610:0410:0712:1212:1516:3616:3917:0617:0916:2117:21קפריסין, לרנקה )ח(

9:169:2010:0310:0611:0211:0611:4111:4413:2313:2616:2916:3217:1717:2016:1317:38רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:568:599:389:4110:3910:4211:1611:1912:5612:5916:0116:0416:4616:4915:4117:07רוסיה, מוסקבה )ח(

8:038:069:209:2410:0810:1110:5310:5612:4812:5116:3216:3517:1017:1316:1617:27רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:088:129:259:2810:1310:1610:5811:0112:5212:5516:4116:4417:1417:1716:2117:32שוויץ, ציריך )ח(

6:356:388:518:549:239:2610:2110:2412:4512:4817:5417:5718:1918:2217:3918:32תאילנד, בנגקוק )ח(

סדט מצות הדלקת נטות לשבת קודש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד עם 

אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל בספק, 

אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל ח"ו 

את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר שם עד 

לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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סדט הדלקת נטות חנוכה
זמן הדלקת הנרות הוא משקיעת החמה. בדיעבד אפשר להדליק במשך כל הלילה - ואם בני־הבית ערים, אפשר 

גם לברך.

ה'שמש' צריך לעמוד מעל שאר הנרות, כדי שיהיה ניכר שאינו בכלל נרות המצוה. הנרות צריכים לדלוק לפחות 

חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.

אפשר להדליק בכל סוגי הנרות. מצוה מן המובחר להדליק בשמן־זית ובפתילות.

את הנרות מציבים בימין החנוכיה. ביום הראשון נר אחד, ביום השני שניים וכו' עד היום השמיני - שמונה נרות. 

סדר ההדלקה הוא משמאל לימין, כלומר - תמיד מדליקים קודם את הנר השמאלי (החדש) וממשיכים להדליק 

משמאל לימין. הנר הימני יהיה תמיד האחרון להדלקה.

לאחר שמסיימים להכין את הנרות להדלקה, אם נרות רגילים או כוסיות שמן־זית וכיוצא בזה, אומרים את ברכות 

ההדלקה. בפעם הראשונה שמדליקים השנה (אפילו אם זה באמצע החנוכה), מברכים שלוש ברכות. ואילו בשאר 

ימי החנוכה מברכים רק שתי ברכות (וכנ"ל - את הברכה השלישית - "שהחיינו" - מברכים רק בפעם הראשונה). 

לאחר שמסיימים את אמירת הברכות מדליקים את הנרות באמצעות ה'שמש' (אותו מדליקים ראשון). לאחר 

ההדלקה שרים את נוסח "הנרות הללו".

ביום שישי מקדימים את זמן הדלקת נרות החנוכה, לזמן הדלקת נרות השבת המתפרסם תמיד. תחילה מדליקים 

את נרות החנוכה ורק אחר כך מדליקים את נרות השבת. מכיון שמקדימים את זמן הדלקת נרות החנוכה, יש 

להשתמש לנר חנוכה בנרות גדולים יותר, ולא בנרות הדקים הנהוגים - כדי שידלקו לפחות 70 דקות.

אם קרה והאשה הדליקה נרות שבת לפני שהודלקו נרות החנוכה - יכולים הגברים שטרם קיבלו עליהם את 

השבת להדליק את נרות החנוכה לפני זמן השקיעה.

(יש  נרות חנוכה  ואחר כך מדליקים  'הבדלה',  במוצאי שבת חנוכה חוזרים מיד מבית הכנסת, מזדרזים לערוך 

נוהגים לומר: "ברוך המבדיל בין קודש לחול", להדליק את נרות החנוכה ואחר כך להבדיל על היין). 

בטכות הדלקת נטות חנוכה
לפני הדלקת הנרות מברכים:

ה: נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחנּוּכָ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה: ְזַמן ַהּזֶ ִמים ָהֵהם ּבִ ּיָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו, ּבַ ה ִנּסִ ָעׂשָ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

בערב הראשון (או כשמדליקים בפעם הראשונה השנה) מוסיפים ומברכים:

ה: יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

לאחר הדלקת הנרות אומרים:

יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְפָלאֹות,  ַהּנִ ְוַעל  ים,  ּסִ ַהּנִ ְוַעל  ׁשּועֹות,  ַהּתְ ַעל  ַמְדִליִקין  ָאנּו  לּו  ַהּלָ רֹות  ַהּנֵ

ה,  מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ים. ְוָכל ׁשְ דֹוׁשִ ֲהֶניָך ַהּקְ ה, ַעל־ְיֵדי ּכֹ ְזַמן ַהּזֶ ִמים ָהֵהם ּבִ ּיָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

ֵדי  ּכְ ְלָבד,  ּבִ ִלְראֹוָתן  א  ֶאּלָ ֶהן,  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְרׁשּות  ָלנּו  ְוֵאין  ֵהם,  ֹקֶדׁש  לּו  ַהּלָ רֹות  ַהּנֵ

יָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּועֹוֶתיָך�. דֹול, ַעל ִנּסֶ ְמָך ַהּגָ ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלׁשִ
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמט

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת הטה"ח ט' טובי' ב"ט יעקב ע"ה

תפילת הדטך

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: 

צטיך לאומטה כשהחזיק בדטך חוץ לעיט ביום טאשון כשנוסע מביתו, ורוב לומט מעומד אם אפשט בקל. ובשאט הימים שמתעכב 

בדטך עד שובו לביתו יאמט אותה בכל בוקט אפילו במלון ויחתום בטוך אתה שומע תפלה בלי הזכטת 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


