
קלד              

        
        

          
        

        
          

        
         

         
         

       
          

       
      

         
         

          
         

        
         
           

   
         

          
         

           
  

         
         
         
           

   
           

          
          

        
         

         
       

        
        

         
        

         
         

           
          

          
       
          
           

     
         

           
        

         
         

         

           
        

          
          

         
         

        
         

        
     

         
           


        

          
       

        
         

         
       
        

          
        

         
          

     
        

       
      

         
         
         
         
         
         

 
        

         
        

         
       
      

         
         

       
         
          

         
         
        
        




          
          

        
         







































































































































































































































 המשך באמוד קו

       

             
            

              
          

     
     
       
       
     

    
     
      
      
     
     
     
     
      

    
     

     
      
       
       
      
       

     
     

      
    

      
      
       
      
      
     
      

     
   

       
     

     
     

      
     

     
     
     

    
      

    
     

     
      

      
      
      
      
      
       

          
           

          
           
       

    
       

      
     
      

    
     

      
       

     
       

        
     

    
      

      
     

     
        
      
      
       
        

    
     

     
       

      
    

     
     

      
     

      
      
       
      

     
     

      
     

      
      
     
      
      
      

    
     

    
       

      
     
      




















































































































































































































































          
        

         
       

       
        
        
        
        
         
        
          

       
       

       
       

     
       

       
       

         
       

      
       

        
        

       
        

      
        

        
       

       
        

       
       
        
        

       
        

        
        

       
        

                   
                  

                     


































































































קו          
  

ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ואי ּתתקּים אי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹּכלֹומר:
קרבה. ְְֵֵָואי

ה'תשע"א מרחשון כ"ז חמישי יום

      
― הק"ז מּלׁשּנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ

ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָאתֿהּקדׁשים
ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו אׁשם, ֲֲֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ּבלאֿתעׂשה, ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹוכּיֹוצא

אתֹו" איׁש "לאֿיקּדיׁש ּבהמה:  ּובא . ְְִִֵַָָֹֹ
ּבּקּבלה    איׁש "לאֿיקּדיׁש ְִִַַַָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מזּבח. הקּדׁש ― אתֹו" ְְְְִִֵֵֶַָֹ
לכלֿהּקדׁשים מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין :ְְֳִִִִֵֶַַָָָ

ּתלמּוד לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ְְְְִִִֵֶַַָָָֻֻׁשאין

על רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה ְְִִִֵַַַַָָֹֹלֹומר:
לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻמהּֿׁשּנאמר:
ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאיׁש
יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש יקּדיׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלא
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהּוא. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָּכמֹו

ְִָמּתמּורה.

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"א מרחשון כ"ח שישי יום

ה'תשע"א מרחשון כ"ט קודש שבת
יוםחמישֿישבתקודשכ"זֿכ"טמרחשוןה'תשע"א

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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(‚È).ÏÎÈÓ Á˜˙Âוירדפו שברח יבינו שלא כדי

‰˙ÌÈÙ.אחריו: אדם:‡˙ גוף בדמות עשויים
.ÌÈÊÚ‰ ÈÎפלוצי"ל כחמת, שלם מופשט עור

ÂÈ˙Â˘‡Ó.בלע"ז: ‰Ó˘,שיער לתרפים שאין לפי
אדם: לשיער דומה Â‚Â.(ÊÈ)וזה ÈÏ‡ Ó‡ ‡Â‰

עד עלי חרבו שלף אחד, לסטים ביד מסרתני אתה

אולפנא:(תרגום:)ÂÈ˙.(ËÈ)ששלחתיו: בבית
(Î).˙˜‰Ï(:תרגום):סיעת(„Î)‡Â‰ Ì‚ Ë˘ÙÈÂ

.ÂÈ„‚:התלמידים בגדי ללבוש מלכות, ÏÂÙÈÂבגדי
.ÌÂÚובשם ערטילאי. ונפל יונתן: תרגם ברשן, ונפל

בלשון 'ברשן' אחד: ערבי מפי ששמע מנחם רבי
משוגע: ערבי

 
(‚È).ÂÈ˙Â˘‡Ó ‰Ó˘ימששו פן חששה הראש, כסתה כי עם

שמה ולזה שער, בהם אין כי הם תרפים כי וידעו ממעל
את להטעות ממעל, והשער העזים מעור נאד מראשותיו
ירדפו לא למען ההם, התחבולות עוד ועשתה למשש, הבאים

נפשו: למלט יתרחק ובהתמהמהם אתÒÎ˙Â.אחריו, כסתה
ולמען וכדומה, הצנה מן לשמרו עשתה כאלו ממעל, הראש

הוא: שתרפים יראו אחריוÁÏ˘ÈÂ.(È„)לא שלח בבקר
כמאז: לפניו Ó‡Ï.(ÂË)לעמוד „Â„ ˙‡ ˙Â‡Ï:לומר רצה

שעושה חשב שאול כי ולראותו, לבקרו שהולכים שיאמרו
כאומר וכו', העלו אמר ולזה אליו, יבוא לבל כחולה עצמו
העם, לעיני להמיתו אותו העלו ולזה חולה, שאיננו תראו הלא

בי: שהתל על מיתה חייב הוא מעתה ÎÎ‰(ÊÈ)כי ‰ÓÏ
.È˙ÈÓ:כך כל אותי לרמות הרבית ולמה התמהמהנו, בעוד ימלט למען הוא, חולה ואמרת אויבי, את שלחת כי ומפרש וחוזר

.ÈÏ‡ Ó‡ ‡Â‰שלא וכדי בדבר, אנוסה כן אם והייתי זה, בעבור אמיתך למה שלחני אלי אמר הוא כי שלחתיו, מעצמי ולא
החמה: תנוח הזמן ובהאריך הדבר, להסתיר הוא, חולה אמרתי לך בניÂÈ˙.(ÁÈ)יחרה למושב הוכן ברמה, מקום שם

המלאכים:ÈÂ‡.(Î)הנביאים: מן אחד ÓÂÚ„.כל Ï‡ÂÓ˘Â:שמואל באמצעות הנבואה שפע עליהם באמצעותÈ‰˙Â.ובאה
שאול: לדברי מעתה חששו ולא המלאכים, על גם הנבואה שפע באה כלם, ÂÈÏÚ.(Î‚)הנביאים È‰˙Â:בדרך Ë˘ÙÈÂ.(Î„)עודו

עליהם: יתגאה ובל במלבושיהם להנביאים להתדמות מלכות, בגדי [יÏÂÙÈÂ.פשט בדניאל שנאמר וכמו ארצה, פניו על נפל
ארצה: ופני פני על נרדם הייתי ואני מלכות:ÌÂÚ.ט]: בגדי מן לומר: ÂÎÂ.רצה ÂÓ‡È Î ÏÚשניבא הראשון בפעם כי

כל על לומר המשל התחזק אז שנית, וכשניבא בנביאים, שאול הגם לומר הבריות בפי המשל עדיין נתחזק לא המלכו, בעת
בנביאים: שאול הגם בה, הורגל שלא למעלה הבא

 
(‚È).ÌÈÙ˙‰,זרה לעבודה מהם אדם, בצורת העשויים הם

בעליהן, צורת על עושות היו והנשים ידוע, אדם לצורת ומהם
האהבה: מרוב בתארו ‰ÌÈÊÚ.להסתכל ÈÎ:יונתן תרגם

דעיזא: ראש:ÂÈ˙Â˘‡Ó.נודא רוצהÂ‡Ï˙.(ÂË)מלשון
על תרגם כן וכמו למסעד, תרגומו: וכן לבקרו, (מלכיםֿבלומר

כט) מקוםח בכל אבל הוא', חולה כי וגו' יורם את 'לראות :
'למחזי': ‰ËÓ‰.(ÊË)מתרגם Ï‡וכן המטה, על (יחזקאלכמו

ו) אכל:יח לא ההרים אל :(Î).˙˜‰Ïהפוך והוא קבוצת,
כשב: כבש וכמו קהלת, Ì‰ÈÏÚ.ממלת לומר רוצה

כמו הנבואה, דרכי להורותם עליהם ה)ממונה ב על(רות הנצב :
פה:‡ÙÈ‰.(Î)הקוצרים: איה כמו
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המשך ביעור למסגת הוריות ליום שבת קודש אמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...בודאי למותר לעוררם וכבר עשו בזה ככל הדרוש אודות הכנות הדרושות בקשר עם ימי הסגולה 

יו"ד, י"ט כסלו ונר חמישי דחנוכה, שאף שלא כל הענינים תלוים בהכנה שקודם לזה כ"א בהתעוררות על 

אתר וכו'. הנה ככל שתתגדל ההכנה תגדל גם ההתעוררות, ובמילא הענינים הבאים על ידם שאי אפשר 

להכינם לקודם וכמובן ג"כ מהדיו בגליא דתורה, ביצה ב, ב שסעודת חול אין צריכה הכנה משא"כ סעודתא 

דשבת, ואחכה לבשו"ט ומפורטות כדי צרכן בכל האמור...

בברכה.
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