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מבוש כמות בו אוסר 
לי שני יד סולדת אף
ל כלי ראשון שהיד סו
ש להחמיר עד שיצא
מנהג העולם לשער ב

 שאין משערים באצב
(שבת פ"ג ה הרא"ש

שיד כל איינו ג"כ 
') דאין להרהר אחר
 ישראל תורה הוא,

 הביא בשם המנחת
על המאכל בכדי שית
ח"א סי' קצז'), וכ"כ
 לאכילה שאין אדם 

בהליכות עולוכ"כ  
ת ודאי לא הוי יד סול
חם שהיד סולדת בו
האש כל זמן שהוא ח
תא בירושלמי (ומשמ

דאיתא בירו , איפכא
, [והיינו שאין ליד שו

יד סולדת] לכו"ע שר
ובירושלמי משמע כו
דין יב') ס"ל להתיר
הרשב"א והטור דב

להחמיר להצרי ש"ך
ס"ל דאף דעומד על
נה ס"ל להתיר, וכ"ד

) שמע מינה ת:בת (מ

ם של כלי ראשון מ
הרי חום בית השחיטה

דכל חוםהרשב"אק 
ידדכלי שני  רשב"א

 כהרשב"אברים כך 
פירש ש שהבית יוסף

כיד סולדת רק  אשון
ני, וכמו שנתבאר] א
אך הטור לא ס"ל הכ

והט"ז הב"ין ביארו 
חד בכולו, ותמה עליו

כללי שני אינו מבליע 
י חרס מבליע כלי שנ

(או"ח סימן תנא' ) א
דחמץ נגע בי חומרא 

וש וליזהר לכתחילה
 .בהדחה בעלמא סגי

סור כדי קליפה כשא
ל בספרו לאסור הכל

(ס"ק ד') והט"ז כך 
 ופסק כוותיה (דלא

(ס"ג) והרמ"אסח') 
ד סולדת אזי סגי בה

דהם אה"נ לי ראשון
 שהשתמשו בה בכ
סר כמו כלי ראשון. ע
"ע, ואף שבזבחי צד
בסד מרובה, מ"מ כ' 

 היד סולדת בו, עיי"ש

  

רב שחר בן דו

 איסור שנפלה

ם הקדירה חמה ב
אז התבשיל מות
 אזי אף שהקדי

את האיסורציאו 
חתיכה לתוך כלי
ל דקיי"ל כלי ש
ותר אחר שיוצי

אורייב
דכלי ראש ) אסיקנא

כ' דכלי ראשון כ תוס'
 ושיעור חום יד סולד

  וית ממנו.
' דאם הוא יד נכוית
 הוי בישול גמור, וכ
 קה', ב') כ' דחום של

יש דבדאורייתאכ'  ר
צריך חקירה ודלא כמ

  
"ח שיח' ס"ק ה) שכ'

דהכלל לד' דין כ') כ' 
וית מהן, עכ"ל,  וה

(ס"ס צד ת יקותיאל
נהג כזה אמרו מנהג

  .ה
(סי' קה' ס"ק נא') ה

כך ואין צריך לנפוח ע
(ח המהרש"םוכ"ד  

המין ראוי לשתיה או
.חשיב יד סולדת בו

מעלו 45 ג') כ' דעד 
 על האש אך אינו ח
י ראשון שעומד על ה
אשון, והוסיף דכן אית
 להוכיח מהירושלמי

שולטת בושאין היד 
[דהיינו שאינו חם י ו

דב כ' כהרש"ל יעקב
ל נז' ד(כל רת חטאת

כג' דין ג') כתב כ
השי קליפה, ומסקנת 

יאו הגרע"אס"ק ז') ס
"ק כז') כ' דבכנפי יונ

, אסיקנא בגמ' ששני

אומרים שדוקא חוש 
דבריהם שה רשב"א

 כלי שני, ולכן הסיק
להר דס"ל והיינוכ, 
שיש הסוב הטורביא 

ש, אלא הרשב"ארי 
בכלי רא לאסור גם

טור דמיירי בכלי שנ
לי שני חם יד סולדת א
ו דמבליע ומפליט, כן
ת מפליט ומבליע כאח

דכל ם ור"ת והסמ"ג
דגם בכלי הסמ"געת 
הרמ"א ומ"ש, כללר 

דמשום ק ה') דאפשר
', ב',) כ' דראוי לחו

ובמותר בלא קליפה, 
לאס לי חרסבכחמיר 

לא כמו שכתב הרש"
יפה כשאין הפסד כל

,בכולומבליע ואוסר
(סי' ס כהבית יוסף ל

כשאינו חם שיעור י
כל שבסימן צד' לענין

אסר בכף בת יומא
ני יד סולדת, ג"כ אוס
י"ל כדברי מרן השו

בהפס ואין להקל אלא
בכלי שני לגמרי אפי'

הר

חתיכת: שאלה
  אוסר?
אם –א : תשובה

נגד האיסור, וא
מחום יד סולדת,
שישים אחר שיו

ואם נפלה הח –ב
אינה אוסרת כלל
לל, והתבשיל מ

שבת (מ:) בגמ'א. 
ובתסכמת הפוסקים. 

לכן לא מבשל, ע"כ,
ס"ק ט) נכ ח' משב"ז
) כ(סי' קה' והטור

כלי ראשון יד סולדת
(סי' ובשו"עמפליט,

בכור שוובספר  .ב
גם צ ובדרבנןולדת,

.ת היד, דליתא, ע"כ
(או" הדרישהוכ"ד 
(כ דבאיסו"האלא 

שכריסו של תינוק נכ
התורתאיסו"ה, וכ"כ 

שער באצבע דעל מנ
ור והדרישההבכור ש

הדרכי תשובוהנה 
שאם יכולים לאוכלו כ
.של תינוק נכוה, ע"כ

שזה ה היכא "ה) דכל
מימותן הרי זה לא 
בשש"כ (סי' א' הערה

כשהכלי ראשוןג. 
מיסתפינא להקל בכל
עשו הרחקה לכלי רא
סי' קה' ס"ק ה') כתב
רחקה לכלי ראשון ש

שולטת ב בל כשהיד
בית יאך בתשובת 

ובתור ., ע"כודה לו
אך בכלל ( ,ולדת)

ס"לדמ"מ מבליע כדי
(הבי והט"זראה כן,

(ס" ובכף החייםשרי,
  ."כ
לכלי שואם נפל   ד

   .בשל, ע"כ
שיש וכ' הרשב"א

הר, ודחה ינו מפליט
הן פחותין מחום של

ין היד סולדת בו, ע"
פליט כדי קליפה, והב

את דבר והט"ז ב"ח
ס"ל שהרשב"איא,

, ופירש את דעת ה
אסור כדי קליפה בכל
שני אוסר כולו [והיינו

כלי שני יד סולד חום
הרשב"ם צינו דדעת
שביאר לדע הרש"ל

ג' דין א') דאינו אוסר
(ס"ק הש"ךשני, כתב

(יו"ד קה והשו"ע
מ בדיעבדליפה, אבל 
העלה להח והש"ך
בתשובה (ודל רש"ל

אוכל לאסור כדי קלי
כלי שני יד סולדת מ

להק הט"זפסד כתב 
בליע ומפליט כלל, ו

דכל החומרות ש ט"ז
הרמ"א (סי' צד') ד
שתמשו בכף בכלי ש

קי – ולענין הלכה
מחמירים בכלי שני ו
נקטינן כמרן להתיר ב
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ת עם

קות דרך
  

 זכר אלא
יסור כלל
,אית עין
שנם קצת
ם מביצים

מושבות,
אוסרת כל
 שנאסרה

נגד 61ן

א יוציאם
ם ואח"כ

מעט איצ
 טובה רק
5לה על

לה דהוא

בות, זורק

 לא תאכלו
לאפוקי דם
ע"י זכר דם

לם אף אם
דורנו שאין
בבת בחצר
קפיד שיצא
ד סי' ל"ו :
אושל דגים

 בניהם דג
שאר בסוף
קערה הכל
שה בהסבר
 על התו"ח
טת הרמ"א
 שני, מכל
 על התו"ח

.  
טלים ברוב
ה מדג טמא

  בישול.
ללות לבש
וב להמתין
 את סברת
אין לתלות

שו''ע כתב
רה עם רוב
לר''ש שרי
 לכתחילה

דלר''ש אף
ן שס''למר

לא שסיים

 
à  

מצאה ביצה אחת

יות שהן משווק
.רנגולים זכרים
נן מטילות ע"י
לכן אין בהן אי
 הדם משום מר
ם אם אפשר שיש
 רובא דרובא הם

ם זכרים כגון ב
ביצה אסורה וא
ר כנגד הביצה

ובאיןם מותרות

בה בקליפתן לא
ים צוננים לצננם
(או דם) ואם יוצ
 נאסר. וזו עצה
פחות. אך בשאל

ר לכו"ע לכתחי

שבאים מהמושב
  תרות.

  יר.

ריתות כ':) כל דם
מיוחדים מן בשר ל
ביצת תרנגולת שע

ח נקלט ממנה לעול
לאסור בזה גם בד

מסתוב שתרנגולות
צא משק שאינו מק
 שו"ת אגרו"מ יו"ד
ב' דעות בדין מבש
שנתבשלו ונמצא

דרה לקערה ישק מה
זר ומערה הכל לק
וסר הכל [ובפריש
כל הדגים ובמנח'י
 קליפה היינו לשיט
מים אף דהוא כלי
באמת הש"ך חולק

 קליפה כדין עירוי.
דרה מתבטקשאר ב

ו רק מחמת בליעה
אחרת כי אם ע"י ב
ם נאסרו דאין רגיל
ם שנאסרו. לכן טו

ובב'י הוסיף איסור
ה כגמ' זבחים עד. ו

ם או לא. דהש''ך ב
יצה האסורה נשאר
 כתב להדיא אף ל
ר ש''מ רק מזהיר

עה''ת מ''מ כתבו דב
אין לנו אלא דברי 
 בשתי שפיכות א

  

"äøåú éëøã "
éàåîéì ù"èéì

הביצים נמ קילף
ביצים מותרות?

כרות היום בחנו
 ונמצאים שם ת
צים מוזרות ואי
מות ומטילות ול
ריך להוציא את
יצה מותרת. וגם
קות ע"י תנובה

   יש.
הם גם תרנגולים
ו הצהוב) כל הב

ביצים של הת 
ואז כל הביצים 6

מבשל ביצים הר
עליהן מי ו יתן

חת מהן אפרוח 
 ס' לבטלו והכל
או ס"א היתר לפ

   אסור.
פר ואז מותראתן 

ה אף בביצים ש
יתר הביצים מות
יש מקום להחמי

 ם ונימוקים

ם. שהרי הגמ' (כר
עוף ובהמה שהם מ

הוא שכשיש ב דם

ע"י זכר אין אפרוח
 ס"י סו' אות כ"ז 
ל זה בזמנו ומקומו
שוש ואפילו אם ימצ
רובא פריש. וכ"כ
"ד סי' ק"ז: הובא

קטניםדגים  ל"בק
ערה המים החמים
 ס' ונאסרו וכשחו
תר בקערה נ"נ וא
ף כשמערה אוסר כ
וי אינו מבשל כדי
רה יש בה דגים ח
וב אשון ואוסר הכל

כו"ע אסור רק כדי
שנש דגים 30 או

 שהם עצמם נאסר
 מחתיכה לחתיכה 
אפרוח או דם, כול
היו רוב נגד הביצי
 שיישאר ס' נגד הא
יסור ברובא איתיה

 להתיר רק בביצים
תא ואני תולה שהב
ח כלל נא' דין א'
דאם עשה כן אסו

פ שפסקו הלכה כב
ב' דלעניין הלכה א
 אם עירה  הרוטב

 ììåë ùàø
â"äøäàïåðî

ביצים וכשק 5ל 
האם שאר הבב. 

ין ביצים הנמכ
דם שגר במושב
 מאחר שהן ביצ
מנורות שמתחממ
ם מותרת ורק צר
 בצהוב של הבי
בביצים המשווק
ריש מרובא פרי
מקומות שיש בה
ל הביצה (היינו

61ה  עד שיהי
61לחשבון של 

א: המב –: ק"ז 
עד שיצטננו או
שמא ימצא באח
אסורה לא ישאר
ש בסה"כ ס' א

ין ס' והכל כי א
עיצה טובה ליתן

לבון של הביצה
 ג"כ. וכ"ש שי
סור כל הביצה וי

ביאורים

ין איסורו משום דם
עוף ולבהמה'' מה ע

ביצים עם ד  איסור
  יצה ונאסרה. 

ר דביצה שאינה ע
קו"י ציין לזבח"צ 

מזכר. שכל אורוב
תם בלול ואין לחש
ותר דכל דפריש מר

הנה בטור יו" - צים
קהסמ"ג לאוין סי' 

 הדגים לפי שכשמע
עם מעט מים ואין
ש ס' כיוון שהנות
ש דחשוב כ"ר ואף
ם ולא אמרינן עירו
של ורק כאן דהקער
מיר וחשיב ככלי רא

דלכ ג ובדעת השו'ע
דגים 20 שסובר 

אוסרים אותן לפי
סור בלוע לא יוצא
נמצא באחת מהן א

יה בקערהשנשארו 
א מהם ביצים כדי
שיש לנו לומר שאי

פלוגתא אי כוונתו
איסורא ברובא אית
אוסר הכל. ובתו''ח
השו''ע דלא כתב ד

 
א והט'ז סק''ד אע'פ
 בשם הזב''צ אות ב
דגים וכן בביצים

   .ליכא הפס''מ

 
אברהם בישל:

, בה דין הביצה?

יש לחלק ב: ה
ין ביצים של אד

תנובה,צים של
 ששמים להם מ
צה שהיה בה דם
ואף אם יש דם
ל זכר מעורבים
 מארעא וכל דפ
ים המגיעים ממ
א דם בחלמון ש
שנתבשלו עמה
לצרף גם המים ל

  ולן אסורות.
ר"ן בשו'ע ס'י:
שנתבשלו בהם ע
משום דחישינן ש
מצאה הביצה הא
כמות גדולה שיש
אי זה לא יעזור
כה"ח ס"ק ד', ע

  סור.
דם הנמצא בחל
כל הביצה עצמה
ש מחמירים לאס

 הנמצא בביצים אי
דם ביצים ת''ל ''לע

וטעם נם מן בשר.
ריקום האפרוח בבי
יצה דף ז'. : מבוא
קלה תרנגולת. ובי

היא ספנא מארעא 
משקים סוגרים אות
זכרים עם נקבות מ
תבשל עם שאר ביצ
בה ביחד וזתכ"ד ה
סרים (ריב'א). כל
דרה הדג הטמא ע
אור דבריו אף שיש
סר הדגים כדין גוש
 שנאסר כל הדגים

ו מבשאף בגוש אינ
י לתוך כלי שני חמ
לומד בדעת הסמ"ג

בעה'תהוא ירים ו
שארו בקערה ואין

צמו זרקו אותו ואיס
ביצים שנתבשלו ונ
 ביצים שהביצים ש
ו ורק אח''כ להוצי
טעם אחר להתיר ש

  שאר עם המעט.נ
עת הר''ש אשכחן 
י אסור בביצים. דא
נשארו בקדירה וא

ה קדק כן מלשון 
 ותר כיש מתירים.

חיד''א בשיו''ב סק''א
ובכה''ח סק'ה תר.

 הרמ''א להתיר ב
ש להחמיר היכא דל

2 

שאלה
מהא.  דם,

תשובה
תנובה לב

הביצא. 
ע"י חום
ואף הביצ
.ולאוכלה

שלביצים 
של ספנא

ביצב. 
אם נמצא
הביצים ש
ואפשר ל
הביצה כו
כתב מר
מהמים ש
יוציאם, מ
לפני שנמ
למבשל כ
ביצים ודא
ועיין כ
פוגם האי

 - דם
הדם ואוכ
ובזה יש

  

הנה דם
יכול אפי' ד
ביצים שאי
ת רזה תחיל

ובגמ' בי
תתגור עלי
ידוע איזו ה
ובזמננו המ
תרנגולים ז
ובדין נת
ביצים הרב
טמא יש או
העירוי בקד
נאסר. וביא
דבריו דאוס
כתב דטעם
דכלי שני א
מקום עירוי
והפרישה ול
ויש מתי
הדגים שנש
ודג טמא עצ
אומנם ב
כ"כ הרבה
עד שיצטננ
.ר' שמשון
שהאיסור נ
מיהו בד
דלר''ש נמי
הביצים שנ

ם ודקבביצי
ובדיעבד מו
וכ''פ הח
בביצים מות
הכי כדברי
דבביצים יש



לו שאם מר 
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שכל ה כלל 

שועל שהיו 
החמור תנו 

חיות עמנו ה
אמר  .מכניס

ביקש ממנו 
של ליבו ת 
ליבו של  ,ל

אם היה לו 

 .ן לי דורון
שה לפרעה 
כתוב מי ה' 

פרעה היה  

 , את הדרך

אפילו בפני 
מו שמובא 

התחיל דוד 
וכיון שלא 
וך... ושבת 
 .נים שווים

אכי השרת 
אם קב"ה, 

תירה מתחת 
  .ה

ורק הרעב, 
חי נותר עה 

עד , ביותר 
את ושכח  ,

וזהו .  ליבו
 .תו"

יימים 

ה לפגוע 
גיטליים, 
תנה לגוי 

 או בנחל

כלי. אם 
אר מעט 
ו שחפץ 

לא ידחק 

 א

  של פרעה

אמלך לפרעה ות 
וכ .דע כינים וכו'

מסרב ולא עוד ה
ומיד פרעה שול ,

ומבקש ש ש אליו
למש אקורפרעה ב 

לא היה ה שלפרע

ושמור  לארי וח
ספינה, אמר להם ה

השמלך ינן יודע 
וטל ולגנזיו אני מ

ונתנו לשועל וב ,
אתוכשראה  ,ידרן

ושאל את השועל
שא ,לב ותו שוטה

 אומר לקב"ה תן
וכשבא מש , מתנה
וכמו שכ .י מתנה

מכותב' או ג' חר 

וא זה שחסם לו

הוא, וא ום וחנון
וכמ. שעריםאת ה

ן שהסיקו את הד
 ,חת שלא הזכיר

י "בצר לך ומצאו
ם לאו הרי כל הפנ

והיו מלא ,פילתו
האמר להם  .ובה

חתר חת,והתשובה
דלתי התשוב וסגר

ם למות בשנות ה
פרעלם, ונמצא ש

כפוי טובה הגדול
,ד את ליבוכביה ו

אתהקב"ה כביד 
א תמוש רעה מבית

חבתות ענקיים הק

רטבת הכלי עלולה
לו וכגון בכלים דיג
ילה. ב'. שיתנו במת

בנהר אהמעיין, וכן 

בילה לכל מקום בכ
ליו כגון שנשפיד ע

א ה שעשויה לנוי

ה, וגם אז יזהר  של

 ליט"א

שליט"א  עימנו

ר וחוצפתו ש

,מר למשהוא"ה 
לח עליו דם צפרד

פרעהו ,את דבר ה'
,עליו הקב"ה מכה

ושוב משה ניגש .ה
ושוב ,המכה הגיע

מאד, עד שנדמה

ה הדבר דומה?
כס מן העולים לס

וכי אי ,עזין פניך
מן המלך אני נו ,ר

, וטרף את החמור
הלך השועל וסי .

תחין וונמריו א אב
אלא היה ל ,המלך

יה לו לב לא היה
מביא לוהיה רעה 

הוא לא הביא לי ,
 

ך הטבע כבר לאח
  .ה מצריים

לא שהקב"ה הוא
".  

והרי רחו ,ה זאת
אמנשה לא סגר 

,וכיון של נחושת
א הניח אפילו אח
יה אבי מקריא לי
עונה לי מוטב ואם
ת שלא תעלה ת
תה מקבלו בתשו
ת בפני כל בעלי ה

סנה פרעה שבפניו 
היו אמוריצריים 

בתבונה ניצולו כול
כאת יוסף" והיה ה
א שמע לציווי ה'

כנגד מידה הכדה 
רעה תחת טובה לא

תנורים, סירים ומח

ה בברכה. אמנם ה
ש מלהטבילאת חוש

שראל ופטור מטבי

 במי הקילוח של ה
  .ביםם 

כדי שיגיעו מי הטב
א מקפ שוב. ואם ל
מדבקהם יש בכלי 

תחילה במי המקווה

 

   ג' פעמים.
  ה.

ש בן משה בן 

לירן הרב

 של החמור

אנו על כך שהקב"
עמי הנה אני שול
פרעה ואומר לו א

ואז מביא ע .קולו
המכהאת ק ממנו 
ואז מג .עה מסרב
מוזרה משל פרעה

למ"וט שמעוני
מור היה גובה מכ
ועל לחמור כמה ע

אמר לו החמור .כס
את הספינה ויצא
. של החמור הזה
כשבא הארי מצא

אדוני ה ,אמר לו 
  ." מן המלך
שאם הי , הרשע

לבקר את פר אה ב
,מכיר את הקב"ה

 .לא ידעתי את ה'
הרי מדרךש מובן 

יון שראה שאבדה
ה רצה לשולחם א
 הכבדתי את ליבו"
דוע הקב"ה עשה

ב וירבעם ואחכא
שה הוכנס לדוד

 זרה שבעולם ולא
 זוכר אני מה שה
 אני קורא לו אם ע
 מסתמים החלונות
יד צלם בהיכל א
 הרי אני נועל דלת

נשתנהדוע א"כ מ
מצהה ידוע שכל 

באוכל אצר את ש
אעפ"כ "לא ידע א
יד את ישראל ולא
יוסף, ועל כן מיד

יג) "משיב ר , (יז

מם כגון מקררים, 

ע וחייבים בטבילה
א יינזק. אם בכל זא
ב כלי שגמרו ביד יש

ואף במי מעייןיל 
כול להטביל הכלים
 הדבק שתחתיהן, כ
ש בכלי ללא טבילה
א טבילה שוב. אם

חילה ילחלח ידיו ת

 מים לתוך הכלים. 

יותר טוב, להטביל
, עלתה להם טבילה

אוברהרב 

ליבו

פרשתנו קוראים א
 לא ישחרר את ע
עים משה מגיע לפ
ה' אשר אשמע בק
שה ומבקש שיסלק
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מו שמובא בילק
חמהו ,כים בספינה

אמר לו השו ,מכס
מכמבקש ממנו ה

ם הארי קרבו לי א
סדר לו את אבריו

כ .נטלו ואכלומור
?ה זה היכן הואט

לא היה נוטל מכס
הנמשל הוא פרעה
ינו שכל מלך שהיה

אני לא מ ,ר פרעה
ר אשמע בקולו ול

דבראין הכאורה
ך לשלוח אותם כי
לא שבאמת פרעה
ו שכתוב "כי אני

מאם כן קשה ך
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שיא חוצפתו העב
סד שעשה עימו י

משלי(מר שלמה 
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ת טבילת כלים
נו שאין רגילות כל

  לל בכלי מדיין.
בקיר, אין זה נחש
אחר הטבלתו, כדי ש
יבו באופן המצריך

בהם מ' סאהשיהיה
 וכן שלא יהיה הנח

, וכן יש להסיר אה
ה טבילה אף בדיעב
 הצורך יכול להש

  מדבקות אלו.
בואו המים גם במק

אוויר שיחצצו בין ה
כלים ולשוליהם וכ
ממנו חוץ למים אפ
פח ע"מ להטפיח. וי
עכב וגם אם נפלו ה
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הונה
ערל

תנו
ונות
נצל
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ומר
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ריה
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מהלכות
דהיינ שויים לנחת

עודה שנלקחו כשל
ם החוט לשקע שב
ר יום או יומיים לא
רק חלק ממנו וירכי

 
שלא נשאבו וש מים

ה בכל אלו מ' סאה
ל לכלוך או חלודה
פיד עליו, לא עלתה
), ובדיעבד במקום
צריכים להסיר גם מ
נו בחוזק, כדי שיב

 שלא יהיו בועות א
 המים לכל צידי הכ

ושלא ישאר  אחת
ל הכלי כשיעור טופ
כו"ם, אך אין זה מע

 את משה בפ
לך מצרים ויש
וי הראשון שא
משה והענישו
(במסכת זבחים

שהיה עוד עו
כמום קבוע, אע

הן בני ישראל
 מרע"ה צודק
את מתנת הכה
 טוען שהוא ע

  חותו.
שלכל אדם ני
ם הזה עם תכו
ם אדם לא מנ
 וכבר ביאר ז
שהאבות הקדוש
ש על דבר לתוע
ביקש זקנה, יצ
ש חולי שני, כ

1(עמ' בריו שך ד

שנתנו לו, הי
  אחרא רח"ל.
שליחות משמי
מגמגם, והיה צר
בל את העונש

שאו(פ"ה ה"ב) 
 משה רבינו ע"
ל אדם צריך לו

בפראמרו וכבר
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 שלנו הוא בג
שליח של הקב
 הנשמה מיסור
ת מעלתה בתו

 שליט"אנה

העשן כלים גדולים
אינם דומים לכלי ס
כשהם מחוברים ע
א להשתמש במכשי
 בעל מלאכה, שיפר
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במקווה ממי גשמ
חד, אך צריך שיהיה

חציצה שלקי מכל
ת הטבילה, אם מקפ
ור ויטבילו (לל"ב)
להשאירה, ויש המצ

ולא יאחז הוא רפוי

מים לתוכם באופן
ל צידם כדי שיבואו
טביל כל הכלי בבת
די שיעברו מים על
טהרה מטומאת העכ

  "כלים" 

הקב"ה מצווה
ר אל פרעה מ

בציוויד)  - ת ד' יג
 וחרה אף ה' ב
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לכאורה טענת
א קיבל משה א
 לק"ו משה

קיים שליחיך ל
עבודת ה', ש
ת האדם לעולם
רא יתברך. וא
 ממנו אותם,

ש) 188הו ח"ג עמ'
 וכל אחד ביקש

שאברהם בק"ה)
אף חזקיה ביקש
כתב עוד בהמש
תמש בכלים ש
ת כלי לסיטרא

, שאם קיבל ש
על אף היותו מ
נמנע מכך קיב

הלכות תשובה
להיות כמעלת
א אדרבה שכל

ולזלזל בעצמו.
השתדל להיות
 לעיל, שהגוף
 רבינו היה ש
כין לגאול את

י שנרומם את"

שמעון אוח רב

וכן וברים לקרקע
 מטבילה משום שא
ימוש שלהם הוא כ
אמצעי זהירות ולא

שראל באת הכלי לי

רך להטביל את החו
בלים צריך שתהיה 
 מקווים במקום אח

יה הכלי נקיד שיה
קה על הכלי בשעת
תר, לכתחילה יחזו
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צריך להקפיד להט
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עת הטבילה לשם ט

שליחות עם
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א ביד תשלח" 
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 החיים הקדוש
בו המום של ע

  א.
א לקב"ה בטענ
מעני פרעה. ול
שבגלל זה לא
ו. והרי בנוסף
ענה שהיה צרי
 יסוד גדול בע
ב"ה מוריד את
עבוד את הבור
כולים לקחת 
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דושים בעולם
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לכן צריך לנקוט בא
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  אל ממנו.
כלי חשמלי אין צור

טבילת הכל  -לה:
ימיו זורמים ואינם
טבילה צריך להקפ
וך, חלודה או מדבק
מדבקה במקום נסת
כל סיבה שהיא, אין
הטבילה צריך לאחו
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הדין צריך להטביל
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(בפרשת וארא 

 מארצו". ורא
ב"ה "שלח נא
טלה ממנו הכה
שב"י. והאור

והוא שנשאר ב
שיתרפאין היה

רבינו ע"ה בא
אלי ואיך ישמ
אומרים חז"ל ש
ה לאהרן אחיו
, וא"כ מה הטע
לומדים מפה

, דהיינו שהקב
ת שעל ידם יע
ראוי, ח"ו יכ
 הרב דסלר בס
ינת מחדשי חיד
כמו שמביא היל
סורין, יעקב ב
ת האדם לתשו
חמורים, שמי
שהוא מיועד ל
שהתביעה על
א קיבל גם את
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  הכהונה.
ר זה נביא את
דם יראה את ע
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של הנשמה,
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כלים מיוחד
באולמות וב

כלי חש  -
במכשיר, ול
יש בזה ב' ד
ויחזור וישא
כשמטביל כ
אופן הטבי
על אף שמי

קודם הט  -
נשאר לכלו
חלודה או מ
בקיומה מכ

שעת הב  -
ידיו הרבה

כשמטבי  -
אם מטבי  -
אין טבי  -
מעיקר ה  -
לכתחילה  -

לקראת
השניה ב
את בנ"י
משה לקב
ידי שניט
בשם רש
שנענש ו
שמן הדי
ומשה ר
שמעו א
ומדוע א
והועברה
שפתיים,
אלא ל
"כלים",
מסוימות
אותם כר
בהרחבה
היו בבחי
העולם כ
ביקש יס
לעורר א
דברים ח
לתכלית ש
נמצא ש
אז ממיל
לעשות א
העברת ה
ובהקש
"שכל א
ואל יאמ
בשבילי 

(ב',אבות 

ולענ"ד
השליח 
לגאול א
כביכול ש
ובמצוות
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ם עלולים 
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  בה
גם אם יש קול, הם

, יש מצב שהטייס
ו היא הארץלי או ז

וס, שאומר מה למ
מו באופן מוחלט !
המכשיר מקולקל, 
כניסו במטוס שני מ
ל, וכולי האי ואולי
 אומרת "טב למית
 שלא תשב בודדה

א בעאפילו אם הו

הרי שכל זה נובע מ
תכרכמו פניה. אין

מילה טובהרה לה 

"קוללת, שים לב 
  שורה בביתך.
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