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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
‰z‡Âאת רבּת צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ¿«»ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּוממׁשי נקמתם, את נקמּת ּדינם את ּדנּת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָריבם
ּומסּים ענינים), חמּׁשה ּבזה (ּומפרט וכּו' ּגּבֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמסרּת

הּגדֹול לׁשמ ּולהּלל רבּת1להֹודֹות אֹומרֹו להבין וצרי . ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
הענין הּוא העּקר והרי כּו', ּדינם את ּדנּת ריבם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאת
כּו', ריבם את רבּת זה ׁשּבׁשביל כּו', ּגּבֹורים ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּדמסרּת
כּו', ּגּבֹורים מסרּת העּקר, לֹומר מסּפיק היה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָואםּֿכן
צרי ּגם ריבם. את רבּת אׁשר יֹודעים היּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּובמילא
ּבכדי ּדלכאֹורה ּדייקא, הרּבים ּברחמי אֹומרֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלהבין
סתם, רחמים ּגם מסּפיק וכּו', חּלׁשים ּביד ּגּבֹורים ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹלמסר
ּגם ׁשּי זה וענין ּדוקא. הרּבים רחמי לזה צרי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָולּמה
ּבזה ּדגם הּגדֹול, לׁשמ ּולהּלל להֹודֹות הענין, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלסּיּום
אֹומר אינֹו לּמה הּגדֹול, לׁשמ אֹומרֹו להבין ְְְְִִִֵֵַָָָָָצרי
ּדוקא. הּגדֹול לׁשמ אם ּכי סתם, יתּבר ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלׁשמ

עמדּתÔeÈÂב) הּלׁשֹון ּדּיּוק ּתחּלה ּבהקּדים זה ּכל ¿»ְְְְִִִֶַַַָָָָָ
ּדוקא עמידה לׁשֹון צרתם, ּבעת ּדהּנה,2להם . ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּכתיב וכן צרתם, ּבעת להם עמדּת ּכאֹומרֹו למעלה, העמידה ענין ועמדּו3יׁשנֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו למעלה, הּיׁשיבה ענין יׁשנֹו כן ּוכמֹו ההּוא, ּבּיֹום הּׁשמים4רגליו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּוכתיב למּטהו5ּכסאי, ׁשּבאדם ּדכׁשם ּבזה, והענין גֹו'. מל הוי' ּיׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ענין יׁשנֹו למעלה ּגם כן ּכמֹו העמידה, וענין הּיׁשיבה ענין יׁשנֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעלּֿדרֿמׁשל
ּבאדם, ועמידה יׁשיבה ׁשּבין החּלּוקים ׁשאֹותם והינּו העמידה. וענין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּיׁשיבה
הענינים ּכל ׁשהרי למעלה, ועמידה יׁשיבה ּבין ּגם יׁשנם החּלּוקים אֹותם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּנה
רּוח אמׁשי ּדרּוח ּדלתּתא, ּבאתערּותא האדם, עבֹודת עלֿידי ּבאים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּלמעלה

רּוח ועלֿידי6ואייתי למעלה, הּיׁשיבה ענין נעׂשה למּטה הּיׁשיבה ענין ׁשעלֿידי , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
החּלּוקים אֹותם הּנה ולכן למעלה, העמידה ענין נעׂשה למּטה העמידה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָענין
ועמידה יׁשיבה ּבין החּלּוק והּנה, למעלה. ּגם יׁשנם למּטה, ועמידה יׁשיבה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבין

ענינים ּבג' הּוא ּבגׁשמּיּות למּטה ירכין7ּבאדם אזי עֹומד האדם ׁשּכאׁשר הא', . ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
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דחנוכה.1) הנסים" "ועל הודאת האמצעי2)נוסח אדמו"ר מאמרי גם וראה ואילך. א'רצא ע' ח"ג תער"ב המשך ראה – לקמן בהבא

ואילך. 33 ע' תרפ"ט סה"מ ואילך. שלח ע' ד.3)קונטרסים יד, א.4)זכרי' סו, י.5)ישעי' כט, ב.6)תהלים קסב, זח"ב ראה

ואילך.7) שנט ע' בהעלותך אוה"ת גם וראה ואילך. תשא ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

    
ÌÈ ˙‡ z Ì˙ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ ÌÈa‰ EÈÓÁa ‰z‡Â¿«»¿«¬∆»«ƒ»«¿»»∆¿≈»»»«¿»∆ƒ»
'eÎÂ ÌÈBab zÒÓ ÈLÓÓe ,Ì˙Ó˜ ˙‡ zÓ˜ ÌÈc ˙‡ zc«¿»∆ƒ»»«¿»∆ƒ¿»»«¿ƒ»«¿»ƒƒ¿
EÓLÏ Ïl‰Ïe ˙B„B‰Ï ÌiÒÓe ,ÌÈÈÚ ‰MÓÁ ‰a Óe¿»≈»∆¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈¿¿«≈¿ƒ¿

ÏB„b‰1ÌÈc ˙‡ zc ÌÈ ˙‡ z BÓB‡ ÔÈ‰Ï ÈÂ . «»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»«¿»∆ƒ»
‡e‰ Ú‰ È‰Â ,'eÎ«¬≈»ƒ»
ÌÈBab zÒÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ
z ‰ ÏÈLaL ,'eÎ∆ƒ¿ƒ∆«¿»
ÔkŒÌ‡Â ,'eÎ ÌÈ ˙‡∆ƒ»¿ƒ≈
,Ú‰ ÓBÏ ˜ÈÒÓ ‰È‰»»«¿ƒ«»ƒ»
,'eÎ ÌÈBab zÒÓ»«¿»ƒƒ
L‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÈÓe¿≈»»¿ƒ¬∆
È Ìb ?ÌÈ ˙‡ z«¿»∆ƒ»«»ƒ
EÈÓÁa BÓB‡ ÔÈ‰Ï¿»ƒ¿¿«¬∆
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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
‰z‡Âאת רבּת צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ¿«»ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּוממׁשי נקמתם, את נקמּת ּדינם את ּדנּת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָריבם
ּומסּים ענינים), חמּׁשה ּבזה (ּומפרט וכּו' ּגּבֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמסרּת

הּגדֹול לׁשמ ּולהּלל רבּת1להֹודֹות אֹומרֹו להבין וצרי . ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
הענין הּוא העּקר והרי כּו', ּדינם את ּדנּת ריבם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאת
כּו', ריבם את רבּת זה ׁשּבׁשביל כּו', ּגּבֹורים ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּדמסרּת
כּו', ּגּבֹורים מסרּת העּקר, לֹומר מסּפיק היה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָואםּֿכן
צרי ּגם ריבם. את רבּת אׁשר יֹודעים היּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּובמילא
ּבכדי ּדלכאֹורה ּדייקא, הרּבים ּברחמי אֹומרֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלהבין
סתם, רחמים ּגם מסּפיק וכּו', חּלׁשים ּביד ּגּבֹורים ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹלמסר
ּגם ׁשּי זה וענין ּדוקא. הרּבים רחמי לזה צרי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָולּמה
ּבזה ּדגם הּגדֹול, לׁשמ ּולהּלל להֹודֹות הענין, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלסּיּום
אֹומר אינֹו לּמה הּגדֹול, לׁשמ אֹומרֹו להבין ְְְְִִִֵֵַָָָָָצרי
ּדוקא. הּגדֹול לׁשמ אם ּכי סתם, יתּבר ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלׁשמ

עמדּתÔeÈÂב) הּלׁשֹון ּדּיּוק ּתחּלה ּבהקּדים זה ּכל ¿»ְְְְִִִֶַַַָָָָָ
ּדוקא עמידה לׁשֹון צרתם, ּבעת ּדהּנה,2להם . ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּכתיב וכן צרתם, ּבעת להם עמדּת ּכאֹומרֹו למעלה, העמידה ענין ועמדּו3יׁשנֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו למעלה, הּיׁשיבה ענין יׁשנֹו כן ּוכמֹו ההּוא, ּבּיֹום הּׁשמים4רגליו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּוכתיב למּטהו5ּכסאי, ׁשּבאדם ּדכׁשם ּבזה, והענין גֹו'. מל הוי' ּיׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ענין יׁשנֹו למעלה ּגם כן ּכמֹו העמידה, וענין הּיׁשיבה ענין יׁשנֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעלּֿדרֿמׁשל
ּבאדם, ועמידה יׁשיבה ׁשּבין החּלּוקים ׁשאֹותם והינּו העמידה. וענין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּיׁשיבה
הענינים ּכל ׁשהרי למעלה, ועמידה יׁשיבה ּבין ּגם יׁשנם החּלּוקים אֹותם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּנה
רּוח אמׁשי ּדרּוח ּדלתּתא, ּבאתערּותא האדם, עבֹודת עלֿידי ּבאים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּלמעלה

רּוח ועלֿידי6ואייתי למעלה, הּיׁשיבה ענין נעׂשה למּטה הּיׁשיבה ענין ׁשעלֿידי , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
החּלּוקים אֹותם הּנה ולכן למעלה, העמידה ענין נעׂשה למּטה העמידה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָענין
ועמידה יׁשיבה ּבין החּלּוק והּנה, למעלה. ּגם יׁשנם למּטה, ועמידה יׁשיבה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבין

ענינים ּבג' הּוא ּבגׁשמּיּות למּטה ירכין7ּבאדם אזי עֹומד האדם ׁשּכאׁשר הא', . ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
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Èk ,Ì˙Ò a˙È EÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
?‡˜Âc ÏB„b‰ EÓLÏ Ì‡ƒ¿ƒ¿«»«¿»
ÌÈc˜‰a ‰ Ïk ÔeÈÂ ¿»»∆¿«¿ƒ
ÔBLl‰ ˜eic ‰lÁz¿ƒ»ƒ«»
,Ì˙ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ»«¿»»∆¿≈»»»

‡˜Âc ‰„ÈÓÚ ÔBLÏ2. ¿¬ƒ»«¿»
ÔÈÚ BLÈ ,‰p‰c¿ƒ≈∆¿ƒ¿«
,‰ÏÚÓÏ ‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»¿«¿»
˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ BÓB‡k¿¿»«¿»»∆¿≈

È˙k ÔÎÂ ,Ì˙3בנוגע) »»»¿≈¿ƒ
לבוא) ÂÈÏ‚לעתיד e„ÓÚÂ¿»¿«¿»

‡e‰‰ ÌBiaהזיתים הר ,על ««
ÔÈÚ BLÈ ÔÎ BÓÎe¿≈∆¿ƒ¿«
BÓk ,‰ÏÚÓÏ ‰ÈLi‰«¿ƒ»¿«¿»¿

e˙kL4,È‡Òk ÌÈÓM‰ ∆»«»«ƒƒ¿ƒ
È˙Îe5ÏÓ 'ÈÂ‰ LiÂ ¿ƒ«≈∆¬»»∆∆

ÌLÎc ,‰a ÔÈÚ‰Â .'B‚¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

ÔÈÚÂ ‰ÈLi‰ ÔÈÚ BLÈ ÏLÓŒcŒÏÚ ‰hÓÏ Ì„‡aL∆»»»¿«»«∆∆»»∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈÚÂ ‰ÈLi‰ ÔÈÚ BLÈ ‰ÏÚÓÏ Ìb ÔÎ BÓk ,‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»¿≈«¿«¿»∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«
‰„ÈÓÚÂ ‰ÈLÈ ÔÈaL ÌÈ˜elÁ‰ Ì˙B‡L eÈ‰Â .‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»¿«¿∆»«ƒƒ∆≈¿ƒ»«¬ƒ»
‰„ÈÓÚÂ ‰ÈLÈ ÔÈa Ìb ÌLÈ ÌÈ˜elÁ‰ Ì˙B‡ ‰p‰ ,Ì„‡a»»»ƒ≈»«ƒƒ∆¿»«≈¿ƒ»«¬ƒ»
Ïk È‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¬≈»
ÌÈ‡a ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»»ƒ
,Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»
‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

מלמטה] Áec[=בהתעוררות ,¿«
Áe È˙ÈÈ‡Â Áe ÈLÓ‡«¿ƒ«¿«¿≈«
את מעורר שאדם ידי על =]

התעוררות - ה' אל רוחו

- ה' רוח עליו נמשך מלמטה,

מלמעלה] 6ŒÏÚLהתעוררות ,∆«
‰hÓÏ ‰ÈLi‰ ÔÈÚ È„È¿≈ƒ¿««¿ƒ»¿«»
‰ÈLi‰ ÔÈÚ ‰Ú«¬∆ƒ¿««¿ƒ»
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈ƒ¿«
‰Ú ‰hÓÏ ‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»¿«»«¬∆
‰ÏÚÓÏ ‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚƒ¿«»¬ƒ»¿«¿»

בהמשך) שיבאר ÔÎÏÂ(כפי ,¿»≈
ÌÈ˜elÁ‰ Ì˙B‡ ‰p‰ƒ≈»«ƒƒ
‰„ÈÓÚÂ ‰ÈLÈ ÔÈaL∆≈¿ƒ»«¬ƒ»
Ìb ÌLÈ ,‰hÓÏ¿«»∆¿»«
˜elÁ‰ ,‰p‰Â .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ≈«ƒ
‰„ÈÓÚÂ ‰ÈLÈ ÔÈa≈¿ƒ»«¬ƒ»
˙eiÓL‚a ‰hÓÏ Ì„‡a»»»¿«»¿«¿ƒ

ÌÈÈÚ '‚a ‡e‰7,'‡‰ . ¿ƒ¿»ƒ»
È‡ „ÓBÚ Ì„‡‰ L‡kL∆«¬∆»»»≈¬«
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ו       

ּתמן ּכחדא ּגּופא8וגּופא הּנה ּביׁשיבה מהּֿׁשאיןּֿכן , ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּירכין, ענין (ׁשּזהּו ׁשהרגלים הינּו, ּכחדא, לאו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָוירכין
אל מחּברים ׁשהם ּכמֹו הרגלים התחלת מקֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהם
ּבין חּלּוק ועֹוד הּגּוף. עם אחת ּבמדרגה אינם ְְְִִֵֵֵַַַַַָָהּגּוף)
ּבהגּבהה, הּוא הראׁש ׁשּבעמידה ועמידה, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹיׁשיבה
ׁשּבעמידה חּלּוק, ועֹוד ּבהׁשּפלה. הּוא הראׁש ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹּוביׁשיבה
הרי ּביׁשיבה מהּֿׁשאיןּֿכן הארץ, על הם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרגלים
והּוא הארץ, מן ּבהגּבהה ׁשהם ּבאויר, ּתלּויֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהרגלים

הרגלים את ׁשּמגּביּה הּׁשרפרף אֹותם9ענין ּומעּכב , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָ
הּוא הראׁש ׁשּבעמידה והינּו הארץ. על יהיּו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
מהּֿׁשאיןּֿכן הארץ, על למּטה הם והרגלים ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבהגּבהה
הם והרגלים ּבהׁשּפלה הּוא הראׁש הּנה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּביׁשיבה
ועמידה יׁשיבה ּבין ההפרׁש ּוכמֹו הארץ. מן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהגּבהה

יׁש ּבין ההפרׁש ּגם הּוא כן ּכמֹו ועמידהּבגׁשמּיּות, יבה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הרּוחנית. ֲִָָָָּבעבֹודה

ּכתיב10ּבזהÔÈÚ‰Âג) ּדהּנה קיר11, עלּית נא נעׂשה ¿»ƒ¿»ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ
וכּסא וׁשלחן מּטה ׁשם לֹו ונׂשים ְְְְְִִִֵַָָָָָֻקטּנה

ּבּזהר ואיתא והינּו12ּומנֹורה, ׁשכינּתא, ּתּקּוני ד' ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבׁשם נקראים ׁשּלכן לתּקנם, צרי ׁשהאדם ענינים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהם
ּבכלל, הּלילה עבֹודת הּוא מּטה ׁשכינתא. ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּתּקּוני
הּמּטה ׁשעל ׁשמע ּוקריאת ערבית ּדתפּלת ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָוהעבֹודה
הּוא ּכּסא ּדזמרה. ּדפסּוקי העבֹודה הּוא ׁשלחן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֻּבפרט.
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדמיּׁשב, צלֹותא ׁשמע, ּדקריאת 13העבֹודה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֻ
ּומנֹורה ׁשמע. קריאת על ּדקאי ּתביאּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּמֹוׁשבֹותיכם
הּיׁשיבה ׁשענין ונמצא, ּדׁשמֹונהֿעׂשרה. העבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא
ׁשמע. ּדקריאת העבֹודה ענין הּוא האדם ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָּבעבֹודת

e‡e'הוי לאהבת יבֹוא ׁשהאדם היא ׁשמע ּדקריאת העבֹודה ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָ
וגֹו' ואהבּת הענינים14ּבאמרֹו ּבכל ׁשּמתּבֹונן ההתּבֹוננּות עלֿידי והינּו , ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
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רע"א.8) קפג, ח"ב הזהר ב.9)לשון א, בראשית תו"א ואילך.10)ראה קנח ע' תרנ"ד סה"מ גם ראה

י.11) ד, עלית12)מלכיםֿב נא נעשה ד"ה גם וראה .10 ;7 שבהערות בדרושים נתבאר א. קלג, ח"ב

ע' תקס"ז ואילך; יט ע' נביאים הזקן: אדמו"ר מאמרי ואילך). רד ע' תרצ"א (סה"מ תרצ"א קיר

ואילך. פד ס"ע ח"א נ"ך אוה"ת תמח. ע' ענינים לקו"ת13)רנה; וראה יז. כג, אמור – הכתוב לשון

תער"ב המשך א). קטו, (דרמ"צ פ"ב התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ ג. כח, שה"ש ד. יט, במדבר

תשא. ע' ה.14)ח"ב ו, ואתחנן

    
ÔÓ ‡„Ák ‡e‚Â ÔÈÎÈ[שם שווים והגוף 8ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó[הירכיים , «¿ƒ¿»«¬»«»«∆≈≈

‡„Ák Â‡Ï ÔÈÎÈÂ ‡eb ‰p‰ ‰ÈLÈaבישיבה והגוף [=הירכיים ƒƒ»ƒ≈»¿«¿ƒ»«¬»
שווים] ‰ÔÈÎiאינם ÔÈÚ e‰L ÈÏ‚‰L ,eÈ‰ ,[=ירכיים], «¿∆»«¿«ƒ∆∆ƒ¿«««¿ƒ

Ûeb‰ Ï‡ ÈaÁÓ ‰L BÓk ÈÏ‚‰ ˙ÏÁ˙‰ B˜Ó ‰L∆≈¿«¿»«»«¿«ƒ¿∆≈¿À»ƒ∆«
Ú ˙Á‡ ‰‚„Óa È‡≈»¿«¿≈»««ƒ

.Ûeb‰'הבÔÈa ˜elÁ „BÚÂ «¿ƒ≈
,‰„ÈÓÚÂ ‰ÈLÈ¿ƒ»«¬ƒ»
‡e‰ L‡‰ ‰„ÈÓÚaL∆«¬ƒ»»…

‰‰a‚‰a(למעלה), ¿«¿»»
‡e‰ L‡‰ ‰ÈLÈeƒƒ»»…

‰ÏtL‰a(יותר הג'.(נמוך ¿«¿»»
‰„ÈÓÚaL ,˜elÁ „BÚÂ¿ƒ∆«¬ƒ»

‰‡‰ ÏÚ ‰ ÈÏ‚»«¿«ƒ≈«»»∆
בקרקע נוגעות Œ‰Óהרגלים ,«

È‰ ‰ÈLÈa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒƒ»¬≈
,ÈÂ‡a ˙BÈeÏ ÈÏ‚‰»«¿«ƒ¿»¬ƒ
,‡‰ ÔÓ ‰‰a‚‰a ‰L∆≈¿«¿»»ƒ»»∆
ÛM‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¿«¿«

ÈÏ‚‰ ˙‡ Èa‚L9, ∆«¿ƒ«∆»«¿«ƒ
eÈ‰È ‡lL ˙B‡ kÚÓe¿«≈»∆…ƒ¿

‡‰ ÏÚהרגלים בישיבה «»»∆
בינם החוצץ שרפרף על מונחים

הקרקע eÈ‰Âלבין .¿«¿
‡e‰ L‡‰ ‰„ÈÓÚaL∆«¬ƒ»»…
‰ ÈÏ‚‰Â ‰‰a‚‰a¿«¿»»¿»«¿«ƒ≈

‰hÓÏ(מונחים),‡‰ ÏÚ ¿«»«»»∆
‰ÈLÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒƒ»
‡e‰ L‡‰ ‰p‰ƒ≈»…

‰ÏtL‰a(נמוך)ÈÏ‚‰Â ¿«¿»»¿»«¿«ƒ
‡‰ ÔÓ ‰‰a‚‰a ‰≈¿«¿»»ƒ»»∆

שרפרף) על BÓÎe(מונחים .¿
‰ÈLÈ ÔÈa L‰‰«∆¿≈≈¿ƒ»
BÓk ,˙eiÓL‚a ‰„ÈÓÚÂ«¬ƒ»¿«¿ƒ¿
ÔÈa L‰‰ b ‡e‰ ÔÎ≈««∆¿≈≈
‰„BÚa ‰„ÈÓÚÂ ‰ÈLÈ¿ƒ»«¬ƒ»»¬»

.˙ÈÁe‰»»ƒ
‰a ÔÈÚ‰Â ‚10‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

È˙k11˙iÏÚ ‡ ‰Ú ¿ƒ«¬∆»¬ƒ«
L BÏ ÈÂ ‰p˜ Èƒ̃¿«»¿»ƒ»
‡qÎÂ ÔÁÏLÂ ‰hÓƒ»¿À¿»¿ƒ≈

‡˙È‡Â ,‰BÓe[מובא=] ¿»¿ƒ»
‰a12Èe '„ ‰L «…«∆≈ƒ≈

‡ÈÎL.שכינה [=לבושי ¿ƒ¿»
על האדם בעבודת ענינים ארבע

ביטוי] לידי השכינה באה ,ידם
ÈÈÚ ‰L eÈ‰Â¿«¿∆≈ƒ¿»ƒ

.‡ÈÎL Èe La È‡˜ ÔÎlL ,˙Ï È „‡‰L∆»»»»ƒ¿«¿»∆»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿»
˙ÈÚ ˙l˙c ‰„BÚ‰Â ,ÏÏÎa ‰ÏÈl‰ ˙„BÚ ‡e‰ ‰hÓƒ»¬«««¿»ƒ¿»¿»¬»ƒ¿ƒ««¿ƒ
‰„BÚ‰ ‡e‰ ÔÁÏL .a ‰h‰ ÏÚL ÚÓL ˙‡È˜e¿ƒ«¿«∆««ƒ»ƒ¿»À¿»»¬»
‡˙BÏ ,ÚÓL ˙‡È˜c ‰„BÚ‰ ‡e‰ ‡qk .‰Óc È˜ecƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ«¿«¿»

MÈÓc[מיושב ,[=תפילת ƒ¿À»
e˙kL BÓk13 ¿∆»

e‡È ÎÈ˙BLBÓלחם ƒ¿≈∆»ƒ
מבואר (בחסידות שתים" תנופה

על הכוונה ש"מושבותיכם"

בריאה שהם הנמוכים עולמות

שיבאר וכפי עשיה. יצירה

להתפעלות גם שהכוונה בהמשך

התבוננות ידי על הבאה המדות

היושב אדם וכמו האדם. והשגת

כך – וגופו ראשו שמשפיל

שכלו והשגת הנמוכים עולמות

נקראים האדם של

משם ודווקא "מושבותיכם",

שתים") תנופה לחם ,"תביאו
È‡˜c[מוסב=]˙‡È˜ ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«

‡e‰ ‰BÓe .ÚÓL¿«¿»
.‰ÚŒ‰BÓLc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿∆∆¿≈
‰ÈLi‰ ÔÈÚL ,‡ÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿««¿ƒ»
ÔÈÚ ‡e‰ „‡‰ ˙„BÚa«¬«»»»ƒ¿«
.ÚÓL ˙‡È˜c ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ«¿«
,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÚÓL ˙‡È˜c ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ«¿«
‡BÈ „‡‰L ‡È‰ƒ∆»»»»
BÓ‡a 'ÈÂ‰ ˙‰‡Ï¿«¬«¬»»¿»¿

‰‡Âלתקוע עבודתו (היינו ¿»«¿»
בדברים ודעתו מחשבתו

וממילא האהבה את המעוררים

ל"ואהבת") ,B‚Â14'יבוא ¿
˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈«ƒ¿¿
ÈÈÚ‰ ÏÎa ÔBa˙L∆ƒ¿≈¿»»ƒ¿»ƒ
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ההתּבֹוננּות ּובפרט ׁשמע, קריאת עד הּתפּלה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּבחלקי
מאין, יׁש היא ההתהּוּות ׁשּכל אי ּדזמרה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבפסּוקי
ּגּופא ּובהארה ּבלבד, מהארה היא ההתהּוּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּוכללּות

על15ּכתיב ׁשמֹו) (ׁשל הֹודֹו (ורק) לבּדֹו ׁשמֹו נׂשּגב ּכי ְְְְְְִִִֶַַַָ
ּומּכלֿמקֹום ּבלבד, ּדהארה הארה ׁשהּוא וׁשמים, ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָארץ

ההתּב ועלֿידי לעּמֹו, קרן וירם הּואהּנה הרי ֹוננּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
עד נפׁש ּובכל לבב ּבכל לאלקּות, ּבאהבה ְְְְְְְְֱֲִֵֶַַַָָָָֹמתעֹורר
ּבאהבה, נתעֹורר ּכאׁשר ּגם אמנם .מאד ּבכל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבחינת
ּכי ּבמציאּות, ּבּטּול זה ואין ׁשאֹוהב, מי יׁש הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶהרי
ּבׁשמֹונהֿ הּוא ּבמציאּות (ּובּטּול ּבלבד הּיׁש ּבּטּול ְְְִִִִִִִֵֶַַאם
התעֹוררּות ׁשּכל ּדכיון הּוא, הּדבר וטעם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעׂשרה).
הּנה לכן והתּבֹוננּות, הּׂשגה עלֿידי ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָהאהבה
ׁשאינֹו כּו', ההּׂשגה אפן ּכפי ּבהגּבלה היא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהאהבה
ּבלבד. הּיׁש ּבּטּול אם ּכי מּמציאּותֹו, ּבזה ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָמתּבּטל

e‰ÊÂּדכׁשם יׁשיבה, ּבׁשם נקראת ׁשמע ׁשּקריאת ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּכחדא, לאו וירכין ּגּופא הּנה ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבּיׁשיבה
כן ּכמֹו ּבהגּבהה, הם והרגלים ּבהׁשּפלה, הּוא ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹהראׁש
הרּוחנית ּבעבֹודה ּביׁשיבה ּגם אּלּו ענינים ּכל ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָיׁשנם
ההתּבֹוננּות ּדהּנה, ׁשמע. ּדקריאת העבֹודה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָׁשהיא
אינּה לאהבה, ּבא ידּה ׁשעל ׁשמע ּדקריאת ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָוההּׂשגה
אם ּכי לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו וההּׂשגה הּׂשכל ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעצם
ׁשּזהּו ּבהּמּדֹות, ּומתלּבׁש ּומתצמצם נׁשּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשהּׂשכל
ּכי הּׂשכל, עצם זה ׁשאין וכיון ּבהׁשּפלה. הּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהראׁש
אין הּתפּלה אחרי הּנה לכן ּבלבד, הּׂשכל חיצֹונּיּות ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאם
ּבׁשעת ׁשהיה ּכמֹו ּכ ּכל הּׂשכל וחּיּות אֹור ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבהּמּדה
ּבאפן היא האהבה התעֹוררּות הּתפּלה ּדבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹהּתפּלה,
הּׂשכל, הּוא ׁשהעּקר ועד ּבהּׂשכל, קׁשּורה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאהבה
א האהבה, מאׁשר יֹותר אצלֹו נרּגׁשת ׁשההּׂשגה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיינּו,
נצחֿהֹודֿ ּבבחינת ּבאה הּמּדה ּכאׁשר הּתפּלה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלאחרי
וחּיּות אֹור ּבּה נרּגׁש ואין לעצמּה היא הּמּדה אזי ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָיסֹוד,
איזה ּבוּדאי יׁש הּתפּלה אחרי ׁשּגם ואף .ּכלּֿכ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּׂשכל
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יג.15) קמח, תהלים
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ז   

ההתּבֹוננּות ּובפרט ׁשמע, קריאת עד הּתפּלה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּבחלקי
מאין, יׁש היא ההתהּוּות ׁשּכל אי ּדזמרה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבפסּוקי
ּגּופא ּובהארה ּבלבד, מהארה היא ההתהּוּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּוכללּות

על15ּכתיב ׁשמֹו) (ׁשל הֹודֹו (ורק) לבּדֹו ׁשמֹו נׂשּגב ּכי ְְְְְְִִִֶַַַָ
ּומּכלֿמקֹום ּבלבד, ּדהארה הארה ׁשהּוא וׁשמים, ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָארץ

ההתּב ועלֿידי לעּמֹו, קרן וירם הּואהּנה הרי ֹוננּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
עד נפׁש ּובכל לבב ּבכל לאלקּות, ּבאהבה ְְְְְְְְֱֲִֵֶַַַָָָָֹמתעֹורר
ּבאהבה, נתעֹורר ּכאׁשר ּגם אמנם .מאד ּבכל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבחינת
ּכי ּבמציאּות, ּבּטּול זה ואין ׁשאֹוהב, מי יׁש הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶהרי
ּבׁשמֹונהֿ הּוא ּבמציאּות (ּובּטּול ּבלבד הּיׁש ּבּטּול ְְְִִִִִִִֵֶַַאם
התעֹוררּות ׁשּכל ּדכיון הּוא, הּדבר וטעם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעׂשרה).
הּנה לכן והתּבֹוננּות, הּׂשגה עלֿידי ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָהאהבה
ׁשאינֹו כּו', ההּׂשגה אפן ּכפי ּבהגּבלה היא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהאהבה
ּבלבד. הּיׁש ּבּטּול אם ּכי מּמציאּותֹו, ּבזה ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָמתּבּטל

e‰ÊÂּדכׁשם יׁשיבה, ּבׁשם נקראת ׁשמע ׁשּקריאת ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּכחדא, לאו וירכין ּגּופא הּנה ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבּיׁשיבה
כן ּכמֹו ּבהגּבהה, הם והרגלים ּבהׁשּפלה, הּוא ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹהראׁש
הרּוחנית ּבעבֹודה ּביׁשיבה ּגם אּלּו ענינים ּכל ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָיׁשנם
ההתּבֹוננּות ּדהּנה, ׁשמע. ּדקריאת העבֹודה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָׁשהיא
אינּה לאהבה, ּבא ידּה ׁשעל ׁשמע ּדקריאת ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָוההּׂשגה
אם ּכי לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו וההּׂשגה הּׂשכל ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעצם
ׁשּזהּו ּבהּמּדֹות, ּומתלּבׁש ּומתצמצם נׁשּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשהּׂשכל
ּכי הּׂשכל, עצם זה ׁשאין וכיון ּבהׁשּפלה. הּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהראׁש
אין הּתפּלה אחרי הּנה לכן ּבלבד, הּׂשכל חיצֹונּיּות ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאם
ּבׁשעת ׁשהיה ּכמֹו ּכ ּכל הּׂשכל וחּיּות אֹור ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבהּמּדה
ּבאפן היא האהבה התעֹוררּות הּתפּלה ּדבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹהּתפּלה,
הּׂשכל, הּוא ׁשהעּקר ועד ּבהּׂשכל, קׁשּורה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאהבה
א האהבה, מאׁשר יֹותר אצלֹו נרּגׁשת ׁשההּׂשגה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיינּו,
נצחֿהֹודֿ ּבבחינת ּבאה הּמּדה ּכאׁשר הּתפּלה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלאחרי
וחּיּות אֹור ּבּה נרּגׁש ואין לעצמּה היא הּמּדה אזי ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָיסֹוד,
איזה ּבוּדאי יׁש הּתפּלה אחרי ׁשּגם ואף .ּכלּֿכ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּׂשכל
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יג.15) קמח, תהלים

    
˙eBa˙‰‰ Ùe ,ÚÓL ˙‡È „Ú ‰lÙz‰ ÈÏaL∆¿∆¿≈«¿ƒ»«¿ƒ«¿«ƒ¿»«ƒ¿¿

Lהנאמרים LÈבענינים ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ ÏkL CÈ‡ ‰ÓÊc ÈeÒÙa ∆ƒ¿≈¿ƒ¿»≈∆»«ƒ¿«ƒ≈
‰‡‰Ó ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ ˙eÏÏÎe ,ÔÈ‡Óוזיו‰‡‰e ,„Ïa ≈«ƒ¿»«ƒ¿«ƒ≈∆»»ƒ¿««∆»»

È˙k ‡Ùeb15BÓL ÏL B„B‰ Â BcÏ BÓL b Èk »¿ƒƒƒ¿»¿¿«¿«∆¿
‡e‰L ,ÌÈÓLÂ ‡ ÏÚ«∆∆¿»»ƒ∆

‰‡‰(הודו)‰‡‰cשל) ∆»»¿∆»»
ÌBÓŒÏkÓeשמו) ,„Ïaƒ¿«ƒ»»

BnÚÏ Ô ÌÈÂ ‰p‰ƒ≈«»∆∆∆¿«
גדולה בשמחה ישראל שישמח

וחוזק עוצם את ה' משרה כי על

קרובו עם על ("קרן") ,שכינתו
È‰ ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿¿¬≈
‰‰‡a BÚ˙Ó ‡e‰ƒ¿≈¿«¬»
Ï ÏÎa ,˙eÏ‡Ï∆…¿»¿»¿
˙Èa „Ú LÙ ÏÎe¿»«¿¿«¿ƒ«
Ìb ÌÓ‡ .„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆»¿»«
,‰‰‡a BÚ˙ L‡k«¬∆ƒ¿≈¿«¬»
‰B‡L ÈÓ LÈ ‡e‰ È‰¬≈≈ƒ∆≈
האדם מציאות בעבודתו נרגשת

שאוהב' מי 'יש –‰Ê ÔÈ‡Â ,¿≈∆
Ì‡ Èk ,˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒƒƒ
Ïehe „Ïa Li‰ Ïehaƒ«≈ƒ¿«ƒ
Œ‰BÓLa ‡e‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿∆
c‰ ÌÚÂ .‰Ú∆¿≈¿«««»»
ÏkL ÔÂÈÎc ,‡e‰¿≈»∆»
‰‡a ‰‰‡‰ ˙eBÚ˙‰ƒ¿¿»«¬»»»
‰‚O‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»»
‰p‰ ÔÎÏ ,˙eBa˙‰Â¿ƒ¿¿»≈ƒ≈
‰Ïa‚‰a ‡È‰ ‰‰‡‰»«¬»ƒ¿«¿»»
,'eÎ ‰‚O‰‰ ÔÙ‡ ÈÙk¿ƒ…∆««»»
‰Êa Ïha˙Ó BÈ‡L∆≈ƒ¿«≈»∆
Ïeha Ì‡ Èk ,B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒƒƒƒ

.„Ïa Li‰«≈ƒ¿«
ÚÓL ˙‡ÈL e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«¿«
,‰ÈLÈ ÌLa ˙‡ƒ¿≈¿≈¿ƒ»
‰ÈLiaL ÌLÎcƒ¿≈∆«¿ƒ»
‡Ùeb ‰p‰ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒƒ≈»

‡„k Â‡Ï ÔÈÎÈÂהגוף=] ¿«¿ƒ»«¬»
שווים] אינם ‰L‡והירכיים ,»…

ÌÈÏ‚‰Â ,‰ÏtL‰a ‡e‰¿«¿»»¿»«¿«ƒ
‰‰a‚‰a Ì‰מהקרקעBÓk , ≈¿«¿»»¿

el‡ ÌÈÈÚ Ïk ÌLÈ ÔÎ≈∆¿»»ƒ¿»ƒ≈
‰„BÚa ‰ÈLÈa Ìb«ƒƒ»»¬»
‰„BÚ‰ ‡È‰L ˙Èe‰»»ƒ∆ƒ»¬»
,‰p‰c .ÚÓL ˙‡Ècƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈
‰‚O‰‰Â ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿««»»

ÏÎO‰ ÔÈÚ ÌˆÚ dÈ‡ ,‰‰‡Ï ‡a d„È ÏÚL ÚÓL ˙‡Ècƒ¿ƒ«¿«∆«»»»¿«¬»≈»∆∆ƒ¿««≈∆
BÓˆÚÏ ‡e‰L BÓk ‰‚O‰‰Â(כשלעצמה העיונית החכמה Èk(מהות , ¿««»»¿∆¿«¿ƒ

LaÏ˙Óe ÌˆÓˆ˙Óe ÏtL ÏÎO‰L Ì‡חיות Bcn‰a˙,להיות ƒ∆«≈∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈¿«ƒ
L‡‰L e‰L(השכל)‰ÏtL‰a ‡e‰יורד השכל זו שבדרגה ∆∆∆»…¿«¿»»

המעוררת בהתעסקות להתבטא

מוחין להיות כגון המידות. את

החסד' ל'מידת חיות (טעם),

ול'גבורה' לזכות, נוטה להיות

לחיוב נוטה ÔÂÈÎÂלהיות .¿≈»
Èk ,ÏÎO‰ ÌˆÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆∆«≈∆ƒ
ÏÎO‰ ˙eiBˆÈ Ì‡ƒƒƒ«≈∆

„Ïaיורד השכל שהרי ƒ¿«
את לעורר מנת על ממקומו

החכמה ענין זה ואין המידות

למעלה שהיא כפי כשלעצמה,

לתוצאה קשר כל לה אין ששם

ממנה שתצא מעשית או ,רגשית
‰lÙz‰ È‡ ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈«¬≈«¿ƒ»
˙eiÂ B‡ ‰cn‰a ÔÈ‡≈¿«ƒ»¿«
‰È‰L BÓk Ck Ïk ÏÎO‰«≈∆»»¿∆»»
˙ÚLc ,‰lÙz‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«
˙eBÚ˙‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿¿
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰‰‡‰»«¬»ƒ¿…∆
‰eL ‰‰‡‰L∆»«¬»¿»

ÏÎO‰aשהמוחין שעה ¿«≈∆
עסוקים והתבוננות) (השכל,

מנת על במידות ומתלבשים

Ú‰Lלעוררם „ÚÂ בשעת, ¿«∆»ƒ»
‰eÈÈ,התפלה ,ÏÎO‰ ‡e‰«≈∆«¿

BÏˆ‡ ˙Lb ‰‚O‰‰L∆««»»ƒ¿∆∆∆¿
L‡Ó ˙BÈמידת ≈≈¬∆

È‡Ï C‡ ,‰‰‡‰»«¬»«¿«¬≈
‰cn‰ L‡k ,‰lÙz‰«¿ƒ»«¬∆«ƒ»
Œ„B‰Œˆ ˙Èa ‰‡a»»ƒ¿ƒ«≈«

„BÒÈהתחתונות הספירות שהן ¿
ההשפעה את להוריד שענינן

השכל זו בדרגה למקבל. בפועל

מנת על יותר, עוד יורד

מעשית פעולה תצא שמהשכל

המעשה ענין ‡ÈÊממש, ,¬«
dÓˆÚÏ ‡È‰ ‰cn‰«ƒ»ƒ¿«¿»
המניע היותה בעיקר בה (שנרגש

המעשית) Lbלפעולה ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»
ÏÎO‰ ˙eiÂ B‡ da»¿««≈∆
È‡ ÌbL ‡Â .CkŒÏk»»¿«∆««¬≈
‰ÊÈ‡ È‡cÂa LÈ ‰lÙz‰«¿ƒ»≈¿««≈∆
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ח       

ּבלבד, ההסּכם לענין ּדֹומה ואינֹו ּבהּמּדה, ההּׂשגה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָחּיּות
מהּֿׁשאיןּֿכן ּכלל, ההּׂשגה חּיּות אין ּבלבד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבהסּכם
אחרי ּגם הרי ׁשמע ּבקריאת ּבאהבה נתעֹורר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּכאׁשר
מּכלֿמקֹום, ההּׂשגה, וחּיּות אֹור ּבההסּכם יׁשנֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּתפּלה
ּבׁשעת ׁשמע ּבקריאת ׁשהיה לכמֹו ּכלל ּדֹומה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין

ּבהּׂשכל קׁשּורה הּמּדה היתה ׁשאז ּכּנ"ל,הּתפּלה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מציאּות נעׂשית ׁשהּמּדה הּתפּלה, אחרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן
הּמעֹורר ׁשהּׂשכל ּדכיון הּוא, הּדבר וטעם עצמּה. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבפני
לכן ּבלבד, חיצֹונּיּות אם ּכי הּׂשכל עצם אינֹו הּמּדֹות ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
הּתפּלה ּבׁשעת ׁשהם ּכמֹו ּבהּמּדֹות אם ּכי מאיר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָאינֹו
הּתפּלה, אחרי ולא יֹותר, נעלית ּבמדרגה הם ׁשאז ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּגּופא,
והינּו, ּבלבד. נצחֿהֹודֿיסֹוד ּבחינת הם הּמּדֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָׁשאז
מהּֿׁשאיןּֿכן מּטה, למּטה עד מאיר הּׂשכל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעצם
ּדוקא, נעלית ּבבחינה אם ּכי מאיר אינֹו הּׂשכל ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָחיצֹונּיּות
וזהּו נצחֿהֹודֿיסֹוד. ּבבחינת ולא ּבהּמּדֹות, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַֹּדהינּו
היינּו, ּבהגּבהה, הם והרגלים ּבהׁשּפלה הּוא ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשהראׁש
נצחֿהֹודֿיסֹוד, ּבחינת הארץ, על הם הרגלים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכאׁשר
הם הרגלים ּכאׁשר אם ּכי ההּׂשגה, אֹור ּבהם מאיר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו
לאו וירכין ׁשּגּופא מה וזהּו ּדוקא. מהארץ ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבהגּבהה
נצחֿהֹודֿ ּבבחינת ּבאֹות הּמּדֹות ׁשּכאׁשר הינּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּכחדא,
ּכאׁשר רק לא הּוא זה וענין כּו'. נפרדים הם אזי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹיסֹוד
ׁשאז הּׂשכל, וחיצֹונּיּות הּלב ּבחיצֹונּיּות היא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָעבֹודתֹו
לפי מּטה, למּטה עד להאיר הּׂשכל ּביכלת ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפׁשיטא
היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ּגם אּלא ּבלבד, חיצֹונּיּות ְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָׁשהּוא
זה הרי מּכלֿמקֹום, הּׂשכל, ּופנימּיּות הּלב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבפנימּיּות
הּׂשכל ועצם ּפנימּיּות זה ואין ּבלבד, ּבינה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּפנימּיּות
(ּדער וההּנחה הראּיה הּוא מּמׁש הּׂשכל ּדעצם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּמׁש,

ּבּספרים וכדאיתא ּדחכמה, הּוא16אּפלייג) ּדׂשכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
מהּֿׁשאיןֿ לגמרי, ּובּטּול ׁשתיקה ׁשהּוא ּכל, הס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹותּיֹות
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יהודא.16) אהלי בספר – השרשים ס'

    
„Ïa ÌkÒ‰‰ ÔÈÚÏ ‰ÓBc BÈ‡Â ,‰cn‰a ‰‚O‰‰ ˙eiÁ«««»»¿«ƒ»¿≈∆¿ƒ¿««∆¿≈ƒ¿«

כלל והבנה התבוננות לזה שקדמה מבלי הדבר Ïa„שעושה ÌkÒ‰aL ,∆«∆¿≈ƒ¿«
‰‰‡a BÚ˙ L‡k ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÏÏk ‰‚O‰‰ ˙eiÁ ÔÈ‡≈«««»»¿»«∆≈≈«¬∆ƒ¿≈¿«¬»
B‡ ÌkÒ‰‰a BLÈ ‰lÙz‰ ÈÁ‡ Ìb È‰ ÚÓL ˙‡È˜aƒ¿ƒ«¿«¬≈««¬≈«¿ƒ»∆¿¿«∆¿≈

‰‚O‰‰ ˙eiÁÂלאחר שגם ¿«««»»
בו נרגש שבתפלה ההתבוננות

רק זהו אבל השכל אור עדיין

מסקנה להיות ירד שהשכל כמו

לענין חיות בבחינת מעשית

מאירים אין שעתה המעשה.

מצד שהם כפי והמוחין השכל

Ê‰עצמם ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»≈∆
‰È‰L BÓÎÏ ÏÏk ‰ÓBc∆¿»ƒ¿∆»»
˙ÚLa ÚÓL ˙‡È˜aƒ¿ƒ«¿«ƒ¿«
‰˙È‰ Ê‡L ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆»»¿»
ÏÎO‰a ‰eL˜ ‰cn‰«ƒ»¿»¿«≈∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Ï"pk«««∆≈≈
‰cn‰L ,‰lÙz‰ ÈÁ‡«¬≈«¿ƒ»∆«ƒ»
ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÚ«¬≈¿ƒƒ¿≈
,‡e‰ c‰ ÌÚËÂ .ÓˆÚ«¿»¿«««»»
BÚn‰ ÏÎO‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈∆«¿≈
ÌˆÚ BÈ‡ ˙Bcn‰ ˙‡∆«ƒ≈∆∆
˙eiBˆÈÁ Ì‡ Èk ÏÎO‰«≈∆ƒƒƒƒ
Èk È‡Ó BÈ‡ ÔÎÏ ,„Ïaƒ¿«»≈≈≈ƒƒ
Ì‰L BÓk ˙Bcn‰a Ì‡ƒ¿«ƒ¿∆≈
,‡Ùeb ‰lÙz‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»»
˙ÈÏÚ ‰‚„Óa Ì‰ Ê‡L∆»≈¿«¿≈»«¬≈

˙BÈהתפלה בשעת שהמידות ≈
בשל לאלוקות מוכשרת קרקע הן

בהן וקשור הנרגש השכל אור

‰lÙz‰,עתה ÈÁ‡ ‡ÏÂ ,¿…«¬≈«¿ƒ»
˙ÈÁa Ì‰ ˙Bcn‰ Ê‡L∆»«ƒ≈¿ƒ«

„Ïa „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆשהן ≈«¿ƒ¿«
שענינן התחתונות הספירות

בפועל היותןהשפעה ובשל .

אור כן על נמוכות דרגות

בהן, מאיר אינו השכל חיצוניות

עצם מאיר כאשר זאת לעומת

גם השפעתו מגיעה אזי השכל

הנמוכות הדרגות hÓ‰,עד ‰hÓÏ „Ú È‡Ó ÏÎO‰ ÌˆÚL ,eÈ‰Â .¿«¿∆∆∆«≈∆≈ƒ«¿«»«»
‰ÈÁa Ì‡ Èk È‡Ó BÈ‡ ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒƒ«≈∆≈≈ƒƒƒƒ¿ƒ»

˙Bcn‰a eÈ‰c ,‡˜Âc ˙ÈÏÚתפארת - גבורה – ÏÂ‡חסד , «¬≈«¿»¿«¿¿«ƒ¿…

„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁaרגלים בחינת למעשה, e‰ÊÂהנוגעות . ƒ¿ƒ«≈«¿¿∆
Lבישיבה‰ÏtL‰a ‡e‰ L‡‰(השכל ‰Ì(חיצוניות ÌÈÏ‚‰Â ∆»…¿«¿»»¿»«¿«ƒ≈

‰‰a‚‰aבדרגות לא אך המידות, של הנעלית בבחינה מאיר השכל שאור ¿«¿»»
קרקע - המעשה בחינת ÏÚהנמוכות, Ì‰ ÌÈÏ‚‰ L‡kL ,eÈÈ‰ ,«¿∆«¬∆»«¿«ƒ≈«

Œ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa ,‡‰»»∆¿ƒ«≈«
„BÒÈדרגת ההשפעה, כלי שהם ¿
Ì‰aהמעשה È‡Ó BÈ‡ ,≈≈ƒ»∆

Ì‡ Èk ,‰‚O‰‰ B‡««»»ƒƒ
Ì‰ ÌÈÏ‚‰ L‡k«¬∆»«¿«ƒ≈
‡˜Âc ‡‰Ó ‰‰a‚‰a¿«¿»»≈»»∆«¿»
במידות מאיר השכל שאור

התפלה למעלהבשעת הן שאז

מעשה Ó‰מדרגת e‰ÊÂ .¿∆«
‡„Ák Â‡Ï ÔÈÎÈÂ ‡ÙebL∆»¿«¿ƒ»«¬»
שווים. אינם והירכיים [=הגוף

ההשגה] אור גילוי ‰eÈבענין ,«¿
˙B‡a ˙Bcn‰ L‡kL∆«¬∆«ƒ»

התפלה ŒÁˆאחר ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«
„BÒÈŒ„B‰המעשה ‡ÈÊדרגת ¿¬«

ÌÈ„Ù Ì‰המעשה שבדרגת ≈ƒ¿»ƒ
(הראש) השכל מאיר אין (קרקע)

˜ ‡Ï ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ .eÎ¿ƒ¿»∆…«
‡È‰ B˙„BÚ L‡k«¬∆¬»ƒ
l‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ«≈
Ê‡L ,ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁÂ¿ƒƒ«≈∆∆»
˙ÏÎÈa ÔÈ‡L ‡ËÈLt¿ƒ»∆≈ƒ…∆
‰hÓÏ „Ú È‡‰Ï ÏÎO‰«≈∆¿»ƒ«¿«»
‡e‰L ÈÙÏ ,‰hÓ«»¿ƒ∆
Ìb ‡l‡ ,„Ïa ˙eiBˆÈÁƒƒƒ¿«∆»«
‡È‰ B˙„BÚ L‡k«¬∆¬»ƒ
˙eiÓÈÙe l‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«≈¿ƒƒ
È‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÏÎO‰«≈∆ƒ»»¬≈
„Ïa ‰Èa ˙eiÓÈt ‰Ê∆¿ƒƒƒ»ƒ¿«
הוא הבינה (ספירת) כח של ענינו

את לגילוי להביא ההשגה ענין

ע שבהעלם השכלהפרטים ,צם
ÌˆÚÂ ˙eiÓÈt ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿ƒƒ¿∆∆
ÌˆÚc ,LnÓ ÏÎO‰«≈∆«»¿∆∆
‰i‡‰ ‡e‰ LnÓ ÏÎO‰«≈∆«»»¿ƒ»

‡˙È‡„ÎÂ ,‰ÓÎÁc ‚ÈÈÏt‡ Úc ‰Áp‰‰Â[כמובא=] ¿««»»∆»¿≈¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
ÌÈÙa16Ïehe ‰˜È˙L ‡e‰L ,Ïk Ò‰ ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ÏÎc «¿»ƒ¿≈∆ƒ«…∆¿ƒ»ƒ

ÈÓ‚Ïרבה כה בעוצמה החכמה אור אצלו שמאיר מפני היא זו ששתיקה ¿«¿≈
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ּגם הּנה ּבלבד, התּפּׁשטּות ּבחינת ׁשהּוא ּבינה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָּכן
ּבפנימּיּות ּגם ולכן מּמׁש, הּׂשכל עצם אינֹו ּבינה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפנימּיּות
ב' יּובן ּובזה ּכחדא. לאו וירכין ּגּופא הּנה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּבינה
הּתֹורה, סֹודֹות ׁשמיעת ּבענין ּבּזהר ׁשּמצינּו ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּסּפּורים
הּתֹורה סֹודֹות ּכׁשּׁשמע ּדמעֹות עיניו ׁשּזלגּו א', ,17סּפּור ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּגחין הּתֹורה סֹודֹות ׁשמע ׁשמעֹון רּבי ׁשּכאׁשר ב', ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָוסּפּור
לעפרא ּדהגם18ונׁשיק אּלּו, סּפּורים ב' ּבין ּדההפרׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּדאֹורייתא ורזין הּתֹורה סֹודֹות ּבענין מדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּבׁשניהם
יׁש ּגּופא ּבזה מּכלֿמקֹום הּתֹורה, ּפנימּיּות ענין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּׂשכל עצם זה ׁשאין ּכיון ּבינה, ּפנימּיּות ׁשּמּצד ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָחּלּוק,
ּבאפן זה אין אבל ּדמעֹות, עיניו זלגּו לכן ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּמׁש,
הראּיה מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, למּטה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנמׁש
עד ׁשּנמׁש לעפרא, ונׁשיק ּגחין הּנה ּדחכמה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוההּנחה

מּטה. ְַַָָלמּטה

לׁשמֹונהÊeֿ‰ד) ׁשמע קריאת ּבין ההפרׁש יּובן »∆ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
הּׂשגה מּצד ׁשהּוא ׁשמע ּדקריאת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָעׂשרה,
מהּֿׁשאיןּֿכן ּכּנ"ל, יׁשיבה ּבחינת הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָוהתּבֹוננּות,
הראּיה מּצד ּובא ּבמציאּות, ּבּטּול ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשמֹונהֿעׂשרה,
ראׁשֹו ׁשּכאׁשר והינּו, עמידה, ּבבחינת זה הרי ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדחכמה,
על רגליו אזי החכמה, מהּות עצם ׁשהּוא ּבהגּבהה, ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָהּוא
ּגם וזהּו מּטה, למּטה עד מאיר החכמה ׁשאֹור ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ,
ּבין מההפרׁש זה ויּובן ּכחדא. הם וירכין ּדגּופא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכן

ּבגׁשמּיּות עלּֿדרֿמׁשל לׁשמיעה ּדכאׁשר19ראּיה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
אּלא ּבעצמֹו רֹואה ׁשאינֹו היינּו ּדבר, איזה ׁשֹומע ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
עלֿידיֿזה אצלֹו נעׂשה ּומּכלֿמקֹום מאחרים ׁשֹומע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרק
מציאּות רק ּתֹופס הּוא אזי והׂשגה, ההבנה ענין ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָּגם
ּבפנימּיּות נקלט זה אין וגם הּדבר, מהּות ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּדבר,
הּזמן ּבמׁש הּנה ולכן ּבלבד, ּבחיצֹונּיּות אם ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָנפׁשֹו,
ּכּמה לֹו יקׁשּו ּכאׁשר כן ּוכמֹו הענין, אצלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻמתיּׁשן
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הנעלם).17) (במדרש ב צח, א.18)זח"א קסח, ואילך.19)זח"ג קסג ע' תרנ"ד סה"מ גם ראה

    
הדיבור לענין מקום שאין ÈÁa˙עד ‡e‰L ‰Èa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈ƒ»∆¿ƒ«

˙eËMt˙‰השכל ‡BÈוהרחבת ‰Èa ˙eiÓÈt Ìb ‰p‰ ,„Ïa ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ≈«¿ƒƒƒ»≈
‡Ùeb ‰p‰ ‰Èa ˙eiÓÈÙa Ìb ÔÎÏÂ ,LnÓ ÏÎO‰ ÌˆÚ∆∆«≈∆«»¿»≈«ƒ¿ƒƒƒ»ƒ≈»

‡„Ák Â‡Ï ÔÈÎÈÂפנימיות כשמאיר גם שווים. לא והירכיים [=הגוף ¿«¿ƒ»«¬»
ולכן השכל עצם זה אין בינה

מאיר אין בינה בפנימיות גם

המעשה לדרגות עד השכל

רגלים] ÔeÈבחינת ‰Êe »∆»
eÈˆnL ÌÈet‰ «ƒƒ∆»ƒ
˙ÚÈÓL ÔÈÚa ‰a«…«¿ƒ¿«¿ƒ«
,‡ et ,‰B‰ ˙B„B«»ƒ

ÂÈÈÚ e‚ÏLעקיבא רבי של ∆»¿≈»
ÚÓMLk ˙BÚÓcוהשיג ¿»¿∆»«

‰B‰ ˙B„Bשיר על «»
,17השירים etÂ ,¿ƒ

ÔBÚÓL Èa L‡kL∆«¬∆«ƒƒ¿
ÔÈÁb ‰B‰ ˙B„B ÚÓL»««»»ƒ

‡ÙÚÏ ˜ÈLÂשמרוב=] ¿»ƒ¿«¿»
התכופף מעשה. עשה התפעלות

העפר] את ,18ונישק
ÌÈet  ÔÈa LÙ‰‰c¿«∆¿≈≈ƒƒ
Ì‰ÈLaL Ì‚‰c ,el‡≈«¬«∆ƒ¿≈∆
˙B„B ÔÈÚa a„Ó¿À»¿ƒ¿«
‡˙ÈÈB‡c ÔÈÊÂ ‰B‰«»¿»ƒ¿«¿»

התורה] ÔÈÚ[=רזי ‡e‰L∆ƒ¿«
ŒÏkÓ ,‰B‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»ƒ»
LÈ ‡Ùeb ‰Êa ÌB˜Ó»»∆»≈

L ,˜elÁהיה הא' סיפור ƒ∆
ÔÂÈk ,‰Èa ˙eiÓÈt „nƒ«¿ƒƒƒ»≈»
ÏÎO‰ ÌˆÚ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆∆«≈∆
ÂÈÈÚ e‚ÏÊ ÔÎÏ ,LnÓ«»»≈»¿≈»
‰Ê ÔÈ‡ Ï‡ ,˙BÚÓc¿»¬»≈∆
‰hÓÏ CLÓpL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿«¿«»

LnÓההשגה ירדשאור לא «»
- ה'מטה' לדרגת עד אצלו

מעשה ŒÔÈ‡MŒ‰Óלעשות ,«∆≈
‰Áp‰‰Â ‰i‡‰ „Ó Ôk≈ƒ«»¿ƒ»¿««»»

‰ÓÎÁcענין השכל (עצם ¿»¿»
הב'‰p‰ה'ראש') בסיפור ƒ≈

‡ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔÈÁb[לעפר ונשק hÓÏ‰[=התכופף „Ú CLÓpL , »ƒ¿»ƒ¿«¿»∆ƒ¿««¿«»
‰hÓבעולם למעשה עד השכל אור אצלו האיר השכל, עצם גילוי שמצד «»

ל'קרקע'). (המשול הגשמי

,‰ÚŒ‰BÓLÏ ÚÓL ˙‡È˜ ÔÈa LÙ‰‰ ÔeÈ ‰Êe „»∆»«∆¿≈≈¿ƒ«¿«ƒ¿∆∆¿≈

˙ÈÁa ‡e‰ ,˙eBa˙‰Â ‰‚O‰ „Ó ‡e‰L ÚÓL ˙‡È˜cƒ¿ƒ«¿«∆ƒ««»»¿ƒ¿¿¿ƒ«
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ט   

ּגם הּנה ּבלבד, התּפּׁשטּות ּבחינת ׁשהּוא ּבינה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָּכן
ּבפנימּיּות ּגם ולכן מּמׁש, הּׂשכל עצם אינֹו ּבינה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפנימּיּות
ב' יּובן ּובזה ּכחדא. לאו וירכין ּגּופא הּנה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּבינה
הּתֹורה, סֹודֹות ׁשמיעת ּבענין ּבּזהר ׁשּמצינּו ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּסּפּורים
הּתֹורה סֹודֹות ּכׁשּׁשמע ּדמעֹות עיניו ׁשּזלגּו א', ,17סּפּור ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּגחין הּתֹורה סֹודֹות ׁשמע ׁשמעֹון רּבי ׁשּכאׁשר ב', ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָוסּפּור
לעפרא ּדהגם18ונׁשיק אּלּו, סּפּורים ב' ּבין ּדההפרׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּדאֹורייתא ורזין הּתֹורה סֹודֹות ּבענין מדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּבׁשניהם
יׁש ּגּופא ּבזה מּכלֿמקֹום הּתֹורה, ּפנימּיּות ענין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּׂשכל עצם זה ׁשאין ּכיון ּבינה, ּפנימּיּות ׁשּמּצד ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָחּלּוק,
ּבאפן זה אין אבל ּדמעֹות, עיניו זלגּו לכן ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּמׁש,
הראּיה מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, למּטה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנמׁש
עד ׁשּנמׁש לעפרא, ונׁשיק ּגחין הּנה ּדחכמה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוההּנחה

מּטה. ְַַָָלמּטה

לׁשמֹונהÊeֿ‰ד) ׁשמע קריאת ּבין ההפרׁש יּובן »∆ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
הּׂשגה מּצד ׁשהּוא ׁשמע ּדקריאת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָעׂשרה,
מהּֿׁשאיןּֿכן ּכּנ"ל, יׁשיבה ּבחינת הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָוהתּבֹוננּות,
הראּיה מּצד ּובא ּבמציאּות, ּבּטּול ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשמֹונהֿעׂשרה,
ראׁשֹו ׁשּכאׁשר והינּו, עמידה, ּבבחינת זה הרי ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדחכמה,
על רגליו אזי החכמה, מהּות עצם ׁשהּוא ּבהגּבהה, ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָהּוא
ּגם וזהּו מּטה, למּטה עד מאיר החכמה ׁשאֹור ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ,
ּבין מההפרׁש זה ויּובן ּכחדא. הם וירכין ּדגּופא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכן

ּבגׁשמּיּות עלּֿדרֿמׁשל לׁשמיעה ּדכאׁשר19ראּיה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
אּלא ּבעצמֹו רֹואה ׁשאינֹו היינּו ּדבר, איזה ׁשֹומע ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
עלֿידיֿזה אצלֹו נעׂשה ּומּכלֿמקֹום מאחרים ׁשֹומע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרק
מציאּות רק ּתֹופס הּוא אזי והׂשגה, ההבנה ענין ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָּגם
ּבפנימּיּות נקלט זה אין וגם הּדבר, מהּות ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּדבר,
הּזמן ּבמׁש הּנה ולכן ּבלבד, ּבחיצֹונּיּות אם ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָנפׁשֹו,
ּכּמה לֹו יקׁשּו ּכאׁשר כן ּוכמֹו הענין, אצלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻמתיּׁשן
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הדיבור לענין מקום שאין ÈÁa˙עד ‡e‰L ‰Èa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈ƒ»∆¿ƒ«
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‡Ùeb ‰p‰ ‰Èa ˙eiÓÈÙa Ìb ÔÎÏÂ ,LnÓ ÏÎO‰ ÌˆÚ∆∆«≈∆«»¿»≈«ƒ¿ƒƒƒ»ƒ≈»
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,‡ et ,‰B‰ ˙B„B«»ƒ

ÂÈÈÚ e‚ÏLעקיבא רבי של ∆»¿≈»
ÚÓMLk ˙BÚÓcוהשיג ¿»¿∆»«

‰B‰ ˙B„Bשיר על «»
,17השירים etÂ ,¿ƒ

ÔBÚÓL Èa L‡kL∆«¬∆«ƒƒ¿
ÔÈÁb ‰B‰ ˙B„B ÚÓL»««»»ƒ

‡ÙÚÏ ˜ÈLÂשמרוב=] ¿»ƒ¿«¿»
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ÌÈet  ÔÈa LÙ‰‰c¿«∆¿≈≈ƒƒ
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י       

ועד ספקֹות, אצלֹו יּפלּו אזי ׁשּׁשמע הענין על ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻקׁשיֹות
הראּיה, ּבענין מהּֿׁשאיןּֿכן לגמרי. אֹותֹו לסּתר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאפׁשר
ּגם הּוא כן ּוכמֹו הּדבר, את רֹואה ּבעצמֹו הּוא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָּכאׁשר

הּדבר,ּבעני מהּות את ּתֹופס הּוא הרי ּדחכמה, הראּיה ן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ
יתיּׁשן ׁשהענין ׁשּי ואינֹו נפׁשֹו, ּבפנימּיּות אצלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונקלט
ּבהּדבר ּוסתירה ספק אצלֹו ׁשּיּפל ׁשּי לא וכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאצלֹו,
יּפל לא קׁשיֹות, רּבּוי יקׁשּו ּכאׁשר ּדגם קׁשיֹות, ְְְְְֲִִֵֶַַַֹֹֻֻֻעלֿידי
את ראה ּבעצמֹו ׁשהּוא מאחר ּבזה, ספק ׁשּום ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאצלֹו
מּכלֿ מּׁשמיעה, למעלה היא ׁשראּיה אף והּנה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהּדבר.
ּוׁשמיעה ּגׁשמי, ּבדבר ּתֹופס ׁשראּיה רֹואים אנּו ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָמקֹום
עלֿידי ׁשּנתּפס הּגׁשמי ּבער רּוחני ׁשהּוא ּבקֹול ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹופס
יֹורד ּביֹותר הּגבֹוּה ׁשּכל לפי הּוא, הּדבר וטעם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָראּיה.

ּביֹותר קריאת20למּטה ּבין ההפרׁש ּבענין יּובן כן ּוכמֹו . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּבלבד הּׂשגה מּצד ׁשהּוא ׁשמע ּדקריאת לתפּלה, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָׁשמע
ּבעצם נֹוגע זה (ׁשאין ּבלבד הּיׁש ּבּטּול רק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּפֹועל
(ּכּנ"ל הּנמּוכֹות ּבמדרגֹות נמׁש ואינֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַָמציאּותֹו),
ּבׁשמֹונהֿ מהּֿׁשאיןּֿכן ּכחדא), לאו וירּכין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּגּופא
מתּבּטל הּוא זה מּצד הרי הראּיה, מּצד ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעׂשרה
מּמׁש, מציאּותֹו ּבעצם נֹוגע ׁשּזה (לפי לגמרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּמציאּותֹו
ונמׁש לגמרי), ּבמציאּות ּבּטּול הּוא הּבּטּול ּגם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָולכן
וירּכין (ּגּופא ּבהּנפׁש נמּוכֹות הּיֹותר ּבּבחינֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָּגם
למּטה יֹורד ּביֹותר הּגבֹוּה ׁשּכל לפי והינּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּכחדא),

ְֵּביֹותר.

אתערּותאp‰Â‰ה) ּגם נמׁש ּדלתּתא ּבאתערּותא ¿ƒ≈ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָ
האדם עבֹודת ׁשעלֿידי הינּו, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּדלעילא,
ּדיׁשיבה, הענין למעלה ּגם ּפֹועל יׁשיבה, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָּבבחינת
הענין למעלה ּגם ּפֹועל עמידה ּבבחינת עבֹודתֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָועלֿידי

הּוא והענין ּדקריאת21ּדעמידה. העבֹודה עלֿידי ּדהּנה, , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
אחד הוי' ׁשּיהיה למעלה ּפֹועל יׁשיבה, ּבחינת ,22ׁשמע, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

היינּו אחד וארץ23ּדענין רקיעים ז' על ׁשּמֹורה ׁשהח' ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
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ּבטלים הם הּנה העֹולם, רּוחֹות ד' על ׁשּמֹורה ְְִִֵֵֵֶַַָָָוהד'
והינּו עֹולם. ׁשל אּלּופֹו איןֿסֹוף, על ׁשּמֹורה ְְְֵֶֶַַַָָָלהא',
ּבטל, ׁשהּוא אּלא העֹולם, מציאּות יׁשנֹו אחד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבבחינת
למעלה הּוא ׁשּיחיד ליחיד, אחד ּבין ההפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוזהּו
ּדבר, ׁשּום ליחד ּכלל ׁשּי אין ולכן לגמרי, ְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָמהעֹולמֹות
מהּֿׁשאיןּֿכן לגמרי, מהעֹולמֹות למעלה ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלפי
ּדהּנה, מיחד. ׁשהּוא אּלא ּדבר, איזה ׁשּיׁשנֹו היינּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד
הּׁשבּוע ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּמנּוי, אחד הּוא 24אחד ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נקרא ּומּכלֿמקֹום ׁשבטים, י"ב ׁשהיּו ּדאף אחד, ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָאחיכם
מהּֿׁשאיןּֿכן הּמנּוי, אחד הּוא ׁשאחד לפי והינּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאחד,
ּבדֹומה ׁשאין הינּו ּבדֹורֹו, יחיד ׁשאֹומרים ּכמֹו הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָיחיד
אחד ּדענין למעלה, יּובן ועלּֿדרֿזה ּדֹורֹו. ּבאנׁשי ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָלֹו
ממּלא ּבבחינת אם לעֹולמֹות, הּׁשּי איןֿסֹוף ּבאֹור ְְְִִִֵֵַַַַָָָהּוא
ׁשהּוא ּדאף עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת ּגם אֹו עלמין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכל
אמנם לעֹולמֹות, סֹובב הּוא הרי מּכלֿמקֹום ְֲִֵֵֵָָָָָָסֹובב,
מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור עצמּות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבבחינת
מּובן, ּומּזה יחיד. אם ּכי אחד, לֹומר ׁשּי אין ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלגמרי,
ׁשּבהׁשּתלׁשלּות, איןֿסֹוף האֹור ׁשהּוא אחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבחינת
זה אֹור נקרא ולכן לגּביּה, ּגדֹולה הׁשּפלה ׁשל ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
הרי הּלזֹו, והׁשּפלה יׁשיבה לפעל ּובכדי יׁשיבה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבׁשם
יׁשיבה, ּבחינת ׁשהיא ׁשמע ּדקריאת העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָזה
אתערּותא ּדלתּתא ּבאתערּותא הּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשעלֿידיֿזה
אחד. הוי' יׁשיבה, ּבחינת למעלה ּגם ּׁשּנעׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּדלעילא,
ּבחינת ׁשהּוא ּכסאי הּׁשמים ׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוזהּו

ּומים אׁש הּוא ּדהּׁשמים ּוגבּורה,25יׁשיבה, חסד ּבחינת , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
זה הרי ספירֹות, ׁשל מציאּות איזה ּכבר ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָוכיון

וזהּו לגּביּה, והׁשּפלה יׁשיבה ּכּסאּבחינת ּכסאי, הּׁשמים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּומעלים ׁשּמכּסה והּכּסּוי ההעלם ׁשעלֿידי א', ּכס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּוא
נעׂשה עֹולם, ׁשל אּלּופֹו איןֿסֹוף אֹור א' ּבחינת ְֲִֵֶַַַַָָעל

הּספירֹות. מציאּות הּׁשמים, ְְְִִִִַַַָמציאּות

‰p‰Âּגם הּנה ׁשּבהׁשּתלׁשלּות האֹור ּבחינת מּצד ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ
ּגם זה הרי למּטה, ההנהגה ענין מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשּנמׁש

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו יׁשיבה, ּבבחינת י"ב26ּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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יי   

ּבטלים הם הּנה העֹולם, רּוחֹות ד' על ׁשּמֹורה ְְִִֵֵֵֶַַָָָוהד'
והינּו עֹולם. ׁשל אּלּופֹו איןֿסֹוף, על ׁשּמֹורה ְְְֵֶֶַַַָָָלהא',
ּבטל, ׁשהּוא אּלא העֹולם, מציאּות יׁשנֹו אחד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבבחינת
למעלה הּוא ׁשּיחיד ליחיד, אחד ּבין ההפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוזהּו
ּדבר, ׁשּום ליחד ּכלל ׁשּי אין ולכן לגמרי, ְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָמהעֹולמֹות
מהּֿׁשאיןּֿכן לגמרי, מהעֹולמֹות למעלה ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלפי
ּדהּנה, מיחד. ׁשהּוא אּלא ּדבר, איזה ׁשּיׁשנֹו היינּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד
הּׁשבּוע ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּמנּוי, אחד הּוא 24אחד ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נקרא ּומּכלֿמקֹום ׁשבטים, י"ב ׁשהיּו ּדאף אחד, ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָאחיכם
מהּֿׁשאיןּֿכן הּמנּוי, אחד הּוא ׁשאחד לפי והינּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאחד,
ּבדֹומה ׁשאין הינּו ּבדֹורֹו, יחיד ׁשאֹומרים ּכמֹו הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָיחיד
אחד ּדענין למעלה, יּובן ועלּֿדרֿזה ּדֹורֹו. ּבאנׁשי ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָלֹו
ממּלא ּבבחינת אם לעֹולמֹות, הּׁשּי איןֿסֹוף ּבאֹור ְְְִִִֵֵַַַַָָָהּוא
ׁשהּוא ּדאף עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת ּגם אֹו עלמין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכל
אמנם לעֹולמֹות, סֹובב הּוא הרי מּכלֿמקֹום ְֲִֵֵֵָָָָָָסֹובב,
מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור עצמּות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבבחינת
מּובן, ּומּזה יחיד. אם ּכי אחד, לֹומר ׁשּי אין ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלגמרי,
ׁשּבהׁשּתלׁשלּות, איןֿסֹוף האֹור ׁשהּוא אחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבחינת
זה אֹור נקרא ולכן לגּביּה, ּגדֹולה הׁשּפלה ׁשל ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
הרי הּלזֹו, והׁשּפלה יׁשיבה לפעל ּובכדי יׁשיבה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבׁשם
יׁשיבה, ּבחינת ׁשהיא ׁשמע ּדקריאת העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָזה
אתערּותא ּדלתּתא ּבאתערּותא הּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשעלֿידיֿזה
אחד. הוי' יׁשיבה, ּבחינת למעלה ּגם ּׁשּנעׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּדלעילא,
ּבחינת ׁשהּוא ּכסאי הּׁשמים ׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוזהּו

ּומים אׁש הּוא ּדהּׁשמים ּוגבּורה,25יׁשיבה, חסד ּבחינת , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
זה הרי ספירֹות, ׁשל מציאּות איזה ּכבר ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָוכיון

וזהּו לגּביּה, והׁשּפלה יׁשיבה ּכּסאּבחינת ּכסאי, הּׁשמים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּומעלים ׁשּמכּסה והּכּסּוי ההעלם ׁשעלֿידי א', ּכס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּוא
נעׂשה עֹולם, ׁשל אּלּופֹו איןֿסֹוף אֹור א' ּבחינת ְֲִֵֶַַַַָָעל

הּספירֹות. מציאּות הּׁשמים, ְְְִִִִַַַָמציאּות

‰p‰Âּגם הּנה ׁשּבהׁשּתלׁשלּות האֹור ּבחינת מּצד ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ
ּגם זה הרי למּטה, ההנהגה ענין מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשּנמׁש

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו יׁשיבה, ּבבחינת י"ב26ּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

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

טז.24) שם, וראה יט. מב, ברא).25)מקץ בראשית (סד"ה א א, בראשית ב.26)פרש"י ג, ע"ז

    
ח') באות הנרמזים שמונה, הם BÁe˙שביחד '„ ÏÚ ‰BnL '„‰Â ,¿«∆»«

ÌÏBÚ‰(העולם של (רוחות) צדדים Ï‰‡',(ארבעה ÌÈÏËa Ì‰ ‰p‰ , »»ƒ≈≈¿≈ƒ¿»
ÌÏBÚ ÏL BÙel‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ÏÚ ‰BnLנרמז 'אחד' שבמלה ונמצא ∆»«≈«∆»

(אלופו העולם בורא עם בתכלית ומאוחד בטל שהכל בעולם, ה' אחדות ענין

עולם) ÈÁaL˙של eÈ‰Â .¿«¿∆ƒ¿ƒ«
˙e‡ÈÓ BLÈ „Á‡∆»∆¿¿ƒ
‡e‰L ‡l‡ ,ÌÏBÚ‰»»∆»∆
ÔÈa LÙ‰‰ e‰ÊÂ ,ÏËa»≈¿∆«∆¿≈≈
‡e‰ „ÈÁiL ,„ÈÁÈÏ „Á‡∆»¿»ƒ∆»ƒ
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»

ÈÓ‚Ïאין 'יחיד' דרגת שלגבי ¿«¿≈
לבורא 'זולת' שהוא ÔÎÏÂדבר ,¿»≈

זו ÏÏkבדרגא CiL ÔÈ‡≈«»¿»
ÈÙÏ ,c ÌeL „ÁÈÏ¿«≈»»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»
Œ‰Ó ,ÈÓ‚Ï ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»¿«¿≈«
eÈÈ‰ „Á‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈∆»«¿
‡l‡ ,c ‰ÊÈ‡ BLiL∆∆¿≈∆»»∆»
„Á‡ ,‰p‰c .„ÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»¿ƒ≈∆»
BÓÎe ,Èen‰ „Á‡ ‡e‰∆»«»¿
˙LÙa e˙kL∆»¿»»«

ÚeM‰24,„Á‡ ÌÎÈÁ‡ «»«¬ƒ∆∆»
,ÌÈËL "È eÈ‰L Û‡c¿«∆»¿»ƒ
,„Á‡ ‡ ÌBÓŒÏkÓeƒ»»ƒ¿»∆»
‡e‰ „Á‡L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆∆»

Èen‰ „Á‡גוף וכדוגמת ∆»«»
זה שונים רבים אברים שבו אחד

גוף נקרא כולם שהתאחדות מזה

הריבוי אחדות שזהו ,אחד,
‡e‰ „ÈÁÈ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»ƒ
„ÈÁÈ ÌÈÓB‡L BÓk¿∆¿ƒ»ƒ
‰ÓB„a ÔÈ‡L eÈ‰ ,BB„a¿«¿∆≈¿∆
ŒÏÚÂ .BBc ÈL‡a BÏ¿«¿≈¿«
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B‡a ‡e‰ „Á‡ ÔÈÚc¿ƒ¿»∆»¿
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Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa Ì‡ƒƒ¿ƒ«¿«≈»
˙ÈÁa Ìb B‡ ÔÈÓÏÚ»¿ƒ«ƒ¿ƒ«
Û‡c ,ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ≈»»¿ƒ¿«
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‰Èהעולמות, ÌBÓŒÏkÓƒ»»¬≈

מקום אצלו תופסים העולמות

BÒבאשר ‡e‰מתייחס – ≈
‡ÌÓומקיף ,˙BÓÏBÚÏ»»»¿»

˙eÓÚ ˙ÈÁaŒÔÈ‡ B‡ ƒ¿ƒ««¿≈
‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»

„ÈÁÈ Ì‡ Èk ,„Á‡ ÓBÏ CiL ÔÈ‡ ,ÈÓ‚Ï ˙BÓÏBÚ‰Óשלגבי ≈»»¿«¿≈≈«»«∆»ƒƒ»ƒ
עולמות כלל אין זו ‰‡Bדרגא ‡e‰L „Á‡ ˙ÈÁaL ,ÔeÓ ‰Óe .ƒ∆»∆¿ƒ«∆»∆»

˙eÏLÏzL‰aL ÛBÒŒÔÈ‡העולמות אל ÏLהשייך ÔÈÚ ‡e‰ , ≈∆¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»∆
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‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
נפעל מלמטה בהתעוררות

מלמעלה NÚpM‰התעוררות ,∆«¬»
˙ÈÁa ‰ÏÚÓÏ Ìb«¿«¿»¿ƒ«
e‰ÊÂ .„Á‡ 'ÈÂ‰ ,‰ÈLÈ¿ƒ»¬»»∆»¿∆
e˙kL ‰Ó Ôk Ìb«≈«∆»
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ÌÈÓe L‡ ‡e‰25˙ÈÁa , ≈«ƒ¿ƒ«
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ÏL ˙e‡ÈÓ ‰ÊÈ‡ k¿»≈∆¿ƒ∆

˙BÈÙÒוהגבלה ‰Èמדידה , ¿ƒ¬≈
‰ÈLÈ ˙ÈÁa ‰Ê∆¿ƒ«¿ƒ»
e‰ÊÂ ,‰Èa‚Ï ‰ÏtL‰Â¿«¿»»¿«∆»¿∆
‡e‰ ‡qk ,È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒƒ≈
ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL ,'‡ Òk≈∆«¿≈«∆¿≈
ÌÈÏÚÓe ‰qÎnL Èeqk‰Â¿«ƒ∆¿«∆«¿ƒ
ŒÔÈ‡ B‡ '‡ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«≈
,ÌÏBÚ ÏL BÙel‡ ÛBÒ«∆»
,ÌÈÓM‰ ˙e‡ÈÓ ‰NÚ«¬»¿ƒ«»«ƒ

.˙BÈÙq‰ ˙e‡ÈÓ¿ƒ«¿ƒ
B‡‰ ˙ÈÁa „Ó ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ«¿ƒ«»
Ìb ‰p‰ ˙eÏLÏzL‰aL∆¿ƒ¿«¿¿ƒ≈«
ÔÈÚ epnÓ CLÓpLk¿∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»
‰Ê È‰ ,‰ÓÏ ‰‚‰‰‰««¿»»¿«»¬≈∆
,‰ÈLÈ ˙ÈÁa Ôk Ìb«≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
eÈ˙Ba eÓ‡L e‰L∆∆∆»¿«≈
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יב       

ועֹוסק יֹוׁשב הּקּב"ה ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ג' הּיֹום, הוי ְֱִֵֵֵַַָָָָׁשעֹות
כּו', ּכּלֹו העֹולם ּכל את ודן יֹוׁשב ׁשנּיֹות ְְִֵֶַָָָָָֻּבּתֹורה,
ראמים מּקרני ּכּלֹו העֹולם ּכל את וזן יֹוׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻׁשליׁשּיֹות
הׁשּפלה. ּבבחינת ׁשהּוא הינּו יֹוׁשב ּדענין ּכּנים, ּביצי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָעד
ּבחינת ׁשהּוא וזן, יֹוׁשב ׁשּבחינת מּבעי ּדלא ּבזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהענין
ּבחינת ּגם אּלא הׁשּפלה, ּבבחינת הּוא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָנצחֿהֹודֿיסֹוד,
חסדּֿגבּורהּֿתפארת, הּמּדֹות ּבחינת ׁשהּוא ודן, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָיֹוׁשב
העסק ׁשּגם מּזה, ויתירה הׁשּפלה, ּבחינת ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ּבחינת ּכן ּגם הּוא הּמֹוחין, ּבחינת ׁשהּוא ְְִִִֵֶַַַַַָּבּתֹורה,
הּׂשכל, ׁשּגם האדם, ּבנפׁש עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהׁשּפלה.
ׁשּלמעלה לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו הּׂשכל עצם ּגם ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָהינּו
ּדמאחר ירידה, ּבבחינת הּוא הרי ּבהּמּדֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָמהתלּבׁשּות
לעצמֹו, הּׂשכל ּגּלּוי ׁשהּוא אף הּנה הּׂשכל, ּגּלּוי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשהּוא
ועלּֿדרֿזה הּנפׁש. ּבעצם ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמּכלֿמקֹום,
ּבבחינת הּוא ּבּתֹורה העסק ענין ׁשּגם למעלה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיּובן
ּתחּלת ּגם (הינּו ההמׁשכה ׁשּכללּות וכיון ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָהׁשּפלה.
הגּבלה ּבזה יׁש לכן יׁשיבה, ּבחינת היא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָההמׁשכה)
ׁשאינֹו ׁשמע, ּדקריאת ּבהעבֹודה וכּנ"ל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָוהתחּלקּות,
לכמֹו הּתפּלה ּבׁשעת ׁשהם ּכמֹו הּמּדֹות התעֹוררּות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּדֹומה
הּוא ההמׁשכה ׁשּכללּות לפי והינּו הּתפּלה, לאחרי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהם
למעלה, ּגם הּוא כן ּוכמֹו ּבלבד. הּׂשכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמחיצֹונּיּות

ּת ׁשּכללּות יֹוׁשבּדכיון מּבחינת הּוא ההמׁשכה חּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
יׁש לכן והׁשּפלה, יׁשיבה ׁשל ענין ׁשהּוא ּבּתֹורה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָועֹוסק
ּבּתֹורה ועֹוסק יֹוׁשב ּבחינת ּדֹומה ׁשאינֹו התחּלקּות, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבזה
לבחינת ודן יֹוׁשב ּבחינת ּדֹומה ואינֹו ודן, יֹוׁשב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלבחינת
עצם מאיר ּבּתֹורה ועֹוסק יֹוׁשב ּבבחינת ּכי וזן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיֹוׁשב
מאיר אינֹו ודן יֹוׁשב ּובבחינת לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּׂשכל
מתלּבׁש ׁשהּוא ּכמֹו אם ּכי לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַהּׂשכל
אֹור יׁשנֹו ּבהּמּדֹות ּגם הּנה מּכלֿמקֹום אבל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבהּמּדֹות,
ּבבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן הּמּדה, ׁשל הּטעם ׁשּנרּגׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּׂשכל,
ּכלל. הּטעם מאיר אין נצחֿהֹודֿיסֹוד, ּבחינת וזן, ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָיֹוׁשב
ּבבחינת היא ההמׁשכה ׁשּתחּלת לפי הּוא זה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָוכל
ּבכדי אמנם, מדרגֹות. חּלּוקי ּבזה יׁש ׁשּלכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהגּבלה,
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ÈÈÂ‰ ˙BÚL[משך את המהוות שעות י"ב ישנם שנים‰ÌBi,[=הווה, »¡≈«

מהם): שלוש מביא (כאן חלקים לארבעה בכללות נחלקות היום שעות עשר

LBÈ ˙BiL ,‰Bza ÒBÚÂ LBÈ ‰a‰ ˙BBL‡ ˙BÚL »ƒ«»»≈¿≈«»¿ƒ≈
Ïk ˙‡ ÔÊÂ LBÈ ˙BiLÈÏL ,eÎ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ Ô„Â¿»∆»»»À¿ƒƒ≈¿»∆»

ÈÓ Blk ÌÏBÚ‰»»Àƒ«¿≈
ÌÈÓ‡[גדולה חיה [=קרני ¿≈ƒ

ÌÈpk ÈˆÈa „Úכינים [=ביצי «≈≈ƒƒ
‰eÈקטנות] LBÈ ÔÈÚc ,¿ƒ¿«≈«¿

‰ÏtL‰ ˙ÈÁa ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««¿»»
למעלה ונשא רם הקב"ה שהרי

ולכן העולם עם התעסקות מכל

עם הבורא התעסקות ענין על

המורה 'יושב' שם נופל העולם

והשפלה ירידה ÔÈÚ‰Âעל .¿»ƒ¿»
ÈÚaÓ ‡Ïc ,‰Êaרק לא »∆¿…ƒ»≈
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ההנהגה ענין ׁשהּוא וזן, יֹוׁשב ּבבחינת ּגם האֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיאיר
המׁשכת צרי זה על הּנה ּבעֹולמֹות, ּבפעל ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹוההמׁשכה
חּלּוקי אין הּבליּֿגבּול אֹור ּדמּצד הּבליּֿגבּול, ְְְְְִִִִֵֵַַַאֹור
ענין וזהּו מּטה. למּטה עד האֹור ּומאיר ּכלל, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמדרגֹות
הם הרגלים ואז ּבהגּבהה, הּוא ׁשהראׁש עמידה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּבחינת
העליֹון, אֹור ּבזה מאיר ּומּכלֿמקֹום מּמׁש, הארץ ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעל
ּבבחינת ּבׁשוה האֹור מאיר עמידה ׁשּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָוהינּו
יֹוׁשב ּבבחינת ּגם ועד ודן, יֹוׁשב ּבבחינת ּבּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעסק
ּכּנים. ּביצי עד ראמים מּקרני ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻוזן
ּדׁשמֹונהֿ העבֹודה עלֿידי הּוא זה אֹור להמׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּובכדי
ׁשעלֿידיֿ ּדוקא, ּבמציאּות ּובּטּול עמידה ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָעׂשרה,
ׁשּמאיר מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה האֹור את ממׁשיכים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה
קריאת ּבין ההפרׁש רֹואים ׁשאנּו וזהּו ּומקֹום. מקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
ׁשּנתעֹורר אף ׁשמע ּדבקריאת לׁשמֹונהֿעׂשרה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשמע
היא ההמׁשכה הרי גו', נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָּבאהבה,
העֹולם, ּבמציאּות לא אבל הּבהמית, ונפׁש ּבהּגּוף ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹרק
ממׁשי ׁשעלֿידיֿזה ּבׁשמֹונהֿעׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַמהּֿׁשאיןּֿכן
חֹולים רֹופא להיֹות העֹולם, ּבמציאּות חדׁשה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָהמׁשכה

ה ׁשּכל לפי הּוא, הּדבר וטעם הּׁשנים, ּגבֹוּהּומבר ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּכּנ"ל. ּביֹותר למּטה יֹורד ְְְֵֵֵַַַָּביֹותר

הרּביםÊe‰ו) ּברחמי ואּתה ּׁשאֹומרים מה יּובן »∆ְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
וכּו'. ריבם את רבּת צרתם ּבעת להם ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָעמדּת

ּכתיב ּדהּנה הּוא, להתיּצב27והענין האלקים ּבני וּיבֹואּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
הּוא וׁשרׁשם ּדין. הּתֹובעים הּמקטרגים ׁשהם הוי', ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעל

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדאצילּות, הּגבּורה יחּתּו28מּבחינת הוי' ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבזעירֿאנּפין ׁשהּוא הוי' על מריבים ּדיׁשנם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָמריביו,

וי"ו מריב מריביו, ׁשּזהּו ּבחינת29ּדאצילּות, אמנם, . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
חסד, הּוא ּתכליתּה הרי ּבקדּׁשה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֻהּגבּורה
ּדלאכללא ּבאפן הּוא הּׂשמאל קו ּגם הּנה ּבקדּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשהרי

ּבימינא מקטרגים30ׂשמאלא ׁשל מציאּות נעׂשה למּטה, מּזה ׁשּנמׁש ּכמֹו אבל , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
על טעם איזה להם יׁש ּכאׁשר ּובפרט כּו', להרע היא וכּונתם ּדין, רק ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשרֹוצים
רּבים, לׁשֹון מריביו ּדזהּו יׂשראל, על ּביֹותר מקטרגים הם אז הּנה לקטרג, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמה
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א.30) קעו, זח"ג ראה

    
ועוסק 'יושב מבחינת למעלה אפילו והשפלה, ישיבה של מענין (שלמעלה

Úבתורה') ‡e‰L ,ÔÊÂ LBÈ ˙Èa Ìb‰ÎLÓ‰‰Â ‰‰‰‰ ÔÈ «ƒ¿ƒ«≈¿»∆ƒ¿«««¿»»¿««¿»»
,ÏebŒÈÏa‰ B‡ ˙ÎLÓ‰ CÈˆ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,˙BÓÏBÚa ÏÚÙa¿…«»»ƒ≈«∆»ƒ«¿»««¿ƒ¿
B‡‰ È‡Óe ,ÏÏk ˙B„Ó È˜e ÔÈ‡ ÏebŒÈÏa‰ B‡ „Óc¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈ƒ»

e‰ÊÂ .‰hÓ ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»¿∆
,‰„ÈÓÚ ˙Èa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
‰‰a‰a ‡e‰ L‡‰L∆»…¿«¿»»
מכל שלמעלה העצם גילוי דרגת

‰Ìצמצום ÌÈÏ‰ Ê‡Â ,¿»»«¿«ƒ≈
LÓ ‡‰ ÏÚ,הקרקע על «»»∆«»

למטה עד נמשכת שההשפעה

È‡Óבארץ ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ƒ»»≈ƒ
ÔBÈÏÚ‰ B‡ ‰Êaבחינת) »∆»∆¿

ÈaL˙'ראש') eÈ‰Â ,¿«¿∆ƒ¿ƒ«
B‡‰ È‡Ó ‰„ÈÓÚ¬ƒ»≈ƒ»
˜Ú‰ ˙Èa ‰ÂLa¿»∆ƒ¿ƒ«»≈∆
LBÈ ˙Èa ,‰Ba«»ƒ¿ƒ«≈
˙Èa Ìb „ÚÂ ,Ô„Â¿»¿««ƒ¿ƒ«
ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÊÂ LBÈ≈¿»∆»»»
„Ú ÌÈÓ‡ ÈÓ BkÀƒ«¿≈¿≈ƒ«
È„Îe .ÌÈpk ÈˆÈa≈≈ƒƒƒ¿≈
‡e‰ ‰Ê B‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆
‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»
˙Èa ,‰NÚŒ‰BÓLcƒ¿∆∆¿≈¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓa Ïehe ‰„ÈÓÚ¬ƒ»ƒƒ¿ƒ

‡˜Âcהעצם גילוי מצד «¿»
והגבלה ממדידה ,שלמעלה

ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿ƒƒ
‰ÏÚÓL B‡‰ ˙‡∆»∆¿«¿»
È‡L ,˙eÏLÏL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆≈ƒ

ÌB˜Óe ÌB˜Ó ÏÎaעד ¿»»»
למעלה שהוא כפי שהעליון

ומאיר משפיע העמידה) (דרגת

למטה e‡Lלארץ e‰ÊÂ .¿∆∆»
ÔÈa LÙ‰‰ ÌÈ‡Bƒ«∆¿≈≈
Œ‰BÓLÏ ÚÓL ˙‡È¿̃ƒ«¿«ƒ¿∆
ÚÓL ˙‡È˜c ,‰NÚ∆¿≈¿ƒ¿ƒ«¿«
,‰‰‡a BÚ˙pL ‡«∆ƒ¿≈¿«¬»
LÙ ÏÎe Ï ÏÎa¿»¿»¿¿»«¿¿
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ È‰ ,Â¬≈««¿»»ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ eb‰a ˜«¿«¿∆∆««¬ƒ
אמותיו בד' רק שמתעלה

הפרטית Ï‡במציאותו Ï‡ ,¬»…
Œ‰Ó ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»»«
‰NÚŒ‰BÓLa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿∆∆¿≈
CÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿ƒ

ÌÈÏB ‡ÙB ˙BÈ‰Ï ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓa ‰L„ ‰ÎLÓ‰«¿»»¬»»ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ
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ההנהגה ענין ׁשהּוא וזן, יֹוׁשב ּבבחינת ּגם האֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיאיר
המׁשכת צרי זה על הּנה ּבעֹולמֹות, ּבפעל ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹוההמׁשכה
חּלּוקי אין הּבליּֿגבּול אֹור ּדמּצד הּבליּֿגבּול, ְְְְְִִִִֵֵַַַאֹור
ענין וזהּו מּטה. למּטה עד האֹור ּומאיר ּכלל, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמדרגֹות
הם הרגלים ואז ּבהגּבהה, הּוא ׁשהראׁש עמידה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּבחינת
העליֹון, אֹור ּבזה מאיר ּומּכלֿמקֹום מּמׁש, הארץ ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעל
ּבבחינת ּבׁשוה האֹור מאיר עמידה ׁשּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָוהינּו
יֹוׁשב ּבבחינת ּגם ועד ודן, יֹוׁשב ּבבחינת ּבּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעסק
ּכּנים. ּביצי עד ראמים מּקרני ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻוזן
ּדׁשמֹונהֿ העבֹודה עלֿידי הּוא זה אֹור להמׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּובכדי
ׁשעלֿידיֿ ּדוקא, ּבמציאּות ּובּטּול עמידה ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָעׂשרה,
ׁשּמאיר מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה האֹור את ממׁשיכים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה
קריאת ּבין ההפרׁש רֹואים ׁשאנּו וזהּו ּומקֹום. מקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
ׁשּנתעֹורר אף ׁשמע ּדבקריאת לׁשמֹונהֿעׂשרה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשמע
היא ההמׁשכה הרי גו', נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָּבאהבה,
העֹולם, ּבמציאּות לא אבל הּבהמית, ונפׁש ּבהּגּוף ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹרק
ממׁשי ׁשעלֿידיֿזה ּבׁשמֹונהֿעׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַמהּֿׁשאיןּֿכן
חֹולים רֹופא להיֹות העֹולם, ּבמציאּות חדׁשה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָהמׁשכה

ה ׁשּכל לפי הּוא, הּדבר וטעם הּׁשנים, ּגבֹוּהּומבר ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּכּנ"ל. ּביֹותר למּטה יֹורד ְְְֵֵֵַַַָּביֹותר

הרּביםÊe‰ו) ּברחמי ואּתה ּׁשאֹומרים מה יּובן »∆ְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
וכּו'. ריבם את רבּת צרתם ּבעת להם ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָעמדּת

ּכתיב ּדהּנה הּוא, להתיּצב27והענין האלקים ּבני וּיבֹואּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
הּוא וׁשרׁשם ּדין. הּתֹובעים הּמקטרגים ׁשהם הוי', ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעל

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדאצילּות, הּגבּורה יחּתּו28מּבחינת הוי' ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבזעירֿאנּפין ׁשהּוא הוי' על מריבים ּדיׁשנם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָמריביו,

וי"ו מריב מריביו, ׁשּזהּו ּבחינת29ּדאצילּות, אמנם, . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
חסד, הּוא ּתכליתּה הרי ּבקדּׁשה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֻהּגבּורה
ּדלאכללא ּבאפן הּוא הּׂשמאל קו ּגם הּנה ּבקדּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשהרי

ּבימינא מקטרגים30ׂשמאלא ׁשל מציאּות נעׂשה למּטה, מּזה ׁשּנמׁש ּכמֹו אבל , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
על טעם איזה להם יׁש ּכאׁשר ּובפרט כּו', להרע היא וכּונתם ּדין, רק ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשרֹוצים
רּבים, לׁשֹון מריביו ּדזהּו יׂשראל, על ּביֹותר מקטרגים הם אז הּנה לקטרג, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמה
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מוגה בלתי

.חנוכה שבת עם - לראש לכל - קשורה זו דשבת ההתוועדות
- ולאידך אזיל"), גופא רישא (ו"בתר חנוכה ימי בכל שיתוועדו נשיאינו רבותינו במנהגי מצינו שלא ואף
היא ההתוועדות סיבת כן, ואם אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק תקנת עלֿפי היא החודש מברכים דשבת ההתוועדות
מצד היא ההתוועדות כאשר שגם מובן, הרי - חנוכה שבת מצד ולא טבת, חודש מברכים שבת מצד (לכאורה)
דשבת הענין גם זו בהתוועדות יש חנוכה, שבת מצד ולא החודש מברכים שבת מצד (לכאורה), אחרת סיבה
שבת עם הקשורה בהתוועדות גם ומסייע מוסיף זה וענין עצמו), זה ענין אלא הענין, רושם רק (לא חנוכה

מברכים.

שקדושת היינו, אהנאי", לא לתמידין אהנאי למוספין שבת "אטו א) עמוד ריש צא, (זבחים הגמרא ובלשון
יום), בכל גם שקרבים (אף לתמידין גם אלא השבת), קדושת מצד (הקרבים למוספין רק לא "אהנאי" השבת
וכן שם). רש"י (פירוש עליהם" שבת שם הם אף כן אם השבת) (ביום קרבין דהאידנא "כיון - הדבר וטעם
חנוכה לעניני רק לא "אהנאי" דחנוכה המיוחד שהעילוי - חנוכה בשבת מברכים דשבת ההתוועדות בעניננו,
שישנו מברכים, דשבת (הענין "לתמידין" - חנוכה לימי (לכאורה) שייכים שאינם הענינים לשאר גם אלא עצמם,

השנה). חדשי בכל

המיוחדת במעלה הביאור בהקדם יובן - חנוכה ימי מצד מברכים דשבת בהתוועדות שנפעל העילוי ביאור
חנוכה: דימי

והודאה". בהלל טובים לימים ועשאום "קבעום ב): כא, (שבת הגמרא בלשון - הוא חנוכה ימי של ענינם

ימים "אלו בסידורו הזקן אדמו"ר שכתב וכמו ד"הלל", הענין ישנו שבהם נוספים ימיםֿטובים שישנם ואף
של ימים ט' שבועות, של ימים ב' פסח, של ראשונות לילות וב' ימים ב' (בגולה): ההלל את בהם שגומרים
חנוכה: דימי ב"הלל" מיוחד עילוי ישנו - בבט"ח" הוא והסימן דחנוכה, ימים ח' עצרת, שמיני עם הסוכות חג

הנר (הדלקת השמן נס עם קשור חנוכה דימי ה"הלל" "ימיענין - דחנוכה הענינים לב' בנוגע כידוע ות),
(בעיקר) נקבע הלל" ד"ימי והענין המלחמה, דנצחון הנס על נקבע שמחה" ד"ימי שהענין - הלל" ו"ימי שמחה"

נסמן). ושם ואילך. 142 עמוד י' חלק שיחות' ב'לקוטי בארוכה (נתבאר השמן דפך הנס על

בטלין אינן הללו ש"הנרות - ביותר נפלא ענין מצינו ה"הלל") ענין נקבע (שעליו השמן דפך בנס והנה,
בזמן בטלות חנוכה) דנרות (הסיבה המקדש שנרות אףֿעלֿפי – וזאת בהעלותך), פרשת ריש (רמב"ן לעולם"

הגלות.

הגמרא ובלשון אותו, שהביאה הסיבה מאשר יותר חזק להיות יכול אינו שהמסובב כלל ישנו כלומר:
שאצל יתכן שלא - לדבר הפשוטה הדוגמא וכידוע לו", מניין חייא ר' שנה לא "רבי נסמן) ושם א. צב, (עירובין
לכאורה, הרי המקדש, נרות בסיבת באות חנוכה שנרות מכיון - ועלֿפיֿזה המוכר. אצל מאשר יותר יהיה הלוקח
המקדש נרות ואףֿעלֿפיֿכן, (הסיבה). המקדש נרות מאשר יותר בתוקף יהיו (המסובב) חנוכה שנרות יתכן לא
הגלות, זמן כל במשך הם נצחיים - חנוכה נרות ואילו חנוכה, דנס המאורע לאחרי ערך) (לפי קצר זמן בטלו

לעולם". בטלין "אינן

כדאיתא יבטלו, לא (ופורים) חנוכה ימי הנה בטלין, המועדים כל כאשר לבוא, לעתיד גם מזו: ויתירה
ז). פרק ריש ג חלק החיים ספר מ. אות דרוש הטיול באגרת (הובא במדרש

לבוא, לעתיד יבטלו שכולם - ה"הלל") ענין בהם (שיש המועדים כל שאר לגבי חנוכה דימי העילוי וזהו
לבוא. לעתיד גם נצחיים, שהם חנוכה ימי מלבד

שמפני אלא חסֿושלום, לגמרי שיבטלו לא - הוא בטלים המועדים דכל שהפירוש בחסידות אמנם [מבואר
אבל בטיהרא". "שרגא בבחינת תהיה המועדים והארת גילוי הנה לבוא, לעתיד שיתגלו הגילויים עוצם
מהֿשאיןֿכן שיהיה), ככל הדברים ביאור (יהיה בטלים המועדים שכל התורה אומרת סוףֿכלֿסוף אףֿעלֿפיֿכן,

לבוא]. לעתיד בטיהרא) דשרגא באופן (ולא בתקפם ישארו - חנוכה ימי
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לא הּקטרּוג, את לבּטל ּובכדי יׂשראל. ועל הוי' ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעל
ּכיון ּבלבד, ּדזעירֿאנּפין הרחמים ּבחינת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמסּפיק
הּגבּורה למּדת מקֹום נתינת יׁש זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּבבחינת
מּדת החסד, מּדת יׁש זעירֿאנּפין ּבבחינת ּדהּנה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַוהּדין.
את ּכֹוללים ׁשהרחמים ואף הרחמים, ּומּדת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּגבּורה
למּדת מקֹום נתינת יׁש הרי מּכלֿמקֹום והּגבּורה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהחסד
הּקטרּוג ענין יֹותר למּטה נמׁש הּדין מּדת ּומּצד ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָהּדין,
רּבים לרחמים צרי הּקטרּוג את לבּטל ּבכדי ולכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָכּו'.
ּברחמי ענין ׁשּזהּו מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּדוקא
לׁשֹון להם, עמדּת ּׁשאֹומרים מה ּכן ּגם וזהּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרּבים.
ׁשּלמעלה האֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא ּדוקא, ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָעמידה
עד נמׁש ולכן ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות,
מּצד הפסק ׁשל ענין ּבזה ׁשּי ׁשּלא ּובאפן מּטה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלמּטה
הּמצר עלֿידי הּוא זה אֹור להמׁשי ּובכדי כּו'. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַהּקטרּוג

ׁשּכתּוב ּכמֹו ענני31ועקתא, י"ה קראתי הּמצר מן ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ואי הּמּצב ּבׁשפל מתּבֹונן ּדכאׁשר י"ה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּמרחב
הּנה ּביֹותר, צר לֹו נעׂשה זה ּומּצד כּו', עליו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמקטרגים
הּמרחב ּבחינת ׁשּממׁשי י"ה, ּבּמרחב ענני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעלֿידיֿזה
ואּתה ּׁשאֹומרים מה וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה
צרתם ּדבעת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּברחמי
ּברחמי להם עמדּת אז הּנה ּביֹותר, צר להם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה
את רבּת ועלֿידיֿזה הּבליּֿגבּול, האֹור ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהרּבים,
כּו'. הּמקטרגים טענת ּכל ּבּטּול ענין ׁשהּוא כּו', ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָריבם
הּוא להּלל הּגדֹול, לׁשמ ּולהּלל להֹודֹות ׁשּמסּים ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָוזהּו

נרֹו32מּלׁשֹון ׁשמֹו33ּבהּלֹו ּבחינת והאיר ׁשּנמׁש היינּו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַ
האֹור נמׁש זה ׁשּמּצד מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגדֹול

מּטה. למּטה ְַַַָָעד

‰p‰Âּבביאת ּגם יהיה כן ּכמֹו ּדחנּכה, ּבהּנס ׁשהיה ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
אֹור המׁשכת ּכן ּגם יהיה ׁשאז ּבימינּו, ּבמהרה העתידה ּבּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּמׁשיח
ּבחינת הּזיתים, הר על ההּוא ּבּיֹום רגליו ועמדּו ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּבליּֿגבּול,
ימׁש ולכן ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא ּבהגּבהה, ׁשראׁשֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעמידה,
מּמׁש, הארץ על יעמדּו ׁשרגליו הּזיתים, הר על ׁשּזהּו מּטה, למּטה עד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהאֹור
ּכלל, והגּבלֹות התחּלקּות ּבֹו אין לכן מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה אֹור ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדלהיֹותֹו

ּבמהר צדקנּו מׁשיח עלֿידי העתידה ּבּגאּלה מּטה, למּטה ּבימינּו.וימׁש ה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ
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נעשית ישראל של שעבודתם

והגבלה ממדידה ‰p‰למעלה ,ƒ≈
Ána ÈÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»ƒ«∆¿»
˙ÈÁa CÈLÓnL ,‰È»∆«¿ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL Án‰«∆¿»∆¿«¿»
‰Ó e‰ÊÂ .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿∆«
EÈÓÁa ‰z‡Â ÌÈÓB‡∆¿ƒ¿«»¿«¬∆
˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ ÌÈa‰»«ƒ»«¿»»∆¿≈

‰p‰ ,˙BÈa  Ì‰Ï ‰È‰L Ì˙ ˙Úc ,Ì˙מסירות ידי על »»»ƒ¿≈»»»∆»»»∆«¿≈ƒ≈
דלתתא אתערותא – e‰L‡נפשם ,ÌÈa‰ EÈÓÁa Ì‰Ï z„ÓÚ Ê‡»»«¿»»∆¿«¬∆»«ƒ∆

ÏebŒÈÏa‰ B‡‰דלעילא אתערותא –˙‡ z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ , »«¿ƒ¿¿«¿≈∆«¿»∆
e‰ÊÂ .eÎ ÌÈ‚˜n‰ ˙Ú Ïk Ïeha ÔÈÚ ‡e‰L ,eÎ ÌÈƒ»∆ƒ¿«ƒ»«¬««¿«¿¿ƒ¿∆
Ïl‰Ïe ˙B„B‰Ï ÌiÒnL∆¿«≈¿¿«≈
Ïl‰Ï ,ÏB„b‰ EÓLÏ¿ƒ¿«»¿«≈

ÔBLlÓ ‡e‰32Bl‰a ƒ¿¿ƒ
B33CLÓpL eÈÈ‰ , ≈«¿∆ƒ¿«

ÏB„b‰ BÓL ˙ÈÁa È‡‰Â¿≈ƒ¿ƒ«¿«»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
B‡‰ CLÓ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆ƒ¿»»

.‰hÓ ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»
Òp‰a ‰È‰L BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆»»¿«≈
Ìb ‰È‰È ÔÎ BÓk ,‰kÁc«¬À»¿≈ƒ¿∆«
‰l‡ba ÁÈLn‰ ˙‡Èa¿ƒ««»ƒ««¿À»
,eÈÓÈa ‰‰Óa ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿≈»¿»≈
˙ÎLÓ‰ Ôk Ìb ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆«≈«¿»«
e‰fL ,ÏebŒÈÏa‰ B‡«¿ƒ¿∆∆
ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂ e˙k ‰Ó«∆»¿»¿«¿»
‰ ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia««««

ÌÈ˙Èf‰מצד המשיח בביאת «≈ƒ
גבול, הבלי אור עצם שיתגלה

למטה, גם בשווה שיאיר הרי

„ÈÓÚ ˙ÈÁaBL‡L ,‰ ¿ƒ«¬ƒ»∆…
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰‰a‚‰a¿«¿»»∆ƒ¿«
BÓk B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿
B‡‰ CLÓÈ ÔÎÏÂ ,‡e‰L∆¿»≈À¿«»
e‰fL ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»∆∆
ÂÈÏ‚L ,ÌÈ˙Èf‰ ‰ ÏÚ«««≈ƒ∆«¿»
,LnÓ ‡‰ ÏÚ e„ÓÚÈ««¿«»»∆«»
‰ÏÚÓlL B‡ B˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆¿«¿»
ÔÈ‡ ÔÎÏ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿»≈≈
˙BÏa‚‰Â ˙e˜lÁ˙‰ Baƒ¿«¿¿«¿»
‰hÓÏ CLÓÈÂ ,ÏÏk¿»¿À¿«¿«»
‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba ,‰hÓ«»«¿À»»¬ƒ»
e˜„ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

.eÈÓÈa ‰‰Óaƒ¿≈»¿»≈
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טו

         
מוגה בלתי

.חנוכה שבת עם - לראש לכל - קשורה זו דשבת ההתוועדות
- ולאידך אזיל"), גופא רישא (ו"בתר חנוכה ימי בכל שיתוועדו נשיאינו רבותינו במנהגי מצינו שלא ואף
היא ההתוועדות סיבת כן, ואם אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק תקנת עלֿפי היא החודש מברכים דשבת ההתוועדות
מצד היא ההתוועדות כאשר שגם מובן, הרי - חנוכה שבת מצד ולא טבת, חודש מברכים שבת מצד (לכאורה)
דשבת הענין גם זו בהתוועדות יש חנוכה, שבת מצד ולא החודש מברכים שבת מצד (לכאורה), אחרת סיבה
שבת עם הקשורה בהתוועדות גם ומסייע מוסיף זה וענין עצמו), זה ענין אלא הענין, רושם רק (לא חנוכה

מברכים.

שקדושת היינו, אהנאי", לא לתמידין אהנאי למוספין שבת "אטו א) עמוד ריש צא, (זבחים הגמרא ובלשון
יום), בכל גם שקרבים (אף לתמידין גם אלא השבת), קדושת מצד (הקרבים למוספין רק לא "אהנאי" השבת
וכן שם). רש"י (פירוש עליהם" שבת שם הם אף כן אם השבת) (ביום קרבין דהאידנא "כיון - הדבר וטעם
חנוכה לעניני רק לא "אהנאי" דחנוכה המיוחד שהעילוי - חנוכה בשבת מברכים דשבת ההתוועדות בעניננו,
שישנו מברכים, דשבת (הענין "לתמידין" - חנוכה לימי (לכאורה) שייכים שאינם הענינים לשאר גם אלא עצמם,

השנה). חדשי בכל

המיוחדת במעלה הביאור בהקדם יובן - חנוכה ימי מצד מברכים דשבת בהתוועדות שנפעל העילוי ביאור
חנוכה: דימי

והודאה". בהלל טובים לימים ועשאום "קבעום ב): כא, (שבת הגמרא בלשון - הוא חנוכה ימי של ענינם

ימים "אלו בסידורו הזקן אדמו"ר שכתב וכמו ד"הלל", הענין ישנו שבהם נוספים ימיםֿטובים שישנם ואף
של ימים ט' שבועות, של ימים ב' פסח, של ראשונות לילות וב' ימים ב' (בגולה): ההלל את בהם שגומרים
חנוכה: דימי ב"הלל" מיוחד עילוי ישנו - בבט"ח" הוא והסימן דחנוכה, ימים ח' עצרת, שמיני עם הסוכות חג

הנר (הדלקת השמן נס עם קשור חנוכה דימי ה"הלל" "ימיענין - דחנוכה הענינים לב' בנוגע כידוע ות),
(בעיקר) נקבע הלל" ד"ימי והענין המלחמה, דנצחון הנס על נקבע שמחה" ד"ימי שהענין - הלל" ו"ימי שמחה"

נסמן). ושם ואילך. 142 עמוד י' חלק שיחות' ב'לקוטי בארוכה (נתבאר השמן דפך הנס על

בטלין אינן הללו ש"הנרות - ביותר נפלא ענין מצינו ה"הלל") ענין נקבע (שעליו השמן דפך בנס והנה,
בזמן בטלות חנוכה) דנרות (הסיבה המקדש שנרות אףֿעלֿפי – וזאת בהעלותך), פרשת ריש (רמב"ן לעולם"

הגלות.

הגמרא ובלשון אותו, שהביאה הסיבה מאשר יותר חזק להיות יכול אינו שהמסובב כלל ישנו כלומר:
שאצל יתכן שלא - לדבר הפשוטה הדוגמא וכידוע לו", מניין חייא ר' שנה לא "רבי נסמן) ושם א. צב, (עירובין
לכאורה, הרי המקדש, נרות בסיבת באות חנוכה שנרות מכיון - ועלֿפיֿזה המוכר. אצל מאשר יותר יהיה הלוקח
המקדש נרות ואףֿעלֿפיֿכן, (הסיבה). המקדש נרות מאשר יותר בתוקף יהיו (המסובב) חנוכה שנרות יתכן לא
הגלות, זמן כל במשך הם נצחיים - חנוכה נרות ואילו חנוכה, דנס המאורע לאחרי ערך) (לפי קצר זמן בטלו

לעולם". בטלין "אינן

כדאיתא יבטלו, לא (ופורים) חנוכה ימי הנה בטלין, המועדים כל כאשר לבוא, לעתיד גם מזו: ויתירה
ז). פרק ריש ג חלק החיים ספר מ. אות דרוש הטיול באגרת (הובא במדרש

לבוא, לעתיד יבטלו שכולם - ה"הלל") ענין בהם (שיש המועדים כל שאר לגבי חנוכה דימי העילוי וזהו
לבוא. לעתיד גם נצחיים, שהם חנוכה ימי מלבד

שמפני אלא חסֿושלום, לגמרי שיבטלו לא - הוא בטלים המועדים דכל שהפירוש בחסידות אמנם [מבואר
אבל בטיהרא". "שרגא בבחינת תהיה המועדים והארת גילוי הנה לבוא, לעתיד שיתגלו הגילויים עוצם
מהֿשאיןֿכן שיהיה), ככל הדברים ביאור (יהיה בטלים המועדים שכל התורה אומרת סוףֿכלֿסוף אףֿעלֿפיֿכן,

לבוא]. לעתיד בטיהרא) דשרגא באופן (ולא בתקפם ישארו - חנוכה ימי
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טז        

,בפועל למעשה בנוגע - חנוכה ימי מצד מברכים דשבת בהתוועדות שנוסף העילוי יובן עלֿפיֿזה
העיקר": הוא ש"המעשה

בכל להוסיף טובות החלטות קבלת בפועל, למעשה בנוגע ה"בכן" - היא התוועדות של ומטרתה תכליתה
במאמריהם). גם (ומרומז נשיאינו רבותינו של בשיחות בארוכה כמבואר ומצוותיה, התורה עניני

שפע דבר בין גדול חילוק שיש מובן מיל,והנה, הילוך כדי דיבור", כדי "תוך בלבד, זמן למשך היא ולתו
הדבר נעשה שאז - נצחי באופן היא שפעולתו ענין ובין כולה, השנה כל במשך ואפילו כולו, היום כל במשך

כו'. יותר בתוקף

מודגש חנוכה שבימי מכיון הרי - חנוכה) (שבת חנוכה בימי היא מברכים דשבת ההתוועדות כאשר ולכן:
היינו, ההתוועדות, עניני בכל גם הנצחיות ענין נפעל שעלֿידיֿזה מובן, לעולם), בטלין (אינן הנצחיות ענין

נצחי. באופן היא זו שפעולה ועד ביותר, גדול בתוקף היא וכו' טובות ההחלטות שפעולת

תכלית) טובות החלטות שקבלת מובן, - חנוכה שבימי מברכים דשבת בהתוועדות שנמצאים מכיון והנה,
שלכל גם ומובן כדלקמן. חנוכה, לעניני ובשייכות בקשר - לראש לכל - להיות צריכה ההתוועדות) ומטרת
באותו היו הן אף שהרי נשים, - כולל מישראל, ואחת אחד לכל המובן באופן הענינים את לבאר יש לראש

כדלקמן. שבפשוטים, פשוט יהודי - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הנס,
אורח בט"ז (הובא בלבוש כמבואר כו', הנשמה עניני על נפש מסירת התורה, על נפש מסירת - ענינו חנוכה
בני של לגופם בנוגע הגזירה היתה שבפורים - לחנוכה פורים שבין החילוק ג) קטן סעיף עת"ר סימן חיים
המצוות וקיום התורה לימוד ישראל, בני של לנשמתם בנוגע נפש) (והמסירות הגזירה היתה ובחנוכה ישראל,

מקומות. ובכמה אורה, בשערי בארוכה וכמבואר כו'", תורתך "להשכיחם -

המצוות ענין עם קשור פורים ומצוות: תורה שבין החילוק זה הרי - גופא הנשמה בעניני יותר, ובפרטיות
(נשמה). התורה ענין עם קשור וחנוכה (גוף),

ישנם אלו ענינים שב' מובן - עלמא" וברא באורייתא "אסתכל בתורה, ומקורם שרשם הענינים שכל ומכיון
בהעלותך פרשת בזהר כמבואר דאורייתא, נשמתא - התורה ופנימיות תורה, גופי - דתורה נגלה גופא: בתורה

א). קנב, ג חלק (זהר הנרות את

הנרות" את "בהעלותך פרשת בזהר מבואר דאורייתא) נשמתא היא התורה (שפנימיות זה שענין - [ולהעיר
חנוכה. ימי עם הקשר מודגש שבזה דוקא,

ובפרט התורה, בעניני הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי פרטית, בהשגחה הם העולם עניני כל אם דהנה,
ובתכ פרטית בהשגחה בוודאי זה הרי דוקא, זה במקום הובא פלוני ענין שכאשר - התורה הדיוק.בפנימיות לית

"בהעלותך דפרשת בזהר מקומו דאורייתא" "נשמתא שהיא התורה דפנימיות הענין שביאור מכיון ובעניננו:
חנוכה]. ימי עם דאורייתא" ד"נשמתא המיוחד הקשר על מורה זה הרי - הנרות" את

דרזין רזין על רומז ש"שמן" כידוע - השמן בנס ביותר מודגש התורה) פנימיות עם דחנוכה (הקשר זה וענין
יין. עלֿגבי צף שמן שהרי היין, בחינת סתם, דתורה מרזין למעלה שבתורה,

שבתורה. דרזין רזין דאורייתא, נשמתא התורה, פנימיות על מסירותֿנפש – דחנוכה המיוחד הענין וזהו

עד" השוק", מן רגל שתכלה "עד - ושיעורה מבחוץ", ביתו פתח "על - היא חנוכה נר הדלקת והנה,
שם). (שבת, דתרמודאי" ריגלא דכליא

אלא אור", ותורה מצוה ב"נר מאיר שביתו בכך מסתפק אינו שיהודי - ענינה חנוכה נר הדלקת כלומר:
כמזוזה, דלא - חנוכה דנר הענין עיקר וזהו בחושך, גם יאיר אור" ותורה מצוה ד"נר שהאור לפעול תפקידו
להאיר הוא ש"העיקר חנוכה, נר מהֿשאיןֿכן הבית", בשביל הוא ענינה "כל הרי הבית, פתח על היותה שלמרות

.(82 עמוד תש"ד המאמרים (ספר הרבים" רשות את

אותיות ד"תרמודאי", המציאות כל את מבטלים שעלֿידיֿזה היינו, דתרמודאי", ריגלא "כליא - ופעולתה
מרידה. של מציאות תהיה לא הרבים ברשות שאפילו כך כו'), בקדושה (מרידה "מורדת"
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ובהקדים:

זמנה מתי עד לדעת (כדי בלבד בעלמא סימן בתור זה אין דתרמודאי", ריגלא דכליא "עד בגמרא שכתוב מה
לתת אפשרות יש בלבד, סימן משום אם שהרי - הענין לתוכן כלל שייך שאינו סימן חנוכה), נר הדלקת של
מפשטות דהנה, דוקא. "תרמודאי" אודות בסימן צורך ואין בזה, וכיוצא הזמן, שיעור את לפרש נוספים, סימנים
נקבע ומקום מקום שבכל ולא ענינו, לפי מקום בכל - הוא השוק" מן רגל ד"תכלה שהשיעור משמע הסוגיא
ומכיון דוקא. מ"תרמודאי" סימן לתת הכרח כל אין כן, ואם דוקא. "תרמודאי" של לזמנם בהתאם השיעור
חנוכה, דנר הענין לתוכן שייך דתרמודאי") ריגלא ("כליא זה שענין מובן, דוקא, "תרמודאי" מזכירה שהגמרא

דתרמודאי". ריגלא "כליא יהיה שאכן פועלת חנוכה נר שהדלקת היינו,

דתרמודאי" ריגלא ד"כליא הסימן מלבד אחר לסימן אפשרות כל שאין לומר "יתעקש" מישהו אם ואפילו
שבכל הבעלֿשםֿטוב תורת ידועה הרי כל- ללא לקונו, בעבודתו הוראה ישנה שומע או רואה שיהודי מאורע

לומד שיהודי מכיון בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה לאו, אם אחר באופן יהיה שהדבר אפשרות היתה אם נפקאֿמינה
בעבודה הוראה מהווה זה ענין הרי דתרמודאי", ריגלא דכליא "עד הוא חנוכה נר הדלקת לזמן שהסימן בתורה

כדלקמן. דתרמודאי", ריגלא ד"כליא הענין את לפעול שענינם - חנוכה דנרות

:בזה והענין
גם מובן זה וענין ועוד), תרמוד. ערך יעקב (קהלת "מורדת" מלשון הוא ש"תרמוד" קבלה בספרי מבואר
(ראה שלמה" "בנות או שלמה" "עבדי שהם לו משיבים "תרמודאי", הם מי שואל כאשר כי - פשוט ליהודי
אותיות "תרמודאי", בשם שנקראים שמכיון לו, להסביר ומוסיפים מענטשן", גלאטע קיין "ניט - ב) טז, ַיבמות

כו'. המרידה ענין עם קשר להם שיש מובן, "מורדת",

זו הוי' "דבר להם אומרים שכאשר כאלו ישנם שבקדושה. דבר לכל והתנגדות מרידה - ברוחניות וענינו
יהודי של טבעו היפך - מסתברא"! "איפכא כבר מכריזים המדובר, במה ששומעים לפני עוד הנה - הלכה"

ונשמע". "נעשה הוא אומר שבקדושה דבר כל שעל

"תומת נאמר ועלֿזה לאודנייכו", פומייכו "קדמיתו לנשמע", נעשה ד"הקדמת באופן היא יהודי של הנהגתו
ואילך). א עמוד סוף פח, (שבת תורה דמתן בסוגיא כמבואר - תנחם" ישרים

עליו - הענין בהבנת שאלה לו יש וכאשר והשגה, הבנה של באופן ד"נשמע", הענין גם להיות צריך בוודאי
הוא ומחוייב למד", הביישן "לא שהרי - בושת" "יראת מפני לשאול רוצה שאינו לטעון ואין זו, שאלה לשאול
הדבר, את מבין אינו כאשר גם ממש, בפועל הדבר מקיום ימנע שלא בתנאי היא זו שאלה אבל "למדן"; להיות

כו'. מחרתיים או מחר זאת יבין זאת, מבין אינו היום אם גם הנה - הענין להבנת ובנוגע

בשכלו, הענין את מבין אינו כאשר אפילו - וזאת ממש, בפועל - ד"נעשה" הענין ישנו לראש לכל כלומר:
לרבי חכמים "מודים עלֿדרך הודאה, של באופן לראש לכל והשגה, הבנה - ד"נשמע" הענין גם ישנו כך ואחר

"תורתו". נעשה זה שענין ועד הוא, בשכלו הדבר נקלט כך ואחר מאיר",

שענין שנצטווה מפני עול, קבלת מצד - ד"נעשה" מהענין כתוצאה הוא גופא ד"נשמע" הענין מזו: ויתירה
רק (לא יחדור השכל,זה כח - כולל נפשך", ובכל לבבך "בכל כחותיו, בכל גם) אלא בלבד, המעשה בכח

"נעשה". - עול קבלת מצד הוא ד"נשמע" הענין שגם ונמצא, והשגה, הבנה

שזהו לדעת עליו חסֿושלום, מרידה של תנועה חבירו) אצל (או בנפשו מוצא יהודי כאשר - ועלֿפיֿזה
"זר" הוא הרי "בקרבך", שנמצא שלמרות בקרבך', אשר זר ה'אֿל מצד אלא זה ואין יהודי, של טבעו היפך

יהודי. של האמיתית למציאותו שייך ואינו לגמרי,

אור", ותורה מצוה ד"נר באור להוסיף - היא בקרבך') אשר זר ה'אֿל (שמצד המרידה ענין את לבטל והעצה
וכל. מכל המרידה ענין מתבטל ועלֿידיֿזה האלקית), (נפשו האמיתית מציאותו אצלו ומאיר מתגלה שאז

ותורה מצוה ד"נר שהאור היינו, - דתרמודאי" ריגלא דכליא "עד שפעולתם חנוכה, דנרות הענין תוכן וזהו
היינו, דתרמודאי", ריגלא "כליא ועלֿידיֿזה דפרודא", "טורי הרבים, ברשות "בחושך", ומאיר מתפשט אור"
שהיה ליהודי בנוגע והן בקרבך'), אשר זר ה'אֿל (מצד לעצמו בנוגע הן המרידה, מציאות כל ומתבטלת ֶָָׁשּכלה

"כליא ואם חסֿושלום. "תרמודאי" של ומצב במעמד הרבים" ב"רשות לכן) הרי(מקודם דתרמודאי",
ד"תרמודאי". ה"ראש" בחינת ומתבטלת ׁשּכלה ֶָָעלֿאחתֿכמהֿוכמה
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יז         

ובהקדים:

זמנה מתי עד לדעת (כדי בלבד בעלמא סימן בתור זה אין דתרמודאי", ריגלא דכליא "עד בגמרא שכתוב מה
לתת אפשרות יש בלבד, סימן משום אם שהרי - הענין לתוכן כלל שייך שאינו סימן חנוכה), נר הדלקת של
מפשטות דהנה, דוקא. "תרמודאי" אודות בסימן צורך ואין בזה, וכיוצא הזמן, שיעור את לפרש נוספים, סימנים
נקבע ומקום מקום שבכל ולא ענינו, לפי מקום בכל - הוא השוק" מן רגל ד"תכלה שהשיעור משמע הסוגיא
ומכיון דוקא. מ"תרמודאי" סימן לתת הכרח כל אין כן, ואם דוקא. "תרמודאי" של לזמנם בהתאם השיעור
חנוכה, דנר הענין לתוכן שייך דתרמודאי") ריגלא ("כליא זה שענין מובן, דוקא, "תרמודאי" מזכירה שהגמרא

דתרמודאי". ריגלא "כליא יהיה שאכן פועלת חנוכה נר שהדלקת היינו,

דתרמודאי" ריגלא ד"כליא הסימן מלבד אחר לסימן אפשרות כל שאין לומר "יתעקש" מישהו אם ואפילו
שבכל הבעלֿשםֿטוב תורת ידועה הרי כל- ללא לקונו, בעבודתו הוראה ישנה שומע או רואה שיהודי מאורע

לומד שיהודי מכיון בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה לאו, אם אחר באופן יהיה שהדבר אפשרות היתה אם נפקאֿמינה
בעבודה הוראה מהווה זה ענין הרי דתרמודאי", ריגלא דכליא "עד הוא חנוכה נר הדלקת לזמן שהסימן בתורה

כדלקמן. דתרמודאי", ריגלא ד"כליא הענין את לפעול שענינם - חנוכה דנרות

:בזה והענין
גם מובן זה וענין ועוד), תרמוד. ערך יעקב (קהלת "מורדת" מלשון הוא ש"תרמוד" קבלה בספרי מבואר
(ראה שלמה" "בנות או שלמה" "עבדי שהם לו משיבים "תרמודאי", הם מי שואל כאשר כי - פשוט ליהודי
אותיות "תרמודאי", בשם שנקראים שמכיון לו, להסביר ומוסיפים מענטשן", גלאטע קיין "ניט - ב) טז, ַיבמות

כו'. המרידה ענין עם קשר להם שיש מובן, "מורדת",

זו הוי' "דבר להם אומרים שכאשר כאלו ישנם שבקדושה. דבר לכל והתנגדות מרידה - ברוחניות וענינו
יהודי של טבעו היפך - מסתברא"! "איפכא כבר מכריזים המדובר, במה ששומעים לפני עוד הנה - הלכה"

ונשמע". "נעשה הוא אומר שבקדושה דבר כל שעל

"תומת נאמר ועלֿזה לאודנייכו", פומייכו "קדמיתו לנשמע", נעשה ד"הקדמת באופן היא יהודי של הנהגתו
ואילך). א עמוד סוף פח, (שבת תורה דמתן בסוגיא כמבואר - תנחם" ישרים

עליו - הענין בהבנת שאלה לו יש וכאשר והשגה, הבנה של באופן ד"נשמע", הענין גם להיות צריך בוודאי
הוא ומחוייב למד", הביישן "לא שהרי - בושת" "יראת מפני לשאול רוצה שאינו לטעון ואין זו, שאלה לשאול
הדבר, את מבין אינו כאשר גם ממש, בפועל הדבר מקיום ימנע שלא בתנאי היא זו שאלה אבל "למדן"; להיות

כו'. מחרתיים או מחר זאת יבין זאת, מבין אינו היום אם גם הנה - הענין להבנת ובנוגע

בשכלו, הענין את מבין אינו כאשר אפילו - וזאת ממש, בפועל - ד"נעשה" הענין ישנו לראש לכל כלומר:
לרבי חכמים "מודים עלֿדרך הודאה, של באופן לראש לכל והשגה, הבנה - ד"נשמע" הענין גם ישנו כך ואחר

"תורתו". נעשה זה שענין ועד הוא, בשכלו הדבר נקלט כך ואחר מאיר",

שענין שנצטווה מפני עול, קבלת מצד - ד"נעשה" מהענין כתוצאה הוא גופא ד"נשמע" הענין מזו: ויתירה
רק (לא יחדור השכל,זה כח - כולל נפשך", ובכל לבבך "בכל כחותיו, בכל גם) אלא בלבד, המעשה בכח

"נעשה". - עול קבלת מצד הוא ד"נשמע" הענין שגם ונמצא, והשגה, הבנה

שזהו לדעת עליו חסֿושלום, מרידה של תנועה חבירו) אצל (או בנפשו מוצא יהודי כאשר - ועלֿפיֿזה
"זר" הוא הרי "בקרבך", שנמצא שלמרות בקרבך', אשר זר ה'אֿל מצד אלא זה ואין יהודי, של טבעו היפך

יהודי. של האמיתית למציאותו שייך ואינו לגמרי,

אור", ותורה מצוה ד"נר באור להוסיף - היא בקרבך') אשר זר ה'אֿל (שמצד המרידה ענין את לבטל והעצה
וכל. מכל המרידה ענין מתבטל ועלֿידיֿזה האלקית), (נפשו האמיתית מציאותו אצלו ומאיר מתגלה שאז

ותורה מצוה ד"נר שהאור היינו, - דתרמודאי" ריגלא דכליא "עד שפעולתם חנוכה, דנרות הענין תוכן וזהו
היינו, דתרמודאי", ריגלא "כליא ועלֿידיֿזה דפרודא", "טורי הרבים, ברשות "בחושך", ומאיר מתפשט אור"
שהיה ליהודי בנוגע והן בקרבך'), אשר זר ה'אֿל (מצד לעצמו בנוגע הן המרידה, מציאות כל ומתבטלת ֶָָׁשּכלה

"כליא ואם חסֿושלום. "תרמודאי" של ומצב במעמד הרבים" ב"רשות לכן) הרי(מקודם דתרמודאי",
ד"תרמודאי". ה"ראש" בחינת ומתבטלת ׁשּכלה ֶָָעלֿאחתֿכמהֿוכמה
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יח        

מציאותם שמתבטלת לא היינו, לקדושה, אותם שמהפכים - הוא דתרמודאי" ריגלא ב"כליא הפירוש והנה,
היותם שתמורת אלא בקיומם, שנשארים אם כי חנוכה... דנרות באש אותם ש"שורפים" עלֿידיֿזה לגמרי,

לנהורא. חשוכא דאתהפכא הענין אצלם נפעל בקדושה) (מרידה "תרמודאי" של ומצב במעמד לכן מקודם
העולם", מן ש"מעבירן בלבד זו שלא - הארץ" מן רעה חיה "והשבתי שכתוב במה השני הפירוש ועלֿדרך
תזיק, שלא טבעה את שמהפכים אלא רעה", ה"חיה של מציאותה שקיימת היינו, יזיקו", שלא "משביתן אלא
הענין גם וזהו ב). נט, (סנהדרין גדול" "שמש היה הקדמוני שנחש החטא, קודם שהיה המצב ובדוגמת עלֿדרך
הנברא שיש - הידוע ובלשון לקדושה, מתהפכת היצרֿהרע של מציאותו שגם יצריך", בשני - לבבך ד"בכל

האמיתי. יש נעשה

יתקבל הלואי - ב) כו, השנה (ראש מעלי" טפי כו' דפשיט "כמה ואדרבה: פשוט, ליהודי גם מובן זה וענין
פשוט: יהודי אצל שמתקבל כפי "משכיל" אצל הדבר

שכת מה פשוט ליהודי מסבירים ריגלאכאשר דכליא "עד הוא חנוכה נר הדלקת של שזמנה בגמרא וב
הרבים", ב"רשות להסתובב מפסיקים ש"תרמודאי" לזמן - היא בזה שהכוונה בפשטות הוא מבין דתרמודאי",
של מציאותם שמתבטלת לא - הוא דתרמודאי" ריגלא ד"כליא שהפירוש ונמצא, לבתיהם. שנכנסים מכיון
אלא הרבים", ב"רשות מסתובבים אינם ששוב אם כי כלל...], דעתו על עולה אינו - כזה [פירוש ה"תרמודאי"

היחיד). (לרשות לביתו נכנס מהם ואחד אחד כל

בזה: והענין

הפירוד על דקאי דפרודא", "טורי הוא הרבים" ש"רשות - הוא היחיד" ל"רשות הרבים" "רשות שבין החילוק
עולם". של ד"יחידו הרשות - ענינו היחיד" ו"רשות המרידה), ענין (בדוגמת חסֿושלום מקדושה

דפרודא", "טורי הרבים", ב"רשות להסתובב שמפסיקים פירושו, דתרמודאי" ריגלא "כליא - ועלֿפיֿזה
עולם. של דיחידו - היחיד" ל"רשות נכנס מהם ואחד אחד שכל מכיון

הרוחני, ומצבו במעמדו חילוק כל ללא - וזאת היחיד", "רשות - הוא מישראל ואחד אחד כל של ביתו דהנה,
לטלטל לו מותר השבת, ביום זה לבית נכנס גמור צדיק כאשר ובפשטות: היחיד". ל"רשות ביתו נחשב תמיד
אמיתית שמצד אומרת, זאת היחיד". ל"רשות ביתו נחשב הלכה שעלֿפי מכיון כולו, היום כל במשך הבית בכל

עולם. של דיחידו היחיד", "רשות - הוא יהודי כל של האמיתי) (מקומו ביתו הרי הענינים ופנימיות

"טורי הרבים", ב"רשות ומסתובב היחיד"), ("רשות מביתו יוצא שיהודי מצב יתכן לפעמים - מאי אלא
דפרודא".

שיהודי היינו, דתרמודאי. ריגלא דכליא עד מבחוץ ביתו פתח על להאיר - חנוכה דנרות הפעולה באה זה ועל
שיפסיקו ("תרמודאי") הרבים" ב"רשות שמסתובבים אלו על שפועל עד אור", ותורה מצוה ב"נר החוץ את מאיר

עולם. של דיחידו היחיד", ל"רשות - לבתיהם ויחזרו הרבים", ב"רשות להסתובב

כאשר אבל כו', לגמרי המציאות ביטול פירושו ש"כליא" הוא טוען - "משכיל" עם זה בענין מדברים כאשר
ש"תרמודאי" שבדבר, הפשוט כפירוש אלא כן, לחשוב כלל דעתו על עולה לא - פשוט יהודי עם מדברים

כנ"ל. היחיד", ל"רשות ונכנסים הרבים", ב"רשות להסתובב מפסיקים

"תרמודאי") הרבים" ב"רשות שהסתובבו שאלו בלבד זו שלא - בזה להוסיף הרביםויש מרשות יוצאים (
עצמה: הרבים" ד"רשות המציאות את מהפכים שעלֿידיֿזה זאת, עוד אלא היחיד", ל"רשות וחוזרים

אין ואם בניֿאדם, ריבוא ששים בה שמהלכים עלֿידיֿזה – היא הלכה עלֿפי הרבים" "רשות של מציאותה
הרבים". "רשות של גדר לזה אין - אחד) חסר ריבוא ששים (אפילו בניֿאדם ריבוא ששים בה מהלכים

כאשר אפילו הרי הרבים"), ("רשות ברחוב עוד יסתובבו שלא "תרמודאי" על פועלים כאשר - ועלֿפיֿזה
ששים כאן מהלכים אין ששוב מכיון הרבים", ד"רשות הגדר כבר מתבטל אזי בלבד, מהם אחד על זאת פועלים
לא שכולם ה"תרמודאי", כל על זאת פועלים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחד), חסר רבוא (ס' בניֿאדם ריבוא
את שמהפכים היינו, הרבים", ד"רשות הגדר מתבטל שעלֿידיֿזה בוודאי הרי - הרבים" ב"רשות עוד יסתובבו

לקדושה. דפרודא") ("טורי הרבים" ד"רשות הענין
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:ובהקדים בפועל. למעשה בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
את ומבין שומע הוא - ההתוועדות בעת הנאמרים הדברים והבנת בשמיעת להסתפק שאין ופשוט מובן
יב) צא, פרשה רבה (בראשית במדרש [כמסופר ופרח" "כפתור ומכריז בעיניו, חן מוצא הפירוש ואכן הפירוש,
אלא - הדבר מסתיים ובזה ופרח"], כפתור אומר: היה טרפון, רבי לפני מתוקן דבר אומר אדם שהיה "בשעה

העיקר". הוא "המעשה שהרי בפועל, למעשה יבואו שהדברים היא, הכוונה עיקר

שמסתובבים אלו על ולפעול אור", ותורה מצוה ב"נר החוץ את להאיר צריך יהודי שכל - היא וההוראה
האמיתי למקומם יחזרו אלא הרבים", ד"רשות ב"הוֿהא" מונחים ולהיות להסתובב שיפסיקו הרבים" ב"רשות

עולם. של דיחידו היחיד", "רשות -

נפעל חנוכה נר הדלקת שעלֿידי ההתוועדות בעת בפירוש שמע הוא ולטעון: ה"משכיל" לבוא יכול וכאן
בד' ולהסתגר בביתו לשבת יכול הוא - הרבה לטרוח צריך אינו כן, ואם דתרמודאי", ריגלא ד"כליא הענין
ממילא) (בדרך יפעל בוודאי ועלֿידיֿזה דקות), חמישים (או שעה חצי ולהמתין חנוכה, נר להדליק אמותיו,

דתרמודאי". ריגלא ד"כליא הענין את

ואףֿעלֿפיֿכן, זו, "עצה" אודות בוודאי ידע דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק לו: אומרים זה על הנה
הרבים", ב"רשות להסתובב שיפסיקו שם הנמצאים היהודים על ולפעול הרבים", ל"רשות לצאת ותבע דרש

למקו עולם!ויחזרו של דיחידו היחיד" ב"רשות האמיתי מם

עשו שלא מה ולהשלים לתקן יכולים עדיין - חנוכה דימי אחדים ימים עברו שכבר אףֿעלֿפי והנה,
שעברו: בימים

דחנוכה רביעי שבליל היינו, היוצאין", ימים "כנגד מדליקים ויום יום שבכל באופן היא חנוכה נר הדלקת
ישנם היוצאין" "ימים שכל ונמצא, הראשון, ויום השני יום השלישי, יום הרביעי, יום כנגד נרות ד' מדליקים
זה שביום היינו, חנוכה, ימי שמונת כל כנגד נרות, שמונה מדליקים שאז - דחנוכה שמיני בליל וכן זה. ביום

בפועל. חנוכה ימי כל ישנם

לתושיה". ד"כפלים באופן ואדרבה: הקודמים, בימים שהחסירו מה ולהשלים לתקן ניתן ולכן,

ימים שלשה במשך חנוכה עניני בכל עצומה ביגיעה התייגעו שכבר הטוענים ישנם - גיסא ולאידך
מנוחה. של אחד יום - הפחות לכל קימעא, לנוח רצונם - הם טוענים - ולכן רצופים,

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום - שענינו השבת, ביום נמצאים כאשר - הם טוענים - ובפרט
ודוגמא מעין אמנם השבת], יום של השיר - השבת" ליום שיר "מזמור בפירוש תמיד) (סוף במשנה [כמובא

לבוא. דלעתיד המנוחה ודוגמת מעין זה הרי סוףֿכלֿסוף אבל בלבד,

צריך שיהודי היינו, חיל", אל מחיל ילכו שנאמר כו' מנוחה להם אין חכמים "תלמידי אומרים: זה על הנה
מנוחה". להם "אין - מנוחה של ענין אצלו שייך שלא עד חיל", אל "מחיל הליכה של בתנועה תמיד להיות

אףֿעלֿפיֿכן, אבל "עניו"... שהנך יודעים הכל לו: אומרים - חכם" "תלמיד בדרגת שאינו טוען וכאשר
"תלמיד בבחינת הוא בניך") ("כל מישראל ואחד אחד שכל היינו, ה'", לימודי בניך "וכל מפורש פסוק ישנו
אבל וכו', מיוחד סוג בוניך", אלא בניך "אלֿתקרי לימוד ישנו השני, ל"בניך" בנוגע - ה'"). ("לימודי חכם"

כפשוטו. בניך" "כל - מישראל ואחד אחד כל על קאי הראשון "בניך"

בתנועה להיות יהודי צריך החול) בימי (גם ויום יום שבכל היינו, כולם, הזמנים בכל אמורים הדברים ואם
השבת. ביום הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - חיל" אל "מחיל הליכה של

סעו - שבת דעונג הענין אמנם ישנו השבת להיותביום צריכה זו שאכילה ומובן וכו', שמן בשר שבת, דת
קבלת שהרי שמן... בשר לאכול שצריך זה על ומתאנח שגונח עול, קבלת של באופן ולא דוקא, תענוג מתוך

הפכיות! תנועות ב' הם ותענוג עול

הוא שלו שהתענוג אלא תענוג, מתוך היא שעבודתו פשוט" "עבד של הדרגא אודות מדובר כאשר ואפילו
התענוג, ענין ישנו סוףֿכלֿסוף הרי האדון, תענוג

עוף, בשר ועז, כבש בשר מאשר יותר טעים שהוא דוקא, שור" "בשר לאכול הוא משתדל - שכן ומכיון
דגים, - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
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:ובהקדים בפועל. למעשה בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
את ומבין שומע הוא - ההתוועדות בעת הנאמרים הדברים והבנת בשמיעת להסתפק שאין ופשוט מובן
יב) צא, פרשה רבה (בראשית במדרש [כמסופר ופרח" "כפתור ומכריז בעיניו, חן מוצא הפירוש ואכן הפירוש,
אלא - הדבר מסתיים ובזה ופרח"], כפתור אומר: היה טרפון, רבי לפני מתוקן דבר אומר אדם שהיה "בשעה

העיקר". הוא "המעשה שהרי בפועל, למעשה יבואו שהדברים היא, הכוונה עיקר

שמסתובבים אלו על ולפעול אור", ותורה מצוה ב"נר החוץ את להאיר צריך יהודי שכל - היא וההוראה
האמיתי למקומם יחזרו אלא הרבים", ד"רשות ב"הוֿהא" מונחים ולהיות להסתובב שיפסיקו הרבים" ב"רשות

עולם. של דיחידו היחיד", "רשות -

נפעל חנוכה נר הדלקת שעלֿידי ההתוועדות בעת בפירוש שמע הוא ולטעון: ה"משכיל" לבוא יכול וכאן
בד' ולהסתגר בביתו לשבת יכול הוא - הרבה לטרוח צריך אינו כן, ואם דתרמודאי", ריגלא ד"כליא הענין
ממילא) (בדרך יפעל בוודאי ועלֿידיֿזה דקות), חמישים (או שעה חצי ולהמתין חנוכה, נר להדליק אמותיו,

דתרמודאי". ריגלא ד"כליא הענין את

ואףֿעלֿפיֿכן, זו, "עצה" אודות בוודאי ידע דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק לו: אומרים זה על הנה
הרבים", ב"רשות להסתובב שיפסיקו שם הנמצאים היהודים על ולפעול הרבים", ל"רשות לצאת ותבע דרש

למקו עולם!ויחזרו של דיחידו היחיד" ב"רשות האמיתי מם

עשו שלא מה ולהשלים לתקן יכולים עדיין - חנוכה דימי אחדים ימים עברו שכבר אףֿעלֿפי והנה,
שעברו: בימים

דחנוכה רביעי שבליל היינו, היוצאין", ימים "כנגד מדליקים ויום יום שבכל באופן היא חנוכה נר הדלקת
ישנם היוצאין" "ימים שכל ונמצא, הראשון, ויום השני יום השלישי, יום הרביעי, יום כנגד נרות ד' מדליקים
זה שביום היינו, חנוכה, ימי שמונת כל כנגד נרות, שמונה מדליקים שאז - דחנוכה שמיני בליל וכן זה. ביום

בפועל. חנוכה ימי כל ישנם

לתושיה". ד"כפלים באופן ואדרבה: הקודמים, בימים שהחסירו מה ולהשלים לתקן ניתן ולכן,

ימים שלשה במשך חנוכה עניני בכל עצומה ביגיעה התייגעו שכבר הטוענים ישנם - גיסא ולאידך
מנוחה. של אחד יום - הפחות לכל קימעא, לנוח רצונם - הם טוענים - ולכן רצופים,

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום - שענינו השבת, ביום נמצאים כאשר - הם טוענים - ובפרט
ודוגמא מעין אמנם השבת], יום של השיר - השבת" ליום שיר "מזמור בפירוש תמיד) (סוף במשנה [כמובא

לבוא. דלעתיד המנוחה ודוגמת מעין זה הרי סוףֿכלֿסוף אבל בלבד,

צריך שיהודי היינו, חיל", אל מחיל ילכו שנאמר כו' מנוחה להם אין חכמים "תלמידי אומרים: זה על הנה
מנוחה". להם "אין - מנוחה של ענין אצלו שייך שלא עד חיל", אל "מחיל הליכה של בתנועה תמיד להיות

אףֿעלֿפיֿכן, אבל "עניו"... שהנך יודעים הכל לו: אומרים - חכם" "תלמיד בדרגת שאינו טוען וכאשר
"תלמיד בבחינת הוא בניך") ("כל מישראל ואחד אחד שכל היינו, ה'", לימודי בניך "וכל מפורש פסוק ישנו
אבל וכו', מיוחד סוג בוניך", אלא בניך "אלֿתקרי לימוד ישנו השני, ל"בניך" בנוגע - ה'"). ("לימודי חכם"

כפשוטו. בניך" "כל - מישראל ואחד אחד כל על קאי הראשון "בניך"

בתנועה להיות יהודי צריך החול) בימי (גם ויום יום שבכל היינו, כולם, הזמנים בכל אמורים הדברים ואם
השבת. ביום הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - חיל" אל "מחיל הליכה של

סעו - שבת דעונג הענין אמנם ישנו השבת להיותביום צריכה זו שאכילה ומובן וכו', שמן בשר שבת, דת
קבלת שהרי שמן... בשר לאכול שצריך זה על ומתאנח שגונח עול, קבלת של באופן ולא דוקא, תענוג מתוך

הפכיות! תנועות ב' הם ותענוג עול

הוא שלו שהתענוג אלא תענוג, מתוך היא שעבודתו פשוט" "עבד של הדרגא אודות מדובר כאשר ואפילו
התענוג, ענין ישנו סוףֿכלֿסוף הרי האדון, תענוג

עוף, בשר ועז, כבש בשר מאשר יותר טעים שהוא דוקא, שור" "בשר לאכול הוא משתדל - שכן ומכיון
דגים, - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
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יש - הסעודות לשאר בנוגע אבל דוקא, דגים לאכילת בנוגע מיוחד "שטורעם" ישנו שלישית [בסעודה
שור"]. ל"בשר עד יותר, טעימים מאכלים לאכול להשתדל

המשובח הטעם עם ולא השבת, קדושת עם קשור להיות צריך שלו שהתענוג לדעת עליו זה, עם ביחד אבל
שור"!... "בשר של

קדושת מצד הוא התענוג כאשר (גם שור בשר באכילת אינה השבת דיום העבודה שלימות - יותר ובעומק
ומצוותיה: התורה בעניני חיל" אל "מחיל הליכה - ובכללות יותר, נעלים בענינים אלא השבת),

הראה פעם אשר הידוע "המעשה מובא (818 עמוד ב חלק קונטרסים המאמרים (ספר חסידות במאמר
שולחן, אצל ויושב "שטריימל"] - [כולל שבתֿקודש בבגדי מלובש שור לתלמידיו נשמתוֿעדן הבעלֿשםֿטוב
בשבת, בשר באכילת המצוה את לקיים רצונו תוקף ומפני שבת, מצות לקיים בשר שאכל אחד צדיק היה כי

משתנים". דאינם ידוע שבת ולבושי כן, עצמו נעשה

לא - ב"שטריימל" מלובש והיה שבת", מצות לקיים בשר שאכל אחד "צדיק אודות שמדובר אף כלומר:
הראה בוודאי שהרי ומצבו), מעמדו (לפי אליו השייך לבוש אמנם היה זה אלא אחר, מישהו לחקות שנסה מפני
מתאים זה שלבוש מובן, ב"שטריימל", מלובש אותו שראו ומכיון הדברים, אמיתת את לתלמידיו הבעלֿשםֿטוב
כן", עצמו נעשה בשבת, בשר באכילת המצוה את לקיים רצונו תוקף "מפני אףֿעלֿפיֿכן, – ומצבו למעמדו

ב"שטריימל"! מלובש "שור" ראו ולכן

בזה: והענין

ששלימות ומובן, דדומםֿצומחֿחיֿמדבר, הדרגות פרטי כל כלולים - אדם" קרויין "אתם - אדם כל אצל
שבמרכבה, שור פני - שבזה העילוי לתכלית עד שבו, ה"חי" לבחינת בנוגע רק לא - היא האדם של העבודה

שבו. "מדבר" לבחינת בנוגע - בעיקר אלא

מלובש "שור שבו ה"חי" בחינת עם קשורה בשבת בשר דאכילת המצוה בעניננו: שבת";ועלֿדרךֿזה בבגדי
של באופן ומצוותיה התורה בעניני ההוספה - היא שבו, ה"מדבר" בחינת עם הקשורה העבודה, שלימות ואילו

חיל". אל "מחיל הליכה

ובפרט חסידות, במאמר סיפור מצינו לא כלל שבדרך אף חסידות, במאמר הנ"ל סיפור הובא זה [ומטעם
בתרא (בבא כו' הכתוב" דיבר לא טמאה בהמה "בגנות שאפילו הכלל עם לכאורה מתאים אינו שתוכנו סיפור
לפרשת נח פרשת שבין החילוק ועלֿדרך הנ"ל. ההוראה את ללמוד צורך יש זה שבסיפור מכיון - א) קכג,
שפרשת מכיון - "טמאה" הלשון נאמר שמיני ובפרשת טהורה", איננה אשר "הבהמה נאמר נח שבפרשת שמיני,
כו']. ברור באופן הדברים את ולבאר לפרט צריכים ושם בפועל, להלכה בנוגע תורה, מתן לאחרי נאמרה שמיני

חנוכה, ימי עם הקשורה בעבודה לעסוק ולא לנוח ברצונו השבת שביום לטענה מקום שאין מובן ועלֿפיֿזה
הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי חיל", אל "מחיל ההליכה ממנו נדרשת השנה ימי בכל אם אדרבה: - כי

חנוכה. בעניני עבודה - חנוכה ובשבת השבת, ביום

מנחה בתפלת לקרוא שהולכים הפרשה עם חנוכה) ימי עבודת (אודות לעיל האמור כל את לקשר ויש
יהודה": אליו "ויגש - חנוכה דשבת

אליו ד"ויגש הפירוש וזהו המעשה. ענין הוא ו"יהודה" התלמוד, ענין הוא ש"יוסף" מקומות בכמה מבואר
ישראל בכללות והן מישראל, ואחד אחד כל של הפרטית בעבודתו הן מעשה, עם דתלמוד החיבור - יהודה"
למטה ונמשך יורד ד"תלמוד" שהעילוי כלומר, (יהודה). טבין עובדין מארי עם (יוסף) תורה דמארי החיבור -

בפועל. למעשה עד מטה,

"על שיאיר באופן שבתורה, דרזין רזין שמן, בחינת התורה, פנימיות הפצת - דחנוכה הענין תוכן גם וזהו
נעלים הכי שהענינים כלומר, בארוכה. כנ"ל דתרמודאי", ריגלא ש"כליא שפועלים ועד מבחוץ", ביתו פתח

(בחוץ). מטה למטה עד ונמשכים יורדים דאורייתא) (נשמתא

וכתוב אחד עץ לך "קח ויגש: פרשת בהפטרת המובא היעוד לקיום זוכים אלו ענינים בכל העבודה ועלֿידי
שענין בידך", לאחדים והיו גו' אחד אל אחד אותם וקרב גו' ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח גו' ליהודה עליו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

        

יו שניהם "יתחברו שאז לבוא. לעתיד יהיה ויגשזה שכתוב מה דהיינו האמיתי, היחוד בתכלית ביחד ויהודה סף
ב). מד, ויגש אור' ('תורה יגשו" באחד אחד שכתוב וכמו יהודה, אליו

ב"רשות הנמצאים היהודים על ולפעול הרבים" ל"רשות לצאת שיש חנוכה, דימי הנקודה זוהי - וכאמור
שבתורה) ("שמן" התורה דפנימיות לאור עד אור", ותורה מצוה ד"נר באור אותם שמאירים עלֿידיֿזה הרבים",

יגשו". באחד ד"אחד באופן ויהודה, יוסף ישראל, בני כל של אחדותם נפעלת שעלֿידיֿזה –

של אחת למציאות נעשים ישראל בני שכל היינו, הנה", ישובו גדול "קהל היעוד לקיום זוכים ממש ובקרוב
יחיד. לשון - גדול" "קהל

"משכני נאמר שעלֿזה האלקית, דנפש העבודה עלֿידי הבהמית דנפש הבירור אודות מדובר כאשר ולהעיר:
נפעל הבהמית דנפש הבירור שעלֿידי היינו, יחדיו, האלקית ונפש הבהמית נפש רבים, לשון נרוצה", אחריך
דקאי יחיד, לשון "הביאני" חדריו", המלך "הביאני נאמר לאחריֿזה הנה - האלקית נפש אצל גם המרוצה ענין
הרבים" ב"רשות שהיה הזולת וקירוב דבירור העבודה אודות מדובר כאשר מהֿשאיןֿכן האלקית; נפש על רק
הבהמית], נפש בירור עלֿידי האלקית נפש אצל שנפעל המרוצה ענין [עלֿדרך אצלו שנפעל העילוי מלבד הנה -
גדול" "קהל - אחת למציאות נעשים ששניהם באופן אלא יחדיו, שניהם - הנה" ישובו גדול ד"קהל הענין נפעל

יחיד. לשון

"והיו וכן הוי'", "גואלנו הקב"ה, של בידו - בידי" אחד "והיו היעוד לקיום זוכים שעלֿידיֿזה – וכאמור
עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה לעולם", להם נשיא עבדי "דוד צדקנו, משיח של בידו - בידך" לאחדים

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח

* * *

שבו הפרטי מהיום הנלמדת נוספת הוראה ישנה חנוכה, שבת עם הקשורה הכללית ההוראה על נוסף
דחנוכה: שלישי יום - זו בשנה חנוכה שבת חל

היא השלישי דיום הקריאה והרי חנוכה, דימי התורה מקריאת מובן, - דחנוכה שלישי דיום המיוחד הענין
חלון". בן אליאב זבולון לבני נשיא השלישי "ביום -

בצאתך". "זבולון - הוא השני] דיום הנשיא ישכר, לאחרי בבואו [בפרט זבולון של המיוחד ענינו והנה,
"זבולון טבין, עובדין מארי - ענינו וזבולון תורה. מארי באוהליך", "ישכר התורה, לימוד - ענינו ישכר כלומר:
העולם בעניני להתעסקות עד גשמיים, בדברים המצוות מקיום החל העולם, בעניני לעסוק יציאה בצאתך",

"פרקמטיא".כפשוטם -

יהודה": למטה עמינדב בן נחשון גו' הראשון ביום "המקריב - לשניהם ובהקדמה

ההקדמה וזוהי כו', לים שקפץ ז"ל רבותינו במדרשי כמסופר נפש, מסירת - הוא עמינדב בן נחשון של ענינו
תחילה". בתורה ד"ברכו הענין עלֿדרך המצוות, קיום והן התורה לימוד הן העבודה, ענין לכללות

כל ללא להקב"ה, הרצון מסירת שענינו ומסירותֿנפש, הביטול תנועת - היא העבודה התחלת כלומר:
הקדמה ולאחרי עצים. לחטוב נצטווינו אילו הידוע: ובלשון ממנו, הנדרשת העבודה פרטי הם מה נפקאֿמינה
התעסקות - כולל המצוות, קיום - כך ואחר (ישכר), התורה לימוד - לראש לכל העבודה, עניני פרטי באים - זו

(זבולון). ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג העולם, בעניני

דחנוכה: הענין כללות עם הקשר מובן עלֿפיֿזה

חנוכה שבין החילוק מתבטא ובזה דוקא. מבחוץ ביתו פתח על להאיר - היא דחנוכה המיוחדת הנקודה
"ברוב המגילה קריאת עלֿידי הוא דפורים הפרסום הרי - ניסא" ד"פרסומי הענין ישנו שבשניהם שאף לפורים,
פח, (שבת תורה מתן כבר", שקיבלו מה "קיימו - דפורים הענין כללות [עלֿדרך הכנסת בבית מלך" הדרת עם

דוקא. מבחוץ" ביתו פתח "על - הוא דחנוכה הפרסום ואילו א)],

כדי דוקא, הרבים") ("רשות לחוץ יציאה בצאתך", "זבולון - זבולון של ענינו כללות ובדוגמת עלֿדרך וזהו
העולם. עניני בבירור לעסוק
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כי         

יו שניהם "יתחברו שאז לבוא. לעתיד יהיה ויגשזה שכתוב מה דהיינו האמיתי, היחוד בתכלית ביחד ויהודה סף
ב). מד, ויגש אור' ('תורה יגשו" באחד אחד שכתוב וכמו יהודה, אליו

ב"רשות הנמצאים היהודים על ולפעול הרבים" ל"רשות לצאת שיש חנוכה, דימי הנקודה זוהי - וכאמור
שבתורה) ("שמן" התורה דפנימיות לאור עד אור", ותורה מצוה ד"נר באור אותם שמאירים עלֿידיֿזה הרבים",

יגשו". באחד ד"אחד באופן ויהודה, יוסף ישראל, בני כל של אחדותם נפעלת שעלֿידיֿזה –

של אחת למציאות נעשים ישראל בני שכל היינו, הנה", ישובו גדול "קהל היעוד לקיום זוכים ממש ובקרוב
יחיד. לשון - גדול" "קהל

"משכני נאמר שעלֿזה האלקית, דנפש העבודה עלֿידי הבהמית דנפש הבירור אודות מדובר כאשר ולהעיר:
נפעל הבהמית דנפש הבירור שעלֿידי היינו, יחדיו, האלקית ונפש הבהמית נפש רבים, לשון נרוצה", אחריך
דקאי יחיד, לשון "הביאני" חדריו", המלך "הביאני נאמר לאחריֿזה הנה - האלקית נפש אצל גם המרוצה ענין
הרבים" ב"רשות שהיה הזולת וקירוב דבירור העבודה אודות מדובר כאשר מהֿשאיןֿכן האלקית; נפש על רק
הבהמית], נפש בירור עלֿידי האלקית נפש אצל שנפעל המרוצה ענין [עלֿדרך אצלו שנפעל העילוי מלבד הנה -
גדול" "קהל - אחת למציאות נעשים ששניהם באופן אלא יחדיו, שניהם - הנה" ישובו גדול ד"קהל הענין נפעל

יחיד. לשון

"והיו וכן הוי'", "גואלנו הקב"ה, של בידו - בידי" אחד "והיו היעוד לקיום זוכים שעלֿידיֿזה – וכאמור
עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה לעולם", להם נשיא עבדי "דוד צדקנו, משיח של בידו - בידך" לאחדים

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח

* * *

שבו הפרטי מהיום הנלמדת נוספת הוראה ישנה חנוכה, שבת עם הקשורה הכללית ההוראה על נוסף
דחנוכה: שלישי יום - זו בשנה חנוכה שבת חל

היא השלישי דיום הקריאה והרי חנוכה, דימי התורה מקריאת מובן, - דחנוכה שלישי דיום המיוחד הענין
חלון". בן אליאב זבולון לבני נשיא השלישי "ביום -

בצאתך". "זבולון - הוא השני] דיום הנשיא ישכר, לאחרי בבואו [בפרט זבולון של המיוחד ענינו והנה,
"זבולון טבין, עובדין מארי - ענינו וזבולון תורה. מארי באוהליך", "ישכר התורה, לימוד - ענינו ישכר כלומר:
העולם בעניני להתעסקות עד גשמיים, בדברים המצוות מקיום החל העולם, בעניני לעסוק יציאה בצאתך",

"פרקמטיא".כפשוטם -

יהודה": למטה עמינדב בן נחשון גו' הראשון ביום "המקריב - לשניהם ובהקדמה

ההקדמה וזוהי כו', לים שקפץ ז"ל רבותינו במדרשי כמסופר נפש, מסירת - הוא עמינדב בן נחשון של ענינו
תחילה". בתורה ד"ברכו הענין עלֿדרך המצוות, קיום והן התורה לימוד הן העבודה, ענין לכללות

כל ללא להקב"ה, הרצון מסירת שענינו ומסירותֿנפש, הביטול תנועת - היא העבודה התחלת כלומר:
הקדמה ולאחרי עצים. לחטוב נצטווינו אילו הידוע: ובלשון ממנו, הנדרשת העבודה פרטי הם מה נפקאֿמינה
התעסקות - כולל המצוות, קיום - כך ואחר (ישכר), התורה לימוד - לראש לכל העבודה, עניני פרטי באים - זו

(זבולון). ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג העולם, בעניני

דחנוכה: הענין כללות עם הקשר מובן עלֿפיֿזה

חנוכה שבין החילוק מתבטא ובזה דוקא. מבחוץ ביתו פתח על להאיר - היא דחנוכה המיוחדת הנקודה
"ברוב המגילה קריאת עלֿידי הוא דפורים הפרסום הרי - ניסא" ד"פרסומי הענין ישנו שבשניהם שאף לפורים,
פח, (שבת תורה מתן כבר", שקיבלו מה "קיימו - דפורים הענין כללות [עלֿדרך הכנסת בבית מלך" הדרת עם

דוקא. מבחוץ" ביתו פתח "על - הוא דחנוכה הפרסום ואילו א)],

כדי דוקא, הרבים") ("רשות לחוץ יציאה בצאתך", "זבולון - זבולון של ענינו כללות ובדוגמת עלֿדרך וזהו
העולם. עניני בבירור לעסוק
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כב        

העבודה לכללות בנוגע יתירה הדגשה ישנה זבולון", לבני "נשיא דחנוכה, השלישי שביום מובן ועלֿפיֿזה
חנוכה. דעניני הכללי התוכן שזהו דוקא, ה"חוץ" עם והתעסקות דפעולה

היינו, היוצאין", "ימים כנגד היא חנוכה נר שהדלקת י) (סעיף לעיל האמור שעלֿפי – בזה להוסיף ויש
השלישי) (ביום דזבולון העבודה שעלֿידי נמצא, ראשון, ויום שני יום כנגד גם בפועל מדליקים השלישי שביום

ראשון). ויום שני (יום ויהודה דישכר העבודה בעניני גם אור מוסיפים

שעוסק ליהודי - היא בזה הכוונה הרי זבולון, שבעבודת העילוי אודות מדברים שכאשר ופשוט מובן
מצות לקיים ביתו, בני את לפרנס כדי בזה לעסוק שמוכרח בידעו בליתֿברירה, מסחר וכיוצאבעניני צדקה

יהודי. של האמיתית מציאותו שזוהי בידעו התורה, ללימוד פנוי רגע כל לנצל הוא משתדל שכן, ומכיון בזה,
לעצמו, ומאחל כולם, על ולהערים לסובב יצליח כיצד - ה"עסק" בעניני ישותו בכל לגמרי שמונח מי ישנו
שמסובב [לאחרי כולם את ולסובב להעלים משתדל כיום אם ככה: פעמים כמה במסחרו יצליח לבוא שלעתיד
לסובב יצליח לבוא שלעתיד לעצמו מתאר מצוה"... מצוה ש"שכר מכיון הרי הראש...], את לעצמו ומבלבל

כולו! העולם את

הדבר יהיה - לבוא לעתיד הרי והגבלה, מדידה של באופן המסחר שבעניני הערמומיות מתנהלת כיום אם
והגבלה... מדידה מכל שלמעלה באופן

הדברים! כוונת היא לכך לא - כאמור - הנה

- הוא בלבבו להתברך שיכול טוב הכי שהדבר בפשטות, ידע דנא, מקדמת ועוד הקודם, בדור פשוט יהודי
בעצמו שהוא כך חדשה" ב"נשמה הקב"ה אותו יזכה ואם חכם"! "תלמיד שהוא ב"חתן" אותו יזכה שהקב"ה
בלימוד לעסוק וחפץ מוכן היה מצדו הוא - מזה! יותר גדול אושר לך אין - מכם" "תלמיד בדרגת להיות יוכל
יכול אינו וכו'] החינוך מפני או הכשרון, העדר מפני [אם שונות שמסיבות אלא כולו, היום כל במשך התורה
"ועמדו היעוד יקויים לבוא לעתיד פרנסה. עניני עבור היום שעות רוב את להקדיש ומוכרח זו, שאיפה למלא

הפרנסה. בעניני בעצמו לעסוק עליו - הזה בזמן אבל צאנכם", ורעו זרים

אלא תורה", תלמוד בהלכות ואחד אחד לכל הניתנה "כדת לתורה, עתים קביעת לו שיש בלבד זו לא ולכן,
שמציאותו בידעו התורה, בלימוד לעסוק שאיפתו את למלא ורץ הוא ממהר - פנוי רגע לו יש כאשר זאת, עוד

התורה. לימוד - היא האמיתית

לא "אפילו ב): (צט, מנחות במסכת יוחאי בן שמעון רבי של מאמרו שלפניֿזה בהתוועדות שנזכר וכפי
הוא עסוק היום שעות רוב שבמשך אף כלומר, ימוש", לא קיים וערבית שחרית שמע קריאת אלא אדם קרא
יוחאי בן שמעון רבי פוסק מכלֿמקום, וערבית, שחרית קריאתֿשמע לקרוא אם כי פנאי לו ואין המסחר, בעניני
ולילה", יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר ימוש "לא שכתוב מה מקיים שעלֿידיֿזה – אומנתו" ש"תורתו -
בשעות גם - וזאת בזה), וכיוצא (קריאתֿשמע התורה בלימוד ורק אך מונחת מציאותו שכל מכיון - הדבר וטעם

המסחר. בעניני ההכרח) (מפני הוא עסוק שבהם

המסחר! בעניני כולם את ולסובב להערים שיצליח - יהיה לבוא לעתיד ששכרו דעתו על יעלה לא כזה יהודי
שבפשוט פשוט יהודי אודותהוא יודע אינו ובודאי מצוה", מצוה "שכר ז"ל רבותינו מאמר אודות יודע שאינו ים

לבוא לעתיד ששכרו דעתו על עולה אינו ולכן לט), פרק (תניא מהותה" נדע ש"משכרה הזקן אדמו"ר ביאור
ומצד ההכרח, מפני אלא אינה המסחר בעניני התעסקותו כל - הזה)! בזמן התעסק (שבהם מסחר ב..עניני יהיה

ולילה". יומם גו' ימוש ד"לא באופן התורה בלימוד הוא מונח - פנימיותו

ועד העולם, בירור - דזבולון בעבודה מיוחד עילוי שישנו מסבירים, כזה, במצב שנמצא ליהודי הנה
יג). סעיף (כנ"ל ויהודה דישכר בעבודה גם אור תוספת נפעל שעלֿידיֿזה

"על להאיר היא דחנוכה הכללית שהנקודה לזה נוסף כי: דחנוכה, השלישי ביום - כאמור - מודגש זה וענין
נשיא של קרבנו זבולון", לבני "נשיא - דחנוכה השלישי ביום מיוחדת הדגשה ישנה דוקא, מבחוץ" ביתו פתח
"זבולון - שענינו יב)], ז, נשא רש"י (פירוש הביא" "משלו אלא משבטו" גבה ש"לא [אף שבטו כל עבור זבולון

(פרקמטיא). העולם בבירור לעסוק יציאה בצאתך",

הן - בזה והכוונה דזבולון, העבודה שבאופן העילוי מודגש אזי - דחנוכה השלישי יום מגיע כאשר ולכן:
שעבודתם ליהודים הוראה והן טבין), עובדין (מארי דזבולון בקו היא שעבודתם היהודים עבור עידוד של ענין
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ד"עובדין העבודה על מיוחדת הדגשה אצלם) (גם להיות צריכה זה שבזמן - תורה) (מארי דישכר בקו היא
חסדים, בגמילות לעסוק צריכים חכמים תלמידי ש"גם ה) (סימן הקודש באגרת הזקן אדמו"ר שמבאר כפי טבין",

לו". אין תורה שאפילו ז"ל רבותינו כמאמר

בירור - זבולון" לבני "נשיא דחנוכה, השלישי ביום ביותר המודגשת חנוכה, דימי ההוראה כללות וזוהי
ברשות המסתובבים ה"תרמודאי" של מציאותם את שמהפכים ועד דוקא, מבחוץ ביתו פתח על להאיר העולם,

בארוכה. כנ"ל דפרודא", "טורי עצמה, הרבים דרשות המציאות כללות את מהפכים מזו: ויתירה הרבים,
בפירוש ג) לה, (בהעלותך תורה' ב'לקוטי כמבואר - לגאולה הגלות ענין כללות את מהפכים שעלֿידיֿזה ועד
גילוי על דקאי אל"ף, בתוספת גאולה", "לשון הוא ש"גולה" חנוכה, שבת שבהפטרת ראשה" על "וגולה הפסוק

עולם" של "אלופו "נעשהוהמשכת ואז חנוכה), (נר אור" ותורה מצוה ב"נר העולם את שמאירים עלֿידיֿזה –
גאולה". בחינת גולה מבחינת

כולל כולם, התפילות ובכל היום", כל קוינו לישועתך "כי החול: דימי התפילות בכל שמבקשים ומהבקשה
ממש, בפועל הדבר לקיום ממש בקרוב זוכים - ברחמים" לציון בשובך עינינו "ותחזינה טובים: וימים בשבתות

לבוא, לעתיד יהיה זה שענין יב) (סעיף כנ"ל - יהודה" אליו ד"ויגש הענין גם יקויים ואז

דידן. בעגלא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

* * *

,בטוב שמסיימים הכלל אודות ואילך) נד (סעיף כסלו די"ט בהתוועדות שדובר מה להשלים המקום כאן
(המושכת אגדה עניני טוב, בדבר הוא הסיום שבכולם להרמב"ם, החזקה" "יד שבספר החלקים בכל גם הוא שכן

בזה. וכיוצא ומוסר, אדם) של לבו
טהרה: ספר וסיום נשים, דספר לסיום בנוגע ביאור דרוש ולכאורה,

"(ולא) בתיבת הסיום ולכאורה, תחטא". ולא גו' אהלך שלום כי וידעת "שנאמר הוא: נשים ספר סיום
טוב? בדבר אינו תחטא"

גילוליכם ומכל טומאותיכם מכל וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי אומר הוא "הרי הוא: טהרה ספר וסיום
עון "חטא בתיבות הסיום ולכאורה, אמן". ואשמה, עון חטא מכל יטהרנו הרבים ברחמיו השם אתכם, אטהר

טוב? בדבר אינו ואשמה"

שיהא "התקינו ברכות, במסכת המשנה סיום אודות הנ"ל בהתוועדות המדובר עלֿפי יותר מתחזקת זו קושיא
תורתך הפרו אומר נתן רבי תורתך, הפרו לה' לעשות עת ואומר כו' שנאמר בשם, חבירו שלום את שואל אדם
עת משום תורתך ("הפרו הפוך בסדר הפסוק בהבאת מתבטא נתן רבי של שחידושו לה'", לעשות עת משום
אהלך שלום כי "וידעת הפסוק את להביא הרמב"ם יכול היה שעלֿפיֿזה, – טוב בדבר לסיים כדי לה'") לעשות

טוב? בדבר לסיים כדי אהלך", שלום כי וידעת תחטא "ולא הפוך, באופן גו'"

את להקדים אם כי הפסוק, סדר את לשנות כלל צריך שאינו טהרה, ספר לסיום בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
אטהר גו' עליכם וזרקתי "שנאמר ולסיים: ואשמה", עון חטא מכל יטהרנו הרבים ברחמיו "השם הבקשה

טוב. בדבר סיום אתכם",

להבין: צריך גם

(בפירוש הרמב"ם כותב - תורתך" הפרו לה' לעשות "עת בענין ברכות, מסכת בסוף המשנה דברי בפירוש
על לרשעים והעונש הפרעון על קאי לה'" לעשות ש"עת שלו) אינוהמשניות - ועלֿפיֿזה תורתך". ש"הפרו זה

לסיים שיש הכלל עם לה'"] לעשות עת משום תורתך "הפרו נתן: רבי של [דבריו זה סיום מתאים כיצד מובן:
עונש? של ענין על קאי לה'" לעשות ש"עת מפרש הרמב"ם הרי טוב, בדבר

:בזה והביאור
צריך הסיום (ב) טוב, דבר שהיא בתיבה להיות צריך הסיום (א) פירושים: ב' ישנם בטוב, שמסיימים בכלל

טוב. דבר הוא שתוכנו בענין להיות
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כג         

ד"עובדין העבודה על מיוחדת הדגשה אצלם) (גם להיות צריכה זה שבזמן - תורה) (מארי דישכר בקו היא
חסדים, בגמילות לעסוק צריכים חכמים תלמידי ש"גם ה) (סימן הקודש באגרת הזקן אדמו"ר שמבאר כפי טבין",

לו". אין תורה שאפילו ז"ל רבותינו כמאמר

בירור - זבולון" לבני "נשיא דחנוכה, השלישי ביום ביותר המודגשת חנוכה, דימי ההוראה כללות וזוהי
ברשות המסתובבים ה"תרמודאי" של מציאותם את שמהפכים ועד דוקא, מבחוץ ביתו פתח על להאיר העולם,

בארוכה. כנ"ל דפרודא", "טורי עצמה, הרבים דרשות המציאות כללות את מהפכים מזו: ויתירה הרבים,
בפירוש ג) לה, (בהעלותך תורה' ב'לקוטי כמבואר - לגאולה הגלות ענין כללות את מהפכים שעלֿידיֿזה ועד
גילוי על דקאי אל"ף, בתוספת גאולה", "לשון הוא ש"גולה" חנוכה, שבת שבהפטרת ראשה" על "וגולה הפסוק

עולם" של "אלופו "נעשהוהמשכת ואז חנוכה), (נר אור" ותורה מצוה ב"נר העולם את שמאירים עלֿידיֿזה –
גאולה". בחינת גולה מבחינת

כולל כולם, התפילות ובכל היום", כל קוינו לישועתך "כי החול: דימי התפילות בכל שמבקשים ומהבקשה
ממש, בפועל הדבר לקיום ממש בקרוב זוכים - ברחמים" לציון בשובך עינינו "ותחזינה טובים: וימים בשבתות

לבוא, לעתיד יהיה זה שענין יב) (סעיף כנ"ל - יהודה" אליו ד"ויגש הענין גם יקויים ואז

דידן. בעגלא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

* * *

,בטוב שמסיימים הכלל אודות ואילך) נד (סעיף כסלו די"ט בהתוועדות שדובר מה להשלים המקום כאן
(המושכת אגדה עניני טוב, בדבר הוא הסיום שבכולם להרמב"ם, החזקה" "יד שבספר החלקים בכל גם הוא שכן

בזה. וכיוצא ומוסר, אדם) של לבו
טהרה: ספר וסיום נשים, דספר לסיום בנוגע ביאור דרוש ולכאורה,

"(ולא) בתיבת הסיום ולכאורה, תחטא". ולא גו' אהלך שלום כי וידעת "שנאמר הוא: נשים ספר סיום
טוב? בדבר אינו תחטא"

גילוליכם ומכל טומאותיכם מכל וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי אומר הוא "הרי הוא: טהרה ספר וסיום
עון "חטא בתיבות הסיום ולכאורה, אמן". ואשמה, עון חטא מכל יטהרנו הרבים ברחמיו השם אתכם, אטהר

טוב? בדבר אינו ואשמה"

שיהא "התקינו ברכות, במסכת המשנה סיום אודות הנ"ל בהתוועדות המדובר עלֿפי יותר מתחזקת זו קושיא
תורתך הפרו אומר נתן רבי תורתך, הפרו לה' לעשות עת ואומר כו' שנאמר בשם, חבירו שלום את שואל אדם
עת משום תורתך ("הפרו הפוך בסדר הפסוק בהבאת מתבטא נתן רבי של שחידושו לה'", לעשות עת משום
אהלך שלום כי "וידעת הפסוק את להביא הרמב"ם יכול היה שעלֿפיֿזה, – טוב בדבר לסיים כדי לה'") לעשות

טוב? בדבר לסיים כדי אהלך", שלום כי וידעת תחטא "ולא הפוך, באופן גו'"

את להקדים אם כי הפסוק, סדר את לשנות כלל צריך שאינו טהרה, ספר לסיום בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
אטהר גו' עליכם וזרקתי "שנאמר ולסיים: ואשמה", עון חטא מכל יטהרנו הרבים ברחמיו "השם הבקשה

טוב. בדבר סיום אתכם",

להבין: צריך גם

(בפירוש הרמב"ם כותב - תורתך" הפרו לה' לעשות "עת בענין ברכות, מסכת בסוף המשנה דברי בפירוש
על לרשעים והעונש הפרעון על קאי לה'" לעשות ש"עת שלו) אינוהמשניות - ועלֿפיֿזה תורתך". ש"הפרו זה

לסיים שיש הכלל עם לה'"] לעשות עת משום תורתך "הפרו נתן: רבי של [דבריו זה סיום מתאים כיצד מובן:
עונש? של ענין על קאי לה'" לעשות ש"עת מפרש הרמב"ם הרי טוב, בדבר

:בזה והביאור
צריך הסיום (ב) טוב, דבר שהיא בתיבה להיות צריך הסיום (א) פירושים: ב' ישנם בטוב, שמסיימים בכלל

טוב. דבר הוא שתוכנו בענין להיות
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כד        

וכן החטא, שלילת - תחטא" "ולא טוב: בדבר הוא טהרה וספר נשים דספר הסיום שגם מובן ועלֿפיֿזה
בלתיֿרצויים. ענינים מכל טהרה - ואשמה" עון חטא מכל "יטהרנו

הנה: - ברכות דסוף במשנה הרמב"ם לפירוש ובנוגע

אינו המשניות שבפירוש – דידן כבנידון ה"יד", לספר המשניות פירוש בין סתירה ישנה כאשר - לראש לכל
ה"יד" בספר ואילו עונש), של ענין הוא לה'" לעשות ש"עת מפרש (שהרי בטוב דמסיימים הכלל את נוקט
המשניות, לפירוש ביחס "בתראי" להיותו ה"יד", בספר שכתב כמו הוא שהעיקר הכלל ידוע הרי בטוב, מסיים

הלכות". "הלכות של ספר להיותו ובפרט

עלֿדרך – המשנה דברי את המבארת בגמרא אם כי במשנה, מסתיימת אינה ברכות מסכת ועיקר: ועוד
ואם וגמרא. למשנה בנוגע וכן שבעלֿפה), דתורה הפירוש עם ביחד שבכתב (תורה ניתנה" בפירושה ש"התורה
ממש המסכת סיום ואילו המסכת, סיום אינו טוב) דבר אינו הרמב"ם (שלפירוש לה'" לעשות ד"עת הענין כן,

טוב. בדבר אמנם הוא (בגמרא)

:ובהקדים הרמז, עלֿדרך – בזה להוסיף ויש
בסיום מצינו ולכן מזו. למעלה זו דרגות חילוקי ישנם גופא טוב בדבר שבסיום שלפניֿזה בהתוועדות נתבאר
מוסיפה עולמות", ש"י וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב"ה "עתיד לוי בן יהושע רבי של מאמרו שלאחרי הש"ס
עוז ה' שנאמר השלום, אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא לא חלפתא בן שמעון רבי "אמר המשנה:
כדי - לוי בן יהושע רבי לפני היה חלפתא בן שמעון שרבי אףֿעלֿפי בשלום", עמו את יברך ה' יתן לעמו
וכמובא טוב). בדבר הוא לוי בן יהושע רבי של מאמרו שגם (אף טוב בדבר השלימות תכלית בשלום, לסיים

מו כ"ק במאמר 95).גם עמוד ה'תש"י המאמרים (ספר אדמו"ר וחמי רי

אלא אתכם", אטהר גו' עליכם "וזרקתי בפסוק מסיים אינו שהרמב"ם דידן, בנידון לומר יש ועלֿדרךֿזה
בענין יותר נעלית דרגא מודגשת שבזה - ואשמה" עון חטא מכל יטהרנו כו' "השם ומסיים זה, פסוק מקדים

הטהרה.

לתרומה, למעשר, לחולין, הדרושה הטהרה ולדוגמא: הטהרה, בענין דרגות חילוקי כמה שישנם - ובהקדים
לחטאת. טהרה - לפרעה") "החמישית ובדוגמת (עלֿדרך החמישית לדרגא עד לקודש,

שאינה טהרה (ב) בלתיֿרצוי, ממצב טהרה (א) אופנים: בכמה להיות יכול הטהרה ענין - לעניננו ובנוגע
ובהמות לחיות בנוגע שמצינו טהרה לשון עלֿדרך מלכתחילה, טהור שהוא היינו, בלתיֿרצוי, למצב כלל שייכת

עצמם. הבלתיֿרצויים הענינים את שמהפכים - דטהרה השלימות תכלית (ג) טהורות,

העילוי עלֿדרך – הבלתיֿרצויים הענינים את מהפכים כאשר הטהרה בענין העילוי גודל ומובן
אלא כשגגות, רק לא כזכיות", לו נעשו ד"זדונות הענין נוסף שאצלם מפני גמורים, צדיקים לגבי דבעליֿתשובה

ממש. ל"זכיות" עד כזכיות,

לדבר: דוגמא

התוכחות דברי הנראה שלפי ש"אף התוכחות, לדברי בנוגע ואילך) א מח, (בחוקותי תורה' ב'לקוטי מבואר
סתים בחינת ביותר, נעלה ממקום הם אלו ברכות ואדרבה: ברכות", רק אינם האמת לפי אבל קללות, הם אלו
(ט, מועדֿקטן במסכת שכתוב מה שם וכמובא קללה. של בלשון אלא למטה להתגלות יכולות שאינן עד כו',

סתים". מבחינת היא ש"הברכה מכיון הברכה, היפך של בלשון שנאמרו אף נינהו", ברכתא כולהו "הנך ב)

דאונא" "בדרי שלא מבהילים, לשונות הברכה, היפך של לשונות אמרו מה לשם מובן: אינו לכאורה דהנה,
של לשונות מלכתחילה אמרו לא מדוע - נינהו" ברכתא כולהו ש"הנך ולבאר לפרש צורך היה כך ואחר כלל,

ברכה?!

שזוהי כו', סתים בחינת ביותר, נעלה ממקום ברכה המשיכו אלו לשונות שעלֿידי – בזה הביאור אלא
לא שכנגד שהצד כדי הברכה, היפך של בלשון אם כי להמשיכה אחרת דרך שאין כך כל נעלה ממקום המשכה

כו'. לכך יתנגד לא ובמילא יבין,

דתורה: נגלה של באותיות גם מובן זה וענין
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דרכים: ב' ישנם ובזה הברכה. היפך שענינם אותיות כו') ומקור (בשורש למעלה ראו - לברכו רצו כאשר
גופא הבלתיֿרצוי הדבר שבהפיכת העילוי גודל ומפני לטוב. גופא זה ענין להפוך (ב) הדבר. נגד להלחם (א)

- לטוב.לטוב זאת להפוך כדי הברכה, היפך של בלשון לברך זו, בדרך בחרו

נעשו "זדונות עצמם, הבלתיֿרצויים הענינים את שמהפכים - צדיקים לגבי דבעליֿתשובה העילוי גם וזהו
כזכיות". לו

ו פרק (נדרים בירושלמי המבואר [עלֿדרך העבר מציאות את אפילו משנים שעלֿידיֿזה – כך כדי ועד
העבר מציאות את גם לשנות שבכוחה כך כדי עד העולם, מציאות על 'בעלֿהבית' היא שהתורה ועוד) ח. הלכה
שעלֿידי מכיון מקודשת היא הרי חטא, בו שאין עלֿמנת האשה את המקדש שלכן, חוזרין"], "בתוליה -
אצל והלכה נדרים עליה שאין מנת על האשה את "המקדש ובדוגמת עלֿדרך מתחילתו, עוונו נעקר התשובה
ולהבא" מכאן אלא מרפא "שאינו כרופא דלא מעיקרו", הנדר את עוקר ש"חכם מכיון מקודשת", והתירה חכם

ב). עד, (כתובות

שמקצת שנתרפא מום "כבעל שהוא מיראה, תשובה - הרפואה ענין בדוגמת שהוא בתשובה אופן ישנו דהנה,
זו ולא רש"י), ובפירוש א עמוד סוף פו, (יומא מתחילתו" עוונו "נעקר - מאהבה בתשובה אבל עליו"; שמו

כזכיות". לו נעשו "זדונות - זאת עוד אלא בלבד,

ענין מוצאים כאשר אדרבה: כי - בלתיֿרצויים ענינים אצלו היו שמתחילה לחפש מה אין שכן, ומכיון
"זכיות". של ענין נוסף בעבר, שהיה בלתיֿרצוי

:טהרה בספר הרמב"ם סיום את לבאר יש עלֿפיֿזה
נוסף, דבר כותב ולאחריֿזה אתכם", אטהר גו' טומאותיכם מכל "וטהרתם הפסוק את מביא הרמב"ם כאשר
הטהרה: בענין יותר נעלית דרגא ולהדגיש להוסיף שכוונתו מובן, - ואשמה" עון חטא מכל יטהרנו כו' "השם

לטוב. עצמם הבלתיֿרצויים הדברים הפיכת

דבר זה אין - גו'" וטהרתם "שנאמר מוסיף והיה כו'", חטא מכל יטהרנו כו' "השם מקדים היה אם כלומר:
מקדים כאשר מהֿשאיןֿכן לפניֿזה; שכתב מה על בלבד והוכחה ראיה אם כי כו'), יותר נעלית (דרגא נוסף
לסיים ומדייק ואשמה", עון חטא מכל יטהרנו כו' "השם מוסיף כך ואחר אתכם", אטהר גו' "וזרקתי הפסוק את
הרי - בלתיֿרצוי] ממצב היא שהטהרה מודגש בה שגם אף "יטהרנו", בתיבת [ולא ואשמה" עון "חטא בתיבות
ומסיים מוסיף זה ומטעם לטוב. מתהפך עצמו ואשמה" עון ד"חטא שהענין ביותר, נעלה ענין מודגש בזה

זה. שבענין העילוי גודל מפני - "אמן" בתיבת

נהפך עצמו ה"חטא" שענין מדגיש תחטא" ד"ולא שהסיום - נשים ספר לסיום בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
כזכיות". לו נעשו "זדונות לטוב,

המשניות בפירוש הרמב"ם כפירוש כו', עונש של הענין - לה'" לעשות ד"עת הענין שגם לבאר יש ועלֿפיֿזה
המשל כב) (סימן הקודש באגרת כמבואר כו', האהבה גודל על מורה עצמו העונש שענין מכיון טוב, דבר הוא -

ברור). (אינו אהבתו", מרוב יחידו בנו צואת ובעצמו בכבודו הרוחץ ונורא גדול ד"מלך

הגמרא בזמן שאפילו כך כדי עד כו', הגלות אריכות לגודל ועד הגלות, ענין בכללות הביאור גם וזהו
ועבודתנו מעשינו כללות עלֿידי כו', לטוב זאת להפוך כדי - היא בזה שהכוונה הקיצין", כל ש"כלו כבר נאמר

אור". ותורה מצוה ב"נר העולם חושך את להאיר הגלות, זמן במשך
ריגלא "כליא שפועלים עד מבחוץ", ביתו פתח "על להאיר חנוכה, דנרות הנקודה זוהי הרי - לעיל וכאמור

לקדושה. והפיכתו החושך ביטול דתרמודאי",

שלא - ופשיטא ישראל, ואחדות ישראל אהבת של באופן דוקא, קירוב מתוך נפעלת זו שעבודה ומובן,
בני חוגי בין חסֿושלום למחלוקת לגרום כדי הכל לעשות שמשתדלים כאלו שישנם כפי הפכית, הנהגה עלֿידי

ישראל!

הרי - הפכי באופן שמתנהגים ומכיון כו', נועם בדרכי זאת עושים היו - משהו לתקן היתה כוונתם אם
מחלוקת!... של לענין לגרום אלא אינה כוונתם שכל בפועל רואים
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כה         

דרכים: ב' ישנם ובזה הברכה. היפך שענינם אותיות כו') ומקור (בשורש למעלה ראו - לברכו רצו כאשר
גופא הבלתיֿרצוי הדבר שבהפיכת העילוי גודל ומפני לטוב. גופא זה ענין להפוך (ב) הדבר. נגד להלחם (א)

- לטוב.לטוב זאת להפוך כדי הברכה, היפך של בלשון לברך זו, בדרך בחרו

נעשו "זדונות עצמם, הבלתיֿרצויים הענינים את שמהפכים - צדיקים לגבי דבעליֿתשובה העילוי גם וזהו
כזכיות". לו

ו פרק (נדרים בירושלמי המבואר [עלֿדרך העבר מציאות את אפילו משנים שעלֿידיֿזה – כך כדי ועד
העבר מציאות את גם לשנות שבכוחה כך כדי עד העולם, מציאות על 'בעלֿהבית' היא שהתורה ועוד) ח. הלכה
שעלֿידי מכיון מקודשת היא הרי חטא, בו שאין עלֿמנת האשה את המקדש שלכן, חוזרין"], "בתוליה -
אצל והלכה נדרים עליה שאין מנת על האשה את "המקדש ובדוגמת עלֿדרך מתחילתו, עוונו נעקר התשובה
ולהבא" מכאן אלא מרפא "שאינו כרופא דלא מעיקרו", הנדר את עוקר ש"חכם מכיון מקודשת", והתירה חכם

ב). עד, (כתובות

שמקצת שנתרפא מום "כבעל שהוא מיראה, תשובה - הרפואה ענין בדוגמת שהוא בתשובה אופן ישנו דהנה,
זו ולא רש"י), ובפירוש א עמוד סוף פו, (יומא מתחילתו" עוונו "נעקר - מאהבה בתשובה אבל עליו"; שמו

כזכיות". לו נעשו "זדונות - זאת עוד אלא בלבד,

ענין מוצאים כאשר אדרבה: כי - בלתיֿרצויים ענינים אצלו היו שמתחילה לחפש מה אין שכן, ומכיון
"זכיות". של ענין נוסף בעבר, שהיה בלתיֿרצוי

:טהרה בספר הרמב"ם סיום את לבאר יש עלֿפיֿזה
נוסף, דבר כותב ולאחריֿזה אתכם", אטהר גו' טומאותיכם מכל "וטהרתם הפסוק את מביא הרמב"ם כאשר
הטהרה: בענין יותר נעלית דרגא ולהדגיש להוסיף שכוונתו מובן, - ואשמה" עון חטא מכל יטהרנו כו' "השם

לטוב. עצמם הבלתיֿרצויים הדברים הפיכת

דבר זה אין - גו'" וטהרתם "שנאמר מוסיף והיה כו'", חטא מכל יטהרנו כו' "השם מקדים היה אם כלומר:
מקדים כאשר מהֿשאיןֿכן לפניֿזה; שכתב מה על בלבד והוכחה ראיה אם כי כו'), יותר נעלית (דרגא נוסף
לסיים ומדייק ואשמה", עון חטא מכל יטהרנו כו' "השם מוסיף כך ואחר אתכם", אטהר גו' "וזרקתי הפסוק את
הרי - בלתיֿרצוי] ממצב היא שהטהרה מודגש בה שגם אף "יטהרנו", בתיבת [ולא ואשמה" עון "חטא בתיבות
ומסיים מוסיף זה ומטעם לטוב. מתהפך עצמו ואשמה" עון ד"חטא שהענין ביותר, נעלה ענין מודגש בזה

זה. שבענין העילוי גודל מפני - "אמן" בתיבת

נהפך עצמו ה"חטא" שענין מדגיש תחטא" ד"ולא שהסיום - נשים ספר לסיום בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
כזכיות". לו נעשו "זדונות לטוב,

המשניות בפירוש הרמב"ם כפירוש כו', עונש של הענין - לה'" לעשות ד"עת הענין שגם לבאר יש ועלֿפיֿזה
המשל כב) (סימן הקודש באגרת כמבואר כו', האהבה גודל על מורה עצמו העונש שענין מכיון טוב, דבר הוא -

ברור). (אינו אהבתו", מרוב יחידו בנו צואת ובעצמו בכבודו הרוחץ ונורא גדול ד"מלך

הגמרא בזמן שאפילו כך כדי עד כו', הגלות אריכות לגודל ועד הגלות, ענין בכללות הביאור גם וזהו
ועבודתנו מעשינו כללות עלֿידי כו', לטוב זאת להפוך כדי - היא בזה שהכוונה הקיצין", כל ש"כלו כבר נאמר

אור". ותורה מצוה ב"נר העולם חושך את להאיר הגלות, זמן במשך
ריגלא "כליא שפועלים עד מבחוץ", ביתו פתח "על להאיר חנוכה, דנרות הנקודה זוהי הרי - לעיל וכאמור

לקדושה. והפיכתו החושך ביטול דתרמודאי",

שלא - ופשיטא ישראל, ואחדות ישראל אהבת של באופן דוקא, קירוב מתוך נפעלת זו שעבודה ומובן,
בני חוגי בין חסֿושלום למחלוקת לגרום כדי הכל לעשות שמשתדלים כאלו שישנם כפי הפכית, הנהגה עלֿידי

ישראל!

הרי - הפכי באופן שמתנהגים ומכיון כו', נועם בדרכי זאת עושים היו - משהו לתקן היתה כוונתם אם
מחלוקת!... של לענין לגרום אלא אינה כוונתם שכל בפועל רואים
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כו        

ישנו הנה - צדקנו משיח ביאת אודות כך כל עצום ובריבוי בלהט שמדברים מה אודות הטוענים ולאלו
בפירוש כותב שבו ואילך) רלח עמוד שפירין (אגרות לאחרונה פעם עוד שנדפס ה"מונקאטשער" של מכתב
אמסטערדאם'ער "מיט אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק של [בלשונו אפי לתרי משתמע שאינו חדֿמשמעי, ובאופן
הענינים ג' על המסירותֿנפש ובדוגמת עלֿדרך צדקנו, משיח שיבוא בשביל מסירותֿנפש שצריכים אותיות"]

"ציונות"!... נגד האמיתית המלחמה וזוהי יעבור", ואל "יהרג נאמר שעליהם

כותב והוא וכו', הציונות נגד לוחם בישראל, גדול לבעלֿמעלה, החוגים בכל מקובל ה"מונקאטשער"
הענינים לג' בנוגע כמו היא זו שמסירותֿנפש לבאר ומאריך צדקנו, משיח ביאת עבור נפש למסור שיש בפירוש

יעבור"! ואל ד"יהרג

הר - "ציונות" נגד להלחם מתיימרים אם - משיחוכאמור את להביא מסירותֿנפש עלֿידי היא לכך הדרך י
צדקנו!...

בעצמו ולראות הספר, את לקנות יכול הרוצה וכל בספרו, נדפס שכבר - זה מכתב מפרסמים היו הלוואי
המכתב! תוכן את

ואחדות ישראל דאהבת הענינים בכל להוסיף כדי בו התלוי כל את יעשה ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
דבר לך אין שהרי בזה, לעסוק ואחד אחד כל יכול ובוודאי נפש. מסירת של באופן להתעסקות עד ישראל,

הרצון. בפני העומד
האמיתית בגאולה ישראל), דאהבת היפך - (שסיבתו הגלות ענין ביטול את יותר עוד ויזרזו ימהרו ועלֿידיֿזה

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה

המפוארים, הבתים את לארץ בחוץ לעזוב - מסירותֿנפש של לענין שיצטרכו כאלו יהיו אז שגם ולהעיר,
וכו'!... המפוארות המכוניות את

מדרשות ובתי כנסיות בתי ש"עתידין א) כט, (מגילה ז"ל חכמינו אמרו - מדרשות ובתי כנסיות לבתי בנוגע
כו'. הפרטיים לבתים בנוגע מהֿשאיןֿכן ישראל", בארץ שיקבעו שבבבל

אתם", וזהבם "כספם נאמר - כו' כשרות בדרכים שהרוויחו וזהב לכסף בנוגע וזהב: לכסף בנוגע כן וכמו
כו'! בלתיֿרצויות בדרכים שהרוויחו וזהב לכסף בנוגע מהֿשאיןֿכן

ביחד העם, דשלימות באופן צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה זוכים ומיד שתיכף - וכאמור
הארץ, שלימות - בשלימותה שהיא כפי הקדושה לארצנו באים כזה ובאופן ומצוותיה, התורה שלימות עם

הארץ. ושלימות התורה, שלימות העם, שלימות - השלימות בענין המשולש" ה"חוט יהיה שאז

המשניות פירוש (ראה בנו ובן ובנו (הוא המשיח, למלך בנוגע שמצינו מלכות של דורות מג' - ולהעיר
(בסופו)). ועתה דיבורֿהמתחיל י פרק סנהדרין להרמב"ם

המנורה הדלקת את רואים ושם ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש נצחי, בית - השלישי המקדש לבית לבוא וזוכים
חלק שיחות' ב'לקוטי (נסמן ורש"י הרמב"ם שבין הפלוגתא כידוע - בוקר בכל גם או ערב, [בכל המקדש בבית

לעולם", בטלין אינן הללו "הנרות חנוכה, נרות הדלקת עם ביחד ,[(26 הערה 229 עמוד ו

ראשם. על עולם ושמחת ממש, בימינו במהרה

* * *

.'כו חנוכה נר רבנן תנו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

* * *

על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין לבאר וכן השבוע, בפרשת רש"י פירוש עם פסוק לבאר נהוג
דפרשתנו. הזהר

הקודמת מההתוועדות - אדוניֿאביֿמוריֿורבי ובהערות רש"י בפירוש הביאור את להשלים צריכים כן וכמו
כדלקמן. בלבד, השאלות את להזכיר הספיקו הזמן קוצר שמפני וישב), פרשת (דשבת

אודות לחשוב זמן מספיק והיה זו, להתוועדות הנ"ל התוועדות בין שלם שבוע של הפסק שהיה [מכיון
את ויפרסמו הדברים, ביאור את למצוא שיתייגעו כאלו שיהיו חשבתי - הנ"ל בהתוועדות ששאלו השאלות
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שינסה אחד הקובצים, בכל מצאתי לא - ובפועל הרבים. את לזכות כדי שבוע) מדי המופיעים (בקובצים הדברים
הנ"ל! השאלות את לתרץ

[בחתימת אלו בקובצים שכותבים אלו ישנם שבוע), (כבכל זו שבת לקראת גם הופיעו אלו קובצים
ראשיֿתיבות או לשמם, השייכים ראשיֿתיבות אם בלבד, תיבות בראשי - העניוות גודל מפני - או שמותיהם,
שיתעכבו מצאתי לא שראיתי הקובצים בכל ואףֿעלֿפיֿכן, וכו', "מערכת" ישנה כלל...], לשמם שייכים שאינם

הנ"ל. קושיות על ביאור למצוא

יכולים בזו"; זו וטוחנן הרים ד"עוקר התואר את עליו לומר שיוכלו כך כו' עמוק ביאור למצוא צורך כל אין
ביכלתו הוא זה ודבר מעלי". טפי כו' דפשיט "כמה ואדרבה: מקרא, של בפשוטו המובן פשוט ביאור לכתוב

ומצאת"! "יגעת הובטחנו שהרי ואחד, אחד כל של

חבית עם בא אחד כו', ההשפעה קבלת באופן דרגות חילוקי שישנם אדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתגם ידוע
היה אחד כל כחן", לפי אלא מבקש "איני בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה בלבד. קטנה כוסית עם בא ואחד גדולה
צריכה שהיתה - הוא השוה הצד אבל ערכו, לפי - הנ"ל קושיות על ביאור למצוא ולהתייגע להשתדל צריך

קצת)]. (חסר זה! לענין שימתֿלב להיות

:מבארו אינו שרש"י מקרא, של בפשוטו ביאור הדורש ענין על נתעכב - בפרשתנו רש"י לפירוש בנוגע
האלקים וממהר האלקים מעם הדבר נכון כי פעמים פרעה אל החלום השנות "ועל נאמר: לב) (מג, בפרשתנו

לעשותו".

אודות אחד חלום - יוסף אצל החלום" ל"השנות הטעם מהו מקרא של בפשוטו ביאור דרוש ולכאורה,
אודו שני וחלום מעם"אלומות", הדבר ש"נכון לומר אפשר אי יוסף של לחלומותיו בנוגע והרי "כוכבים"? ת

החלומות שהרי שנים, וכמה כמה לאחרי היה החלום קיום כי - (כבפרשתנו) לעשותו" האלקים וממהר האלקים
יכול היה מזה (שכתוצאה במצרים ומושל מלך נהיה יוסף וכאשר שנה, עשרה שבע בן היה יוסף כאשר היו

שנה?! שלושים בן היה החלום) קיום להיות

שעדיין מכיון מאומה, לו קשה לא - וישב בפרשת יוסף של חלומותיו אודות לומד למקרא הבןֿחמש כאשר
החלום השנות "ועל הפסוק את בפרשתנו שלומד לאחרי אבל החלום"; ב"השנות מיוחד ענין שישנו למד לא
כמה ואמנם, יוסף. אצל החלום" ל"השנות הטעם מהו מקרא) של (בפשוטו קושיא אצלו מתעוררת - גו'"
יוסף של שחלומותיו ומבארים זו, קושיא על מתעכבים ועוד) החיים, האור הרמב"ן, (הרשב"ם, המקרא מפשטני
קושיא לבאר מתעכב אינו - מקרא" של "פשוטו לפרש שענינו רש"י, ואילו בזה. וכיוצא אחד, בלילה היו לא

זו!

לקמן. שיתבאר כפי זאת, לבאר צריך אינו שרש"י עד כך כל בפשטות מובן זה שענין לומר בהכרח ולכן,

הזהר מאמר מובא ואילך) קסח עמוד יצחק לוי (לקוטי דפרשתנו הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות
דכתיב מנלן וכו', אורייתא קמיה יהב לאדם קודשאֿבריךֿהוא דברא וכיון וכו' ואמר פתח חייא "רבי א) (קצט,

וכו'". חקרה וגם הכינה ויספרה ראה אז
בביאורי גם מבואר זה וענין כו', הקבלה באותיות - בזה הלשונות פרטי את אדוניֿאביֿמוריֿורבי ומבאר
וכפי האדם, בעבודת זה מענין וההוראה הביאור את להבין צריך עדיין אבל (בתחלתו). האמצעי לאדמו"ר הזהר

לקמן. שיתבאר

בהתוועדות שהוזכר אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות המבואר הזהר מאמר עם גם קשור לעיל האמור
כו' באורייתא קרא דישראל, לארעא מהתם אתא כד חייא "רבי - ל"א) סעיף וישב פרשת שבת (שיחת הקודמת
אשתדל לא ודא לשמה באורייתא אשתדל דא אמר הוה באורייתא, דלעאן אינון כל קמיה קיימין הוו וכד
שגם כו'", לשמה בה אתעסק דלא ההוא על וצלי כו' לשמה דאתעסק ההוא על צלי והוה לשמה, באורייתא

התורה. לימוד עם בקשר חייא רבי של דבריו אודות מדובר שם
מישראל. ואחד אחד כל לעבודת בנוגע זה מענין הנלמדת ההוראה - לקמן שיתבאר וכפי

:וישב בפרשת רש"י פירוש אודות הקודמת בהתוועדות להמדובר בנוגע גם להשלים המקום כאן
בשלוה, לישב יעקב ביקש יעקב, וישב בו, נדרש "ועוד הדברים): (בין רש"י כותב יעקב" "וישב הפסוק על
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כז         

שינסה אחד הקובצים, בכל מצאתי לא - ובפועל הרבים. את לזכות כדי שבוע) מדי המופיעים (בקובצים הדברים
הנ"ל! השאלות את לתרץ

[בחתימת אלו בקובצים שכותבים אלו ישנם שבוע), (כבכל זו שבת לקראת גם הופיעו אלו קובצים
ראשיֿתיבות או לשמם, השייכים ראשיֿתיבות אם בלבד, תיבות בראשי - העניוות גודל מפני - או שמותיהם,
שיתעכבו מצאתי לא שראיתי הקובצים בכל ואףֿעלֿפיֿכן, וכו', "מערכת" ישנה כלל...], לשמם שייכים שאינם

הנ"ל. קושיות על ביאור למצוא

יכולים בזו"; זו וטוחנן הרים ד"עוקר התואר את עליו לומר שיוכלו כך כו' עמוק ביאור למצוא צורך כל אין
ביכלתו הוא זה ודבר מעלי". טפי כו' דפשיט "כמה ואדרבה: מקרא, של בפשוטו המובן פשוט ביאור לכתוב

ומצאת"! "יגעת הובטחנו שהרי ואחד, אחד כל של

חבית עם בא אחד כו', ההשפעה קבלת באופן דרגות חילוקי שישנם אדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתגם ידוע
היה אחד כל כחן", לפי אלא מבקש "איני בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה בלבד. קטנה כוסית עם בא ואחד גדולה
צריכה שהיתה - הוא השוה הצד אבל ערכו, לפי - הנ"ל קושיות על ביאור למצוא ולהתייגע להשתדל צריך

קצת)]. (חסר זה! לענין שימתֿלב להיות

:מבארו אינו שרש"י מקרא, של בפשוטו ביאור הדורש ענין על נתעכב - בפרשתנו רש"י לפירוש בנוגע
האלקים וממהר האלקים מעם הדבר נכון כי פעמים פרעה אל החלום השנות "ועל נאמר: לב) (מג, בפרשתנו

לעשותו".

אודות אחד חלום - יוסף אצל החלום" ל"השנות הטעם מהו מקרא של בפשוטו ביאור דרוש ולכאורה,
אודו שני וחלום מעם"אלומות", הדבר ש"נכון לומר אפשר אי יוסף של לחלומותיו בנוגע והרי "כוכבים"? ת

החלומות שהרי שנים, וכמה כמה לאחרי היה החלום קיום כי - (כבפרשתנו) לעשותו" האלקים וממהר האלקים
יכול היה מזה (שכתוצאה במצרים ומושל מלך נהיה יוסף וכאשר שנה, עשרה שבע בן היה יוסף כאשר היו

שנה?! שלושים בן היה החלום) קיום להיות

שעדיין מכיון מאומה, לו קשה לא - וישב בפרשת יוסף של חלומותיו אודות לומד למקרא הבןֿחמש כאשר
החלום השנות "ועל הפסוק את בפרשתנו שלומד לאחרי אבל החלום"; ב"השנות מיוחד ענין שישנו למד לא
כמה ואמנם, יוסף. אצל החלום" ל"השנות הטעם מהו מקרא) של (בפשוטו קושיא אצלו מתעוררת - גו'"
יוסף של שחלומותיו ומבארים זו, קושיא על מתעכבים ועוד) החיים, האור הרמב"ן, (הרשב"ם, המקרא מפשטני
קושיא לבאר מתעכב אינו - מקרא" של "פשוטו לפרש שענינו רש"י, ואילו בזה. וכיוצא אחד, בלילה היו לא

זו!

לקמן. שיתבאר כפי זאת, לבאר צריך אינו שרש"י עד כך כל בפשטות מובן זה שענין לומר בהכרח ולכן,

הזהר מאמר מובא ואילך) קסח עמוד יצחק לוי (לקוטי דפרשתנו הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות
דכתיב מנלן וכו', אורייתא קמיה יהב לאדם קודשאֿבריךֿהוא דברא וכיון וכו' ואמר פתח חייא "רבי א) (קצט,

וכו'". חקרה וגם הכינה ויספרה ראה אז
בביאורי גם מבואר זה וענין כו', הקבלה באותיות - בזה הלשונות פרטי את אדוניֿאביֿמוריֿורבי ומבאר
וכפי האדם, בעבודת זה מענין וההוראה הביאור את להבין צריך עדיין אבל (בתחלתו). האמצעי לאדמו"ר הזהר

לקמן. שיתבאר

בהתוועדות שהוזכר אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות המבואר הזהר מאמר עם גם קשור לעיל האמור
כו' באורייתא קרא דישראל, לארעא מהתם אתא כד חייא "רבי - ל"א) סעיף וישב פרשת שבת (שיחת הקודמת
אשתדל לא ודא לשמה באורייתא אשתדל דא אמר הוה באורייתא, דלעאן אינון כל קמיה קיימין הוו וכד
שגם כו'", לשמה בה אתעסק דלא ההוא על וצלי כו' לשמה דאתעסק ההוא על צלי והוה לשמה, באורייתא

התורה. לימוד עם בקשר חייא רבי של דבריו אודות מדובר שם
מישראל. ואחד אחד כל לעבודת בנוגע זה מענין הנלמדת ההוראה - לקמן שיתבאר וכפי

:וישב בפרשת רש"י פירוש אודות הקודמת בהתוועדות להמדובר בנוגע גם להשלים המקום כאן
בשלוה, לישב יעקב ביקש יעקב, וישב בו, נדרש "ועוד הדברים): (בין רש"י כותב יעקב" "וישב הפסוק על
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כח        

להם שמתוקן מה לצדיקים דיין לא הקב"ה, אמר בשלוה, לישב מבקשים צדיקים יוסף, של רוגזו עליו קפץ
הזה". בעולם בשלוה לישב שמבקשים אלא הבא, לעולם

זה: על ושאלו

בעולם בשלוה לישב שמבקשים אלא הבא לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים דיין "לא בטענה הביאור מהו
לעניני בנוגע (רק) לא היא בזה שהכוונה ופשיטא עמך", איטיב "היטב אבינו ליעקב הבטיח הקב"ה הרי - הזה"
שהקב"ה הבקשה שייכת ששם - הזה") בעולם בשלוה ("לישב הזה עולם לעניני בנוגע בעיקר אם כי הבא, עולם
שעשית והאמת החסדים עלֿידי זכיותי "נתמעטו שמא שחשש לאחרי שאפילו - כך כדי ועד עשו?! מפני יצילו
היטב אמרת "ואתה סיים עשו", ביד להמסר לי ויגרום בחטא נתלכלכתי משהבטחתני שמא ירא אני לפיכך עמי,

כו'"?! לצדיקים דיין "לא הטענה פשר מהו כן, ואם כפשוטו), הזה (בעולם עמך" איטיב

בזה: להוסיף ויש

זו אין הרי - שתהיה) סיבה (מאיזה בשלוה" "לישב יעקב של בקשתו עם מסכים אינו הקב"ה אם אפילו
יוסף"?! של רוגזו עליו "קפץ חדשה, צרה עליו להביא סיבה

אב כיבוד יעקב קיים שלא שנה "כ"ב על עונש היה זה שענין לד) לז, (וישב רש"י בפירוש אמנם מצינו
יעקב ש"ביקש מפני - היא יוסף" של רוגזו עליו ש"קצף לכך שהסיבה רש"י מפרש דילן בפסוק אבל ואם",

בשלוה"?! לישב

לקמן. שיתבאר וכפי

אודות הפעם עוד לעורר המקום כאן הרי - בשלוה" לישב יעקב "ביקש בענין לעיל להמוזכר בהמשך
לרעך ואהבת של עשה מצות עלי מקבל "הריני - התפילה בהתחלת הן בתפילה, יוסיפו ישראל בני שכל ההצעה
המצב את לבטל יסייע זה שענין פניך", את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים "אך - התפילה בסיום והן כמוך",
כמדובר בשלוה", "לישב ישראל, בני אצל ושלוה מנוחה של מצב - מכך וכתוצאה בזו", זו מתגרות ד"מלכיות

בארוכה. זו) שנה וישב פרשת ושבת כסלו י"ט (שיחות לעיל
בפש רש"י, שבפירוש אף דייןדהנה, לא הקב"ה "אמר טענה: של בסגנון זה ענין הובא מקרא, של וטו

זו שטענה מובן, הרי - הזה" בעולם בשלוה לישב מבקשים שהם אלא הבא לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים
היסורים כל את כבר עברו ישראל שבני לאחרי אלו, בימינו מהֿשאיןֿכן אבינו, יעקב של בזמנו רק שייכת היתה
אדמו"ר שכתב וכמו כו', ידיֿחובתם כבר יצאו ובוודאי בוודאי הרי הגלות, שנות כל במשך כו' והתלאות
יהיו ולא אלו ענינים בטלו כו' הגזירות כל שלאחרי ב)) (ה, ה פרק התשובה (שער תשובה" ב"שערי האמצעי
"לישב צריכים ישראל שבני הזמן הגיע בודאי ולכן, צרה", פעמיים תקום "לא ט): א, (נחום הכתוב ובלשון עוד,

הזה". בעולם (גם) בשלוה

"אך - התפילה בסיום והן כו'", מקבל "הריני - התפילה בהתחלת הן בתפילה, ההוספה - לזה ומהעצות
בארוכה. כנ"ל בשלוה", "לישב והתיישבות, מנוחה של באופן פניך", את ישרים ישבו גו' צדיקים

הוא הלשון ד) מב, פרשה רבה (בראשית רבה במדרש הנה - כו'" מתגרות ד"מלכיות לענין בנוגע
הפסוק (על טוב בלקח - מקורו בזו" זו מתגרות "מלכיות (דלעיל) הלשון ואילו באלו", אלו מתגרות "מלכיות

א). יד, לך
למצב שבנוגע מפני - הוא רבה) (כבמדרש באלו" "אלו ולא טוב) (כבלקח בזו" "זו הלשון לדיוק והטעם
"אלו (ולא אחרת במלכות אחת מלכות בזו", זו מתגרות "מלכיות הלשון יותר מתאים עתה, מדובר שאודותיו

באלו"):

אחת המתגרות ובריתֿהמועצות, ארצותֿהברית מעצמותֿהעל: שתי בין - היא אלו בימינו ההתגרות עיקר
בזו"). ("זו בחברתה

אלא בניֿישראל, של למצבם כלל שייכת אינה זו התגרות שכן - אמריקה בדרום להתגרותם הכוונה אין
צריכים זו להתגרות שבנוגע כו', למצרים בנוגע והן ללבנון, בנוגע הן התיכון, במזרה להתגרותם הכוונה

ישראל. בבני חסֿושלום יפגע לא שהדבר ביותר להשתדל
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הסיבה הרי באלו"), ("אלו וכו' ונוצרים מוסלמים מלכיות, וכמה כמה של התגרות ישנה (בלבנון) ששם ואף
ההתגרות מזמן כבר מתבטלת היתה - זאת שלולי ועד מעצמותֿהעל, שתי של התגרותם - היא לכך העיקרית

הקטנים. העמים בין המתנהלת

צר ההשתדלות עיקר -ולכן, ממילא ובדרך בזו", זו מתגרות ד"מלכיות הענין לביטול בנוגע להיות יכה
באלו". "אלו המלכיות שאר של התגרותם תתבטל

אודות לעיל האמור על נוסף הנה - ישראל בני של למצבם ביחס המלכיות התגרות להשפעת בנוגע
לפעולה הקשור נוסף ענין ישנו ישראל, בני כל עלֿידי הנפעלת העיקרית הפעולה שזוהי כו', בתפילה ההוספה
גדול הכי בתוקף העמידה - והיא לכך, השייכים אלו אצל התורה) עלֿפי חייבים בזה (שגם הטבע דרכי עלֿפי
של בטחונם את חסֿושלום בסכנה להעמיד שיכול דבר על מאומה לוותר מבלי בטחון, של לענין הקשור בכל

ו). סעיף שכט סימן חיים אורח הזקן) (ודאדמו"ר (שולחןֿערוך ישראל בני
ולא בטחון, עניני על הוויתורים בעקבות שהיתה התוצאה את במוחש שראו בארוכה פעמים כמה וכמדובר
ללמוד מבלי שיטה, באותה להתנהג וממשיכים חוזרים ואףֿעלֿפיֿכן, פעם, אחר פעם אלא אחת, פעם רק

העבר. מטעויות מאומה

שטחים - הבטחון עניני כל למצרים החזירו שבו אומלל, שלום" "חוזה על חתמו ב"קעמפֿדייוויד"
הדרים ירבו) (כן יהודים מליון 3-2 של בטחונם את בסכנה העמידו ובכך וכו', וכו' נפט שדות אסטרטגיים,
כמה עד בעליל רואים שעכשיו שלום", "הסכם על חתימה בלבד, נייר" "פיסת תמורת - זה וכל הקודש, בארץ
ליצלן!... רחמנא יותר, גרוע באופן ולא כיום, שהוא כפי הדברים מצב ישאר הלוואי זה... שלום של ערכו שוה

הכרח היה - הם טוענים - ולכן מיהודים!... גם לחץ - כולל זה, הסכם על לחתום כבד" "לחץ אמנם היה
בסכנה להעמיד אתה יכול כיצד לביתך! חזור אזי - הלחץ בפני לעמוד יכול אינך אם - ההסכם. על לחתום

לחץ?! בפני לעמוד יכול שאינך מפני ורק אך ישראל בני של בטחונם את

והיה ישראל), בני של בטחונם את (המסכן כזה הסכם על לחתום שלא בתוקף נעמד היה אילו ואדרבה:
לרגליו פורשים הכבוד, גינוני כל עם אחריו רצים היו - לביתו ולחזור מזוודותיו את לארוז מתכנן שהוא מראה

השלום. שבהסכם הדברים תוכן את הקובע הוא היה ואז בזה, וכיוצא אדום", "שטיח

שלשת בידי חתום" "הסכם עם לצאת מוכרח היה 'ארצותֿהברית' שנשיא באופן היה אז הדברים מצב
איכפת היה לא מצדו ה"בחירות"... לקראת יוקרתו את להפגין כדי וארצותֿהברית), מצרים (ישראל, המדינות
שלשת בידי חתום הסכם ללא לצאת שלא - כאמור - הוא בעיקר לו נוגע שהיה מה ההסכם, תוכן יהיה מה

היוה - בטחון עניני על לוותר ואופן פנים בשום להסכים שלא המתאים בתוקף עומדים היו אם ולכן, מדינות.
ישראל! בני בידי נשארים היו הבטחון עניני כאשר שלום" "הסכם חותמים

- הגוי בעיני חן ולמצוא להתרפס ההשתדלות ואדרבה: יעקב", ד"גאון ההרגש העדר מפני ואףֿעלֿפיֿכן,
הקודש! בארץ הנמצאים היהודים של בטחונם את בסכנה העמידו

ועוד: זאת

על להודות להם התאים לא - השלום" "חוזה בתחימת שעשו המבהילה הטעות להם שהתחוורה לאחרי גם
ויש ישראל, בני עבור גדול" "נצחון מהווה זה הסכם כאילו "לשחק" המשיכו אלא דעתם, את ולשנות טעותם

טוב"! "מזל ואיחולי במסיבותֿראוה המאורע את לחגוג

שלישים שני סיני, שליש החזרת שלב, לאחרי שלב ההסכם, פרטי ביצוע של התקופה כל לאורך התנהגו כך
שארכה תקופה - ימית" "חבל ישובי פירוק עם בבד בד סיני, שטחי כל להחזרת עד הנפט, שדות החזרת מסיני,
את ולבצע ליישם הם המשיכו ואףֿעלֿפיֿכן, שבזה, הטעות גודל לכל, ברור כבר שהיה לאחרי רב, זמן משך

ההסכם! פרטי

למה זה וכל יקרה, לא כזה שדבר ברורה הבטחה להם שניתנה למרות - וזאת ימית", מ"חבל יהודים גירשו
כן. לעשות לגוי והבטיחו שהתחייבו מפני -

על יעלה האם בניֿאדם, לעשרה להזיק שמתחייב תורה!) (בספר חפץ בנקיטת שנשבע אדם עצמך: הגע
שאינוֿיהודי, "עורךֿדין" גם - בשבועה?! עצמו על שקיבל ההבטחה את לקיים לו לאפשר שיש מישהו דעת
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כט         

הסיבה הרי באלו"), ("אלו וכו' ונוצרים מוסלמים מלכיות, וכמה כמה של התגרות ישנה (בלבנון) ששם ואף
ההתגרות מזמן כבר מתבטלת היתה - זאת שלולי ועד מעצמותֿהעל, שתי של התגרותם - היא לכך העיקרית

הקטנים. העמים בין המתנהלת

צר ההשתדלות עיקר -ולכן, ממילא ובדרך בזו", זו מתגרות ד"מלכיות הענין לביטול בנוגע להיות יכה
באלו". "אלו המלכיות שאר של התגרותם תתבטל

אודות לעיל האמור על נוסף הנה - ישראל בני של למצבם ביחס המלכיות התגרות להשפעת בנוגע
לפעולה הקשור נוסף ענין ישנו ישראל, בני כל עלֿידי הנפעלת העיקרית הפעולה שזוהי כו', בתפילה ההוספה
גדול הכי בתוקף העמידה - והיא לכך, השייכים אלו אצל התורה) עלֿפי חייבים בזה (שגם הטבע דרכי עלֿפי
של בטחונם את חסֿושלום בסכנה להעמיד שיכול דבר על מאומה לוותר מבלי בטחון, של לענין הקשור בכל

ו). סעיף שכט סימן חיים אורח הזקן) (ודאדמו"ר (שולחןֿערוך ישראל בני
ולא בטחון, עניני על הוויתורים בעקבות שהיתה התוצאה את במוחש שראו בארוכה פעמים כמה וכמדובר
ללמוד מבלי שיטה, באותה להתנהג וממשיכים חוזרים ואףֿעלֿפיֿכן, פעם, אחר פעם אלא אחת, פעם רק

העבר. מטעויות מאומה

שטחים - הבטחון עניני כל למצרים החזירו שבו אומלל, שלום" "חוזה על חתמו ב"קעמפֿדייוויד"
הדרים ירבו) (כן יהודים מליון 3-2 של בטחונם את בסכנה העמידו ובכך וכו', וכו' נפט שדות אסטרטגיים,
כמה עד בעליל רואים שעכשיו שלום", "הסכם על חתימה בלבד, נייר" "פיסת תמורת - זה וכל הקודש, בארץ
ליצלן!... רחמנא יותר, גרוע באופן ולא כיום, שהוא כפי הדברים מצב ישאר הלוואי זה... שלום של ערכו שוה

הכרח היה - הם טוענים - ולכן מיהודים!... גם לחץ - כולל זה, הסכם על לחתום כבד" "לחץ אמנם היה
בסכנה להעמיד אתה יכול כיצד לביתך! חזור אזי - הלחץ בפני לעמוד יכול אינך אם - ההסכם. על לחתום

לחץ?! בפני לעמוד יכול שאינך מפני ורק אך ישראל בני של בטחונם את

והיה ישראל), בני של בטחונם את (המסכן כזה הסכם על לחתום שלא בתוקף נעמד היה אילו ואדרבה:
לרגליו פורשים הכבוד, גינוני כל עם אחריו רצים היו - לביתו ולחזור מזוודותיו את לארוז מתכנן שהוא מראה

השלום. שבהסכם הדברים תוכן את הקובע הוא היה ואז בזה, וכיוצא אדום", "שטיח

שלשת בידי חתום" "הסכם עם לצאת מוכרח היה 'ארצותֿהברית' שנשיא באופן היה אז הדברים מצב
איכפת היה לא מצדו ה"בחירות"... לקראת יוקרתו את להפגין כדי וארצותֿהברית), מצרים (ישראל, המדינות
שלשת בידי חתום הסכם ללא לצאת שלא - כאמור - הוא בעיקר לו נוגע שהיה מה ההסכם, תוכן יהיה מה

היוה - בטחון עניני על לוותר ואופן פנים בשום להסכים שלא המתאים בתוקף עומדים היו אם ולכן, מדינות.
ישראל! בני בידי נשארים היו הבטחון עניני כאשר שלום" "הסכם חותמים

- הגוי בעיני חן ולמצוא להתרפס ההשתדלות ואדרבה: יעקב", ד"גאון ההרגש העדר מפני ואףֿעלֿפיֿכן,
הקודש! בארץ הנמצאים היהודים של בטחונם את בסכנה העמידו

ועוד: זאת

על להודות להם התאים לא - השלום" "חוזה בתחימת שעשו המבהילה הטעות להם שהתחוורה לאחרי גם
ויש ישראל, בני עבור גדול" "נצחון מהווה זה הסכם כאילו "לשחק" המשיכו אלא דעתם, את ולשנות טעותם

טוב"! "מזל ואיחולי במסיבותֿראוה המאורע את לחגוג

שלישים שני סיני, שליש החזרת שלב, לאחרי שלב ההסכם, פרטי ביצוע של התקופה כל לאורך התנהגו כך
שארכה תקופה - ימית" "חבל ישובי פירוק עם בבד בד סיני, שטחי כל להחזרת עד הנפט, שדות החזרת מסיני,
את ולבצע ליישם הם המשיכו ואףֿעלֿפיֿכן, שבזה, הטעות גודל לכל, ברור כבר שהיה לאחרי רב, זמן משך

ההסכם! פרטי

למה זה וכל יקרה, לא כזה שדבר ברורה הבטחה להם שניתנה למרות - וזאת ימית", מ"חבל יהודים גירשו
כן. לעשות לגוי והבטיחו שהתחייבו מפני -

על יעלה האם בניֿאדם, לעשרה להזיק שמתחייב תורה!) (בספר חפץ בנקיטת שנשבע אדם עצמך: הגע
שאינוֿיהודי, "עורךֿדין" גם - בשבועה?! עצמו על שקיבל ההבטחה את לקיים לו לאפשר שיש מישהו דעת
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ל        

נאפשר כזו החלטה עצמך על שקבלת מפני האם הדבר: ומושלל מופרך כמה עד ומבין יודע קטן, ילד ואפילו
זו! החלטה קבלת על אותך להעניש צריכים אדרבה: - לבניֿאדם?! להזיק לך

יהודים מליון 3-2 של בטחונם את ולסכן להזיק והבטחה החלטה אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
כו', שבועה של לאופן עד וההתחייבויות, ההחלטות כל לאחרי שאפילו פשיטא הרי - בניֿאדם) עשרה רק (לא

זו! הבטחה קיום לאפשר אסור היה

ישראל בני של בטחונם את לסכן העדיפו - הגוי בעיני חן ולמצוא להתרפס הרצון גודל מפני ואףֿעלֿפיֿכן,
ויושר", "צדק עלֿפי המתנהגים אנשים שהם הגוים לכל להראות כדי הסכנה) לגודל מודעים שהיו לאחרי (גם

מקיום נימה כמלא לזוז ישראל!...שלא בני של בטחונם את המסכנת הבטחה גם שתהיה, איזו תהיה הבטחתם,

וממשיכים העבר, מטעויות לומדים לא - זו מהנהגה כתוצאה שנגרם מה בעליל שראו לאחרי גם וכאמור,
שבעולם! מחיר כל תמורת - וזאת בעיניו, חן ולמצוא הגוי בפני להתרפס - דרך באותה ללכת

בארץ נדפס שכבר כפי - ביותר חמורה טעות היתה "קעמפֿדייוויד" הסכמי שחתימת כולם כבר מודים כיום
גו'". ושמו עוץ בארץ הי' "איש לפרטיהם, שבדבר המאורעות כל בדבר), מעורבים שהיו אלו (עלֿידי ישראל
למצרים. סיני שטחי את החזירו כאשר הקודמות בפעמים שנעשתה לטעות בנוגע כיום מודים כן וכמו

פעם. אחר פעם אופן, באותו להתנהג ממשיכים ואףֿעלֿפיֿכן,

וז' תמוז ג' סיון, כ"ב שיחות בארוכה ראה - לקמן (בהבא הגליל" "שלום במלחמת עתה התנהגו כן וכמו
תשמ"ב)): סיוןֿתמוז "המאור" בקובץ גם (נדפס תשמ"ב תמוז

מכל ולתמיד אחת ולהפטר 'ביירות', לתוך להכנס ומיד תיכף צריכים היו - הרצויה המטרה את להשיג כדי
היו - ובפועל בזה. כיוצא בדרכים או ארצות, בשאר ופיזורם מלבנון גירושם עלֿידי אם המחבלים,
בעיני נשיאתֿחן של פוליטיים שיקולים עם שהתערבו השלום...) את ומרחיקים ש"רודפים" (אלו "רודפיֿשלום"
את ולהשאיר הפעולה, באמצע לעצור וגרמו הפעולה, את לסיים כדי 'ביירות' לתוך להכנס אפשרו ולא הגוי,

ה'ֿינקוםֿדמם! קרבנות לריבוי שהביא מצב המחבלים, מצד לפגיעה חשופים שהם כפי החיילים

הסעיפים"! שתי על "פוסח של במצב באמצע ולהשאר מסויימת בפעולה להתחיל - הוא גרוע הכי המצב

על פוסחים אתם מתי "עד ישראל: לבני הנביא אליהו של דבריו אודות כא) יח, א' (מלכים בתנ"ך מסופר
הבעל אחרי הליכה של שהמצב כלומר, אחריו", לכו הבעל ואם אחריו לכו האלקים ה' אם הסעיפים שתי
הבעל אחרי הולכים כאשר כי הסעיפים", שתי על ד"פוסחים המצב מאשר יותר טוב הוא רחמנאֿליצלן
הסעיפים", שתי על ד"פוסחים במצב נמצאים כאשר מהֿשאיןֿכן בתשובה, יחזרו סוףֿכלֿסוף הנה חסֿושלום,
חיים אורח הזקן ודאדמו"ר שולחןֿערוך ברכות. ריש יונה רבינו (ראה בתשובה לחזור שצריכים יודעים לא שאז

ואילך). 183 עמוד א חלק שיחות' 'לקוטי וראה ב. פרק יד מאמר ומעין קונטרס תרג. סימן

שילמו וכבר ישראל, בני של שלומם את להבטיח שנועדה בפעולה התחילו כאשר - בעניננו ועלֿדרךֿזה
מח זה במצבעבור ונשארים הפעולה, באמצע מפסיקים - זה כל ולאחרי ישראל, מבני קרבנות - ביותר כבד יר

מצד לפגיעה חשופים החיילים את השאירו - ולאידך סיימו, לא הפעולה את הסעיפים": שתי על "פוסחים של
לירות!... להם שאין מתןֿהוראה כדי תוך המחבלים,

זו! מפעולה שבעֿרצון יהיה לא הגוי שמא שמפחדים מכיון הגוי, בעיני חן למצוא כדי - למה זה וכל

נשיא עזב - זה ומטעם בשלימותה, הפעולה בסיום מעוניינת היתה הברית' ש'ארצות פעמים כמה דובר
הפעולה, את לסיים כדי הזמן את שינצלו תקוה מתוך מסויימת, לתקופה עירֿהבירה את הברית' 'ארצות
מבין ואחד אחד כל כאשר שגם - כך כדי עד הוא בעיניו ולישאֿחן הגוי בפני להתרפס הצורך ואףֿעלֿפיֿכן,

זאת!... לעשות הם מפחדים בדבר, ומעוניין מסכים הגוי שגם בפשטות

באופן למקומותיהם לחזור להם ולאפשר מחבלים, אלפי לשחרר שצריכים למצב מגיעים - מזה וכתוצאה
פעולותיהם! בכל - ליצלן רחמנא - ולהמשיך מאורגן,

מחבלים אלפי לשחרר צורך היה האם ישראל בארץ שהתנהלה ושקלאֿוטריא למחלוקת אינה הדברים כוונת
"תחלתו - זה מצב לידי שהביאו הדברים על אם כי עתה, מדובר זה על לא - יהודים ששה של שחרורם תמורת
באופן מהנהגה הגמור היפך לחץ, כל בפני ומיד תיכף להכנע צורך שיש ההרגש שזהו באונס"! וסופו בפשיעה

יעקב"! "גאון של
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בעיניו. ולישאֿחן בפניו להתרפס והצורך הגוי, בפני הנחיתות" "רגש - היא הבעיה שורש וכאמור,

מוכנים כיום הרי נייר", "פיסת שיקבלו בתנאי להכנע הסכימו בעבר אם והולך: גובר לדאבוננו, זה, וענין
זו! להבטחה יש ערך איזה שיודעים בשעה בה בלבד, בעלֿפה הבטחה תמורת נייר", "פיסת ללא גם להכנע

הגוי! בעיני לישאֿחן כדי - כאמור - זה וכל

המצב ימשיך הלוואי לקבל... מוכנה אינה שמצרים הוא הנס אלא - למצרים נוספים שטחים להחזיר מוכנים
של תוצאותיה את שראו למרות - וזאת לבנון, של השטחים את להחזיר ורוצים מוכנים כן וכמו כזה! באופן

זו. שיטה

של חלקם את לחקור מנת על חקירה" "ועדת עיה"ק בירושלים הקימו כאשר - לעשות הגדילו ועוד
במחנות שאירעו במאורעות בניהיהודים של ויושר" ה"צדק מדת גודל את העמים לכל להראות כדי הפליטים,

המתאים. באופן תפקידם את מילאו שלא על הצבא אנשי את מלהוקיע נמנעים שלא ישראל,
עוד הם ואדרבה: בזה, מודים עצמם הם - ממש בפועל המעשה את שעשו אלו הם מי ברור יודעים הכל

אצלם. הנהוג הדם" גואל "נקמת של והמסורת המנהג את שקיימו בכך "מתפארים"

עד ויושר", ב"צדק הם דוגלים כמה עד להראות החקירה" "ועדת שופטי של רצונם אם אפילו - ועלֿפיֿזה
ברורה בהודעה שלהם ה"דיןֿוחשבון" את לפתוח צריכים היו יהודים, על ביקורת למתוח נרתעים שאינם כך כדי
שיענישו ולדרוש להוקיעם ואלו, אלו עלֿידי הפעולה נעשתה ממש שבפועל העלתה שחקירתם וחדֿמשמעית,
אינו היותר שלכל בדבר, ישראל בני של חלקם אודות ולכתוב להמשיך מקום יש כך אחר ורק וכו', אותם

אומות! שתי של סכסוך ולמנוע להתערב נפשם" את "מסרו ולא המאורע אודות ש..ידעו בכך אלא מתבטא

מאשימים - זה עם וביחד התיכון", המזרח של "שוטר להיות יהודים של תפקידם זה שאין טוענים אחד מצד
אומות! שתי שבין סכסוך ולמנוע להתערב כ"שוטר", התנהגו שלא על אותם

להכריז האפשרות את דעתם על מעלים שאינם עד כך, כל גדול הוא הגוי כלפי הנחיתות" "רגש - מאי אלא
את רק הם מאשימים ולכן בלאוֿהכי), ומפורסם ידוע שהדבר (למרות הפעולה את שביצע זה הוא שהגוי

זו! בפרשה (כביכול) על.."חלקם" היהודים

:חנוכה מימי ולימוד הוראה ישנה ובזה
התוקף עם והלכו ומצוותיה, לתורה ישראל, לעם נאמנים שנשארו - הוא חנוכה בימי ישראל בני של נצחונם
היוונים, אחרי ש"רדפו" יהודים - ה"מתייוונים" עם ביחד היוונים, של מהלחץ להתפעל מבלי יעקב", ד"גאון

מחיר! כל תמורת בעיניהם, לישאֿחן והשתדלו בפניהם התרפסו

ה"מחדלים" לכל שגרמו אלו והם ה"מתייוונים", של בשיטתם שהולכים יהודים כיום ישנם לדאבוננו, אבל
הענינים בשאר והן הגליל", "שלום במלחמת הן קעמפֿדייוויד, בהסכמי הן יוםֿכיפור, במלחמת הן השונים,

בינתיים! שהיו

שהם אלו (גם כולם על ולפעול להשפיע הכף, את להטות "מתייוונים" אותם הצליחו המקרים שבכל ולפלא,
לדעתם! שיסכימו בממשלה) יותר גבוה מעמד בעלי

"תינוקות בבחינת הם - זה בענין אבל יום, בכל תפילין שמניחים יהודים להיות יכולים "מתייוונים" אותם
מכיו ובלשונם:שנשבו", בעיניו, לישאֿחן ולהשתדל בפניו להתרפס מהגוי, להתפעל שצריכים חינוך שקיבלו ן

בצאתך! ואדם בביתך יהודי

בתור כזה יהודי שממנים העובדה את מצדיק זה אין - שנשבו" "תינוקות בבחינת הם זה שבענין אף ולכן,
מחדל!... אחרי למחדל גורמת ושיטתו שהנהגתו רואים כאשר בישראל, ומנהיג ("מיניסטר") "שר"

וכמה כמה זו ברוח דובר כבר הרי - האמורים הדברים בכל התועלת מהי לשאלה: מקום יש לכאורה,
בפשטות: לכך המענה הנה - הדברים?! הועילו לא ואףֿעלֿפיֿכן פעמים,

וכאשר כאב. מרוב הוא צועק הקטנה, אצבעו את בסכין חותכים שכאשר - הוא האדם שטבע במוחש רואים
שיוושע לחשוב "טפש" לא הוא בשלילה. משיב - הכאב? את תמעיט זו שצעקה אתה חושב וכי אותו: שואלים
לקרוא יש - יותר חמור מקרה אודות מדובר וכאשר וכך, כך באופן בזה לטפל שיש יודע הוא צעקתו. עלֿידי
- הדבר וטעם צעקה, - היא חשבון) כל (ללא שלו הראשונה התגובה אףֿעלֿפיֿכן, אבל בזה. וכיוצא לרופא,

לו! הכואב דבר שלו, באצבע שנעשה חתך אודות שמדובר מכיון
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לי         

בעיניו. ולישאֿחן בפניו להתרפס והצורך הגוי, בפני הנחיתות" "רגש - היא הבעיה שורש וכאמור,

מוכנים כיום הרי נייר", "פיסת שיקבלו בתנאי להכנע הסכימו בעבר אם והולך: גובר לדאבוננו, זה, וענין
זו! להבטחה יש ערך איזה שיודעים בשעה בה בלבד, בעלֿפה הבטחה תמורת נייר", "פיסת ללא גם להכנע

הגוי! בעיני לישאֿחן כדי - כאמור - זה וכל

המצב ימשיך הלוואי לקבל... מוכנה אינה שמצרים הוא הנס אלא - למצרים נוספים שטחים להחזיר מוכנים
של תוצאותיה את שראו למרות - וזאת לבנון, של השטחים את להחזיר ורוצים מוכנים כן וכמו כזה! באופן

זו. שיטה

של חלקם את לחקור מנת על חקירה" "ועדת עיה"ק בירושלים הקימו כאשר - לעשות הגדילו ועוד
במחנות שאירעו במאורעות בניהיהודים של ויושר" ה"צדק מדת גודל את העמים לכל להראות כדי הפליטים,

המתאים. באופן תפקידם את מילאו שלא על הצבא אנשי את מלהוקיע נמנעים שלא ישראל,
עוד הם ואדרבה: בזה, מודים עצמם הם - ממש בפועל המעשה את שעשו אלו הם מי ברור יודעים הכל

אצלם. הנהוג הדם" גואל "נקמת של והמסורת המנהג את שקיימו בכך "מתפארים"

עד ויושר", ב"צדק הם דוגלים כמה עד להראות החקירה" "ועדת שופטי של רצונם אם אפילו - ועלֿפיֿזה
ברורה בהודעה שלהם ה"דיןֿוחשבון" את לפתוח צריכים היו יהודים, על ביקורת למתוח נרתעים שאינם כך כדי
שיענישו ולדרוש להוקיעם ואלו, אלו עלֿידי הפעולה נעשתה ממש שבפועל העלתה שחקירתם וחדֿמשמעית,
אינו היותר שלכל בדבר, ישראל בני של חלקם אודות ולכתוב להמשיך מקום יש כך אחר ורק וכו', אותם

אומות! שתי של סכסוך ולמנוע להתערב נפשם" את "מסרו ולא המאורע אודות ש..ידעו בכך אלא מתבטא

מאשימים - זה עם וביחד התיכון", המזרח של "שוטר להיות יהודים של תפקידם זה שאין טוענים אחד מצד
אומות! שתי שבין סכסוך ולמנוע להתערב כ"שוטר", התנהגו שלא על אותם

להכריז האפשרות את דעתם על מעלים שאינם עד כך, כל גדול הוא הגוי כלפי הנחיתות" "רגש - מאי אלא
את רק הם מאשימים ולכן בלאוֿהכי), ומפורסם ידוע שהדבר (למרות הפעולה את שביצע זה הוא שהגוי

זו! בפרשה (כביכול) על.."חלקם" היהודים

:חנוכה מימי ולימוד הוראה ישנה ובזה
התוקף עם והלכו ומצוותיה, לתורה ישראל, לעם נאמנים שנשארו - הוא חנוכה בימי ישראל בני של נצחונם
היוונים, אחרי ש"רדפו" יהודים - ה"מתייוונים" עם ביחד היוונים, של מהלחץ להתפעל מבלי יעקב", ד"גאון

מחיר! כל תמורת בעיניהם, לישאֿחן והשתדלו בפניהם התרפסו

ה"מחדלים" לכל שגרמו אלו והם ה"מתייוונים", של בשיטתם שהולכים יהודים כיום ישנם לדאבוננו, אבל
הענינים בשאר והן הגליל", "שלום במלחמת הן קעמפֿדייוויד, בהסכמי הן יוםֿכיפור, במלחמת הן השונים,

בינתיים! שהיו

שהם אלו (גם כולם על ולפעול להשפיע הכף, את להטות "מתייוונים" אותם הצליחו המקרים שבכל ולפלא,
לדעתם! שיסכימו בממשלה) יותר גבוה מעמד בעלי

"תינוקות בבחינת הם - זה בענין אבל יום, בכל תפילין שמניחים יהודים להיות יכולים "מתייוונים" אותם
מכיו ובלשונם:שנשבו", בעיניו, לישאֿחן ולהשתדל בפניו להתרפס מהגוי, להתפעל שצריכים חינוך שקיבלו ן

בצאתך! ואדם בביתך יהודי

בתור כזה יהודי שממנים העובדה את מצדיק זה אין - שנשבו" "תינוקות בבחינת הם זה שבענין אף ולכן,
מחדל!... אחרי למחדל גורמת ושיטתו שהנהגתו רואים כאשר בישראל, ומנהיג ("מיניסטר") "שר"

וכמה כמה זו ברוח דובר כבר הרי - האמורים הדברים בכל התועלת מהי לשאלה: מקום יש לכאורה,
בפשטות: לכך המענה הנה - הדברים?! הועילו לא ואףֿעלֿפיֿכן פעמים,

וכאשר כאב. מרוב הוא צועק הקטנה, אצבעו את בסכין חותכים שכאשר - הוא האדם שטבע במוחש רואים
שיוושע לחשוב "טפש" לא הוא בשלילה. משיב - הכאב? את תמעיט זו שצעקה אתה חושב וכי אותו: שואלים
לקרוא יש - יותר חמור מקרה אודות מדובר וכאשר וכך, כך באופן בזה לטפל שיש יודע הוא צעקתו. עלֿידי
- הדבר וטעם צעקה, - היא חשבון) כל (ללא שלו הראשונה התגובה אףֿעלֿפיֿכן, אבל בזה. וכיוצא לרופא,

לו! הכואב דבר שלו, באצבע שנעשה חתך אודות שמדובר מכיון
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לב        

ופשוט! מובן - והנמשל

לעיל האמורה העצה - והיא במאוחר), או (במוקדם תועיל בוודאי שהיא עצה ישנה זה, עם ביחד אבל
"אך - התפילה בסיום והן כו'", עלי מקבל "הריני אמירת - התפילה בהתחלת הן בתפילה, ההוספה אודות

פניך". את ישרים ישבו גו' צדיקים

שמכיון הציבור, דתפילת העילוי גודל אודות אמת' ב'תורת המבואר עלֿפי להועיל, חייבת זו עצה - וכאמור
מתקבלת זו שתפילה בוודאי הרי א), עמוד ריש ח, ברכות וראה ה. לו, (איוב ימאס" ולא כביר אֿל ש"הן

בשלוה". "לישב פניך", את ישרים ד"ישבו הענין שנפעל - פעולתה ופועלת

ממרום", רוח עליהם "יערה בוודאי זו, פעולה עלֿידי הנה - בלתיֿרצוי באופן עתה עד שהתנהגו ואלו
ד"גאון בתוקף לעמוד - התורה הוראות עלֿפי להתנהג ויתחילו הנהגתם, את ישנו בעצמם הם הנה ולהבא ומכאן

יעקב".

ה'" האדון פני אל גו' "יראה - פניך" את ישרים ד"ישבו הענין לשלימות ממש בקרוב נזכה ועלֿידיֿזה
השלישי המקדש בבית יז), כג, בשבתו(משפטים שבת ומדי בחדשו חודש מדי "והיה היעוד יקויים כאשר ,

- ובוודאי ושבת, שבת בכל לרגל העליה ענין יהיה שאז כג), סו, (ישעיה לפני" להשתחוות בשר כל יבוא
חנוכה, שבת - זו בשבת מיוחדות, בשבתות

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

* * *

:וישב בפרשת רש"י בפירוש הביאור
אז רק וכי מובן: אינו ולכאורה שנה. עשרה שבע בן היה יוסף כאשר התרחש יוסף" של ד"רוגזו המאורע
שנים כמה כבר עברו לפניֿזה הרי יוסף"), של רוגזו עליו "קפץ אז דוקא (שלכן בשלוה" לישב יעקב "ביקש
כנען, לארץ לחזור יעקב רצה יוסף, נולד כאשר כי: - בשלוה") לישב "ביקש רק (לא בשלוה יעקב ישב שבהם
- אביו מגורי לארץ שהגיע עד שנים, ב' בדרך התעכב כך ואחר שנים, שש עוד התעכב לבן של ולבקשתו
(תשע שנה עשרה שבע בן היה שיוסף עד אביו, מגורי לארץ יעקב שחזר מאז כן, ואם שנה, ה' בן יוסף בהיות
עשרה שבע בן היה יוסף כאשר - עתה התחדש מה מובן: אינו ועלֿפיֿזה בשלוה, יעקב ישב - לערך) שנים

יוסף"?! של רוגזו עליו "קפץ ולכן בשלוה", לישב יעקב "ביקש שפתאום - שנה

בזה: והביאור

האלופים כל ראה "יעקב שלפניֿזה: בפסוק הקדמתו לאחרי באים בשלוה", לישב יעקב "ביקש רש"י דברי
יוסף, יעקב תולדות אלה למטה כתיב מה כולן. את לכבוש יכול מי ואמר, תמה למעלה, הכתובים עשו) (אלופי
ומזה כולם". את ושורף שמכלה מיוסף יוצא ניצוץ לקש, עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית והיה וכתיב
אל ללכת שבמקום היינו, לעשו, בנוגע לפעולתו ביחס - היא בשלוה" לישב יעקב ד"ביקש שהמשמעות מובן,
עשו על לפעול כדי רש"י)] ובפירוש יד לג, (וישלח שעירה" אדוני אל אבוא אשר "עד שהבטיח [כפי שעיר הר

זה. בענין לעסוק ולא בשלוה" לישב יעקב "ביקש - וכו' למוטב להחזירו

הולך ואינו בשלוה יושב (מדוע זו טענה הנה - לימים צעיר היה כאשר יוסף, של הראשונות בשנותיו ולכן:
יכולים שעלֿידו יוסף של כוחו נשלם לא שעדיין לומר מקום שיש מכיון כך, כל חזקה אינה עשו) על לפעול
עשרה שבע "בן נעשה שיוסף לאחרי אבל כולם"); את ומכלה ששורף מיוסף יוצא ("ניצוץ עשו את לנצח
מה ו"כל לו", דומה יוסף של איקונין זיו "שהיה בשלימות, יוסף" יעקב ד"תולדות הענין נעשה שאז שנה",

סיבה כל אין שוב יוסף, של כוחו נשלם שכבר מכיון הנה - לו" מסר ועבר משם עםשלמד הפעולה את לעכב
עשו.

בן יוסף בהיות עשו" הר את ד"לשפוט בענין לעסוק ולא בשלוה" לישב יעקב "ביקש כאשר זה, ומשום
התעסק שלא מכיון מדה: כנגד מדה יוסף", של רוגזו עליו "קפץ אזי - כוחו) שנשלם (לאחרי שנה עשרה שבע
כולם"], את ומכלה ששורף מיוסף יוצא ניצוץ לקש, עשו ובית להבה יוסף ["בית יוסף של בכוחו עשו על לפעול

דוקא. יוסף" של רוגזו עליו "קפץ לכן

בפשטות. - דלעיל השאלות כל מתורצות ועלֿפיֿזה
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:יוסף אצל החלום" ל"השנות בנוגע הביאור
עסק אחד שחלום אלא שוים, החלומות שני היו פרעה שאצל - הוא יוסף לחלום פרעה חלום שבין החילוק
שני למספר בנוגע (הן הפרטים בכל שוה החלומות תוכן - כאמור - אבל ב"שבלים", עסק שני וחלום ב"פרות"
מזה, זה שונים חלומות שני היו - יוסף אצל מהֿשאיןֿכן וכו'); הבליעה לפתרון בנוגע והן והרעב, השבע
פעמים ב' ונשנה החוזר אחד חלום זה שאין מכיון - החלום" "השנות זה על לומר שייך לא ולכן כדלקמן,

שונים. חלומות שני אם כי פרעה), (כחלום

בזה: והביאור

ותשתחוינה אלומותיכם תסובינה והנה גו' השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנו "והנה הוא: הראשון החלום
השדה"), בתוך אלומים ("מאלמים שדה בעניני יוסף אל השבטים של והשתחוואה ביטול - ותוכנו לאלומתי".

הארץ. עם לכל בר משביר היה כאשר כו', תבואה להשיג כדי אליו זקוקים שיהיו היינו,

נוסף (א) זה: שבחלום - לי" משתחוים כוכבים עשר ואחד והירח השמש "והנה הוא: השני החלום אבל
"כוכבים", של ומצב במעמד נמצאים השבטים (ב) הראשון, בחלום הוזכרו שלא ובלהה, יעקב - וירח שמש גם
בדוגמת השדה", בתוך אלומים "מאלמים בהיותם הראשון בחלום ומצבם ממעמדם באיןֿערוך יותר נעלה מצב
יוסף אל והירח") "השמש - כולל (כוכבים, השבטים של והשתחוואה ביטול - ותוכנו כו', המאירים כוכבים

לשדה). השייכים תבואה בעניני - בר" כ"משביר תפקידו מילוי (בעת "בשדה" רק ולא המלכות, בארמון

אם כי החלום", "השנות זה אין ולכן שונים, ומצבים זמנים ב' אודות מדברים אלו חלומות ששני ונמצא,
שונים. חלומות שני

:אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות הביאור
לומדי עבור הוראה בהם יש - וישב) בפרשת והן בפרשתנו (הן חייא רבי אודות בזהר המבוארים הענינים ב'

תורה:

אלו הן התורה, דלומדי הסוגים כל עבור להשתדל שצריכים הוראה ישנה - וישב בפרשת הזהר בדברי
כו'. בלתיֿרצוי ומצב במעמד שהיו אלו והן לשמה, שלא שלומדים אלו הן לשמה, שלומדים

הסוגים כל אצל לפעול שצריכים שמכיון - בזה הפעולה לאופן בנוגע הוראה ישנה בפרשתנו הזהר ובדברי
ויספרה ראה ד"אז הענינים ד' שהם - התורה שבלימוד הדרגות פרטי כל את להקדים צריכים תורה, דלומדי

חקרה". וגם הכינה

עוד. ויחכם לחכם ותן בזה, להאריך ויש

צדיקים ו"אך כו'" עלי מקבל "הריני אמירת אודות ההצעה בפרסום שעסקו לאלו להודות המקום כאן
יוכל שרוצה מי שכל באופן זאת להדפיס - הוסיפו ועוד בעיתון, זאת שהדפיסו עלֿידיֿזה – גו'" לשמך יודו

ברכה. עליהם ותבוא בסידורו, להדביקם מנת על אלו, ענינים מופיעים שבו הקטע את לגזור
יום - חנוכה" ב"זאת ובפרט הבאים, בימים התוועדות לארגן כדי משקה, בקבוק להם אתן - לזה ובהמשך
הענינים בכל להוסיף טובות החלטות לקבל כדי מקומות), בכמה חסידות בדרושי מעלתו (כמבואר מיוחד סגולה

יעזורו". רעהו את ד"איש באופן ישראל, ואחדות ישראל דאהבת

כל את לקבל יזכו ועלֿידיֿזה אריכתא", "ידא להיות - יחדיו ויתלכדו יצטרפו אלו פעולות שכל ויהיֿרצון
שבים", לקבל פשוטה "ימינך - הקב"ה של מידו הענינים

בני אחד לאחד תלוקטו ואתם שנאמר כענין ממקומו, איש איש ממש בידו "אוחז שהקב"ה היעוד קיום עדי
ישראל",

נגאלין". הן "מיד הרמב"ם: וכפסקֿדין צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

יעקבסאן]. שי' בער גרשון ולהרב רסקין, שי' דוד להרב משקה נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר

בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - חנוכה נר והדלקת ערבית תפלת מנחה, תפלת לאחרי
המקדש".
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לג         

:יוסף אצל החלום" ל"השנות בנוגע הביאור
עסק אחד שחלום אלא שוים, החלומות שני היו פרעה שאצל - הוא יוסף לחלום פרעה חלום שבין החילוק
שני למספר בנוגע (הן הפרטים בכל שוה החלומות תוכן - כאמור - אבל ב"שבלים", עסק שני וחלום ב"פרות"
מזה, זה שונים חלומות שני היו - יוסף אצל מהֿשאיןֿכן וכו'); הבליעה לפתרון בנוגע והן והרעב, השבע
פעמים ב' ונשנה החוזר אחד חלום זה שאין מכיון - החלום" "השנות זה על לומר שייך לא ולכן כדלקמן,

שונים. חלומות שני אם כי פרעה), (כחלום

בזה: והביאור

ותשתחוינה אלומותיכם תסובינה והנה גו' השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנו "והנה הוא: הראשון החלום
השדה"), בתוך אלומים ("מאלמים שדה בעניני יוסף אל השבטים של והשתחוואה ביטול - ותוכנו לאלומתי".

הארץ. עם לכל בר משביר היה כאשר כו', תבואה להשיג כדי אליו זקוקים שיהיו היינו,

נוסף (א) זה: שבחלום - לי" משתחוים כוכבים עשר ואחד והירח השמש "והנה הוא: השני החלום אבל
"כוכבים", של ומצב במעמד נמצאים השבטים (ב) הראשון, בחלום הוזכרו שלא ובלהה, יעקב - וירח שמש גם
בדוגמת השדה", בתוך אלומים "מאלמים בהיותם הראשון בחלום ומצבם ממעמדם באיןֿערוך יותר נעלה מצב
יוסף אל והירח") "השמש - כולל (כוכבים, השבטים של והשתחוואה ביטול - ותוכנו כו', המאירים כוכבים

לשדה). השייכים תבואה בעניני - בר" כ"משביר תפקידו מילוי (בעת "בשדה" רק ולא המלכות, בארמון

אם כי החלום", "השנות זה אין ולכן שונים, ומצבים זמנים ב' אודות מדברים אלו חלומות ששני ונמצא,
שונים. חלומות שני

:אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות הביאור
לומדי עבור הוראה בהם יש - וישב) בפרשת והן בפרשתנו (הן חייא רבי אודות בזהר המבוארים הענינים ב'

תורה:

אלו הן התורה, דלומדי הסוגים כל עבור להשתדל שצריכים הוראה ישנה - וישב בפרשת הזהר בדברי
כו'. בלתיֿרצוי ומצב במעמד שהיו אלו והן לשמה, שלא שלומדים אלו הן לשמה, שלומדים

הסוגים כל אצל לפעול שצריכים שמכיון - בזה הפעולה לאופן בנוגע הוראה ישנה בפרשתנו הזהר ובדברי
ויספרה ראה ד"אז הענינים ד' שהם - התורה שבלימוד הדרגות פרטי כל את להקדים צריכים תורה, דלומדי

חקרה". וגם הכינה

עוד. ויחכם לחכם ותן בזה, להאריך ויש

צדיקים ו"אך כו'" עלי מקבל "הריני אמירת אודות ההצעה בפרסום שעסקו לאלו להודות המקום כאן
יוכל שרוצה מי שכל באופן זאת להדפיס - הוסיפו ועוד בעיתון, זאת שהדפיסו עלֿידיֿזה – גו'" לשמך יודו

ברכה. עליהם ותבוא בסידורו, להדביקם מנת על אלו, ענינים מופיעים שבו הקטע את לגזור
יום - חנוכה" ב"זאת ובפרט הבאים, בימים התוועדות לארגן כדי משקה, בקבוק להם אתן - לזה ובהמשך
הענינים בכל להוסיף טובות החלטות לקבל כדי מקומות), בכמה חסידות בדרושי מעלתו (כמבואר מיוחד סגולה

יעזורו". רעהו את ד"איש באופן ישראל, ואחדות ישראל דאהבת

כל את לקבל יזכו ועלֿידיֿזה אריכתא", "ידא להיות - יחדיו ויתלכדו יצטרפו אלו פעולות שכל ויהיֿרצון
שבים", לקבל פשוטה "ימינך - הקב"ה של מידו הענינים

בני אחד לאחד תלוקטו ואתם שנאמר כענין ממקומו, איש איש ממש בידו "אוחז שהקב"ה היעוד קיום עדי
ישראל",

נגאלין". הן "מיד הרמב"ם: וכפסקֿדין צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

יעקבסאן]. שי' בער גרשון ולהרב רסקין, שי' דוד להרב משקה נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר

בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - חנוכה נר והדלקת ערבית תפלת מנחה, תפלת לאחרי
המקדש".
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לד

   

הקודש ללשון מתורגם

.‡
‡     

  
ביטוייֿלשון שלושה נאמרים הללו" "הנרות של בנוסח

על מדליקין, אנו הללו "הנרות ועלדומים:

ועל"1שוב מוזכרים הללו" "הנרות בסיום .
שונה בסדר אך אלו, ביטויים ולהלל2שלושה "להודות :

על הגדול "ועלועללשמך

שלושת בסדר לשינוי הסיבה מהי כן, אם להבין, יש

הללו? הביטויים

.
    ‡    


רק נזכרים אין הללו" "הנרות שבנוסח העובדה מן
שמצות רואים, ו"ישועותיך", "נפלאותיך" גם אלא "נסיך",

רק זכר מהווה איננה חנוכה נר השמן,3הדלקת פך לנס
סוגי לכלל אלא "ישועות", בבחינת איננו הוא שהרי

הזה בזמן ההם בימים הראה שה' הנחלקים4הישועה ,
בהמשך שיוסבר (כפי סוגים לשלושה כללי באופן
לשון מוצאים אנו הסוגים מן אחד כל ובתוך הדברים),

ימי שמאורעות כיוון נפלאות", נסים... "תשועות... :
הסוגים. מכל ישועה, עניני וכמה כמה כוללים החנוכה

להזכרת בקשר אחרת, חזקה קושיא על עונה זה הסבר

כדלהלן: חנוכה, נס

קיימת פורים נס ההצלהלגבי את להזכיר

הרשע מהמן לגבי5בלילהביוםוהישועה כן לא .
מכך (ויותר נס, הוא אף שהיה בחנוכה, היוונים על הנצחון
מעטים ביד ורבים חלשים ביד גבורים "מסרת גלוי: נס -

נס6וכו'" הטבע), בדרכי מוסתר היה פורים שנס בעוד ,
הנאמר הנסים" ב"ועל רק בלילה מוזכר בחנוכה הנצחון

המזון. ובברכת מעריב בתפילת

רשות היא ערבית תפילת לאכול7והרי חובה אין וכן ,
חנוכה בליל חובה8פת שאין אפוא יוצא .9להזכיר
הנצחון נס חנוכה.את

בסעיף האמור פי על בפשטות מתורצת זו קושיא
השמן, פך לנס רק זכר אינו חנוכה נרות הדלקת הקודם:

החנוכה. ימי של הניסים לכל גם אלא

מוצאים אנו זכרון10ואכן, להבעת הדרכים שאחת ,
נרותו הדלקת ע"י הוא .11לה',

.‚
    

בנוסח הביטויים בשלושת הסדר לשינוי הטעם גם זהו
הללו. הנרות

סוגי שלושת על מדובר הללו" "הנרות בתחילת
" והישועה ההצלה   ולפיכך ,"

ועל הנסים ועל התשועות "על זה: בסדר נמנים הם
תחילה המאורעות. סדר היה שכך כיוון הנפלאות",

"נפלאות". ואח"כ "נסים" אח"כ "תשועות",

האופן על מדובר שם הללו". "הנרות בסיום כן לא
הסוגי שלושת יוצרים שלשבו ההרגשה את אצלנו ם
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בסידור1) וכ"ה סתרע"ו. טאו"ח לפנינו. ה"ו פ"כ סופרים במס' כ"ה
ואכ"מ. וכו'. הוספות סדר, בשינוי הוא וכו' סידורים ובכמה אדה"ז.

שם2) סופרים ובמס' ועוד]. יעב"ץ של"ה, [ובסי' אדה"ז בסידור כ"ה
הוא סידורים ובכמה ל"נסיך". "נפלאותיך" מקדים ובכ"מ) שם. בטאו"ח (וכ"ה

ואכ"מ. שינויים. בעוד
נ"ח.3) דהדלקת הזכרון עיקר זהו ש(כמובן) אף
שם4) הרמב"ם לשון ועיין ה"ג. פ"ג חנוכה הל' לרמב"ם צפע"נ ראה

לנו. שעשה הנסים על לו והודי' האֿל בשבח ולהוסיף הנס להודיע הי"ב: פ"ד
וברש"י הנס, באותו היו הן שאף בנ"ח חייבות נשים א): (כג, משבת ולהעיר

הנס. נעשה אשה יד ועל שם:
ס"א.5) סתרפ"ז או"ח טושו"ע ה"ג. פ"א מגילה הל' רמב"ם א. ד, מגילה
דחנוכה.6) הנסים" "ועל נוסח
שו"ע7) רלה. ר"ס טאו"ח ה"ו. פ"א תפלה הל' רמב"ם ב. כז, ברכות

פט. ר"ס או"ח אדה"ז

(8– סעודה* לעשות חיוב וגם ושמחה, משתה חיוב שיש את"ל גם כי
חנוכה. בליל דוקא החיוב אין הרי

מחזירין9) אין – ברהמ"ז או בתפלה הנסים ועל אמר לא שאם ובפרט
סי"א). המילואים שער צ"צ שו"ת וראה ס"א. סתרפ"ב או"ח (טושו"ע אותו

דמשבחין10) י: כה, ירמי' ובתרגום קול. בתוד"ה ב לב, סנהדרין ראה
בוצין. בניהור

שי"ל לחנוכה) שיחה חכ"ה לקו"ש (ובארוכה 534 ע' חט"ו לקו"ש וראה
של לנרות היא הנסים) ועל (נוסח קדשך" בחצרות נרות ב"והדליקו שהכוונה

בעז השואבה בית דשמחת נרות ע"ד – השכינה וכבוד (סוכהשמחה נשים רת
ס"ד) סתר"י או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע א. נג, (ברכות ביהכנ"ס ונרות א) נא,

בהיכל. מקומם אין אלו שכל –
הוא11) – נרות ע"י כו' המלחמה דנצחון הנס על לשבח שקבעו ומה

דפך. הנס גם שיוכלל בכדי

                     

 

הוא הסדר זה ובענין הגדול". לשמך ולהלל "להודות
לענין האדם את המביא הראשון הוא "נסים" הסוג שונה:
סוג לאח"כ ורק ה"נפלאות" סוג אח"כ לה', וההלל ההודיה

להלן. שיובהר כפי ה"תשועות",

.„
‰  ‰‰ „‰‰

ניסים תשועות, שבין המהותי ההבדל והביאור:
ונפלאות:

דומים שכוחותיו אחר, נגד מלחמה מנהל מישהו כאשר
גםֿיחד ובאיכותם בכמותם עצמו,12(בהתחשבות לכוחות (

ל הוא זקוק הטבעעדיין לפי שהרי לנצח, כדי ה'

באופן הוא זה נצחון אחר. צד ופעם זה צד פעם גובר
הטבע עפ"י כי לטבע, שמעל כנס ולא טבעי כענין הנראה

האחר. את לנצח הוא יכול

הצלה לחוקי13הוא בניגוד הטבע, מן
כאשר במלחמה, נצחון לדוגמא: הטבעית. המציאות
כך המנוצח, הצד מן בהרבה החלש הצד הוא המנצח

הוא כזה נצחון לנצח. יכול איננו הוא הטבע ,שבדרך
מהטבע. למעלה

.אותן הרואה אצל "פלא" הנקראות תופעות הן
בדרך כמאורעות למנותם שאפשר ברורים ניסים אלה אין

ה מאורעות הם אלא מן14והטבע,
נפלא. ענין - "פלא" הם נקראים ולכן הרגילה, המציאות

כסלו, בי"ט הזקן אדמו"ר גאולת לגבי אנו מוצאים כך
עליה כותב "15שהוא :גאול בארץ". לעשות י"ט... ת

להשתדלויות קשורה והיתה שרים, באמצעות נגרמה כסלו
היה וכלל, כלל רגילים מאורעות אלה היו לא אך רבות,

"הפליא" - פלאי דבר .16זה

.‰
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ההם" "בימים היו ה' וישועת ההצלה סוגי שלושת
ואח"כ ניסים אח"כ תשועות, הסדר: ולפי חנוכה בימי

נפלאות.

ששם מודיעין, בעירם כבר התחיל החשמונאים נצחון
אחר" "דבר שם להקריב רצו היוונים ובניו. מתתיהו נמצאו

וניצחום מנגד עמדו והחשמונאים .17(חזיר),

כי18כאן גלוי, פלא ולא גלוי נס לא אך ישועה, היתה
יוונים. של רב מספר היה לא במודיעין

יוונים של רב צבא נגד מלחמה היהודים ניהלו אח"כ
אנטיוכוס החיל19ששלח אנשי ממספר בהרבה רב ,

"מסרת הטבע: מן שלמעלה גלוי, נס והתרחש היהודיים,
נצחו. היהודים - מעטים" ביד ורבים חלשים ביד גבורים

לבית החשמונאים נכנסו במלחמה הנצחון לאחר
כי המנורה, להדלקת טהור שמן שאין וגילו המקדש
שמצאו עד שבהיכל", השמנים "כל את טימאו היוונים
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ט.12) יד, לך פרש"י ראה
ח.13) כא, חוקת פרש"י ראה
הנסים14) סוג דעל א) לא, (נדה ממרז"ל ולהעיר יח. ח, וארא פרש"י ראה

נפלאות "עושה יח) עב, (תהלים נאמר בו מכיר" אינו הנס בעל ש"אפילו
.36 ,16 הערה לקמן וראה לבדו".

ס'15) .22 ע' תשי"ב) (קה"ת כסלו י"ט במגילת נדפס – הידוע במכתבו
ואילך. 306 ע' לעיל וראה ובכ"מ. ריח. ע' אדה"ז התולדות

מנסים,16) גם ומובדל מופרש שהוא – ב"נפלאות" לומר יש סוג עוד
אראנו מאמ"צ צאתך "כימי בפי' תפוֿז) ע' למיכה (אוה"ת משנ"ת ע"ד
צז, (שבת נס בתוך דנס ענין נפלאות, הם דיצי"מ נסים בערך שגם נפלאות"
וראה ה. פנ"ט, (ב"ר ישראל של נסם שהוא משה של נסו הקב"ה וש"נ), א.

בשלח), ס"פ שמו"ר
ד"מסרת באופן המלחמה נצחון כמו בטבע, אחיזה להם יש סתם דנסים
שהם נסים הם ו"נפלאות טבעית*; מלחמה ע"י שהי' חלשים", ביד גבורים
ב ל, – פט"ו האמונה שער (ראה בטבע אחיזה שום מבלי לגמרי הטבע היפך

בטבע דמלובש הכללי לחילוק רק או זה לחילוק שם נחית אם עצ"ע אבל –
שם. לעיל וראה לא). או

נתוסף א) באופנו**: הפירושים בשני דתלוי י"ל אולי – השמן דפך ובנס
מפורש וכן ואילך)), ב ד, (מ"ב אלישע דנס באסוך שמצינו (וכמו השמן כמות
שלא – וכו' וט"ז עתר סי' חאו"ח ב"י ראה (אבל חנוכה. מעשה במדרש
הערה לקמן וראה לאט. לאט ודלק השמן איכות נשתנה ב) זה). מדרש הזכירו

.26
לא17) לע"ע אבל – ב קאפיטל א החשמונאים ס' (ראה פ"כ. יוסיפון

בה" בס' א' פעם (מלבד ישראל פוסקי בספרי מוזכרים סופריםמצאתים הל' ג
זה. לספר היחס ידוע אבל עינים, מאור בס' מובא וכו'). בסה"ד שנזכרו אף –

ואכ"מ).
מגילת18) – כו' הגדולה המלחמה עד וכו' בירושלים הנצחונות כל וכן

כו') אותה וקראו ספרדיות, דקהלות ומחזורים סידורים בכמה (נדפסה אנטיוכס
חנוכה. ומדרש

ובכ"מ.19) חנוכה. מדרש אנטיוכס. מגילת ראה

                              
  

                            
                          

      
      



לה  

הוא הסדר זה ובענין הגדול". לשמך ולהלל "להודות
לענין האדם את המביא הראשון הוא "נסים" הסוג שונה:
סוג לאח"כ ורק ה"נפלאות" סוג אח"כ לה', וההלל ההודיה

להלן. שיובהר כפי ה"תשועות",

.„
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הטבע עפ"י כי לטבע, שמעל כנס ולא טבעי כענין הנראה

האחר. את לנצח הוא יכול

הצלה לחוקי13הוא בניגוד הטבע, מן
כאשר במלחמה, נצחון לדוגמא: הטבעית. המציאות
כך המנוצח, הצד מן בהרבה החלש הצד הוא המנצח

הוא כזה נצחון לנצח. יכול איננו הוא הטבע ,שבדרך
מהטבע. למעלה

.אותן הרואה אצל "פלא" הנקראות תופעות הן
בדרך כמאורעות למנותם שאפשר ברורים ניסים אלה אין

ה מאורעות הם אלא מן14והטבע,
נפלא. ענין - "פלא" הם נקראים ולכן הרגילה, המציאות

כסלו, בי"ט הזקן אדמו"ר גאולת לגבי אנו מוצאים כך
עליה כותב "15שהוא :גאול בארץ". לעשות י"ט... ת

להשתדלויות קשורה והיתה שרים, באמצעות נגרמה כסלו
היה וכלל, כלל רגילים מאורעות אלה היו לא אך רבות,

"הפליא" - פלאי דבר .16זה

.‰
„‰  ‰‰‰   ‰ ‰
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ואח"כ ניסים אח"כ תשועות, הסדר: ולפי חנוכה בימי
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ששם מודיעין, בעירם כבר התחיל החשמונאים נצחון
אחר" "דבר שם להקריב רצו היוונים ובניו. מתתיהו נמצאו

וניצחום מנגד עמדו והחשמונאים .17(חזיר),

כי18כאן גלוי, פלא ולא גלוי נס לא אך ישועה, היתה
יוונים. של רב מספר היה לא במודיעין

יוונים של רב צבא נגד מלחמה היהודים ניהלו אח"כ
אנטיוכוס החיל19ששלח אנשי ממספר בהרבה רב ,

"מסרת הטבע: מן שלמעלה גלוי, נס והתרחש היהודיים,
נצחו. היהודים - מעטים" ביד ורבים חלשים ביד גבורים

לבית החשמונאים נכנסו במלחמה הנצחון לאחר
כי המנורה, להדלקת טהור שמן שאין וגילו המקדש
שמצאו עד שבהיכל", השמנים "כל את טימאו היוונים
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ט.12) יד, לך פרש"י ראה
ח.13) כא, חוקת פרש"י ראה
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ואילך. 306 ע' לעיל וראה ובכ"מ. ריח. ע' אדה"ז התולדות
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הערה לקמן וראה לאט. לאט ודלק השמן איכות נשתנה ב) זה). מדרש הזכירו

.26
לא17) לע"ע אבל – ב קאפיטל א החשמונאים ס' (ראה פ"כ. יוסיפון

בה" בס' א' פעם (מלבד ישראל פוסקי בספרי מוזכרים סופריםמצאתים הל' ג
זה. לספר היחס ידוע אבל עינים, מאור בס' מובא וכו'). בסה"ד שנזכרו אף –

ואכ"מ).
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לו 

גדול" כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד ,20"פך
גדול. נס איננו אמנם, וזה,

עלֿכך, להתעקש שרוצה מי יש אם לומר, אפילו [ניתן
הבחינו לא שהיוונים טבעי, ענין זה כדי21שהיה זה בפך
ה"תוספות" דעת לפי ובמיוחד לומר22לטמאו, שיש ,

בחותם מונח רגיל"שהיה שאינו דבר ,",
השמנים לשכת קיימת שהיתה עלה23מהֿעוד לא ששם ,

לחפש היוונים .24בדעת

ה את המבהיר השמן,הסבר של בטהרתו וודאות
"היסט"]. ע"י אותו טמאו לא ושהיוונים

פלא דבר זה היה זאת עם נפלאות25אך את26- :
מוסתר היה זה יחיד פך ורק היוונים, טמאו השמנים

!נגיעה ללא שלם, ונשאר

ארע ימים,27נס(אחרֿכך שמונה דלק זה ששמן ,
ונפלאות). ישועות עוד וכן

.Â
ÂÂ Â  Â 

בסדר התרחשוובכן, - ונפלאות ניסים תשועות, -
הוא: הסדר לה' בהודיה ההם". "בימים המאורעות

"ניסים", על ה' את ומהללים מודים לראש לכל
ה'. מאת באים שהם בגלוי הניכרים

האמיתית במשמעותם ומבחינים יותר מתעמקים אח"כ
"נפלאותיך", שהם מאורעות, כמה של

הם שאלה ויחשוב - יטעה לטעות שהרוצה אףֿעלֿפי
עליהם. ה' את ומהללים ומודים הטבע), בדרך מאורעות

"ישועותיך", על שאפילו להכרה מגיעים אחרֿכך ורק
גם צריך הטבע, חוקי אלא נפלאות, לא ואפילו נס שאינם

עצמו הטבע גם הישועה", "לה' כי לה', ולהלל להודות כן
להביא ישועה גם צריכה ולפיכך הטבע, מן למעלה הוא

והלל הודיה .28לידי

.Ê
 Â      

ענין: של לעומקו

היא ליהודים האלוקי, השפע ה"חיות", השפעת
אלא הטבע, מן שלמעלה האלוקות מבחינת לכתחילה
לכך בנוסף כלומר, טבע. של צורה לובשת שההשפעה
היא, ולכן אלוקית, הנהגה היא בכלל הטבע שהנהגת
"טבע" שהמושג (כפי הטבע מן למעלה באמיתתה,
לגבי הוא הזה הטבע גם זאת בכל בעינינו), מתפרש

להנהגה חיצוני לבוש רק מתנהג29היהודים ה' שבה ,
ישראל. עם

האמת, את רואה "מאירות", עיניים לו שיש מי לפיכך,
הטבעי שה"לבוש" כך ניסי, ענין מלכתחילה הוא זה שכל

אצלו תופס .30מקוםאינו

רבות פעמים הוסבר חז"ל31וכך מאמר של 32פירושו

קבע (שהקב"ה הטבע חוקי וזורע": העולמים בחי "מאמין
וקציר... ש"זרע "33היהודים אצל מהווים אינם ,(

שבגינה לצמיחה, האמיתית הסיבה לזריעה. אמיתית סיבה
העולמים". בחי "מאמין שהוא כיוון היא זורע, הוא

.Á
Â     Â

Â Â
החסידות בתורת ביותר"34מוסבר גבוה שה"גבוה ,

הנסים: לגבי גם כך ביותר". ב"מטהֿמטה דוקא מתגלה
של משורשם גבוה בטבע המלובשים הניסים של שורשם
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ב.20) כא, שבת
כו'.21) בהצנע שם: שבת רש"י ראה
שהי'.22) ד"ה שם שבת
מ"ה.23) פ"ה מדות
והאידנא24) כו' בקרקע אלא שמירה להם אין כספים א: מב, ב"מ ראה

כו'. שמואל) זמן (לאחרי
ועל25) הגאולה על מברכין הראשונה דלילה ב) כא, (שבת ובמאירי

הנס דעיקר פי"ז) אתה כי כתיב (ד"ה אורה ובשערי השמן. פך מציאת הודאת
עיי"ש. כו', א' פך שמצאו

אחיזה26) להן שאין מ"נסים", שלמעלה סוג יש דב"נפלאות" ולהפירוש
דפך להנס היא ב"נפלאותיך" שהכוונה י"ל, – (16 הערה לעיל (ראה בטבע

הנ"ל). הערה (ראה השמן
"נסים"27) באומרו והוא – הללו" "הנרות בנוסח נכלל זה שגם ומובן

הסוגים ג' שמונה אלא ב'). סעיף (כנ"ל רבים לשון מהטבע) שלמעלה (גלוים
וראה וק"ל. ונפלאות. לתשועות בנוגע שהוא וכמו לראשונה, שאירעו כסדר

הקודמת. הערה
הראשונה דלילה דס"ל סתע"ר) או"ח פר"ח (וראה הנ"ל ממאירי ולהעיר

ימים. ח' שדלק שמן של להנס שייך לא דחנוכה
קנדֿה.28) ע' אור מיהל להעיר
עמהם29) ההנהגה .. למטה דנש"י בסופו: פח פרק תער"ב המשך ראה

כו', אופנים ב' יש ובזה מהטבע שלמעלה הוי' משם כ"א טבע ע"פ אינו
עיי"ש.
וש"נ.30) ואילך. 176 ע' חט"ז לקו"ש – בכ"ז בארוכה ראה
(31.295 ע' חי"ח .228 ע' .203 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש
מזמור32) תהלים מדרש א. לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא ירושלמי*

טז. פי"ג, במדב"ר יט.
כב.33) ח, נח
ואילך.34) פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי בארוכה ראה
ובכ"מ.

          

 

הגלויים עוד35הנסים גבוה שורש יש עצמו ולטבע ,
.36יותר

אלוקיות, והשפעות מגילויים נובעים גלויים נסים
גלוי. להיות מוכרח הנס - "גילוי" של בתחום המוגבלות

הנעלים והשפעה מאור נובעים בטבע המלובשים נסים
זאת, בכל אך הטבע, בלבוש הנסים מסתתרים ולכן מגילוי,
"נפלאות" - "פלא" הנקרא באופן הוא שה"לבוש" כיוון
למעלה "רק שהם בחוש" ש"נראה עד בהם, המתבונן אצל

של37מהטבע" במסגרת זאת בכל שהוא אור שזהו מובן ,
גילוי.

נובע ממש בטבע המלובש ה"תשועות", ענין רק
כלל, גילוי של בתחום שאיננה האלוקות, מ"עצמות"
שבאה מהטבע, שלמעלה הישועה, מתגלית כך ומשום

ממש הטבע שזהו שנראה באופן בעצמו, .38מהקב"ה

ולהלל "להודות הסוגים: שלושת של הסדר זהו ואכן,
על הגדול ":ועלועללשמך

ומהללים מודים לגילוי,39תחילה הקשורים עניינים על
מגילוי שלמעלה לאור בקשר אח"כ "נסיך", נובעים שמהם
"לשמך והלל להודיה מגיעים אח"כ ורק נפלאותיך", "ועל

"40."ישועותיך" ע"י בעיקר
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צאתך35) כימי ד"ה בארוכה וראה א. ק, גֿד. שם א. צג, מג"א תו"א ראה
שה). ע' ח"ה מלוקט (סה"מ תשל"ח

שאין36) דהנסים ולהעיר, כו'. ביותר הגבוה דכל הנ"ל מהכלל כמובן
– שם) אור יהל ראה – ממש בטבע מלובשים (שהם בנסו מכיר הנס בעל
מבחי' שנמשכים – (14 הערה לעיל (נסמן לבדו" נפלאות "עושה נאמר עליהם
צאתך כימי ד"ה ובארוכה סק"ט. שם אור יהל (ראה ית' ומהותו עצמותו לבדו,

הנ"ל).
וראה37) פורים. נס לענין – רע"ד) צג, שם ועד"ז א. (ק, שם התו"א לשון

שם. אור יהל
דוקא38) החושך את להאיר ענינם – החמה משתשקע זמנם שנ"ח ולהעיר

סידור בכסלו. בכ"ה סד"ה אורה שערי נ"ח. סד"ה ושמחי. רני סד"ה (תו"א
ושערי (תו"א חשכי" יגיה "והוי' בחי' ובכ"מ), תרמ"ג. נ"ח ד"ה בֿג. ערה,

נרי). אתה כי (כתיב) ד"ה אורה
(ראה ל"נפלאותיך" "נסיך" [שמקדים בנוסח אדה"ז בחר שלכן וי"ל,
(כנ"ל לטבע ושייכות מנסים, למטה הן ש"נפלאות" [– ובמילא ,(2 הערה לעיל

הטבע. (חושך) את להאיר הוא דחנוכה הענין עיקר כי – דֿו) סעיף
סד"ה39) (תו"א כו'" גילוי בבחי' הארה כו' נרו בהילו לשון וגם שבח "ל'

ובכ"מ). בכסלו. בכ"ה
שם.40) ואוה"ת תו"ח שמות. ר"פ תו"א ראה

•
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ובכ"מ). בכסלו. בכ"ה
שם.40) ואוה"ת תו"ח שמות. ר"פ תו"א ראה

•
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה זאב וואלף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק חג הגאולה, ולפלא שאינו מזכיר ע"ד ההתועדות ודברי התעוררות 

שבודאי נשמעו והביאו גם להחלטות טובות בהנוגע לפועל במחדו"מ.

ובמ"ש אודות יום ההולדת השלישי של בנם ישראל שליט"א שהוא בר"ח שבט והקס"ד לעשות 

התספורת בל"ג בעומר, כבר כתבתי דעתי ולכמה מאנ"ש שבאם אין טעם חזק, וכמו מנהג קבוע ומיוסד 

ביותר נראה לי שלא לדחות התספורת, ובפרט לכמה חדשים ואפילו לכמה שבועות, ונמוקי עמי אשר כיון 

שכנראה מלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר בהנוגע לחג התספורת ה"ז ענין של חינוך ביר"ש, ז. א. המשכת קדושה 

על נפש הילד ]י"ל שמיוסד הנ"ל על דרז"ל הידועה )תנחומא פ' קדושים( וראה ג"כ הלכות ת"ת לרבנו הזקן 

בתחלתו שזה מרומז בתורה שבכתב, ובשנה הרביעית יהי' וגו' קדש(, וכשעושים מעשה בזה מתחזק הענין 

ונמשך בעולם המעשה כמבואר בכ"מ, הרי למה ידחו המשכת הקדושה הלזו לכמה חדשים או לשבועות 

והרי כל תוספת קדושה בחינוך מוסיפה בכל עניניו דהילד ואפילו הגשמים.

והשי"ת יצליחו אשר ביחד עם זוגתו שיחיו יחנכו את כל ילידיהם שיחיו בריאים ושלמים לתורה 

ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה לחנוכה מאיר מוסיף והולך.



לח
חנוכה - מאמרי חז"ל

הרגיל בנר, הוויין ליה בנים תלמידי חכמים1.

מספר נרות חנוכה הוא ל"ו, ומספר זה שייך לבנים, 
כן  ושבט, אם  לכל שבט  כי שלשת האבות הם אבות 

הוא שלש פעמים י"ב, שעולה ל"ו.
וחנוכה חל בפרשת מקץ, בה מסופר על לידת מנשה 
ממה  והראיה  חכמים.  תלמידי  בנים  שהם  ואפרים2, 
דכתיב3 בך יברך ישראל לאמר ישימך אלקים כאפרים 

וכמנשה.
)ליקוטים ואגרות עמ' תיח(

בנר  הרגיל  לכן  התורה.  את  להשכיח  רצו  היוונים 
חנוכה, שהוא ההצלה מגזירת היונים, הוויין לו בנים 

תלמידי חכמים בתורה.
)ליקוטים ואגרות עמ' תיח(

יצחק,  כנגד  הוא   — בשמאל  שמצותה  חנוכה,  נר 
וכתיב בו4 ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו, שהתפלל על 
בנים, והבנים שהמשיך הם יעקב )כמאמר5 כי ביצחק 
בחינת  ששניהם   — יוסף  ותולדתו  יצחק(  כל  ולא 

תורה.
שם  ותורה  ביעקב  עדות  ויקם  כתיב6   - יעקב 

בישראל.
לו  שמסר  ליעקב,  זקונים  בן  היה  יוסף   – יוסף 

ההלכות דשם ועבר7, וכתיב8 עדות ביהוסף גו'.
)ליקוטים ואגרות עמ' תיח(

לא  שאם  פה,  שבעל  תורה  להשכיח  רצו  היוונים 
ילמדוה ישכחוה לגמרי, מה שאין כן תורה שבכתב, הרי 
נשארה בכתב על כל פנים, אם כן אי אפשר שתשתכח 

לגמרי, כי במשך הזמן יכולים ללמדה.
ועיקר תורה שבעל פה הוא תלמוד בבלי וגמרא, כי 

1( שבת כג, ב.
2( מקץ מא, נ-נב.

3( ויחי מח, כ.
4( תולדות כה, כא.

5( נדרים לא, א.
6( תהלים עח, ה.

7( רש"י וישב לז, ג.
8( תהלים פא, ו.

אין מורין הלכה מתוך משנה9. על תלמוד בבלי נאמר10 
במחשכים הושיבני, ובה נתגלו העמוקות דתורה, כמו 
והוי'  בחינת  והוא  מני חשך.  שכתוב11 מגלה עמוקות 
יגיה חשכי12, ל"ו נרות חנוכה, ובתלמוד בבלי יש ל"ו 

מסכתות שיש עליהם גמרא.
והרגיל בנר חנוכה — זוכה לבנים תלמידי חכמים 

בתורה שבעל פה דגמרא.
ולכן דיני חנוכה הם רק בגמרא ולא במשנה )והאמור 
במשנה13 בנר חנוכה פטור — מיירי בדיני נזיקין, לא 

בדיני חנוכה(.
ורב אשי, שנרמזו במה  רבינא  וגם מסדרי הגמרא, 
שכתוב14 עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם15, 

שייכים לחנוכה.
נר  של  והאור  האש  דרך  על  הוא   — י'  אש  אשי, 

חנוכה.
מקור  לשון(,  על  נופל  )לשון  בינה  הוא   — אבינא 
הגבורות, יצחק, ושמונה ימי חנוכה הם כנגד יצח"ק, 

שמספרו שמונה פעמים הוי"ה.
)ליקוטים ואגרות עמ' תיח(

נוסח התפלה
בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו16

חנוכה הוא שמונה ימים, והנס היה על ידי חשמנאי, 
שיש בו שתי פעמים שמונה.

חי"ת — היא מספר שמונה.
שמנאי — הוא מלשון שמנה.

— ח' שמן, הוא נס חנוכה שהיה בשמן,  חשמנאי 
שמונה ימים.

 — גדול  כהן  של  בחותמו  חתום  היה  השמן  ופך 
המשמש בשמונה בגדים.

שבהסתלקותו  אהרן,  היה  הראשון  הגדול  והכהן 
חזרו בני ישראל שמונה מסעות לאחוריהם17.

)ליקוטים ואגרות עמ' שפו(

9( ראה ירושלמי חגיגה פ"א, ח.
10( איכה ג, ו. סנהדרין כד, א.

11( איוב יב, כב.
12( תהלים יח, כט.

13( בבא קמא סב, ב.
14( תהלים עג, יז.

15( בבא מציעא פו, א.
16( תפלת ועל הניסים של חנוכה.

17( רש"י פנחס כו, יג. עקב י, ו.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לט
פרשת מקץ

מא, ט – ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם 
והנה עמד על היאר

ימים  שנתיים  יהי'  אזי  הימין  קץ  כשיבא  מקץ.  ויהי  א. 
)תהלים  יהי' ימים גאולתו והוא ע"ד  ר"ל עד תום שנה תמימה 
צ( שמחינו כימות עניתנו שנות ראינו רעה ר"ל או רעה שראינו 

בגלות  אנחנו  הלא  קושי'  לתרץ  לע"ל.  בימות  שמחנו  שנות 
זמן רב ואם יבא משיח ואין לנו לסוף שית אלפי עלמא רק זמן 
קצר אבל יקוים )ישעי' נד( הרחיבו מקום אהלך כמו שיתפשט 
המקום כן יתארך הגלגל ויהי' יום א' כמו שנה ז"ש כי יום )שם 
וכה"א  שנה  יהי'  א'  יום  ר"ל  באה  גאולי  שנת  בלבי  נקם  סג( 

)מיכה ז( כימי צאתך מארץ מצרים שנתן הקב"ה למרגלים יום 

לשנה כן אראנו נפלאות לע"ל שיהי' מיום א' שנה לכן אמר 
בכאן ויהי מקץ ולא אמר מסוף כי לשון קץ סוף הוא אבל רמז 

על לע"ל.
מגלה עמוקות

ב. ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם. אפ"ל ע"ד רמז כי 
העולם הזה נקרא שנה, כי כמו שנה לפעמים אור ולפעמים 
הוא חושך כמו כן העולם הזה, אבל עולם הבא הוא כולו אור 
מצוה  דשכר  ולומר  לרמז  בא  הכתוב  והנה  יום.  נקרא  ולכך 
בהאי עלמא ליכא. וז"ש ויהי מקץ שנתים פירוש מקץ וסוף 
עולם הזה הנקרא שנתים ימים פירוש היינו כשסמוך לעולם 
מלשון  פרעה  פירוש  חולם,  ופרע"ה  אז  ימים,  הנקרא  הבא 
נפרע  הוא  לבסוף  דהיינו  לוח"ם  אותיות  הוא  וחול"ם  פרעון 
ויהי לשון צער מה שאינו משלם  שכר מלחמות היצר, וז"ש 

אלא לעולם הבא.
ברית אברם

אבל  אחיו  אל  איש  ויאמרו   – כא  מב, 
אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו 
אלינו  באה  כן  על  שמענו  ולא  אלינו  בהתחננו 

הצרה הזאת

על  התודו  וגומר.  אנחנו  אשמים  אבל  אחיו  אל  איש  ג. 
עונם ופרטו את עונם כי צריך לפרט החטא, ואף למר דס"ל 
אין צריך לפרט מכל מקום יותר מן המובחר הוא לפרט על 
החטא ופרטו בדבריהם אשר ראינו צרת נפשו ונוסף על זה 
חטא כי התחנן לפנינו ולא שמענו כו' וכן ינהוג האדם לפרט 
חטאיו תמיד בפני קונו ויבכה ויתחנן ויתאבל. וזהו לשון אבל 
אשמים אנחנו, אבל לשון אבילות כי על דא בכינו ומתאבלין 

אנחנו.
ודע כי הקליפה שהוא היצר הרע בכלל הוא כמה פרטים 
לפרט  צריך  ע"כ  ימצא,  אשר  בכל  ופינה  צד  בכל  מתפשט 
זמן  כל  הוא  זה  ודבר  פרטיו,  לבטל  כדי  ולהתחרט  החטא 
עמידת העולם וששת אלפים הוה עלמא כו', וכבר בעונותינו 

הרבים התפשט גם באלף הששי והממשלה בידו עד שיבא 
משיח צדקנו תשועת ה' כהרף עין. ועל זה נרמזו בכאן ששה 

אלפין: "איש "אל "אחיו "אבל "אשמים "אנחנו.
של"ה

גם  תבקשנו  מידי  אערבנו  אנכי   – ט  מג, 
אנחנו גם אתה גם טפנו

ד. יהודה ע"ה ערב כי לו שייכות מלכות בית דוד המלך ע"ה 
עד משיח צדקינו שיבא במהרה בימינו אמן ושמו גימטריא 
ל'. מלכות נקנית בשלשים מעלות ואמרה הפעם אודה כו' כי 
שבי כולל כל ד' שהודאה על הצלתן וכן הוא משיח שיצילנו 

משבי גלות על ידו שלימות הודאה הכוללות.
ברכת דוד

כי עתה שבנו  לולא התמהמהנו  כי  י –  מג, 
זה פעמים

ה. כי עתה שבנו זה. הרי השם הנכבד בסופי תיבות לומר 
זה השם ההולך ומלוה לצדיקים. זה פעמים בימי משה ולימות 

המשיח.
פי' הרוקח

בגי'  שבנו  פעמים.  זה  שבנו  עתה  כי  התהמהנו  לולא  כי 
משיח וזה פעמים היינו תרי משיחנו יהודה ויוסף.

קול שמחה

לפני  רחמים  לכם  יתן  שדי  ואל   - יד  מג, 
האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין 

ואני כאשר שכלתי שכלתי

אני  ע"כ  לבנים  סימן  הוא  לאבות  שאירע  מה  כל  ידוע  ו. 
אומר שאלו ד' צרות )של יעקב( רומזות לד' גליות.

צרת יוסף רומז על גלות בבל, כי מכח חלוקת מלכות בית 
דוד על ידי מלכות בית יוסף בא הגרם לחורבן הארץ.

צרת לבן אשר ביקש לעקור את הכל רומז על גלות מדי, 
כי המן הרשע בקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים 

מנער ועד זקן.
שהגזירה  יון  גלות  על  רומז  לזנות  שנלקחה  דינה  צרת 
הגדולה היתה להיות כל בתולה בתחילה נבעלת להגמון )עיין 
כתובות ג:(, וע"כ חנה בת חשמונאי קדשה השם ואירע הגאולה 

על ידי'.
צרת עשו הוא המשמעות גלות אדום עשו הוא אדום.

אחר כך אלה תולדות יעקב יהיו בשלמותם וליהודים אורה 
במלכות משיח.

וזהו שאמר יעקב ואל שדי כשרמז על החורבנות כשיהי' 
די להצרות אז וזרח אור משיח שהחתימ' גם כן שד"י כי שדי 

ר"ת "שלמה "דוד "ישי.
של"ה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח 
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ıwÓ.א) È‰ÈÂּכי צער. לׁשֹון אֹומרֹו טעם «¿ƒƒ≈ְְִַַַַ
מצרים.ע ּגלּות סּבת לסֹובב יתחיל ּתה ְְְִִִִֵַַַַָָ

מּׁשנים ּגזרתֹו נגזרה ּכבר ׁשהּגלּות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָוהגם
נגזר לא ּכי רּבֹותינּו אמרּו הלא ְְְֲִִִֵַַַָֹֹקדמֹונּיֹות,
ּוכמֹו הּברזל, ּכּור ׁשהּוא ּבמצרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַׁשּיהיה
ּוכמֹו (י':) ׁשּבת ּבמּסכת הּתֹוספֹות ְְְֶֶֶַַַָָָׁשּכתבּו
ּכי ּתׁשּובה) הלכֹות (פ"ו הראב"ד ְְֲִִֶַַַָָָׁשּכתב
ּׁשאמר מּמה יֹותר לצער הֹוסיפּו ְְִִִִֵֵֶַַַַָהּמצרים

וגֹו': ועּנּו ועבדּום ְְֲִַַָָהּכתּוב
„BÚּכי רעב ּבׂשֹורת לצד צער לׁשֹון ְְְִַַַַַָָָאמר

עֹולמֹו, ּבצרת צר לֹו ּכביכֹול ְְִַָָָָהקב"ה
ּבּפסּוק י:) (מגּלה ז"ל ּׁשּדרׁשּו מּמה ּולמד ְְְְִִֵֶַַַָָָוצא
וגֹו': זה אל זה קרב ולא כ) יד ְְְֶֶֶַָֹ(ׁשמֹות

„BÚעד ׁשּנתעּכב צּדיק אֹותֹו ׁשל לצערֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹירמז
ׂשר ׁשל חלֹומֹו אחר ׁשנים ב' ְֲִֶֶַַַָָׁשּׁשלמּו
ז"ל ּכאֹומרם לצאת לֹו היה אז ּכי ְְְִִֵַַָָָָָהּמׁשקים
זכרּתני אם ּכי ׁשאמר ּבׁשביל וז"ל פ"ט) פ' ְְְְִִִִִֶַַַָ(ב"ר
לֹו ׁשהֹוסיפּו הרי ׁשנים, ב' נתוּספּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָוהזּכרּתני
ויהי (ׁשם) ז"ל ׁשאמרּו ותמצא ּבּצער, ׁשנים ְְְְִִִֶַַַַָָָָב'
הּדר זה על יכּון זה ּולפי .לחׁש ׂשם קץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּקץ
ּכל קץ ׁשּנקרא הרע יצר ׁשהּוא קץ מּסּבת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויהי
ימים. ׁשנתים צּדיק ׁשל לצערֹו סּבה והּוא ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבׂשר
ׁשל החׁשּבֹון זה ּתחּלת ּכן ּגם הרוחנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּובזה
ׁשהיה הּמׁשקים ׂשר ׁשל לחלֹומֹו ׁשהּוא ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָׁשנתים
ּבׁשביל ׁשנים ב' וטעם לטֹובה, יֹוסף זכירת ְְְְְִִִִֵַַַַָָזמן
מנע זכירה ּכל ּכנגד והזּכרּתני זכרּתני ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאמר
הּזּכרֹון: זמן ׁשהּוא הּׁשנה ּבראׁש זכרֹונֹו ְְְִִֶַַַָָָֹה'

„BÚׁשהיה לֹומר ׁשנתים מּקץ ּבאֹומרֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹירמז
וׂשר הּמׁשקים ׂשר ׁשחלמּו עצמֹו ְְְְְִֶַַַַַַָָּבּזמן
צֹודק ּדבר יּגיד ׁשהחלֹום זמן ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶַַָָָָהאֹופים

ׁשוא: ידּבר ְְְֵַָֹולא
‰Úe.ההֹודעהחלם ּתחּלת ׁשהּוא לצד הּנה «¿…ְְִִֵֵֶַַַָָֹ

וּיחלם אֹו ּפרעה חלם לֹומר צרי ְֲִַַַַַָָָָֹֹהיה
הּכתּוב אכן ראׁשֹוןּפרעה. ענין אל מּוסב ְְִִֵֶַַָָָָֹ

ׂשר ׁשל חלֹומֹו ׁשּקדמה ּבּפרׁשה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּסּפר
ּכן ּגם ּופרעה לֹומר הֹוסיף לענינֹו ְְְְִִִֵַַַַַָֹהּמׁשקים,
לא הּמׁשקים ׂשר אם ּכי ּבזה והּכּונה ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹחֹולם.
ּפרעה ׁשּגם ה' עׂשה חלֹומֹו ידי על לזכרֹו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹרצה
וׁשעּור לזכרֹו. ּכרחֹו ּבעל נתחּיב ּובזה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹיחלם
הּמׁשקים ׂשר זכר ולא הּדר זה על הּוא ְְִֶֶֶַַַַַַַָָֹהּכתּוב
וגֹו' חֹולם הּוא ּגם ּופרעה וגֹו' מּקץ ְְְְִִֵֵַַַֹויהי
וגֹו' לאמר ּכרחֹו ּבעל הּמׁשקים ׂשר ְְְְְִֵֵַַַַַַָֹוידּבר

וגֹו': לנּו וּיפּתר וגֹו' אּתנּו ְְְְִִַָָָָוׁשם
„BÚימים ׁשנתים ּכי לֹומר ׁשּיכּון ְְְִִִֵֶֶַַַָָָאפׁשר

אּלא זה חלֹום ּבתמידּות חלם ְְֲִִֵֶֶַָֹֹּופרעה
חלם ׁשנתים ּולסֹוף ׁשחלם יֹודע היה ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשכח: ְַָֹולא
„BÚׁשּגם לֹומר חלם ּופרעה ּבאֹומרֹו ְְְְִֵֶֶַַַֹֹירצה

היה ּכי ּבחלֹומֹו הרּגיׁש ּבעצמֹו ְְְְֲִִִַַַָָֹּפרעה
ּכאׁשר מפלאים ּדברים ראֹותֹו לצד חלֹום ְְְְֲֲִִֵֶַַָָֻחֹולם
ההֹווים מהּדברים זה אין ּכי הרּגיׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאבאר
הּכתּוב וכּונת חלֹום אּלא זה ואין ְְֲֵֶֶַַַָָָָָּבעֹולם
אׁשר החלֹום סימני להּגיד היא זֹו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָּבהֹודעה
ּכי ּבחלֹום האדם ירּגיׁש ּכאׁשר והּוא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָיצטּדק,

ׁשּיׂשּכיל עד ּדבר להבחין ּבדעּתֹו ׁשלם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּוא
וירּגיׁש ּבהקיץ היֹות יּתכן ׁשּלא ּדברים ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹלדעת
ּבלּבּול חלֹומֹו אין ּכי יּגיד זה חֹולם הּוא ְֲִִִִֵֵֶַּכי
אּלא ּבֹו יתעּללּו ורּוחֹות הּׂשכל וערּבּוב ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָהּדעת
עתידֹות: למעלה עליֹונים אֹותֹו ְְְֲִִִִֶַָמֹודיעים

BÂ.ב) Ú ‡È‰ Óעֹולֹות לֹומר לֹו היה ƒ«¿………¿ַָָ
יזּכיר הראּוי מן ּכי הּיאֹור מן ּפרֹות ְְִִִִֶַַַָָָׁשבע
ואּולי מּׁשם. ׁשעֹולה מקֹום ּכ ואחר ְְִֶֶֶַַַָָָָהעֹולה
ולזה היאֹור. מן היתה הויתן ּכל ּכי לֹומר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיכּון
ולזה מּמּנּו, הּמתהּוה ּכ ואחר המהּוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהקּדים
היאֹור מן עֹולֹות ּפרֹות ׁשבע והּנה אֹומר היה ְְִִִֵֵֶַַָָָאם
ועלּו היאֹור ּדר עברּו הּפרֹות ּכי הּנׁשמע ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָיהיה

היאֹורמּמ מן אמר לזה נמצאּו, מהיאֹור ולא ּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּומּזה נמצאּו, ׁשּמּמּנּו לֹומר ּפרֹות ׁשבע ְְִִִֶֶֶֶַַָֹֹעלת
ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו חלֹום חֹולם הּוא ּכי ּכן ּגם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַהרּגיׁש
ׁשהראּוהּו וטעם חלם. ּופרעה (א') ְְְֵֶֶַַַַָֹֹּבּפסּוק
ב' יתהּוּו עצמֹו מהיאֹור ּכי להּגיד זה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַמראה
ׁשני ׁשבע ׁשהם יֹוסף ׁשּפתר והּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָהּדמיֹונֹות,
מתהּוים הם ּוׁשניהם רעב ׁשני וׁשבע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׂשבע
ראה ולזה יעלה לא אֹו יעלה אם עצמֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹמהיאֹור

מהיאֹור: היתה הויתן הּפרֹות ּכי ְְֲֲִֵַַַָָָָָָּבחלֹום
‰‡È.ג) Ó ‰ÈÁ‡ BÚעל ּפרּוׁש …«¬≈∆ƒ«¿…ֵַ

היאֹור מן מציאּותם ׁשּכל ׁשּכתבנּו ְְְִִֶֶֶַַָָָֹאפן
ּכמֹו עלֹות היאֹור מן אמר ׁשּלא והגם ְְֲִֶַַַַָָָֹֹהיה.
ּתבת אֹומרֹו על סמ ּבראׁשֹונֹות ְִֵֶַַַַָָָׁשאמר
הּוא ׁשּמהיאֹור הראׁשֹון ּכּסדר ׁשהּוא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאחריהן

הויתן: ְֲַַָָָָהתחלת
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BÁe ÌÂ∑,ּכפעמֹון ּבתֹוכֹו מקׁשקׁשת רּוחּה', אֹומר:'ּומּטרּפא הּוא ב)ּובנבּוכדנאצר רּוחֹו",(דניאל "וּתתּפעם «ƒ»∆ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּפתרֹונֹו והעלמת החלֹום ׁשכחת ּפעימֹות: ׁשּתי ׁשם ׁשהיּו מתים,∑ÈÁ.(ב"ר)לפי ּבטימי ׁשּׁשֹואליםהּנחרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ«¿À≈ְֲִִִִִֵֵֶַָ
עצמֹות(ּבעצמֹות מלא טמיא', מלא ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: ארּמי, ּבלׁשֹון עצמֹות הן ÙÏ‰.)'טימי', Ì˙B‡ ˙BÈ‡Â∑,אֹותם היּו ּפֹותרים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ¿≈≈»¿«¿…ְִָָ

ּבפתרֹונם, קֹורתֿרּוח לֹו היה ולא ּבאזניו, נכנס קֹולן היה ׁשּלא לפרעה, לא אּתהאבל ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
קֹובר' אּתה ּבנֹות ׁשבע .(ב"ר)מֹוליד, ִֵֶַַָָ

        

לפרעהלפרעהלפרעהלפרעה לאלאלאלא אבלאבלאבלאבל ,,,,תאתאתאתא הההה תרתרתרתר(ח מא, ה(רש"י ר  א) י  ר א יה א יחר ְְְְֲֲֲֲִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְַַַַֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֻ
,ה רה  הר רה מ ח הרי ,(   ימר ריא יאחתאחתאחתאחת בעהבעהבעהבעה אמרעתעתעתעת   ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ה י ,יי מר י מר הי רה  ,  אחתאחתאחתאחתא אחר   ימ   י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הר  ה  הי י  () ר אחתאחתאחתאחתי פפהפפהפפהפפה י רא רא ה  הרי , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ה  רא רהא א א הר  ,הרהחהחהחהח אוראוראוראור ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ד ÈÁÂ ÈÁÓÏ LÈ ‡B Ï‡Â«¬»«¿»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿«
‡˙ÓÈÙe ÈÁÓÏ ÈL ‡B L ˙È»¿«¿»«ƒ»¿∆¡≈«ƒ»»

:‰ ‡Â¿ƒ¿««¿…

iÏL‡ה L ‡‰Â ˙eÈ ÌÏÁÂ eÓ„e¿«¬«ƒ¿»¿»¿«À¿«»
:Â ÓÈ „Á ‡È˜ ˜Ï»¿»¿«¿»««ƒ»¿»»

˜Ìeו ÙÈ˜Le È˜Ï ‡iÏL L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»¿»¿ƒ»ƒ
:B‰È˙ ÁÓ»¿»«¿≈

iÏL‡ז L ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏL ‡Ïe¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
‡‰Â ‰ ‡Â ‡˙ÈÏÓe ‡˙ÓÈ«ƒ»»»¿»»¿ƒ¿««¿…¿»

:‡ÓÏÁ∆¿»

˜e‡ח ÁÏLe Áe ‡Óe ‡Ù ‰Â‰Â«¬»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«¿»
‡‰ÓÈÁ Ï ˙ÈÂ ÌÈÓ ÈLÁ Ï ˙È»»√»≈ƒ¿«ƒ¿»»«ƒ»»
LÙ ˙ÈÏÂ ÓÏÁ ˙È B‰Ï ‰Ù ÈL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿…¿»∆¿≈¿≈¿»«

:‰ÙÏ B‰˙È»¿¿«¿…

      

ÌBÏÁ.ז) ‰p‰Â 'B‚Â ı˜ÈiÂּבחלֹום ּכי אּולי «ƒ«¿¿ƒ≈¬ֲִַַ
היה ּכי ּבחלֹומֹו ּבֹו הּכיר לא ֲִִִִִַַָָָֹהּׁשּבלים
ּבהירּות לרב ּבהקיץ ׁשהיה חֹוׁשב והיה ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹחֹולם
אּלא החֹולם, ּכדר ּבלּבּול ּבלא והּכירֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּדבר
היה ּכי למפרע הּכיר אז מּׁשנתֹו ׁשעמד ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאחר

אֹומרֹו והּוא מצאחֹולם, והּנה ּפרעה וּייקץ ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּבהקיץ: ולא הּדברים היּו חלֹום ּכי ְְְְֲִִִַַָָָֹעצמֹו

B‚Â'.ח) Ì˙B‡ ˙B È‡Âלצדאמר אֹותם ¿≈≈»¿ְַַָָ
לׁשֹון הּכתּוב ׁשאמר והגם חלֹומֹות, ב' ְֲֲֶֶַַַַָָָׁשהיּו

מצא לא ּכי להֹודיע ּכׁשּבא חלֹומֹו, את ְְֲִִִֶֶַָָָָֹיחיד
אין החלֹומֹות ב' ׁשּכל אֹותם לֹומר ּדקּדק ְֲִֵֵֵֶַַָָּפֹותר

להם: ֵֶָּפֹותר
BÓB‡Âׁשּיכּון לֹומר נראה ,צר ללא לפרעה ¿¿ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹֹֹ

ידּוע ּדבר ּכי לפרעה ּבאֹומרֹו ְְְְִַַַָָָָֹהּכתּוב
ׁשם אּלא העצם ׁשם אינֹו ּפרעה ׁשם ּכי ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּוא
הּמׁשקים ׂשר אליו ׁשּדּבר ּתמצא ולזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמלכּות,

ׁשּי מהּמּוסר ואין וגֹו' קצף הּמלּפרעה ׁשם זּכיר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּמלּוכה, ׁשם ׁשהּוא וּדאי אּלא זה ּכסדר ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבפניו

ּבא ּומעּתה ל"ד) ּתהּלים (רש"י ז"ל, אמרּו ְְְִִֵֵַָָָוכן
ּכי אצלֹו, ּפתרֹונם נתקּבל לא לּמה טעם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלתת
פ' (ב"ר ז"ל ואמרּו לּמל היה ׁשהחלֹום ְְְֲֶֶֶַַַָָָלצד
הּנֹוגעים ּדברים יּגידּו הּמלכים חלֹומֹות ּכי ְְְֲִִִִִַַַָָפ"ט)
לא והם נֹותנת, ּכן והּדעת הּמלכּות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹלכללּות
אּלא לּמלכּות ׁשּנֹוגע ּפתרֹון ּפֹותרים ְְְִִֵֶֶַַַָָהיּו
אמרּו (ׁשם) ורז"ל הדיֹוטֹות. ׁשל ְְְְִִֶֶַַָָּפתרֹונים
ודבריהם לֹו, ּפתרֹונם מתקּבל היה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלפרעה
לֹו: וגֹו' ּפֹותר ואין אֹומר היה אם נׁשמעים ְְְִִִֵֵֵָָָָהיּו
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      ©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²¤¨©§ª¥¬
     ¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½

  §¥«¥¬−̈§©§«Ÿ
BÁe ÌÂ∑,ּכפעמֹון ּבתֹוכֹו מקׁשקׁשת רּוחּה', אֹומר:'ּומּטרּפא הּוא ב)ּובנבּוכדנאצר רּוחֹו",(דניאל "וּתתּפעם «ƒ»∆ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּפתרֹונֹו והעלמת החלֹום ׁשכחת ּפעימֹות: ׁשּתי ׁשם ׁשהיּו מתים,∑ÈÁ.(ב"ר)לפי ּבטימי ׁשּׁשֹואליםהּנחרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ«¿À≈ְֲִִִִִֵֵֶַָ
עצמֹות(ּבעצמֹות מלא טמיא', מלא ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: ארּמי, ּבלׁשֹון עצמֹות הן ÙÏ‰.)'טימי', Ì˙B‡ ˙BÈ‡Â∑,אֹותם היּו ּפֹותרים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ¿≈≈»¿«¿…ְִָָ

ּבפתרֹונם, קֹורתֿרּוח לֹו היה ולא ּבאזניו, נכנס קֹולן היה ׁשּלא לפרעה, לא אּתהאבל ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
קֹובר' אּתה ּבנֹות ׁשבע .(ב"ר)מֹוליד, ִֵֶַַָָ

        

לפרעהלפרעהלפרעהלפרעה לאלאלאלא אבלאבלאבלאבל ,,,,תאתאתאתא הההה תרתרתרתר(ח מא, ה(רש"י ר  א) י  ר א יה א יחר ְְְְֲֲֲֲִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְַַַַֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֻ
,ה רה  הר רה מ ח הרי ,(   ימר ריא יאחתאחתאחתאחת בעהבעהבעהבעה אמרעתעתעתעת   ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ה י ,יי מר י מר הי רה  ,  אחתאחתאחתאחתא אחר   ימ   י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הר  ה  הי י  () ר אחתאחתאחתאחתי פפהפפהפפהפפה י רא רא ה  הרי , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ה  רא רהא א א הר  ,הרהחהחהחהח אוראוראוראור ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ד ÈÁÂ ÈÁÓÏ LÈ ‡B Ï‡Â«¬»«¿»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿«
‡˙ÓÈÙe ÈÁÓÏ ÈL ‡B L ˙È»¿«¿»«ƒ»¿∆¡≈«ƒ»»

:‰ ‡Â¿ƒ¿««¿…

iÏL‡ה L ‡‰Â ˙eÈ ÌÏÁÂ eÓ„e¿«¬«ƒ¿»¿»¿«À¿«»
:Â ÓÈ „Á ‡È˜ ˜Ï»¿»¿«¿»««ƒ»¿»»

˜Ìeו ÙÈ˜Le È˜Ï ‡iÏL L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»¿»¿ƒ»ƒ
:B‰È˙ ÁÓ»¿»«¿≈

iÏL‡ז L ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏL ‡Ïe¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
‡‰Â ‰ ‡Â ‡˙ÈÏÓe ‡˙ÓÈ«ƒ»»»¿»»¿ƒ¿««¿…¿»

:‡ÓÏÁ∆¿»

˜e‡ח ÁÏLe Áe ‡Óe ‡Ù ‰Â‰Â«¬»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«¿»
‡‰ÓÈÁ Ï ˙ÈÂ ÌÈÓ ÈLÁ Ï ˙È»»√»≈ƒ¿«ƒ¿»»«ƒ»»
LÙ ˙ÈÏÂ ÓÏÁ ˙È B‰Ï ‰Ù ÈL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿…¿»∆¿≈¿≈¿»«

:‰ÙÏ B‰˙È»¿¿«¿…

      

ÌBÏÁ.ז) ‰p‰Â 'B‚Â ı˜ÈiÂּבחלֹום ּכי אּולי «ƒ«¿¿ƒ≈¬ֲִַַ
היה ּכי ּבחלֹומֹו ּבֹו הּכיר לא ֲִִִִִַַָָָֹהּׁשּבלים
ּבהירּות לרב ּבהקיץ ׁשהיה חֹוׁשב והיה ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹחֹולם
אּלא החֹולם, ּכדר ּבלּבּול ּבלא והּכירֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּדבר
היה ּכי למפרע הּכיר אז מּׁשנתֹו ׁשעמד ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאחר

אֹומרֹו והּוא מצאחֹולם, והּנה ּפרעה וּייקץ ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּבהקיץ: ולא הּדברים היּו חלֹום ּכי ְְְְֲִִִַַָָָֹעצמֹו

B‚Â'.ח) Ì˙B‡ ˙B È‡Âלצדאמר אֹותם ¿≈≈»¿ְַַָָ
לׁשֹון הּכתּוב ׁשאמר והגם חלֹומֹות, ב' ְֲֲֶֶַַַַָָָׁשהיּו

מצא לא ּכי להֹודיע ּכׁשּבא חלֹומֹו, את ְְֲִִִֶֶַָָָָֹיחיד
אין החלֹומֹות ב' ׁשּכל אֹותם לֹומר ּדקּדק ְֲִֵֵֵֶַַָָּפֹותר

להם: ֵֶָּפֹותר
BÓB‡Âׁשּיכּון לֹומר נראה ,צר ללא לפרעה ¿¿ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹֹֹ

ידּוע ּדבר ּכי לפרעה ּבאֹומרֹו ְְְְִַַַָָָָֹהּכתּוב
ׁשם אּלא העצם ׁשם אינֹו ּפרעה ׁשם ּכי ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּוא
הּמׁשקים ׂשר אליו ׁשּדּבר ּתמצא ולזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמלכּות,

ׁשּי מהּמּוסר ואין וגֹו' קצף הּמלּפרעה ׁשם זּכיר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּמלּוכה, ׁשם ׁשהּוא וּדאי אּלא זה ּכסדר ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבפניו

ּבא ּומעּתה ל"ד) ּתהּלים (רש"י ז"ל, אמרּו ְְְִִֵֵַָָָוכן
ּכי אצלֹו, ּפתרֹונם נתקּבל לא לּמה טעם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלתת
פ' (ב"ר ז"ל ואמרּו לּמל היה ׁשהחלֹום ְְְֲֶֶֶַַַָָָלצד
הּנֹוגעים ּדברים יּגידּו הּמלכים חלֹומֹות ּכי ְְְֲִִִִִַַַָָפ"ט)
לא והם נֹותנת, ּכן והּדעת הּמלכּות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹלכללּות
אּלא לּמלכּות ׁשּנֹוגע ּפתרֹון ּפֹותרים ְְְִִֵֶֶַַַָָהיּו
אמרּו (ׁשם) ורז"ל הדיֹוטֹות. ׁשל ְְְְִִֶֶַַָָּפתרֹונים
ודבריהם לֹו, ּפתרֹונם מתקּבל היה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלפרעה
לֹו: וגֹו' ּפֹותר ואין אֹומר היה אם נׁשמעים ְְְִִִֵֵֵָָָָהיּו
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BÓÏÁ Bk LÈ‡∑לֹו ודֹומה לנּו ׁשּנפּתר לּפתרֹון הראּוי .חלֹום ƒ¿ƒ¿¬…ְְְֲִִֶֶַַָָָ

       §¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤¤§©´©©¨¦½©§©Æ¤½
    ©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−¨¨«

„Ú ÈÚ Ú∑ּבּזיֹון ּבלׁשֹון ׁשּמזּכירֹו ׁשלמה, טֹובתם ׁשאין הרׁשעים, ואין∑Ú.ארּורים ראּויׁשֹוטה ««ƒ¿ƒ∆∆ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ««ְֵֶָ
מּכיר∑ÈÚ.לגדּלה אינֹו לׁשֹוננּו ׂשרים∑Ú„.אפּלּו ּבגדי לֹובׁש ולא ,מֹול עבד ׁשאין מצרים ּבנימּוסי וכתּוב ְִָֻƒ¿ƒְֲִִֵֵַ∆∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

רא"ם( ּגרס וכן ׁשירים, אחרים: BÓÏÁk.)ספרים LÈ‡∑לענינֹו וקרֹוב החלֹום .לפי ְְֲִִִִֵֵֵַַָָƒ«¬…ְְְְֲִִַָָ

        ©§¦²©«£¤¬¨«©¨−¥´¨¨®Ÿ¦²¥¦¬©©¦−§Ÿ¬
̈¨«

ÈkÏÚ ÈL∑ּפרׁש ולא לׁשֹון קצר מקרא הרי עבדיו", על קצף "ּפרעה ׁשאמר: ּכמֹו למעלה, הּנזּכר ּפרעה ≈ƒ««ƒְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
מי על קצרים, מקראֹות ּכל ּדר וכן ּפרעה, והּוא להׁשיב ׁשּבידֹו מי הׁשיב. מי לפרׁש צרי ׁשאין לפי הׁשיב, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמי

הּדבר את סֹותמים הם לעׂשֹות, .ׁשעליו ְֲִֵֶֶַַָָָָ

      ©¦§©³©§ŸÆ©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®©§©©Æ
   ©§©¥´¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

BÓ∑,הּסהר ּבית ּבֹומן אין אם ואף הּוא, ּגּמא לׁשֹון ׁשּבּמקרא ּבֹור ּכל וכן ּגּמא, ּכמין עׂשּוי ׁשהּוא ƒ«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבלע"ז פוש"י ּבֹור, קרּוי ּכב∑Ál‚ÈÂ.מים הּמלכּותמּפני .(ב"ר)ֹוד ְִַַַָ«¿««ְְְִֵַַ

     

       ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½£´¨©½§¦Ÿ¥−¥´Ÿ®
        ©«£¦À¨©³§¦¨¤̧Æ¥½Ÿ¦§©¬£−¦§¬ŸŸ«

B‡ zÏ BÏÁ ÚÓLz∑אֹותֹו לפּתר חלֹום ותבין "ׁשֹומע∑ÚÓLz.ּתאזין ּכמֹו: והאזנה, הבנה לׁשֹון ƒ¿«¬ƒ¿……ְְֲֲִִִַָֹƒ¿«ְְְֲֲֵַַָָָָ
ּבלע"ז אנטינדר"א לׁשֹונֹו", תׁשמע לא "אׁשר .יֹוסף", ְְְֲִֵֶַַַֹ

Èט ÓÈÓÏ ÚÏ Ú ÈL  ÏÈlÓ«ƒ«»≈ƒ¿«¿…¿≈»»
È„ ‡ÓBÈ k„Ó ‡‡ ÈÁ»¿»ƒ¬»«¿«»≈

Óי ÈÈ ÈÂ ÈB„Ú ÏÚ ‚ Ú«¿…¿≈««¿ƒƒ«»ƒ¿«¿«
ÈÓBzÁ  ÈÂ ÈÈ ‡ÏB  È≈«»«»»ƒ¿»««¿≈

Â‡יא ‡‡ „Á ‡ÈÏÈÏ ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁÂ«¬≈¿»∆¿»¿≈¿»«¬»»
‡ÓÏÁ ÓÏÁ Lk ¿«¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»

Ïיב ‡„Ú ‡Ú ÏÚ ‡Ú Â¿«»ƒ»»≈ƒ¿»»«¿»¿«
È ‡Ï L Ï ‡ÈÚzL‡Â ‡ÏB»«»¿ƒ¿»≈»≈»«»»»

L ÓÏÁk  ‡ÓÏÁ∆¿»»¿«¿∆¿≈»»

‡Èיג ÈÈ Â k ‡Ï L È„ ‡Ók ÂÂ«¬»¿»ƒ»«»»≈¬»»ƒ¬≈
Ï ÈÂ ÈLL ÏÚ«ƒƒ¿»≈¿»

ÈBÈ‡Âיד BÈ È ‡ Ú ÁÏL¿««¿…¿»»≈¿«¿ƒƒ
ÂÏ ÏÚÂ  ÈLÂ Â ÈÈ‡ È Óƒ≈¬ƒ≈¿««¿«ƒ¿≈¿«¿«

Ú«¿…

Lטו ÈÓÏÁ ‡ÓÏÁ BÈÏ Ú Ó‡Â«¬««¿…¿≈∆¿»¬≈ƒ»«
z‡ ÓÈÓÏ ÏÚ ÈÚÓL ‡‡Â Ï ÈÏ≈≈«¬»ƒ¿≈¬»¿≈«¿«¿

È LÓÏ ‡ÓÏÁ ÚÓL»«∆¿»¿ƒ¿«»≈

      

B‚Â.ט) Ó‡Ï B‚Â  „ÈÂאֹומרֹו טעם «¿«≈«¿≈…¿ְַַ
אל. אמר ולא את אֹומרֹו ּגם ְְֵֶֶַַָֹֹלאמר,
לחכמי אּלא לנכח אליו ּדּבר ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹואּולי
ׁשּכל ּתמצא ולזה לפרעה, לאמר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹמצרים
קצף ּפרעה לנֹוכח, לא נסּתר ּדר הם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּדבריו

נסּתר: לׁשֹון ְְִִֵַָוּיּתן
„BÚזה על חטאי את לאמר ּבאֹומרֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַָֹירצה

עבר אׁשר את זֹוכר ׁשאני ּתחׁשב ׁשּלא ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּדר
אֹומר אני אדרּבה אּלא הּמל מּיּסּורי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעלי
והּוא החֹוטא, הּוא אני ּכי וגרעֹוני ְְְְֲִִִִִִֵַּפחיתּותי
לֹומר ודקּדק וגֹו'. חטאי את לאמר ְְְְֲִֵֵֶַַָֹאֹומרֹו
היה זה זּולת ּכי הּצר עת הּוא ּכי ִִֵֶֶַַַָָֹהּיֹום
נתן ּבזה ּגם הּפחּותים, מעׂשיו זכרֹון ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָמעלים
ּכחּיּוב מּקדם הּדבר הֹודיע ׁשּלא לּמה ִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹטעם

ּדבר להֹודיע הּמל קרֹובי על עליו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמּטל
עֹוד להזּכיר לֹו היה לא ּכי ּכזה, ְְִִֶַָָָָָֹחדׁש
ּכי לֹומר רּבים לׁשֹון חטאי ואמר ְְְֲִִִַַַַָָׁשגיֹונֹו,
לחטאים עׂשּוהּו ּכבר אׁשר את ּבעיניו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָחׁשּוב
זה לחטא ּגם לרמז ׁשּנתּכּון אּולי אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹרּבים.
לׁשֹון אמר לזה עּתה עד ההֹודעה ְֶֶַַַַַָָָָָָׁשּמנע

חטאי: ֲִַַָרּבים
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ּפי על החלֹום צֹודק היה ׁשּלא ֲִֵֶֶַַָָָֹאּלא

אֹומרֹו והּוא והּכּונההּפֹותרים, אתֹו אין ּופתר ְְְְִֵֵַַַָָֹֹ
החלֹום: עם ׁשּיצטּדק ּפתרֹון ׁשּיפּתר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹּבזה

È‡.'וגֹו אֹומרֹוׁשמעּתי לדעת לאמר.צרי «¬ƒְְְִִֵַַַָָָֹ
יפּתר ׁשּלא ּפׁשיטא ּתׁשמע אֹומרֹו ְְְְִִִֶַָֹֹעֹוד
עלי ׁשמעּתי לֹומר לֹו והיה ׁשּיׁשמע ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹקדם

חלֹום: ֲֵּפֹותר
ÔÎ‡יֹוסף לחּיב ּפרעה ׁשּנתחּכם היא הּכּונה »≈ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּובא אמּתלאֹות, ּתת מּבלי החלֹום ְְְְֲִִִֵַַָָֹלפּתר
הּוא ּכי העידֹו ּפיו יֹוסף הּוא ּכי לֹומר ְֲִִִִֵֵַַָּבטענה
אֹו מחלּקה, יּמנע לא ּומעּתה חלֹומֹות, ֲֲִֵֵֵַַָָָֹֻּפֹותר
רּמה אׁשר על יתחּיב אֹו ּפרעה ׁשל חלֹומֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹיפּתר
והּוא נכֹונה, ּבפיהּו ואין ּפֹותר ׁשהּוא אדם ְְְְְִֵֵֵֶָָָּבני
ׁשאּתה ּפרּוׁש לאמר עלי ׁשמעּתי ואני ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומרֹו

היה ׁשּכן ּכמֹו אֹותֹו, לפּתר חלֹום ּתׁשמע ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאֹומר
האֹופים וׂשר הּמׁשקים לׂשר ׁשאמר האמת ְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
הּמׁשקים ׂשר הּסתם ּומן וגֹו', לי נא סּפרּו ז') ְְְְִִִַַַַַָָ(מ'
ּפרעה אֹו לפרעה ׁשהם ּכמֹות הּדברים ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹהֹודיע
עבד עברי לנער חלֹומֹות ׂשריו יּגידּו לא ּכי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹּבחן
יתחּיב ּומעּתה להּגידֹו, הּוא ׁשּׁשאל לא ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹאם

ּדבריו: לצּדק ּפרעה ׁשל חלֹומֹו ְְְְֲִֵֶַַָָֹֹלפּתר
B.טז) Ó‡Ï BÈ ÔÚלמה הׁשיבֹו ּפי' «««≈≈…¿ְִֵֵַ

ּבתבת לׁשמעּׁשּטען אֹומר הּוא ּכי לאמר ְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּומה הּדברים, ּכן היּו לא ּבלעדי לפּתר, ְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹחלֹום
ּפתרֹונים ימציא אלהים ּכי הּוא ְְֱִִִִִֶַַָֹּׁשאמר
ׁשּכן ׁשּמצינּו ּכמֹו אדם ּבני יד על ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָלחלֹומֹות
(ׁשם) האֹופים וׂשר הּמׁשקים לׂשר יֹוסף ְְְִִֵַַַַַָָָאמר
הּפתרֹונים יחסרּו לא ּפי' ּפתרנים לאלהים ְְְְֲִִִִִֵֵַַֹֹֹֹהלא
ּולעֹולם ּפתרֹון ימצא אּולי לי סּפרּו ְְְְְִִִַַַָָָואמר

חלֹומֹות, מפּׁשר הּוא ּכי לֹומר עצמֹו מיחד ְְְֲִֵֵֵַַַַאינֹו
וגֹו'. יענה אלהים לֹו אֹומר הּוא כן ְְֱֲִֵֵֶַֹּוכמֹו
לֹו לֹומר נתּכּון ׁשלֹום, יענה לֹומר ְְְְֲִֵֶַַַַַֻוהצר
מּגיד החלֹום ּפתרֹון יהיה אם יקּפיד ְְְֲִִִִִֶֶַַַֹׁשּלא
ּכי לֹומר יקּפיד ולא ּדבר מענה מה' ּכי ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹרעתֹו
טעם ונתן הּפה, אחר הֹולכים ְְֲִֶַַַַַַַָהחלֹומֹות
ּבדבר יׁשּתּנה הּמל ּכי ּפרעה ׁשלֹום ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּבאֹומרֹו
הּדברים, יצאּו מּמּנּו לא רע יּגיד אם ולזה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹזה,
את יענה אלהים עּתה אֹומרֹו הּוא כן ְְֱֲִֵֶֶַַָֹּוכמֹו

ּפרעה. ְְַֹׁשלֹום
„BÚסדר אין ּכי יענה אלהים ּבאֹומרֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַֹירצה

(ּברכֹות הדיא ּבר ּפתרֹון ּכסדר ּפתרֹונֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹאפן
יחּפץ לאׁשר החלֹום ׁשּיּטה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹנ"ו.)

הּדב מׁשמעּות אמּתּות אמראּלא ולזה רים, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
וגֹו': ְֱִֹאלהים
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אֹומרֹו והּוא והּכּונההּפֹותרים, אתֹו אין ּופתר ְְְְִֵֵַַַָָֹֹ
החלֹום: עם ׁשּיצטּדק ּפתרֹון ׁשּיפּתר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹּבזה

È‡.'וגֹו אֹומרֹוׁשמעּתי לדעת לאמר.צרי «¬ƒְְְִִֵַַַָָָֹ
יפּתר ׁשּלא ּפׁשיטא ּתׁשמע אֹומרֹו ְְְְִִִֶַָֹֹעֹוד
עלי ׁשמעּתי לֹומר לֹו והיה ׁשּיׁשמע ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹקדם

חלֹום: ֲֵּפֹותר
ÔÎ‡יֹוסף לחּיב ּפרעה ׁשּנתחּכם היא הּכּונה »≈ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּובא אמּתלאֹות, ּתת מּבלי החלֹום ְְְְֲִִִֵַַָָֹלפּתר
הּוא ּכי העידֹו ּפיו יֹוסף הּוא ּכי לֹומר ְֲִִִִֵֵַַָּבטענה
אֹו מחלּקה, יּמנע לא ּומעּתה חלֹומֹות, ֲֲִֵֵֵַַָָָֹֻּפֹותר
רּמה אׁשר על יתחּיב אֹו ּפרעה ׁשל חלֹומֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹיפּתר
והּוא נכֹונה, ּבפיהּו ואין ּפֹותר ׁשהּוא אדם ְְְְְִֵֵֵֶָָָּבני
ׁשאּתה ּפרּוׁש לאמר עלי ׁשמעּתי ואני ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומרֹו

היה ׁשּכן ּכמֹו אֹותֹו, לפּתר חלֹום ּתׁשמע ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאֹומר
האֹופים וׂשר הּמׁשקים לׂשר ׁשאמר האמת ְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
הּמׁשקים ׂשר הּסתם ּומן וגֹו', לי נא סּפרּו ז') ְְְְִִִַַַַַָָ(מ'
ּפרעה אֹו לפרעה ׁשהם ּכמֹות הּדברים ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹהֹודיע
עבד עברי לנער חלֹומֹות ׂשריו יּגידּו לא ּכי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹּבחן
יתחּיב ּומעּתה להּגידֹו, הּוא ׁשּׁשאל לא ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹאם

ּדבריו: לצּדק ּפרעה ׁשל חלֹומֹו ְְְְֲִֵֶַַָָֹֹלפּתר
B.טז) Ó‡Ï BÈ ÔÚלמה הׁשיבֹו ּפי' «««≈≈…¿ְִֵֵַ

ּבתבת לׁשמעּׁשּטען אֹומר הּוא ּכי לאמר ְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּומה הּדברים, ּכן היּו לא ּבלעדי לפּתר, ְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹחלֹום
ּפתרֹונים ימציא אלהים ּכי הּוא ְְֱִִִִִֶַַָֹּׁשאמר
ׁשּכן ׁשּמצינּו ּכמֹו אדם ּבני יד על ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָלחלֹומֹות
(ׁשם) האֹופים וׂשר הּמׁשקים לׂשר יֹוסף ְְְִִֵַַַַַָָָאמר
הּפתרֹונים יחסרּו לא ּפי' ּפתרנים לאלהים ְְְְֲִִִִִֵֵַַֹֹֹֹהלא
ּולעֹולם ּפתרֹון ימצא אּולי לי סּפרּו ְְְְְִִִַַַָָָואמר

חלֹומֹות, מפּׁשר הּוא ּכי לֹומר עצמֹו מיחד ְְְֲִֵֵֵַַַַאינֹו
וגֹו'. יענה אלהים לֹו אֹומר הּוא כן ְְֱֲִֵֵֶַֹּוכמֹו
לֹו לֹומר נתּכּון ׁשלֹום, יענה לֹומר ְְְְֲִֵֶַַַַַֻוהצר
מּגיד החלֹום ּפתרֹון יהיה אם יקּפיד ְְְֲִִִִִֶֶַַַֹׁשּלא
ּכי לֹומר יקּפיד ולא ּדבר מענה מה' ּכי ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹרעתֹו
טעם ונתן הּפה, אחר הֹולכים ְְֲִֶַַַַַַַָהחלֹומֹות
ּבדבר יׁשּתּנה הּמל ּכי ּפרעה ׁשלֹום ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּבאֹומרֹו
הּדברים, יצאּו מּמּנּו לא רע יּגיד אם ולזה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹזה,
את יענה אלהים עּתה אֹומרֹו הּוא כן ְְֱֲִֵֶֶַַָֹּוכמֹו

ּפרעה. ְְַֹׁשלֹום
„BÚסדר אין ּכי יענה אלהים ּבאֹומרֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַֹירצה

(ּברכֹות הדיא ּבר ּפתרֹון ּכסדר ּפתרֹונֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹאפן
יחּפץ לאׁשר החלֹום ׁשּיּטה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹנ"ו.)

הּדב מׁשמעּות אמּתּות אמראּלא ולזה רים, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
וגֹו': ְֱִֹאלהים
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B.כה) ‰‡‰ ‡ ‡ּדר על יתּבאר ≈¬∆»¡…ƒ¿ְִֵֶֶַָ
ּדברים ג' נ"ה.) (ּברכֹות ז"ל ְְְִָָָאֹומרם
ּופרנס, ורעב ׂשבע והם עליהן מכריז ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָהקב"ה
ּבכבֹודֹו עׂשה האלהים אׁשר את אֹומרֹו ְְְֱֲִִֵֶֶָֹֹוהּוא
ׁשני אּלּו ׂשבע וגֹו', הּגיד ׁשליח ידי על ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּלא
פרעה ירא ּפרנס רעב. ׁשני אּלּו רעב ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָֹׂשבע.
האיׁש, זה מי לֹו אמר ׁשּלא והגם וגֹו'. ְֲִִִֶֶַַַָָֹאיׁש
ּבּמה ּגֹורלֹו ּתמ האמת אחר כן ּפי על ֱִֵֶֶַַַַַַָָָאף
יֹוסף את לֹו וגּלה חכמיו מּכל הּפתרֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמנע
עליו העֹובר לֹו ׁשּסּפר הּמׁשקים ׂשר ידי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָעל
ויׁשיתהּו יֹוסף לֹו ונתּגּלה הּדברים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָונתּגלּגלּו

ואֹומרֹו מצרים. ארץ ׁשּיׁשעל ּפי' לפרעה הּגיד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ
לבּסֹוף ׁשאמר ּכמֹו ּתּקּון לעׂשֹות ּבידֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָסּפק

וגֹו': וחּמׁש וגֹו' פרעה ירא ל"ג) ְְְְִֵֵֶַָֹ(ּפסּוק
Ú.כז)  Ú e‰ּכן אמר ׁשּלא טעם ƒ¿∆«¿≈»»ֵֶַַַָֹ

ההם ּבּימים ׁשּגם לצד ׂשבע, ׁשני ׁשבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
אּלא ּכ ּכל חדׁש ּדבר ואין ׂשבע ׁשני ְְֵֵֶָָָָָָָָָָהיּו
ּגדֹול ׂשבע (כ"ט) ּכאֹומרֹו הּׂשבע ְְְִֶֶַַָָָָָׁשּיתרּבה
אמר לא לזה ּגדֹול, הּׂשבע היֹות הּוא ֱִֶֶַַַָָָָָֹׁשהחּדּוׁש

רעב: ׁשני ׁשהּוא מפלא חדׁש ּדבר ְְֵֶֶָָָָָָָָֻאּלא
„BÚלצר אּלא אינֹו ׁשהּׂשבע לצד ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנראה

ׁשּצּוה לבּסֹוף ׁשּגּלה ּכמֹו רעב ׁשני ְְְִִִֵֶֶַָָָָּתּקּון
לא לזה רעב, לׁשני ׂשבע ׁשני ּתבּואֹות ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹללּקט
הֹודעת עּקר הּוא ּכי הרעב ׁשני אּלא ְְִִִִֵֶַַָָָָָהזּכיר

אליו: ֲֵַָהחלֹום
B.כט)  Ú ‰‰לֹומר ּבכלּדקּדק ƒ≈∆«»ƒ¿ְְִֵַָ

ּבארץ אמר ולא ּפעמים ב' מצרים ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹארץ
הּׂשבע ּכי לֹומר ,ּבסמּו ׁשאמר ּכמֹו ְְְִֶַַַָָָָָסתם
ּבכל הּוא הרעב אבל מצרים ּבארץ אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאינֹו
אמר לא הרעב וכּלה ּכׁשאמר ולזה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹהעֹולם,

ארץ ּבין הארץ את אּלא ּבלבד מצרים ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָארץ
היה ׁשּכן ּוכמֹו הארצֹות, ׁשאר ּבין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָמצרים
ּפני ּכל על היה והרעב נ"ו) (ּפסּוק ְְְִִֵַָָָָָָָּדכתיב
וּתכלינה (נ"ג) הּכתּוב אמר ּובּׂשבע ְִֶֶַַַַָָָָָָָהארץ,
מצרים, ּבארץ היה אׁשר הּׂשבע ׁשני ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשבע
ּבארץ אּלא ׂשבע היה לא ּכי מּגיד זה ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהרי
אׁשר לֹומר צרי היה לא כן לא ׁשאם ְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹמצרים
ליֹוסף זה ּדבר והֹודעת מצרים, ּבארץ ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָהיה
ּכ ּכל היּו הּפרֹות ּכי ּׁשראה מּמה ְִִֶַַָָָָָָָָהיתה
ּבעֹולם הּׂשבע היה ׁשאם ּדן מּזה ורעֹות ְִִֶֶַַָָָָָָָָּדּקֹות
הרעב ׁשני ּבׁשבע ּכ ּכל ּבמצרים היּו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלא
וּדאי אּלא הארצֹות מּׁשאר לחם יביאּו ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּכי
מפלט אין ּובזה העֹולם ּבכל הּוא ְְִֵֶֶָָָָָָָָׁשהרעב
יהיה ּכי ּלהֹוכיח מּמה לֹו אין והּׂשבע ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלהם,

הארצֹות: ְֲָָָּבכל
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Â.לב) ˙‰ ÏÚÂעל ּדברים לב' רמז ¿«ƒ»¿ְְִַַָָ
החל ּבא ׁשּלא הּׁשּנּוי ועל ב'הּכפל ֹום ְֲִֶֶֶַַַַָֹ

יחׁשב ׁשאז וגֹו' ּפרֹות ׁשבע ראׁשֹון ְְֲִֶֶַַַָָֹּכחלֹום
ועלה ּבדעּתֹו רׁשם עׂשה הראׁשֹון ּדמיֹון ְְְְִִִֶַָָָָָֹּכי
ּבסדר החלֹום ּבא ולכן ּפעמים, ב' מׁשּכבֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָעל
ּכי ללּמד ּבא זה הרי וגֹו' ׁשּבלים ׁשבע ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָחדׁש
החלֹום אליו ּבא האלהים ּומעם הּדבר ֱֲִִֵֵַַָָָָָָֹנכֹון

ּכֹוזב: ּדמיֹון ְְִֵֹולא
Ó‡Â.'וגֹו האלהים ּׁשּבאּוממהר מה ּפרּוׁש ¿¿ְְֱִֵֵֶַַָָֹ

ּבא ולא אחת ּבלילה ּכפּול ְְְֲַַַַָָָֹהחלֹום
קרֹוב ׁשהּזמן אליו לֹומר מרחקים זמּנים ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻּבב'

יּגיד: רחֹוקים לזמּנים ולא ְְְִִִִַַֹהּוא
Â.לג) ‡È ‰ÚÂיֹועץ ׁשּנעׂשה יֹוסף טעם ¿«»≈∆¿ֲֵֵֶַַַָ

ּפתרֹון אּלא מּמּנּו ּבּקׁש לא והּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַָֹלּמל
ה' הראהּו אׁשר טעם לֹו לתת ּבא ּכי ְֲֲִֵֶֶַַַָָָהחלֹום,
ׁשּיפּקד ּכדי הּוא ּכי עֹוׂשה הּוא אׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַאת
ּבחלֹום ׁשהראּוהּו להיֹות עֹוד וגֹו'. ְְְְֲִִִֶֶַּפקידים
זה הּבריאֹות לּפרֹות הּדּקֹות הּפרֹות ְְִֶֶַַַַַָָָׁשּבלעּו
ולזה ׂשבע, מּׁשני רעב ׁשני יתּפרנסּו ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָיּגיד

וגֹו':אמר פרעה ירא ְְֵֶַַָֹ

LÈ‡.וחכם הּתבּואהנבֹון אֹוצרֹות אפן לדעת ƒְְְֶַַַָָָָָֹ
ואֹומרֹו מהּתבּונה. וזה ּתרקב וחכםלבל ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָ

הּתׁשּברת חכמת לדעת החכמֹות ּכללּיּות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיֹודע
ּדבר הּוא ּכי נבֹון והקּדים והּמסּפר, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָוההנּדסה

הּתבּואה: ׁשּתתקּים ּכדי יֹותר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָהמעּכב
Ú‰.לד) ‰ÚÈהׂשּכיל ּכי הם הּדברים ּכּונת «¬∆«¿…ְְִִִִֵַַַָָ

מביא ה' ּכי לצד הּוא החלֹום ׁשּטעם ְֲִִֵֵֶַַַַיֹוסף
הּׁשנים ׁשאר על יֹותר ּבׁשפע ׂשבע ׁשני ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבע
וזּולת רעב ׁשני לׁשבע הּתבּואה ׁשּתהיה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי
ראׁשֹונה ׁשנה ּתבּואת ּכׁשּתבֹוא החלֹום ְְֲִֶַַַָָָָָהֹודעת
זֹורעי יתרּׁשלּו ׁשנּיה ׁשנה ּכׁשּתבֹוא אז ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻמרּוחת

ּכ ׁשנהּתבּואה ּתבּואה עׂשתה הרי יאמרּו י ְְְְֲִֵָָָָָָֹ
ּתזּול הרּבּוי לצד וגם ׁשנים, לׁשלׁש ְְְִִִַַָָָָָֹראׁשֹונה
ּוזריעה ּבחריׁשה מּטרח ויתעּצלּו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹהּתבּואה
ּכׁשּיתּבר ׁשנּיה ּבׁשנה הּזֹורעים וגם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומכׁשיריה,
ּגם ּומה עֹוד, מּלזרע להתעּצל עֹוד ְְְִִִִֵַַַַֹיֹוסיפּו
יעׂשה לא הן ׁשנים ארּבע אֹו ׁשלׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבעבר
הֹודיע ּכן על אׁשר ולחרׁש, לזרע ּבּׂשדה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעבֹודה
אּלּו ּבׁשנים ּביֹותר נֹותן ּׁשהּוא מה ּכי ְְֱִִִֵֵֵֶַָֹאלהים
לפרעה אמר ולזה הרעב, ׁשני ׁשבע למזֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹהּוא

הּוא ׁשּיׁשּתּדל ּפרּוׁש וגֹו' ויפקד פרעה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹיעׂשה
ׁשּלא ּכדי לאחרים יעׂשה וגם זה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבמעׂשה
הּׂשבע ׁשני ׁשבע ּבהכנת זה ּבדבר אדם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיתעּצל
לבלּתי יזרזם ּפרּוׁש וחּמׁש היכלת, ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹלזרע
אֹו ּביֹותר. מרּבה הּדבר ראֹות מּטעם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻהתרּׁשל
לפרעה, חמיׁשית מּכּלן הּוא ׁשּיּקח וחּמׁש ְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹֹֻיאמר
יּקח י"ז) ח' (ש"א מעׂשר הּוא ׁשהּמׁשּפט ְֲֲִִֵֶַַַַָהגם
מּמּנּו, הּדבר הֹודעת ּבׂשכר חמיׁשית אּלּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשנים
ׁשּתהיה הּתבּואה ׁשּכל חסד עּמהם ׁשּיעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוגם
עֹומדת ּתהיה אּלא יד ּבּה נׁשלח לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹלפרעה
ּכאֹומרֹו הרעב ּבׁשני להם למֹוכרּה ְְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָלפרנסתם
ּׁשּכתבנּו למה רמז ּבזה לפּקדֹון האכל ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהיה
מהּתבּואה ימּכר ׁשּלא ּגם ּבּה יד יׁשלח לא ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹֹּכי
צרּכם לקנֹות הם ׁשּיקּדמּו עד רעב ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלזּולת

זה: ׁשאחר ּבּפסּוק ׁשאפרׁש ְֲֵֶֶֶַַַָָּוכמֹו
Â.לו) L‡ Ú‰ ÈL ÚLÏּפרּוׁש ¿∆«¿≈»»»¬∆¿ֵ

מצרים ארץ סּפּוק יהיה ּדבר ּכל ְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹקדם
והּוא ארצֹות, לׁשאר ּכ ואחר רעבֹונם ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָלפרנס

מצרים רעב סּפּור אחר ּתּכרתאֹומרֹו ולא ְְְְִִִִֵַַַַָֹ
הארץ: ּכל ּכלל ּכאן וגֹו' ְֶֶַָָָָָָָהארץ
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Â.לב) ˙‰ ÏÚÂעל ּדברים לב' רמז ¿«ƒ»¿ְְִַַָָ
החל ּבא ׁשּלא הּׁשּנּוי ועל ב'הּכפל ֹום ְֲִֶֶֶַַַַָֹ

יחׁשב ׁשאז וגֹו' ּפרֹות ׁשבע ראׁשֹון ְְֲִֶֶַַַָָֹּכחלֹום
ועלה ּבדעּתֹו רׁשם עׂשה הראׁשֹון ּדמיֹון ְְְְִִִֶַָָָָָֹּכי
ּבסדר החלֹום ּבא ולכן ּפעמים, ב' מׁשּכבֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָעל
ּכי ללּמד ּבא זה הרי וגֹו' ׁשּבלים ׁשבע ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָחדׁש
החלֹום אליו ּבא האלהים ּומעם הּדבר ֱֲִִֵֵַַָָָָָָֹנכֹון

ּכֹוזב: ּדמיֹון ְְִֵֹולא
Ó‡Â.'וגֹו האלהים ּׁשּבאּוממהר מה ּפרּוׁש ¿¿ְְֱִֵֵֶַַָָֹ

ּבא ולא אחת ּבלילה ּכפּול ְְְֲַַַַָָָֹהחלֹום
קרֹוב ׁשהּזמן אליו לֹומר מרחקים זמּנים ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻּבב'

יּגיד: רחֹוקים לזמּנים ולא ְְְִִִִַַֹהּוא
Â.לג) ‡È ‰ÚÂיֹועץ ׁשּנעׂשה יֹוסף טעם ¿«»≈∆¿ֲֵֵֶַַַָ

ּפתרֹון אּלא מּמּנּו ּבּקׁש לא והּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַָֹלּמל
ה' הראהּו אׁשר טעם לֹו לתת ּבא ּכי ְֲֲִֵֶֶַַַָָָהחלֹום,
ׁשּיפּקד ּכדי הּוא ּכי עֹוׂשה הּוא אׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַאת
ּבחלֹום ׁשהראּוהּו להיֹות עֹוד וגֹו'. ְְְְֲִִִֶֶַּפקידים
זה הּבריאֹות לּפרֹות הּדּקֹות הּפרֹות ְְִֶֶַַַַַָָָׁשּבלעּו
ולזה ׂשבע, מּׁשני רעב ׁשני יתּפרנסּו ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָיּגיד

וגֹו':אמר פרעה ירא ְְֵֶַַָֹ

LÈ‡.וחכם הּתבּואהנבֹון אֹוצרֹות אפן לדעת ƒְְְֶַַַָָָָָֹ
ואֹומרֹו מהּתבּונה. וזה ּתרקב וחכםלבל ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָ

הּתׁשּברת חכמת לדעת החכמֹות ּכללּיּות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיֹודע
ּדבר הּוא ּכי נבֹון והקּדים והּמסּפר, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָוההנּדסה

הּתבּואה: ׁשּתתקּים ּכדי יֹותר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָהמעּכב
Ú‰.לד) ‰ÚÈהׂשּכיל ּכי הם הּדברים ּכּונת «¬∆«¿…ְְִִִִֵַַַָָ

מביא ה' ּכי לצד הּוא החלֹום ׁשּטעם ְֲִִֵֵֶַַַַיֹוסף
הּׁשנים ׁשאר על יֹותר ּבׁשפע ׂשבע ׁשני ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבע
וזּולת רעב ׁשני לׁשבע הּתבּואה ׁשּתהיה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי
ראׁשֹונה ׁשנה ּתבּואת ּכׁשּתבֹוא החלֹום ְְֲִֶַַַָָָָָהֹודעת
זֹורעי יתרּׁשלּו ׁשנּיה ׁשנה ּכׁשּתבֹוא אז ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻמרּוחת

ּכ ׁשנהּתבּואה ּתבּואה עׂשתה הרי יאמרּו י ְְְְֲִֵָָָָָָֹ
ּתזּול הרּבּוי לצד וגם ׁשנים, לׁשלׁש ְְְִִִַַָָָָָֹראׁשֹונה
ּוזריעה ּבחריׁשה מּטרח ויתעּצלּו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹהּתבּואה
ּכׁשּיתּבר ׁשנּיה ּבׁשנה הּזֹורעים וגם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומכׁשיריה,
ּגם ּומה עֹוד, מּלזרע להתעּצל עֹוד ְְְִִִִֵַַַַֹיֹוסיפּו
יעׂשה לא הן ׁשנים ארּבע אֹו ׁשלׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבעבר
הֹודיע ּכן על אׁשר ולחרׁש, לזרע ּבּׂשדה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעבֹודה
אּלּו ּבׁשנים ּביֹותר נֹותן ּׁשהּוא מה ּכי ְְֱִִִֵֵֵֶַָֹאלהים
לפרעה אמר ולזה הרעב, ׁשני ׁשבע למזֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹהּוא

הּוא ׁשּיׁשּתּדל ּפרּוׁש וגֹו' ויפקד פרעה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹיעׂשה
ׁשּלא ּכדי לאחרים יעׂשה וגם זה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבמעׂשה
הּׂשבע ׁשני ׁשבע ּבהכנת זה ּבדבר אדם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיתעּצל
לבלּתי יזרזם ּפרּוׁש וחּמׁש היכלת, ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹלזרע
אֹו ּביֹותר. מרּבה הּדבר ראֹות מּטעם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻהתרּׁשל
לפרעה, חמיׁשית מּכּלן הּוא ׁשּיּקח וחּמׁש ְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹֹֻיאמר
יּקח י"ז) ח' (ש"א מעׂשר הּוא ׁשהּמׁשּפט ְֲֲִִֵֶַַַַָהגם
מּמּנּו, הּדבר הֹודעת ּבׂשכר חמיׁשית אּלּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשנים
ׁשּתהיה הּתבּואה ׁשּכל חסד עּמהם ׁשּיעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוגם
עֹומדת ּתהיה אּלא יד ּבּה נׁשלח לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹלפרעה
ּכאֹומרֹו הרעב ּבׁשני להם למֹוכרּה ְְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָלפרנסתם
ּׁשּכתבנּו למה רמז ּבזה לפּקדֹון האכל ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהיה
מהּתבּואה ימּכר ׁשּלא ּגם ּבּה יד יׁשלח לא ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹֹּכי
צרּכם לקנֹות הם ׁשּיקּדמּו עד רעב ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלזּולת

זה: ׁשאחר ּבּפסּוק ׁשאפרׁש ְֲֵֶֶֶַַַָָּוכמֹו
Â.לו) L‡ Ú‰ ÈL ÚLÏּפרּוׁש ¿∆«¿≈»»»¬∆¿ֵ

מצרים ארץ סּפּוק יהיה ּדבר ּכל ְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹקדם
והּוא ארצֹות, לׁשאר ּכ ואחר רעבֹונם ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָלפרנס

מצרים רעב סּפּור אחר ּתּכרתאֹומרֹו ולא ְְְְִִִִֵַַַַָֹ
הארץ: ּכל ּכלל ּכאן וגֹו' ְֶֶַָָָָָָָהארץ



מו              

     ©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−¨£¨¨«

       ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®£¦§¨´¨¤½¦¾£¤²¬©
 ¡Ÿ¦−«

Î ‡∑,ּכדין הּמׁשּמׁשתהנׁשּכח ה"א ּכל וכן ּתמיהה, לׁשֹון הנמצא, ּכמֹוהּו? הנמצא ּונבּקׁשּנּו, נל אם ¬ƒ¿»»∆ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפּתח ּבחטף ּונקּודה הּתבה .ּבראׁש אוראוראוראור ְְֲֵַַַַָָָֹ
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k ÌÎÁÂ ÔŒÔÈ‡∑'כמֹו נמצא 'לא – ׁשאמרּת וחכם, נבֹון איׁש .לבּקׁש אוראוראוראור ≈»¿»»»ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

        ©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´¨©¦®©¬©¦¥−
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˜MÈ∑:ּכמֹו ,יד על נעׂשים יהיּו עּמי צרכי ּכל יתּפרנס. טו)'יּתזן', ּוכמֹו:(לעיל ּביתי", מׁשק ב)"ּובן (תהלים ƒ«ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלע"ז גרגישו"ן qk‡."נּׁשקּוֿבר", ˜∑מל לי קֹורין ּכמֹו:∑qk‡.ׁשּיהיּו הּמלּוכה, ׁשל א)לׁשֹון א "ויגּדל(מלכים ְְַַַַ««ƒ≈ְִִִֶֶֶƒ≈ְְִֵֶַַָָ

הּמל אדני מּכּסא ּכסאֹו ."את ְֲִִִִֵֶֶֶַֹ

       ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−¨¤¬¤
¦§¨«¦

˙‡ È˙∑,לׁשפלּות ּבין לגדּלה ּבין עליֹון". ּולתּת" ּכמֹו: הּוא, נתינה לׁשֹון כן ּפי על ואף ,'ית 'מּניתי »«ƒ…¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
לׁשֹון ּכמֹו:נֹופל עליו, ב)נתינה ּוׁשפלים(מלאכי נבזים אתכם .""נתּתי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

       ©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½©¦¥¬Ÿ¨−©©´
       ¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½©¨²¤§¦¬©¨−̈©©¨«

aŒ˙‡  ÒÂ∑לגדּלה לֹו ׁשני להיֹות לֹו ׁשּנֹותנּה למי אֹות היא ,הּמל טּבעת ∑LLŒÈ„‚a.נתינת «»««¿…∆««¿ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻƒ¿≈≈
חׁשיבּות ּבמצריםּדבר וכן:∑„.הּוא רביד, קרּוי ּבטּבעֹות רצּוף ׁשהּוא ועל ז)ענק, רּצפּתי(משלי ערׂשי", "רבדּתי ְְְֲִִִַַ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

רצּפה והיא ׁשּבעזרה', הרבד על אבן ׁשל רבדין 'מּקף מׁשנה: ּבלׁשֹון מרצפֹות. .ערׂשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

      ©©§¥´ŸÀ§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬§¨−̈
     ©§¥®§¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦

L ˙ka∑ׁשּלֹוהּׁשנ אצל הּמהּלכת למרּכבּתֹו ּבלׁשֹון∑‡C.ּיה 'ר' למלּכא', אּבא 'דין ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿∆ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ«¿≈ְְְְְֵַַַַָָָ
אּגדה, ּובדברי ריכא'. ּבר ולא ריכא 'לא ּב'הּׁשּתפין': .'מל' דברים)ארמי פ' יֹוסף,(ספרי זה ,אבר' יהּודה: רּבי ּדרׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

לֹו אמר ּבּׁשנים'. ור ּבחכמה אב ּדּורמסקיתׁשהּוא הּכתּובים'?ּבן את עלינּו מעּות אּתה מתי 'עד :'אבר' אין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
וגֹו' אֹותֹו "ונתֹון ׁשּנאמר: ּכענין ידֹו, ּתחת ויֹוצאין לפניו נכנעין היּו ׁשהּכל ּברּכים, לׁשֹון ."אּלא ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

Ïkלז ÈÈ  ÈÈa ‡˙ L¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…¿≈≈»
:È„«¿ƒ

ÔÈ„kלח ÁÎLÈ È„Ï  ‡Â«¬««¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈
:a ÈÈ Ì„˜ Ô ‡ Á Èc ¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»≈

C˙Èלט ÈÈ „‡c ˙a ÒÈÏ  ‡Â«¬««¿…¿≈»«¿«¿»»»
:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒ ˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È»»»≈»¿¿»¿«ƒ¿»»

ÔÈמ CÈ ÏÂ È˙Èa Ï ‡ È ‡«¿¿≈¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«
ÈÈ‡ ÔÈ„ ‡˙ÎÏ ÈÒk „ÁÏ È Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»»≈≈≈

:C ÈÈ«ƒƒ»

Ïמא C˙È È˙È ÈÁ ÒÈÏ  ‡Â«¬««¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«
:ÌÈ„ ‡‡ Ïk»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÂמב „È Ï ˙˜ ˙È  Èc‡Â¿«¿ƒ«¿…»ƒ¿¿≈≈«¿≈ƒ«
ÔÈLÏ ˙È LÈaÏ‡Â ÒÈ„ ‡„È Ï ˙È»««¿»¿≈¿«¿ƒ»≈¿ƒ
:‡ Ï ‡„„ ‡ÎÈ ÈLÂ c¿¿«ƒ»ƒ»¿«¬»««¿≈

מג ‡˙È˙ ‡k˙a ˙È Èk‡Âנ"י‡È˙( ¿«¿≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
‡kÏÏ ‡a‡ ÔÈc È„˜ ÈÎ‡Â Ï Ècƒ≈¿«¿ƒ√»ƒ≈«»¿«¿»

:ÌÈ„ ‡‡ Ïk Ï ˙È È«ƒ»≈«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

      

‚Â.לח) Î ‡אמר ׁשּלא הנמצאטעם ¬ƒ¿»»∆¿ְֲִֶַַַָָֹ
ּכי נׁשמע היה אז ּכי ּכזה, וגֹו' אׁשר ְְֲִִִִֶֶַָָָָאיׁש
ׁשאינֹו אּלא אלהים רּוח ּבֹו אׁשר איׁש ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹנמצא

נמצאּבד ׁשּלא אּלא לֹומר נתּכּון כן ולא ֹומה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
מּקצתֹו: ולא מּמּנּו לא וגֹו' רּוח ּבֹו ׁשּיׁש זה ְְְִִִֵֶֶֶַָֹֹמין

‚Â.לט) Ô ÔÈ‡ׁשּיהיה וחכם נבֹון אין ּפי' ≈»¿ְְִֵֵֶֶָָָ

ּב יׁש ׁשאּתה ּכמֹות זה ּדבר לעׂשֹות ְְְֲֵֶֶַַָָָָראּוי
יֹותר ׁשהּוא למעלה ׁשאמר ּכמֹו אלהים ְְְֱִֵֶֶַַַָָֹרּוח

וחכם: ְִָָָמּנבֹון
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מד  ‡‡ BÈÏ  Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬»«¿…«
˙ÈÂ È ÈÓÏ È ˙È  ÌÈÈ ‡Ï ÓÈÓ≈¿»»¿ƒ¿«»¿≈¿≈«≈¿»
‡‡ Ïa ‡È Ï kÓÏ Ï‚ƒ¿≈¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

ÌÈˆÓ¿ƒ¿»ƒ

ÓÓמה ‡ BÈ Ì  ‡˜¿»«¿…≈«¿»¿ƒ«¿»
 ÈB ˙a ˙‡ ˙È Ï ÈÂ Ï ÈÏ»¿»≈ƒ«≈»»¿««ƒ∆«
Ï È) BÈ ˜ ‡˙‡Ï B‡ ‡a«»¿¿ƒ¿»¿«≈«ƒ«

ÌÈˆÓ ‡‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

מו Ì˜ Ì˜ k È È˙Ï a BÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»√»«¿…
 Ì˜ Ó BÈ ˜ ÌÈˆÓ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ√»«¿…

ÌÈˆÓ ‡‡ Ïa È) Â«¬««ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

B‡מז È a ‡‡ ÈÈ ¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈¿»
ÈˆB‡Ï‡נ"י( ‡È  ƒ¿»ƒ»¿»ƒ

BÂמח È È  È Ïk ˙È ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¬
 ‡iÂ˜a È ÈÂ ÌÈˆÓ ‡‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»ƒ

‚a È ‡ È ‡˜ Ï˜¬««¿»ƒ¿«¿»»»¿«¿««

Èמט ‡È ‡k ‡ BÈ ¿«≈ƒ»¿«»¿«»«ƒ
ÈÓ ˙ÈÏ È‡ ÈÓÓÏ ˜ È  ‡Ï«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

      

B‚Â'.מג) B˙Â ‡אּלּו דברים ב' ּפי' «¿≈¿»¿ְִֵֵָ
ּולהׁשמיע להֹודיע לפניו קֹוראין ְְְְְִִִַַַָָָהיּו

:ּכמל מצרים ּבארץ הּׁשּליט הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַּכי
B‚Â'.מד) ÈÏ  È‡הּמלכּות ּפרּוׁש ¬ƒ«¿…ƒ¿»∆¿ְֵַַ

יּגיד מלכּות ׁשם ּפרעה ּכי ׁשּלי ְְִִִִֵֶַַַֹהיא
ּתהיה אחריו ּפי' וגֹו', ירים לא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּובלעדי
ּבתֹוספת אמר ולזה וגֹו' לא ׁשּבלעדיו ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹמעלתֹו

ּבאֹומרֹו מעלתֹו הזּכרת ׁשּקדם להיֹות ְְְְֲִֶַַַַָָָָוא"ו
ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו פרעה ְְְֲִִֵֶַַֹאני

ÌÈˆÓ.מו) ı‡ Ïa iÂלדעת ּפי' ««¬…¿»∆∆ƒ¿»ƒֵַַָ
וגם עׂשֹות יכין אׁשר את לדעת ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָׂשדֹותיה
לאצר הּצריכין מקֹומֹות להכין ְְְְֱִִִֶֶַָָֹאֹוצרֹותיה

ּתבּונֹותיו: ּכפי ְְְֲִַָָוההכנֹות
B‚Â'.מח) Ïk ˙‡ ıa˜iÂּׁשּפרׁשנּו מה לפי «ƒ¿…∆»¿ְְִֵֶַַ

החמׁש ׁשּיּטל וגֹו' את וחּמׁש ל"ד) (ּפסּוק ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבפרּוׁש
אֹומרֹו ּפרּוׁש הּנֹוגעיהיה ּפי' אכל ּכל את וּיקּבץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

ולכׁשּנפרׁש יֹוסף, ּבדברי ּכרׁשּום הּמל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָלחלק
וּיקּבץ אֹומרֹו לפרׁש אפׁשר ויזרז וחּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹומרֹו
הּתבּואהׁשעׂשתה ּכל קֹונה ׁשהיה ּכפׁשטֹו ּכל ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
ּדבר ׁשהּוא לצד ּכי הּׁשנים, על ּביֹותר ְְְִִֵֶַַַַַָָָהּׁשנה

הּנֹותר: ימּכרּו אדמה לזֹורעי ְְְְֲִֵֶֶַָָָיתר
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מד  ‡‡ BÈÏ  Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬»«¿…«
˙ÈÂ È ÈÓÏ È ˙È  ÌÈÈ ‡Ï ÓÈÓ≈¿»»¿ƒ¿«»¿≈¿≈«≈¿»
‡‡ Ïa ‡È Ï kÓÏ Ï‚ƒ¿≈¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

ÌÈˆÓ¿ƒ¿»ƒ

ÓÓמה ‡ BÈ Ì  ‡˜¿»«¿…≈«¿»¿ƒ«¿»
 ÈB ˙a ˙‡ ˙È Ï ÈÂ Ï ÈÏ»¿»≈ƒ«≈»»¿««ƒ∆«
Ï È) BÈ ˜ ‡˙‡Ï B‡ ‡a«»¿¿ƒ¿»¿«≈«ƒ«

ÌÈˆÓ ‡‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

מו Ì˜ Ì˜ k È È˙Ï a BÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»√»«¿…
 Ì˜ Ó BÈ ˜ ÌÈˆÓ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ√»«¿…

ÌÈˆÓ ‡‡ Ïa È) Â«¬««ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

B‡מז È a ‡‡ ÈÈ ¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈¿»
ÈˆB‡Ï‡נ"י( ‡È  ƒ¿»ƒ»¿»ƒ

BÂמח È È  È Ïk ˙È ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¬
 ‡iÂ˜a È ÈÂ ÌÈˆÓ ‡‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»ƒ

‚a È ‡ È ‡˜ Ï˜¬««¿»ƒ¿«¿»»»¿«¿««

Èמט ‡È ‡k ‡ BÈ ¿«≈ƒ»¿«»¿«»«ƒ
ÈÓ ˙ÈÏ È‡ ÈÓÓÏ ˜ È  ‡Ï«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

      

B‚Â'.מג) B˙Â ‡אּלּו דברים ב' ּפי' «¿≈¿»¿ְִֵֵָ
ּולהׁשמיע להֹודיע לפניו קֹוראין ְְְְְִִִַַַָָָהיּו

:ּכמל מצרים ּבארץ הּׁשּליט הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַּכי
B‚Â'.מד) ÈÏ  È‡הּמלכּות ּפרּוׁש ¬ƒ«¿…ƒ¿»∆¿ְֵַַ

יּגיד מלכּות ׁשם ּפרעה ּכי ׁשּלי ְְִִִִֵֶַַַֹהיא
ּתהיה אחריו ּפי' וגֹו', ירים לא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּובלעדי
ּבתֹוספת אמר ולזה וגֹו' לא ׁשּבלעדיו ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹמעלתֹו

ּבאֹומרֹו מעלתֹו הזּכרת ׁשּקדם להיֹות ְְְְֲִֶַַַַָָָָוא"ו
ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו פרעה ְְְֲִִֵֶַַֹאני

ÌÈˆÓ.מו) ı‡ Ïa iÂלדעת ּפי' ««¬…¿»∆∆ƒ¿»ƒֵַַָ
וגם עׂשֹות יכין אׁשר את לדעת ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָׂשדֹותיה
לאצר הּצריכין מקֹומֹות להכין ְְְְֱִִִֶֶַָָֹאֹוצרֹותיה

ּתבּונֹותיו: ּכפי ְְְֲִַָָוההכנֹות
B‚Â'.מח) Ïk ˙‡ ıa˜iÂּׁשּפרׁשנּו מה לפי «ƒ¿…∆»¿ְְִֵֶַַ

החמׁש ׁשּיּטל וגֹו' את וחּמׁש ל"ד) (ּפסּוק ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבפרּוׁש
אֹומרֹו ּפרּוׁש הּנֹוגעיהיה ּפי' אכל ּכל את וּיקּבץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

ולכׁשּנפרׁש יֹוסף, ּבדברי ּכרׁשּום הּמל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָלחלק
וּיקּבץ אֹומרֹו לפרׁש אפׁשר ויזרז וחּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹומרֹו
הּתבּואהׁשעׂשתה ּכל קֹונה ׁשהיה ּכפׁשטֹו ּכל ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
ּדבר ׁשהּוא לצד ּכי הּׁשנים, על ּביֹותר ְְְִִֵֶַַַַַָָָהּׁשנה

הּנֹותר: ימּכרּו אדמה לזֹורעי ְְְְֲִֵֶֶַָָָיתר



מח              
tÒÏ Ï„ÁŒÈk „Ú∑קצר מקרא זה והרי לסּפר, הּסֹופר לֹו חדל ּכי tÒÓ.עד ÔÈ‡ŒÈk∑,מסּפר ׁשאין לפי «ƒ»«ƒ¿…ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹƒ≈ƒ¿»ְְִִֵֶָ

'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' .והרי אוראוראוראור ְְְֲִִֵֵַַָ

        §¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤¨−§©´¨«¨¨®£¤³
     ̈«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥¬«

Ú  ‡B ∑(יא רעבֹון(תענית ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ׁשאסּור .מּכאן ¿∆∆»¿«»»»ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

        

רררר    אאאא אראראראר אאאא(נ מא, נ.(רש"י ר(ז (ז, מי רנא ני  ר"י  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
 ז ר". רי  "מני ,אאאארא ר ז אר מ אר מ  נ .ני מ א ייא, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

 אינ מי    אר ימ מ א . י ר ני נ א רי ר, רי מ אְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
. א י י רי ,מר אוראוראוראור ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
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      אוראוראוראור ¨¨Æ§¨¨´£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨¨«¤

lÚנ ‡Ï „Ú ÔÈ ÔÈ „ÈÏÈ‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«»««
ÈBt  Ò‡ Ï „ÈÏÈc ‡„ ‡«»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»¿««ƒ

ÔB‡„ ‡ Ú∆««»¿

‡Èנא Ó ‡e e È ÛÒBÈ ‡e¿»≈»¿»¿«∆¬≈
‡‡ È Ïk ÈÂ ÈÏÓÚ Ïk È ÈÈ ÈÈ‡«¿¿«ƒ¿»»»«¿ƒ¿»»≈«»

‡Ètנב È‡ È‡ ‡ ‡È e ÈÂ¿»ƒ¿»»¿»∆¿»ƒ¬≈«¿«ƒ
È„eÚ Ú‡ ÈÈ¿»¿««ƒ¿ƒ

נג ‡ÚB È Ú ÓÈÏeנ"י‡ÚÈc ( ¿ƒ«¿«¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÈÓ„ ‡Ú‡ Â¬»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ècנד ‡Ók ÏÚÈÓÏ ‡ È Ú ‡Èe¿ƒ«¿«¿≈«¿»¿≈«¿»ƒ
Ïe ‡Ú‡ Ï ‡ ÂÂ ÛÒBÈ Ó‡¬«≈«¬»«¿»¿»«¿¬»¿»

‡ÓÁÏ Â ÈÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒ¬»«¿»

      

B‚Â'.מט) Ï„Á Èk „Úאֹוצרי לסּפר חדלּו ּפי' «ƒ»«¿ְְְִֵֵָֹ
מסּפר אין ּכי לצד ליֹוסף אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָהּתבּואה
ׁשבת טרח לצד סֹופרים היּו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹמהמביאין
ׁשהיּו והגם יביאּו, אׁשר את מדדּו ולא ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹמדהבה
וחּמׁש, ּבאֹומרֹו ּׁשּפרׁשנּו למה חמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹמביאין
חלקים לה' הּתבּואה מחּלקים היּו כן ּפי על ְְְְֲִִִֵַַַַָָָאף
עֹולה ּכּמה יֹודעים היּו ולא אחד חלק ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹונֹותנים
ּכי עד הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה הּמּובא, ְְִִֶֶַַַַָָלחׁשּבֹון
מסּפר אין ּכי לסּפר יֹוסף ׁשל סֹופרֹו ְְְִִִֵֵֶַָָֹחדל
ּולצרף הּפרט לסּפר ויצטר מהמביאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹלּתבּואה

לסּפר: חדל לזה ְְִֶֶַַָָֹהחׁשּבֹון
B‚Â'.נ) „lÈ ÛÒBÈÏeעם הּכתּוב קׁשר ¿≈À»¿ִֶֶַָ

ׁשל הּטֹוב הּׂשגת לֹומר מּמּנּו. ְְִֶֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה
ּבר צבר ּכי מּלבד ּכי ׂשבע ׁשני ּבז' ְְְִִִֵֵַַָָָָיֹוסף
ּבבנים, לטֹובה נזּכר ּכן ּגם והצליח ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהרּבה
רצֹון ׂשבע הּוא ּכי יּגיד ּכן ּבניו ׁשם ְְִִִֵֵַַַָָָּוקריאת
זֹו ּופרּיה ה', והפרהּו עמלֹו ּכל ה' נּׁשהּו ְְְֲִִִַַָָָָּכי

וכבֹוד: ועׁשר ּבנים ְְִֶֶֶָָֹּכֹוללת
.'וגֹו ׁשנת (י"א.)ּתבֹוא ּתענית ּבמּסכת ¿∆∆ְְְֲִֶֶַַַָ

מּטתֹו לׁשּמׁש ׁשאסּור מּכאן ז"ל ְְִִֵֶַָָָָּדרׁשּו
ּבאם היא ׁשּדרׁשתם לֹומר ּובהכרח רעב. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבׁשני

ּפרּיהאינֹו קּים לא עדין הּוא ׁשהרי ליֹוסף ענין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

ּבנים ׁשחׂשּוכי ּבפרּוׁש ּבּׁש"ס ׁשם ואמרּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּורבּיה
ׁשהיּו מצינּו ולא רעב ּבׁשני מּטֹותיהן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹמׁשּמׁשין
הּדין ּוכפי ּומנּׁשה אפרים קדם ּבנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹליֹוסף
אּלא לׁשּמׁש, לֹו היה רעב ׁשני ּבׁשבע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאפּלּו
לא ּומעּתה ענין. אינֹו ּבאם נדרׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהּכתּוב
ׁשּנֹולדה מּיֹוכבד ׁשם הּתֹוס' ּׁשהקׁשּו מה ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָקׁשה
ּכׁשּירדּו ּכי רעב ּבׁשני לוי ׁשּׁשּמׁש החֹומֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
רעב, לׁשני ׁשנּיה ׁשנה היתה מצרימה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָאבֹותינּו
היה לא ולוי ׁשנּו חסידּות ׁשּמּדת לֹומר ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹונדחקּו
ּבּמה לא ּדבריהם נראין ואין זה, ּבדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹחסיד
לּה, ּדרׁשּו מּכתּוב ּכי חסידּות מּדת ְְֲִִִִֶַָָָָּׁשאמרּו
היה לא לוי ּכי מּדבריהם ּׁשּיצא ּבּמה ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹולא
ח') ל"ג (ּברכה הּתֹורה עליו העידה ְִִֵַָָָָָָָחסיד
ׁשּבּׁשבטים, חסיד היה הּוא ּכי חסיד ְְֲִִִִִֶֶַָָָָלאיׁש
על יּגידּו הענפים אֹומר הּוא זרעֹו ׁשעל ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָוהגם
ּדרׁשת ּכי קׁשיא, אינֹו הּתֹוספֹות וקׁשית ְְְְִֵֶַַַַָָָֹֻֻהּׁשרׁש,
ׁשהיה לצד ולוי ענין אינֹו ּבאם היא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחכמים
ּכהלכה מּטתֹו מּלׁשּמׁש נמנע לא נקבה ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹחסר

א'). סימן אה"ע ס"א: ְִָָ(יבמֹות
„BÚÂצער לצד אּלא זה ּדבר אּסּור אמרּו לא ¿ְְִֶֶַַַָָָָֹ

ירעבּו ּכי האּמֹות צער לצד ולא ְְְְֲִִִֵַַַָָֹֻיׂשראל
חּיּוב אין לוי ואז מֹורידין, ולא מעלין לא ְְֲִִִִִִֵֵַָֹֹּכי

היתה יעקב ּכי האּמֹות צרת לצד עצמֹו ְְְְֲִִַַַַַָָָָֹֹֻלמנע
היה ולא י':) (ּתענית ז"ל ּכאֹומרם ּתבּואה ְְְְֲִַָָָָֹלֹו
העין מראית לצד אּלא ּבר לׁשּבר ּבניו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשֹולח
ׁשאמרּו והגם ּתתראּו. לּמה א') (מ"ב ְְְֲִִִֶַַָָָָּדכתיב
היה זה מּכּדא ׂשערי ׁשּׁשלמּו צ"א) פ' ְֲִֵֶֶַַָָָָ(ב"ר
וּדאי ראׁשֹונה ׁשנה אבל ראׁשֹונה. ׁשנה ֲִִַַַַָָָָָָָאחר
לׁשּמׁש, לֹו מּתר היה ולזה ּתבּואה, להם ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשהיה
ּבׁשביל עצמן למנע להם אין יֹוסף ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּובׁשביל
טעם היה לא אם ויֹוסף יחיד, רעב ְְֲִִֵַַַַָָָֹחׁשׁש
לצד נמנע ׁשהיה אפׁשר ּבנים חׂשּו ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

רּבים: והם ירעבּו ּכי ואחיו אביו ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָחׁשׁש
.נד) ÛÒBÈ Ó‡ ‡k 'B‚Â ÈlÁÂהצר «¿ƒ∆»¿«¬∆»«≈ְַֻ

נתאּמתּו ׁשּבזה יֹוסף, אמר ּכאׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָלֹומר
יאמר מּקדם ּכי יֹותר, החלֹום ּבפתרֹון ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹּדבריו

ה מקרה ּכי אבלהאֹומר הּׂשבע, ׁשני ׁשּבאּו יה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשני והתחּלּו ׂשבע ׁשני ׁשבע ׁשלמּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּכאׁשר

יֹוסף: ּדברי צדקּו אז ְְִֵֵָָָָרעב
B‡'וגֹו ׁשבע וּתחּלינה הּדר זה על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָירצה

ּבתחּלת הרעב ּבהּכר ירּגיׁשּו אי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹותאמר
אֹוצרֹותיו אחד וכל הּׂשבע ּכל אחר רעבֹון ְְְְֶַַַַָָָָָָָׁשנת
ּפרׁש לזה ּתכף, הרעב יּכר לא ּבר ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמלאֹות
להם ׁשאמר ּפרּוׁש יֹוסף אמר ּכאׁשר ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
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È ‡Ïk ÚzÂ∑(ב"ר)יֹוסף מּׁשל חּוץ ׁשאצרּו, ּתבּואתם eÚz.ׁשהרקיבה Ï ‡È‡∑לפי «ƒ¿«»∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶָָָָ¬∆…«»∆«¬ְִ

צברּתם לא 'לּמה להם: אמר לנּו'. אֹומר הּוא ּכ' ואֹומרים: ּפרעה אצל ּוכׁשּבאּו ׁשּיּמֹולּו, להם אֹומר יֹוסף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשהיה
יאמר אׁשר ּכל ּכן, 'אם להם: אמר והרקיבה'. הרּבה 'אספנּו לֹו: אמרּו ּבאים'? הרעב ׁשּׁשני לכם הכריז והלא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּבר,

ונמּות'? עלינּו יגזר אם מה והרקיבה, הּתבּואה על ּגזר הרי ּתעׂשּו, .לכם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
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‡ ÈÏk ÏÚ∑העׁשירים אּלּו הארץ"? "ּפני הם a.(ב"ר)מי ‡Ïk˙‡∑בהֹון 'די ּכתרּגּומֹו: «»¿≈»»∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָ∆»¬∆»∆ְְְִַ
ÈÏ.עיבּורא' aiÂ∑מעט לנּו "ׁשברּו מכר. לׁשֹון מׁשּמׁש ּכאן הּוא. קנין ּולׁשֹון מכר לׁשֹון אכל",'ׁשבר' ִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מצינּו: וחלב ּביין ׁשאף ּבתבּואה, אם ּכי אינֹו ּתאמר ואל קנין, נה)לׁשֹון מחיר(ישעיה ּובלֹוא כסף ּבלֹוא ׁשברּו "ּולכּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וחלב ."יין אוראוראוראור ְִַָָ

      §¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬
 ̈«¨¨−§¨¨¨«¤

È e‡a ‡ÏÂ∑'יֹוסף מן 'לׁשּבר לכּתב: צרי היה ּכסדרֹו ּתדרׁשהּו ואם לׁשּבר. יֹוסף .אל ¿»»»∆»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ

      ©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤©«£ŸÆ
  §¨½̈−̈¨¦§¨«

Èa È Èk ÚÈ ‡iÂ∑"'וגֹו ׁשמעּתי "הּנה ׁשּנאמר: ׁשמע, אּלא ראה לא והלא ראה, ּומהיכן ««¿«¬…ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁש להֹודיעֹו מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין קדׁש, ׁשל ּבאסּפקלריא ראה "וּירא"? ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּומהּו

יֹוסף e‡˙z.ׁשּזה Ï∑ׁשעה,לּמה ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, אּתם ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ּתראּו ֵֶֶ»»ƒ¿»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּתבּואה. להם היה י)עדין ּבטרם((תענית אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ּבכם, ּומתמיהים ּבכם מסּתּכלין הּכל יהּו לּמה ּתתראּו", "לּמה ּכפׁשּוטֹו: נראה ולי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּׁשּבידכם? מה לֹו:)ׁשּיכלה ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו 'לּמה ּכחיׁשה: לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים יא)ּומּפי "ּומרוה(משלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹורה ."ּגםֿהּוא ֶַ

      ©¾Ÿ¤¦¥´¨©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦§¨̧¨Æ
    §¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«

e„∑רד"ו ּכמנין למצרים, ׁשּנׁשּתעּבדּו ׁשנים ועׂשר למאתים רמז 'לכּו', אמר .ולא אוראוראוראור ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ú‡נה ÁÂe È„ ‡Ú‡ Ïk ˙Ùe¿»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿««»
Ú ‡Â ‡ÁÏÏ ÏÚ ÚÙÏ „»¿«¿…«¿«¿»«¬««¿…
ÔBÏ ÈÈ È ÛÒBÈ ˙ÂÏ eÏÈÈ‡ È‡ ÏÏ¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ≈«¿

:Ôe„aÚz«¿¿

ÛÒBÈנו Á˙Ùe ‡Ú‡ È‡ Ïk ÏÚ Â ‡ÙÂ¿«¿»¬»«»«≈«¿»¿«≈
ÔÈaÂ ‡eÈÚ ÔB È ‡iB‡ Ïk ˙È»»¿«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
:È„ ‡Ú‡a ‡Ùk ÛÈ˙e ÈÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔaÏנז ÈÏ eÚ ‡Ú‡ ÈÈ ÏÂ¿»»¿≈«¿»«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
Ïa ‡Ùk ÛÈ˙ È‡ ÛÒBÈ Ô ‡eÚƒ»ƒ≈¬≈¿≈«¿»¿»

:‡Ú‡«¿»

Ôaא ‡eÈÚ ˙È‡ È‡ ÚÈ ‡ÁÂ«¬»«¬…¬≈ƒƒ»ƒ¿««
:ÔeÁ˙z ‡Ï ÈBÏ ÚÈ ‡Â Èa¿ƒ¿»ƒ«¬««¬…ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

eÈÚ‡ב ˙È‡ È‡ ÔÈ‡ ˙ÈÚ ‡ ‡Â«¬«»¿»ƒ»¿ƒ¬≈ƒƒ»
‡Ï eee Ô˙Ï e˙eÁ Èa Ôaƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙e ‡ÏÂ ÈÁÂ Ôzƒ«»¿≈≈¿»¿

      

ולא יאכלּו ּפי' ּבארץ הּׂשבע יּודע ולא ְְְִֵֶַַָָָָָֹֹֹ(ל"א)
הּׁשנה: ּבהתחלת הּכר זה ודבר ְְְְְִֶַַַַָָָָָֻיׂשּבעּו,

Ïk.נו) ˙‡ ÛÒBÈ ÁzÙiÂּכל ׁשּפתח טעם «ƒ¿«≈∆»ֶַַַָָ
לבּדק נתּכּון .ּבּצרי הסּפיק ולא ְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹהאֹוצרֹות
אׁשר ואת למּכר יקּדים אׁשר את לדעת ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֻּבכּלן

יּפסד: ולא יֹותר להתעּכב ְְְִִֵֵֵַַָֹיּוכל

„BÚ(נתן) [אׁשר] העיר ׂשדה ׁשאכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹלהיֹות
ּופתח נתחּכם לזה ּבתֹוכּה] [נתן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָסביבֹותיה
עיר ׁשּכל ּכדי ּומקֹום מקֹום ׁשּבכל האֹוצרֹות ְְִֵֶֶָָָָָָָּכל
ּדֹומה ואינֹו ּׁשּלפניה מה על סמּוכה ּתהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָועיר
לטרח יצטרכּו לא ּגם ּבסּלֹו. ּפת לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹמי
לפּתח ׁשּנתּכּון אּולי ּגם אחד. מּמקֹום ּכּלן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻלהביא

ירעבּו לא הרּבּוי ּכל העיר אנׁשי ׁשּיראּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֻּכּלן
ּבלבאדםּכׁשּיראהׁשּיׁשמחסֹור, יּכנס הרעבֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכי
הרעב חם יתקרר הּנפּתחֹות אֹוצרֹות ּכל ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹּוכׁשּיראּו
הּכתּוב מֹודיע כן ּפי על ואף ּבֹוער, ְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשּבלּבם
הרעב: חזק לצד ּבהם הֹועיל ולא הרעב ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוּיחזק

e˙.ב) ‡ÏÂ ÈÁÂנתּכּון הּכפל, טעם ¿ƒ¿∆¿…»ְִֵֶֶַַַַ
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צברּתם לא 'לּמה להם: אמר לנּו'. אֹומר הּוא ּכ' ואֹומרים: ּפרעה אצל ּוכׁשּבאּו ׁשּיּמֹולּו, להם אֹומר יֹוסף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשהיה
יאמר אׁשר ּכל ּכן, 'אם להם: אמר והרקיבה'. הרּבה 'אספנּו לֹו: אמרּו ּבאים'? הרעב ׁשּׁשני לכם הכריז והלא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּבר,

ונמּות'? עלינּו יגזר אם מה והרקיבה, הּתבּואה על ּגזר הרי ּתעׂשּו, .לכם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
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‡ ÈÏk ÏÚ∑העׁשירים אּלּו הארץ"? "ּפני הם a.(ב"ר)מי ‡Ïk˙‡∑בהֹון 'די ּכתרּגּומֹו: «»¿≈»»∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָ∆»¬∆»∆ְְְִַ
ÈÏ.עיבּורא' aiÂ∑מעט לנּו "ׁשברּו מכר. לׁשֹון מׁשּמׁש ּכאן הּוא. קנין ּולׁשֹון מכר לׁשֹון אכל",'ׁשבר' ִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מצינּו: וחלב ּביין ׁשאף ּבתבּואה, אם ּכי אינֹו ּתאמר ואל קנין, נה)לׁשֹון מחיר(ישעיה ּובלֹוא כסף ּבלֹוא ׁשברּו "ּולכּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וחלב ."יין אוראוראוראור ְִַָָ

      §¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬
 ̈«¨¨−§¨¨¨«¤

È e‡a ‡ÏÂ∑'יֹוסף מן 'לׁשּבר לכּתב: צרי היה ּכסדרֹו ּתדרׁשהּו ואם לׁשּבר. יֹוסף .אל ¿»»»∆»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ

      ©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤©«£ŸÆ
  §¨½̈−̈¨¦§¨«

Èa È Èk ÚÈ ‡iÂ∑"'וגֹו ׁשמעּתי "הּנה ׁשּנאמר: ׁשמע, אּלא ראה לא והלא ראה, ּומהיכן ««¿«¬…ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁש להֹודיעֹו מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין קדׁש, ׁשל ּבאסּפקלריא ראה "וּירא"? ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּומהּו

יֹוסף e‡˙z.ׁשּזה Ï∑ׁשעה,לּמה ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, אּתם ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ּתראּו ֵֶֶ»»ƒ¿»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּתבּואה. להם היה י)עדין ּבטרם((תענית אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ּבכם, ּומתמיהים ּבכם מסּתּכלין הּכל יהּו לּמה ּתתראּו", "לּמה ּכפׁשּוטֹו: נראה ולי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּׁשּבידכם? מה לֹו:)ׁשּיכלה ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו 'לּמה ּכחיׁשה: לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים יא)ּומּפי "ּומרוה(משלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹורה ."ּגםֿהּוא ֶַ

      ©¾Ÿ¤¦¥´¨©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦§¨̧¨Æ
    §¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«

e„∑רד"ו ּכמנין למצרים, ׁשּנׁשּתעּבדּו ׁשנים ועׂשר למאתים רמז 'לכּו', אמר .ולא אוראוראוראור ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ú‡נה ÁÂe È„ ‡Ú‡ Ïk ˙Ùe¿»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿««»
Ú ‡Â ‡ÁÏÏ ÏÚ ÚÙÏ „»¿«¿…«¿«¿»«¬««¿…
ÔBÏ ÈÈ È ÛÒBÈ ˙ÂÏ eÏÈÈ‡ È‡ ÏÏ¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ≈«¿

:Ôe„aÚz«¿¿

ÛÒBÈנו Á˙Ùe ‡Ú‡ È‡ Ïk ÏÚ Â ‡ÙÂ¿«¿»¬»«»«≈«¿»¿«≈
ÔÈaÂ ‡eÈÚ ÔB È ‡iB‡ Ïk ˙È»»¿«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
:È„ ‡Ú‡a ‡Ùk ÛÈ˙e ÈÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔaÏנז ÈÏ eÚ ‡Ú‡ ÈÈ ÏÂ¿»»¿≈«¿»«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
Ïa ‡Ùk ÛÈ˙ È‡ ÛÒBÈ Ô ‡eÚƒ»ƒ≈¬≈¿≈«¿»¿»

:‡Ú‡«¿»

Ôaא ‡eÈÚ ˙È‡ È‡ ÚÈ ‡ÁÂ«¬»«¬…¬≈ƒƒ»ƒ¿««
:ÔeÁ˙z ‡Ï ÈBÏ ÚÈ ‡Â Èa¿ƒ¿»ƒ«¬««¬…ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

eÈÚ‡ב ˙È‡ È‡ ÔÈ‡ ˙ÈÚ ‡ ‡Â«¬«»¿»ƒ»¿ƒ¬≈ƒƒ»
‡Ï eee Ô˙Ï e˙eÁ Èa Ôaƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙e ‡ÏÂ ÈÁÂ Ôzƒ«»¿≈≈¿»¿

      

ולא יאכלּו ּפי' ּבארץ הּׂשבע יּודע ולא ְְְִֵֶַַָָָָָֹֹֹ(ל"א)
הּׁשנה: ּבהתחלת הּכר זה ודבר ְְְְְִֶַַַַָָָָָֻיׂשּבעּו,

Ïk.נו) ˙‡ ÛÒBÈ ÁzÙiÂּכל ׁשּפתח טעם «ƒ¿«≈∆»ֶַַַָָ
לבּדק נתּכּון .ּבּצרי הסּפיק ולא ְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹהאֹוצרֹות
אׁשר ואת למּכר יקּדים אׁשר את לדעת ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֻּבכּלן

יּפסד: ולא יֹותר להתעּכב ְְְִִֵֵֵַַָֹיּוכל

„BÚ(נתן) [אׁשר] העיר ׂשדה ׁשאכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹלהיֹות
ּופתח נתחּכם לזה ּבתֹוכּה] [נתן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָסביבֹותיה
עיר ׁשּכל ּכדי ּומקֹום מקֹום ׁשּבכל האֹוצרֹות ְְִֵֶֶָָָָָָָּכל
ּדֹומה ואינֹו ּׁשּלפניה מה על סמּוכה ּתהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָועיר
לטרח יצטרכּו לא ּגם ּבסּלֹו. ּפת לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹמי
לפּתח ׁשּנתּכּון אּולי ּגם אחד. מּמקֹום ּכּלן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻלהביא

ירעבּו לא הרּבּוי ּכל העיר אנׁשי ׁשּיראּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֻּכּלן
ּבלבאדםּכׁשּיראהׁשּיׁשמחסֹור, יּכנס הרעבֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכי
הרעב חם יתקרר הּנפּתחֹות אֹוצרֹות ּכל ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹּוכׁשּיראּו
הּכתּוב מֹודיע כן ּפי על ואף ּבֹוער, ְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשּבלּבם
הרעב: חזק לצד ּבהם הֹועיל ולא הרעב ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוּיחזק

e˙.ב) ‡ÏÂ ÈÁÂנתּכּון הּכפל, טעם ¿ƒ¿∆¿…»ְִֵֶֶַַַַ



נ              

      ©¥«§¬£¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦
ÛÒBÈŒÈÁ‡ e„iÂ∑מתחרטים ׁשהיּו מלּמד יעקב', 'ּבני ּכתב: ולא «≈¿¬≈≈ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

עליהם ׁשּיפסקּו ממֹון ּבכל ולפּדֹותֹו ּבאחוה עּמֹו להתנהג לּבם ונתנּו והלא∑Ú‰.ּבמכירתֹו, לֹומר, ּתלמּוד מה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ¬»»ְֲַַַַֹ
וׂשנאת ּכּלם אהבת היתה ׁשּלא לעׂשרה, חלּוקין היּו האחוה לענין אּלא לאֿׁשלח"? יֹוסף אחי "ואתּֿבנימין ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּכתיב:

להם אחד לב ּכּלם ּבר", "לׁשּבר לענין: אבל לֹו, ׁשוה .(בב"ר)ּכּלם אוראוראוראור ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻֻ

      §¤¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®¦´
  ̈©½¤¦§¨¤−¨«

ÔBÒ‡ ep‡ÈŒÔt∑ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן 'מּכאן יעקב: ּבן אליעזר רּבי אמר אסֹון? יקראּנּו לא ּובּבית ∆ƒ¿»∆»ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
.(ב"ר)הּסּכנה' ַַָָ

        ©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬¨«¨−̈
 §¤¬¤§¨«©

ÌÈ‡a‰ CB˙a∑אּלא אחד ּבפתח ּכּלם יתראּו ׁשּלא אביהם להם ׁשּצּוה לפי יּכירּום, ׁשּלא עצמן מטמינין ¿«»ƒְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ּגּבֹורים וכּלם נאים ׁשּכּלם הרע, עין ּבהם ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי ּבפתחֹו, אחד ּכל .ׁשיּכנס אוראוראוראור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹֻֻ

      §¥À©©¦´©¨½̈¤¬©©§¦−§¨©´
      ̈¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½©¦§©«£¬©©−¦¨«§¨

ÌÈt‡ BÏŒeÂÁzLiÂ∑הּוא ורגלים ידים ּפּׁשּוט הׁשּתחואה ּכל וכן ּפניהם, על לֹו טז)נׁשּתּטחּו .(שבועות אוראוראוראור «ƒ¿«¬««ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

      ©©¬§¥²¤¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥
       ¦¨´¨À©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©´Ÿ§½¥¤¬¤

  §©−©¦§¨«Ÿ¤
Ì‰ÈÏ‡ ˙iÂ∑ּכנכרי להם קׁשֹותנעׂשה לדּבר .(ב"ר)ּבדברים, אוראוראוראור «ƒ¿«≈¬≈∆ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

     ©©¥¬¥−¤¤¨®§¥−¬Ÿ¦¦ª«

eÈÚ‡ג ÔaÊÓÏ ‡ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡ e˙Áe¿»¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»
:ÌÈÓƒƒ¿»ƒ

ÚÈד ÁÏL ‡Ï ÛÒBÈ„ È‰BÁ‡ ÔÈÓÈa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¿««¬…
:‡˙BÓ dpÚÚÈ ‡ÓÏ Ó‡ È‡ È‰eÁ‡ ÌÚƒ¬ƒ¬≈¬«ƒ¿»¿«¿ƒ≈»

B‚aה ‡eÈÚ ÔaÊÓÏ Ï‡È Èa B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ»¿
:ÔÚ„ ‡Ú‡a ‡ ‰Â‰ È‡ ‡ÈlÚ»«»¬≈¬»«¿»¿«¿»ƒ¿»«

„ÔÈaÊו ‡e‰ ‡Ú‡ ÏÚ ËÈlL ‡e‰ ÛÒBÈÂ¿≈¿«ƒ««¿»¿«ƒ
ÛÒBÈ ÈÁ‡ B˙‡Â ‡Ú‡„ ‡Ú ÏÏ ‡eÈÚƒ»¿»«»¿«¿»«¬¬≈≈

:‡Ú‡ ÏÚ ‡it‡ ÏÚ dÏ e„È‚Òe¿ƒ≈«««»««¿»

ÔepÚ„BÓzL‡Âז È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔB‰Ú ÏÈlÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ„ ‰Ó ÈMÁÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ¿
eÓ‡Â Ôe˙È˙‡ ÔÓ ÔB‰Ï Ó‡Â ‡ÈL«¿»«¬«¿¿»¬≈«¬»

:‡eÈÚ ÔaÊÓÏ ÔÚ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ»

Ï‡ח Ôep‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«≈»¬ƒ¿ƒ»
:dÚ„BÓzL‡ƒ¿¿¿≈

      

ּבנפׁשם יתחּיבּו ּכן יעׂשּו לא אם ּכי ְְְְֲִִִֵַַַַָֹלֹומר
הזה ּבעֹולם מתים ונמצאים העליֹון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּבדין
ּבּדבר ּובהׁשּתּדלּותם הּבא, לעֹולם ְְְְִִִַַַָָָָָָונּדֹונים
הּבא: לעֹולם ימּותּו ולא הּזה ּבעֹולם ְְִֶַַָָָָָָֹיחיּו

B‡ולא לפחֹות אֹו ונחיה הּדר זה על ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָֹירצה
ּברּבּוי לׁשּבר יּׂשיגּו ׁשאם היא והּכּונה ְְְִִִִִֶַַַָָָֹנמּות,
הּמסּפיק יּׂשיגּו לא ואם החּיים ּכדר יחיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַֹֹוׁשפע

ּברעב: מּמות נפׁשם הּצלת לפחֹות ְְִִֶַַַַָָָָָָָיּׂשיגּו
האחוהÈÁ‡.ÛÒBÈג) על ּדעּתם נתנּו ּפי' ¬≈≈ְְְֵַַַָָָָ

ְִלפּדֹותֹו:
.‰Úּבׁשני הרגיל לחׁשׁש ּכּלן הלכּו אּולי ¬»»ְְֲִִֵַַַָָָָֻ

ועל ּברעהּו אדם עין ּתרע ּכי ְְִֵֵֵֵַַָָָָרעב
אחיהּו, איׁש ולהרג לגזל יפׁשעּו לחם ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹּפת
אחיהּו את ׁשאיׁש ּכדי ּכּלם הלכּו ְְִִֵֶֶֶָָָָֻלזה
עּמם להֹוליכֹו רֹוצים היּו ּבנימין וגם ְְְֲִִִִִַַָָָֹיעזרּו,
ואת אֹומרֹו והּוא רצה, לא ׁשּיעקב ְְְֲֶֶֶַָָָֹֹאּלא

ׁשּזּולת למדּת הא וגֹו', ׁשלח לא ְְְִִֶַַַָָָָָֹּבנימין
עּמהם: ׁשֹולח היה אֹותֹו ּגם זה ִֵֶֶַַַַָָָטעם

„BÚּדבר אּלא יֹוסף מֹוכר היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶָָָָָֹנראה
ּדברים, לב' ּבזה ונתחּכם אחד, לכל ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָקצּוב
יּתּגר ׁשּלא ּכדי הּנגלה נסּתר, ואחד נגלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד
לּקֹונים, וׁשבח לֹו ׁשבח ּבזה ויׁש ּבּתבּואה, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָאדם
עלּית ּבכל הּוא ׁשּיׂשּתּכר ּכדי לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָׁשבח
יעלה לא הּוא ּכי לּקֹונים וׁשבח ְְֲִִִֶֶַַַַָֹהּׁשערים,
ּכל ׁשּיבֹואּו ּכדי נסּתר ואחד ּביֹותר, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשער
ּכּלן ּבאּו ּכי היה ׁשּכן ּכמֹו אצלֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָֻהאחים

הּקצּוב: אחד ּכל ְִֶַָָָלקנֹות
‰Úה) ‰È‰ È 'B‚Â Ï‡È Èa e‡iÂ«»…¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»»»»

.'B‚Âלֹומר לחזר הרעבהצר היה ּכי ¿ְֲִַַַָָָָָֹֻ
ּתאמר ׁשּלא להּבאים טעם לתת נתּכּון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹוגֹו'.
אמר לזה ּבתֹוכם, לֹומר הּבאים הזּכרּו ְְְִֵֶַַַָָָָָֻהיכן
לֹומר נתּכּון עֹוד לּבאים. ויׁשנם וגֹו' היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכי

אֹותם ּבתֹו ּובאּו עצמם להחּביא ְְְְְְִִֶַַַָָָׁשּנתחּכמּו
ּכנען ּבארץ הרעב ׁשהיה מּטעם לׁשּבר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבאים
יֹוסף, ׁשחׁשדם מרּגלּות ּבחׁשד יּכנסּו לא ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבזה
ודר יׂשראל ּבני וּיבאּו הּכתּוב ׁשעּור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוזה
ּכי היא ׁשּביאתם הּבאים ּבתֹו היתה ְְִִִִִֶַָָָָָָָּביאתם

וגֹו': הרעב ְָָָָָהיה
B‚Â'.ו) ‡e‰ 'B‚Â ËÈlM‰ ‡e‰הגם ּפי' ««ƒ¿¿ֲֵַ

להּטּפל ׁשלטֹון ּדר ואין הּׁשּליט ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַׁשהּוא
טרח ּכ ּבכל ּגם ּומה הּתבּואה ְְְִִַַַַַָָָֹּבמכירת
עם לכל הּמׁשּביר הּוא כן ּפי על אף ְְְִִֵַַַַַַָָֻהּמפלא
אחיו: ּברדת להּכיר עּמֹו ּכמּוס וטעמֹו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָהארץ

‡ÂÈÁ.ז) ˙‡ ÛÒBÈ ‡iÂאֹותם ראה ּפי' ««¿≈∆∆»ֵָָָ
אּלא להם אחוה והּכיר אחים ְְְִִִִִֶֶַַַָָָּבראּית

אֹומרֹו והּוא מתנּכר, היה וּיתנּכרׁשאליהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אֹותֹו מּכירים אינם ּׁשהם למה ּפי' ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָאליהם
ּכי קׁשֹות אליהם ּדּברֹו על יקּפידּו ְְֲִִֵֶַַַָֹלא

              
'B‚Â BÈ Â∑זקן חתּומי ׁשהּניחם כז)לפי כתובות לט eÈ.(ב"מ ‡Ï Â∑חתימת ּבלא מאצלם ׁשּיצא ««≈≈¿ְֲִִִֵֶָָָ¿≈…ƒƒÀְְֲִֵֶֶַָָָֹ

ּכׁשּנמס אחיו", את יֹוסף "וּיּכר אּגדה: ּומדרׁש זקן. ּבחתימת מצאּוהּו ועכׁשו ורחםזקן, אחיו ׁשהם הּכיר ּבידֹו, רּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אחוה ּבֹו לנהג ּבידם, ּכׁשּנפל הּכירּוהּו", לא "והם .עליהם, אוראוראוראור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

       ©¦§´Ÿ¥½¥©«£Ÿ½£¤¬¨©−¨¤®©³Ÿ¤
      £¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«

Ï ÏÁ ‡∑לֹו הׁשּתחוּו ׁשהרי ׁשּנתקּימּו, וידע ‡.עליהם, ˙Â∑,ליּכבׁש נֹוחה היא מהיכן הארץ, ּגּלּוי ¬∆»«»∆ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ∆¿«»»∆ִִִֵֵֵֶָָָָָ
כ)ּכמֹו ּוכמֹו:(ויקרא "אתמקֹורּההערה", טז): אּונקלֹוס:(יחזקאל ותרּגּום הּוא. ּגּלּוי לׁשֹון ערוהׁשּבּמקרא, ּכל וכן ועריה", "ערם ְְְְְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּבית", "ּבדק ּכמֹו: דארעא', הּמקרא'ּבדקא לׁשֹון אחר לפרׁשֹו ּדקּדק לא אבל הּבית, .רעּוע אוראוראוראור ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

       ©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ£Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤
È‡ ‡Ï∑אכל לׁשּבר ּבאּו עבדי ׁשהרי ּכן, ּתאמר .לא אוראוראוראור …¬…ƒְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

        ª¾̈§¥¬¦«¤¨−¨®§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬£¨¤−
§©§¦«

eÁ Á‡È‡ È e∑אביהם ּבן הּוא ׁשאף עּמהם, ּוכללּוהּו הּקדׁש רּוח ּבהם אמּתּיים,∑È.נצנצה À»¿≈ƒ∆»»¿ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ≈ƒֲִִִ
י)ּכמֹו: ּדּברּת",(שמות כז)"ּכן ּדברֹות",(במדבר צלפחד ּבנֹות טז)"ּכן ּבּדיו(ישעיה כן לא .""ועברתֹו אוראוראוראור ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

      ©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤¨¤¬¦§«
˙B‡Ï ˙‡ ‡ ˙ÂÈ∑(ב"ר)ּבעׂשרה נכנסּתם ׁשהרי ƒ∆¿«»»∆»∆ƒ¿ְְֲֲִֵֶֶַַָָ

העיר, אחד?ׁשערי ּבׁשער נכנסּתם לא .לּמה אוראוראוראור ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

       ©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤¸©¦£©²§§¥¬¦«¤−̈
       §¤´¤§¨®©§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½§¨«¤¨−¥¤«

'B‚Â È  È eÓ‡Â∑לבּקׁשֹו ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו .ּובׁשביל אוראוראוראור «…¿¿≈»»¬»∆¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ÔBÏט ÈÏÁ È ‡ÓÏÁ ˙È BÈ Èe¿ƒ≈»∆¿«»ƒ¬ƒ¿
‡ ˙È ÈÊÁÓÏ Ôe‡ ÔÈÏÏ‡Ó ÔBÏ Ó‡Â«¬«¿¿«¿ƒ«¿∆¡≈»ƒ¿»

:Ôe˙È˙‡ ‡‡¿«¿»¬≈

ÔÊÓÏי e ÈÂ ÈB ‡Ï Ï eÓ‡Â«¬»≈»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
:‡eÈƒ»

‡Á‡יא ÈÂÈ ‡Á Á ‡‚ È ‡À»»¿≈«¿»«»¿»≈»≈¬«¿»
:ÈÏÈ‡ È BÂ ‡Ï»¬«¿»«ƒ≈

‡‡יב ‡ È‡ ‡Ï ÔBÏ Ó‡Â«¬«¿»¬≈ƒ¿»¿«¿»
:ÈÊÁÓÏ Ôe˙È˙‡¬≈¿∆¡≈

Èיג ‡Á‡ ÔÈÁ‡ È  ÔÈ eÓ‡Â«¬»¿≈¬««¿»«ƒ¬«¿»¿≈
 ‡ÈÊ ‡Â Ô ‡‡ Á ‡‚«¿»«¿«¿»ƒ¿»«¿»¿≈»ƒ

:ÈB˙ÈÏ ÁÂ ÔÈ ‡ÓBÈ ‡e‡»»»≈¿«≈ƒ

      

להביא ּכן ועׂשה נכרי, איׁש להם ְְְִִִֵֶָָָָָהּוא
ּבהם לבחן ּגם לבּסֹוף, ׁשּגּלה ּכמֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּבנימין
אליו מחׁשבֹותם לידע הּמתּגלּגל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּבאמצעּות
הם מתחרטים ּכי לֹו ונתּגּלה מּצב, ְְְְְִִִִֵַַָָָּבאֹותֹו
יחׁשבּוהּו: ּולחטא עׂשּוהּו ּכבר אׁשר ְְְְְֲֵֶַַָָעל

B‚Â'.ח) BÈ Âהּכירם ׁשהּוא הגם ּפי' ««≈≈¿ֲִִֵֶַָ
אנֹוׁשי ּומּטבע זקן ּבחתימת ׁשהּניחם ְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָלצד
ּבלב ּגם מהּׁשנים א' ּבלב הידיעה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכׁשּתּולד
יּגידּו הּלבבֹות ּכי הּזּכרֹון ּבחינת יתעֹורר ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָהּׁשני
ּכּמים כז) (מׁשלי ּכאֹומרם נעלמים ְְְֱִִִֵֶַַָָסֹודֹות
וידקּדקּו לאדם, האדם לב ּכן לּפנים ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּפנים
וגֹודלת הֹולכת והידיעה ּבּדּבּור ּבּמצח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבעינים
מֹודיע כן ּפי על אף הּבחּון, ׁשּיׁשלים ְִִִִֵֶַַַַַַעד
ראֹותֹו לצד והּטעם הּכירהּו, לא ׁשהם ְְְִִֵֶַַַַַָֹֻהּכתּוב
והרחיקּו הּבחינה החליטּו הּמעלֹות ְְְְְֲִִִִֶַַַָּברּום

זה: ּדבר מחׁשב ֲִִֵֶָָָֹמּלּבם
ÈÏÓט) Ï‡ Ó‡Â 'B‚Â BÈ ÊÂ«ƒ¿…≈¿«…∆¬≈∆¿«¿ƒ

.'B‚Âחלם אׁשר החלֹומֹות ׁשּזכר לצד ּפי' ¿ְֲֲֵֶֶַַַַָָ

ּבפיו ׁשקר ּכי חׁשדּוהּו והם האמת ּכפי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶָָָלהם
ּגם עליהם, להתּגּדל מקּוה ּׁשהּוא מה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַואֹומר

להם וּיאמר עונם לכּפר נתּכּון מרּגליםהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
נכֹונה: ּבפיכם ואין וגֹו' לראֹות ְְְְְִִֵֶֶַָאּתם

B‚Â'.י) È‡ ‡Ï 'B‚Â eÓ‡Âזה ּדבר ּפי' «…¿¿…¬…ƒ¿ֵֶָָ
ּבאים ׁשהיינּו הגם ּבֹו לחׁשדנּו מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָאין

ועֹוד סּבה, סּבתּבלא ּפרּוׁש וגֹו' ּבאּו ועבדי ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ
ּוגלּויה: ידּועה היא הלא ְְֲִִֵָָָֹּביאתנּו

B‚Â'.יא) È‡ È eאין ּובזה ּפרּוׁש À»¿≈ƒ¿ֵֵֶָ
יּבחרּו המרּגלים ּכי רּגּול לחׁשד ְְֲֲִִִִַַַַָָמקֹום
ּבמרּגלים ּתמצא כן ּוכמֹו רּבים, מענפים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָלהיֹות
היּו לא יהֹוׁשע ׁשּׁשלח ב' וגם מׁשה, ְְֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּׁשלח
זה, ּבענין הּבֹוחן ּדר כן ּכי אחד איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבני

ׁשּמֹודיעיםואֹומרֹו אחר ּפרּוׁש אנחנּו ּכנים ְְְֲִִִֵֵֶַַַ
מׁשּפט הפ הּוא ּכי ּכנים הם ּכי יצּדק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֻעצמן

מעצמם: עצמם יֹודיעּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַַַָָֹהמרּגלים
‡Ï.'וגֹו עבדי ּפרּוׁשהיּו עבר לׁשֹון אמרּו …ְְְֲֵֶַָָָָ

ׁשהרּגיׁש אחר עּתה ּכי לארץ. ְְִִִִֶֶַַַָָָָָּבביאתם

ּכי מרּגלים ׁשאינם לֹומר צריכין אינם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבהם
ׁשאחר לֹומר יכּונּו אֹו עֹוד. ירּגלּו ׁשּלא ְְְְֶֶַַַַַַַֹוּדאי
אין ּבהם הרּגּול לׁשלל טענֹותיהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאמרּו
ּברֹוגלים ּולחׁשדם טענֹותם לסּתר ְְְְְְֲִִִַָָָֹמציאּות
אמרּו ולזה קדם, מרּגלים היּו ּכבר אם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹאּלא
יּכנסּו לא ולזה קדם מרּגלים עבדי היּו ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹֹלא

ּבחׁשד: ֲַַָָעּתה
B‚Â'.יב) È ‡Ï Ï‡ Ó‡Âיאמנּו לא ּפי' «…∆¬≈∆…ƒ¿ְֵֵָֹ

ׁשּבאתם מֹוכיחים מעׂשיכם ּכי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָּדבריכם
אחד ּכל ׁשּנכנסּו והּטעם הארץ, ערות ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָלראֹות
ׁשּכל צ"א) פ' (ב"ר ז"ל ּכאֹומרם אחד ְְְֶֶַַָָָּבׁשער
יּגיד וזה אחד ּבׁשער נכנס מהּׁשבטים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחד

וגֹו': ּבאתם הארץ ערות ְְִֶֶֶַָָָּכי
B‚Â'.יג) È eÓ‡Âׁשּנכנסנּו טעם ּפרּוׁש «…¿¿≈¿ְְִֵֶַַַ

עׂשר ׁשנים אנחנּו ּכי זה והאחדּבסדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבׁשער נכנס אחד וכל נתּפרדנּו לזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאינּנּו
ׁשאינּנּו, האחד את מּמּנּו אחד ימצא אּולי ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחד

חֹותואֹומרֹו מֹופת זה אבינּו את הּקטן והּנה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ



ני               
'B‚Â BÈ Â∑זקן חתּומי ׁשהּניחם כז)לפי כתובות לט eÈ.(ב"מ ‡Ï Â∑חתימת ּבלא מאצלם ׁשּיצא ««≈≈¿ְֲִִִֵֶָָָ¿≈…ƒƒÀְְֲִֵֶֶַָָָֹ

ּכׁשּנמס אחיו", את יֹוסף "וּיּכר אּגדה: ּומדרׁש זקן. ּבחתימת מצאּוהּו ועכׁשו ורחםזקן, אחיו ׁשהם הּכיר ּבידֹו, רּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אחוה ּבֹו לנהג ּבידם, ּכׁשּנפל הּכירּוהּו", לא "והם .עליהם, אוראוראוראור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

       ©¦§´Ÿ¥½¥©«£Ÿ½£¤¬¨©−¨¤®©³Ÿ¤
      £¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«

Ï ÏÁ ‡∑לֹו הׁשּתחוּו ׁשהרי ׁשּנתקּימּו, וידע ‡.עליהם, ˙Â∑,ליּכבׁש נֹוחה היא מהיכן הארץ, ּגּלּוי ¬∆»«»∆ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ∆¿«»»∆ִִִֵֵֵֶָָָָָ
כ)ּכמֹו ּוכמֹו:(ויקרא "אתמקֹורּההערה", טז): אּונקלֹוס:(יחזקאל ותרּגּום הּוא. ּגּלּוי לׁשֹון ערוהׁשּבּמקרא, ּכל וכן ועריה", "ערם ְְְְְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּבית", "ּבדק ּכמֹו: דארעא', הּמקרא'ּבדקא לׁשֹון אחר לפרׁשֹו ּדקּדק לא אבל הּבית, .רעּוע אוראוראוראור ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

       ©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ£Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤
È‡ ‡Ï∑אכל לׁשּבר ּבאּו עבדי ׁשהרי ּכן, ּתאמר .לא אוראוראוראור …¬…ƒְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

        ª¾̈§¥¬¦«¤¨−¨®§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬£¨¤−
§©§¦«

eÁ Á‡È‡ È e∑אביהם ּבן הּוא ׁשאף עּמהם, ּוכללּוהּו הּקדׁש רּוח ּבהם אמּתּיים,∑È.נצנצה À»¿≈ƒ∆»»¿ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ≈ƒֲִִִ
י)ּכמֹו: ּדּברּת",(שמות כז)"ּכן ּדברֹות",(במדבר צלפחד ּבנֹות טז)"ּכן ּבּדיו(ישעיה כן לא .""ועברתֹו אוראוראוראור ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

      ©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤¨¤¬¦§«
˙B‡Ï ˙‡ ‡ ˙ÂÈ∑(ב"ר)ּבעׂשרה נכנסּתם ׁשהרי ƒ∆¿«»»∆»∆ƒ¿ְְֲֲִֵֶֶַַָָ

העיר, אחד?ׁשערי ּבׁשער נכנסּתם לא .לּמה אוראוראוראור ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

       ©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤¸©¦£©²§§¥¬¦«¤−̈
       §¤´¤§¨®©§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½§¨«¤¨−¥¤«

'B‚Â È  È eÓ‡Â∑לבּקׁשֹו ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו .ּובׁשביל אוראוראוראור «…¿¿≈»»¬»∆¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ÔBÏט ÈÏÁ È ‡ÓÏÁ ˙È BÈ Èe¿ƒ≈»∆¿«»ƒ¬ƒ¿
‡ ˙È ÈÊÁÓÏ Ôe‡ ÔÈÏÏ‡Ó ÔBÏ Ó‡Â«¬«¿¿«¿ƒ«¿∆¡≈»ƒ¿»

:Ôe˙È˙‡ ‡‡¿«¿»¬≈

ÔÊÓÏי e ÈÂ ÈB ‡Ï Ï eÓ‡Â«¬»≈»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
:‡eÈƒ»

‡Á‡יא ÈÂÈ ‡Á Á ‡‚ È ‡À»»¿≈«¿»«»¿»≈»≈¬«¿»
:ÈÏÈ‡ È BÂ ‡Ï»¬«¿»«ƒ≈

‡‡יב ‡ È‡ ‡Ï ÔBÏ Ó‡Â«¬«¿»¬≈ƒ¿»¿«¿»
:ÈÊÁÓÏ Ôe˙È˙‡¬≈¿∆¡≈

Èיג ‡Á‡ ÔÈÁ‡ È  ÔÈ eÓ‡Â«¬»¿≈¬««¿»«ƒ¬«¿»¿≈
 ‡ÈÊ ‡Â Ô ‡‡ Á ‡‚«¿»«¿«¿»ƒ¿»«¿»¿≈»ƒ

:ÈB˙ÈÏ ÁÂ ÔÈ ‡ÓBÈ ‡e‡»»»≈¿«≈ƒ

      

להביא ּכן ועׂשה נכרי, איׁש להם ְְְִִִֵֶָָָָָהּוא
ּבהם לבחן ּגם לבּסֹוף, ׁשּגּלה ּכמֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּבנימין
אליו מחׁשבֹותם לידע הּמתּגלּגל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּבאמצעּות
הם מתחרטים ּכי לֹו ונתּגּלה מּצב, ְְְְְִִִִֵַַָָָּבאֹותֹו
יחׁשבּוהּו: ּולחטא עׂשּוהּו ּכבר אׁשר ְְְְְֲֵֶַַָָעל

B‚Â'.ח) BÈ Âהּכירם ׁשהּוא הגם ּפי' ««≈≈¿ֲִִֵֶַָ
אנֹוׁשי ּומּטבע זקן ּבחתימת ׁשהּניחם ְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָלצד
ּבלב ּגם מהּׁשנים א' ּבלב הידיעה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכׁשּתּולד
יּגידּו הּלבבֹות ּכי הּזּכרֹון ּבחינת יתעֹורר ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָהּׁשני
ּכּמים כז) (מׁשלי ּכאֹומרם נעלמים ְְְֱִִִֵֶַַָָסֹודֹות
וידקּדקּו לאדם, האדם לב ּכן לּפנים ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּפנים
וגֹודלת הֹולכת והידיעה ּבּדּבּור ּבּמצח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבעינים
מֹודיע כן ּפי על אף הּבחּון, ׁשּיׁשלים ְִִִִֵֶַַַַַַעד
ראֹותֹו לצד והּטעם הּכירהּו, לא ׁשהם ְְְִִֵֶַַַַַָֹֻהּכתּוב
והרחיקּו הּבחינה החליטּו הּמעלֹות ְְְְְֲִִִִֶַַַָּברּום

זה: ּדבר מחׁשב ֲִִֵֶָָָֹמּלּבם
ÈÏÓט) Ï‡ Ó‡Â 'B‚Â BÈ ÊÂ«ƒ¿…≈¿«…∆¬≈∆¿«¿ƒ

.'B‚Âחלם אׁשר החלֹומֹות ׁשּזכר לצד ּפי' ¿ְֲֲֵֶֶַַַַָָ

ּבפיו ׁשקר ּכי חׁשדּוהּו והם האמת ּכפי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶָָָלהם
ּגם עליהם, להתּגּדל מקּוה ּׁשהּוא מה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַואֹומר

להם וּיאמר עונם לכּפר נתּכּון מרּגליםהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
נכֹונה: ּבפיכם ואין וגֹו' לראֹות ְְְְְִִֵֶֶַָאּתם

B‚Â'.י) È‡ ‡Ï 'B‚Â eÓ‡Âזה ּדבר ּפי' «…¿¿…¬…ƒ¿ֵֶָָ
ּבאים ׁשהיינּו הגם ּבֹו לחׁשדנּו מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָאין

ועֹוד סּבה, סּבתּבלא ּפרּוׁש וגֹו' ּבאּו ועבדי ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ
ּוגלּויה: ידּועה היא הלא ְְֲִִֵָָָֹּביאתנּו

B‚Â'.יא) È‡ È eאין ּובזה ּפרּוׁש À»¿≈ƒ¿ֵֵֶָ
יּבחרּו המרּגלים ּכי רּגּול לחׁשד ְְֲֲִִִִַַַַָָמקֹום
ּבמרּגלים ּתמצא כן ּוכמֹו רּבים, מענפים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָלהיֹות
היּו לא יהֹוׁשע ׁשּׁשלח ב' וגם מׁשה, ְְֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּׁשלח
זה, ּבענין הּבֹוחן ּדר כן ּכי אחד איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבני

ׁשּמֹודיעיםואֹומרֹו אחר ּפרּוׁש אנחנּו ּכנים ְְְֲִִִֵֵֶַַַ
מׁשּפט הפ הּוא ּכי ּכנים הם ּכי יצּדק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֻעצמן

מעצמם: עצמם יֹודיעּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַַַָָֹהמרּגלים
‡Ï.'וגֹו עבדי ּפרּוׁשהיּו עבר לׁשֹון אמרּו …ְְְֲֵֶַָָָָ

ׁשהרּגיׁש אחר עּתה ּכי לארץ. ְְִִִִֶֶַַַָָָָָּבביאתם

ּכי מרּגלים ׁשאינם לֹומר צריכין אינם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבהם
ׁשאחר לֹומר יכּונּו אֹו עֹוד. ירּגלּו ׁשּלא ְְְְֶֶַַַַַַַֹוּדאי
אין ּבהם הרּגּול לׁשלל טענֹותיהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאמרּו
ּברֹוגלים ּולחׁשדם טענֹותם לסּתר ְְְְְְֲִִִַָָָֹמציאּות
אמרּו ולזה קדם, מרּגלים היּו ּכבר אם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹאּלא
יּכנסּו לא ולזה קדם מרּגלים עבדי היּו ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹֹלא

ּבחׁשד: ֲַַָָעּתה
B‚Â'.יב) È ‡Ï Ï‡ Ó‡Âיאמנּו לא ּפי' «…∆¬≈∆…ƒ¿ְֵֵָֹ

ׁשּבאתם מֹוכיחים מעׂשיכם ּכי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָּדבריכם
אחד ּכל ׁשּנכנסּו והּטעם הארץ, ערות ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָלראֹות
ׁשּכל צ"א) פ' (ב"ר ז"ל ּכאֹומרם אחד ְְְֶֶַַָָָּבׁשער
יּגיד וזה אחד ּבׁשער נכנס מהּׁשבטים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחד

וגֹו': ּבאתם הארץ ערות ְְִֶֶֶַָָָּכי
B‚Â'.יג) È eÓ‡Âׁשּנכנסנּו טעם ּפרּוׁש «…¿¿≈¿ְְִֵֶַַַ

עׂשר ׁשנים אנחנּו ּכי זה והאחדּבסדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבׁשער נכנס אחד וכל נתּפרדנּו לזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאינּנּו
ׁשאינּנּו, האחד את מּמּנּו אחד ימצא אּולי ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחד

חֹותואֹומרֹו מֹופת זה אבינּו את הּקטן והּנה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ



נב              
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z L‡ ‡e‰∑,והּנכֹון האמת הּוא מרּגלים, ׁשאּתם ּדּברּתי, אׁשר אמרהּדבר ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו ¬∆ƒ«¿ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לכם יאמרּו 'ואם להם: אמר 'הן'. לֹו: אמרּו ּתפדּוהּו'? הרּבה, ממֹון עליכם ויפסקּו אֹותֹו מצאתם 'ואּלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלהם:
ּדּברּתי אׁשר "הּוא להם: אמר ליהרג'. אֹו להרג ּבאנּו, לכ' אמרּו: ּתעׂשּו'? מה ממֹון, ּבׁשּום יחזירּוהּו ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

מנחׁש ּבאתם, העיר ּבני להרג ׁשכםאלכם", ׁשל ּגדֹול ּכר החריבּו מּכם ׁשּׁשנים ׁשּלי, ּבּגביע .אני אוראוראוראור ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

       §−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ¦¥«§´¦¤½¦¦§²
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‰Ú Á∑ּפרעה יחיה fÓ‰.אם e‡ˆz Ì‡∑הּזה הּמקֹום .מן אוראוראוראור ≈«¿…ְְִִֶַֹƒ≈¿ƒ∆ִֶַַָ

      ¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼§©¤Æ¥¨´§½
       §¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®§¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ¦¬

 §©§¦−©¤«
ÌÎz‡ ˙Ó‡‰∑חי" ּתביאּוהּו: לא ואם ּתמּה, ּבלׁשֹון ּכמֹו ׁשהּוא ּפּת"ח נקּוד ה"א לפיכ אּתכם. אמת אם «¡∆ƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אּתם מרּגלים ּכי ."ּפרעה, אוראוראוראור ְְְִִֶַַַֹ

     ©¤«¡¬ŸŸ¨²¤¦§¨−§¬¤¨¦«
ÓLÓ∑האסּוריםּבית. ƒ¿»ֲִֵָ

       ©¸Ÿ¤£¥¤³¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®
  ¤¨«¡Ÿ¦−£¦¬¨¥«

     

      ¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´¦§©§¤®
     §©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬¨«¥¤«

ÌÎÓLÓ ˙∑ּבֹו אסּורים ‰e‡.עכׁשוׁשאּתם eÎ Ìz‡Â∑אביכם ּבית ÌÎz.אל ÔBÚ L∑מה ¿≈ƒ¿«¿∆ְֲִֶֶַַָ¿«∆¿»ƒֲִֵֶֶ∆∆«¬»≈∆ַ
ּבּתיכםּׁשּקניתם אנׁשי .לרעבֹון אוראוראוראור ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

ÔBÎÚיד ˙lÓ  ‡e‰ B ÔB‰ Ó‡Â«¬«¿≈ƒ«≈ƒƒ¿
:Ôez‡ l‡Ó ÓÓ¿≈«¿«ƒ≈«

kÓ‡טו Ôez Ì‡ ‰Ú Á ÔeÁ˙z ‡„¿»ƒ¿«¬≈«¿…ƒƒ¿ƒ»
:‡Î‰ ‡Ú ÔBÎeÁ‡ ˙Ó Ô‰l‡∆»≈¿≈≈¬¿≈»»»

Ôez‡Âטז ÔBÎeÁ‡ ˙ „Â „Á ÔBÎÓ eÁL¿»ƒ¿«ƒ«≈»¬¿«
Ôez‡ BL‰ ÔBÎÓ˙ ÔeÁ˙Â Ôe‡˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬ƒ¿»≈«¿«
l‡Ó ‡ ‰Ú Á ‡ Ì‡Â ÔÓ‡»¿ƒ¿ƒ»≈«¿…¬≈¿«ƒ≈

:Ôez‡«

ÔÓB:יז ‡˙z ‡Ó ˙ ÔB‰˙ LÎe¿«»¿¿≈¿«¿»¿»»ƒ

‡יח ‰‡˙˙ ‡ÓB B ÔB‰ Ó‡Â«¬«¿≈¿»¿ƒ»»»
:Á„ ‡‡  Ì„ ÔÓ eÓÂ e„Úƒƒ¿«ƒƒ√»¿»¬»»≈

˙יט ‡˙ „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ Âk Ì‡ƒ≈»≈«¬«ƒ¿««¿≈
‡eÚ eB‡ e‡ Ôez‡Â ÔBÎzÓ««¿¿¿«ƒƒƒƒ»

:ÔBÎz Á¿«ƒ¿»≈

      

ׁשּיכֹול ּדבר אמרּו ּכי חּכם יהּגה צדק ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָּכי
ִֵָלּבחן:

z.יד) L‡ ‡e‰חֹוזר אני ׁשאין ּפי' ¬∆ƒ«¿ƒֲִֵֵֵֶ
הראׁשֹון הּדּבּור ועדין הראׁשֹון ֲִִִִִִִַַַָָמּדּבּורי

ואֹומרֹו עֹומד, אֹומרּבמקֹומֹו עֹודּני ּפי' לאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֹ
ֵּכן:

B‡ׁשאּתם עצמֹו טעם הּדר זה על ְֶֶֶֶֶַַַַַַַֹיאמר
האבּוד אח אחר לחּפׂש ּבאתם ּכי ְְִִֵֶַַַָָָָאֹומרים
לכם ׁשאמרּתי ּבדברי ׁשּנתּכּונּתי הּדבר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא
ּבפיכם ׁשאמרּתם ּכדר היא ּכּונתי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָמרּגלים
ּדר על והּוא ּבעיר, ּדבר לבּקׁש ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאתם
יּתנּוהּו לא ואם להם ׁשאמר (ׁשם) ז"ל ְְְִִֶֶַָָָָֹאֹומרם
וגדר ּדבריהם, ׁשם יעּין וגֹו' ּתעׂשּו מה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֻלכם

יֹועצים ׁשהם ּכל הרּגּול ּבגדר נכלל הּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָזה
נכֹון על ידּיק זה ּולדר העיר, יֹוׁשבי ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֻנגד

והבן: לאמר ּתבת ְְֵֵֵַָֹאֹומרֹו
eÁz.טו) ˙‡זֹו ּבהבחנה מתרּצה ּפי' ¿…ƒ»≈ְְְִֵֶַַָָ

ּׁשהֹוכיח למה מסּפקת ׁשאינּה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָהגם
ּכמֹו יֹוסף להֹוציא ׁשּבאּו ׁשאמרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָמּדבריהם

ְִֶַָׁשּכתבּתי:
B‡להֹוציא ּבאּו רצֹון ׁשּבדר ׁשּיצּדקּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָֻירצה

הּקטן אחיהם יבֹוא אם הּקֹונה מּיד ֲִִִֵֶֶַַַָָֹיֹוסף
יכּון: אׁשר את יבין ְְֲִֵֶֶַָָּולבבֹו

B‚Â'.טז) „Á‡ ÌkÓ eÁlLעׂשּו לא והם ƒ¿ƒ∆∆»¿ְֵָֹ
ּכּלן: על אביהם לצרת חׁשׁשּו ּכי ְְֲִִֵֶַַָָָֻּכן

„BÚÂוצא ּבנימין, יׁשלח ׁשּלא נאמנה ׁשּידעּו ¿ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

עד יחד ּכּלם עׂשּו הׁשּתּדלּות ּכּמה ְְְִַַַַַַָָָֻּולמד
יביאּנּו והּוא ערב יהּודה ּכי ּבטענת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָׁשּׁשלחֹו
ּיהיה מה ּכלא ּבבית אחיו וכל יהּודה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָואם

ערבּבטחֹונ וערבֹו ּבנימין ׁשּיׁשלח יעקב ׁשל ֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
מׁשמר: מּבית להֹוציאֹו ְְִִִִֵָָצרי

B‡ּבׁשּום להּפרד ּבדעּתם היה לא ְְְְְִֵַָָָָָֹלעֹולם
יהיה לבל הּפרּוד על יראים היּו ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹאפן
להּניח לבּסֹוף נתרּצּו ולא לבּדֹו, להיֹותֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹאׁשם
ּבזה הּנּסיֹון להם ׁשּתלה לצד אּלא מהם ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאחד
תמּותּו ולא וגֹו' ּכנים אם ּבּפסּוק אבאר ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹּכאׁשר

ּבמעׂשיהם: הכרחּו ְְְֲֵֶַָֻאז
B‚Â'.יט) Ìz‡ Ìk Ì‡ּדר על יתּבאר ƒ≈ƒ«∆¿ְִֵֶֶַָ

ּדתרּומֹות ח' ּפרק ּבירּוׁשלמי ז"ל ְְְִִִֶֶַָאֹומרם

              

      §¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬¦§¥¤−§´Ÿ
 ̈®©©«£¥«

ÌÎÈ„ eÓ‡ÈÂ∑:ּכמֹו ויתקּימּו, ה)יתאּמתּו ּוכמֹו:(במדבר אמן", ח)"אמן א דבר(מלכים נא .""יאמן אוראוראוראור ¿≈»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
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       £¤̧¨¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−§´Ÿ¨¨®§
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Ï‡∑'ּברם 'אבל, הּוא: ּדרֹומאה ליׁשנא רּבה ּבבראׁשית וראיתי 'ּבקּוׁשטא'. ‡eÈÏ.ּכתרּגּומֹו: ‰‡a∑טעמֹו ¬»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ»»≈≈ֲַ

לנא' 'אתת ותרּגּומֹו: ּבאה, ׁשּכבר עבר, ּבלׁשֹון ׁשהּוא לפי .ּבּבי"ת, אוראוראוראור ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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BÓcŒÌ‚Â∑הּזקן ּדם וגם ּדמֹו רּבּויין, וגּמין .אּתין אוראוראוראור ¿«»ְְִִִִֵֶַַַַָָ

ÔeÓÈ‰ÈÂכ È˙ÂÏ Ôe˙Èz ‡ÈÚ ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿≈»«¿¿»ƒƒ≈¿
:ÔÎ e„ÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ˙ƒ¿»≈¿»¿«¬»≈

ÔÈÁכא ‡Ëe˜a È‰eÁ‡Ï  eÓ‡Â«¬»¿»«¬ƒ¿¿»«»ƒ
„ d ˙˜Ú ‡ÈÁ Èc ‡eÁ‡ ÏÚ ‡Á‡¬«¿»«»»ƒ¬≈»»««¿≈«
Ô ÏÚ dÓ ‡Ïa˜ ‡ÏÂ ‡Ï ÔÁ˙Ó ‰Â‰¬»ƒ¿«∆»»¿»«≈¿»ƒ≈«≈

:‡„‰ ‡˙˜Ú ‡˙ÂÏ ‡˙‡¬»¿»»»«¿»»»

‡ÈÓ˙כב ‡Ï‰ ÓÈÓÏ ÔB‰˙È Ôe‡ È˙‡Â«¬≈¿≈»¿¿≈«¬»¬»ƒ
 ÔeBÁ˙ ‡Ï ÓÈÓÏ ÔBÎ˙ÂÏנ"יÔe‡ËÁ˙( ¿»¿¿≈«»¿∆¿»

‡‰ dÓc Û‡Â ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»¿»«∆¿¿«¿≈»
:ÈÚa˙Óƒ¿¿≈

      

ּבּדר המהּלכים אדם ּבני סיעת ּתניא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוז"ל
אחד לנּו ּתנּו להם ואמרּו ּגֹוים ּבהם ְְְְִֶֶֶָָָָָָּופגעּו
אפּלּו ּכּלכם נהרג לאו ואם אֹותֹו ונהרג ְְְֲֲֲִִִֶֶַַָֹֹֻמּכם
מּיׂשראל אחת נפׁש ימסרּו לא נהרגין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּכּלם
אֹומרֹו והּוא ע"כ. וכּו' ימסרּו וכּו' להם ְְְְְְֲִִֶָיחדּו
ּבעצמכם יֹודעים אּתם ּפרּוׁש אּתם ּכנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַאם
אחד ּפרּוׁש אחד אחיכם אּתכם האמת ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָאם
מות יראת אין ּכי יאסר להם יחדהּו ולא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּכם
הּדבר ּולדּיק ימסרּוהּו, ולא ּכּלם יהרגּו ְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֻלֹומר
רׁשּות להם אין ּכנים אינם ׁשאם לֹומר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנתּכּון
יבחנּו ּכׁשּלא ּכי מהם אחד להּניח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֻּבמׁשּפט
הּוא מות ּובן לֹו יׁש מרּגל מׁשּפט ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּדבריהם
למּות מעכׁשו אֹותֹו מיחדים ּכאּלּו הם ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָוהרי
ימסרּו ולא ּכּלם יהרגּו אּלא ּכן הּדין ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻואין
ּכי מצינּו הלא ּתקׁשה ולא מהם. אחד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹנפׁש
זה ּכיחדּוהּו, הּוי ּכן ואם ׁשמעֹון לקח ְְְֲִִִֵֵֶַַָהּוא

מהם: זה יחדּו ׁשהם אּולי ּכי ֲִִֵֵֵֶֶֶַאינֹו
B‡אחד לקחת יחד ׁשהסּכימּו ׁשאחר ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאפׁשר

ּכי לטעם ׁשמעֹון ּובחר הּוא קדם ְְִִֵֶַַַַָָמהם
חבילתם: ּופרד לוי ׁשל זּוגֹו ֲִִֵֵֵֶָָהּוא

˙e˙eÓ.כ) ‡ÏÂ ÌÎÈc eÓ‡ÈÂׁשאם ּפי' ¿≈»¿ƒ¿≈∆¿…»ֵֶ
ולזה מרּגלים אּתם ּכי יּגיד זה יעׂשּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹלא
ׁשּימּות וּדאי ּכי מהם אחד להּניח יכֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאינם
ּכּלם יהרּגּו אּלא ּכן לעׂשֹות להם רׁשּות ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֻואין
מרּגלים. היֹותם על מיתה יתחּיבּו ּומעּתה ְְְְְֱִִִֵַַַַָָָוכּו',
יטיב ּכי ּברעב ימּותּו ׁשּלא לֹומר ירצה ְִִִֵֶֶַָָָָֹאֹו
ּׁשאמרּו מה והּוא ּפרנסה להם להמציא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָעּמהם
ּתסחרּו: הארץ ואת ל"ד) (ּפסּוק ְְֲִִֶֶֶַָָָָלאביהם

‡Ï.כא) B‚Â eÓ‡Âלּהּתבת אין אבל «…¿¿¬»ֲֵֵַָָ
ּבקׁשטא. אמר והמתרּגם ּכאן. ְְְְְְֵַַַַָָָָֻמׁשמעּות
ּבקׁשטא: לֹומר הצרכּו לּמה אנכי ּדן עליה ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻוגם

„BÚראינּו אׁשר לֹומר לׁשֹון האריכּו ֱֲִִֶֶַָָָָלּמה
להם היה ועֹוד סתם, אמרּו ולא ְְְְְֶָָָָָֹוגֹו'
ואּולי העון, ּתכלית ׁשהּוא מכרנּוהּו אׁשר ְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹלֹומר

זֹו צרה ּבטעם ׁשּצּדדּו להיֹות לֹומר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָׁשּנתּכּונּו
ּכפי זה טעם ודחּו יֹוסף מכר ּבׁשביל הּוא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָאם
הּדין ׁשּכפי כ') (ל"ז למעלה ּׁשּכתבּתי ְְְְִִִֶֶַַַַָָמה
הּוא לֹו ׁשעׂשּו הּמכר ּכן ואם להריגה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָּדנּוהּו
צרת ׁשּגרמּו על ואם החסד, מּדת ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאדרּבה
ולא מכאֹוב לֹו יֹוסיף זה ּדבר אדרּבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאביהם
ׁשּיגּדל ּבדבר אביהם צער עון יּסּורי ה' ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיעׂשה
מצאּו לא ּכן על ואׁשר צערֹו, על צער ְֲֲֵֶַַַַַַָֹעֹוד
וגֹו' ראינּו אׁשר וגֹו' אׁשמים אבל ואמרּו ְְְְֲֲֲִִֵֶָָָָֹעון
עליו לרחם להם היה ּפנים ּכל ׁשעל ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּפי'
נפׁשֹו סּכנת על מתחּנן אחיהם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָּבראֹות
לּצּדיקים מגּנה זה ודבר עליו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻונתאכזרּו

וגֹו': ּבאה ּכן על ְֲֵַַָָלעׂשֹותֹו
B‡יחד ּכּלם ׁשראּו להיֹות הּדר זה על ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻירצה

הרעה, מי ּבׁשל ּבדעּתם חׁשבּו לּמׁשמר ְְְְְִִֶַַָָָָָָָּבאּו
עיניהם, ּבין לאֹות היה יֹוסף ׁשּמכר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָולהיֹות
מּצד לּדבר סתירה מצאּו ּבֹו לתלֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכׁשּבאּו
ּבתֹו היה לא והּוא עּמהם ׁשּנתפס ְְְְִִֵֶֶַָָָֹראּובן

א ואמרּו הכריחּו לזה אׁשמיםהּמֹוכרים, בל ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ
ּבעד ּבאה ׁשהּצרה נאמר אם אמת הן ּפי' ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹוגֹו'
אׁשמים אבל מכר לא ראּובן לנּו יקׁשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמכר
לׁשלח ּכׁשרצּו וגֹו' נפׁשֹו צרת ראינּו אׁשר ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹוגֹו'
ההּוא עּמהם ׁשוה ראּובן היה זה ּובדבר ּבֹו ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָיד
הּבֹור אל אֹותֹו הׁשליכּו כ"ב) (ל"ז ְִֶַַַָאמר
ּביֹותר אליהם יֹוסף יתחּנן ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָּופׁשיטא
הּבֹור והבל הּנפילה לפחד הּבֹור אל ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָּבהׁשליכֹו
ּברעב ׁשּמה למּות ּגם והעקרּבים ְְְְִִַַַַָָָָָָָָוהּנחׁשים
קֹולֹו ויחּנן מּזֹו מׁשּנה מיתה ל ואין ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻּובּצמא
ראּובן יד ּובזה ּתחּנתֹו לקֹול ׁשמעּו ולא ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹלהם
ּפרּוׁש אלינּו ּבאה ּכן על אֹומרֹו והּוא ְְִֵֵֵֵֶַָָָעּמהם,
אּלּו ּדבריהם ּכי ּכׁשּנאמר זה וכל הּצרה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיחד
הּכתּוב ׁשּסּדר וטעם ּבּמׁשמר. ּכׁשהכניסּום ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהיּו
להפסיק רצה ׁשּלא לצד הּוא ּבאחרֹונה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹּדבריהם
ׁשּדבריהם נאמר אם אבל יֹוסף, ּדברי ּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹּתֹו

והם מהם אחד לאסר ׁשהסּכימּו אחר היּו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאּלּו
טעם לתת צרי הּכתּוב ּכסדר לׁשלֹום ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָיעלּו
עד אחיהם לאׁשמת לחּוׁש נתעֹוררּו לא ְְְְֲִִֶַַַָָָֹלּמה
ּכי וחׁשבּו הרּגיׁשּו לא קדם ּכי ואּולי ְְְְִִִִֶַַָָֹֹעּתה.
יֹוסף עון ולא להרע ורצֹון ּבחירה ּבעל ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֹאדם
ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו להם היה מחּיב לדעּתם ּכי ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻּגֹורם
להם ּכׁשאמר ּכן ּׁשאין מה כ') (ׁשם ְְִֵֵֶֶֶַַָָָּבעמקֹומֹו
יחדּו ּפרּוׁש כן וּיעׂשּו וגֹו' יאסר אחר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאחיכם
הּוא ּכי מהּנדמה נתעֹוררּו ּבזה מהם אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהם
לזה אחיהם על נתאכזרּו ׁשהם ּכמֹו יֹוסף ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹעון
מהם אחד ׁשאסרּו זה ּבדר הּצער להם ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבא
מקֹומֹות ּבכּמה רׁשמּתי ּוכבר נכרי. איׁש ְְְְְְִִִַַַָָָָּביד
אֹומרֹו ּבסֹוד ּובצלמֹו ּבדמּותֹו יֹוליד העון ְְְְְִִִֶַָֹּכי
כן ּוכמֹו ּכמעׂשהּו לאיׁש ּתׁשּלם ס"ב) ְְְְְֲִִִֵֵֵַַ(ּתהּלים
אחיהם, ּבצרת לּבם להם ׁשהכאיב ּכאן ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָהּדברים
זה הּמקרה היה אם ּפי' אבל אֹומרם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָוהּוא

אח יֹוסףּבדר סּבת ׁשעל מצּדיקים היינּו לא ר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אׁשר אנחנּו אׁשמים וּדאי עּתה אבל אלינּו ְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבאה

ּבהתחּננֹו: נפׁשֹו צרת ְְְְִִַַַָָראינּו
„BÚÂׁשמעֹון ׁשּנתיחד ּכיון לאֹות להם היה ¿ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשמעֹון את מאּתם וּיּקח (כ"ד) ְְִִִִִֵֶַַָּדכתיב
זה ּכי הּסֹובב הּוא יֹוסף ּדבר ּכי ידעּו ְְִִִֵֵֶֶַַָמּזה
(ל"ז ּדכתיב יֹוסף על רעה עצה הּיֹועץ ְִִֵֵֵַַָָָהּוא
ז"ל ואמרּו אחיו אל איׁש וּיאמרּו ְְְִִֶַָָֹי"ט)

ולוי: ׁשמעֹון ׁשהם ויחי) ְְְְִִִֵֵֶַַָ(ּתנחּומא
B‚Â.כב) Ì˙‡ Ôe‡ ÔÚÂאי לדעת צרי «««¿≈…»¿ִֵַַָָ

אֹומרֹו ּגם זה, על מענה לֹומר ְְֲֶֶַַַַַֻיצּדק
וגֹו': ּדמֹו וגם אֹומרֹו ּגם ּפעמים ב' ְְְְִֵַַָָֹלאמר

ÔÎ‡ּׁשאמרּו למה להׁשיב ׁשּבא היא הּכּונה »≈ְְְִִֶֶַַַָָָָָ
על רחמּו לא אׁשר על ּבאה ֲֲִֶֶַַַָָָָֹׁשהּצרה
ּגם יּכנס זה ּולטעם וגֹו' ּבהתחּננֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָאחיהם
וּיען אֹומרֹו והּוא ואמר, ענה לזה ְְְְֵֶַַַַָָָָראּובן,
עון לֹו יחׁשבּו לא הּוא ּכי לאמר אתם ְְְִֵֵַָָֹֹֹֹראּובן
ּתחטאּו אל אליכם אמרּתי הלֹוא ּכי זה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָעל
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ּבּדר המהּלכים אדם ּבני סיעת ּתניא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוז"ל
אחד לנּו ּתנּו להם ואמרּו ּגֹוים ּבהם ְְְְִֶֶֶָָָָָָּופגעּו
אפּלּו ּכּלכם נהרג לאו ואם אֹותֹו ונהרג ְְְֲֲֲִִִֶֶַַָֹֹֻמּכם
מּיׂשראל אחת נפׁש ימסרּו לא נהרגין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּכּלם
אֹומרֹו והּוא ע"כ. וכּו' ימסרּו וכּו' להם ְְְְְְֲִִֶָיחדּו
ּבעצמכם יֹודעים אּתם ּפרּוׁש אּתם ּכנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַאם
אחד ּפרּוׁש אחד אחיכם אּתכם האמת ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָאם
מות יראת אין ּכי יאסר להם יחדהּו ולא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּכם
הּדבר ּולדּיק ימסרּוהּו, ולא ּכּלם יהרגּו ְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֻלֹומר
רׁשּות להם אין ּכנים אינם ׁשאם לֹומר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנתּכּון
יבחנּו ּכׁשּלא ּכי מהם אחד להּניח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֻּבמׁשּפט
הּוא מות ּובן לֹו יׁש מרּגל מׁשּפט ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּדבריהם
למּות מעכׁשו אֹותֹו מיחדים ּכאּלּו הם ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָוהרי
ימסרּו ולא ּכּלם יהרגּו אּלא ּכן הּדין ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻואין
ּכי מצינּו הלא ּתקׁשה ולא מהם. אחד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹנפׁש
זה ּכיחדּוהּו, הּוי ּכן ואם ׁשמעֹון לקח ְְְֲִִִֵֵֶַַָהּוא

מהם: זה יחדּו ׁשהם אּולי ּכי ֲִִֵֵֵֶֶֶַאינֹו
B‡אחד לקחת יחד ׁשהסּכימּו ׁשאחר ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאפׁשר

ּכי לטעם ׁשמעֹון ּובחר הּוא קדם ְְִִֵֶַַַַָָמהם
חבילתם: ּופרד לוי ׁשל זּוגֹו ֲִִֵֵֵֶָָהּוא

˙e˙eÓ.כ) ‡ÏÂ ÌÎÈc eÓ‡ÈÂׁשאם ּפי' ¿≈»¿ƒ¿≈∆¿…»ֵֶ
ולזה מרּגלים אּתם ּכי יּגיד זה יעׂשּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹלא
ׁשּימּות וּדאי ּכי מהם אחד להּניח יכֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאינם
ּכּלם יהרּגּו אּלא ּכן לעׂשֹות להם רׁשּות ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֻואין
מרּגלים. היֹותם על מיתה יתחּיבּו ּומעּתה ְְְְְֱִִִֵַַַַָָָוכּו',
יטיב ּכי ּברעב ימּותּו ׁשּלא לֹומר ירצה ְִִִֵֶֶַָָָָֹאֹו
ּׁשאמרּו מה והּוא ּפרנסה להם להמציא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָעּמהם
ּתסחרּו: הארץ ואת ל"ד) (ּפסּוק ְְֲִִֶֶֶַָָָָלאביהם

‡Ï.כא) B‚Â eÓ‡Âלּהּתבת אין אבל «…¿¿¬»ֲֵֵַָָ
ּבקׁשטא. אמר והמתרּגם ּכאן. ְְְְְְֵַַַַָָָָֻמׁשמעּות
ּבקׁשטא: לֹומר הצרכּו לּמה אנכי ּדן עליה ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻוגם

„BÚראינּו אׁשר לֹומר לׁשֹון האריכּו ֱֲִִֶֶַָָָָלּמה
להם היה ועֹוד סתם, אמרּו ולא ְְְְְֶָָָָָֹוגֹו'
ואּולי העון, ּתכלית ׁשהּוא מכרנּוהּו אׁשר ְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹלֹומר

זֹו צרה ּבטעם ׁשּצּדדּו להיֹות לֹומר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָׁשּנתּכּונּו
ּכפי זה טעם ודחּו יֹוסף מכר ּבׁשביל הּוא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָאם
הּדין ׁשּכפי כ') (ל"ז למעלה ּׁשּכתבּתי ְְְְִִִֶֶַַַַָָמה
הּוא לֹו ׁשעׂשּו הּמכר ּכן ואם להריגה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָּדנּוהּו
צרת ׁשּגרמּו על ואם החסד, מּדת ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאדרּבה
ולא מכאֹוב לֹו יֹוסיף זה ּדבר אדרּבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאביהם
ׁשּיגּדל ּבדבר אביהם צער עון יּסּורי ה' ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיעׂשה
מצאּו לא ּכן על ואׁשר צערֹו, על צער ְֲֲֵֶַַַַַַָֹעֹוד
וגֹו' ראינּו אׁשר וגֹו' אׁשמים אבל ואמרּו ְְְְֲֲֲִִֵֶָָָָֹעון
עליו לרחם להם היה ּפנים ּכל ׁשעל ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּפי'
נפׁשֹו סּכנת על מתחּנן אחיהם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָּבראֹות
לּצּדיקים מגּנה זה ודבר עליו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻונתאכזרּו

וגֹו': ּבאה ּכן על ְֲֵַַָָלעׂשֹותֹו
B‡יחד ּכּלם ׁשראּו להיֹות הּדר זה על ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻירצה

הרעה, מי ּבׁשל ּבדעּתם חׁשבּו לּמׁשמר ְְְְְִִֶַַָָָָָָָּבאּו
עיניהם, ּבין לאֹות היה יֹוסף ׁשּמכר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָולהיֹות
מּצד לּדבר סתירה מצאּו ּבֹו לתלֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכׁשּבאּו
ּבתֹו היה לא והּוא עּמהם ׁשּנתפס ְְְְִִֵֶֶַָָָֹראּובן

א ואמרּו הכריחּו לזה אׁשמיםהּמֹוכרים, בל ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ
ּבעד ּבאה ׁשהּצרה נאמר אם אמת הן ּפי' ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹוגֹו'
אׁשמים אבל מכר לא ראּובן לנּו יקׁשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמכר
לׁשלח ּכׁשרצּו וגֹו' נפׁשֹו צרת ראינּו אׁשר ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹוגֹו'
ההּוא עּמהם ׁשוה ראּובן היה זה ּובדבר ּבֹו ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָיד
הּבֹור אל אֹותֹו הׁשליכּו כ"ב) (ל"ז ְִֶַַַָאמר
ּביֹותר אליהם יֹוסף יתחּנן ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָּופׁשיטא
הּבֹור והבל הּנפילה לפחד הּבֹור אל ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָּבהׁשליכֹו
ּברעב ׁשּמה למּות ּגם והעקרּבים ְְְְִִַַַַָָָָָָָָוהּנחׁשים
קֹולֹו ויחּנן מּזֹו מׁשּנה מיתה ל ואין ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻּובּצמא
ראּובן יד ּובזה ּתחּנתֹו לקֹול ׁשמעּו ולא ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹלהם
ּפרּוׁש אלינּו ּבאה ּכן על אֹומרֹו והּוא ְְִֵֵֵֵֶַָָָעּמהם,
אּלּו ּדבריהם ּכי ּכׁשּנאמר זה וכל הּצרה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיחד
הּכתּוב ׁשּסּדר וטעם ּבּמׁשמר. ּכׁשהכניסּום ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהיּו
להפסיק רצה ׁשּלא לצד הּוא ּבאחרֹונה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹּדבריהם
ׁשּדבריהם נאמר אם אבל יֹוסף, ּדברי ּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹּתֹו

והם מהם אחד לאסר ׁשהסּכימּו אחר היּו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאּלּו
טעם לתת צרי הּכתּוב ּכסדר לׁשלֹום ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָיעלּו
עד אחיהם לאׁשמת לחּוׁש נתעֹוררּו לא ְְְְֲִִֶַַַָָָֹלּמה
ּכי וחׁשבּו הרּגיׁשּו לא קדם ּכי ואּולי ְְְְִִִִֶַַָָֹֹעּתה.
יֹוסף עון ולא להרע ורצֹון ּבחירה ּבעל ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֹאדם
ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו להם היה מחּיב לדעּתם ּכי ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻּגֹורם
להם ּכׁשאמר ּכן ּׁשאין מה כ') (ׁשם ְְִֵֵֶֶֶַַָָָּבעמקֹומֹו
יחדּו ּפרּוׁש כן וּיעׂשּו וגֹו' יאסר אחר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאחיכם
הּוא ּכי מהּנדמה נתעֹוררּו ּבזה מהם אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהם
לזה אחיהם על נתאכזרּו ׁשהם ּכמֹו יֹוסף ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹעון
מהם אחד ׁשאסרּו זה ּבדר הּצער להם ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבא
מקֹומֹות ּבכּמה רׁשמּתי ּוכבר נכרי. איׁש ְְְְְְִִִַַַָָָָּביד
אֹומרֹו ּבסֹוד ּובצלמֹו ּבדמּותֹו יֹוליד העון ְְְְְִִִֶַָֹּכי
כן ּוכמֹו ּכמעׂשהּו לאיׁש ּתׁשּלם ס"ב) ְְְְְֲִִִֵֵֵַַ(ּתהּלים
אחיהם, ּבצרת לּבם להם ׁשהכאיב ּכאן ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָהּדברים
זה הּמקרה היה אם ּפי' אבל אֹומרם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָוהּוא

אח יֹוסףּבדר סּבת ׁשעל מצּדיקים היינּו לא ר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אׁשר אנחנּו אׁשמים וּדאי עּתה אבל אלינּו ְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבאה

ּבהתחּננֹו: נפׁשֹו צרת ְְְְִִַַַָָראינּו
„BÚÂׁשמעֹון ׁשּנתיחד ּכיון לאֹות להם היה ¿ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשמעֹון את מאּתם וּיּקח (כ"ד) ְְִִִִִֵֶַַָּדכתיב
זה ּכי הּסֹובב הּוא יֹוסף ּדבר ּכי ידעּו ְְִִִֵֵֶֶַַָמּזה
(ל"ז ּדכתיב יֹוסף על רעה עצה הּיֹועץ ְִִֵֵֵַַָָָהּוא
ז"ל ואמרּו אחיו אל איׁש וּיאמרּו ְְְִִֶַָָֹי"ט)

ולוי: ׁשמעֹון ׁשהם ויחי) ְְְְִִִֵֵֶַַָ(ּתנחּומא
B‚Â.כב) Ì˙‡ Ôe‡ ÔÚÂאי לדעת צרי «««¿≈…»¿ִֵַַָָ

אֹומרֹו ּגם זה, על מענה לֹומר ְְֲֶֶַַַַַֻיצּדק
וגֹו': ּדמֹו וגם אֹומרֹו ּגם ּפעמים ב' ְְְְִֵַַָָֹלאמר

ÔÎ‡ּׁשאמרּו למה להׁשיב ׁשּבא היא הּכּונה »≈ְְְִִֶֶַַַָָָָָ
על רחמּו לא אׁשר על ּבאה ֲֲִֶֶַַַָָָָֹׁשהּצרה
ּגם יּכנס זה ּולטעם וגֹו' ּבהתחּננֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָאחיהם
וּיען אֹומרֹו והּוא ואמר, ענה לזה ְְְְֵֶַַַַָָָָראּובן,
עון לֹו יחׁשבּו לא הּוא ּכי לאמר אתם ְְְִֵֵַָָֹֹֹֹראּובן
ּתחטאּו אל אליכם אמרּתי הלֹוא ּכי זה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָעל
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ÛÒBÈ ÚÓL Èk eÚ„È ‡Ï Ì‰Â∑מדּברים היּו ּובפניו לׁשֹונם, מבין ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ְְְְִִֵַָָָָ
Ì˙Èa.ּכן ıÈÏn‰ Èk∑,ּביניהם הּמליץ היה עּמֹו מדּברים ּכׁשהיּו ּדבריהםּכי מליץ והיה מצרי, ולׁשֹון עברי לׁשֹון הּיֹודע ֵƒ«≈ƒ≈…»ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עברי ּבלׁשֹון מּכיר יֹוסף ׁשאין סבּורים היּו לכ להם. יֹוסף ודברי ּבנֹו∑‰ıÈÏn.ליֹוסף מנּׁשה הההה.זה אוראוראוראור ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ«≈ƒְְֶֶַ
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Ì‰ÈÏÚÓ iÂ∑ּבֹוכה יראּוהּו ׁשּלא מעליהם, ׁשּׁשמע∑iÂ.נתרחק מתחרטיןלפי ∑‡˙ÔBÚÓLŒ.ׁשהיּו «ƒ…≈¬≈∆ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַֹ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ∆ƒ¿
ללוי:(ב"ר) ׁשאמר הּוא לּבֹור, הׁשליכֹו מּלוי,הּוא להפרידֹו יֹוסף נתּכּון אחר: ּדבר ּבא". הּלזה החלֹומֹות ּבעל "הּנה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

אֹותֹו להרג ׁשניהם יתיעצּו Ì‰ÈÈÚÏ.ׁשּמא B˙‡ Ò‡iÂ∑והאכילֹו הֹוציאֹו ׁשּיצאּו, וכיון לעיניהם, אּלא אסרֹו לא ְְֲֲִֵֶֶַַָֹ«∆¡……¿≈≈∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
הההה.(ב"ר)והׁשקהּו אוראוראוראור ְְִָ
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ררלרלרלל צדהצדהצדהצדה להלהלהלה ולתתולתתולתתולתת .... .... הההה להלהלהלה רררר הלהלהלהל אתאתאתאת לאולאולאולאכה)ו ב(מב,     ה ,  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
 ה ה   ,  הב , ה  ה    ה מ   ה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
כ   ה   ,כ מה כב   מ  ה כ ה מ  הה ,מ ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ה  ה מ   מ ה ה  הההה אוראוראוראור ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

    הההה אוראוראוראור ©¦§¬¤¦§¨−©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«

      ©¦§©̧¨«¤¹̈¤©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−©¨®
    ©©§Æ¤©§½§¦¥−§¦¬©§©§«

„Á‡‰ ÁzÙiÂ∑,לוי זּוגֹוהּוא ּבן מּׁשמעֹון יחיד ׁשּלנּו∑ÔBÏna.ׁשּנׁשאר ׂשק∑‡BzÁzÓ.ּבּלילהּבּמקֹום .הּוא «ƒ¿«»∆»ְְִִִִִֵֶֶַָ«»ְֶַַַָָָ«¿«¿ַ

‡Èכג ÛÒBÈ ÚÈÓL È‡ ÔeÚ„È ‡Ï Ôe‡Â¿ƒ»»¿¬≈¿ƒ«≈¬≈
:ÔB‰ÈÈ ‰Â‰ ÔÓb˙Ó¿¿¿»¬»≈≈
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ÔBÚÓL ˙È ÔB‰˙ÂÓ „e ÔB‰nÚ ÏÈÓe«ƒƒ¿¿«ƒ¿»¿»ƒ¿

:ÔB‰ÈÈÚÏ ˙È Ò‡Â«¬«»≈¿≈≈

eÈÚ‡כה ÔB‰ÈÓ ˙È BÏÓe ÛÒBÈ „ÈÙe«ƒ≈¿»»≈ƒ»
ÔB‰Ï ÔzÓÏe ÒÏ b ÔB‰ÈÒÎ ‡˙‡ÏÂ¿«¬»»«¿≈¿«¿«≈¿ƒ«¿

:Ôk ÔB‰Ï „ÚÂ ‡Á‡Ï ÔÈ„Â¿»ƒ¿»¿»«¬«¿≈

eÏ‡Âכו ÔB‰ÈÓÁ ÏÚ ÔB‰eÈÚ ˙È eÏe¿»»ƒ¿«¬»≈«¬»
:ÔnzÓƒ«»

ÓÁÏכז ‡˙Òk ÔzÓÏ Ò ˙È „Á Á˙Ùe¿««»«≈¿ƒ«ƒ¿»«¬»≈
ÌeÙa ‡e‰ ‡‰Â Òk ˙È ‡ÁÂ ‡˙Ó ˙Èa¿≈¿»»«¬»»«¿≈¿»¿

:ÚB¬≈

      

אּלא ּבפרּוׁש ּכן להם אמר ׁשּלא והגם וגֹו', ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹבּילד
כ"ב) (ל"ז אֹותֹו הּׁשליכּו בֹו ּתׁשלחּו אל ְְְְִִַַָויד
אל לכם לאמר היתה ּכּונתי זה ּכל עם ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹוגֹו',
ּתחטאּו, אל לאמר אֹומרֹו והּוא בּילד, ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹּתחטאּו
אביו: אל להׁשיבֹו ּבאֹומרֹו הּכתּוב ׁשהעיד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָּוכמֹו

Ì‡Âאחיו ׁשּיּכירּו ראּובן סמ מי ועל ּתאמר ¿ƒְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
עׂשּו לדעּתם ואדרּבה היתה ׁשּכן ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָּכּונתֹו
ׁשּכן ּכמֹו ּבּבֹור מהּניחֹו ּבמכירתֹו רחמנּות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָיֹותר
לכּו יהּודה להם ׁשאמר כ"ז) (ׁשם הּכתּוב ְְֶֶַַַָָָָָָאמר
ּתרעמת ּומה בֹו ּתהי אל וידינּו וגֹו' ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹונמּכרּנּו
ּכיון וגֹו' אמרּתי הלֹוא ּבאֹומרֹו ראּובן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָמתרעם
ּכי ּדע ּכּנזּכר. לרחם והֹוסיפּו עׂשּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשּכדבריו
ּתׁשלחּו אל ויד ּבאֹומרֹו היתה ראּובן טענת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָעּקר

ׁשּפרׁשּת ּכמֹו מידיבֹו להּצילֹו ׁשּנתּכּון ׁשם י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
עּקר הּוא זה ורצֹון ּבחירה ּבעל ׁשהּוא ְְִִֶֶַַַָָָָאדם
ימּכרּוהּו לבל ּכן ּגם צֹודקת זֹו וטענה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָהּכּונה,
ּגם והּמכר ּבחירי, מעׂשה ׁשּמעׂשיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלנכרים
וגם מהּנכרים, מות סּכנת ּבגדר מכניסֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכן
ּׁשאמרּו מה ּולמד וצא רע. דבר ּבספק ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיׁשנֹו
למׁשּכב ּפֹוטיפר אֹותֹו ׁשּקנה פ"ו) פ' (ב"ר ְְִִֶַַָָז"ל

ּתחטאּו אל אֹומרֹו והּוא נסּתרס, זה ועל ְְְְְְִֵֶֶֶַַָזכּור
אל הׁשליכּוהּו אּלא ּדבר ּבֹו לעׂשֹות ּבּילד ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָאּתם
חּיֹות מיתה חּיב הּוא אם ּנפׁש ּומּמה ְִִִַַַַַָָָהּבֹור
לאֹות יהיה לאו ואם יהרגּוהּו ׁשם ְְְְְִִִֶַַַָָָהּנמצאֹות
אדם, ידי ּבׁשליחּות זה ּדבר ׁשאין מה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחּיים
ּומה ּדברי, הבינֹותם לא ּפרּוׁש ׁשמעּתם ְְְְֲִֵֶֶַַַָֹֹולא
קּבלּו וׁשּלא האכזרּיּות על ּבאה ׁשהּצרה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשאמרּו
עולה עׂשּו לא הּמעׂשה ּבגּוף ּולעֹולם ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹהתחּננּותֹו
חּיבים ּכי נדרׁש הּנה ּדמֹו ּגם אּלא הּוא כן ְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא
ּבסּכנת היּו ּונתּונים ּבֹו ידם ּבׁשליחּות ְְְִִִֵַַָָָָהם
ּכן ּגם זה ּולצד מות, מׁשּפט ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָמרּגלּות
היה לא הּוא ּכי עּמהם ּבאׁשם ראּובן יּכנס ְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלא
לבד. עּמהם להיֹות נלּכד ראּובן ּומעּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמכר,
הּזּכאי ויּפטר המחּיב יתחּיב הּדריׁשה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻּובגמר
אׁשמים אבל ּבאֹומרֹו ּׁשּפרׁשּתי למה וגם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָּבדינֹו.
לבד ׁשמעֹון ּתפיסת לצד היתה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָׁשהתעֹוררּותם

זה: ּכדר ּכן ּגם הּכתּוב ּפרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַָיהיה
Ì˙Èa.כג) ıÈÏn‰ Èk 'B‚Â eÚ„È ‡Ï Ì‰Â¿≈…»¿¿ƒ«≈ƒ≈…»

ּבׁשאר ּבינֹותם הּמליץ ׁשראּו לצד ְְִִֵֵֵֶַַָָָּפי'
לׁשֹונם: ׁשֹומע אינֹו ּכי חׁשבּו ְְְִִֵֵַָָָּדברים

‰È‰ ‡Ï ‡Â Ì˙Èa ıÈÏn‰ Èk Ó‡È B‡…«ƒ«≈ƒ≈…»¿»…»»
:BÏ „Èb‰Ï¿«ƒ

ׁשמעֹון.כד) את מאּתם יחדּווּיּקח הם ּפי' ְֲִִִִֵֵֵֶַַָ
ּוכמֹו לעצמֹו, ּברר הּוא אֹו ּולקחֹו. ְְְְֵֵַָאֹותֹו

ּכנים: אם (י"ט) ּבּפסּוק ְִִִֵֶַַָָׁשּכתבּתי
Ì‰ÈÒk.כה) ÈL‰Ïeהּכתּוב ּדּבר ׁשּלא טעם ¿»ƒ«¿≈∆ִֵֶַַַָֹ

היה וגֹו' וימּלאּו לדּבר ׁשהתחיל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבּׁשעּור
לֹומר לֹו היה אֹו וּיׁשּובּו, לֹומר ּכן ּגם ֵַַַַָָָלֹו
הממּלא ּכי ואּולי ּולהׁשיב, וגֹו' את ְְְְְְִִֵֶַַַַָלמּלאֹות
הׁשיב, הּוא ּביתֹו והּנאמן הּכסף הׁשבת ידע ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלא
הּכסף והׁשבת ּבפרהסיא הּמּלּוי ׁשּיהיה צּוה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
למּלאֹות לֹומר להקּדים נתּכּון ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַּבהצנע.עֹוד
לֹומר הֹוסיף וגֹו' ׁשּמּלאּו ואחר ּבר ְְְְִִֵֶֶַַַָּכליהם
ּבזה והּכּונה וגֹו', צדה להם ולתת וגֹו' ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהׁשיב
ּתהיה ׁשּלא ּכדי יחד הּכל לֹומר רצה לא ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּכי

ּבּמּלּוי: צרה הממּלא ְִֵֵַַַָָעין
eÎÏiÂ.כו) 'B‚Â ˙‡ e‡NiÂנתעּכבּו ׁשּלא ּפי' «ƒ¿∆¿«≈¿ְְִֵֶַֹ

הלכּו, ותכף ׁשברם ׁשּנׂשאּו ׁשעּור ְְְְִִֵֶֶֶָָָָאּלא
ׁשּנׂשאּו להֹודיענּו צרי היה לא כן לא ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹׁשאם

וגֹו': ְְִָׁשברם
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:ÈÏÈl‡Ó¿«ƒ≈

Áלב ‡e‡ È ÔÈÁ‡ ‡Á‡ ÒÚ ÔÈz¿≈¬«¬«¿»«ƒ¿≈»»«
‡Ú‡ ‡e‡ ÌÚ ÔÈ ‡ÓBÈ ‡ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ»»¿«¿»

:ÔÚÎƒ¿»«

‡לג ‡Ú‡ ‡B ‡ ‡Ï Ó‡Â«¬«»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»
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eÈÒ ÔBÎÈz ÈÁ ‡eÈÚ ˙ÈÂ È˙ÂÏ¿»ƒ¿»ƒ»¿«ƒ¿»≈ƒ

:eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ
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       ©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹§§©´
      ¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈§«©§¤

  ¤¥«¨¦²§¨−§«¨
ÎnÚ È „È‡Ï∑וכי ּבניו, להמית אֹומר הּוא זה, הּוא ׁשֹוטה 'ּבכֹור אמר: ראּובן, ׁשל ּדבריו קּבל לא …≈≈¿ƒƒ»∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבני'? ולא הם .(ב"ר)ּבניו אוראוראוראור ְֵַָָָֹ

  §¨«¨¨−¨¥¬¨¨«¤

      ©§¦À©«£¤³¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−
      ¦¦§¨®¦©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬§©

«Ÿ¤
ÏÎ‡Ï e ‡∑'הּבית מן ּפת ׁשּתכלה עד לּזקן 'המּתינּו להם: אמר e.(ב"ר)יהּודה ‡∑ּכד' «¬∆ƒ∆¡…ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬∆ƒַ

ּכאׁשר(ׁשיציאּו' לאכל", ּכּלּו "ּכאׁשר זה: אבל ׁשתּיתם, ּגמר הּוא סּפּוקם, ּדי ּכׁשּׁשתּו סּפיקּו', 'ּכד מתרּגם: לׁשּתֹות", הּגמּלים ּכּלּו "ּכאׁשר טֹועה. סּפיקּו', 'ּכד והּמתרּגם: ְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשיציאּו' 'ּכד ּומתרּגמינן: הּוא, האכל .)ּתם אוראוראוראור ְְְִִֵֶַַַָָֹ

        ©Ÿ¤¥¨²§¨−¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³¥ŸÆ
    «Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

„Ú‰ „Ú‰∑וכן עדים, ּבפני ּבֹו מתרה התראה, ׁשּסתם התראה, לא):לׁשֹון ּבכם",(דברים יט)"העידתי "רד(שמות »≈≈ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבעם" ‡Î.העד ÎÈÁ‡ ÈÏ È e‡˙‡Ï∑ּתראּוני ּכדלא 'אלהין ּתרּגם: ואּונקלֹוס אּתכם, אחיכם ּבלא ֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆ƒ¿∆ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹ

לתרּגם ּדקּדק ולא אפנֹו על הּדבר יּׁשב עּמכֹון', הּמקראאחּוכֹון לׁשֹון .אחר אוראוראוראור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

‡È‰eÁלח È‡ ÔBÎnÚ È ˙eÁÈ ‡Ï Ó‡«¬«»≈¿ƒƒ¿¬≈¬ƒ
ÚÚÈ ‡‡ È‰B„BÁÏ ‡e‰ ˙ÈÓƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»«ƒ«¿ƒ≈
˙È Ôe˙Á˙  ÔeÎ‰˙ È ‡Á‡ ‡˙BÓ»¿»¿»ƒ¿»«¿«¬»

:ÏB‡Ï ‡B„ È˙Èƒ¿ƒ¿»»ƒ¿

Ú‡‡:א È ‡Î¿«¿»«ƒ¿«¿»

Èב ÔÈÈÚ eÈ „ ‰‰˙È ÏÎÈÓÏ ( «¬»««ƒ¿≈«»
ÔB‰Ï Ó‡ ÈnÓ e‡È˙È‡ ‡eÈÚƒ»¿«¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬«¿
:‡eÈÚ ÈÚ ‡Ï ee ee ÔB‰e‡¬¿»»¿≈ƒ»

‡‰„ג ‡„‰‡ ÓÈÓÏ ‰„e‰È Ï Ó‡«¬«≈¿»¿≈»«¿»»«¿≈
„ ÔÈ‰‡ È‡ ÔeÁ˙ ‡Ï ÓÈÓÏ ‡ ‡»»«¿»¿≈«»∆¡««∆»≈«

:ÔBÎnÚ ÔBÎeÁ‡¬ƒ¿

      

זה הּוא מּמּנּו ׁשהּמּובן ּדּבּור אמר אּלא ִִֶֶֶֶַַָָָיא.),
ואֹומרֹו ּבניו. מיתת ּבפרּוׁש מּפיו הֹוציא ְְְְִִִִֵַָָֹולא
לֹו, היּו ד' ּכי מהּנמצאים ׁשנים ּפי' ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָואת
ּכזה ענׁש ּומצינּו ּתעניׁש, ּתמית ְְֲִִִֶֶַָָָֹואֹומרֹו
ּובאהרן ּבפסּוק פ"ז) (ויק"ר ז"ל ְְְְֲַָָֹּכאֹומרם
לחּיב ראּובן רצה ׁשּלא וטעם וגֹו'. ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹהתאּנף
עליֹון ענׁש הּוא ּכי לצד ּבב', אּלא ְְְְִֶֶֶַַָֹעצמֹו
ׁשעּבד לא לזה ּורבּיה, ּפרּיה מצות חסר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיהיה
ולזה הּבא, לעֹולם מּזיקֹו ׁשאינֹו ּדבר ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
אביו נתרּצה ׁשּלא ּכׁשראה יהּודה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹנתחּכם
לאבי וחטאתי ט') (מ"ג ואמר ראּובן ְְְְְְִִִֵֵַָָָָלדברי

ּבעֹול ּגם עצמֹו סּכן הּימים עליֹון:ּכל ם ְְְִִֵֶַַַָָָ
‰.ידי על להיֹותֹואתֹו היה ּבטּוח ּכי אּולי ¿»ְִִִַַַָָָָֹ

ּדבר לֹו יארע לא ּכי יֹוסף מעון ּובר ֱֲִִֵֵֶַָָָָֹֹנקי
לֹומר ּדקּדק לזה הגּון, ידיּבלּתי על אתֹו ּתנה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

הם ּכי אחים ׁשאר ּכן ּׁשאין מה אׁשיבּנּו ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָואני
יֹוסף: ּבמכירת ְֲִִִֵֵַאׁשמים

BÏ.לח) ‡e‰ B ÈÁ‡ Èלתת ּבא ּפי' ƒ»ƒ¿¿¿«ֵֵָָ
ּבנימין ׁשל ספקֹו על חׁש הּוא אי ְְִִֵֵֶַַַָָטעם
מצרים ּבמׁשמר האסּור ׁשמעֹון ׁשל ְְְְִִִִִֶַַַָָָמּוּדאֹו
מחּיב הּוא הּנה ּבנימין יביאּו ּוכׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּבערבֹון
אחיו ּכי להקּפיד יׁש לזה ּכי אמר לזה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמות,
ועֹוד אחים, מּׁשאר לאחד ּכן ארע ּׁשּלא מה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמת

נׁשאר לבּדֹו הּוא ּכי ׁשמעֹון ּכחסרֹון חסרֹונֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָאין
אחים ה' ּכי ׁשמעֹון ּכן ּׁשאין מה לאּמֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָיחיד
והּוא הּוא, מכרע ספק זה ספק ועֹוד לֹו. ְְְֵֵֵֶָָָֻיׁש

יקראהּואֹומרֹו אם אמר ולא אסֹון ּוקראהּו ְְְְִִֵַָָָָָֹ
בּה, ּתלכּו אׁשר ּבּדר לֹומר ודקּדק וגֹו', ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָאסֹון
רגילים ׁשהם ּבּדר הל אחיו יֹוסף ּכי ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָרמז
ּפי על ואף לׁשכם מחברֹון ּבתמידּות ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָללכת
לאסֹון לֹו לחּוׁש יׁש זה כן ּוכמֹו טרף טרף ְְֵֵֵֶַָָָֹֹכן
ּבתמידּות ּבֹו הֹולכים אּתם אׁשר ּבּדר ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַאפּלּו

חׁשׁש: ׁשּום ְָָֹּבלא
e.ב) ‡ׁשּלא היא ׁשהּכּונה אּולי «¬∆ƒִֶֶַַַָָֹ

הליכתם לזמן הּמסּפיק ׁשעּור אּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָנׁשאר
צריכין ּכי ּכּלּו זה על ּגם ויאמר ְְִִִִִֶַַַָָֹּוביאתם,
(ּתענית ז"ל ּׁשאמרּו מה לפי אֹו עֹוד. ְְְֲִִִֶַַָָלהביא
היּו רעב לׁשני ּתבּואה הכין יעקב ּכי ְְֲִִִֵֵַָָָָֹי:)
מהמזּמן וחזרתם הליכתם ּבמׁש ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻאֹוכלים
הּׁשבר ּכּלּו לֹומר הּכתּוב ּדקּדק ולזה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָאצלֹו,
ּכּלּו הּׁשבר אֹותֹו לֹומר מּמצרים הביאּו ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָאׁשר

להם: ׁשהיה הּׁשבר ּכל ְֶֶֶֶַָָָָֹולא
Ó‡Ï.ג) ‰„e‰È ÈÏ‡ Ó‡ּתבת אֹומרֹו «…∆≈»¿»≈…ְֵַ

ּדברים הּצעת יהּודה אליו ׁשאמר ּפי' ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלאמר.
העד העד היא וההּצעה הּתׁשּובה, אליו ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹלאמר
ונתּכּון וגֹו', יׁש אם היא והאמירה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָוגֹו',

אחר מאפן ּתׁשּובה לׁשלל ּבזה ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּכתּוב
ׁשהעיד לצד ּכי והּוא הּנזּכר מההּצעה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּנׁשמעת
לרצֹון ּבין וילכּו ּבנימין ׁשּיּקחּו ּבהכרח ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָוגֹו'
הֹודעה ּפי' לאמר אמר לזה לרצֹון, ׁשּלא ְֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּבין

:ּכ אחר ּׁשּיאמר מה היא ּגזרתּה ְִֵֶַַַַָָָֹזֹו
B‡'ּפי וגֹו' העד לאמר הּדר זה על ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹירצה

ּבהתראתֹו. עדים עלינּו והעיד זה לנּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָאמר
יׁש אם זֹו טענה על הׁשיבני לֹומר ירצה ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָעֹוד
ירצה עֹוד הארץ. לאדֹוני להׁשיב ּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָל
והּוא זה מּלבד אחר טעם לֹומר עֹוד ְְִֵֵֶֶַַַַַׁשּיׁש
הֹוכחת לערב ּכלא ּבבית הּנתּון ׁשמעֹון ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹסּכנת

מרּגלים: לא ּכי ְְִִַָָֹּדבר
‡Ï.'וגֹו פני ּכיתראּו טענה לׁשלל ּבזה נתּכּון …ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ּוראיֹות הֹוכחֹות ׁשּיעׂשה יעקב ְֲֲֶֶַַַָָֹֹיאמר
ּכי להּכיר ארץ ויֹועצי מלכים לפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהּמסּפיקים
טענת ּתּמה ּובזה מרּגלים ספק ּבגדר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינם
לאמר ּבנּו העד אמר לזה ּבהם, החֹוׁשד ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהאיׁש
ּפנינּו לראֹות מתרּצה ׁשאינֹו ּפרּוׁש תראּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹלא
לעמד יכֹולים אינם ּומעּתה ּבנימין, ּבביאת ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹזּולת
הּתבּואה לקנֹות ילכּו ואי אפן ּבׁשּום ְְְְְְִֵֵֶַָָָֹלפניו
ב' זה ּדבר יהּודה ּכפל לזה ּכי ואּולי ְְִִֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו.
הגם מעּכב ּבנימין ׁשל זה ּתנאי ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּפעמים

המרּגלּות: חׁשד ְְֲֶַַַַׁשּיּוסר
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eÓ˙.ח) ‡ÏÂ ‰ÈÁÂּבלא חּיים נחיה ּפי' ¿ƒ¿∆¿…»ְְִִֵֶַֹ
ואֹומרֹו ּולפחֹותצער, ּפרּוׁש נמּות ולא ְְְְֵַַָָֹ

ירצה אֹו צער. חּיי ׁשּיחיּו הגם נמּות ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹלא
לא אם אבל ּבא לדּיק נמּות ולא ְְְְֲִֵַָָָֹֹּבאֹומרֹו

ּת לא הּמסּפיקילכּו חּיּות להם ׁשּיחסר אמר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
הם אּלא יחיּו לא צער חּיי אפי' אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלבד

למּות: ְִָָֻמעּתדים
B‡ּבעֹולם למּות עתידים ילכּו לא ׁשאם ְְֲִִִִֵֶֶָָָֹירצה

טרחּו לא לּמה להם ה' יאמר ּכי ְְִֶֶַָָָָָֹֹהעליֹון
נפׁשם: ְְֵַַָלחּיי

Ìb.ׁשאּתהאֹומרֹואנחנּו ּבנימין מּלבד ּפי' ּגם «ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
הּמה, וגם יחיה זֹו ּבהליכה עליו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָירא
מן ואינֹו וּדאי מתים והם הּוא הּנה זה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַוזּולת
ספק מּׁשּום ּבנימין וגם ּכּלם ׁשּימּותּו ְְִִִֵֶַָָָָָָֻהראּוי

מכרע ּבנימין סּכנת ׁשּספק יהיה לּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבנימין,
ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו יעקב ּבטענת ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹּכאמּור
אּתה ּגם ואֹומרֹו מת. אחיו ּכי ל"ח) ְְִִֵַַָָ(מ"ב
אפׁשר לחּיּותם, אביהם חּיּות הזּכרת ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָאחרּו
ׁשחּיי רנ"א) (יו"ד הּדין ּכפי לדּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַׁשּנתּכּונּו
אפׁשר אֹו אביו. לחּיי אפּלּו קֹודמין ְְְֲִִִֵֶַָָָָאדם
והּוא זֹו אף זֹו לא ּבדר לדּבר ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹׁשּנתּכּונּו
ּבהליכתם לבד הם לא עז"ה יאמר אֹו ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹהעליֹון.
לחם אין ּכי לּדבר צרי אּתה ּגם אּלא ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיחיּו
לא אם מסּכן והּוא ּבמצרים זּולת הארץ ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻּבכל
ׁשל ּבניו ּכי ּבאחרֹונה טּפינּו ּגם ואֹומרֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָילכּו,
מּדוד ּולמד וצא מּגּופֹו. עליו חביבין ְְֲִִִִִֵַָָָָָאדם
אביו רֹודף ׁשהיה הגם אבׁשלֹום על ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר

וגֹו': מּותי יּתן מי י"ט) ְִִִֵ(ש"ב

Ïkט) BÂ È˙‡ËÁÂ BÂ epÚ‡ ÈÎ‡»…ƒ∆∆¿∆¿¿»»ƒ¿»
.ÌÈÓi‰רז"ל הּימים. ּכל אֹומרֹו טעם «»ƒְִַַַָָ

ימים. ׁשּכּלֹו הּבא עֹולם אמרּו צ"א) פ' ְִֶַָָָָֻ(ב"ר
יהּודה רב אמר יא:) (מּכֹות הּגֹולין ְְִֶֶַַַַָָּובפרק
מיהּודה מּנלן הּתרה צרי ּתנאי על ְִִִִַַַָָָָָָנּדּוי

ׁשמּואלּדכת רּבי ואמר וגֹו' הביאתיו לא אם יב ְְְְֲִִִִִִֵַַָֹֹ
יחי ּדכתיב מאי יֹונתן ר' אמר נחמני ְְְִִִִַַַַָָָָּבר
יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' אֹותם ּכל וגֹו' ְְְִֵֵֶָָָָָָראּובן
מתּגלּגלין יהּודה ׁשל עצמֹותיו היּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָּבּמדּבר
ּדלמא ּתאמר ואם ע"כ. וכּו' מׁשה ׁשעמד ְְְִִֶֶַַַָָֹֹעד
ּכתנאי הּתנאי ּכפל ׁשּלא היה יהּודה ׁשל ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹענׁשֹו
קּים ׁשהּמעׂשה ס"א:) (קּדּוׁשין וכּו' ּגד ְְֲִִֵֶֶַַַָָּבני
ׁשּתירץ רא"ם להּגאֹון ראיתי לזה ּפנים, ּכל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעל
אביו, וגם יהּודה טֹועה היה לא זה ּבדבר ְְְִִֶֶַָָָָָָֹּכי
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eÓ˙.ח) ‡ÏÂ ‰ÈÁÂּבלא חּיים נחיה ּפי' ¿ƒ¿∆¿…»ְְִִֵֶַֹ
ואֹומרֹו ּולפחֹותצער, ּפרּוׁש נמּות ולא ְְְְֵַַָָֹ

ירצה אֹו צער. חּיי ׁשּיחיּו הגם נמּות ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹלא
לא אם אבל ּבא לדּיק נמּות ולא ְְְְֲִֵַָָָֹֹּבאֹומרֹו

ּת לא הּמסּפיקילכּו חּיּות להם ׁשּיחסר אמר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
הם אּלא יחיּו לא צער חּיי אפי' אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלבד

למּות: ְִָָֻמעּתדים
B‡ּבעֹולם למּות עתידים ילכּו לא ׁשאם ְְֲִִִִֵֶֶָָָֹירצה

טרחּו לא לּמה להם ה' יאמר ּכי ְְִֶֶַָָָָָֹֹהעליֹון
נפׁשם: ְְֵַַָלחּיי

Ìb.ׁשאּתהאֹומרֹואנחנּו ּבנימין מּלבד ּפי' ּגם «ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
הּמה, וגם יחיה זֹו ּבהליכה עליו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָירא
מן ואינֹו וּדאי מתים והם הּוא הּנה זה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַוזּולת
ספק מּׁשּום ּבנימין וגם ּכּלם ׁשּימּותּו ְְִִִֵֶַָָָָָָֻהראּוי

מכרע ּבנימין סּכנת ׁשּספק יהיה לּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבנימין,
ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו יעקב ּבטענת ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹּכאמּור
אּתה ּגם ואֹומרֹו מת. אחיו ּכי ל"ח) ְְִִֵַַָָ(מ"ב
אפׁשר לחּיּותם, אביהם חּיּות הזּכרת ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָאחרּו
ׁשחּיי רנ"א) (יו"ד הּדין ּכפי לדּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַׁשּנתּכּונּו
אפׁשר אֹו אביו. לחּיי אפּלּו קֹודמין ְְְֲִִִֵֶַָָָָאדם
והּוא זֹו אף זֹו לא ּבדר לדּבר ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹׁשּנתּכּונּו
ּבהליכתם לבד הם לא עז"ה יאמר אֹו ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹהעליֹון.
לחם אין ּכי לּדבר צרי אּתה ּגם אּלא ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיחיּו
לא אם מסּכן והּוא ּבמצרים זּולת הארץ ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻּבכל
ׁשל ּבניו ּכי ּבאחרֹונה טּפינּו ּגם ואֹומרֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָילכּו,
מּדוד ּולמד וצא מּגּופֹו. עליו חביבין ְְֲִִִִִֵַָָָָָאדם
אביו רֹודף ׁשהיה הגם אבׁשלֹום על ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר

וגֹו': מּותי יּתן מי י"ט) ְִִִֵ(ש"ב

Ïkט) BÂ È˙‡ËÁÂ BÂ epÚ‡ ÈÎ‡»…ƒ∆∆¿∆¿¿»»ƒ¿»
.ÌÈÓi‰רז"ל הּימים. ּכל אֹומרֹו טעם «»ƒְִַַַָָ

ימים. ׁשּכּלֹו הּבא עֹולם אמרּו צ"א) פ' ְִֶַָָָָֻ(ב"ר
יהּודה רב אמר יא:) (מּכֹות הּגֹולין ְְִֶֶַַַַָָּובפרק
מיהּודה מּנלן הּתרה צרי ּתנאי על ְִִִִַַַָָָָָָנּדּוי

ׁשמּואלּדכת רּבי ואמר וגֹו' הביאתיו לא אם יב ְְְְֲִִִִִִֵַַָֹֹ
יחי ּדכתיב מאי יֹונתן ר' אמר נחמני ְְְִִִִַַַַָָָָּבר
יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' אֹותם ּכל וגֹו' ְְְִֵֵֶָָָָָָראּובן
מתּגלּגלין יהּודה ׁשל עצמֹותיו היּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָּבּמדּבר
ּדלמא ּתאמר ואם ע"כ. וכּו' מׁשה ׁשעמד ְְְִִֶֶַַַָָֹֹעד
ּכתנאי הּתנאי ּכפל ׁשּלא היה יהּודה ׁשל ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹענׁשֹו
קּים ׁשהּמעׂשה ס"א:) (קּדּוׁשין וכּו' ּגד ְְֲִִֵֶֶַַַָָּבני
ׁשּתירץ רא"ם להּגאֹון ראיתי לזה ּפנים, ּכל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעל
אביו, וגם יהּודה טֹועה היה לא זה ּבדבר ְְְִִֶֶַָָָָָָֹּכי
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אפׁשר הּתרה ׁשצרי ּתנאי ׁשעל נּדּוי ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָאבל
ּדין נֹודע ׁשּלא לפי אביו וגם יהּודה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּיטעה
ּׁשאין מה וכּו' ליהּודה ׁשּקרה מּמקרה אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
נפלאּו ּדבריו ּבּתֹורה. ׁשמבאר הּתנאי ּכפל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכן
ּככתבּה הּתֹורה היתה לא אם ּנפׁש מּמה ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹמּמּני
ּבני ּכי יֹודעים היּו מּנין ּכן אם לאבֹות ְְְִִִִִֵֵַָָָָידּועה
מׁשה והתנה הּירּדן עבר ׁשאלּו ראּובן ּובני ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּגד
ההלכֹות ּכל יֹודעים היּו ואם ּכפּול, ּתנאי ְְְֲִִִֶַַָָָָָעּמהם
זֹו הלכה ּתּגרע לּמה מׁשה מּתֹורת ְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמעים
ּבמּסכת ׁשאמרּו ותמצא אֹותּה. ידעּו ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
ׁשּנׁשנית אּלא ּבסיני נאמרּו ההלכֹות ׁשּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻחּלין
ׁשהגם הּנׁשה ּגיד ּכמֹו ּבמקֹומּה אחת ְְֲִִֶֶַַַַָָָּכל
ּבסיני יעקב ּבענין וּיׁשלח ּבפרׁשת ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמרה
ּכן ּוכמֹו ּבמקֹומֹו ׁשּנכּתב אּלא עליה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָנצטּוּו
מיהּודה הּנלמד זה ּדין ּכן ואם ההלכֹות, ְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכל
ּבין הפרׁש אין ּומעּתה ּבסיני נאמר כן ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכמֹו
ּבסדר אֹו זה ּבסדר נלמדים להיֹותם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָההלכֹות
ׁשּידע ּכמֹו הּכל ידע ׁשּיעקב ולכׁשּנאמר ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹזה,

זה: ידע ֶֶַָזה
„BÚÂּדתנאי זה ּדין ּכי רֹואה אני מּזֹו ּגדֹולה ¿ְְֲִִִִִֶֶַָ

חנינא ר' ּכי ליה ׁשנּו ּבמחלקת ְֲֲִִֵֶַָָָֹּכפּול
הּתנאי לכּפל צרי ׁשאין סֹובר ּגמליאל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבן
האמּורים לּטעמים ראּובן ּובני ּגד ּבני ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָוטעם
ּתנאי על נּדּוי ּדין ּכן ּׁשאין מה ּבּגמרא ְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשם
ּכן ואם עליה חֹולק ואין היא מסּכמת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻהלכה
לצד יהּודה ׁשל ענׁשֹו לתלֹות יׁש יֹותר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָאדרּבה
רּבי ּכדעת סֹובר להיֹותֹו הּתנאי ּכפל ְְְִִֵֶַַַַַַָֹׁשּלא
ּולצד יעקב סבר כן ּוכמֹו ּגמליאל ּבן ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹחנינא

ּכן הלכה ּבארֹוןׁשאין מתּגלּגלים עצמֹותיו היּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּתרה צרי ּתנאי על ּנּדּוי ּכי ּׁשּנאמר ְֱִִִִֶֶַַַַַָָָמּמה

ּובניו: יעקב ּבּה וטעּו ּפׁשּוטה ְְֲֲַָָָָָָָֹהלכה
ÔBÎp‰Âׁשאמר יהּודה רב ּדברי ּכּונת ּכי הּוא ¿«»ְְִִֵֶַַַַָָָ

על הּוא הּתרה צרי ּתנאי על ְִִַַַַָָָנּדּוי
לֹומר ּכפל ולא ּתנאי על נּדה אם הּדר ְְִִֶֶֶַַַַַָָֹזה
ׁשּצרי הּוא זה ּבנּדּוי אהיה לא לא ְְְִִִֶֶֶֶָֹֹואם
הּתרה. צרי אינֹו וׁשלל ּכפל אם אבל ְֲִִֵַַַַָָָָָָָָהּתרה,
(מּכֹות ּבּׁש"ס ׁשם אמר ּכן ּגם ּבּה ְֵֵַַַַַַָָָוכּיֹוצא
ּתנאי על אפּלּו חכם קללת אבהּו ר' אמר ְְֲִִַַַַָָָָָיא.)
מה ּתאמר ואם וכּו'. מעלי מּנלן ּבאה ְְִִִִֵֵַַָָָָֹהיא
(קּדּוׁשין מׁשנה ּבזה יהּודה רב להׁשמיענּו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּצרי
ּכתנאי ׁשאינֹו ּתנאי ּכל היא ערּוכה מ"ד) ְְֲִִֵֶַַָָפ"ג
ּוׁשבּועֹות ּבנדרים ּכי אינֹו זה קּים. הּמעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָוגֹו'
ׁשּדרׁש עקיבא ר' ּכמאמר הּלב הּוא ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָהעּקר

לּבֹו ׁשּצרי ּבּׁשבּועה האדם כ"ו) ְְִִִֶָָָָָ(ׁשבּועֹות
הּדין והּוא ׁשבּועה אינֹו זה וזּולת ׁשוים ְְְִִִֵֶַַָָּופיו
ּבנּדּוי ּכי אדם יאמר ּומעּתה ונּדּויים, ְְְִִִִִֵַַָָָָֹנדרים
לא ׁשּלּבֹו ּכיון ּכפּול ּתנאי התנה ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹהגם
יתחּיב לּמה ּכן יהיה אם אּלא לנּדֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּגמר
אמרה והּתֹורה ּבלּבֹו ּכן היה ׁשּלא ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹּבדבר
ׁשאם יהּודה רב הֹודיע לזה ּבׁשבּועה, ְְִִִֶֶַַָָָָָָהאדם
צרי ּתנאי על נּדּוי ׁשעׂשאֹו הגם ּכפל ְֲֲִִֶַַַַָָָֹלא
מיהּודה, אּלא זה לדין הֹוכחה ואין ְְִִֵֶֶַָָָָָָהּתרה,
האמּורה חכם קללת ּדין ּכטעם זה ּדין ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָוטעם
הּכתּוב ּׁשּגּלה מה אּלא לנּו ואין ְְִֵֶֶַַָָָָָּבסמּו
יעקב מעׂשה ּגם עלי, ּובמעׂשה יהּודה ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַָֹּבמעׂשה
יחיה לא וגֹו' אׁשר עם לב) לא (וּיצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשּקּלל
הּתנאי: ּבכפל הּדבר סתירת היה לא ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻוכּלן

‰Óeנכּתב ולא הּכפל נאמר ּכי הרא"ם ּׁשּכתב «ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
להֹוסיף צר ואין הּדברים ּדחינּו ְְְְִִִֵֶַָָָֹּכבר

ְִָלדחֹותם:
eּדברי ּבפרּוׁש ׁשּכתבּו להּתֹוספֹות ְְְְִִִֵֵֶַָָָראיתי

הגם ׁשחל יהּודה נּדּוי ׁשּטעם יהּודה ְְֲִֶֶַַַַָָָרב
לקּימֹו ּבידֹו היה ׁשּלא לצד הּוא ּתנאי על ְְְְְֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
ּתנאים ׁשאר אבל וגֹו' הּתנאי על ּגם חל ְְְְְֲִַַַַָָָָָּולכ
ׁשּלא האדם את ׁשּמנּדין ּכגֹון לקּימן ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבידֹו
ּכאן: עד ּכלל הּנּדּוי חל לא וּדאי ּדבר ְֲִֶַַַַַָָָָָֹיעׂשה

‰p‰Âהמנּדה ׁשּכפל הגם התֹוספֹות לדברי ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
לצד עליו חל כן ּפי על אף ְְִֵַַַַַָָָהּתנאי
ולא ּׁשּכתבנּו. מה הפ וזה לקּימֹו, ּבידֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשאין
הּסמּוכה אבהּו רּבי ּבממרת יפרׁשּו מה ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָידעּתי
ּומֹוכיח ּתנאי על אפּלּו חכם קללת ׁשאמר ְְֲִִִֶַַַַַָָָָלּה
אם וגֹו' ל יעׂשה ּכה לׁשמּואל ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹמעלי
ּומּיד ּתכף לֹו לֹומר ּבידֹו היה והּדבר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּתכחד
ואל ליּׁשב. ויׁש לֹו, לֹומר ׁשמּואל ׁשל ְְְְְֵֵֵֶַַַָּובידֹו
נאמרּו סתם יהּודה רב ּדברי והלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹּתקׁשה
לעׂשֹותֹו ׁשּיכֹול ּבדבר חלק ולא ּתנאי על ְְְֲִֶַַַַָָָָֹנּדּוי
מּמּנה ּדּון ההֹוכחה על סמ ּכי וכּו', ְְִִֶַַַָָָָָָלדבר
ׁשּכּונת ּׁשּפרׁשּתי למה ּגם וכמציאּותּה. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכמֹוה
רב עלי חׁש לא הּכפל על הּוא יהּודה ְֶֶֶַַַַָָָֹרב
מּמּנּו ּדעת המלּמד על סמ ּכי לטעֹות ְְְִִִֵֶַַַַַַָָיהּודה

ּכפל: היה לא ֶֶָָֹּובֹו
Ìbסֹוברים ּכי וראיתי הּתֹוספֹות ּבדברי הּצצּתי «ְְְְְִִִִִִִֵַַָָ

לעׂשֹותֹו ּבידֹו ׁשהּוא ּדבר על ׁשּמנּדה ְְֲֶֶֶַַַַַָָָּכנ"ל
הּתרה צרי אין ּכפּול ּתנאי התנה ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹהגם
על הּנּדּוי ׁשחל מּטעם היה לא אם ּכן ְִִִִֵֶַַַַָָָֹואם
ּכפל ׁשּלא הגם לקּימֹו ּבידֹו ׁשאין ְְְְֲֵֶֶַַַָָָֹיהּודה

ּכפּול ּתנאי צרי ואין קּים הּמעׂשה אין ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָהּתנאי
ׁשני אֹומרים נמצינּו הרא"ם. ּכדברי ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָּודלא
לצד האחד ּתנאי על המנּדה ּבדין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָטעמים
ּתנאי ּומּדין הּתרה ׁשּצרי הּוא ּכפל ְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ׁשּנּדה לצד והּב' ּברׁשּותֹוּכפּול ׁשאינֹו ּדבר על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
לּמה לדעת לנּו ונׁשאר הּתֹוספֹות ּדעת ְְְִַַַַַָָָָָָוהּוא

נּדּויֹו: יהּודה הּתיר ְִִִָֹלא
Âרמּב"ם על ּבהּׂשגֹותיו ז"ל להראב"ד ¿»ƒƒְְְֲַַַַַָָָָ

מה על הּׂשיג ת"ת מהלכֹות ְְִִִֵַַּבפ"ז
לעצמֹו ׁשּנּדה חכם ּתלמיד ׁשם רמּב"ם ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָּׁשּכתב
ּדבר על ואפּלּו חברֹו ּדעת על נּדה ֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָואפּלּו
ע"כ, לעצמֹו מּתיר זה הרי נּדּוי עליו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשחּיב
ועל לעצמֹו יהּודה הּתיר לא לּמה ּכי ְְְְִִִִִַַָָָֹהּׂשיגֹו
ע"כ: הּתירֹו לא לּמה יעקב לי קׁשה זה ֲִִִֶֶַָָָָֹֹּכל

Âחכם ּׁשּיכֹול מה ּכי ׁשּכתב להרׁשּב"א ¿»ƒƒְְִֶֶַַַָָָָָָ
נּדּוי מחּיב ּבדלא ּדוקא נּדּויֹו ְְְְִִִִַַָָָֻלהּתיר
רׁשּב"א ׁשל ּולדרּכֹו וכּו'. זּוטרא ּדמר ְְְְְְְִֶַַַַָָּוכההיא
הּתירֹו לא לּמה יעקב קׁשית אּלא קׁשה ְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹֻלא
ּפנים ּכל על אבל יכֹול, אינֹו יהּודה ְֲֲִֵַָָָָָָאבל
הדיֹוטֹות ג' לקּבץ ליהּודה לֹו היה ְְִֵֶֶַָָָָקׁשה
חברֹו ּדעת על ּדין ּבזה ואין לֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַַָּולהּתיר
ׁשּׁשעּבד חּיּובֹו נסּתּלק ׁשהרי מּדעּתֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּצרי
להֹודיעֹו, לֹו היה ועֹוד לפניו, להביאֹו ְְְְְִִַָָָָָעצמֹו
ּבנֹו יהּודה את לצער יחּפץ לא ּכי ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹּופׁשיטא
ּכל על ּכי אצלי ּפׁשּוטים והּדברים ּדבר. ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹללא
ׁשּידע לכׁשּנאמר ּכי יעקב על קׁשיא אין ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּפנים
על יּתיר יהּודה ּכי סמ הּתרה ׁשּצרי ְִִִִֶַַַַַָָָָָהּדין
על קׁשיא ואין ּבהם וכּיֹוצא אחיו אחרים ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻידי
לדעת לפּקח לנּו יׁש יהּודה על זּולת ְֲִֵֵַַַַַַַָָָֹיעקב

ֲַטעמֹו:
‰p‰Âרב ּדברי ּבפרּוׁש ּׁשהעליתי מה לפי ¿ƒ≈ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַ

ּכפל ׁשּלא היא ההּתרה ׁשּטעם ְִֶֶַַַַַָָָָֹיהּודה
ׁשהיה הּוא יהּודה ׁשל טעמֹו זה ּכפי ְְְֲִֶֶֶַַַָָָהּתנאי
ּכפל צרי ׁשאינֹו ּגמליאל ּבן חנינא ּכר' ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָסֹובר
לא ולּמה ּתקׁשה אּלא טעה. ּובזה ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹהּתנאי
רב ּדברי ּכי ׁשּנענׁש מיהּודה לרחב"ג ְְֱִִִִֵֶֶַַָהֹוכיחּו
הם הּתנאי ּכפל ּבדין ּׁשהעמדנּום למה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָיהּודה
ּדברי ׁשּפרׁשּו הּתֹוספֹות ולסברת ּכרחב"ג. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָּדלא
הּוא הּנּדּוי הּתרת ׁשּצרי טעם ּכי יהּודה ְִִִֶַַַַַַָָָרב
ּבהכרח ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ּדבר על ׁשעׂשאֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָלצד
ויעקב זה, ּדין יהּודה מעיני ׁשּנעלם ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלֹומר
יּתיר יהּודה ּכי ּתלה ׁשּידעֹו ׁשּנאמר ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹהגם

ְֵַמעצמֹו:

              
‡BÙ‡∑,עּמכם ׁשאׁשלחּנּו לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון הּמּלה לתּקן הּוא, יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להּׂשיאכם'. ועצה ּתּקנה ּפה אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי.‡‰ ˙ÓÓ∑מדמׁשּבח' מתרּגם: ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹƒƒ¿«»»∆ְְְִִַַָֻ
לעֹולם ּבא ּכׁשהּוא עליו מזּמרים ׁשהּכל רבה)ׁשעוה.∑Î‡˙.ּבארעא', ּובפרּוׁש∑ÌÈa.(בראשית הם. מה ידעּתי לא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ¿…ֲַָ»¿ƒְְִֵֵַַָֹ

אפרסקין ׁשהם לי ודֹומה פושטציא"ס, ראיתי מכיר רּבי ׁשל ב' .א' ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

      §¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧§¦³
     ©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−«

‰LÓ ÎÂ∑ּכראׁשֹון ׁשנים ÌÎ„È.ּפי eÁ∑,אכל הּׁשערלׁשּבר הּוקר ‰e‡.ׁשּמא ‰bLÓ ÈÏe‡∑ׁשּמא ¿∆∆ƒ¿∆ְִִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶַַַַָֹֹ«ƒ¿∆ֶָ
ׁשֹוגג ׁשכחֹו הּבית על .הּממּנה ְְִֵֶַַַַָֻ

     §¤£¦¤−®̈§−¬¤¨¦«

        §¥´©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬¨¤²
      ¤£¦¤¬©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬¨−Ÿ§¦¨¨«§¦

ÈcL Ï‡Â∑עליכם מתּפּלל הריני ּתפּלה, אּלא ּכלּום חסרים אינכם ÈcL.מעּתה Ï‡Â∑רחמיו ּבנתינת ׁשּדי ¿≈««ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ¿≈««ְֲִִֶַַַָ
ׁשקטּתי ׁשּלא לצרֹותי, ּדי יאמר ּדי, לעֹולם ׁשאמר מי ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו רחמים, לכם יּתן ליּתן, ּבידֹו היכלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוכדי

ּבנ צרת ׁשמעֹון, צרת יֹוסף, צרת ּדינה, צרת רחל, צרת עׂשו, צרת לבן, צרת ÌÎÏ.ימיןמּנעּורי: ÁlLÂ∑ויפטר' ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿ƒ«»∆ְְִַ
הֹולכים הם לׁשם ׁשהרי ויׁשּלח, לׁשֹון ּבתרּגּום נֹופל ואינֹו יׁשּלחּנּו", "לחפׁשי לׁשֹון מאסּוריו, יפטרּנּו ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלכֹון',

ׁשמעֹון∑‡˙ÌÎÈÁ‡Œ.אצלֹו הּקדׁש∑‡Á.זה יֹוסףרּוח לרּבֹות ּבֹו: ׁשּכּול∑È‡Â.(ב"ר)נזרקה אהיה ׁשּובכם עד ְֶ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְְִֵֶַַַָֹ«¬ƒְְֶֶֶַַ
ÈzÏÎL.מּספק L‡∑ּומּׁשמעֹון .מּבנימין∑ÈzÏÎL.מּיֹוסף ִֵָ«¬∆»…¿ƒְִִִֵ»»¿ƒְִִִָ

     ©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤¤²¤¨«§¬
       §¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦©©«©§−¦§¥¬¥«

ÔÓÈaŒ˙‡Â∑ּבדבר ארּמי: ּבלׁשֹון ׁשוה האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ׁשאין לפי ּבנימן', ית 'ּודברּו מתרּגמינן: ¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
'ּודבר' מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת הּנּקח ודבר 'ּונסיב', מתרּגמינן ּבּיד .הּנּקח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָָ

     

      ©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´©¥½
       ̈¥¬¤¨«£¨¦−©¨®§¨§³Ÿ©¤̧©Æ§¨¥½¦¬¦¦²

  «Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦
ÔÎ‰Â Á Áe∑'ּוטבח' לֹומר: לֹו ׁשהיה צּוּוי, לׁשֹון טבח ואין ּולהכן', טבח 'ולטּבח ∑ÌÈ‰a.ּכמֹו: ¿…«∆«¿»≈ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ«»√»ƒ

מת ראׁשֹונהזה סעּדה לׁשֹון ׁשהּוא 'ּבׁשירּותא', 'ׁשדארּגם: ּבּגמרא: הרּבה ויׁש דיזנ"ר, ּובלע"ז ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
ׁשירּותא', אכֹולא 'ּבצע ׁשירּותיּה'. לט)לכלּבא 'טיהרא'(ברכות צהרים, ׁשל ּתרּגּום ּכל .אבל ְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

        

 טבחטבחטבחטבח טז)טבחטבחטבחטבח אי(מג, יהה מ י,  א י הא אי  י  ה הי ,א י ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ימ  י    מה ה  א המ  הי ,מ י  י יה ההמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹא

א  י אה ה י יה א  ,א  י הי טיה י הא  א י (ה (יא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
המה    מ היה  , ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

       ©©©́¨¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²¤
  ̈«£¨¦−¥¬¨¥«

ÈÂ˙יב ÔBÎ„È eÈ ÔÈz „Á Ï ‡ÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ¿∆¿¿»
ÔeÈ˙z ÔBÎÈB ÌeÙa ˙Bz‡c ‡«¿»¿ƒ«¿¬≈¿ƒ

:‡e‰ eÏL ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa¿∆¿»ƒ»

b‡:יג ˙ÂÏ eez eÓeÂ ec ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿¿««¿»

b‡יד Ì„Ï ÔÈÓÁ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL Ï‡Â¿≈««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»
ÔÈÓÈa ˙ÈÂ ‡Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»¿»ƒ¿»ƒ

:˙ÈÏÎz ˙ÈÏ˙‡„ ‡Ó ‡‡Â«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

Á„טו ÏÂ ‡„‰ ‡zz ˙È ‡ eÈe¿ƒÀ¿«»»ƒ¿À¿»»»¿««
ÔÓÈa ˙È e„e ÔB‰È„È eÈ ‡ ÔÈz¿≈«¿»¿ƒƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ
:BÈ Ì„ eÓÂ ÌÈÓÏ e˙Áe eÓÂ¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»√»≈

È„Ïטז Ó‡Â ÔÈÓÈa ˙È ÔB‰ BÈ ‡ÁÂ«¬»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ
‡˙ÈÏ ‡b ˙È ÏÈ‡ ˙Èa Ï ‡ÓÓ¿«»«≈≈»≈»À¿«»¿≈»
ÔeÏÎÈÈ È È‡ ÔÈ˙‡Â ‡˙Î BÎe¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ≈¿

:‡˙eÈLa ‡bÀ¿«»¿≈»

ÏÈ‡Âיז BÈ Ó‡ Èc ‡Ó ‡b „Â«¬««¿»¿»ƒ¬«≈¿»≈
:BÈ ˙ÈÏ ‡b ˙È ‡b«¿»»À¿«»¿≈≈



נט               
‡BÙ‡∑,עּמכם ׁשאׁשלחּנּו לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון הּמּלה לתּקן הּוא, יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להּׂשיאכם'. ועצה ּתּקנה ּפה אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי.‡‰ ˙ÓÓ∑מדמׁשּבח' מתרּגם: ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹƒƒ¿«»»∆ְְְִִַַָֻ
לעֹולם ּבא ּכׁשהּוא עליו מזּמרים ׁשהּכל רבה)ׁשעוה.∑Î‡˙.ּבארעא', ּובפרּוׁש∑ÌÈa.(בראשית הם. מה ידעּתי לא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ¿…ֲַָ»¿ƒְְִֵֵַַָֹ

אפרסקין ׁשהם לי ודֹומה פושטציא"ס, ראיתי מכיר רּבי ׁשל ב' .א' ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

      §¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧§¦³
     ©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−«

‰LÓ ÎÂ∑ּכראׁשֹון ׁשנים ÌÎ„È.ּפי eÁ∑,אכל הּׁשערלׁשּבר הּוקר ‰e‡.ׁשּמא ‰bLÓ ÈÏe‡∑ׁשּמא ¿∆∆ƒ¿∆ְִִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶַַַַָֹֹ«ƒ¿∆ֶָ
ׁשֹוגג ׁשכחֹו הּבית על .הּממּנה ְְִֵֶַַַַָֻ

     §¤£¦¤−®̈§−¬¤¨¦«

        §¥´©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬¨¤²
      ¤£¦¤¬©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬¨−Ÿ§¦¨¨«§¦

ÈcL Ï‡Â∑עליכם מתּפּלל הריני ּתפּלה, אּלא ּכלּום חסרים אינכם ÈcL.מעּתה Ï‡Â∑רחמיו ּבנתינת ׁשּדי ¿≈««ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ¿≈««ְֲִִֶַַַָ
ׁשקטּתי ׁשּלא לצרֹותי, ּדי יאמר ּדי, לעֹולם ׁשאמר מי ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו רחמים, לכם יּתן ליּתן, ּבידֹו היכלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוכדי

ּבנ צרת ׁשמעֹון, צרת יֹוסף, צרת ּדינה, צרת רחל, צרת עׂשו, צרת לבן, צרת ÌÎÏ.ימיןמּנעּורי: ÁlLÂ∑ויפטר' ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿ƒ«»∆ְְִַ
הֹולכים הם לׁשם ׁשהרי ויׁשּלח, לׁשֹון ּבתרּגּום נֹופל ואינֹו יׁשּלחּנּו", "לחפׁשי לׁשֹון מאסּוריו, יפטרּנּו ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלכֹון',

ׁשמעֹון∑‡˙ÌÎÈÁ‡Œ.אצלֹו הּקדׁש∑‡Á.זה יֹוסףרּוח לרּבֹות ּבֹו: ׁשּכּול∑È‡Â.(ב"ר)נזרקה אהיה ׁשּובכם עד ְֶ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְְִֵֶַַַָֹ«¬ƒְְֶֶֶַַ
ÈzÏÎL.מּספק L‡∑ּומּׁשמעֹון .מּבנימין∑ÈzÏÎL.מּיֹוסף ִֵָ«¬∆»…¿ƒְִִִֵ»»¿ƒְִִִָ

     ©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤¤²¤¨«§¬
       §¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦©©«©§−¦§¥¬¥«

ÔÓÈaŒ˙‡Â∑ּבדבר ארּמי: ּבלׁשֹון ׁשוה האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ׁשאין לפי ּבנימן', ית 'ּודברּו מתרּגמינן: ¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
'ּודבר' מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת הּנּקח ודבר 'ּונסיב', מתרּגמינן ּבּיד .הּנּקח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָָ

     

      ©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´©¥½
       ̈¥¬¤¨«£¨¦−©¨®§¨§³Ÿ©¤̧©Æ§¨¥½¦¬¦¦²

  «Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦
ÔÎ‰Â Á Áe∑'ּוטבח' לֹומר: לֹו ׁשהיה צּוּוי, לׁשֹון טבח ואין ּולהכן', טבח 'ולטּבח ∑ÌÈ‰a.ּכמֹו: ¿…«∆«¿»≈ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ«»√»ƒ

מת ראׁשֹונהזה סעּדה לׁשֹון ׁשהּוא 'ּבׁשירּותא', 'ׁשדארּגם: ּבּגמרא: הרּבה ויׁש דיזנ"ר, ּובלע"ז ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
ׁשירּותא', אכֹולא 'ּבצע ׁשירּותיּה'. לט)לכלּבא 'טיהרא'(ברכות צהרים, ׁשל ּתרּגּום ּכל .אבל ְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

        

 טבחטבחטבחטבח טז)טבחטבחטבחטבח אי(מג, יהה מ י,  א י הא אי  י  ה הי ,א י ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ימ  י    מה ה  א המ  הי ,מ י  י יה ההמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹא

א  י אה ה י יה א  ,א  י הי טיה י הא  א י (ה (יא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
המה    מ היה  , ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

       ©©©́¨¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²¤
  ̈«£¨¦−¥¬¨¥«

ÈÂ˙יב ÔBÎ„È eÈ ÔÈz „Á Ï ‡ÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ¿∆¿¿»
ÔeÈ˙z ÔBÎÈB ÌeÙa ˙Bz‡c ‡«¿»¿ƒ«¿¬≈¿ƒ

:‡e‰ eÏL ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa¿∆¿»ƒ»

b‡:יג ˙ÂÏ eez eÓeÂ ec ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿¿««¿»

b‡יד Ì„Ï ÔÈÓÁ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL Ï‡Â¿≈««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»
ÔÈÓÈa ˙ÈÂ ‡Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»¿»ƒ¿»ƒ

:˙ÈÏÎz ˙ÈÏ˙‡„ ‡Ó ‡‡Â«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

Á„טו ÏÂ ‡„‰ ‡zz ˙È ‡ eÈe¿ƒÀ¿«»»ƒ¿À¿»»»¿««
ÔÓÈa ˙È e„e ÔB‰È„È eÈ ‡ ÔÈz¿≈«¿»¿ƒƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ
:BÈ Ì„ eÓÂ ÌÈÓÏ e˙Áe eÓÂ¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»√»≈

È„Ïטז Ó‡Â ÔÈÓÈa ˙È ÔB‰ BÈ ‡ÁÂ«¬»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ
‡˙ÈÏ ‡b ˙È ÏÈ‡ ˙Èa Ï ‡ÓÓ¿«»«≈≈»≈»À¿«»¿≈»
ÔeÏÎÈÈ È È‡ ÔÈ˙‡Â ‡˙Î BÎe¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ≈¿

:‡˙eÈLa ‡bÀ¿«»¿≈»

ÏÈ‡Âיז BÈ Ó‡ Èc ‡Ó ‡b „Â«¬««¿»¿»ƒ¬«≈¿»≈
:BÈ ˙ÈÏ ‡b ˙È ‡b«¿»»À¿«»¿≈≈



ס              

       ©¦«§´¨«£¨¦À¦´«§»¥´¥¼©«Ÿ§À©§©³
     ©¤̧¤Æ©¨³§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈£©−§«¨¦®
      §¦§Ÿ¥³¨¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½§¨©©Ÿ¨²©«£¨¦−

§¤£Ÿ¥«
ÌÈL‡‰ ‡ÈÂ∑'ּודחילּו' ותרּגּומֹו: יּודי"ן, ּבׁשני הּוא ÒBÈ.ּכתּוב ˙È ‡‰ Èk∑הּבאים ׁשאר ּדר ואין «ƒ¿»¬»ƒְְְְִִִֵַָƒ¿≈≈ְְִֵֶֶַָָ

ׁשּבעיר ּבּפנּדקאֹות אם ּכי יֹוסף, ּבבית ללּון ּבר מׁשמר∑Ó‡ÈÂ.לׁשּבר אל לאספם אּלא זה ‡.ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻ«…¿ְְְִֵֶֶֶֶָָָָ¬«¿
ÌÈ‡Ó∑הּזה הּבית ּתֹו ואּונקלֹוס∑ÏÏb˙‰Ï.אל עלינּו, נֹופלת ולהיֹותּה הּכסף עלילת עלינּו מתּגלּגלת להיֹות »ƒִֶֶַַַ¿ƒ¿…≈ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

'ּולאסּתּקפא ּתרּגמֹוׁשּתרּגם: ולא מּלין', 'ּתסקּופי ּדברים", "עלילֹות ּכדמתרּגמינן: להתעֹולל, לׁשֹון הּוא עלנא', ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
לׁשֹון: הּוא 'לאתרברבא', ׁשּתרּגם "ּולהתּגֹולל", הּמקרא לׁשֹון יב)אחר הּזהב",(קהלת ב)"ּגּלת ּגּלתּה(נחום "ּוהּצב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ

מלכּות לׁשֹון ׁשהּוא .העלתה" ְְֲֶַָָֹ

      ©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´¥®©§©§¬¥−̈
 ¤¬©©¨«¦

       ©«Ÿ§−¦´£Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈¦§¨«Ÿ¤
È‡ È∑(צז ּבּיא,(יבמות ארּמי: ּבלׁשֹון הּוא ותחנּונים ּבעיא לׁשֹון ƒ¬…ƒְְְְֲֲִִִִַַַָָ

סד)ּבּיא! È.(סנהדרין È∑:לנּו הּוא ל'(ב"ר)ירידה צריכים אנּו עכׁשו אחרים, לפרנס היינּו .'רגילים ִָ»…»«¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

    ©§¦º¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤©§§Ÿ¥½
      §¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−§¦§¨®©¨¬¤

 Ÿ−§¨¥«

       §¤¤©¥²©¬§§¨¥−¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§
  ¦¨¬©§¥−§©§§Ÿ¥«

      ©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³£¦¤Æ
       ̈©̧¨¤³©§Æ§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´¥¨®©¥¬

 £¥¤−¤¦§«
ÌÎÈ‰Ï‡∑(תנחומא)מטמֹון לכם נּתן אביכם ּבזכּות אביכם", "ואלהי ּכדאי, זכּותכם אין ואם ּבזכּותכם, :. אוראוראוראור ¡…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

     ©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨¥®©¦¤©̧¦Æ
    ©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−©«£«Ÿ¥¤«

LÈ‡‰ ‡Â∑:להם ּומּׁשאמר הּבית, ּפתח אליו ׁשּדּברּו עד חּוץ אֹותֹו ּדֹוחפים ׁשהיּו לפי הבאה, אחר הבאה «»≈»ƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
אחר ּובאּו נמׁשכּו לכם", .יו"ׁשלֹום אוראוראוראור ְְֲִֶַָָָָ

ÒBÈיח ˙ÈÏ ÏÚ‡ È‡ ‡‚ ÏÈ¿ƒÀ¿«»¬≈ƒ«¬¿≈≈
‡ÚB ˙B‡ ‡tÒk ˜ÒÚ ÏÚ Ó‡Â«¬»«≈««¿»¿ƒ«¿¬»»
‡˙‡Ï ÔÈÏÚÓ ‡‡ ‡˙ÈÓ˜¿«¿≈»¬«¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»
‡˙È È˜ÓÏ ‡ÏÚ ‡Ò‡Ï ‡ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¬»»¿ƒ¿≈»»»

:‡Ó ˙È ÓÏ ÔÈÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»»

ÒBÈיט ˙È ÏÚ ‡ÓÓ È ‡b ˙ÂÏ È˜¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»«≈≈
:‡˙È Ú˙ Ú ÏÈÓ«ƒƒ≈ƒ¿«≈»

˙‡כ ˙ÈÓ ÈB Ú Ó‡Â«¬»¿»ƒƒ≈«¿≈¿»
:‡ÈÚ ÔÓÏ ‡˙ÈÓ˜¿«¿≈»¿ƒ¿«ƒ»

È˙כא ‡˙ ‡˙Ó ˙ÈÏ ‡È˙‡ k ‰Â‰Â«¬»«¬≈»¿≈¿»»¿«¿»»
‡tÒk ÚB Ì b ÒÎ ‡‰Â ‡ÚB¬»»¿»¿«¿«¿¬≈«¿»»

:‡È ˙È ‡È˙‡Â Ï˜˙Ó¿«¿¿≈«¬≈¿»»≈ƒ»»

ÔÓÏכב ‡È ‡˙ÈB‡ ‡‡ ‡tÒÎÂ¿«¿»»√»»ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿«
‡tÒÎ ÈL ÔÓ ‡ÚÈ ‡Ï ‡ÈÚƒ»»¿«¿»»«ƒ«¿»»

:‡ÚB¿¬»»

‡ÔBÎ‰Ïכג ÔÏ˙ ‡Ï ÔBÎÏ ÌÏL Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ¿¬¡»¬
ÔBÎÈÚB ‡ÓÈÒ ÔBÎÏ ‰È ÔBÎ‡ ‡‰Ï‡Â∆¡»»«¬¿«¿ƒ»¿¬≈
˙È ÔB‰˙ÂÏ ˜Èt‡Â È˙ÂÏ ‡˙‡ ÔBÎtÒk«¿¿¬»¿»ƒ¿«≈¿»¿»

:ÔBÚÓLƒ¿

‰ÈÂכד ÒBÈ ˙ÈÏ ‡b ˙È ‡b ÏÈÚ‡Â¿»≈«¿»»À¿«»¿≈≈ƒ«
‡˙k ‰ÈÂ ÔB‰ÈÏ‚ BÒ‡Â ‡Ó«»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

:ÔB‰ÈÓÏ«¬»≈

      

B‚Â'.כג) ÌÎÏ ÌBÏLהאיׁש ּכן אמר »»∆¿ִֵַָָ
יֹוסף ׁשל ּכּונתֹו ּדעת מּבלי ְְִִֵֵֶַַַַָָמעצמֹו
ׁשאמרּו (ּתנחּומא) ז"ל ּולדבריהם היא, ְְְְִִֵֶֶַַָָמה
האב מּכח הּבן ּכח יפה מנּׁשה הּוא ְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּכי

ואֹומרֹו ּדבריו. על יסּכים ּכי אלוידע ְְְְְִִַַַַָָָ
ּדהיּו הּיראה ּבפניהם ׁשהּכר לפי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻּתיראּו,

האנׁשים: וּייראּו י"ח) (ּפסּוק ּדכתיב ְְְֲִִִִִֵַָָָיראים
Ô˙.מטמֹון ׁשםלכם טמן אדם איזה ּפי' »«ְֵֵֶֶַַָָָָָ

הּבעלים ּביאּוׁש לכם נתנֹו וה' ְְְִֵֶֶֶַַַָָָהּכסף
ּולחּזק אבדה, הכרזת על מצּוין אינם נח ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻּובני
ּכי להראֹות ׁשמעֹון את אליהם הֹוציא ְְְֲִִִִֵֶֶַָלּבם

להם: ֶָָׁשלֹום

B‚Â'.כד) ÌÈL‡‰ ˙‡ LÈ‡‰ ‡Âאמר «»≈»ƒ∆»¬»ƒ¿ַָ
ראׁשֹונה ּבפעם ּכי להיֹות ב', ּפעם ְְִִִֵַַַַָּכן
הּבית ּפתח ועמדּו נתעּכבּו ּכי הּכניסה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָנפסקה
וּיבא ׁשאמר והגם לּבית, ׁשּיּכנסּו קדם ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּפרּוׁש
אֹומרֹו ּדר על הּוא יֹוסף ּביתה וגֹו' ְְִֵֵֶֶַָָהאיׁש
לחרן, ללכת הּוא ׁשהּכּונה חרנה וּיל ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ(וּיצא)

              

      ©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´¨«§½
  ¦¨−¬Ÿ§¨«¤

eÈiÂ∑נאים ּבכלים עּטרּוהּו .הזמינּו, «»ƒְְְִִִִִֵָ

      ©¨³Ÿ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬£¤§¨−̈
  ©¨®§¨©¦§©«£−¨«§¨

‰˙Èa‰∑לטרקלין הּובאּו(מּפרֹוזּדֹור ּכבר הלא ליּה: ּדקׁשיא הּביתה", ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו "וּיביאּו ּבתראה: מ"הּביתה" ּדרׁש"י ּדּיּוקֹו נראה «»¿»ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ודֹוק לטרקלין מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי ּכרח על אּלא יֹוסף ׁשל .)ּביתֹו אוראוראוראור ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

       ©¦§©³¨¤Æ§¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬©¨¥−
    אוראוראוראור £¤´£©§¤®©«¤−¨«

      ©«Ÿ§À¨²§©§§¬§¨¦−¤´¨®©¦§−
©¦§©«£«

eÂÁzLiÂ e„wiÂ∑לארץ מׁשּתּטח - הׁשּתחואה קדקד, ּכפיפת - קידה ׁשלֹום. ׁשאלת .על «ƒ¿«ƒ¿«¬Àְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

      ©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´¨¦»¤¦¼©ÀŸ¤
       £¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬£©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬

  ¨§§−§¦«
Èa ÁÈ ÌÈ‰Ï‡∑,נֹולד לא עדין ּובנימין ,"עבּד את אלהים "אׁשרֿחנן חנינה: ׁשמענּו ׁשבטים ּבׁשאר ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבחנינה יֹוסף ּברכֹו לכ. ְְֲִֵֵַָָ

     

      ©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½©§©¥−¦§®
   ©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

ÂÈÓÁ eÓÈ∑?'ּבנים ל 'יׁש הּוא'. היכן יֹודע ואיני לי היה 'אח לֹו: אמר מאם'? אח ל 'יׁש ׁשאלֹו: ƒƒ¿¿«¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
הּללּו'? ׁשמֹות ׁשל ּטיבן 'מה לֹו: אמר וגֹו''. ובכר 'ּבלע לֹו: אמר ּׁשמם'? 'ּומה לֹו: אמר עׂשרה'. לי 'יׁש לֹו: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָאמר
אׁשּבל, לאּמי. ּבכֹור ׁשהיה ּבכר, האּמֹות. ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו: אׁשר והּצרֹות אחי ׁשם על 'ּכּלם לֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻאמר

ּב נעים ׁשהיה ונעמן, ּבאכסניא. ׁשּנתּגּיר ּגרא, אל. מּפיׁשּׁשבאֹו מּפים, היה. וראׁשי היה, אחי וראׁש, אחי יֹותר. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּבמּסכת ּכדאיתא ּכֹוכבים', העֹובדי לבין ׁשּירד וארד, חּפתֹו. אני ראיתי ולא חּפתי ראה ׁשּלא וחּפים, למד. ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻאבי

רחמיו נכמרּו מּיד מׁשנה:∑eÓ.סֹוטה, ּובלׁשֹון עד)נתחּממּו, ארּמי:(ב"מ ּובלׁשֹון זיתים', ׁשל הּכמר (פסחים'על ְְֲִִַָָָƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
רעב.נא) זלעפֹות מּפני קמטים, קמטים ונקמטּו נתחּממּו נכמרּו", ּכתּנּור "עֹורנּו ּובּמקרא: ּבׂשרא', מכמר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ'מּׁשּום

ונתּכּוץ נקמט אֹותֹו, ּכׁשּמחּממין עֹור ּכל ּדר .ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

BÈכה Ï „ ‡zz ˙È eÈ˙‡Â¿«¿ƒ»ƒ¿À¿»«¿«≈
eÏÈÈ ˙ È‡ eÓL È‡ ‡˙eÈLa¿≈»¬≈¿»¬≈«»≈¿

:‡ÓÁÏ«¿»

È˙כו Ï e‡È˙È‡Â ‡˙ÈÏ BÈ ÏÂ¿«≈¿≈»¿«¿ƒ≈»
Ï e„Èe ‡˙ÈÏ B‰È„È È ‡zzƒ¿À¿»ƒƒ≈¿«¿»¿ƒ≈

:‡‡Ï¿«¿»

‡Beכז ÌÏL‰ Ó‡Â ÌÏLÏ B‰Ï ÏÈ‡Le¿≈¿ƒ¿««¬««¿«¬
:Ìi  „‰ ezÓ‡ È ‡»»ƒ¬«¿««¿««»

כח „ ‡e‡Ï Ï ÌÏL eÓ‡Â«¬»¿«¿«¿»¿»»«¿«
:e„Èe ee Ìi«»¿»¿ƒ

aכט È‰eÁ‡ ÈÓÈa ˙È ‡ÁÂ È‰BÈ e¿«≈ƒ«¬»»ƒ¿»ƒ¬ƒ«
ezÓ‡ È ‡È BeÁ‡ È„‰ Ó‡Â ‡ƒ≈«¬«»≈¬¿≈»ƒ¬«¿
:Èa Ï ÌÁ˙È ÈÈ Ì„ Ó Ó‡Â ÈÏƒ«¬«ƒ√»¿»ƒ¿««¬»¿ƒ

Ïל È‰BÓÁ eÏÏB˙‡ È‡ BÈ ÈÁB‡Â¿ƒ≈¬≈ƒ¿¿«¬ƒ«
˙Èa B„‡Ï ÏÂ ÈÓÏ ‡e È‰eÁ‡¬ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈

:˙ ‡e ‡LÓƒ¿¿»¿»«»

      

לדּבר ׁשרצּו וטעם נכנסּו, לא עדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹּולעֹולם
אם למה ּביאתם לדעת הּכסף על קדם ְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעּמֹו
ואחר יׂשראל יעׂשה מה לדעת לרע אם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָלטֹוב
וּיבא לֹומר ב' ּפעם הצר אליהם ְְֲֵֵֶַַַַַָָֻּתׁשּובתֹו
ׁשּלֹו: המׁשּבח ּבית ּפרּוׁש יֹוסף ּביתה ְִִֵֵֵֶַַָָָֻהאיׁש,

BÂ.כו) ‰˙Èa‰ BÂ BÏ e‡ÈiÂלחדר ּפי' «»ƒ¿«»¿»¿ְֵֶֶ
ּבּבית אחר ּבחדר היּו והם לֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻהמיחד

למקֹום אצלֹו ׁשּנכנסּו הּכתּוב והֹודיע ְְְְְְִִֶֶַַַָָעצמֹו,
הּמנחה: להכניס ּבֹו ְְְִִֶַַָָָׁשהיה

ÌBÏLÏ.כז) Ì‰Ï Ï‡LiÂׁשאל מּתחּלה ּפי' «ƒ¿«»∆¿»ְִִֵַָָ
לׁשאל להקּדים מהּמּוסר הּוא ּכי ְְְְִִִִֵַַָָֹּבׁשלֹומם

אֹומרֹו והּוא לפניו, אׁשר את להםׁשלֹום ְְְֲֶֶֶָָָָ
ׁשם אינּנּו אׁשר על ׁשאל ּכ ואחר ְְֲֵֶֶַַַַָָָָלׁשלֹום

וגֹו': אביכם ְֲֲִֶָהׁשלֹום

ÌBÏL‰.'וגֹו הּזקן יצּדקאביכם אי קׁשה ¬»ְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשא קדם ׁשלֹום חי.לׁשאל העֹודּנּו לת ְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ּׁשּפרׁש מה היא הּׁשלֹום ּבׁשאלת הּכּונה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואם
ּבתׁשּובת ּגם ּכפל. לּמה חי העֹודּנּו ְְְִֶַַַַָָָָּבאֹומרֹו
אחר חי עֹודּנּו וגֹו' ׁשלֹום ׁשאמרּו קׁשה ְְִֶֶֶַַַָָָָָהאחים
חי. עֹודּנּו ּבאֹומרם חּדּוׁש מה ׁשלֹום ְְְִֶֶַָָָָׁשאמרּו
עּתה ּכחֹו אז ּככחֹו אם לֹומר ׁשּנתּכּון ְְְִִֵֶַַַַָָֹֹואּולי



סי               

      ©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´¨«§½
  ¦¨−¬Ÿ§¨«¤

eÈiÂ∑נאים ּבכלים עּטרּוהּו .הזמינּו, «»ƒְְְִִִִִֵָ

      ©¨³Ÿ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬£¤§¨−̈
  ©¨®§¨©¦§©«£−¨«§¨

‰˙Èa‰∑לטרקלין הּובאּו(מּפרֹוזּדֹור ּכבר הלא ליּה: ּדקׁשיא הּביתה", ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו "וּיביאּו ּבתראה: מ"הּביתה" ּדרׁש"י ּדּיּוקֹו נראה «»¿»ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ודֹוק לטרקלין מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי ּכרח על אּלא יֹוסף ׁשל .)ּביתֹו אוראוראוראור ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

       ©¦§©³¨¤Æ§¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬©¨¥−
    אוראוראוראור £¤´£©§¤®©«¤−¨«

      ©«Ÿ§À¨²§©§§¬§¨¦−¤´¨®©¦§−
©¦§©«£«

eÂÁzLiÂ e„wiÂ∑לארץ מׁשּתּטח - הׁשּתחואה קדקד, ּכפיפת - קידה ׁשלֹום. ׁשאלת .על «ƒ¿«ƒ¿«¬Àְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

      ©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´¨¦»¤¦¼©ÀŸ¤
       £¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬£©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬

  ¨§§−§¦«
Èa ÁÈ ÌÈ‰Ï‡∑,נֹולד לא עדין ּובנימין ,"עבּד את אלהים "אׁשרֿחנן חנינה: ׁשמענּו ׁשבטים ּבׁשאר ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבחנינה יֹוסף ּברכֹו לכ. ְְֲִֵֵַָָ

     

      ©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½©§©¥−¦§®
   ©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

ÂÈÓÁ eÓÈ∑?'ּבנים ל 'יׁש הּוא'. היכן יֹודע ואיני לי היה 'אח לֹו: אמר מאם'? אח ל 'יׁש ׁשאלֹו: ƒƒ¿¿«¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
הּללּו'? ׁשמֹות ׁשל ּטיבן 'מה לֹו: אמר וגֹו''. ובכר 'ּבלע לֹו: אמר ּׁשמם'? 'ּומה לֹו: אמר עׂשרה'. לי 'יׁש לֹו: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָאמר
אׁשּבל, לאּמי. ּבכֹור ׁשהיה ּבכר, האּמֹות. ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו: אׁשר והּצרֹות אחי ׁשם על 'ּכּלם לֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻאמר

ּב נעים ׁשהיה ונעמן, ּבאכסניא. ׁשּנתּגּיר ּגרא, אל. מּפיׁשּׁשבאֹו מּפים, היה. וראׁשי היה, אחי וראׁש, אחי יֹותר. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּבמּסכת ּכדאיתא ּכֹוכבים', העֹובדי לבין ׁשּירד וארד, חּפתֹו. אני ראיתי ולא חּפתי ראה ׁשּלא וחּפים, למד. ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻאבי

רחמיו נכמרּו מּיד מׁשנה:∑eÓ.סֹוטה, ּובלׁשֹון עד)נתחּממּו, ארּמי:(ב"מ ּובלׁשֹון זיתים', ׁשל הּכמר (פסחים'על ְְֲִִַָָָƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
רעב.נא) זלעפֹות מּפני קמטים, קמטים ונקמטּו נתחּממּו נכמרּו", ּכתּנּור "עֹורנּו ּובּמקרא: ּבׂשרא', מכמר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ'מּׁשּום

ונתּכּוץ נקמט אֹותֹו, ּכׁשּמחּממין עֹור ּכל ּדר .ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

BÈכה Ï „ ‡zz ˙È eÈ˙‡Â¿«¿ƒ»ƒ¿À¿»«¿«≈
eÏÈÈ ˙ È‡ eÓL È‡ ‡˙eÈLa¿≈»¬≈¿»¬≈«»≈¿

:‡ÓÁÏ«¿»

È˙כו Ï e‡È˙È‡Â ‡˙ÈÏ BÈ ÏÂ¿«≈¿≈»¿«¿ƒ≈»
Ï e„Èe ‡˙ÈÏ B‰È„È È ‡zzƒ¿À¿»ƒƒ≈¿«¿»¿ƒ≈

:‡‡Ï¿«¿»

‡Beכז ÌÏL‰ Ó‡Â ÌÏLÏ B‰Ï ÏÈ‡Le¿≈¿ƒ¿««¬««¿«¬
:Ìi  „‰ ezÓ‡ È ‡»»ƒ¬«¿««¿««»

כח „ ‡e‡Ï Ï ÌÏL eÓ‡Â«¬»¿«¿«¿»¿»»«¿«
:e„Èe ee Ìi«»¿»¿ƒ

aכט È‰eÁ‡ ÈÓÈa ˙È ‡ÁÂ È‰BÈ e¿«≈ƒ«¬»»ƒ¿»ƒ¬ƒ«
ezÓ‡ È ‡È BeÁ‡ È„‰ Ó‡Â ‡ƒ≈«¬«»≈¬¿≈»ƒ¬«¿
:Èa Ï ÌÁ˙È ÈÈ Ì„ Ó Ó‡Â ÈÏƒ«¬«ƒ√»¿»ƒ¿««¬»¿ƒ

Ïל È‰BÓÁ eÏÏB˙‡ È‡ BÈ ÈÁB‡Â¿ƒ≈¬≈ƒ¿¿«¬ƒ«
˙Èa B„‡Ï ÏÂ ÈÓÏ ‡e È‰eÁ‡¬ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈

:˙ ‡e ‡LÓƒ¿¿»¿»«»

      

לדּבר ׁשרצּו וטעם נכנסּו, לא עדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹּולעֹולם
אם למה ּביאתם לדעת הּכסף על קדם ְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעּמֹו
ואחר יׂשראל יעׂשה מה לדעת לרע אם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָלטֹוב
וּיבא לֹומר ב' ּפעם הצר אליהם ְְֲֵֵֶַַַַַָָֻּתׁשּובתֹו
ׁשּלֹו: המׁשּבח ּבית ּפרּוׁש יֹוסף ּביתה ְִִֵֵֵֶַַָָָֻהאיׁש,

BÂ.כו) ‰˙Èa‰ BÂ BÏ e‡ÈiÂלחדר ּפי' «»ƒ¿«»¿»¿ְֵֶֶ
ּבּבית אחר ּבחדר היּו והם לֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻהמיחד

למקֹום אצלֹו ׁשּנכנסּו הּכתּוב והֹודיע ְְְְְְִִֶֶַַַָָעצמֹו,
הּמנחה: להכניס ּבֹו ְְְִִֶַַָָָׁשהיה

ÌBÏLÏ.כז) Ì‰Ï Ï‡LiÂׁשאל מּתחּלה ּפי' «ƒ¿«»∆¿»ְִִֵַָָ
לׁשאל להקּדים מהּמּוסר הּוא ּכי ְְְְִִִִֵַַָָֹּבׁשלֹומם

אֹומרֹו והּוא לפניו, אׁשר את להםׁשלֹום ְְְֲֶֶֶָָָָ
ׁשם אינּנּו אׁשר על ׁשאל ּכ ואחר ְְֲֵֶֶַַַַָָָָלׁשלֹום

וגֹו': אביכם ְֲֲִֶָהׁשלֹום

ÌBÏL‰.'וגֹו הּזקן יצּדקאביכם אי קׁשה ¬»ְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשא קדם ׁשלֹום חי.לׁשאל העֹודּנּו לת ְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ּׁשּפרׁש מה היא הּׁשלֹום ּבׁשאלת הּכּונה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואם
ּבתׁשּובת ּגם ּכפל. לּמה חי העֹודּנּו ְְְִֶַַַַָָָָּבאֹומרֹו
אחר חי עֹודּנּו וגֹו' ׁשלֹום ׁשאמרּו קׁשה ְְִֶֶֶַַַָָָָָהאחים
חי. עֹודּנּו ּבאֹומרם חּדּוׁש מה ׁשלֹום ְְְִֶֶַָָָָׁשאמרּו
עּתה ּכחֹו אז ּככחֹו אם לֹומר ׁשּנתּכּון ְְְִִֵֶַַַַָָֹֹואּולי



סב              
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˜t‡˙iÂ∑:לׁשֹון והּוא יב)נתאּמץ, רּפה",(איוב אפיקים "ּומזיח «ƒ¿««ְְְְֲִִִִִֵַַָ

מא)וכן: מגּנים(שם חֹוזק"אפיקי .". ְֲִִִֵֵֶָ

       ©¨¦¬²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º¨«Ÿ§¦³¦Æ
       §©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À¤«¡³Ÿ¤¨«¦§¦Æ¤½¤

  ¦«¥¨¬¦−§¦§¨«¦
‡Â‰ ‰B˙Èk∑לּדבר טעם נתן ואּונקלֹוס העברים, את לאכל לּמצרים הּוא ׂשנאּוי .ּדבר ƒ≈»ƒְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

      ©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½§©¨¦−¦§¦«¨®©¦§§¬
  ̈«£¨¦−¦¬¤¥¥«

B˙Îk Îa‰∑ּכּסדר הסּבּו אחת, אם ּבני ּוזבלּון, יּׂששכר יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, 'ראּובן, וקֹורא: ּבּגביע מּכה «¿…ƒ¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
אצלי יׁשב אם, לי אין ואני אם, לֹו אין זה אמר: לבנימין ׁשהּגיע ּכיון ּכּלם, וכן ּתֹולדֹותיכם', סדר ׁשהּוא .הּזה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

       ©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤©§©¦§¨¦²
      ¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬©¦§§−¦«

˙‡NÓ∑מנֹות.˙B„È LÓÁ∑וא ּומנּׁשה ואסנת יֹוסף ּומׂשאת אחיו, עם B.פריםחלקֹו ekLiÂ∑(ב"ר) «¿…ָ»≈»ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ«ƒ¿¿ƒ
ׁשתּו הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין ׁשתּו לא ׁשּמכרּוהּו, .ּומּיֹום ְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹ

     ©§©º¤£¤´©¥»¥Ÿ¼©¥º¤©§§³Ÿ
       ̈«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬«§−§¥®§¦¬¤«¤¦−§¦¬

 אוראוראוראור ©§©§«

      §¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©©¨½Ÿ
       §¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬¦¥«

Èb∑:מדרינ"ש לֹו וקֹורין אר ּכֹוס ¿ƒ«ְִָֹ

     ©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨©«£«Ÿ¥¤«

       ¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³¨©Æ©«£¤´
      ©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®§¦©§¨Æ§¨«©§¨´

     £¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©¨«

Ó‡Âלא ÔÈÁ˙‡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 d ÔÈÏÎ‡c È‡ÓÏe¿ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ≈ƒ¿≈¬≈»
È‡ ‡ÓÁÏ È‡ Ì ÏÎÈÓÏ È‡Ó ÔÈÏÎÈ»¿ƒƒ¿»≈¿≈«ƒƒ¿»≈«¿»¬≈
:ÔÈÏÎ‡ È‡ dÏ ÔÈÏÁ„ È‡Óc ‡È¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ¿»≈»¿ƒ

Èe‡לג d˙eÈk ‡a È‰BÓ„˜ eÁÒ‡Â¿«¿»√»ƒ«»¿«¿≈¿≈»
:dÁÏ b ‡i e‰Ó˙e d˙ekƒ¿≈≈¿»À¿«»¿«¿«¿≈

ÈÒeלד ÔB‰ÈÓ„˜Ï È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔÈ˜ÏÁ Ïe¿«√»ƒƒ√»ƒ»√»≈¿ƒ
‡LÓÁ ÔB‰lÎ„ È˜ÏÁÓ ÔÓÈ„ ‡˜ÏÁ¬»»¿ƒ¿»ƒ≈√»≈¿»¿«¿»

:d e‡ÈÂe e‡È˙Le ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÈÏÓא ÓÈÓÏ d˙Èa Ï ‡ÓÓ Èc ˙È „È˜Ùe«ƒ»ƒ¿«»«≈≈¿≈«¿≈
ÔÈÏÎÈ È„ ‰Ók ‡eÈ ‡i ÈB ˙È»¬≈À¿«»ƒ»¿»ƒ»¿ƒ

:dB ÌeÙa b ÛÒk ÈeLÂ ÈÏÓÏ¿«¿≈¿«ƒ¿«¿«¿¬≈

ÌeÙaב ÈeLz ‡tÒÎ„ ‡„Èl˜ È„Èl˜ ˙ÈÂ¿»«ƒƒ«ƒ»¿«¿»¿«≈¿
„Â È‰BÈ ÛÒk ˙ÈÂ ‡È„ ‡B¬»ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒƒ«¬«

:ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿≈ƒ«ƒ

‡Ôeג et˙‡ ‡iÂ ‰ ‡Ù«¿»¿»¿À¿«»ƒ¿«»ƒ
:ÔB‰ÈÓÁÂ«¬»≈

ÛÒBÈÂד e˜ÈÁ‡ ‡Ï ‡z˜ ÔÓ e˜Ù Ôe‡ƒ¿»ƒ«¿»»«¿ƒ¿≈
˙a Û„ Ìe˜ d˙Èa Ï ‡ÓÓ È„Ï Ó‡¬«¿ƒ¿«»«≈≈¿«»«
‰ÓÏ ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ôe˜a„˙Â ‡ibÀ¿«»¿«¿¿ƒ¿≈«¿¿»

:‡˙ ÛÏÁ ‡LÈa ÔezÓÏL‡«¿∆¿ƒ»√»«¿»

      

לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא הּזקנה, לצד החלׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַָֻאֹו
ולזה הּקֹודם, ּבּזמן ׁשהיה ּכמֹות ּפרּוׁש ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָעֹודּנּו
ׁשאלת קדם ׁשלֹום ׁשאלת לסּדר ּכן ּגם ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹנתחּכם
ּוכפי ׁשּפרׁשנּו, ּכמֹו ּכּונתֹו להבין חי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהעֹודּנּו
ּבׁשאלת נכללת אינּה חי העֹודּנּו ׁשאלת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָזה
קצת ואפסּו ׁשהזקין אדם על ּגם ּכי לֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָהּׁשלֹום
לֹו:- ׁשלֹום עליו יאמר הּטבע ּכפי ְִֵֵֶַַָָָָָֹּכחֹותיו

BÂ.אֿב) ÈÈb ˙‡Â BÂ ‡lÓלדעת צרי «≈¿¿∆¿ƒƒ¿ִַַָָ
הלא לצערם ואם אּלּו. ּבענינים יֹוסף ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹטעם
ואכל הּׁשלֹום ּבלּבֹו ּגמר ּכי מֹוכיחים ְְֲִִִִַַַַָָָָמעׂשיו
נתּכּון ּכי ואּולי ׁשלֹום. להם והראה עּמהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשתה
הּגנבה עון להם ׁשּיכּפר ּכדי הא' ּדברים. ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻלג'
ׁשּיהיה ּכדי חׁשד ּדברי להם עֹוׂשה היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּגנבּוהּו
ויכּפר יֹוסף ׁשל עצמֹו העון מין על ְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻהּבׁשת

ּבנימין על נפׁשם יּתנּו אם לראֹות והּב' ְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹעונם.
אחוה מדידת מֹודדין ּכי יּכיר זה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָּובאמצעּות
ענין להם לרמז הג' עונם, להם ויכּפר אחיו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעם
ׁשּמּכיר מי יׁש ּכי להרּגיׁש יתחילּו אּולי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָהּגנבה
רֹומז ׁשהיה לֹו מצינּו וכן הּלז, ּבּבית ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמעׂשיהם
ל"ג) (מ"ג ּדכתיב אחרים ּבפרטים הּדבר ְְֲִִִִִֵֶַָָָָלהם
רּבֹות: וכאּלה וגֹו' ּכבכרתֹו הּבכר לפניו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹוּיׁשבּו

              

         £´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬§©¥−®
  החהחהחהח אוראוראוראור £¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«
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È„ÚÏ ‰ÏÈÏ∑עלינּו יהי הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מאת חס ,'לעבדי 'חס ותרּגּום: ּגנאי. לׁשֹון לנּו, הּוא חּלין »ƒ»«¬»∆ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ
וׁשלֹום' 'חס ּבּגמרא: יׁש והרּבה זאת, החהחהחהח.מעׂשֹות אוראוראוראור ְְְְֲֵֵֵַַָָָָֹ

        ¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ¥¤−
         ¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«

'B‚Â ÛÒk Ô‰∑,ּבּתֹורה האמּורים וחמר קל מעׂשרה אחד זה ≈∆∆¿ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
רּבה ּבבראׁשית מנּויין .וכּלן ְְְִִִֵַָָֻ

       

רהרהרהרה רהאמרהאמרהאמרהאמ וחמרוחמרוחמרוחמר קלקלקלקל מרהמרהמרהמרה אחדאחדאחדאחד ח)זהזהזהזה מד, יריד(רש"י  יב אר  י א ימי רי  ר"י ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
 ב ר ,רמ וא יו  וחמר  ואי , א ירח א  ואי ,רא  רימְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אי, מ א ראי י   דמא ר וחמר  רמ אחד   מא   ,   וחמר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ר ימי יב)ואי ו, (וארא  י א ר וא , בדמ רח מר מ א ראי  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

        £¤̧¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬©«Ÿ¦−
החהחהחהח אוראוראוראור ©«£¨¦«

a„˜‡ה ‡e‰Â a ÈBa È˙ ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈¿»≈ƒƒ≈¿»»»
:Ôe„Ú È Ôe‡‡ a ˜„Ó¿»≈≈«¿∆¿ƒ¬«¿

iÓb˙t‡ו ˙È ÔB‰nÚ ÏÈlÓe Ôep˜Èa„‡Â¿«¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

iÓb˙k‡ז ÈBa ÏlÓÈ ‰ÓÏ Ï eÓ‡Â«¬»≈¿»¿«≈ƒƒ¿ƒ¿»«»
‡Ób˙k „aÚÓlÓ ÈÚÏ Ò ÔÈl‡‰»ƒ≈«¿«¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»

:ÔÈ„‰»≈

ÚB‡ח ea ‡k‡ È ‡tÒ ‡‰»«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»
e‚ ÔÈ‡Â ÔÚ„ ‡Ú‡Ó Ï È‰BÈ˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«¿∆¿≈ƒ¿
ÛÒ ÔÈÓ ‡‰„ B‡ ‡tÒk Ba ˙ÈaÓƒ≈ƒ»«¿»«¬»»ƒƒ¿«

:‰„ ÔÈÓ B‡»ƒƒ¿»

Û‡Âט ˙ÈÓe ÈÚÓ nÚ È Èƒƒ¿¿«ƒ≈≈«¿»ƒ¿«
:ÔÈÚÏ ÈBaÏ È‰ ‡‡¬«¿»¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ

      

B‚Â'.ה) ‰Ê ‡BÏ‰להיֹות להזּכירֹו הצר לא ¬∆¿ְְְְִִַַֹֻ
ּבאמּתחת הּגביע הּנֹותן הּוא הּלז ְְִִֵַַַַַַָָָָהאיׁש
ּומּובן להזּכירֹו צרי היה לא לזה ְְְִִִִֶַָָָָָָֹּבנימין,

וכּונתא מדּבר. הּוא הּגביע ׁשעל הּדבר צלֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבּגנבה הרּגׁשתם טעם להֹודעת הּוא ְְְְֵַַַַַָָָָָָָּדבריו
ידיהם מעׂשה ׁשהּדברים יּגיד זה ּכי ּומּיד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּתכף

אמר לזה ּכֹוננּו, יׁשּתהאׁשר אׁשר זה הלא ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַָָֹ
ּדבר הּוא זה ּומּצד ּבתמידּות ּפי' ּבֹו ְֲִִִִֵֶַָָֹאדני
לגנבתֹו, ּתכף ידעֹו ּומּזה ּבֹו להׁשּתּמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרגיל
לדבריו טעם לתת ּבא ינחׁש נחׁש והּוא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָואֹומרֹו
חׁשד ולא ּגנבּוהּו ׁשהם ּבפׁשיטּות זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּבדר
מה נחׁש ּפרּוׁש ינחׁש נחׁש אמר לזה ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבזּולת,
נחׁש ּובֹו להיֹות ּׁשעתיד מה ינחׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּׁשּלפניו
נתנּו זה לטעם ּכי ואּולי יגנבּוהּו, הם ּכי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָוידע

הליכתם: אחר עליו ֲִֵַַָָָָלב
˙Ú‰.עׂשיתם ׁשאמראׁשר אחר קׁשה ¬≈…∆ֲֲִֶֶֶֶַַַָָ

מה טֹובה ּתחת רעה ׁשּלמּתם ְִֶַַַַָָָָָלּמה
לֹומר לּמקֹום אין הלא וגֹו'. הרעֹותם ְְֲֲֵֵֶַָֹ

ואּולי טֹובה. ּתחת רעה ּכמׁשּלם ּבעֹולם ְְִֵַַַַָָָָָָָרעה
מּמה ההפּכּיּות הֹוכחת לסּתר ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹׁשּנתּכּון
זה ּכי ּבאמּתחתם, הּׁשכּוח הּכסף ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָּׁשהחזירּו
ּכסף עּמהם ׁשהׁשיבּו ּגּלּו אליו אׁשר ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָהאיׁש
ּכסף הן ק"ו יעׂשה ּכן ואם אּתם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנמצא

,ּכ אחר ׁשהׁשיבּוהּו ּכמֹו נגנב ואי ְְְְִִֵֵֶַַָֹוגֹו'
ּבזה ּכי עׂשיתם אׁשר הרעֹותם אמר ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָלזה
אתכם ׁשהחזקּתי חזקה לאֹותּה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָסתרּתם
ּבהׁשבת עׂשיתם אׁשר ּבּמעׂשה ְְֲֲֲֲִֶֶֶַַַַַָּבכׁשרּות
אמת אנׁשי לא ּכי חזקתם והּורעה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּכסף
והּוא מקרה ּבדר הּמעׂשה אני ותֹולה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַהם
מּמּוסר ולא הּגּנבים ּגם יעׂשּו אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹמהּמקרים

ְֵַהׂשּכל:
„BÚּפרּוׁש עׂשיתם אׁשר הרעתם ּבאֹומרֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֹירצה

ּגּלּו זה ּדבר ּבאמצעּות ּכי הּכסף ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּבהׁשבת
אדרּבה זה הּכסף ּׁשהחזירּו מה ּכי ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאדעּתם
ּבעלי ּבאנׁשים אֹותם להחזיק ּכן עׂשּו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהרׁשע
וימצאּו ּבהם יאמינּו זה ׁשּבאמצעּות ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָאמּונה
מּכסף וחׁשּוב יקרים ּדברים לגנב ְְְְִִִִֶֶָָָָֹמקֹום
מהּכסף הער ליקר הּגביע מחזיק ּכי ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמּוׁשב,

עּמהם: ִִֵֶֶָׁשהׁשיבּו
B‚Â'.ז) Èk 'B‚Â a„È ‰nÏמה ּפי' »»¿«≈¿«¿»ƒ¿ֵַ

הּדברים מּבעיא לא לּדברים, לֹו יׁש ְְְִִִֵַַָָָָָֹּמקֹום
לדּבר לֹו ראּוי אין להם הּדֹומה אּלא ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמם
לעׂשֹות לעבדי חלילה זה לכעּור ּדדֹומה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָּכל

אֹומרֹו והּוא לזה, ּדֹומה האּלה.אפּלּו ּכּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
זה ק"ו סתר ּכבר והּוא וגֹו' ּכסף הן ְְְְְֵֶֶֶַָָואֹומרֹו
מה ּבין טענתֹו לסּתר נתּכּונּו ׁשּפרׁשּתי, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹּכמֹו

לחזקת סתרּו ּכי לֹומר ּכּונתֹו ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּׁשּפרׁשנּו
מקרה, ּדבר אּלא אמּונתם לצד אינּה ּכי ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָהׁשבה
מקרה ּדר זה ּדבר יהיה ּכי אמת הן ּכי ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאמרּו
לא אבל האּלה, ּכּדברים לעׂשֹות ּגזלן ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּבאיׁש
למקֹום והֹוליכֹו ּבֹו ׁשּזכה ׁשאחר זה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָּבסדר
הּוא קׁשה נאמן לאיׁש אפּלּו רּבים ימים ְֱֲִִִִֶֶַָָָָרחֹוק
אלי הׁשיבּנּו ואנּו הּנאכל, ּגזל להׁשיב ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאצלֹו
מציאּות למרחֹוק, ּבֹו ׁשּזכינּו אחר ּכנען ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָמארץ
ּוכנגד ּגמּור. הּנאמן ּבבחינת אּלא יּמצא לא ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה
נתּכּוּנּו למרמה ּכי לֹומר ּׁשּנתחּכמּת ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָמה
אם יצּדקּו ּדבריו ּכי אמת הן הּכסף, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻּבהׁשבת
יהיּו לנחׁש לפעּלתֹו אצלם נחׁשב הּגביע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהיה
אצלם הּוא האמת ּכפי אבל ּכטענתֹו ְְְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָהּדברים
לא וגם ינחׁשּו לא ּכי ּבעלמא ּכסף ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹּכׁשאר
ּכסף ּכׁשאר אּלא אצלם ואינֹו ּבֹו לנחׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָידעּו
אינֹו ּפי' וגֹו' ּכסף וגֹו' נגנב אי אֹומרֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֹוהּוא
ּׁשאמרּו ּומה ּכסף. ּבגדר אּלא הּגביע ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאצלנּו
הּגביע יֹודעים ׁשאינם לֹומר נתּכּונּו זהב ְְְִִִֵֶַַַַָָָָאֹו
וזה זהב אֹו ּכסף הּוא אם עליו טֹוען ְִֵֶֶֶֶָָָָׁשהּוא

עּקר: ּכל ּבֹו ידיעה להם ׁשאין ְִִִֵֶֶַָָָָיּגיד
B‚Â'.ט) ‡nÈ ‡נח ּבן ּכמׁשּפט ּפרּוׁש ¬∆ƒ»≈¿ְְִֵֶַַֹ

נז) (סנהדרין הּגנבה על אנחנּוׁשּנהרג וגם ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָ
עבדים: להיֹות עצמנּו ְְְְֲִִִֵַַָמחּיבין
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B‚Â'.ה) ‰Ê ‡BÏ‰להיֹות להזּכירֹו הצר לא ¬∆¿ְְְְִִַַֹֻ
ּבאמּתחת הּגביע הּנֹותן הּוא הּלז ְְִִֵַַַַַַָָָָהאיׁש
ּומּובן להזּכירֹו צרי היה לא לזה ְְְִִִִֶַָָָָָָֹּבנימין,

וכּונתא מדּבר. הּוא הּגביע ׁשעל הּדבר צלֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבּגנבה הרּגׁשתם טעם להֹודעת הּוא ְְְְֵַַַַַָָָָָָָּדבריו
ידיהם מעׂשה ׁשהּדברים יּגיד זה ּכי ּומּיד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּתכף

אמר לזה ּכֹוננּו, יׁשּתהאׁשר אׁשר זה הלא ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַָָֹ
ּדבר הּוא זה ּומּצד ּבתמידּות ּפי' ּבֹו ְֲִִִִֵֶַָָֹאדני
לגנבתֹו, ּתכף ידעֹו ּומּזה ּבֹו להׁשּתּמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרגיל
לדבריו טעם לתת ּבא ינחׁש נחׁש והּוא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָואֹומרֹו
חׁשד ולא ּגנבּוהּו ׁשהם ּבפׁשיטּות זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּבדר
מה נחׁש ּפרּוׁש ינחׁש נחׁש אמר לזה ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבזּולת,
נחׁש ּובֹו להיֹות ּׁשעתיד מה ינחׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּׁשּלפניו
נתנּו זה לטעם ּכי ואּולי יגנבּוהּו, הם ּכי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָוידע

הליכתם: אחר עליו ֲִֵַַָָָָלב
˙Ú‰.עׂשיתם ׁשאמראׁשר אחר קׁשה ¬≈…∆ֲֲִֶֶֶֶַַַָָ

מה טֹובה ּתחת רעה ׁשּלמּתם ְִֶַַַַָָָָָלּמה
לֹומר לּמקֹום אין הלא וגֹו'. הרעֹותם ְְֲֲֵֵֶַָֹ

ואּולי טֹובה. ּתחת רעה ּכמׁשּלם ּבעֹולם ְְִֵַַַַָָָָָָָרעה
מּמה ההפּכּיּות הֹוכחת לסּתר ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹׁשּנתּכּון
זה ּכי ּבאמּתחתם, הּׁשכּוח הּכסף ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָּׁשהחזירּו
ּכסף עּמהם ׁשהׁשיבּו ּגּלּו אליו אׁשר ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָהאיׁש
ּכסף הן ק"ו יעׂשה ּכן ואם אּתם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנמצא

,ּכ אחר ׁשהׁשיבּוהּו ּכמֹו נגנב ואי ְְְְִִֵֵֶַַָֹוגֹו'
ּבזה ּכי עׂשיתם אׁשר הרעֹותם אמר ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָלזה
אתכם ׁשהחזקּתי חזקה לאֹותּה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָסתרּתם
ּבהׁשבת עׂשיתם אׁשר ּבּמעׂשה ְְֲֲֲֲִֶֶֶַַַַַָּבכׁשרּות
אמת אנׁשי לא ּכי חזקתם והּורעה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּכסף
והּוא מקרה ּבדר הּמעׂשה אני ותֹולה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַהם
מּמּוסר ולא הּגּנבים ּגם יעׂשּו אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹמהּמקרים

ְֵַהׂשּכל:
„BÚּפרּוׁש עׂשיתם אׁשר הרעתם ּבאֹומרֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֹירצה

ּגּלּו זה ּדבר ּבאמצעּות ּכי הּכסף ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּבהׁשבת
אדרּבה זה הּכסף ּׁשהחזירּו מה ּכי ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאדעּתם
ּבעלי ּבאנׁשים אֹותם להחזיק ּכן עׂשּו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהרׁשע
וימצאּו ּבהם יאמינּו זה ׁשּבאמצעּות ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָאמּונה
מּכסף וחׁשּוב יקרים ּדברים לגנב ְְְְִִִִֶֶָָָָֹמקֹום
מהּכסף הער ליקר הּגביע מחזיק ּכי ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמּוׁשב,

עּמהם: ִִֵֶֶָׁשהׁשיבּו
B‚Â'.ז) Èk 'B‚Â a„È ‰nÏמה ּפי' »»¿«≈¿«¿»ƒ¿ֵַ

הּדברים מּבעיא לא לּדברים, לֹו יׁש ְְְִִִֵַַָָָָָֹּמקֹום
לדּבר לֹו ראּוי אין להם הּדֹומה אּלא ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמם
לעׂשֹות לעבדי חלילה זה לכעּור ּדדֹומה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָּכל

אֹומרֹו והּוא לזה, ּדֹומה האּלה.אפּלּו ּכּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
זה ק"ו סתר ּכבר והּוא וגֹו' ּכסף הן ְְְְְֵֶֶֶַָָואֹומרֹו
מה ּבין טענתֹו לסּתר נתּכּונּו ׁשּפרׁשּתי, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹּכמֹו

לחזקת סתרּו ּכי לֹומר ּכּונתֹו ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּׁשּפרׁשנּו
מקרה, ּדבר אּלא אמּונתם לצד אינּה ּכי ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָהׁשבה
מקרה ּדר זה ּדבר יהיה ּכי אמת הן ּכי ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאמרּו
לא אבל האּלה, ּכּדברים לעׂשֹות ּגזלן ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּבאיׁש
למקֹום והֹוליכֹו ּבֹו ׁשּזכה ׁשאחר זה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָּבסדר
הּוא קׁשה נאמן לאיׁש אפּלּו רּבים ימים ְֱֲִִִִֶֶַָָָָרחֹוק
אלי הׁשיבּנּו ואנּו הּנאכל, ּגזל להׁשיב ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאצלֹו
מציאּות למרחֹוק, ּבֹו ׁשּזכינּו אחר ּכנען ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָמארץ
ּוכנגד ּגמּור. הּנאמן ּבבחינת אּלא יּמצא לא ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה
נתּכּוּנּו למרמה ּכי לֹומר ּׁשּנתחּכמּת ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָמה
אם יצּדקּו ּדבריו ּכי אמת הן הּכסף, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻּבהׁשבת
יהיּו לנחׁש לפעּלתֹו אצלם נחׁשב הּגביע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהיה
אצלם הּוא האמת ּכפי אבל ּכטענתֹו ְְְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָהּדברים
לא וגם ינחׁשּו לא ּכי ּבעלמא ּכסף ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹּכׁשאר
ּכסף ּכׁשאר אּלא אצלם ואינֹו ּבֹו לנחׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָידעּו
אינֹו ּפי' וגֹו' ּכסף וגֹו' נגנב אי אֹומרֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֹוהּוא
ּׁשאמרּו ּומה ּכסף. ּבגדר אּלא הּגביע ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאצלנּו
הּגביע יֹודעים ׁשאינם לֹומר נתּכּונּו זהב ְְְִִִֵֶַַַַָָָָאֹו
וזה זהב אֹו ּכסף הּוא אם עליו טֹוען ְִֵֶֶֶֶָָָָׁשהּוא

עּקר: ּכל ּבֹו ידיעה להם ׁשאין ְִִִֵֶֶַָָָָיּגיד
B‚Â'.ט) ‡nÈ ‡נח ּבן ּכמׁשּפט ּפרּוׁש ¬∆ƒ»≈¿ְְִֵֶַַֹ

נז) (סנהדרין הּגנבה על אנחנּוׁשּנהרג וגם ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָ
עבדים: להיֹות עצמנּו ְְְְֲִִִֵַַָמחּיבין



סד              

      ©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³¦Æ
    ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«

ÌÈ„ ‰ÚŒÌb∑חּיבים ׁשּכּלכם הּוא, ּכן ּכדבריכם אמת, הּדין: מן זֹו ּבידאף ּגנבה ׁשּנמצאת עׂשרה ּבּדבר, ««»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לפנים לכם אעׂשה אני אבל נתּפׂשים. ּכּלם מהם, עבדאחד יהיהּֿלי אּתֹו יּמצא "אׁשר הּדין: ."מּׁשּורת אוראוראוראור ְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

      ©§©«£À©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−¦¬
©§©§«

      ©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ©¨¦½©
 §©§©−©¦§¨¦«

ÏÁ‰ ÏB„ba∑הּוא היכן יֹודע ׁשהיה ירּגיׁשּו .ׁשּלא «»≈≈ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

      ©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−¨¦«¨
BÓÁŒÏÚ LÈ‡ ÓÚ∑זה לסּיע הצרכּו ולא היּו, זרֹוע ּבעלי ««¬…ƒ«¬…ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹֻ

לטען זה ‰ÈÚ‰.את eL∑חׁשּובה היתה ׁשּלא אּלא ׁשהּוא, ּכל העיר העירה, אֹומר והּוא היתה, מטרּפֹולין ְִֶֶֹ«»À»ƒ»ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹ
הּמלחמה לענין אדם ּבני עׂשרה ׁשל ּבינֹונית ּכעיר אּלא .ּבעיניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

        ©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®©¦§¬
 §¨¨−¨«§¨

ÌL ep„BÚ∑להם ממּתין .ׁשהיה ∆»ְִֶֶַָָָ

      ©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−£¤´£¦¤®
      £´§©§¤½¦«©¥§©¥²¦−£¤¬¨«Ÿ¦

B LÁÈ LÁŒÈk ÌÚ„È ‡BÏ‰∑ּומּסברא מּדעת ולדעת לנחׁש יֹודע ּכמֹוני חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּגביעּובינה, ּגנבּתם אּתם .ּכי אוראוראוראור ְְִִִֶֶַַַַָָ

     ©Ÿ́¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−©¦§©¨®
       ¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³£¨¦Æ©«Ÿ¦½

    ©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©§¨«
‡ˆÓ ÌÈ‰Ï‡‰∑מקֹום חֹוב ּבעל מצא זאת. לנּו להביא נהיתה הּמקֹום מאת אבל סרחנּו, ׁשּלא אנּו יֹודעים »¡…ƒ»»ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חֹובֹו ׁשטר מתּפעל∑cËˆpŒ‰Óe˜.לגּבֹות ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא צּד"י יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ּכל וכן צדק, לׁשֹון ְְִַ«ƒ¿«»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

Ècי ‡e‰ Ôk ÔBÈÓbk ÔÚk ‡ Ó‡«¬««¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ
ÔB‰ Ôe‡ ‡cÚ ÈÏ È‰È Ú ÁLÈƒ¿¿«ƒ≈¿≈ƒ«¿»¿«¿

:ÔÈ‡kÊ«»ƒ

Ú‡Ï‡יא ÚBË È b ‡ÈÁe e‡ÈÁB‡¿ƒ¿ƒ»¿«»¬≈¿«¿»
:ÚBË b eÁe¿»¿«¬≈

ÁkL‡יב ÈˆL ‡ÈÚÊe ÈL ‡aa LÏe¿«¿«»»ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿«
:ÔÓÈc ‡ÚBËa ‡„È«̃ƒ»¿¬»¿ƒ¿»ƒ

ÓÁיג ÏÚ b BÓe ÔB‰ÈLeÏ eÚÊe¿»¿≈¿¿««¬»≈
:‡˜Ï e¿»¿«¿»

Ú„יד ‡e‰ BÈ ÈÏ È‰BÁ‡ ‰„e‰È ÏÚ¿«¿»«¬ƒ¿≈≈¿«
:‡Ú‡Ï È‰BÓ„˜ eÏe Ô ÔÚk¿««»¿»√»ƒ¿«¿»

Ècטו ÔÈ„‰ ‡„BÚ ‰Ó BÈ ÔB‰Ï Ó‡«¬«¿≈»»»»≈ƒ
˜„Ó ‡˜„ È‡ ÔeÚ„È ‡Ï‰ Ôe„Ú¬«¿¬»¿«¿¬≈»»»¿»≈

:È Èc ‡b«¿»ƒ¿»ƒ

ÏÓpטז ‰Ó ÈBaÏ ÓÈp ‰Ó ‰„e‰È Ó‡«¬«¿»«≈«¿ƒƒ«¿«≈
‡BÁ È ÁL‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÈkÊp ‰Óe«ƒ¿≈ƒ√»¿»ƒ¿¿«»»
‡ ÈBaÏ ÔÈcÚ ‡Á‡ ‡‰ ÈcÚ¿«¿»»¬«¿»«¿ƒ¿ƒƒ«

:„Èa ‡„È˜ ÁL‡c ‡ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒ¿¿««ƒ»ƒ≈

      

B.י) ‰Ú Ìb Ó‡אֹומרֹו לדעת צרי «…∆««»¿ְִַַָָ
קׁשה ועֹוד הּדין. לענין עּתה ּנתחּדׁש מה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּגם
הפ ׁשהּוא ורֹואני הּוא ּכן כדבריכם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַאֹומרֹו
ומת אּתֹו יּמצא אׁשר אמרּו הם ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּדבריהם
להׁשיב ׁשּנתּכּון ואּולי עבד. יהיה אמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָוהּוא
ואמר וגֹו' מצאנּו אׁשר ּכסף הן ּׁשאמרּו מה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
מצּדיק אני ּבּדבר ׁשּנחׁשדּו אחר עּתה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָּגם
ּבחזקת אּתם ועֹומדים ּגנבּתם ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּדבריכם
להצּדיק יכֹולין אינכם אבל ראׁשֹונה ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָאמּונה
ּבהם ׁשּיּמצא אפׁשר ּכי מּכם ואחד אחד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּכל

ואין הּגביע נטל ואֹותֹו עׂשה לאמּונה לא ְְֱִֵֶַַַָָָָָָֹאח
יהיה הּוא ּומׁשּפטֹו מּכם אחד על אּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָטענתי
ּבידי ּתלּוי הּדבר מיתה ׁשחּיב והגם לעבד, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָלי

להמיתֹו: אחּפץ אׁשר עת עד ְְְְֲֲִֵֶֶַַַֹלׁשעּבדֹו
B‡ׁשאמרּו נכֹונה ּבפיהם ׁשאין ׁשּטען ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָירצה

עדּות יׁש אם אּלא מיתה חּיּוב אין ּכי ִִִִֵֵֵֵֶָָָומת
זה מציאּות אבל ׁשּנטלֹו ׁשראּוהּו הּגנבה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָעל
מּדינא אּלא יתחּיב לא אמּדנא אּלא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻאינֹו
ּבחזקת ּכי נקּים ּתהיּו ואּתם ואֹומרֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָּדמלכּותא,
עׂשרה מּדין יּתפׂשּו ולא עֹומדים ְְְְֲִִִִַָָָֹּכׁשרּות

ׁשאין ּכיון הּגנבה מהם אחד ּביד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנמצאת
וגנבּו: יחד ׁשּנֹועדּו עליהם ְְֲֲֵֵֶֶַַָעדּות

B.טו) LÁ Èk ÌÚ„È ‡BÏ‰נתּכּון ּבזה ¬¿«¿∆ƒ«≈¿ְִֵֶַָ
ּגּלה מי ׁשּיאמרּו טענתם ּכן ּגם ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹלסּתר
נאמר אם זּולת הּגּנבים אנּו ּכי זה סֹוד ִִִֶֶַַַַָָָֹלכם
לזה הּדבר, עׂשה והּוא הּמה ידיהם מעׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכי
ידע: ּומּזה וגֹו' נחׁש ּכי ידעּתם הלֹוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָאמר

BÓB‡ּכל הּסתם מן ּפי' ּכמני אׁשר איׁש ¿¿ְֲִִִֵֶַָָָֹ
נסּתרֹות לדעת ינחׁש ּכמֹוני ּגדֹול ְְִִֵַַַָָָָָָאדם

ה יתּגּלה ּכן ואם הּׂשיג יּוכל אליאׁשר ּדבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

              
העּקר, אֹותּיֹות ּבאמצע אּלא הּתבה, יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה אֹות לפני נּתנת ואינּה ּתי"ו, ּבמקֹום טי"ת נֹותן נתּפעל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
מּגזרת "הצטּידנּו", אמּונים", "וציר מּגזרת "וּיצטּירּו", צבע, מּגזרת "וּיצטּבע", צדק, מּגזרת "נצטּדק", ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָּכגֹון:

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות את מפרדת הּתי"ו מתּפעלת, ּכׁשהיא ׁשי"ן, אֹו ,"סמ ׁשּתחּלתה ותבה ."לּדר (קהלת"צדה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
סבל,יב) מּגזרת החגב", ז)"וּיסּתּבל סכל,(דניאל מּגזרת ּבקרנּיא", הוית ו)"מׂשּתּכל עמרי",(מיכה חּקֹות "וּיׁשּתּמר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

ׁשמר, טו)מּגזרת מּגזרת:(ישעיה מׁשּתֹולל", מרע יז)"וסר ׁשֹולל",(איוב יֹועצים טז)"מֹולי מּגזרת:(שמות ּבעּמי", "מסּתֹולל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
יח) סלּולה(ירמיה לא ּדר"". אוראוראוראור ְֶֶָֹ
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מּמּני: יּפלא ׁשּלא הּדבר על לחּוׁש לכם ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוהיה
È„‡Ï.טז) ‡ ‰ּבדר אמירה ּפי' «…««…ƒְֲִֵֶֶָ

ּבדררּצּוי. קׁשי ּדּבּור ּפרּוׁש ּנדּבר מה ְְִִִֵֵֶֶַַֹ
נבֹוא אם ּבּמׁשּפט ּפי' ּנצטּדק מה ְְְִִִִֵַַַָָָָָמלחמה,
זה ואין ּבכּלן להם מפלט אין ּכי ּדּינים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻלפני
עונם מהם להּפרע הּמה אלהים מעׂשה ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאּלא
ׁשּבידם העון ּכי ּולצד חֹובֹו, לגּבֹות ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹּכׁשּמצא
וגֹו': לאדני עבדים הּנּנּו יחד לכּלם ְְֲִִִֶַַַָָֹֻהּוא

„BÚמעּתה ּכי ּנצטּדק מה ּבאֹומרֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָירצה
אין ּבנימין ּבאמּתחת הּגביע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּכׁשּנמצאת
וגֹו', ּכסף הן ּבדבריהם האמּור לק"ו מקֹום ְְְְִֵֵֶֶֶָָָעֹוד
הּׁשב: ּכסף מהּמחזירים היה לא ּבנימין ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכי

Ìb.הּגנבה,אנחנּו ּבידינּו נמצא ׁשּלא הגם ּפי' «ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשהּכרואֹומרֹו ׁשהעון לצד ּפרּוׁש וגֹו' אׁשר ּגם ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָֹֻ
אׁשר ּגם אמרּו לזה העון ּבכלל ּבנימין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאצלם
ׁשני צג) (סנהדרין אֹומרם ּדר על וגֹו', ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָנמצא
נלּכדּו ׁשּכּלם וכיון וכּו' רטב וחד יבׁשים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֻעצים

ּבׁשחיתֹותם: נלּכד עּמהם היה והּוא ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹּבעונם
B‡ראׁשֹון ּבדעת ׁשעֹודם יבין ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַָָֹירצה

אנחנּו, וגם ומת אּתֹו יּמצא אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשאמרּו
ּביניהם מות הסּכמת אין ּכי אמר ּגמרּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלזה
לֹו יׁש עבּדּות מׁשּפט נמצא אׁשר ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאּלא
על עדים ׁשאין ּומּטעם מות, מׁשּפט ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹולא
וגֹו': ׂשם מי ידעּתי לא לֹומר ויּוכל ְְְְִִֵַַַַָָָֹהּגנבה

B‚Â'.יז) ÈÏ ‰ÏÈÏÁלכם מצא ה' אם ּפי' »ƒ»ƒ¿ִֵֶָָָ
א מהעון על אּלא הּדבר על אדּון לא ני ֲִֶַַַַָָָָָֹֹ

זה חטא ועל הּצדק מהּמׁשּפט לי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּׁשּנתּגּלה
לי יהיה וגֹו' נמצא אׁשר האיׁש ׁשֹופט ְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָאני
ּדעּתי נחה ּובזה לׁשלֹום. עלּו ואּתם וגֹו' ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָעבד
האּלה ּכּדברים יהּודה ׁשּדּבר ׁשרֹואני ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
הּמׁשּפט וקּבל ּפּיּוס ּדברי לֹו ּכלּו ּכי יּגיד ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּזה
ּדברים ודּבר אליו וּיּגׁש ּדּבּור ּכדי ּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָואי
מּקדם ּכי הּדברים צדקּו ולדברנּו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹעּתיקים,
האלהים מצא ּכי הּדבר יצא מה' ּכי ֱִִִֵַַָָָָָָָָֹחׁשב
ּבנימין אּלא יֹוסף קּבל ׁשּלא ּוכׁשראּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹעונם
עון על לא ּכי לאֹות ל זה הרי אמר ְְְֲִֵֶַַַָָֹֹלבד
ּבחירת לצד הּדבר עמד ּומעּתה ְְְְִִֵַַַַַָָָָנתּפסּו,

יהּודה: אליו וּיּגׁש לזה ְְִִִֵֶַַַָָָהּבחירי,
מּקץ ּפרׁשת ֲִֵַַָָָחסלת



סה               
העּקר, אֹותּיֹות ּבאמצע אּלא הּתבה, יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה אֹות לפני נּתנת ואינּה ּתי"ו, ּבמקֹום טי"ת נֹותן נתּפעל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
מּגזרת "הצטּידנּו", אמּונים", "וציר מּגזרת "וּיצטּירּו", צבע, מּגזרת "וּיצטּבע", צדק, מּגזרת "נצטּדק", ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָּכגֹון:

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות את מפרדת הּתי"ו מתּפעלת, ּכׁשהיא ׁשי"ן, אֹו ,"סמ ׁשּתחּלתה ותבה ."לּדר (קהלת"צדה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
סבל,יב) מּגזרת החגב", ז)"וּיסּתּבל סכל,(דניאל מּגזרת ּבקרנּיא", הוית ו)"מׂשּתּכל עמרי",(מיכה חּקֹות "וּיׁשּתּמר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

ׁשמר, טו)מּגזרת מּגזרת:(ישעיה מׁשּתֹולל", מרע יז)"וסר ׁשֹולל",(איוב יֹועצים טז)"מֹולי מּגזרת:(שמות ּבעּמי", "מסּתֹולל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
יח) סלּולה(ירמיה לא ּדר"". אוראוראוראור ְֶֶָֹ
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מּמּני: יּפלא ׁשּלא הּדבר על לחּוׁש לכם ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוהיה
È„‡Ï.טז) ‡ ‰ּבדר אמירה ּפי' «…««…ƒְֲִֵֶֶָ

ּבדררּצּוי. קׁשי ּדּבּור ּפרּוׁש ּנדּבר מה ְְִִִֵֵֶֶַַֹ
נבֹוא אם ּבּמׁשּפט ּפי' ּנצטּדק מה ְְְִִִִֵַַַָָָָָמלחמה,
זה ואין ּבכּלן להם מפלט אין ּכי ּדּינים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻלפני
עונם מהם להּפרע הּמה אלהים מעׂשה ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאּלא
ׁשּבידם העון ּכי ּולצד חֹובֹו, לגּבֹות ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹּכׁשּמצא
וגֹו': לאדני עבדים הּנּנּו יחד לכּלם ְְֲִִִֶַַַָָֹֻהּוא

„BÚמעּתה ּכי ּנצטּדק מה ּבאֹומרֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָירצה
אין ּבנימין ּבאמּתחת הּגביע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּכׁשּנמצאת
וגֹו', ּכסף הן ּבדבריהם האמּור לק"ו מקֹום ְְְְִֵֵֶֶֶָָָעֹוד
הּׁשב: ּכסף מהּמחזירים היה לא ּבנימין ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכי

Ìb.הּגנבה,אנחנּו ּבידינּו נמצא ׁשּלא הגם ּפי' «ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשהּכרואֹומרֹו ׁשהעון לצד ּפרּוׁש וגֹו' אׁשר ּגם ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָֹֻ
אׁשר ּגם אמרּו לזה העון ּבכלל ּבנימין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאצלם
ׁשני צג) (סנהדרין אֹומרם ּדר על וגֹו', ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָנמצא
נלּכדּו ׁשּכּלם וכיון וכּו' רטב וחד יבׁשים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֻעצים

ּבׁשחיתֹותם: נלּכד עּמהם היה והּוא ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹּבעונם
B‡ראׁשֹון ּבדעת ׁשעֹודם יבין ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַָָֹירצה

אנחנּו, וגם ומת אּתֹו יּמצא אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשאמרּו
ּביניהם מות הסּכמת אין ּכי אמר ּגמרּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלזה
לֹו יׁש עבּדּות מׁשּפט נמצא אׁשר ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאּלא
על עדים ׁשאין ּומּטעם מות, מׁשּפט ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹולא
וגֹו': ׂשם מי ידעּתי לא לֹומר ויּוכל ְְְְִִֵַַַַָָָֹהּגנבה

B‚Â'.יז) ÈÏ ‰ÏÈÏÁלכם מצא ה' אם ּפי' »ƒ»ƒ¿ִֵֶָָָ
א מהעון על אּלא הּדבר על אדּון לא ני ֲִֶַַַַָָָָָֹֹ

זה חטא ועל הּצדק מהּמׁשּפט לי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּׁשּנתּגּלה
לי יהיה וגֹו' נמצא אׁשר האיׁש ׁשֹופט ְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָאני
ּדעּתי נחה ּובזה לׁשלֹום. עלּו ואּתם וגֹו' ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָעבד
האּלה ּכּדברים יהּודה ׁשּדּבר ׁשרֹואני ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
הּמׁשּפט וקּבל ּפּיּוס ּדברי לֹו ּכלּו ּכי יּגיד ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּזה
ּדברים ודּבר אליו וּיּגׁש ּדּבּור ּכדי ּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָואי
מּקדם ּכי הּדברים צדקּו ולדברנּו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹעּתיקים,
האלהים מצא ּכי הּדבר יצא מה' ּכי ֱִִִֵַַָָָָָָָָֹחׁשב
ּבנימין אּלא יֹוסף קּבל ׁשּלא ּוכׁשראּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹעונם
עון על לא ּכי לאֹות ל זה הרי אמר ְְְֲִֵֶַַַָָֹֹלבד
ּבחירת לצד הּדבר עמד ּומעּתה ְְְְִִֵַַַַַָָָָנתּפסּו,

יהּודה: אליו וּיּגׁש לזה ְְִִִֵֶַַַָָָהּבחירי,
מּקץ ּפרׁשת ֲִֵַַָָָחסלת
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו'

מו"ה שניאור חיים שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' כסלו שז"ע נתקבל, בו כותב פרטי ההצעה למשרת רבנות בעיר אדעלאיד, 

ושואל חוות דעתי בזה.

- לפשיטות הענין, אשר צריך הוא להשתדל  ואודה, אשר איני רואה מקום לספק ושאלה בדבר 

ושיפור  לתיקון  בהנוגע  כיוון שהסכימו להתנאים  לקבל המשרה  באופן המתאים,  עוז, אף שכמובן  בכל 

ענינים הקשורים בדת. וקרוב לודאי שהסכמתם בזה תלוי' בקבלתו את המשרה. וניכר גם כן מהמכתב 

שקבלתי מהם שזה בזה תליא, ובפרט, שאפילו אם היו הענינים על תלם בלא"ה - בהנוגע לבנינים וכיו"ב 

- חלק היפה הוא משרה כהאמור, שתקוה קרובה לודאי שיוכל לקרב בני קהלתו לאבינו שבשמים לתורתו 

ומצותיו, אשר זהו תפקידו העיקרי והפנימי של כאו"א מבני ישראל קירוב לבב עצמו ולבב בנ"י להקב"ה, 

רבנו הזקן בעל  וכידוע פתגם חסידים הראשונים חסידי  קוני.  נבראתי לשמש את  אני  וכמאמר המשנה 

השמחה הסדר בתורה הוא ג"כ תורה, ובסדר המצות נכתבה לראשונה מצות פרו ורבו וענינה, א איד דארף 

מאכען נאך א אידן.

ומה שכותב בנוגע חינוך ילידיהם שיחיו - בטח גם זה יוכל להסתדר, שהרי אי אפשר שעשייתו 

כדאי  אין  גם  ולדעתי  והבנות,  הבנים  כחינוך  עיקרי  בענין  יפחית  התורה  ונותן  העולם  בורא  של  מצותו 

הדיחוי עד לימי הפסח שמזכיר במכתבו, שהרי כל יומא ויומא צ"ל עביד עבידתי', ואף שכמובן החפזון יכול 

להחליש הפרעסטיזש, בטח יש למצוא דרך הממוצע, אף שבכלל אם אנשי הקהלה עומדים בהתעוררות 

אין כדאי לאחר בהנוגע לפועל, ואדרבה צריך לנצל זה, ומי יודע מה יולד יום, ומהנכון ג"כ שכיון שהסכימו 

לבנין מקוה, הרי אם אפילו תתעכב ביאתו בפועל לשם - איזה זמן, צריך להתחיל בבנין זה בהקדם ובטענה 

שדורש בנין זה כמה שבועות ואפשר גם חדשים.

שמח אני להזדמנות זו לענות על מכתבו ביום זכאי זה, והרי הכל בהשגחה פרטית, ובפרט ע"פ 

תורת החסידות, ויה"ר שזכות יומא דא יעמוד לו ולכל אשר לו בכל המצטרך, ובזה גם למילוי תפקידו 

האמיתי מתוך שמחה והצלחה.

והרה"ח שליט"א  חורגו הרה"ג  ואביו  שי' אשר במחנו הט',  כל אנ"ש  ופ"ש  חג הגאולה  בברכת 

בראשם.

נ. ב.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל, ובודאי יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.



סז

לשבוע פרשת מקץ תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"א כסלו
מפרק קד

עד סוף פרק קה  

יום רביעי - כ"ד כסלו
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח 

יום שני - כ"ב כסלו
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה כסלו
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג כסלו
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו כסלו
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק 

שבת קודש - כ"ז כסלו
מפרק קכ עד סוף פרק קלד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
בתקפה  )כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...



סח             

כסלו כ"א ראשון יום
הקדמתהמלקט          
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מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל קומהאו לכןישראל אולי - "....הברכות כל שיכלול בכדי בר"ת הוא
-   .2.א נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, נגד5.במדבר להלוך "שיכול הפירוש עצם את

ומה ואחד"; אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד", אחד כל של רוחו
כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן מפני הוא מהרמב"ן, זאת מביא שהוא ;הרבוא ששים כל של דעותיהם את בתוכו כולל

שכן, מישראל, רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע, דר' ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן
- הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך הוא אך רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר'
שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם שאין דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה
בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים רואים להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי

ואחד". אחד כל של מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה
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ב.6. כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו תניא פי ב.8.על עג, ג', לה'9.חלק "הנסתרות כח: כט, דברים הפסוק לשון פי על
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות ב.10.אלקינו יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, 13.56.משלי ע' שלום תורת
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ב.6. כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו תניא פי ב.8.על עג, ג', לה'9.חלק "הנסתרות כח: כט, דברים הפסוק לשון פי על
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות ב.10.אלקינו יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, 13.56.משלי ע' שלום תורת
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כסלו כ"ב שני יום
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ב.14. מה, ט.15.תהלים יג, ח.16.שמות קלח, ג נז, ב.17.תהלים עמוד סוף צא, סנהדרין א.18.ראה טז, תמורה יג.19.ראה כט, משלי

לג.20. לא, ט.21.ירמיה יא, ישעיה

             

כסלו כ"ג שלישי יום
יוםשלישֿירביעיכ"גֿכ"דכסלו          

יוםרביעיכ"דכסלו
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לתורה". פנים מע' אחד שזהו שאפ"ל דקסבר אלא - האמורות קושיות מכל כן לשאול ה"א.14.דר"ה פ"ג תשובה הל' רמב"ם ברכות15.ראה
ב. 16.9.סא, הערה יג פרק להלן ראה כב. קט, ב.17.תהלים לח, כה.18.יומא י, טו.19.משלי נז, 20.ישעי'   :

נפש". - ההכרחית המדרי' כ"א בנפה"ב) לא - ופשיטא - בכאו"א הכרח אין (שזה שבנרנח"י הנשמה למדרי' הכוונה שאין ויקרא21."שולל
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מקומות. ובעוד כד.12.פ"ט. קד, ז.13.תהלים יא, ח.14.איוב נה, ישעי'
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ג.15. פרק יז.16.סוף יא, ב.17.במדבר קיא, כ.18.כתובות ל, דברים
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ב.19. קד, ב. חלק יא.20.ראה דף שליט"א21.בראשית אדמו"ר כ"ק חילוקיהערת וגם ממעל כו' הנשמה כמה עד הדגשה מוסיף "בזה :
כו'". בזהר שמ"ש ער המטה). בכלל האו"א (שגם בזה פועל אין והמטה מעוה"ז) למע' (שג"ז ההשתל' מצד הם המדרי'
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כסלו כ"ז קודש שבת יום
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ב.19. קד, ב. חלק יא.20.ראה דף שליט"א21.בראשית אדמו"ר כ"ק חילוקיהערת וגם ממעל כו' הנשמה כמה עד הדגשה מוסיף "בזה :
כו'". בזהר שמ"ש ער המטה). בכלל האו"א (שגם בזה פועל אין והמטה מעוה"ז) למע' (שג"ז ההשתל' מצד הם המדרי'
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ב.1. צג, סנהדרין א. יד, א.2.חגיגה ד, יב.3.בראשית ה, א "מובנת",4.מלכים יראה במוח, (בעיקר) המורגש מורא, על רומזת "יראה"
ולאחר "פחד" בתחילה מזכיר הוא כללי, באופן ה"מדות" את מפרש כשהוא הפרק, בתחילת לכן בלב. מורגש כבר כשזה הוא "פחד" ואילו
בדברו כאן, ואילו בלב. הרי הוא המדות של שמקומן מאחר - במוח יראה מאשר "מידה" בחינת יותר הוא שבלב פחד שכן, "יראה". מכן
נוצרת מהשכל, ההולדה בסדר שכן, "פחד", - מכן ולאחר "יראה" בתחילה מזכיר הוא - מהשכל ומתגלות נולדות שהן כפי המדות אודות

בלב. פחד של לרגש הופכת היא מכן ולאחר במוח, היראה בתחילה



פי היום יום . . . 

ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן אין 
גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, 
תמימים - שעה אחת בכל יום.

ָכְך  ָניֹות. ּבְ ְרחֹוב ַלֲחֹזר ִמׁשְ ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ה ְלַקּבֵ ִנְזּכֶ

י ְויֹום  ִני, יֹום ֲחִמיׁשִ ֲחִסיִדים ְצִריִכים ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים ְרִגיִלים[ – יֹום ׁשֵ
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ ַהּשַׁ

ה'תש"גכב כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך ביודעיי . . . את ה' וגו' אכי"ר.

ָכל ּבֶֹקר ַאַחר  ָמתֹו ֵעֶדן[: ֹלאַמר ּבְ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ נֹות ּכְ ּקָ ִמּתַ
ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש,  ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ ּפּוִרים – ּתְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ת ְויֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ה – ְוַגם ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

יׁש ָיתֹום. ָרה – ַקּדִ ֲעׂשָ ְוַאַחר ֲאִמיָרה ּבַ
ִמים. ֵני ַהּיָ ׁשְ עּור ּדִ יֹום כט ַהּשִׁ ל כט יֹום אֹוְמִרים ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכג כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה אחר . . . אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף שבת 
זָאגט ער אין זהר דמיני' מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי השבוע, 
ווָאס אויף דעם הָאט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א בכל אשר 
תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום ד', און דער 

ָאנזָאג איז דער קליינער לכו נרננה, ווָאס איז ג' פסוקים.

ת הּוא  ּבָ ַהּשַׁ ֹקֶדם  ָיִמים  ֱאלּול תרל"ה: ג'  ַהַר"ׁש[ –  ]ַהּמַ י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ת ְיֵמי  ׁשֶ ל ׁשֵ ִמים – ֵהם ּכָ ל ַהּיָ ִמים. ּכָ ל ַהּיָ ְרִכים ּכָ ּנּו ִמְתּבָ ּמֶ ּמִ ּזַֹהר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּבַ ּבָ ת. ַעל ׁשַ ּבָ ֲהָכָנה ְלׁשַ
ה".  ֲעׂשֶ ר ּתַ ֹכל ֲאׁשֶ ָלִלית "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאֹלֶקיָך ּבְ ָרָכה ּכְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֲעבּוָרם ָנַתן ַהּקָ בּוַע, ּבַ ַהּשָׁ
ך  ַההֹוָרָאה ִוַהִציוּוי ַעל ּכָ ת ִהיא ִמּיֹום ד' – ׁשֶ ּבָ ָפָניו ּוֵמַאֲחָריו, ַהֲהָכָנה ְלׁשַ ת ֲהֵרי ִהיא ִמּלְ ּבָ ת ַהּשַׁ ְרּכַ ּבִ

סּוִקים. הּוא ג' ּפְ ֲחִרית[ ׁשֶ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל יֹום ָהְרִביִעי ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ ָטן ]אֹותֹו אֹוְמִרים ּבְ ָנה" ַהּקָ הּוא ַה"ְלכּו ְנַרּנְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פב

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 
ווען עס קומט דָאנערשטָאג, עס ווערט  שחורה'דיג, איז די עצה, לכו נרננה, בטחון. 
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.

יֹום  ּבְ ל ָאָדם:  ּכָ ת  ִמּדַ ַעת  ְמֻמּצַ ה  ִמּדָ י  ּפִ ָנה" – ַעל  ְנַרּנְ סּוִקים – "ְלכּו  ַהּפְ אּור ג'  ּבֵ ְך[.  ]ֶהְמׁשֵ
ל  ת – ּכָ ּבָ צּוַרת ִקיּום ַהׁשַ טּות ְוֵהן ּבְ ַפׁשְ ת, ֵהן ּבְ ּבָ ִין ִיְקחּו ֲעבּור ׁשַ ְתִחיִלים ַלֲחׁשֹב ִמּנַ ּמַ ׁשֶ ְרִביִעי, ּכְ
חֹון.  ּטָ ָנה", ּבִ אֹון. ָהֵעָצה ְלָכְך – "ְלכּו ְנַרּנְ ִדּכָ ת – ׁשֹוְקִעים ּבְ ּבָ ׁשַ ְיהּוִדי ֲהֵרי הּוא ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ּבְ
י "ַמְרִנין" ֶזה, ְמִביִנים  ְלּתִ ַמָצב ּבִ ת, ַוֲעַדִין ֵאין ּכֹל, ּבְִ ּבָ י, יֹוֵתר ָקרֹוב ְלׁשַ יַע יֹום ֲחִמיׁשִ ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ּכַ
י  "ּכִ י ׁשֶ ּשִׁ יֹום ׁשִ י ְולֹוְמִדים ֲחִסידּות, אֹו ָאז ִנְקָלט ּבְ ּשִׁ ֵליל ׁשִ ִבים ּבְ ּיֹוׁשְ ׁשֶ הּו. ֲאַזי, ּכְ ׁש ַלֲעׂשֹות ַמּשֶׁ ּיֵ ׁשֶ

ָכִנים ֵאּלּו[ – ׁשֹוֵבת ְיהּוִדי.  דֹול ּגֹו'". ְוִעם ֶזה ]ּתְ דֹול ּגֹו' ּוֶמֶלְך ּגָ ֵאל ּגָ
ֲ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'.

ק  ין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב, ְוֹלא ָהָיה ְמַדּיֵ ה ּבֵ "ּב[ ָהָיה ַמְדִליק ֵנרֹות ֲחֻנּכָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רֹות. ְוָהָיה  ל ַהּנֵ לּו" – ַאַחר ַהְדָלַקת ּכָ רֹות ַהּלָ ְזָרח ְלַמֲעָרב. "ַהּנֵ רֹום ְלָצפֹון אֹו ִמּמִ ְהֶיה ִמּדָ ּיִ ַתח ׁשֶ ּפֶ ּבַ
ָעה –  ב ֲחִצי ׁשָ ּלֹא ָהָיה ִמְתַעּכֵ ת ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ ָעה – ְלַבד ִמּיֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ רֹות ֲחִצי ׁשָ ָסמּוְך ְלַהּנֵ ב ּבְ יֹוׁשֵ

חֹות.  ּקֹות ְלָכל ַהּפָ ים ּדַ רֹות ֲחִמּשִׁ ְדְלקּו ַהּנֵ ּיִ ק ׁשֶ ְמַדּיֵ
ת. ּבָ ה, ֵנר ׁשַ ִמְנָחה, ֵנר ֲחֻנּכָ

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.

ֹקֶדם  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ְלָך.   ן  ְוִיּתֶ ֲאִמיַרת  ְוֹקֶדם  ָלה  ַהְבּדָ ַאַחר  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ּוָמָטר.  ַטל  ִהְתַוֲעדּות.  יֹום 
ָלה. ַהְבּדָ

"ד[  לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ צּו ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ּבֶֹקר ִיְתַקּבְ ם ּבַ ּכֵ ָבְרִכים ַהֹחֶדׁש, ַהׁשְ ּמְ ת ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ
ְהֶיה מּוָבן  ּיִ ל ֲחִסידּות ׁשֶ ָעה ַמֲאָמר ׁשֶ ׁשָ ים. ַאַחר ָהֲאִמיָרה ִיְלְמדּו ּכְ ִהּלִ ל ַהּתְ יד ּכָ ֶנֶסת ְלַהּגִ ְלֵבית ַהּכְ
יָרָתם  קֹום, ְמקֹום ּדִ ילּו ַמְתִאים ִלְתָנֵאי ַהּמָ ְגּבִ ּיַ ַמן ׁשֶ ִפי ַהּזְ ה. מֹוֵעד ִהְתַוֲעדּות ּכְ ִפּלָ ְך ּתְ ַלּכֹל, ְוַאַחר ּכָ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ְלַהְצָלָחה ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פג היום יום . . . 
יׁש ָיתֹום. ְוִאם ֵיׁש ִחּיּוב – יָאְרַצייט ]=יֹום  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 ַ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.

ָבִראׁשֹוָנה.  ֵבד ּכְ ְתִפיָסא ּוַמֲאָסר ּכָ ב ּבִ ַנת תקס"א – ֹלא ָיׁשַ ׁשְ ֵקן – ּבִ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ִני ׁשֶ ֲאָסר ַהּשֵׁ ּמַ ּבַ
דּות  ְוַהִהְתַנּגְ ַהֲחִסידּות,  ּתֹוַרת  ַעל  ָהָיה  ָנה  ַהַהְלׁשָ ר  ִעּקַ י  ּכִ יֹוֵתר,  ֵבָדה  ּכְ ָהְיָתה  ינּות  ְלׁשִ ַהּמַ ֲאָבל 
ָצא ְלֵחרּות: ֵנר ג'  ּיָ ִאית[. יֹום ׁשֶ ְיינֶע סָאווֶעט" ]=ַהּמֹוֵעָצה ַהֲחׁשָ ּטַ פּוס "ּבַ ְמֹאד. ָהָיה ּתָ דֹוָלה ּבִ ָהְיָתה ּגְ

ה. ֲחֻנּכָ ּדַ

שבת 
קודש

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו מכ"ב כסלו עם המוסגר בו, וימצא בזה קבלה זמנית מתאים להוראתו.

ונעם לי לקרות במכתבו אשר אף שקשה לו הדבר עתה בכל זה לא רצה לשנות מאשר נדבר, ובפרט 

שידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכאשר האדם למטה מחליט לתת לצדקה סכום 

שאינו לפי יכולתו בהווה, באותה שעה פותחים מלמעלה צנורות חדשים על ידם יקבל השפעה נוספת למען 

יוכל למלאות הבטחתו, ובפרט ע"פ הידוע דרשת רז"ל על הכתוב עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, וכבר 

נאמר ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות.

במ"ש אודות המקום פנוי בבית החיים אשר נמצא עליו החצי מצבה כפולה, ובאם ירצה מי שהוא 

לקנות מקום פנוי זה, צריך יהי' להסיר המצבה וכו'.

והנה בענינים כאלו יש להזהר ביותר, כיון שנוגע בשטח כבוד הנמצאים בעולם האמת, וחמירא 

מאיסורא, ולכן אין כדאי להכנס בספק זה, אפילו את"ל שאין בזה חלק איסור, אשר גם בזה יש מקום 

לדון, ויאריך ימים ושנים טובות הוא וכן זוגתו שתליט"א, ויוסיפו בשטח חינוך בני ישראל בדרך תורתנו 

חנוכה  ימי  זו מתאימה להוראת  ויה"ר שתהי' הוספה  חיים מחי' החיים,  הניתנה מאלקים  חיים  תורת 

דמוסיף והולך מיום ליום.

בברכת חנוכה מאיר ומזהיר.



פד            

ה'תשע"א כסלו כ"א ראשון יום   

        
         


במגע מטמאות הנבילות שיתר בעוד כאן. נאמר ייחודי דין
בבית כשהיא אלא מטמאת אינה טהור עוף נבלת וכדומה,

כזית. ושיעורה הבליעה,
בבת היתה לא הנבילה אכילת כאשר גם האם לעיין: ויש
חצי אכילת (זמן פרס" אכילת "בכדי באכילתה שהה אלא אחת,
מצטרף? שהשיעור אנו אומרים רגעים), 6 הצ"צ לדעת – כיכר

בדבר: האחרונים נחלקו
חינוך' קסא)ה'מנחת הינה(מ' טהור עוף נבלת שאכילת סבור

פרס". אכילת "בכדי נמדד הכזית ששיעור שבתורה, אכילה ככל

הרמב"ם: בשיטת אחרת דרך סלל מבריסק הגר"ח אך
אינה הבליעה, בבית מטמאת טהור עוף שנבלת העובדה

ורק אך נקבע האכילה ענין 'אכילה'. לדין סיוםקשורה
אין – הבליעה בית בתוך עדיין האוכל כאשר ואילו הבליעה,

אכילה ל)זו .(כתובות
היא הנבילה שטומאת פוסק שהרמב"ם ביתומזה

מיוחד דין אלא 'אכילה' מדין זה שאין לומר בהכרח – הבליעה
הבליעה. בבית הנבילה שהיית בעת נקבעת שהטומאה הוא,

נכנס הכזית כאשר רק מטמאת שהנבילה מובן, זה לפי
משום פרס', 'אכילת של הזמן במשך שהייתו תועיל ולא ,

אכילה. בפעולת רק נאמר זה ששיעור

ה'תשע"א כסלו כ"ב שני יום    

        
           

       
תרומות ה"ג)בהלכות כזית(פ"י צירוף ששיעור הרמב"ם פסק

כדי ולשתיה פרס, אכילת בכדי הוא תרומה אכילת לאיסור
שיעור שתיה, לענין שאף וכתב השיג והראב"ד רביעית. שתיית

פרס. אכילת בכדי הוא הצירוף
טמאים משקין שתיית שצירוף כאן הרמב"ם דברי ולכאורה

שם! לדבריו סותרים פרס אכילת בכדי הוא
בהנאת תלוי החיוב איסורים, שתיית לגבי מבארים: ויש
שתיית בכדי נעשתה אם גם אסורה השתייה ולכן הגרון,
שהנאת משום פרס אכילת בכדי הוא השיעור ובאכילה רביעית,
תלוי הדבר טומאה לגבי אך שתייה. מהנאת יותר נמשכת אכילה
לשתיה אכילה בין הבדל אין זה ולענין ובעיכול, המעיים בהנאת

תרומות הל' .שם)(כס"מ
מנוח ה"ד)ורבינו פ"ב עשור שביתת זמן(הל' בשיעור ההבדל תירץ:

בשתיית הנדרשות: הכמויות בין להבדל בהתאם הוא הצירוף
מרביעית) פחות (שהוא משקה בכזית הוא החיוב שיעור תרומה,
טמאין משקין בשתיית אך רביעית, שתיית בכדי הוא הצירוף וזמן

פרס. אכילת בכדי הוא הצירוף זמן משך רביעית, ששיעורה
האם אחרונה, לברכה שתייה צירוף לענין גם דנו והפוסקים
אכילת בכדי או רביעית שתיית בכדי משקה רביעית שיעורו

אברהם' ה'מגן סק"א)פרס. רי"ב סי' במחלוקת(א"ח זאת תולה
הזקן אדמו"ר אך האמורה, ס"ו)הראשונים פ"ח ברה"נ כתב(סדר

חמה שתייה על אחרונה ברכה לברך ויש השניה, כדעה שהעיקר
שתיית מכדי יותר השתיה ונמשכה קטנות בלגימות ששתה אף

המהרי"ל אחיו וכתב טו)רביעית. סי' יהודה מפיו(שארית ששמע
תלוי זה אין ולדעתו המג"א, על שנחלק משום הוא שטעמו
ששיעור הכפורים ביום ורק והראב"ד, הרמב"ם במחלוקת
הרמב"ם סובר מרביעית) (פחות לוגמיו' 'כמלוא הוא החיוב
ששיעורה אחרונה בברכה אך ברביעית, הוא הצירוף ששיעור

פרס. אכילת בכדי – יותר גדול הצירוף זמן רביעית,

ה'תשע"א כסלו כ"ג שלישי יום   

       
            

       
בשבת שנשנו הגזירות עשרה משמונה ב)אחת שהבא(יד, היא

מים לוג שלושה עליו נפלו או שאובים, במים ורובו ראשו
שהיו הוא הגזירה וטעם לטומאה. כשני הוא הרי שאובים,
במים מתרחצים כך ואחר מלוכלכים שמימיהם במערות טובלים
השאובים שהמים העם רוב שחשבו עד נקיים, שאובים

המטהרים. הם בהם, שרוחצים
יהושע' ה'פני שם)וכתב טבילה(שבת על רק היא שהגזירה

וזאת הגזירה. בכלל אינה לחולין טבילה אך תרומה, לאכילת
דעת אולם כך. על גזרו לא נדה שבטבילת הראבי"ה כדעת

נדה. בטבילת גם היא שהגזירה היא, זרוע' ה'אור
הרמ"א פסק עה)וכך רא, סי' מקוה(יו"ד במי הטבילה "לאחר :

לחזור אבל עצמה שתחמם כדי למרחץ ליכנס מותרת כשרים,
נהגו". וכן אוסרים, יש כך, אחר ולרחוץ

אליעזר' ה'ציץ סד)אולם סי' שיש(חי"א אחרונים פי על כתב
כך על לשאול שבאה למי הטבילה, לאחר מקלחת להתיר
לא שעדיף ללמדה וראוי זאת, ללא בנוח חשה לא מה ומשום
הראש את לרחוץ אלא אחת בבת הגוף ואת הראש את לרחוץ
היתר שאז הראש בלי הגוף את כך ואחר הגוף של רובו בלי
וחומר ובקל שוה בגזירה נלמד ומוסיף:"ובהאמור, הוא. גמור
גופן את לשטוף בשופי להם שמותר הזמן בזה אנשים בטבילת

באמבטיה". יום באותו ליכנס וכן הטבילה, לאחר

            

ה'תשע"א כסלו כ"ד רביעי יום    

       
         

         
מקבלים שהמשקין הוא, לכלי המשקין בין החילוק טעם
שהמשקין הדין אך מחמירים, מספק ולכן מדאורייתא, טומאה

להקל. יש בספק ולכן מדרבנן, הוא אחרים מטמאים
איגר הגר"ע כך על ס"ד)והקשה סי' ח"א בזמן(שו"ת בכור ספק :

מום בו להטיל אסור ס"י)הזה שי"ד סי' יו"ד הטלת(שו"ע שאיסור אף
גם התורה מן הוא ועבודה גיזה איסור כי מדרבנן הוא בבכור מום
נאסר שוב כבכור, ולהחזיקו מספק לאוסרו שיש וכיון הזה בזמן
כן, ואם בודאי. נאסר שכבר כיון מדרבנן האסורה מום בהטלת גם
עצמם והמשקין מאחר כי הכלי, את ולטמא להחמיר יש כאן אף

הכלי! את גם לטמא יש טמאים, מהתורה שטומאתם

שקאפ: הגר"ש ותירץ
כאן יש שבודאי מחליטים אין תורה של טומאה בספק גם
יש תורה שמדין אלא בספק, נתונה המציאות שהרי טומאה
כשאר הוא זה איסור אך מלאכלו, ולהימנע בדבר איסור לנהוג
עדיין עצמה והטומאה טומאה, איסור ולא אסורות מאכלות
לכך להתייחס אין אחרים דברים לטמא ולכן, בספק. נתונה
והאיסור טומאה, כאן יש האם ספק יש עדיין שהרי כוודאי

השני. הדבר על טומאה מחיל אינו באכילה הוודאי
אף הרי ועבודה, בגיזה נאסר ולמעשה מאחר בכור, לגבי אך

בכך שלשאין וודאי דין עליו חל בכור, אכן הוא כי הכרעה
מום בו להטיל איסור גורם זה ודין בקדושה יושרהתנהגות (שערי

פ"ח) א .שער

ה'תשע"א כסלו כ"ה חמישי יום     

       
         
        
         
        
           

   
ונסתתרה לאשתו קינא שהבעל מסוטה נלמד טומאה ספק דין
בגמרא ואמרו טהרתה. ותברר שתשתה עד לבעלה אסורה והיא

ט,ב) אין(חולין שהרי היחיד, ברשות הוא סוטה שדין כשם כי
ברשות טומאה בספק להחמיר אין כך הרבים, ברשות 'סתירה'

הרבים.
להקשות: ויש

לענין רק הוא והלימוד מסוטה, נלמד טומאה ספק שדין כיון
טומאה ספק להתיר כדי בלימוד צורך אין הרי היחיד, רשות
וחומר בקל נלמד שהדבר הרמב"ם כתב ומדוע הרבים, ברשות

מפסח?
לומר: ויש

לחלק סברא היתה לא מסוטה, רק נלמד היה הדבר אילו

החמירו ואם הרבים, לרשות היחיד רשות בין טומאה ספק בדין
הכתוב ואת הרבים, ברשות גם להחמיר יש היחיד ברשות
(שיחוד בהווה הכתוב שדיבר מפרשים היינו "ונסתרה" בסוטה
תורה שהקילה חכמים שראו מאחר אלא סתר), במקום הוא
טומאה בספק גם להקל שיש למדו פסח, בקרבן טומאה בדיני
כי ללמדנו בדווקא, הוא "ונסתרה" שכתוב ומה הרבים, ברשות
טומאה ספק דין אף היחיד, ברשות הוא סוטה שדין כשם

היחיד ברשות רק אמור ממנו מי"א,שנלמד פ"ד טהרות יו"ט (תוספות

שם) אחרונה .ומשנה
מיישב: גרודזינסקי והגרח"ע

בעצם אינו בסוטה הרבים לרשות היחיד רשות בין החילוק
ספיקו הרבים וברשות אסור ספיקו היחיד שברשות – הדין

ליכא" הרבים ברשות ש"סתירה אלא א)מותר, ג, כלומר,(נדה .
ספק כאן אין 'סתירה', של אפשרות אין הרבים שברשות מאחר
טומאה שספק מסוטה ללמוד אפשר אי שכך, וכיון כלל. טומאה
ברה"ר, סוטה ספק של מציאות אין כי טהור, הרבים ברשות
הקילה שהתורה פסח מקרבן זה דין ללמוד חכמים הוצרכו ולכן

בספק וחומר וקל ודאית בטומאה אף זבו סי' אבהע"ז, אות(אחיעזר,

.ב)

ה'תשע"א כסלו כ"ו שישי יום       

       
         

   
ברשות טהור, ספקו הרבים ברשות – טומאה ספק הוא: כלל

טמא. ספקו היחיד
ב)בגמרא כח, רשות(סוטה סוטה "מה מסוטה: נלמד הדין

דעת בו שיש דבר סוטה ומה היחיד. רשות שרץ אף היחיד,
דבר אמרו: מכאן לישאל. דעת בו שיש דבר שרץ אף לישאל,
ברשות טמא, ספיקו - היחיד ברשות לישאל דעת בו שיש

היחיד ברשות בין לישאל, דעת בו ושאין טהור. ספיקו - הרבים
טהור". ספיקו - הרבים ברשות בין

מהתוספתא עולים טומאה' 'ספק לדין נוספים מקורות שני
יז) ו, ברשות(טהרות טומאה ספק דין מהו זומא בן את שאלו :

- לבעלה היא מה סוטה, להם: ואמר אמרוהיחיד ספק? או ודאי
דן אתה ומכאן לבעלה אסורה שהיא מצינו להן: אמר ספק. לו:
כאן מה היחיד. רשות להלן אף היחיד, רשות כאן מה - לשרץ
מכאן לשאול. דעת בו שיש דבר להלן אף לשאול, דעת בו שיש
טמא, ספיקו היחיד ברשות - לשאול דעת בו שיש דבר אמרו:



פה             

ה'תשע"א כסלו כ"א ראשון יום   

        
         


במגע מטמאות הנבילות שיתר בעוד כאן. נאמר ייחודי דין
בבית כשהיא אלא מטמאת אינה טהור עוף נבלת וכדומה,

כזית. ושיעורה הבליעה,
בבת היתה לא הנבילה אכילת כאשר גם האם לעיין: ויש
חצי אכילת (זמן פרס" אכילת "בכדי באכילתה שהה אלא אחת,
מצטרף? שהשיעור אנו אומרים רגעים), 6 הצ"צ לדעת – כיכר

בדבר: האחרונים נחלקו
חינוך' קסא)ה'מנחת הינה(מ' טהור עוף נבלת שאכילת סבור

פרס". אכילת "בכדי נמדד הכזית ששיעור שבתורה, אכילה ככל

הרמב"ם: בשיטת אחרת דרך סלל מבריסק הגר"ח אך
אינה הבליעה, בבית מטמאת טהור עוף שנבלת העובדה

ורק אך נקבע האכילה ענין 'אכילה'. לדין סיוםקשורה
אין – הבליעה בית בתוך עדיין האוכל כאשר ואילו הבליעה,

אכילה ל)זו .(כתובות
היא הנבילה שטומאת פוסק שהרמב"ם ביתומזה

מיוחד דין אלא 'אכילה' מדין זה שאין לומר בהכרח – הבליעה
הבליעה. בבית הנבילה שהיית בעת נקבעת שהטומאה הוא,

נכנס הכזית כאשר רק מטמאת שהנבילה מובן, זה לפי
משום פרס', 'אכילת של הזמן במשך שהייתו תועיל ולא ,

אכילה. בפעולת רק נאמר זה ששיעור

ה'תשע"א כסלו כ"ב שני יום    

        
           

       
תרומות ה"ג)בהלכות כזית(פ"י צירוף ששיעור הרמב"ם פסק

כדי ולשתיה פרס, אכילת בכדי הוא תרומה אכילת לאיסור
שיעור שתיה, לענין שאף וכתב השיג והראב"ד רביעית. שתיית

פרס. אכילת בכדי הוא הצירוף
טמאים משקין שתיית שצירוף כאן הרמב"ם דברי ולכאורה

שם! לדבריו סותרים פרס אכילת בכדי הוא
בהנאת תלוי החיוב איסורים, שתיית לגבי מבארים: ויש
שתיית בכדי נעשתה אם גם אסורה השתייה ולכן הגרון,
שהנאת משום פרס אכילת בכדי הוא השיעור ובאכילה רביעית,
תלוי הדבר טומאה לגבי אך שתייה. מהנאת יותר נמשכת אכילה
לשתיה אכילה בין הבדל אין זה ולענין ובעיכול, המעיים בהנאת

תרומות הל' .שם)(כס"מ
מנוח ה"ד)ורבינו פ"ב עשור שביתת זמן(הל' בשיעור ההבדל תירץ:

בשתיית הנדרשות: הכמויות בין להבדל בהתאם הוא הצירוף
מרביעית) פחות (שהוא משקה בכזית הוא החיוב שיעור תרומה,
טמאין משקין בשתיית אך רביעית, שתיית בכדי הוא הצירוף וזמן

פרס. אכילת בכדי הוא הצירוף זמן משך רביעית, ששיעורה
האם אחרונה, לברכה שתייה צירוף לענין גם דנו והפוסקים
אכילת בכדי או רביעית שתיית בכדי משקה רביעית שיעורו

אברהם' ה'מגן סק"א)פרס. רי"ב סי' במחלוקת(א"ח זאת תולה
הזקן אדמו"ר אך האמורה, ס"ו)הראשונים פ"ח ברה"נ כתב(סדר

חמה שתייה על אחרונה ברכה לברך ויש השניה, כדעה שהעיקר
שתיית מכדי יותר השתיה ונמשכה קטנות בלגימות ששתה אף

המהרי"ל אחיו וכתב טו)רביעית. סי' יהודה מפיו(שארית ששמע
תלוי זה אין ולדעתו המג"א, על שנחלק משום הוא שטעמו
ששיעור הכפורים ביום ורק והראב"ד, הרמב"ם במחלוקת
הרמב"ם סובר מרביעית) (פחות לוגמיו' 'כמלוא הוא החיוב
ששיעורה אחרונה בברכה אך ברביעית, הוא הצירוף ששיעור

פרס. אכילת בכדי – יותר גדול הצירוף זמן רביעית,

ה'תשע"א כסלו כ"ג שלישי יום   

       
            

       
בשבת שנשנו הגזירות עשרה משמונה ב)אחת שהבא(יד, היא

מים לוג שלושה עליו נפלו או שאובים, במים ורובו ראשו
שהיו הוא הגזירה וטעם לטומאה. כשני הוא הרי שאובים,
במים מתרחצים כך ואחר מלוכלכים שמימיהם במערות טובלים
השאובים שהמים העם רוב שחשבו עד נקיים, שאובים

המטהרים. הם בהם, שרוחצים
יהושע' ה'פני שם)וכתב טבילה(שבת על רק היא שהגזירה

וזאת הגזירה. בכלל אינה לחולין טבילה אך תרומה, לאכילת
דעת אולם כך. על גזרו לא נדה שבטבילת הראבי"ה כדעת

נדה. בטבילת גם היא שהגזירה היא, זרוע' ה'אור
הרמ"א פסק עה)וכך רא, סי' מקוה(יו"ד במי הטבילה "לאחר :

לחזור אבל עצמה שתחמם כדי למרחץ ליכנס מותרת כשרים,
נהגו". וכן אוסרים, יש כך, אחר ולרחוץ

אליעזר' ה'ציץ סד)אולם סי' שיש(חי"א אחרונים פי על כתב
כך על לשאול שבאה למי הטבילה, לאחר מקלחת להתיר
לא שעדיף ללמדה וראוי זאת, ללא בנוח חשה לא מה ומשום
הראש את לרחוץ אלא אחת בבת הגוף ואת הראש את לרחוץ
היתר שאז הראש בלי הגוף את כך ואחר הגוף של רובו בלי
וחומר ובקל שוה בגזירה נלמד ומוסיף:"ובהאמור, הוא. גמור
גופן את לשטוף בשופי להם שמותר הזמן בזה אנשים בטבילת

באמבטיה". יום באותו ליכנס וכן הטבילה, לאחר

            

ה'תשע"א כסלו כ"ד רביעי יום    

       
         

         
מקבלים שהמשקין הוא, לכלי המשקין בין החילוק טעם
שהמשקין הדין אך מחמירים, מספק ולכן מדאורייתא, טומאה

להקל. יש בספק ולכן מדרבנן, הוא אחרים מטמאים
איגר הגר"ע כך על ס"ד)והקשה סי' ח"א בזמן(שו"ת בכור ספק :

מום בו להטיל אסור ס"י)הזה שי"ד סי' יו"ד הטלת(שו"ע שאיסור אף
גם התורה מן הוא ועבודה גיזה איסור כי מדרבנן הוא בבכור מום
נאסר שוב כבכור, ולהחזיקו מספק לאוסרו שיש וכיון הזה בזמן
כן, ואם בודאי. נאסר שכבר כיון מדרבנן האסורה מום בהטלת גם
עצמם והמשקין מאחר כי הכלי, את ולטמא להחמיר יש כאן אף

הכלי! את גם לטמא יש טמאים, מהתורה שטומאתם

שקאפ: הגר"ש ותירץ
כאן יש שבודאי מחליטים אין תורה של טומאה בספק גם
יש תורה שמדין אלא בספק, נתונה המציאות שהרי טומאה
כשאר הוא זה איסור אך מלאכלו, ולהימנע בדבר איסור לנהוג
עדיין עצמה והטומאה טומאה, איסור ולא אסורות מאכלות
לכך להתייחס אין אחרים דברים לטמא ולכן, בספק. נתונה
והאיסור טומאה, כאן יש האם ספק יש עדיין שהרי כוודאי

השני. הדבר על טומאה מחיל אינו באכילה הוודאי
אף הרי ועבודה, בגיזה נאסר ולמעשה מאחר בכור, לגבי אך

בכך שלשאין וודאי דין עליו חל בכור, אכן הוא כי הכרעה
מום בו להטיל איסור גורם זה ודין בקדושה יושרהתנהגות (שערי

פ"ח) א .שער

ה'תשע"א כסלו כ"ה חמישי יום     

       
         
        
         
        
           

   
ונסתתרה לאשתו קינא שהבעל מסוטה נלמד טומאה ספק דין
בגמרא ואמרו טהרתה. ותברר שתשתה עד לבעלה אסורה והיא

ט,ב) אין(חולין שהרי היחיד, ברשות הוא סוטה שדין כשם כי
ברשות טומאה בספק להחמיר אין כך הרבים, ברשות 'סתירה'

הרבים.
להקשות: ויש

לענין רק הוא והלימוד מסוטה, נלמד טומאה ספק שדין כיון
טומאה ספק להתיר כדי בלימוד צורך אין הרי היחיד, רשות
וחומר בקל נלמד שהדבר הרמב"ם כתב ומדוע הרבים, ברשות

מפסח?
לומר: ויש

לחלק סברא היתה לא מסוטה, רק נלמד היה הדבר אילו

החמירו ואם הרבים, לרשות היחיד רשות בין טומאה ספק בדין
הכתוב ואת הרבים, ברשות גם להחמיר יש היחיד ברשות
(שיחוד בהווה הכתוב שדיבר מפרשים היינו "ונסתרה" בסוטה
תורה שהקילה חכמים שראו מאחר אלא סתר), במקום הוא
טומאה בספק גם להקל שיש למדו פסח, בקרבן טומאה בדיני
כי ללמדנו בדווקא, הוא "ונסתרה" שכתוב ומה הרבים, ברשות
טומאה ספק דין אף היחיד, ברשות הוא סוטה שדין כשם

היחיד ברשות רק אמור ממנו מי"א,שנלמד פ"ד טהרות יו"ט (תוספות

שם) אחרונה .ומשנה
מיישב: גרודזינסקי והגרח"ע

בעצם אינו בסוטה הרבים לרשות היחיד רשות בין החילוק
ספיקו הרבים וברשות אסור ספיקו היחיד שברשות – הדין

ליכא" הרבים ברשות ש"סתירה אלא א)מותר, ג, כלומר,(נדה .
ספק כאן אין 'סתירה', של אפשרות אין הרבים שברשות מאחר
טומאה שספק מסוטה ללמוד אפשר אי שכך, וכיון כלל. טומאה
ברה"ר, סוטה ספק של מציאות אין כי טהור, הרבים ברשות
הקילה שהתורה פסח מקרבן זה דין ללמוד חכמים הוצרכו ולכן

בספק וחומר וקל ודאית בטומאה אף זבו סי' אבהע"ז, אות(אחיעזר,

.ב)

ה'תשע"א כסלו כ"ו שישי יום       

       
         

   
ברשות טהור, ספקו הרבים ברשות – טומאה ספק הוא: כלל

טמא. ספקו היחיד
ב)בגמרא כח, רשות(סוטה סוטה "מה מסוטה: נלמד הדין

דעת בו שיש דבר סוטה ומה היחיד. רשות שרץ אף היחיד,
דבר אמרו: מכאן לישאל. דעת בו שיש דבר שרץ אף לישאל,
ברשות טמא, ספיקו - היחיד ברשות לישאל דעת בו שיש

היחיד ברשות בין לישאל, דעת בו ושאין טהור. ספיקו - הרבים
טהור". ספיקו - הרבים ברשות בין

מהתוספתא עולים טומאה' 'ספק לדין נוספים מקורות שני
יז) ו, ברשות(טהרות טומאה ספק דין מהו זומא בן את שאלו :

- לבעלה היא מה סוטה, להם: ואמר אמרוהיחיד ספק? או ודאי
דן אתה ומכאן לבעלה אסורה שהיא מצינו להן: אמר ספק. לו:
כאן מה היחיד. רשות להלן אף היחיד, רשות כאן מה - לשרץ
מכאן לשאול. דעת בו שיש דבר להלן אף לשאול, דעת בו שיש
טמא, ספיקו היחיד ברשות - לשאול דעת בו שיש דבר אמרו:



פו            

ספק מה ומפני לשאול: והוסיפו טהור. ספקו הרבים ברשות
הפסח את עושה שהצבור מצינו להן: אמר טהור. הרבים רשות
לציבור, התירוה וודאית טומאה ואם טמאין. שרובן בזמן בטומאה,

טומאה. לספק וחומר קל
א)הרמב"ם הל' פט"ז בתוספתא,(לעיל הראשון לימוד את נקט

מסוטה, נלמדת היחיד ברשות טומאה ספק שטומאת וכתב
משום זאת, מפסח. נלמדת הרבים ברשות טומאה ספק וטהרת
בהתאם מדרבנן, הם טומאה ספק דיני הרמב"ם שלשיטת
וכיון החמירו, וחכמים מהתורה מותר שספק הכללית לשיטתו

זה במקרה עיניהם, כראות ספקות דיני להגדיר שביכלתם
ופסח. סוטה – מהתורה דינים על להתבסס החליטו

בתוספתא הרבים(שם)ורשב"ג רשות בין לחילוק סברה הביא
לשאול אפשר ואי ליחיד, לשאול שאפשר "מפני היחיד: לרשות
היתה אם לברר שניתן יותר סביר היחיד ברשות כלומר, לרבים.
נטמא אם יברר שהאדם כדי אסור הספק ולכן לא או טומאה
שם הרבים ברשות כן לא בודאי, טהור יהיה הבירור ולאחר

החמירו. ולא קשה הבירור

ה'תשע"א כסלו כ"ז קודש שבת    

        
    

השלג אודות הפוסקים בדיון להכריע יש זו הלכה פי על
מקוה: לגבי
שלב)המרדכי סי' שלא(שבת, שמחה רבינו דעת את הביא

שכל אפשר אי (א) סיבות: משתי הופשר, שלא בשלג לטבול
(ב) הטובל. של בבשרו זמנית, בו יגעו, שבשלג הסאה ארבעים
אין המים מן הנתלש גל כלומר, בכיפין". מטבילין "אין
באויר. עומד שהוא משום ככיפה העשוי באמצעו כלים מטבילין

הביתֿיוסף עליו רא)והקשה סי' דעה, שכל(יורה צורך אין (א) :
בכיפין" מטבילין ש"אין הטעם (ב) בטובל. יגעו הסאה ארבעים

באויר" מטבילין ואין אויר טבילת ש"הוא מפני חוליןהוא (רש"י

ב) ואויר.לא, חלל בו ואין הקרקע על בערימה עומד השלג אבל

הגרח"ה מיישב בטומאה כאן האמור השלג דין עלֿפי אמנם,
יוסף: הבית קושיות את אייגש

ברש"י א)מבואר יז, ש"נטמא(נדה שהשלג לכך הטעם כי
גוש עשוי אינו שהשלג מפני הוא כולו", נטמא לא – מקצתו
מקום אלא נטמא ואינו חשוב עצמו בפני קורט "כל אלא אחד
בין הפסק מהווים התחתונים שהקורטים מכאן טומאה". מגע
מטבילין "ואין – באויר שעומדים ונמצא לעליונים הקרקע

באויר".
כל במים הראשונה: הקושיא את גם ליישב יש ועלֿדרךֿזה
נגעו הסאה ארבעים כל כאילו זה והרי לחברתה מחוברת טיפה
נחשב והדבר עצמו בפני הוא קורט כל בשלג אבל בטובל,
בכל ולא לבשרו הסמוכים השלג בקורטי רק טבל כאילו

הסאה. ארבעים
   

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה צבי הירש שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב כסלו, בו כותב אודות ההתועדות בקשר עם יום הבהיר י"ט כסלו, גאולתנו 

ופדות נפשנו, ואין יסוד למה שהצטער על מה שהזמין חוגים יותר רחבים, כי אדרבה טוב עשה, והחוגים 

הקרובים יותר יש להזמינם בשאר ימי סגולה ואפילו גם בשבתות, משא"כ אותם שלע"ע יש להם שייכות 

פעוטה ביותר לעניני חסידות, דאם לא בימי די"ט כסלו וכיו"ב, אימתי.

נפלטו מפיו דבורים בהנוגע ליתר החסידים למי שאינם חסידים, לפלא שלא  ובמ"ש אשר אחד 

הדגיש האמור בתניא פרק ל"ב, והרי זהו תורה שבכתב של תורה החסידות וכמבואר במכתב כ"ק מו"ח 

מה  מפני  בטענה  באים  שאדרבה  החסידות,  הענינים(  ידיעת  )מחסרון  מנגדי  גם  זה  על  ויעידו  אדמו"ר 

מקרבים אפילו הרחוקים וק"ל...

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים.



פז אגרות קודש

]כ"ה כסלו, תשי"ז[

שלום וברכה!

חבורות  מסובים  המדינה  וכמנהג  נישואין,  בסעודת  המשתתפים  קדמיכון:  דשאילנא  במה   ...

חבורות )וכמה מהם יותר מעשרה( כאו"א על שולחנה ושמשים משמשים )ומצרפים עי"ז( לכל השולחנות, 

ובהתארך הסעודה - כמה מהחבורות מברכין לעצמן, מבלי לחכות לברהמ"ז שבשלחן הראשי, אשר החו"כ 

מסובין עליו, ומבלי אמירת ז' ברכות וגם לא שהשמחה במעונו וכו'.

אי יאות פתגמה למעביד הכא ולמיפטר נפשי' מז"ב וכו'.

וכנראה סיבת המנהג: א( לא כאו"א יכול להאריך בסעודה )מפני הטרדות, הבריאות, חס על זמנו 

וכיו"ב ובפרט שלפעמים האריכות באה ע"י ענינים בלתי רצוים ב( אמירת ז' ברכות קודם אמירתן בשולחן 

הראשי דהחו"כ - תעורר קפידת המחותנים.

ועפי"ז שינוי המנהג: א( שכולם יחכו עד סוף הסעודה - תגרום שכמה ימנעו מלהשתתף בסעודה 

זו כלל ועי"ז יוגרע משמחת חו"כ אז, נוסף על הטינא שבלב מהמחותנים על הבלתי משתתפים, וכנראה 

ואלו שיחששו  הנ"ל,  לקפידה  יש חשש   - כבודים  כוסות,  בשני  ז"ב  הנ"ל  בשולחנות  שיברכו  ב(  במוחש. 

להקפידה - מלכתחילה לא יבואו.

וכיון שבשני האופנים - ענין של מצוה ישנו, וגם שנתפשט המנהג ביותר ואין מוחה, מצוה ליישב 

המנהג, וי"ל שמיוסד על שלשה: א( שו"ע סקצ"ג סוס"א: למנוע קפידת בעה"ב מותר לעשרה להחלק. ב( 

שם סוס"ג אף אם לא הי' טעם זה מספיק מ"מ בכבר נהגו כך, הוי כאילו לא קבעו עצמן ביחד, וראה שו"ע 

יו"ד ספ"ח ס"ב. ג( עפמש"כ בשו"ע אה"ע סי' ס"ב בט"ז סק"ז וערוך השולחן )סקל"ח. הובא גם במכתב 

דבאם  מקודם  המסובים  דמחשבת  י"ל   - חו"כ  לשמחת  גם  היא  האכילה  באם  תלוי  ז"ב  דחיוב  כת"ר( 

תתארך הסעודה יברך בלא ז"ב - הרי זה שלילת קביעתו לשמחת חו"כ, לא חל ענין ז' ברכות מעיקרא, 

וק"ל.

 ב"ה,  כ"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ה' מקץ, שכותב שמפני שינוי הזמן אפשר יעזוב הרעיון דבר קנין הבית.

לדעתי שינוי הזמן לא נוגע לו אפילו את"ל שיש שינוי הזמן, ולדעתי שינוי הזה הוא שמתקרבים 

תורת החסידות  והפצת  בכלל  ומצות  תורה  בעניני  יותר  להתעסק  צריכים  ובמילא  צדקנו  לביאת משיח 

הדרכותי' ומנהגי' ביחוד, וכל יתר הדברים צריכים להתנהג כבשנים בתיקונן ושומר ישראל לא ינום ולא 

יישן משגיח בהשגחה פרטית בתכ"י וישמרם בכל מקום שהם ובקרוב יגאלנו מן הגלות בגאולה האמיתית 

והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



פח              
  

       

ה'תשע"א כסלו כ"א ראשון יום

   
 



העֹוף הּׁשמּועה1נבלת מּפי הּתֹורה. מן מטּמא 2הּטהֹור ְְְִִִִֵַַַַַָָָָ

ּוטרפה נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
ּבאֹוכל אּלא מדּבר אינֹו - ּבּמים ורחץ ּבגדיו וכּבס ּובּגר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
ּוטרפה נבלה מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף .3נבלת ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ולא ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹֹֹֻוכיצד
וכל ׁשּנאמר: הּבליעה. ּבית ּבתֹו אּלא הּפה, ּבתֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהיא
הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה - ּתאכל אׁשר ;4נפׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

אכילה ּכׁשעּור לטמאתּה ׁשעּור לתת - 'ּתאכל' ׁשּנאמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻוזה
ׁשהּמתטּמא מלּמד, - ּבגדיו וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכזית. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא
ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
ּבליעתֹו ּבׁשעת ּבכלים ונגע הּטהֹור העֹוף מּנבלת ּכזית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּבֹולע
חרס ּובכלי ּבאדם נֹוגע היה לטמאה. ראׁשֹון ונעּׂשּו טמאים -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
אבֹות ּבׁשאר ׁשּבארנּו ּכמֹו טּמאן, לא - ּבליעתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹּבׁשעת

ּכלים ׁשאר מטּמא אינֹו ׁשּבלע ואחר הּוא5הּטמאֹות. ׁשהרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
רא ּפיּככלי על ׁשאף מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר לטמאה ׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

ׁשמׁש והערב טבילה טעּון ּכלים6ׁשהּוא מטּמא אינֹו -7. ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
מחׁשבה צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת טמאה8אין לטּמא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

החמּורה הרי9זֹו - מקֹום מּכל ּכזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
זֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב הּבליעה. ּבבית מטּמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזֹו

אכלין טמאת לטמאה10מטּמאה ראׁשֹון ּכאכל היא והרי , ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֹֻֻ

אחרת טמאה ּבּה נגע ׁשּלא ּפי על צריכה11אף ואינּה , ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ְֵֶהכׁשר.

אדּמה ּפי12ּפרה על אף ּכן. אינן הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
- לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, הּמתעּסק מטּמאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן

טמאה ּבהן ׁשּתּגע אכלין.13צריכין טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר ְְְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻֻ
ּבכֹוׁש ׁשּתחבֹו הּבהמה מּנבלת מעי14ּכזית לתֹו והכניס ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

חברֹו ׁשל ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָהאּׁשה
טּמאֹו זה הרי - מטּמאה הּטהֹור העֹוף ׁשּנבלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבּמקֹום

נֹוּׂשא הּספר.15מּׁשּום ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ
וכּיֹוצא ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבּׂשר ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּכֹור

טמא זה הרי - ּבגרֹונֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף ּובלעֹו, .16ּבּה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבסיב טהֹור17ּכרכֹו זה הרי - .18ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

קדם הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּבֹולע
לגרֹונֹו ּכׁשּתצא ּבגדים מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּתתעּכל
ּבׁשעת אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה

ׁשּמקיאּה. ּבׁשעה לא ְְְִִֶָָָָֹּבליעה,
ּבבית מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמעי

הּבליעה ּבבית יׁש אם ּפיו: לתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה
טהֹור. - לאו ואם טמא, זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַָָָּכזית

מתטּמא.19ּבלע אינֹו - ּכזית ּבֹו ׁשאין ׁשלם איבר מּמּנה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לאו ואם נטמא, - ּכזית ּבּה יׁש אם ואכלּה: צּפֹור נטל ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָאפּלּו

טהֹור. -ָ
ּומתטּמאין21והּנֹוצה20הּכנפים ּכאכלים ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

מצטרפין אינן - אכלין טמאת העֹוף22ּומטּמאין ּבנבלת ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָֻ
מן לּבּׂשר הּקרֹובים הרּכים הּמקֹומֹות אבל לכזית. ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָהּטהֹור
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.בש"ס שונים במקומות ומובאים י"ב פרק אחרי פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים עדכל איש מפי איש
רבינו. נבילהמשה ... וטריפה" נבילה תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף נבלת אף יכול ז: הלכה שם כהנים בתורת

טהור). עוף על רק חל טריפה (איסור טריפה לו שאין טמא עוף יצא טריפה לה הבליעה.שיש בבית היא הנפש הנאת עיקר
.חרס של שאינם כלים שאר אפילו ונקראפירוש, החמה שתשקע עד דבר לכל טהור אינו שטבל טמא החמה. שקיעת

יום". הטומאה."טבול מאב אלא לטומאה מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים מטמאיםמפני שאינם אוכלין סוגי ישנם
מחשבה בלי הבליעה בבית מטמאה טהור עוף שנבלת רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב שהאדם עד אוכלין טומאת

בגדים.כזו. שלשמטמאה דרכם שאין מפני כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב לא אם אבל נטמאו, - באוכלין נגעה אם
רב, עם שם שמתאסף בשווקים אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג משנה ג פרק [בעוקצים עוף. נבלת לאכול אדם בני

ג]. הלכה ג פרק אוכלין טומאת בהלכות רבינו פסק וכן מיוחדת. מחשבה בלי גם מטמאה ולפיכך גויים), ידי (על נידהנאכלת
אחר) טמא בדבר (או בשרץ נגעה לא אפילו אוכלין טומאת מטמאה פירוש, מים. הכשר ולא שרץ הכשר לא צריכה אינה א: נא,
היא הבליעה שבבית מפני דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין את שמכשירים המשקים משבעת באחד נרטבה לא ואפילו

שם.מטמא ישמעאל רבי דבי כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו דבר וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה ה
.ופרים להוסיף: חמורהיש טומאה שמטמאה מפני בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין מטמאה טהור עוף נבלת

מטמאים אינם בהם, המתעסקים את אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם ופרים פרה אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית
בטומאה. נגעו לא אם פסקבפלך.אוכלין ממקומה. הטומאה את הזיז כשלא אפילו מטמא שמשא לשיטתו, רבינו

כלל. מטמא שאינו כבלוע שדינם אביי לדעת בניגוד במגע ולא במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות שם, כרבא
.חוצצת החזרת אין ולכן בחזרת, בשר לאכול אדם בני של דרכם היא. אכילה עלשדרך הכרוכים רכים חוטים כעין

חוצץ.אילנות. והסיב הבליעה בבית נגעה לא שהטומאה תאכל"מפני "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית הגסה.ופחות הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה אחריהנוצה הנשארת הדקה מן הדקה

הכנפיים. טהור.מריטת - לכזית משלימה עימו שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל אם

              
  

ראׁשי לכזית. ּומצטרפין ּכבּׂשר הן הרי - והּצּפרנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהחרטֹום
אינן23אגּפים - הרּכֹות אפּלּו והעצמֹות, הּזנב וראׁש ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹ

.24מצטרפין ְְִִָ
מן אֹו הרּכין העצמֹות מן הּטהֹור העֹוף מּנבלת ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

ּביצים ׁשל הּׁשלל ּומן החי25הּגידין מן ּומּבּׂשר הּדם 26ּומן ִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
האׁשּכֹול מן האֹוכל אבל טהֹור. - ּומן27מּמּנּו ּביצים ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

החלב את ׁשהמחה אֹו הּמעים, ּבני ּומן ּבאּור28הּקרקבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבּׂשרם; ּכאֹוכל טמא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּוגמעֹו

הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - ּוגמעֹו ּבחּמה המחהּו .29אֹוכל. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
הּטהֹור העֹוף טהֹורה.30נבלת - הּכלב מּלאכל ׁשּנפסדה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעת ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרס יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות לחזֹור 31לעת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

טהֹור. זה הרי - הּטהֹור העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל
ׁשחיטתֹו - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף טהֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹוף

- טרפה ונמצא נמלק ואם ּבעזרה. נׁשחט ואפּלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָמטהרּתּו,
מטהרּתּו מליקתֹו אֹומר32אין נמצאת עֹוף33. ׁשהּׁשֹוחט : ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

זה הרי - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻטהֹור,
ּבפנים34טהֹור חּלין והּמֹולק ;35- ּבחּוץ קדׁשים ׁשּמלק אֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

מטּמאין אּלּו הּבליעה.36הרי ּבבית ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ
ולא37הּמֹולק לקרּבן ראּויין היּו אם ּבפנים, קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּבמקֹומ ׁשּבארנּו מּומין ּבהן טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָ
ערּופה עגלה ּבֹו, טהֹורה.38ּכּיֹוצא - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבּה ּכתיב נׁשחטה40ּכקדׁשים39ּכּפרה אם וכן אחר41. ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ
אֹותּה הּצילה - ּבהנאה ׁשאסּורה ּפי על אף לּנחל, ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָירידתּה

נבלה. מידי ְְִִֵֵָָָׁשחיטתּה
טהֹורה - הּטמא העֹוף ּבבית42נבלת מטּמאה ואינּה ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

והכׁשרה43הּבליעה לאכילה עליה חּׁשב ואם היא44. הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
לטמאה ראׁשֹון ׁשהן טמאין והּנֹוצה45ּכאכלין ּוכנפים . ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הן הרי - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות
.46ּכבּׂשרּה ְִָָ

החי מן איבר - הּטמא העֹוף ואחד הּטהֹור העֹוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל. טמאה ּבֹו ואין טהֹור, מהם ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהּפֹורׁש

הּבהמה לכל ּפרסה.47ּתּטּמאּו, לֹו ׁשאין העֹוף את להֹוציא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
איבר לטּמא אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּומּפי

חּיה אֹו ּבהמה ׁשל החי .48מן ְִֵֶַַַָָ
הּמת מן העֹוף49איבר ּכנבלת הּוא הרי - העֹוף מן ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

טמאה מטּמאה - טהֹור עֹוף נבלת היתה אם מּמּנּו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּפרׁש
- לאכילה עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ּבבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָחמּורה
מּטּמא - טמא עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. טמאת ְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין מטּמא ואינֹו והכׁשר. עליו חּׁשב אם אכלין, ְְְְְֳֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻטמאת
לטּמא, האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרים

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

 
והעכּבר החלד והן: ּבּתֹורה, האמּורין ׁשרצים ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשמֹונה

טמאת - והחמט והּתנׁשמת והּכח והּלטאה והאנקה ְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻוהּצב
טמאה. לענין ׁשרץ הּנקראין והן ׁשוה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּכּלן

,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּׁשרץ
אינֹו ּבֹו והּנֹוגע ּבמּׂשא, מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרס ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכלי
וכל ּבכעדׁשה. טמאתֹו וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמטּמא

לכעדׁשה. מצטרפין ְְְְֲִִִַַָָָָהּׁשרצים
.ּכברּיתֹו הּׁשרץ מן איבר ׁשעּור. להן אין ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאיברים
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.ולזרקם לחתכם ונוהגים הם ב.יבשים משנה א פרק בטהרות מקורה זו הלכה כל ומיטמאים. מטמאים הביציםאבל
בשידרה. דבוקות כשהן ואכלו.הקטנות חי מעוף בשר כזית בו.חתך דבוקות שהביצים מבפנים. השידרה שעל הבשר

.השומן.לאכילה ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך בהמה.שומן נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה מבואר
מטמא שאינו פסק עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני מספק טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם) למעלה

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא בחוץ.מפני ובין בפנים בין
.מזה החשיבהיוצא הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ קדשים עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי על ואף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם ובחוץ שבפנים בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף שחיטת את תורה
.בכלל מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, שכן בשוםוכל לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח, שם משנה

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה "לא המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ וקדשים שם.מקום, ברייתא
נבילה. מכלל יצאה לא לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה התורה אמנם תאמר, שלא מלמדת, שםוהיא

אותה. ועורפים לנחל אותה מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא הרוג אדם נמצא אם ב. לעמךע, כפר שם:
בעוף.ישראל. מליקה כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה מועילהועשיית היא בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.

ערופה. בעגלה מילטהר ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
טמאה. תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, משום מיוחדשאיסורו שאינו דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

רוב טמא עוף ונבלת א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב אם אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל
מחשבה. צריכה ולפיכך אותה אוכלים אינם אדם הר"יבני ופירש והכשר" מחשבה "צריכה ג: א, פרק טהרות המשנה לשון

שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי ותיגע במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר שהכוונה קורקוס,
בלבד. מים הכשר שצריכה משמע באב.רבינו כשנגעה פירש: קורקוס (טהרותהר"י ומצטרפים ומטמאים מיתטמאים

טמא עוף נבלת ההבדל: את מנמק הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה למעלה אמרנו טהור בעוף ג'). משנה שם
מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים שיימצאו עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים ולפיכך מצויים אוכליה אין

פרסה".העוף. מפרסת היא "אשר ממשיך: העוף.והכתוב מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב מןומפני אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק (אהלות במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף
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ראׁשי לכזית. ּומצטרפין ּכבּׂשר הן הרי - והּצּפרנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהחרטֹום
אינן23אגּפים - הרּכֹות אפּלּו והעצמֹות, הּזנב וראׁש ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹ

.24מצטרפין ְְִִָ
מן אֹו הרּכין העצמֹות מן הּטהֹור העֹוף מּנבלת ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

ּביצים ׁשל הּׁשלל ּומן החי25הּגידין מן ּומּבּׂשר הּדם 26ּומן ִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
האׁשּכֹול מן האֹוכל אבל טהֹור. - ּומן27מּמּנּו ּביצים ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

החלב את ׁשהמחה אֹו הּמעים, ּבני ּומן ּבאּור28הּקרקבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבּׂשרם; ּכאֹוכל טמא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּוגמעֹו

הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - ּוגמעֹו ּבחּמה המחהּו .29אֹוכל. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
הּטהֹור העֹוף טהֹורה.30נבלת - הּכלב מּלאכל ׁשּנפסדה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעת ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרס יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות לחזֹור 31לעת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

טהֹור. זה הרי - הּטהֹור העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל
ׁשחיטתֹו - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף טהֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹוף

- טרפה ונמצא נמלק ואם ּבעזרה. נׁשחט ואפּלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָמטהרּתּו,
מטהרּתּו מליקתֹו אֹומר32אין נמצאת עֹוף33. ׁשהּׁשֹוחט : ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

זה הרי - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻטהֹור,
ּבפנים34טהֹור חּלין והּמֹולק ;35- ּבחּוץ קדׁשים ׁשּמלק אֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

מטּמאין אּלּו הּבליעה.36הרי ּבבית ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ
ולא37הּמֹולק לקרּבן ראּויין היּו אם ּבפנים, קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּבמקֹומ ׁשּבארנּו מּומין ּבהן טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָ
ערּופה עגלה ּבֹו, טהֹורה.38ּכּיֹוצא - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבּה ּכתיב נׁשחטה40ּכקדׁשים39ּכּפרה אם וכן אחר41. ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ
אֹותּה הּצילה - ּבהנאה ׁשאסּורה ּפי על אף לּנחל, ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָירידתּה

נבלה. מידי ְְִִֵֵָָָׁשחיטתּה
טהֹורה - הּטמא העֹוף ּבבית42נבלת מטּמאה ואינּה ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

והכׁשרה43הּבליעה לאכילה עליה חּׁשב ואם היא44. הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
לטמאה ראׁשֹון ׁשהן טמאין והּנֹוצה45ּכאכלין ּוכנפים . ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הן הרי - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות
.46ּכבּׂשרּה ְִָָ

החי מן איבר - הּטמא העֹוף ואחד הּטהֹור העֹוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל. טמאה ּבֹו ואין טהֹור, מהם ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהּפֹורׁש

הּבהמה לכל ּפרסה.47ּתּטּמאּו, לֹו ׁשאין העֹוף את להֹוציא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
איבר לטּמא אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּומּפי

חּיה אֹו ּבהמה ׁשל החי .48מן ְִֵֶַַַָָ
הּמת מן העֹוף49איבר ּכנבלת הּוא הרי - העֹוף מן ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

טמאה מטּמאה - טהֹור עֹוף נבלת היתה אם מּמּנּו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּפרׁש
- לאכילה עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ּבבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָחמּורה
מּטּמא - טמא עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. טמאת ְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין מטּמא ואינֹו והכׁשר. עליו חּׁשב אם אכלין, ְְְְְֳֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻטמאת
לטּמא, האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרים

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

 
והעכּבר החלד והן: ּבּתֹורה, האמּורין ׁשרצים ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשמֹונה

טמאת - והחמט והּתנׁשמת והּכח והּלטאה והאנקה ְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻוהּצב
טמאה. לענין ׁשרץ הּנקראין והן ׁשוה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּכּלן

,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּׁשרץ
אינֹו ּבֹו והּנֹוגע ּבמּׂשא, מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרס ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכלי
וכל ּבכעדׁשה. טמאתֹו וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמטּמא

לכעדׁשה. מצטרפין ְְְְֲִִִַַָָָָהּׁשרצים
.ּכברּיתֹו הּׁשרץ מן איבר ׁשעּור. להן אין ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאיברים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ולזרקם לחתכם ונוהגים הם ב.יבשים משנה א פרק בטהרות מקורה זו הלכה כל ומיטמאים. מטמאים הביציםאבל
בשידרה. דבוקות כשהן ואכלו.הקטנות חי מעוף בשר כזית בו.חתך דבוקות שהביצים מבפנים. השידרה שעל הבשר

.השומן.לאכילה ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך בהמה.שומן נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה מבואר
מטמא שאינו פסק עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני מספק טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם) למעלה

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא בחוץ.מפני ובין בפנים בין
.מזה החשיבהיוצא הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ קדשים עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי על ואף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם ובחוץ שבפנים בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף שחיטת את תורה
.בכלל מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, שכן בשוםוכל לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח, שם משנה

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה "לא המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ וקדשים שם.מקום, ברייתא
נבילה. מכלל יצאה לא לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה התורה אמנם תאמר, שלא מלמדת, שםוהיא

אותה. ועורפים לנחל אותה מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא הרוג אדם נמצא אם ב. לעמךע, כפר שם:
בעוף.ישראל. מליקה כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה מועילהועשיית היא בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.

ערופה. בעגלה מילטהר ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
טמאה. תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, משום מיוחדשאיסורו שאינו דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

רוב טמא עוף ונבלת א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב אם אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל
מחשבה. צריכה ולפיכך אותה אוכלים אינם אדם הר"יבני ופירש והכשר" מחשבה "צריכה ג: א, פרק טהרות המשנה לשון

שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי ותיגע במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר שהכוונה קורקוס,
בלבד. מים הכשר שצריכה משמע באב.רבינו כשנגעה פירש: קורקוס (טהרותהר"י ומצטרפים ומטמאים מיתטמאים

טמא עוף נבלת ההבדל: את מנמק הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה למעלה אמרנו טהור בעוף ג'). משנה שם
מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים שיימצאו עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים ולפיכך מצויים אוכליה אין

פרסה".העוף. מפרסת היא "אשר ממשיך: העוף.והכתוב מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב מןומפני אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק (אהלות במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף
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ׁשּפרׁש ּבין מּכעדׁשה, פחֹות ׁשהּוא ועצמֹות, וגידים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבּׂשר
ׁשּיהיה והּוא טמאתֹו. מטּמא - הּמת מן ׁשּפרׁש ּבין החי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמן

ארּוכה. להעלֹות ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּבּׂשר
מטּמא ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׂשר

וגידים ּבּׂשר - ּׁשרץ מה ּכּלֹו: לּׁשרץ הּדֹומה איבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאּלא
ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר - הּפֹורׁש איבר אף ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָועצמֹות,

איבר ׁשהן ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּכליא
- החי מן ּפרׁשּו ואם ּכבּׂשר, הן הרי - חליפין עֹוּׂשין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָואין

ְִטהֹורין.
ׁשהּוא זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבּׂשרֹו, - הּׁשרץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדם

ּבּבּׂשר. ְַָָָֻמחּבר
החלד ועֹור טהֹורין. - וצּפרניו וגידיו הּׁשרץ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹעצמֹות

לח ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר
והּכח האנקה עֹור אבל ּבֹו. הּל ולא עּבדֹו לא ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹֹועדין
אֹו עּבדן ואם ּבכעדׁשה. ּומטּמא ּכבּׂשרן, - והחמט ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוהּלטאה
עבֹודה? ּכדי היא וכּמה טהֹורין. - עבֹודה ּכדי ּבהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּל

מילין. ארּבעה הּלּו ְְִִִֵַָָּכדי
מלאה ׁשהיא ּפי על אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָקּולית

ארּוכה; מעלה ׁשאינֹו מתקׁשקׁש, הּמח ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמח.
ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָאבל
ּבהן ׁשּיׁש האיברים ּככל טמא, ּבּה הּנֹוגע הרי - מּבחּוץ ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּה
ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ארּוכה, להעלֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכדי

טמא. מקֹום מּכל ּבּה הּנֹוגע - ִֵֵֶַַָָָָׁשהּוא
מּתֹוכּה נראה ׁשהּׁשרץ ּפי על אף המרּקמת, הּׁשרץ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּביצת

טמא. ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה טהֹורה. -ְְִֵֵֶַַָָָָָ
,טמא ּבּבּׂשר הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבּׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרץ

הּנֹוגע אף - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּובאדמה
טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבאדמה,

- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹּבּׂשר
ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹול אם ּכחרּׂש: ׁשּנעּׂשה עד יבׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור.
טהֹור, - לאו ואם מטּמא; - ּכׁשהיה לח ולחזר לעת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמעת
אמּורים? ּדברים ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ּכאכלים ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואפּלּו
ׁשּנּׂשרף אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל הּׁשרץ; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבמקצת
מטּמא. זה הרי - עֹומדת ּכּלֹו ותבנית הֹואיל קּים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻוׁשלּדֹו

מּדבריהם. זֹו ׁשּטמאה ּבעיני, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֻוקרֹוב
וחסרּו ׁשּצמקּו הּׁשרץ מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכזית

מן מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות טהֹורין. -ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מּדברי מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּתפחּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּנבלה
עד ותפחּו וחזרּו וצמקּו, ּכּׁשעּור ּבּתחּלה היּו ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָסֹופרים.
וכן ּתֹורה. ּדין ּכׁשהיּו מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו

הּמת. מן ּבכזית אֹומר ְִִִֵֵַַַָאּתה
על אף ראׁשיהן, הּתזּו ׁשּימּות. עד מטּמא אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשרץ

ׁשהן ּפי על אף הּגּוף, ּבעֹור מערה הראׁש ׁשעדין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
ּורמּׂשים ׁשקצים ׁשאר מטּמאין. - הּלטאה ּכזנב ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמפרּכסין
ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻּכּלן,
ואפּלּו מּכלּום, טהֹורין הן הרי - ּבאכילה אסּורין ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָׁשהן
ּׁשּמטּמא מה הּׁשרצים ּבכל ל ואין אינן. טמאין ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכאכלין

ּבּתֹורה. המפרׁשין הּמינין מּׁשמֹונת חּוץ ְְְִִִִַַַַָָֹּבמֹותֹו

 
וכלים אדם מטּמאה הּטמאה. מאבֹות - זרע ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשכבת

ואין ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמּגע,
ּבּההּמ הּנֹוגע ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה תטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּדין לטמאה ראׁשֹון ׁשניהן - ּבבּׂשרֹו אֹותּה הרֹואה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻואחד
ּבכל - ולרֹואה ּבכעדׁשה, - לּנֹוגע ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָּתֹורה.
ּפי מּמּנּו ויחּתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא הרֹואה ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא.
אפּלּו ,לפיכ זרע. ׁשכבת מּמּנּו ּתצא אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאּמה,
ואחד נטמא. - אּמה לפי והּגיעה הֹואיל ּבקיסם, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָראה

טמא. - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבּׂשרֹו מחמת ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹהרֹואה
ּתׁשע ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין

אחד. ויֹום ְִֶָָׁשנים
.ונמׁשכת לבנה ׁשּתהיה עד טהֹורה, - אדּמה זרע ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשכבת
אינּה - ּבּה מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל

אינּה - ּתאוה ּובלא קּׁשּוי ּבלא ראה אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹמטּמאה.
ּפי על אף ּבהרּגׁשה, נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאה

טמא. - ּבהרּגׁשה ׁשּלא ְְְֵֶֶַָָָָָֹׁשּיצתה
ּומצא ועמד ּבחלֹום מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהמהרהר

טמא. זה הרי - זרע ׁשכבת מצא ׁשּלא ּפי על אף חם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּׂשרֹו
ּולפיכ ּבהרּגׁשה, ראה ּכבר ּבחלֹום ׁשּׁשּמׁש ׁשהרּגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון
ּבכליו, אֹו ּבבּׂשרֹו ונתקּנחה מעט והיתה חם; ּבּׂשרֹו ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָמצא
אֹו חם, ּבּׂשרֹו מצא ולא הרהר לחלּוחית. מצא לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹּולפיכ

טהֹור. - הרהר ולא חם ּבּׂשרֹו ְְְִֵֶַָָָָֹׁשּמצא
- ּבּתחּלה עכּורים אֹו חלּוקין מים וראה מים ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָהּמטיל

היּו טמא. זה הרי - ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע אֹותם ראה ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָטהֹור;
- עכּורים אֹו חלּוקין סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלם ׁשהטיל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֻהּמים
טּפים והּמטיל טמא. - ונמׁשכין לבנים היּו טהֹור. זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

טהֹור. - האּמה מּתֹו ִַָָָָעבֹות
ּכׁשּיּטיל - ׁשּיטּבל קדם מים הּטיל ולא ׁשּטבל קרי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּבעל

אּלא יֹוצאין ׁשאינן זרע ׁשכבת צחצּוחי מּפני טמא, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמים
אבל ּבזקן; אֹו ּבחֹולה אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשּיּטיל
ּכחץ ּבחזקה זרע ׁשכבת יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָילד
זמן ּכל ילד? הּוא ּכּמה עד האּמה. מן ננּתקת ּכּלּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהיא
אינֹו ואם מנעלֹו. חֹולץ אֹו ונֹועל אחת רגלֹו על עֹומד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשהּוא

זה. לענין חֹולה זה הרי - חליֹו מּפני ּכן לעּׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָיכֹול
ׁשּתקּנח קדם וטבלה וירדה מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכל

ּבטמאתּה. היא הרי - יפה יפה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻעצמּה
ׁשניהן - מּטתן ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד

האּׁשה ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה ראׁשֹון ּוׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻטמאים,
הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת זרע, ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
והּוא קרי. ּכרֹואה היא הרי המׁשּמׁשת אּלא נגיעה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאינּה
אׁשר [ואּׁשה ׁשּנאמר: אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתהיה
אינּה - ׁשנים ׁשלׁש מּבת קטּנה היתה אתּה]. איׁש ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹיׁשּכב
אם זרע ׁשכבת ּבנגיעת מתטּמאה אבל ּבׁשכיבה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָמתטּמאה
ּכדרּכּה ׁשּלא ּגדֹולה הּבֹועל ,לפיכ] מּבחּוץ. ּבבּׂשרּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹנגעה
הּסתרים ּבית ּבטמאת הּכתּוב אֹותּה טּמא ׁשּלא טהֹורה]; -ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ּכדרּכּה. ְְֶַָָאּלא
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ה את אףהּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא אּׁשה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
האיׁש. ׁשּיֹוציא עד טהֹורה האּׁשה וכן ׁשהערה. ּפי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל

ּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה
סֹותרת לפיכ קרי. ּכרֹואה טמאה היא הרי - עֹונֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשלׁש
ּבכל ּומּטּמאה קרי. ׁשראה ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָיֹום
והּגיעה נעקרה אּלא לחּוץ יצאת ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא.
ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה; - הּׁשּנים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבין
ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹמטּמא

עֹונֹות הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשכבת
ׁשּפלטה האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר ּבּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה, האּׁשה הרי - עֹונֹות ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר טהֹורה, ׁשּנפלטה זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ּבּה ׁשּנבעלה העֹונה ואין לילה. אֹו יֹום עֹונה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָוכּמה
ׁשּלּה: עֹונֹות ׁשלׁש - הּׁשּבת ּבליל נבעלה ּכיצד? הּמנין. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמן
ּבתֹו ּפלטה אם ּבּׁשּבת. ואחד ּבּׁשּבת, אחד וליל הּׁשּבת, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָיֹום
והאיׁש טהֹורה. - והלאה ׁשני מּליל ּפלטה טמאה; - זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָזמן
זֹו הרי - עֹונֹות ּכּמה לאחר אפּלּו זרע ׁשכבת מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּפרׁשה

טמא. מּמּנּו והּפֹורׁש לחה, ׁשהיא זמן ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטמאה
יבׁשה לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשכבת

ּבפֹוׁשרין לעת מעת לּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרס
טמאה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹולחזר

ו קרי ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו איׁשּכבר ׁשּׁשכב האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וכן הּתֹורה. מן טמאים זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע ׁשכבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאֹותּה
הּתֹורה מן טמאה היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
ּכגֹון טמאים, ׁשהן זה ּבפרק האמּורין ׁשאר אבל קרי. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּכרֹואה
גזרּו ולא מּדבריהם, אּלא טמאין אינן - מים ּומטיל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמהרהר

טהֹורין. - לחּלין אבל לתרּומה, אּלא טמאה ְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֻֻעליהם
הּׁשלׁש ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנכרית

ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה הּבהמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעֹונֹות,
זה זמן לאחר ּפלטּתּו טמאה. הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזמן

נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּׁשכבת ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכבר

יּׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום. טהֹור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָזרעֹו
ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל זרע ׁשכבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּפלטה

טהֹורה. - ְָעֹונֹות
מּמּנּו ויצאה וטבל, וירד ונתּגּיר ׁשהרּגיׁש, ּכֹוכבים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעֹובד

טמא. ספק זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה ׁשהרּגיׁש זרע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשכבת

עֹובד [אֹו ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִֵֵֶֶַַָָָָָָּגדֹולה
אׁשר [ואּׁשה ׁשּנאמר: טהֹורה; זֹו הרי - ּבהמה] אֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּכֹוכבים
ּכמֹו ּומּיּׂשראל, איׁש הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד - אתּה] איׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹיׁשּכב

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א כסלו כ"ב שני יום

 
:ּבּתֹורה רמז לּה ויׁש סֹופרים. מּדברי זרה עבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת

והּטהרּו1הסרּו ּבתככם אׁשר הּנכר אלהי והחליפּו2את ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
זרה עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות וארּבעה ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּׂשמלתיכם.

ּומׁשּמׁשיה ׁשּלּה3עצמּה, ותקרבת לּה.4, ׁשּנתנּס ויין , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדבריהן. ּכּלן ְְְִִֵֶַָֻֻוטמאת

חרס ּוכלי ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
ׁשּקץ ׁשּנאמר: ּכּׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבאויר,

הּמת5ּתׁשּקצּנּו מן חמּורה זֹו ּתהיה לא ּכזית. וׁשעּורּה .6. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּצּורה היתה אם טהֹורה.7אבל - מּכזית ּפחּותה ְְְְֲִִִַַָָָָָָ

ּכמרּדע היה אפּלּו מּמּנה, איבר טהֹור;8קצץ זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכּלּה הּצּורה אּלא לאיברים, מטּמאה אינּה זרה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשעבֹודה

דוה ּכמֹו ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה. אינּה9ּכׁשהיא ּדוה מה - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לאיברים לאיברים.10מטּמאה מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף , ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

ּבּה ּדנּו הּטמאֹות אבֹות מּדבריהם.11ּכקּלי ׁשּטמאתּה מּפני , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻֻ
מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא ׁשאינֹו ּכׁשרץ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעּׂשאּוה

ּבכזית לאיברים.12אּלא מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשההדיֹוט13נתּפרקה ּפי על אף זרה, יכֹול14עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

קּימים איבריה ּכל והרי מטּמאה15להחזירּה אינּה -16. ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
וכלים אדם מטּמאין ּכׁשרץ. - זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

וׁשעּור ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּבאויר, חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
עצמּה. זרה מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה חמר זֹו ּכׁשרץ. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמטּמא
מטּמאין - ועפרֹו ועציו אבניו עצמֹו, זרה עבֹודה ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּובית

המׁשּמׁשין.17ּבכזית ּככל ּבמּגע ְְְְְִִִַַַַָָ
.ּכנֹוגע נטמא - זרה עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻהּמכניס

נטמא. - זרה עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרס ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן
וקּתדראֹות -18ספסלים זרה עבֹודה לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

לטמאה ראׁשֹון וכּלן .19טמאים. ְְְְִִֵָָֻֻ
זרה עבֹודה ּובמּׂשא20ּתקרבת ּבמּגע ּכנבלה.21מטּמאה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על הסמיכו ב מז, זרה עבודה רמזבמשנה מביא עצמו ורבינו הך). היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו): ז, (דברים הכתוב
ב. בהלכה להלן מטמאים.זה הנכר שאלוהי אלילים.משמע עבודת לצרכי בהם שמשתמשים הקרבנותהכלים

הבאות. בהלכות מבוארים דיניהם פרטי לה. כשקץ.שהקריבו שדינה טומאתמשמע (הלכות מכזית בפחות מטמא שאינו
ב). הלכה ב פרק הפסל.מת מפרשים:גוף (ויש הילוכו לכוון כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו גדול איבר

הפירושים). שני בין הבדל אין כאן ולהלכה אברנידה.מחרישה, ככל אלא כנידה מטמא אינו מנידה אבר נחתך אם
ד. הלכה ומושב משכב טומאת מהלכות ח פרק ראה החי. חכמיםמן הקילו השונות הטומאות באבות שישנן ההקלות כל

זרה. עבודה בכעדשה.בטומאת שמטמא כשרץ (שם).לא ונתפרקו חוליות עשוי אומן.פסל וכלשאינו
שהיה. כמו הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול ממנהאדם שאבר חכמים דעת שלפי שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא

מטמאה" "אינה כאן כתב כחכמים הקודמת בהלכה פסק שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו
למלך). משנה ממשמשיה.(ראה קצץ דין למדנו ומכאן ב. מז, זרה עבודה באבכיסאות.משנה שנגעו מפני

לאליל.הטומאה. כקרבן שהוגש דבר שלכל אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל. מטמאה אינה אבל



צי               
  

ה את אףהּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא אּׁשה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
האיׁש. ׁשּיֹוציא עד טהֹורה האּׁשה וכן ׁשהערה. ּפי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל

ּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה
סֹותרת לפיכ קרי. ּכרֹואה טמאה היא הרי - עֹונֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשלׁש
ּבכל ּומּטּמאה קרי. ׁשראה ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָיֹום
והּגיעה נעקרה אּלא לחּוץ יצאת ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא.
ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה; - הּׁשּנים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבין
ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹמטּמא

עֹונֹות הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשכבת
ׁשּפלטה האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר ּבּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה, האּׁשה הרי - עֹונֹות ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר טהֹורה, ׁשּנפלטה זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ּבּה ׁשּנבעלה העֹונה ואין לילה. אֹו יֹום עֹונה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָוכּמה
ׁשּלּה: עֹונֹות ׁשלׁש - הּׁשּבת ּבליל נבעלה ּכיצד? הּמנין. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמן
ּבתֹו ּפלטה אם ּבּׁשּבת. ואחד ּבּׁשּבת, אחד וליל הּׁשּבת, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָיֹום
והאיׁש טהֹורה. - והלאה ׁשני מּליל ּפלטה טמאה; - זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָזמן
זֹו הרי - עֹונֹות ּכּמה לאחר אפּלּו זרע ׁשכבת מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּפרׁשה

טמא. מּמּנּו והּפֹורׁש לחה, ׁשהיא זמן ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטמאה
יבׁשה לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשכבת

ּבפֹוׁשרין לעת מעת לּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרס
טמאה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹולחזר

ו קרי ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו איׁשּכבר ׁשּׁשכב האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וכן הּתֹורה. מן טמאים זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע ׁשכבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאֹותּה
הּתֹורה מן טמאה היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
ּכגֹון טמאים, ׁשהן זה ּבפרק האמּורין ׁשאר אבל קרי. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּכרֹואה
גזרּו ולא מּדבריהם, אּלא טמאין אינן - מים ּומטיל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמהרהר

טהֹורין. - לחּלין אבל לתרּומה, אּלא טמאה ְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֻֻעליהם
הּׁשלׁש ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנכרית

ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה הּבהמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעֹונֹות,
זה זמן לאחר ּפלטּתּו טמאה. הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזמן

נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּׁשכבת ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכבר

יּׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום. טהֹור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָזרעֹו
ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל זרע ׁשכבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּפלטה

טהֹורה. - ְָעֹונֹות
מּמּנּו ויצאה וטבל, וירד ונתּגּיר ׁשהרּגיׁש, ּכֹוכבים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעֹובד

טמא. ספק זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה ׁשהרּגיׁש זרע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשכבת

עֹובד [אֹו ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִֵֵֶֶַַָָָָָָּגדֹולה
אׁשר [ואּׁשה ׁשּנאמר: טהֹורה; זֹו הרי - ּבהמה] אֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּכֹוכבים
ּכמֹו ּומּיּׂשראל, איׁש הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד - אתּה] איׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹיׁשּכב

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א כסלו כ"ב שני יום

 
:ּבּתֹורה רמז לּה ויׁש סֹופרים. מּדברי זרה עבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת

והּטהרּו1הסרּו ּבתככם אׁשר הּנכר אלהי והחליפּו2את ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
זרה עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות וארּבעה ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּׂשמלתיכם.

ּומׁשּמׁשיה ׁשּלּה3עצמּה, ותקרבת לּה.4, ׁשּנתנּס ויין , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדבריהן. ּכּלן ְְְִִֵֶַָֻֻוטמאת

חרס ּוכלי ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
ׁשּקץ ׁשּנאמר: ּכּׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבאויר,

הּמת5ּתׁשּקצּנּו מן חמּורה זֹו ּתהיה לא ּכזית. וׁשעּורּה .6. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּצּורה היתה אם טהֹורה.7אבל - מּכזית ּפחּותה ְְְְֲִִִַַָָָָָָ

ּכמרּדע היה אפּלּו מּמּנה, איבר טהֹור;8קצץ זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכּלּה הּצּורה אּלא לאיברים, מטּמאה אינּה זרה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשעבֹודה

דוה ּכמֹו ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה. אינּה9ּכׁשהיא ּדוה מה - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לאיברים לאיברים.10מטּמאה מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף , ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

ּבּה ּדנּו הּטמאֹות אבֹות מּדבריהם.11ּכקּלי ׁשּטמאתּה מּפני , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻֻ
מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא ׁשאינֹו ּכׁשרץ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעּׂשאּוה

ּבכזית לאיברים.12אּלא מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשההדיֹוט13נתּפרקה ּפי על אף זרה, יכֹול14עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

קּימים איבריה ּכל והרי מטּמאה15להחזירּה אינּה -16. ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
וכלים אדם מטּמאין ּכׁשרץ. - זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

וׁשעּור ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּבאויר, חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
עצמּה. זרה מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה חמר זֹו ּכׁשרץ. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמטּמא
מטּמאין - ועפרֹו ועציו אבניו עצמֹו, זרה עבֹודה ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּובית

המׁשּמׁשין.17ּבכזית ּככל ּבמּגע ְְְְְִִִַַַַָָ
.ּכנֹוגע נטמא - זרה עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻהּמכניס

נטמא. - זרה עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרס ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן
וקּתדראֹות -18ספסלים זרה עבֹודה לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

לטמאה ראׁשֹון וכּלן .19טמאים. ְְְְִִֵָָֻֻ
זרה עבֹודה ּובמּׂשא20ּתקרבת ּבמּגע ּכנבלה.21מטּמאה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
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על הסמיכו ב מז, זרה עבודה רמזבמשנה מביא עצמו ורבינו הך). היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו): ז, (דברים הכתוב
ב. בהלכה להלן מטמאים.זה הנכר שאלוהי אלילים.משמע עבודת לצרכי בהם שמשתמשים הקרבנותהכלים

הבאות. בהלכות מבוארים דיניהם פרטי לה. כשקץ.שהקריבו שדינה טומאתמשמע (הלכות מכזית בפחות מטמא שאינו
ב). הלכה ב פרק הפסל.מת מפרשים:גוף (ויש הילוכו לכוון כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו גדול איבר

הפירושים). שני בין הבדל אין כאן ולהלכה אברנידה.מחרישה, ככל אלא כנידה מטמא אינו מנידה אבר נחתך אם
ד. הלכה ומושב משכב טומאת מהלכות ח פרק ראה החי. חכמיםמן הקילו השונות הטומאות באבות שישנן ההקלות כל

זרה. עבודה בכעדשה.בטומאת שמטמא כשרץ (שם).לא ונתפרקו חוליות עשוי אומן.פסל וכלשאינו
שהיה. כמו הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול ממנהאדם שאבר חכמים דעת שלפי שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא

מטמאה" "אינה כאן כתב כחכמים הקודמת בהלכה פסק שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו
למלך). משנה ממשמשיה.(ראה קצץ דין למדנו ומכאן ב. מז, זרה עבודה באבכיסאות.משנה שנגעו מפני

לאליל.הטומאה. כקרבן שהוגש דבר שלכל אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל. מטמאה אינה אבל



צב              
  

ׁשאר ּבין ּבּׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל ּבכזית. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשעּורּה
מתים זבחי קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין .22אכלים ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

על ּבטליןואף אכלין ׁשל זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשאין 23ּפי ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לטמאה ספק זֹו הרי - ּבטלה אם ּבהנאה, להּתירּה .24לעֹולם ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻ

טהֹור - ׁשּבּטלּו זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי וכן25אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹ
טהֹורין. - ׁשּבּטלן ּומׁשּמׁשיה זרה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָעבֹודה

ּוכלי ּבמּגע, וכלים אדם מטּמא זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין
ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, ּבכזית.26חרס וטמאתֹו ּכנבלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

יין הרי נסיכם. יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
יין אּלא זֹו טמאה מטּמא ואין זבחימֹו. ּכחלב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנסיכם

ּבּיד יינן27ׁשּנתנּס סתם אבל זרה; עבֹודה עֹובדי28לפני ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
טמאין מׁשקין ּכל ּכׁשאר קּלה טמאה מטּמא - .29ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים אּתה30מּכל ּכאן עד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
אבֹות ּומהן ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהן - הּטמאֹות ׁשאבֹות ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻלמד,

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל
טמאה ולד הּוא הרי - ּתֹורה ׁשל אב מחמת הּמתטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

ּתֹורה הרי31ׁשל - ּדבריהם ׁשל אב מחמת הּמתטּמא וכל , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

ּבמּׂשא מטּמא ואינֹו ּבמּגע ׁשּמטּמא טמאה אב ,32ּכל ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין

מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא חרס,33אינֹו כלי ולא אדם ולא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּפרׁש אחר והּנֹו מּמטּמאיו. פרׁש לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאף
ועֹוּׂשה אכלין מטּמא ׁשהּוא ולד, ׁשּיפרׁש קדם אֹו ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּמטּמאיו

ראׁשֹון. ׁשהּוא מּפני לטמאה, ׁשני ְְְִִִֵֵֶָָֻאֹותן

ׁשל אב ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע ׁשּמטּמא טמאה אב ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוכל
ּדבריהם34ּתֹורה ׁשל אב הּנֹוּׂשאֹו35ּבין אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבגדים אֹותן36מטּמא ועֹוּׂשה נּׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
לטמאה ּכל37ראׁשֹון ראׁשֹון עּׂשאן - ּבאכלין נגע אם וכן . ְְְֲֳִִִִֵַָָָָָָָֻ

ראׁשֹון הּוא הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש מּמטּמאיו. פרׁש ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹזמן
ּבגדים מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל ּבאכלין38לטמאה נגע ואם , ְְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָָָָֻ

חּוץ האבֹות ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
והּמרּכב הּנבלֹות ּפי39מן על אף והּמרּכב, הּנבלה אבל . ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבגדים מטּמא אינֹו ּבהן הּנֹוגע - ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּמטּמאין
מּגעֹו לטמאה40ּבׁשעת ׁשני הן הרי - ּבאכלין נגע ואם ,41; ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

נּׂשיאתֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבאכלין42והּנֹוּׂשא נגע ואם , ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּנם - פרׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻעד

חּטאת הּזאה43מי ּכדי ּבהן ׁשהן44ׁשּיׁש ּפי על אף , ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הרי - הּנֹוּׂשאן אּלא בגדים מטּמאין ׁשאין ּוכמרּכב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכנבלה
ׁשאי נֹוּׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת בגדים מטּמא ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנֹוגע

יסיט ׁשּלא ּבּמים ׁשּיּגע ׁשאחד45אפׁשר ּבארנּו ּוכבר אֹותן, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּנגע אֹו הּנבלה ּבצמר הּנֹוגע וכן הּמסיט. ואחד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּנֹוּׂשא

נֹוּׂשא;46ּבנימי מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - הּמרּכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּולפיכ אֹותן, יסיט ׁשּלא אּלּו ּבדברים לנּגע אפׁשר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאי

הּנֹוּׂשא. ּכדין פרׁש ׁשּלא עד ּבגדים ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמטּמא
מטּמא ּבליעתֹו ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָהּבֹולע

לטמאה ראׁשֹון והן ׁשּבארנּו, ּכמֹו נגע47ּבגדים, אם וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ׁשּבלע ואחר לטמאה. ראׁשֹון הן הרי - זה48ּבאכלין הרי - ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש
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המשנה. בפירוש ב) יג, (חולין זרהרבא (עבודה זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי ויאכלו פעור לבעל "ויצמדו
ב). מפניכט, בהנאה. הפסל הותר ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה ראש אזנה, ראש שקטע גוי של פסל

ואסורים בטילים אינם אוכלין אבל בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט. כגוש והוא כאליל איכותו את שביטל
י). והלכה ט הלכה ח פרק כוכבים עבודת (הלכות אוכליןבהנאה שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן רבי של בעייא

בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא בלבד הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם ומשקין
עבודה בטומאת רבינו החמיר להקל, - דרבנן שספק פי על ואף לטומאה". ספק זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא

מפרשזרה. ורבינו בטלים, אינם תקרובת שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה מפרש, שם רש"י שם. גמרא
משנה). (כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל דיבור ב עמוד (שם שמטמאכתוספות כאן כתב ורש"י באוהל. לא אבל

באוהל. ושכשך.גם ליין ידו לא.שהושיט או נתנסך אם יודעים אנו כשלושהשאין שהיא הלוג ברביעית ושיעורו
א). ל, (שם טהרה.זיתים ומשקין.ספר אוכלין בין כלים שרץ.בין בשעהכגון בבגדים נגע אם פירוש
בשרץ. נוגע בגדיו".שהוא "וכיבס כתוב: דאורייתא.בכולם כעין בהם.תיקנו נוגע שהוא כלים לכל הדין והוא

.באב עצמם הם נגעו בלבד.כאילו ומשקין אוכלין אלא מטמא אינו שראשון הזב.מפני עליו שרכב דבר
."הערב עד "יטמא אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא שפירשבנוגע אחר ובין מגעו בשעת בין במשקין, נגע אם אבל

מדרבנן. ראשון בגדים.נעשו כיבוס תורה כתבה מת.בנושא טמאי על להזות כדי אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
בהם שיש חטאת ומי נבילה וכו') זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם "למעלה שנינו: ב משנה א פרק בכלים

וחשוכי נשיאה) בשעת במגעו בגדים מטמא הנושאם האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם את מטמאים שהם הזייה, כדי
מלשון חטאת, במי או בנבילה נוגע כשהאדם מליטמא נמנעים בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש במגע". בגדים
שבתורה הפסוקים על דילג שרבינו הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב שלנו התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת
מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים מטמא שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת ולא ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך
היא הטומאה אם לי מה שואל, כאן, משנה בכסף מובא קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני משא, טומאת מדין

להסיטם. מבלי בהם לנגוע שאפשר בקור, קרושים במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע יזיז.משום
.האריג מן הבולטות דקיקים) (חוטים אתהשערות מטמא הבולע פירוש, אחד", ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה

(את שניים מטמא שהבולע מזה, ויוצא אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני להיות אוכלין מטמאים והם ראשון ונעשים הבגדים
באוכלים. שנגעה התרומה את פוסל זה על ונוסף בהם) שנגעו האוכלין ואת מטמאהבגדים בלעה או "הקיאה שם: במשנה

אחר ולפיכך א) הלכה ג פרק (למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת שהיא בזמן רק מטמאה טהור עוף נבלת אחד". ופוסל אחד

              
  

את והמׁשּלח הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים אדּמה ּפרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּׂשֹורף
ּכמֹו ּבגדים, מטּמא מעּׂשיהן ׁשּבׁשעת ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּׂשעיר,

נגעּו אם הן49ׁשּבארנּו, הרי - מעּׂשיהן ּבׁשעת אפּלּו ּבאכלין ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לטמאה .50ׁשני ְְִֵָֻ

,הּמקוה ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻהּנֹוגע
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה ּבּמקוה51ּכגֹו -52ׁשהּוא ּבֹו ונגע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

יהיה מים מקוה ּובֹור מעין א ׁשּנאמר: טמא. זה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי
הּמקוה ּבתֹו ּכׁשהן אפּלּו - יטמא ּבנבלתם ונגע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטהֹור,

יטהר הּנֹוגע זה הּמקוה מן ּוכׁשּיעלה [והּנֹוּׂשאן53מטּמאין. . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּלא עד ּבאכלים נגע ואם נּׂשיאתם, ּבׁשעת בגדים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹמטּמא
ׁשּדרס זב וכן ׁשּבארנּו]. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻפרׁש
טמא; הּמׁשּכב הרי - ּבּמקוה מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל

יטהר הּמקוה מן הּמׁשּכב לֹו54ּוכׁשּיעלה עלתה ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ידֹו55טבילה ּפׁשט אם ּבּמקוה, ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לֹומר צרי ואין ּבגדים. מטּמא זה הרי - לּמקוה חּוץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונגע
ּומׁשקין. אכלין מטּמא ְְֳִִֵֶַַָׁשהּוא

 
.מתטּמאין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹּדבר

מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל אׁשר האכל מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
האכל ואין יטמא. ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיטמא,
הּמׁשקין ולא הּתֹורה, מן אחר אכל מטּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנטמא
מּדברי אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
- אחר ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין טמאין. - ּבמׁשקין הּטמא אכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹטּמאהּו;
וכן מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
אֹו מׁשקין אֹו אכלין ׁשּיטּמאּו הּטמאים הּמׁשקין על ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַַָָּגזרּו

ּבהן. ׁשּנגעּו ְִֵֶֶָָּכלים
מׁשקין אּלא ּכלים ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאין

ּבלב אֹותןטמאים ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם. זֹו וטמאה ד. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻ
ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת טמאין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֻהּמׁשקין
הּמׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ּדבריהם. ׁשל ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתֹורה
ׁשהּוא הּזב, מׁשקה מּׁשּום ּגזרה ּכלים? ׁשּיטּמאּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאין

הּזב ירק וכי ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין ּכלים ּומטּמא ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאב
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָּבּטהֹור,

ׁשּיהיּו ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּגזרּו
חרס ּכלי לאויר נפלּו אם ּכיצד? מּתֹוכן. הּכלים את ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמטּמאין
מּתֹוכן ּכלים ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו נטמא -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻ
טמאים מׁשקין נגעּו אם אבל ׁשנּיים. ונעּׂשּו ּכּלן מטּמא -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻ
ׁשטף ּבכלי ּבין חרס ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַּבאחֹורי
ולא ׁשני, אחֹוריו והרי ּבלבד, אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּוכלי
לקדׁש, אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹנטמא
לטמאה. ׁשני ּכּלֹו והרי ּכּלֹו, נטמא - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֻֻֻּכלי

והּמׁשקין ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכבר
ׁשהּכלי ואמרּו, זה הּכר מׁשקין ּבטמאת עּׂשּו ולמה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמטּמאין.
לתרּומה? ּתֹוכֹו נטמא לא - ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּנגעּו
עליה יּׂשרפּו ׁשּלא מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻלהֹודיע

וקדׁשים. ְְִָָָּתרּומה
מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר

ּבאדם אכל נגע אם וכן לטמאה. ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות
ואכל לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי - ּבאב ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
הּׁשליׁשי נגע ואם לטמאה. ׁשליׁשי נקרא - הּׁשני ּבזה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּנגע
ּדברים ּבּמה לטמאה. רביעי נקרא זה הרי - רביעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאכל
ּבאב ׁשּנגע מׁשקה אחד הּמׁשקין, אבל ּבאכלין; ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
אֹותֹו הרי - ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון ׁשּנגע אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּטמאה
את וחברֹו חברֹו, את ּומטּמא לטמאה, ּתחּלה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּמׁשקה
ׁשּנגע יין ּכיצד? ּבמׁשקין. מֹונין ׁשאין מאה, הן אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו,
ּכראׁשֹון זה יין הרי - ּבׁשני אֹו ּבראׁשֹון אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּבאב
וחלב ּבחלב, וׁשמן ּבׁשמן, זה יין נגע אם וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻלטמאה.
ּכּלן - לעֹולם עד וכן אחר, ּביין ּומים ּבמים, ּודבׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָֻּבדבׁש,
ּתחּלה, ּבאב נטמא מהן אחד ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻראׁשֹון
אחֹוריו ׁשּנטמאּו ּכלי וכן הּכלים. את מטּמאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻוכּלן
הּטמאין, הּכלים ּבאחֹורי אחרים מׁשקין ונגעּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּבמׁשקין,
ּתחּלה האחרים הּמׁשקין נעּׂשּו - חּלין מׁשקין היּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֻאפּלּו
ואין ׁשנּיים, אֹותן ועֹוּׂשין אחרים ּכלים ּומטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻלטמאה,

אחרים. ּומׁשקין אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָצרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון ודינו ממנה פירש כאילו זה הרי והמשלח.שבלעה, וכןהשורף
ביארנו כאשר בגדים מטמאים השעיר והמשלח ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים למשנה בפירושו רבינו כתב
(פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים אחד מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה עם אמנם בפתיחה,
שניים מטמא מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע רבי שאמר הכלל סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו האוכלין
(שורף ואלה (בלבד), גרידא בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים המטמא "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל
בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר בין מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם אלא בגדים יטמאו במגע לא ומשלח)

בנגיעה המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן שמטמא דבר ובין בנשיאה) שטומאתם(או אלה אבל ראשון, אוכלין עושה בנשיאה או
אותם ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם מוגבלת

יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, לו.שני והדומה הזב עליו ששכב הטומאהדבר - שניהם ואפילו
המקווה. בתוך - מןוהאדם שפירש לפני מגופו חלק הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה מן יפרוש אם

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן וכל המקווה מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו אגב ודרך נטהר. לא הטומאה
.המשכבהלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק לפני הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי



צג               
  

את והמׁשּלח הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים אדּמה ּפרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּׂשֹורף
ּכמֹו ּבגדים, מטּמא מעּׂשיהן ׁשּבׁשעת ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּׂשעיר,

נגעּו אם הן49ׁשּבארנּו, הרי - מעּׂשיהן ּבׁשעת אפּלּו ּבאכלין ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לטמאה .50ׁשני ְְִֵָֻ

,הּמקוה ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻהּנֹוגע
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה ּבּמקוה51ּכגֹו -52ׁשהּוא ּבֹו ונגע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

יהיה מים מקוה ּובֹור מעין א ׁשּנאמר: טמא. זה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי
הּמקוה ּבתֹו ּכׁשהן אפּלּו - יטמא ּבנבלתם ונגע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטהֹור,

יטהר הּנֹוגע זה הּמקוה מן ּוכׁשּיעלה [והּנֹוּׂשאן53מטּמאין. . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּלא עד ּבאכלים נגע ואם נּׂשיאתם, ּבׁשעת בגדים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹמטּמא
ׁשּדרס זב וכן ׁשּבארנּו]. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻפרׁש
טמא; הּמׁשּכב הרי - ּבּמקוה מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל

יטהר הּמקוה מן הּמׁשּכב לֹו54ּוכׁשּיעלה עלתה ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ידֹו55טבילה ּפׁשט אם ּבּמקוה, ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לֹומר צרי ואין ּבגדים. מטּמא זה הרי - לּמקוה חּוץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונגע
ּומׁשקין. אכלין מטּמא ְְֳִִֵֶַַָׁשהּוא

 
.מתטּמאין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹּדבר

מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל אׁשר האכל מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
האכל ואין יטמא. ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיטמא,
הּמׁשקין ולא הּתֹורה, מן אחר אכל מטּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנטמא
מּדברי אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
- אחר ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין טמאין. - ּבמׁשקין הּטמא אכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹטּמאהּו;
וכן מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
אֹו מׁשקין אֹו אכלין ׁשּיטּמאּו הּטמאים הּמׁשקין על ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַַָָּגזרּו

ּבהן. ׁשּנגעּו ְִֵֶֶָָּכלים
מׁשקין אּלא ּכלים ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאין

ּבלב אֹותןטמאים ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם. זֹו וטמאה ד. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻ
ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת טמאין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֻהּמׁשקין
הּמׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ּדבריהם. ׁשל ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתֹורה
ׁשהּוא הּזב, מׁשקה מּׁשּום ּגזרה ּכלים? ׁשּיטּמאּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאין

הּזב ירק וכי ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין ּכלים ּומטּמא ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאב
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָּבּטהֹור,

ׁשּיהיּו ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּגזרּו
חרס ּכלי לאויר נפלּו אם ּכיצד? מּתֹוכן. הּכלים את ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמטּמאין
מּתֹוכן ּכלים ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו נטמא -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻ
טמאים מׁשקין נגעּו אם אבל ׁשנּיים. ונעּׂשּו ּכּלן מטּמא -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻ
ׁשטף ּבכלי ּבין חרס ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַּבאחֹורי
ולא ׁשני, אחֹוריו והרי ּבלבד, אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּוכלי
לקדׁש, אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹנטמא
לטמאה. ׁשני ּכּלֹו והרי ּכּלֹו, נטמא - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֻֻֻּכלי

והּמׁשקין ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכבר
ׁשהּכלי ואמרּו, זה הּכר מׁשקין ּבטמאת עּׂשּו ולמה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמטּמאין.
לתרּומה? ּתֹוכֹו נטמא לא - ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּנגעּו
עליה יּׂשרפּו ׁשּלא מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻלהֹודיע

וקדׁשים. ְְִָָָּתרּומה
מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר

ּבאדם אכל נגע אם וכן לטמאה. ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות
ואכל לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי - ּבאב ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
הּׁשליׁשי נגע ואם לטמאה. ׁשליׁשי נקרא - הּׁשני ּבזה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּנגע
ּדברים ּבּמה לטמאה. רביעי נקרא זה הרי - רביעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאכל
ּבאב ׁשּנגע מׁשקה אחד הּמׁשקין, אבל ּבאכלין; ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
אֹותֹו הרי - ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון ׁשּנגע אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּטמאה
את וחברֹו חברֹו, את ּומטּמא לטמאה, ּתחּלה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּמׁשקה
ׁשּנגע יין ּכיצד? ּבמׁשקין. מֹונין ׁשאין מאה, הן אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו,
ּכראׁשֹון זה יין הרי - ּבׁשני אֹו ּבראׁשֹון אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּבאב
וחלב ּבחלב, וׁשמן ּבׁשמן, זה יין נגע אם וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻלטמאה.
ּכּלן - לעֹולם עד וכן אחר, ּביין ּומים ּבמים, ּודבׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָֻּבדבׁש,
ּתחּלה, ּבאב נטמא מהן אחד ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻראׁשֹון
אחֹוריו ׁשּנטמאּו ּכלי וכן הּכלים. את מטּמאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻוכּלן
הּטמאין, הּכלים ּבאחֹורי אחרים מׁשקין ונגעּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּבמׁשקין,
ּתחּלה האחרים הּמׁשקין נעּׂשּו - חּלין מׁשקין היּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֻאפּלּו
ואין ׁשנּיים, אֹותן ועֹוּׂשין אחרים ּכלים ּומטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻלטמאה,

אחרים. ּומׁשקין אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָצרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון ודינו ממנה פירש כאילו זה הרי והמשלח.שבלעה, וכןהשורף
ביארנו כאשר בגדים מטמאים השעיר והמשלח ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים למשנה בפירושו רבינו כתב
(פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים אחד מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה עם אמנם בפתיחה,
שניים מטמא מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע רבי שאמר הכלל סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו האוכלין
(שורף ואלה (בלבד), גרידא בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים המטמא "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל
בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר בין מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם אלא בגדים יטמאו במגע לא ומשלח)

בנגיעה המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן שמטמא דבר ובין בנשיאה) שטומאתם(או אלה אבל ראשון, אוכלין עושה בנשיאה או
אותם ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם מוגבלת

יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, לו.שני והדומה הזב עליו ששכב הטומאהדבר - שניהם ואפילו
המקווה. בתוך - מןוהאדם שפירש לפני מגופו חלק הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה מן יפרוש אם

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן וכל המקווה מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו אגב ודרך נטהר. לא הטומאה
.המשכבהלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק לפני הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי



צד              
  

ּבאחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָאחֹורי
ׁשהּכלי טהֹורין. הן הרי - ּתרּומה אכלי אפּלּו הּטמא, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּכלי
לקדׁש אּלא האכלין את מטּמא אינֹו ּבלבד אחֹוריו ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנטמאּו
לקדׁש, ּכּלֹו טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבלבד;

הּקדׁש. אכל מטּמא ּולפיכ ׁשּבארנּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכמֹו

 
אֹותֹו ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

ידיו נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹראׁשֹון
ׁשּנטמא חרס ּכלי לאויר ידיו הּמכניס וכן הּפרק. עד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבלבד
ידיו. נטמאּו - מנּגע לבית ידיו ׁשהכניס אֹו הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֻֻּבאב

סֹופרים. מּדברי הּידים ְְְְִִִִֵַַַָֻוטמאת
אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם. סֹופרים מּדברי ׁשנּיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּידים

לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן טמאה ּוכׁשּגזרּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻמּדבריהם,
ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לּבית ידיו הכניס ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻאפּלּו
ׁשנּיֹות. ידיו הרי - מּמטּמאיו פרׁש ׁשּלא עד ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמטּמא

ּכראׁשֹון הן הרי - מנחֹות ׁשל וצריד והּנֹותר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהּפּגּול
הּידים את מטּמאין לפיכ וׁשני, ראׁשֹון ּבהן ּומֹונין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻלטמאה,
ׁשּׁשעּורן ּפי על אף מצטרפין, והּנֹותר הּפּגּול ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבכביצה.
ׁשאר אבל מּדבריהן. הּידים וטמאת הֹואיל ּבכביצה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשוה
הּידים את מטּמאין טמאין אכלים ׁשאין מצטרפין. ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאכלין

ּכביצה. ׁשּיהיּו ְְִֵֶַָעד
- סתּומה ׁשהיא ּפי על אף הּנֹותר, אֹו הּפּגּול ְִִִִֶַַַַָָקּולית

קדׁשים ׁשל ׁשהעצמֹות ידיו; נטמאּו ּבידיו ּבּה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהּנֹוגע
ונעּׂשּו הֹואיל הּידים, את מטּמאין ּפּגּול אֹו נֹותר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשּׁשּמׁשּו

האסּור. לדבר ְִָָָָָּבסיס
אם ספק הּוא הרי - למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא קדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבּׂשר

טמאת ׁשּספק מטּמא, אינֹו לפיכ לא. אֹו הּידים את ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבּׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּידים

הן. זריזין חבּורה ּבני טהֹור. הּוא הרי - הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָלּבית
על טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה ּבּמקּדׁש. ידים טמאת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאין

וכּיֹוצא טמאים ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש. גזרּו לא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּידים,
ונגע לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהן,
הרי - לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹּבקדׁשים
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש את מטּמא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזה

,טהֹורה האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי
לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ודּיֹו. הּטמאה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָונֹוטל
טּמאּה, - ּבּׁשנּיה ונגע אחת ידֹו נטמאת אם לקדׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאבל
ּבנטילת - לתרּומה אבל לקדׁש. טבילה צריכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹּוׁשּתיהן

ידיו. יטהרּו ּבלבד ְְֲִִִַַָָָידים
ׁשּיהיּו הּידים ּכל על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשלמה

ׁשהּידים מּפני ׁשּנטמאּו, ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשנּיֹות,
לקדׁש, אּלא טמאה הּידים על ׁשלמה גזר ולא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻעסקנּיֹות.
צרי ּולפיכ לתרּומה. אף ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָואחר
- ידיו ׁשּיּטל קדם ּבתרּומה נגע ואם לתרּומה. ידים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹנטילת

זֹו. טמאה על ונּׂשרפת ְְְְִֶֶַָָֻּפסּולה,

,ידים נטילת ּבלא ּתרּומה ואֹוכל ּבמּפה ידיו אדם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹלט
ׁשּנעּׂשּו ּבחּלין ּכן יעּׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻואין
לפי יּגע, ׁשּמא ּגזרה ּתרּומה, טהרת על אֹו הּקדׁש טהרת ְְְֳֳִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל

עליהן. מקּפיד ְֲִֵֵֶֶַׁשאינֹו
.ּתחּלה עּׂשאּום - ּבמׁשקה נגעּו אם ׁשנּיֹות, והּידים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהֹואיל

נגעּו ואם ׁשני, אֹותן עֹוּׂשין - ּבאכלין אּלּו מׁשקין נגעּו ְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָָואם
ּתחּלה ׁשהּמׁשקין ּתחּלה; אֹותן עֹוּׂשין - אחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבמׁשקין
מחמת ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין אין אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלעֹולם,
וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ּכלים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּידים
ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ּכל על חכמים ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגזרּו

א אֹו ראׁשֹון טמאים,אכל מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, כל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
עּׂשאן - ּבאכלין נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ׁשני ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיהיה
עּׂשאן - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָֻׁשליׁשי;
ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין לטּמא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתחּלה
ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ועּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהֹואיל
ראׁשֹון אכל יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל על ְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה
ּתרּומה הּמׁשקה ונמצא ּתרּומה, מׁשקה עליו ויׁשּתה ׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
יאכל ׁשּמא - טמאין מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ּבאכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטמא
ּוכבר ׁשּבפיו. ּבּמׁשקין טמא ונמצא ּתרּומה, אכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעּמהן

טמאה. ּתרּומה לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹּבארנּו
,ּפרס ּכחצי טמאים מאכלים ׁשּיאכל עד מתטּמא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

מתטּמא אינֹו הּׁשֹותה וכן ּׂשֹוחקת. ּומחצה ּכביצה ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
האכלין וכל רביעית. טמאין מּמׁשקין ׁשּיׁשּתה ְְְְְֳִִִִִִִֵֶֶַַָָָעד
הּמׁשקין וכל הּגוּיה, את לפסל ּפרס לכחצי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹמצטרפין
זה מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו אכל ואם לרביעית. ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָמצטרפין
מּתחּלה יׁש אם מעט: ואכל וׁשהה מעט אכל טהֹור. -ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ
אין - לאו ואם מצטרפין, - ּפרס אכילת ּכדי סֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָועד
יׁש אם מעט: וׁשתה וׁשהה מעט ׁשתה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפין.
לאו ואם מצטרפין, - ּפרס אכילת ּכדי סֹוף ועד ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָמּתחּלה
ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור ּפחֹות אכל מצטרפין. אין -ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ׁשּלפני אכילה ּבין והרי ּביניהן ׁשהה לא אם מּיד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעט
אּלּו הרי - ּפרס אכילת ּבכדי טבילה וׁשּלאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטבילה

ְְִִָמצטרפין.
הּבן הרי - ּבנּה את ּומניקה לטמאה ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאּׁשה

רביעית, ׁשּינק ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה. עליו גזרּו ולא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻטהֹור,
ׁשהרי ּפרס, אכילת מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר

אחת. ּבבת יֹונק ְֵֵַַַאינֹו
ּפחֹות טמאין אכלין לאכל לּה הּתירּו ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻהמעּברת

הּסּכנה. מּפני הרּבה, אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּכּׁשעּור,
טהֹורה. היא הרי אּלא טבילה, צריכה ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָואינּה

ה'תשע"א כסלו כ"ג שלישי יום

 
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשאּובין1הּבא ראׁשֹו2ּבמים על ׁשּנפלּו אֹו , ְְְְִִֶַַַָָֹֹֻ

לּגין ׁשלׁשה רּבֹו לטמאה3ועל ּכׁשני הּוא הרי - ׁשאּובין מים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻֻֻ
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.הראש בלי הגוף מקוואות.רוב בהלכות ראה דיניהם פרטי בכלים. שנשאבו צריךממים ראשו בבא גם אם נתברר לא

              
  

ׁשּיטּבל ּבאכלין4עד נגע ואם נגע5. ואם ׁשליׁשי; עּׂשאן - ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַָָָָָָֹ
טמאים עּׂשאן6ּבמׁשקין ּומׁשקין8ּתחּלה7- אכלים לטּמא ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּכלים לטּמא לא אבל על9אחרים, טמאה ּגזרּו מה ּומּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻ
יֹום טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? ּבמערֹות10אדם טֹובלין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

רעים יפים11ׁשּמימיהן ׁשאּובים ּבמים רֹוחצין היּו ּכ ואחר , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מדּמים העם רב ׁשהיּו עד ,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות. ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדר
לא ׁשּמטהרין, הן ּבאחרֹונה ּבהן ׁשרֹוחצין ׁשאּובים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמים

ּכּונה ּבלא ּבזלזּול טֹובלין והיּו מקוה, ׁשּבמי .12הּטבילה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אֹו ׁשאּובים ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא ׁשּכל ּגזרּו, ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֻּולפיכ

ונע נטמא - ורּבֹו ראׁשֹו על אפּלּוׁשּנפלּו לטמאה. ּכׁשני ּׂשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻֻ
ׁשלׁשת13טהֹור ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אם יֹום, טבּול ׁשאינֹו ְְְְִֵֶֶַָָֹֻ

הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ׁשאּובין מים ְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻֻלּגין
הערב צרי אינֹו - טבל ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻזה
אכלין האֹוכל וכן מּדבריהן. זֹו טמאה ׁשעּקר מּפני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשמׁש,
הערב צרי אינֹו - וטבל טמאין מׁשקין והּׁשֹותה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים
טהרּו, ׁשּמטּבילן ּכיון - ּבמׁשקין ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשמׁש.
עּקרן אּלּו ׁשּטמאֹות מּפני ׁשמׁש. הערב צריכין ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻואין

ְִִֵֶמּדבריהן.
ּכלים מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻמי

- הראׁשֹון ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם מּׁשלׁשה: ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
- ּכלים מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין - לאו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין,
- זה ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין
ׁשּנפלּו אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו על נפלּו טהֹור. זה ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻהרי
מלמעלה ּבלבד ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על ולא רּבֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹֹֻעל
עד טהֹור, זה הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן נפלּו רּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻועל

ּכדרּכֹו לראׁשֹו הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על אם14ׁשּיּפלּו וכן . ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֻ
ּבא ולא רּבֹו ּבא אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין ּבמים ראׁשֹו ְְְְִִַָָָָֹֹֹֻֻּבא
ּבמים ורּבֹו ּגּופֹו מּׁשאר ּובא ּבלבד ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְִִִֶַַָָָֹֹֻראׁשֹו,
ׁשּיבֹוא עד טהֹור, זה הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשאּובין

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו הּסמּו ורּבֹו ְְְְַַָֹֹֻראׁשֹו

החצי ורּבֹו מראׁשֹו החצי15הּבא על ונפלּו ׁשאּובין ּבמים ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֹֻ
- ּבביאה וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל ׁשאּובין, מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר

.16טהֹור ָ
מקצתן ּבהן ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו הּלּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהיּו

ּדבׁש יין ּבהן ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינן ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאּובין
ׁשאּובין. מים ּכּלן הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוחלב

אּלּו לּגין ּבהן17ׁשלׁשת ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
האּלּו הּמים הרי - לטמאה ּכׁשני ׁשּנעּׂשה ּכיון ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו,
לזה אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני. נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו אֹותֹו טּמאנּו .18הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
,הּספרים ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

את וקֹורעין העכּברים ּובאין קדׁש. וזה קדׁש זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹואֹומרים:
מּכתבי ּבאחד ׁשּתּגע ּתרּומה ׁשּכל ּגזרּו, לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּספרים.
נגעּו ּכאּלּו לטמאה ּכׁשליׁשי היא והרי נטמאת, - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֻהּקדׁש
ּכׁשני. הּתרּומה את ּפֹוסלין הּקדׁש ּכתבי ּכל ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹבׁשני.
מּכתבי ּבאחד ונגע טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹולא
ואת הּתרּומה את ּומטּמאין ׁשנּיֹות ידיו נעּׂשּו - ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש
מראׁשֹון אּלא מתטּמאֹות הּידים ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמׁשקין.

הּספר מן מתטּמאֹות הן - ׁשּבארנּו ּכמֹו .19לטמאה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֻ
הּתפּלין עם ּתפּלין ׁשּבּספר20רצּועֹות וגּליֹון ׁשּלמעלה21, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

וׁשּבּסֹוף22וׁשּלמּטה לּספר23ׁשּבּתחּלה מחּברין ,24ּכׁשהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּומגּלה אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמנים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוספר
'ויהי ּכפרׁשת אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמנים הּתֹורה מן ּבּה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּכתּוב

הארן' דברי25ּבנסע ולא הּידים. את מטּמאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
הּׁשירים ׁשיר אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּתֹורה

הּידים. את מטּמאין חכמה, ּדברי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוקהלת
ׁשּבעזרא ּכתבי27וׁשּבדנּיאל26ּתרּגּום מּכלל הּוא הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּתרּגּום אבל ּתרּגּום,28הּקדׁש. ׁשּכתבֹו ועברית עברית ׁשּכתבֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
עברי ּבכתב הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב את29אֹו מטּמאין אינן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובדיֹו. העֹור על אּׁשּורית ּכתּובים ׁשּיהיּו עד ְְְִִִִִֶַַַַַָָהּידים,
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ד. הלכה לקמן ראה לוגין. לקמן.שלושה שיתבאר כמו שמש, הערב צריך אינו תרומה.אבל אתשל לתקן יש

"טימאם". ולגרוס "טמאים" (ר"מ).התיבה רומא בדפוס הגירסא וכן "ועשאן" להיות שכלצריך הקודם, בפרק נתבאר
מטמ התרומה את לטומאה).הפוסל (ראשון תחילה להיות משקים זו.א הלכה בסוף מבואר בוהטעם שטבלו טמאים

יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם סאהביום ארבעים בו שיש בור ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. כדין.מים לטבול דקדקו ראשולא על שנפלו וטהור שאובים במים ורובו ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה

וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא" אומרת הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים", מים לוגים שלושה
ואינו כן אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו הבא שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות למדו

טהור. ובין יום טבול בין באופןמחלק יתרחץ שאדם שכיח, הדבר ואין שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. ורובו.משונה מראשו לקולא.החצי רבינו פסק היא חכמים גזירת זו שטומאה ומפני שם, בתיקו שנשארה בעייא

.זו הלכה שבתחילת מעורבים לשאובים נמשכת אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם טהוריםפירוש, היינו שנינו
בהלכה רבינו של מלשונו למד י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו. טימא הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או עליו שנפלו הלוגין "שלושת - שני.זו עצמו כשהןשהוא
לתפילין. כתב.מחוברות ללא שנשארו שבהמקומות הגליון שכן לדף.וכל דף ושבסופו.ין הספר שבתחילת

ובסופו. הספר בתחילת גליון להשאיר שצריך אמרו ב יג, בתרא א).בבבא קטז, (שבת שנחתכו הגיליונות בפרשהלמעט
נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב יריעה ולפיכך עצמו בפני שלם ספר והוא אותיות וחמש שמונים ישנן זזו מפסוק ד פרק

ארמית. כתובים ו מפרק הראשונים פסוקים וי"ט ה פרק כל הפרק, סוף עד ז.ואילך עד ב בכתביפרקים שנכתב מה
ארמית. בלשון ברוחהקודש נשתנה עזרא ובימי זה בכתב התורה ניתנה שבתחילה ב) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד עתיק כתב

שלנו. הכתב הוא אשורי, לכתב הקודש



צה               
  

ׁשּיטּבל ּבאכלין4עד נגע ואם נגע5. ואם ׁשליׁשי; עּׂשאן - ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַָָָָָָֹ
טמאים עּׂשאן6ּבמׁשקין ּומׁשקין8ּתחּלה7- אכלים לטּמא ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּכלים לטּמא לא אבל על9אחרים, טמאה ּגזרּו מה ּומּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻ
יֹום טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? ּבמערֹות10אדם טֹובלין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

רעים יפים11ׁשּמימיהן ׁשאּובים ּבמים רֹוחצין היּו ּכ ואחר , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מדּמים העם רב ׁשהיּו עד ,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות. ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדר
לא ׁשּמטהרין, הן ּבאחרֹונה ּבהן ׁשרֹוחצין ׁשאּובים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמים

ּכּונה ּבלא ּבזלזּול טֹובלין והיּו מקוה, ׁשּבמי .12הּטבילה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אֹו ׁשאּובים ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא ׁשּכל ּגזרּו, ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֻּולפיכ

ונע נטמא - ורּבֹו ראׁשֹו על אפּלּוׁשּנפלּו לטמאה. ּכׁשני ּׂשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻֻ
ׁשלׁשת13טהֹור ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אם יֹום, טבּול ׁשאינֹו ְְְְִֵֶֶַָָֹֻ

הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ׁשאּובין מים ְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻֻלּגין
הערב צרי אינֹו - טבל ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻזה
אכלין האֹוכל וכן מּדבריהן. זֹו טמאה ׁשעּקר מּפני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשמׁש,
הערב צרי אינֹו - וטבל טמאין מׁשקין והּׁשֹותה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים
טהרּו, ׁשּמטּבילן ּכיון - ּבמׁשקין ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשמׁש.
עּקרן אּלּו ׁשּטמאֹות מּפני ׁשמׁש. הערב צריכין ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻואין

ְִִֵֶמּדבריהן.
ּכלים מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻמי

- הראׁשֹון ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם מּׁשלׁשה: ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
- ּכלים מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין - לאו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין,
- זה ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין
ׁשּנפלּו אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו על נפלּו טהֹור. זה ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻהרי
מלמעלה ּבלבד ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על ולא רּבֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹֹֻעל
עד טהֹור, זה הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן נפלּו רּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻועל

ּכדרּכֹו לראׁשֹו הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על אם14ׁשּיּפלּו וכן . ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֻ
ּבא ולא רּבֹו ּבא אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין ּבמים ראׁשֹו ְְְְִִַָָָָֹֹֹֻֻּבא
ּבמים ורּבֹו ּגּופֹו מּׁשאר ּובא ּבלבד ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְִִִֶַַָָָֹֹֻראׁשֹו,
ׁשּיבֹוא עד טהֹור, זה הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשאּובין

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו הּסמּו ורּבֹו ְְְְַַָֹֹֻראׁשֹו

החצי ורּבֹו מראׁשֹו החצי15הּבא על ונפלּו ׁשאּובין ּבמים ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֹֻ
- ּבביאה וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל ׁשאּובין, מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר

.16טהֹור ָ
מקצתן ּבהן ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו הּלּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהיּו

ּדבׁש יין ּבהן ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינן ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאּובין
ׁשאּובין. מים ּכּלן הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוחלב

אּלּו לּגין ּבהן17ׁשלׁשת ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
האּלּו הּמים הרי - לטמאה ּכׁשני ׁשּנעּׂשה ּכיון ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו,
לזה אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני. נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו אֹותֹו טּמאנּו .18הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
,הּספרים ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

את וקֹורעין העכּברים ּובאין קדׁש. וזה קדׁש זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹואֹומרים:
מּכתבי ּבאחד ׁשּתּגע ּתרּומה ׁשּכל ּגזרּו, לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּספרים.
נגעּו ּכאּלּו לטמאה ּכׁשליׁשי היא והרי נטמאת, - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֻהּקדׁש
ּכׁשני. הּתרּומה את ּפֹוסלין הּקדׁש ּכתבי ּכל ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹבׁשני.
מּכתבי ּבאחד ונגע טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹולא
ואת הּתרּומה את ּומטּמאין ׁשנּיֹות ידיו נעּׂשּו - ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש
מראׁשֹון אּלא מתטּמאֹות הּידים ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמׁשקין.

הּספר מן מתטּמאֹות הן - ׁשּבארנּו ּכמֹו .19לטמאה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֻ
הּתפּלין עם ּתפּלין ׁשּבּספר20רצּועֹות וגּליֹון ׁשּלמעלה21, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

וׁשּבּסֹוף22וׁשּלמּטה לּספר23ׁשּבּתחּלה מחּברין ,24ּכׁשהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּומגּלה אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמנים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוספר
'ויהי ּכפרׁשת אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמנים הּתֹורה מן ּבּה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּכתּוב

הארן' דברי25ּבנסע ולא הּידים. את מטּמאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
הּׁשירים ׁשיר אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּתֹורה

הּידים. את מטּמאין חכמה, ּדברי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוקהלת
ׁשּבעזרא ּכתבי27וׁשּבדנּיאל26ּתרּגּום מּכלל הּוא הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּתרּגּום אבל ּתרּגּום,28הּקדׁש. ׁשּכתבֹו ועברית עברית ׁשּכתבֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
עברי ּבכתב הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב את29אֹו מטּמאין אינן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובדיֹו. העֹור על אּׁשּורית ּכתּובים ׁשּיהיּו עד ְְְִִִִִֶַַַַַָָהּידים,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ד. הלכה לקמן ראה לוגין. לקמן.שלושה שיתבאר כמו שמש, הערב צריך אינו תרומה.אבל אתשל לתקן יש

"טימאם". ולגרוס "טמאים" (ר"מ).התיבה רומא בדפוס הגירסא וכן "ועשאן" להיות שכלצריך הקודם, בפרק נתבאר
מטמ התרומה את לטומאה).הפוסל (ראשון תחילה להיות משקים זו.א הלכה בסוף מבואר בוהטעם שטבלו טמאים

יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם סאהביום ארבעים בו שיש בור ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. כדין.מים לטבול דקדקו ראשולא על שנפלו וטהור שאובים במים ורובו ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה

וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא" אומרת הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים", מים לוגים שלושה
ואינו כן אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו הבא שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות למדו

טהור. ובין יום טבול בין באופןמחלק יתרחץ שאדם שכיח, הדבר ואין שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. ורובו.משונה מראשו לקולא.החצי רבינו פסק היא חכמים גזירת זו שטומאה ומפני שם, בתיקו שנשארה בעייא

.זו הלכה שבתחילת מעורבים לשאובים נמשכת אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם טהוריםפירוש, היינו שנינו
בהלכה רבינו של מלשונו למד י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו. טימא הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או עליו שנפלו הלוגין "שלושת - שני.זו עצמו כשהןשהוא
לתפילין. כתב.מחוברות ללא שנשארו שבהמקומות הגליון שכן לדף.וכל דף ושבסופו.ין הספר שבתחילת

ובסופו. הספר בתחילת גליון להשאיר שצריך אמרו ב יג, בתרא א).בבבא קטז, (שבת שנחתכו הגיליונות בפרשהלמעט
נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב יריעה ולפיכך עצמו בפני שלם ספר והוא אותיות וחמש שמונים ישנן זזו מפסוק ד פרק

ארמית. כתובים ו מפרק הראשונים פסוקים וי"ט ה פרק כל הפרק, סוף עד ז.ואילך עד ב בכתביפרקים שנכתב מה
ארמית. בלשון ברוחהקודש נשתנה עזרא ובימי זה בכתב התורה ניתנה שבתחילה ב) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד עתיק כתב

שלנו. הכתב הוא אשורי, לכתב הקודש



צו              
  

הּלל ּפי31ּוׁשמע30הּכֹותב על אף ּבֹו, להתלּמד לתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַ
רּׁשאי הּידים.32ׁשאינֹו את מטּמאין אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

לספר33הּמׁשיחֹות ׁשּתפרן ּפי34והרצּועֹות על אף , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
לקּימן רּׁשאי מטּמאין35ׁשאינֹו לּספר מחּברין ׁשהן זמן ּכל - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

הּידים. ִֶַַָאת
ּתפּורֹות ׁשהן ּבזמן ספרים ּומטּפחֹות ספר ׁשל -36ּתיק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף הּברכֹות, אבל הּידים. את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאין
מטּמאין אינן - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינים ׁשם ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאֹותּיֹות

הּידים. ִֶַַָאת
הּמינים ּפרׁשת37ספרי הּידים. את מטּמאין אינן - ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּידים.38סֹוטה את מטּמאה אינּה - עֹומדת ולמחיקה הֹואיל , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

 
ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻּכל

טבל ׁשּיטּבל. עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּבּמים ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו. ׁשּיעריב עד לטמאה ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
טמא. יֹום לטבּול קרא הּכתּוב וטהר. הערב עד וטמא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָיּובא

מּזיבּות ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד
וכּיֹוצא ׁשרץ מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻמּטמאת
מּדברי ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין ׁשמׁש, הערב הּטעּון ּכל ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבֹו,
עד לטמאה ּכׁשני הּוא הרי - סֹופרים מּדברי ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָֻּתֹורה

ׁשמׁשֹו. ְֲִִֶַׁשּיעריב
ואכלי ּתרּומה, ּומׁשקה ּתרּומה אכלי ּפֹוסל יֹום ְְְְְְְֵֵֵֵַָָָָטבּול

ׁשּנגע יֹום טבּול ּכיצד? הּכל. ּפֹוסל הּקדׁש, ּומׁשקה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּקדׁש
ׁשני. ׁשהּוא מּפני לטמאה, ׁשליׁשי עּׂשאן - ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻּבאכלין
ׁשליׁשי הן והרי טמאין, - ּתרּומה ׁשל ּבמׁשקין נגע אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן
הן והרי טּמאן, - קדׁש ׁשל ּבמׁשקין יֹום טבּול נגע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלטמאה.
אבל רביעי. עּׂשאן - הּקדׁש ּבאכלי נגע אם וכן לטמאה. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻרביעי
ודין טהֹורין. הן הרי - חּלין ּומׁשקה חּלין ּבאכלי נגע ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֻֻאם
הרי הּוא. אחד הּקדׁש ּבנגיעת יֹום ּוטבּול ּכּפּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֻמחּסר
לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין הּדברים, אּלּו מּכל ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנתּבאר
טבּול ּבהן ׁשּנגע מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ּתחּלה הּמׁשקין ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
קדׁש. היּו אם רביעי אֹו ּתרּומה, היּו אם ׁשליׁשי ׁשהן ְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹיֹום,

הּיֹוצאין מׁשקין קּלין, ּבין חמּורין ּבין המטּמאין, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָּכל
ּבהן. ׁשּנגעּו ּכמׁשקין הן הרי - רגליהן ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמהן,
וחבריו, מּזב חּוץ ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון ואּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאּלּו
וחבריו ׁשהּזב ּומׁשקין טמאה, אב - מהן הּיֹוצאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּמׁשקין
ׁשֹותה אֹו טמאין אכלין אֹוכל אפּלּו ּתחּלה. - ּבהן ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶָָָנֹוגעין
ּכמֹו - ׁשּיטּבל קדם מּמּנּו הּיֹוצאין הּמׁשקין טמאין, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשקין
מׁשקין יֹום, טבּול וכן ּתחּלה. ׁשהן ּבהן, ׁשּנגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמׁשקין
מטּמאין ׁשאין ּבהן, נֹוגע ׁשהּוא ּכמׁשקין - מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹוצאין
טהֹורין, הן הרי - חּלין ּבמׁשקה נגע אם אּלא ּכלל; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאחרים

נגע ואם ׁשליׁשי, הן הרי - ּתרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָואם
רביעי. הן הרי - קדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַֹּבמׁשקה

רביעי ולא ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין ,ל יתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹועּתה
לֹומר צרי ואין אחר, אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ונגע מׁשקין ׁשּמלאה קדרה ,לפיכ ּכלים. מטּמאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
היה ואם טהֹור, הּכל - חּלין מׁשקה היה אם יֹום: טבּול ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻּבּה
היּו ואם טהֹורה. והּקדרה ּפסּולין הּמׁשקין - ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמׁשקה
מׁשקה ּבין ּתרּומה מׁשקה ּבין טמא, הּמׁשקה - טמאֹות ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָידיו
יֹום ּבטבּול וחמר יֹום. מּבטבּול ּבּידים חמר וזה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹֻחּלין.
ּוספק מּספק, ּפֹוסל - יֹום טבּול ׁשּספק טמאֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמּבידים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, - ְְִִֵֶַַָָָהּידים
- טמאֹות ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו טמאֹות ידיו ׁשהיּו טהֹור ְְְֵֵֶֶֶָָָָָָָאחד

אכלין לטּמא ּתחּלה אֹותן ועֹוּׂשה חּלין מׁשקה מטּמא זה ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהרי
- יֹום מּטבּול ׁשּיצא ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּומׁשקין,
על רגליו מימי אֹו מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול ּבהן, ׁשּנגע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּכמׁשקין
ּבהן. ׁשּנגע ּכמׁשקין ׁשהן מּפני טהֹור, זה הרי - ּתרּומה ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכּכר

ׁשהאדם למד, אּתה לבארם ׁשהקּדמנּו הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמּכל
ּתֹורה. מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה לטמאה אב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֻֻיהיה
והּוא סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשני האדם יהיה לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּולעֹולם
הּבא אֹו טמאין מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים אכלין ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
לטמאה ּכׁשני אּלּו ׁשּכל ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻֻראׁשֹו
אב יהיּו חרס מּכלי חּוץ הּכלים ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי יהיה ולא ּתֹורה. מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא ׁשאם סֹופרים. מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהן, ׁשני יהיה - טמאים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַּבמׁשקין
לא לעֹולם, טמאה אב יהיה לא חרס ׁשּכלי ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּכבר

לטמאה ראׁשֹון ויהיה סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹֻמּדברי
ּכׁשאר ּבמׁשקין, נטמא אם מּדבריהן, וׁשני ּתֹורה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמּדברי
רביעי ולא ׁשליׁשי הּכלים ולא האדם יהיה ולא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהּכלים.

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ְְְְְִִִִִֵֵָָֹֹלעֹולם,
,לעֹולם טמאה אב יהיּו לא ּתֹורההאכלים מּדברי לא ְְְְֳִִִִֵַָָָָָֹֹֻ

אֹו ׁשהאדם ּתֹורה. מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו מּדבריהם. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹולא
ׁשני. עּׂשאהּו - ּבאכל נגע אם לטמאה, ראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהּכלי

ּבלבד. מּדבריהן לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי יהיּו ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶַָָָֻוהאכלין
חּטאת מי ּכגֹון ּתֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻהּמׁשקין

ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו רגליו. ּומימי הּזב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻורק
הּמׁשקין נגעּו אם וכן הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּכגֹון
ּתֹורה, מּדברי נטמאּו - ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻּבולד
אם וכן מּדבריהן. אחרים לטּמא לטמאה ּכראׁשֹון הן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֻוהרי
ראׁשֹון נעּׂשּו - ּבאכלין ּבין ּכלים ּבין אדם ּבין ּבׁשני, ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָנגעּו
הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אחרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַלטּמא
ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? מּדבריהם. ּורביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.(קיגֿקיח) תהלים שבספר הלל ו).פרקי (דברים ישראל שמע שלמיםפרשת ספרים אלא פרשיות לכתוב שאסור
י"ד). הלכה ז פרק תורה ספר קודש.חוטים.(הלכות ספרי יריעות את בהן אלאתפר הספרים את תופרים שאין

הספר]. את בהם לקשור מנת על ממש לספר שתפרם מפרשים [ויש בקדושתםלספר.בגידים. לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן ומכל התנ"ך ספרי שמשקיםשל המאררים למים הנמחקת ה, פרק במדבר בספר הפרשה

אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, את

              
  

עּׂשאהּו - קדׁש ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי, עּׂשאהּו - ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּתרּומה
מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא אּתה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹרביעי.
ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻׁשאינֹו
מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפֹוסל ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹּבקדׁש,

  
האכל ׁשּיהיה הּוא - ּפסּול ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֳִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכל

אחר ּבאכל נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור. הּוא הרי -ֲֵָ

ולא ּפסּול - הּׁשני ּומטּמא. טמא - ׁשּבחּלין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשהּוא ׁשני לאכל מּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוּׂשה ׁשני ואין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֻמטּמא.
ּכל ּתֹוכֹו, אל מהם יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: ּבחּלין? ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֻפֹוסל
הּׁשרץ ׁשּנפל חרס ּוכלי אב, הּׁשרץ נמצא יטמא. ּבתֹוכֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
וכן יטמא. אֹומר הּוא והרי ׁשני, ׁשּבּכלי והאכל ראׁשֹון, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלאוירֹו

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה, הּפת - הּתּנּור לאויר ׁשּנפל ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשרץ
- הּׁשליׁשי ּומטּמאים. טמאים - ׁשּבתרּומה והּׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון

מּנין ּבתרּומה. רביעי עֹוּׂשה ׁשליׁשי ואין מטּמא. ולא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹּפסּול
הּׁשמׁש ּובא ׁשּנאמר: ּבתרּומה? פֹוסל ׁשהּוא ׁשליׁשי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
ּבתרּומה אסּור יֹום טבּול נמצא הּקדׁשים. מן יאכל ואחר ְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָֹוטהר
ּכׁשני יֹום ּוטבּול ּפסלּה, - ּבּה נגע ואם ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעד
ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוּׂשה ׁשהּׁשני למדּת, הא הּוא. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלטמאה

.ּומטּמאין טמאין - ּבקדׁש והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון
חמיׁשי עֹוּׂשה רביעי ואין מטּמא. ואינֹו ּפסּול - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהרביעי
והּבּׂשר ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלעֹולם.
טמא, לּׁשני הּכתּוב קרא ּוכבר יאכל; לא טמא ּבכל יּגע ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאׁשר
הּקדׁש ׁשּבּׂשר למדּת, הא יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּפסּול? ׁשהּוא ּבקדׁש לרביעי ּומנין ויּׂשרף. נטמא - ּבׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנגע
אסּור ּבתרּומה, מּתר ׁשהּוא ּכּפּורים, ּמחּסר ּומה וחמר: ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּקל
ּבתרּומה, ּפסּול ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבקדׁש

טהֹור. החמיׁשי אבל ּבקדׁש?! רביעי ׁשּיעּׂשה דין ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
ׁשּיהיה עליו ּגזרּו טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף ּתאוה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּׂשר

את ּפֹוסל ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻּכׁשליׁשי
יערבּוהּו ׁשּלא ּכדי אּלא עליו גזרּו ׁשּלא לי, ויראה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹהּתרּומה.
ׁשהּבּׂשר וידּמּו ּבֹו, ולׁשּגֹוג לטעֹות ויבֹואּו הּקדׁש ּבּׂשר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹעם

ּבטמאה. ויאכלּנּו קדׁש והּוא חל הּוא ְְְְְֶֶֶָֹֹֹֻזה
לטּמא חּבּור הן הרי - מׁשקין ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

למנֹות אחד ּכגּוף חׁשּובים אם ספק, והּדבר אכלין. ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָֻטמאת
ּבֹו ׁשּנגעה האכל זה חֹוׁשבים אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבהן

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, ְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻהּטמאה
.ׁשליׁשי אֹותן ועֹוּׂשה ּתרּומה אכלי ּפֹוסל ׁשּבחּלין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

נגע אם לֹומר, צרי ואין טּמאן. - חּלין ּבמׁשקה נגע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻואם
הּכל. את מטּמא ׁשהּוא קדׁש, ּבמׁשקה אֹו ּתרּומה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבמׁשקה

ונעּׂשּו ּפסלן - קדׁש ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי
אבל ּתחּלה. ונעּׂשּו טּמאן - הּקדׁש ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹרביעי.

טהֹור. הּוא הרי - ּתרּומה ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאם

טהֹור. זה הרי - קדׁש ּבמׁשקה נגע אם ׁשּבקדׁש, רביעי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי - ּתרּומה טהרת על ׁשּנעּׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּו רביעי, עֹוּׂשהּו אינֹו - ּבקדׁש נגע ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹּכתרּומה,
- הּקדׁש טהרת על ׁשּנעּׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן ְְִִִֶֶַָָֻהּׁשליׁשי
ּומּתר הּקדׁש, את לאכל לֹו אסּור - ׁשּבקדׁש רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻהאֹוכל

הּקדׁש ּבֹו ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו ּבקדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלּגע
ּברביעי יאכל לא זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹואין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ּבחמיׁשי, אּלא קדׁש, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל
ׁשּנעּׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל

עד הּתרּומה את לאכל אסּור זה הרי - ּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
עּׂשּו ּבאכילה טהֹורה. היא והרי ּבתרּומה לּגע ּומּתר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻׁשּיטּבל,
אמּורים? ּדברים ּבּמה מעלה. עּׂשּו לא ּבנגיעה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹמעלה,
אין אם ּתרּומה, ּבֹו ׁשּנתערבה ּתבׁשיל אבל עצמּה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבתרּומה
מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשם

ּבתרּומה. לּגע ׁשּמּתר ּכדר ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּתבׁשיל
על ׁשּנעּׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

- ּתרּומה לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף הּתרּומה, ְְְֳִִִֶַַַַַָָָָטהרת
היא טמאה ּתרּומה ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
טהרת על ׁשּנעּׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל הּקדׁש. ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאצל
רביעי ׁשעֹוּׂשה דבר ל ׁשאין טהֹור; הּוא הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש אּלא ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹּבקדׁש
קדׁשי הּוא ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור קדׁש ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּכל

קדׁשים ּובּׂשר קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר ּכגֹון המקּדׁשין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻמקּדׁש
הּזבח, עליהן ׁשּנׁשחט נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָקּלים,
מּׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבכלי, ׁשּקדׁשּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמנחֹות
עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתּנּור;
ולא ּכקדׁש לא אינן - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא והּמנחֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּזבח,

ּכתרּומה. אּלא ְְִִֶָָֻּכחּלין
הן הרי - [וחמׁשּה] ּתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻהחּלה

ְִָּכתרּומה.
,וראׁשֹון ׁשני ּומעּׂשר ּתרּומה, וגּדּולי והמדּמע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּטבל

ּב טמא והראׁשֹון ּכחּלין, הן הרי - לחּלה הּטבּולה הן,ועּסה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶַָָוהּׁשני

ּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל
העּסה אֹותּה ׁשּתעּׂשה לחּלה הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
נאכלת לא ּתלּויה, וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשים ְְְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה.

נּׂשרפת. ְְִֶֶֹולא

ה'תשע"א כסלו כ"ד רביעי יום
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צז               
  

עּׂשאהּו - קדׁש ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי, עּׂשאהּו - ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּתרּומה
מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא אּתה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹרביעי.
ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻׁשאינֹו
מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפֹוסל ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹּבקדׁש,

  
האכל ׁשּיהיה הּוא - ּפסּול ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֳִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכל

אחר ּבאכל נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור. הּוא הרי -ֲֵָ

ולא ּפסּול - הּׁשני ּומטּמא. טמא - ׁשּבחּלין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשהּוא ׁשני לאכל מּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוּׂשה ׁשני ואין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֻמטּמא.
ּכל ּתֹוכֹו, אל מהם יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: ּבחּלין? ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֻפֹוסל
הּׁשרץ ׁשּנפל חרס ּוכלי אב, הּׁשרץ נמצא יטמא. ּבתֹוכֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
וכן יטמא. אֹומר הּוא והרי ׁשני, ׁשּבּכלי והאכל ראׁשֹון, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלאוירֹו

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה, הּפת - הּתּנּור לאויר ׁשּנפל ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשרץ
- הּׁשליׁשי ּומטּמאים. טמאים - ׁשּבתרּומה והּׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון

מּנין ּבתרּומה. רביעי עֹוּׂשה ׁשליׁשי ואין מטּמא. ולא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹּפסּול
הּׁשמׁש ּובא ׁשּנאמר: ּבתרּומה? פֹוסל ׁשהּוא ׁשליׁשי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
ּבתרּומה אסּור יֹום טבּול נמצא הּקדׁשים. מן יאכל ואחר ְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָֹוטהר
ּכׁשני יֹום ּוטבּול ּפסלּה, - ּבּה נגע ואם ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעד
ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוּׂשה ׁשהּׁשני למדּת, הא הּוא. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלטמאה

.ּומטּמאין טמאין - ּבקדׁש והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון
חמיׁשי עֹוּׂשה רביעי ואין מטּמא. ואינֹו ּפסּול - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהרביעי
והּבּׂשר ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלעֹולם.
טמא, לּׁשני הּכתּוב קרא ּוכבר יאכל; לא טמא ּבכל יּגע ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאׁשר
הּקדׁש ׁשּבּׂשר למדּת, הא יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּפסּול? ׁשהּוא ּבקדׁש לרביעי ּומנין ויּׂשרף. נטמא - ּבׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנגע
אסּור ּבתרּומה, מּתר ׁשהּוא ּכּפּורים, ּמחּסר ּומה וחמר: ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּקל
ּבתרּומה, ּפסּול ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבקדׁש

טהֹור. החמיׁשי אבל ּבקדׁש?! רביעי ׁשּיעּׂשה דין ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
ׁשּיהיה עליו ּגזרּו טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף ּתאוה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּׂשר

את ּפֹוסל ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻּכׁשליׁשי
יערבּוהּו ׁשּלא ּכדי אּלא עליו גזרּו ׁשּלא לי, ויראה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹהּתרּומה.
ׁשהּבּׂשר וידּמּו ּבֹו, ולׁשּגֹוג לטעֹות ויבֹואּו הּקדׁש ּבּׂשר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹעם

ּבטמאה. ויאכלּנּו קדׁש והּוא חל הּוא ְְְְְֶֶֶָֹֹֹֻזה
לטּמא חּבּור הן הרי - מׁשקין ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

למנֹות אחד ּכגּוף חׁשּובים אם ספק, והּדבר אכלין. ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָֻטמאת
ּבֹו ׁשּנגעה האכל זה חֹוׁשבים אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבהן

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, ְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻהּטמאה
.ׁשליׁשי אֹותן ועֹוּׂשה ּתרּומה אכלי ּפֹוסל ׁשּבחּלין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

נגע אם לֹומר, צרי ואין טּמאן. - חּלין ּבמׁשקה נגע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻואם
הּכל. את מטּמא ׁשהּוא קדׁש, ּבמׁשקה אֹו ּתרּומה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבמׁשקה

ונעּׂשּו ּפסלן - קדׁש ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי
אבל ּתחּלה. ונעּׂשּו טּמאן - הּקדׁש ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹרביעי.

טהֹור. הּוא הרי - ּתרּומה ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאם

טהֹור. זה הרי - קדׁש ּבמׁשקה נגע אם ׁשּבקדׁש, רביעי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי - ּתרּומה טהרת על ׁשּנעּׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּו רביעי, עֹוּׂשהּו אינֹו - ּבקדׁש נגע ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹּכתרּומה,
- הּקדׁש טהרת על ׁשּנעּׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן ְְִִִֶֶַָָֻהּׁשליׁשי
ּומּתר הּקדׁש, את לאכל לֹו אסּור - ׁשּבקדׁש רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻהאֹוכל

הּקדׁש ּבֹו ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו ּבקדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלּגע
ּברביעי יאכל לא זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹואין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ּבחמיׁשי, אּלא קדׁש, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל
ׁשּנעּׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל

עד הּתרּומה את לאכל אסּור זה הרי - ּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
עּׂשּו ּבאכילה טהֹורה. היא והרי ּבתרּומה לּגע ּומּתר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻׁשּיטּבל,
אמּורים? ּדברים ּבּמה מעלה. עּׂשּו לא ּבנגיעה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹמעלה,
אין אם ּתרּומה, ּבֹו ׁשּנתערבה ּתבׁשיל אבל עצמּה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבתרּומה
מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשם

ּבתרּומה. לּגע ׁשּמּתר ּכדר ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּתבׁשיל
על ׁשּנעּׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

- ּתרּומה לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף הּתרּומה, ְְְֳִִִֶַַַַַָָָָטהרת
היא טמאה ּתרּומה ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
טהרת על ׁשּנעּׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל הּקדׁש. ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאצל
רביעי ׁשעֹוּׂשה דבר ל ׁשאין טהֹור; הּוא הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש אּלא ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹּבקדׁש
קדׁשי הּוא ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור קדׁש ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּכל

קדׁשים ּובּׂשר קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר ּכגֹון המקּדׁשין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻמקּדׁש
הּזבח, עליהן ׁשּנׁשחט נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָקּלים,
מּׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבכלי, ׁשּקדׁשּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמנחֹות
עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתּנּור;
ולא ּכקדׁש לא אינן - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא והּמנחֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּזבח,

ּכתרּומה. אּלא ְְִִֶָָֻּכחּלין
הן הרי - [וחמׁשּה] ּתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻהחּלה

ְִָּכתרּומה.
,וראׁשֹון ׁשני ּומעּׂשר ּתרּומה, וגּדּולי והמדּמע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּטבל

ּב טמא והראׁשֹון ּכחּלין, הן הרי - לחּלה הּטבּולה הן,ועּסה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶַָָוהּׁשני

ּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל
העּסה אֹותּה ׁשּתעּׂשה לחּלה הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
נאכלת לא ּתלּויה, וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשים ְְְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה.

נּׂשרפת. ְְִֶֶֹולא

ה'תשע"א כסלו כ"ד רביעי יום

  
מעלֹות עּׂשרה הּתרּומה,1אחת על לקדׁש חכמים עּׂשּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
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רבי נחלקו ב כא, שם ובגמרא מספרן. לקבוע מבלי מבתרומה יותר הקודש בטהרת חכמים שהטילו החומרות נשנו א כ, בחגיגה
ופסק לקמן), (יבואר לדין עניין זו במחלוקתם ויש - עשרה אחת שהן אומר ורבא עשר שהן קובע אילא רבי - במספרן ורבא אילא

כמותו. סובר נחמן רב שגם מפני כרבא רבינו



צח              
  

ּכלים ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: לתרּומה,2ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
הּכלי ּפי יהיה ׁשּמא ּגזרה לקדׁש. לא יהיה3אבל ולא צר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

הּנֹוד ּכׁשפֹופרת טבלּו4ּבֹו ּכאּלּו ׁשּבתֹוכֹו הּכלים ונמצאּו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּמקוה. לא ׁשּבּכלי, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמים
אם אבל טהֹור; הּטמאין הּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכלי
לּכלים טבילה עלתה טבילה, לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהיה

ּבקדׁש. ּבהן להׁשּתּמׁש אפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹׁשּבתֹוכֹו
ּבית5ּכלי ולא ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹ

צביעתֹו6אצּבע ׁשּבבית אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ּׂשפתֹו. ׁשּבעבי ְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבֹו, וׁשֹותה ׁשּבפיוטהֹורין. מׁשקין יּגעּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ויטּמאּו ויחזרּו הּכלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָּבאחֹורי
ּכּלן נטמאּו - אחֹוריו נטמאּו לקדׁש, אבל .7לתרּומה; ְְְְְְֲֲִִִֶָָָָֹֻ

הּמדרס את ּכאחד,8הּנֹוּׂשא ּתרּומה עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוּׂשא ואין נֹוגעת9והֹואיל ּתרּומה ולא ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ

ׁשּלא ּפי על אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה. היא הרי - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּמדרס
היה מעּׂשה ּבֹו. קדׁש10נגע ׁשל חבית ׁשּנּׂשא ּבאחד, ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשהּנֹוּׂשא11 גזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנּׂשא ּבּמדרס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּטּמאּה
עם ּבמדרס אּלא גזרּו ולא הּקדׁש. את יּׂשא לא הּמדרס ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת

נגע12הּקדׁש ולא הֹואיל ונּׂשא, עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעּׂשה , ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
טהֹור הּקדׁש הרי - .13ּבּקדׁש ֲֵֶֶַַָֹֹ

ּתרּומה אֹוכלי ונזהרין14ּבגדי טהֹורין ׁשהן ּפי על אף , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לקדׁש מדרס ּבגדיהן הרי - הּטמאֹות .15מן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻ

מפּצל ׁשהּוא ּכגֹון16ּכלי מקּׁשרֹות, וקֹורֹותיו ולּוחֹותיו ְְְְְְִֶָָָָֻֻ
יׁש - לתרּומה להטּבילֹו וצרי נטמא אם ּבּה: וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמּטה
- לקדׁש אבל מקּׁשר; ּכׁשהּוא ּכאחד ּכּלֹו להטּבילֹו ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָֹֻֻלֹו

החֹוצץ18ּומנּגב17מּתיר ּדבר ׁשם יׁש ׁשּמא ואחר19, ּומטּביל , ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
קֹוׁשר. ֵָּכ

ּבטהרה הּנגמרין ּתלמיד20ּכלים אֹותן העֹוּׂשה היה אפּלּו , ְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ואינן לקדׁש, טבילה צריכין אּלּו הרי - ּבהן ונזהר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹחכם
ּבלא ּבהן מׁשּתּמׁש - לתרּומה אבל ׁשמׁש; הערב ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹצריכין
טבילה הצריכּום מה ּומּפני ּבטהרה. נעּׂשּו ׁשהרי ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶַָָָָָטבילה,

ּבהן ׁשּיּגע הארץ עם רק מּׁשּום ּגזרה ּבׁשעת21לקדׁש? ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ועדין לח22מלאכה .23הּוא ְֲִַַַָָ

מצרף - הּכלי ׁשּנגמר אבל24אחר לקדׁש, ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
מּזה, זה ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹלא
נטמא - מהן ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻּכגֹון
הּמעלֹות וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ּׁשּבּכלי מה 25ּכל ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

הם ּדבריהם אחת26ׁשל ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
- ּׁשּבּכף מה ּכל חכמים: אמרּו קטרת. מלאה זהב ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעּׂשרה

ּתֹו לֹו ׁשאין אפּלּו אחד. ּכגּוף הּוא ּׁשעליו27הרי מה מצרף ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
העֹור, ּגּבי על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלקדׁש.

ּבזה. זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַָאף
הּצּבּורין ׁשני אחר28היּו ודבר הּכלי ּביניהן29ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לּכלי צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם מּׁשניהן: אחד 30ונטמא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
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.וייטהרו במקווה ולהטבילם טהור גדול כלי בתוך קטנים טמאים כלים להניח שנותניםהחיצון.מותר השפופרת כעובי
יש באחד זה, בצד זה מקוואות שני יש אם פירוש הנוד". כשפופרת מקוואות "עירוב שנינו: ז משנה ו פרק במקוואות הנוד. בפי
הנוד כשפופרת הוא הצינור כשרוחב אחד כמקווה דינם מחברם, וצינור זה מכשיעור פחות ובשני מים) סאה (ארבעים מקווה שיעור
חללה רוחב הנוד ששפופרת מבואר ושם המקוואות. שני את מערב אינו זה משיעור פחות הצינור ואם החסר, במקווה לטבול ומותר
יטביל שמא לחשוש, יש כלי בתוך ובכלי הצינור. של בחללו אצבעות שתי לגלגל שאפשר פירוש, למקומן", חוזרות אצבעות "כשתי
למחטים טבילה עלתה לא כך ומתוך למקווה כמחוברים אינם שבתוכו המים כן ואם צר שפיו בכלי וכדומה, מחטים כגון זעירים, כלים

רבא. בשם שם אמרו זה נימוק גזרו. לא ובתרומה שם.שבתוכו, המשנה חכמי ששנו שנייה כתובמעלה שלפנינו במשנה
הכלי את להחזיק אצבע שם להשים כדי הכלי, שפת בעובי שקע שהיה שם ומפרש כך גורס שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית
ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי "מקום ב) כב, (שם יוחנן רבי של פירושו קיבל [כנראה עצמו. הכלי לתוך האצבע את יכניס ולא

אצבע]. הוציאו שפירושו א כב, יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין אצבע.כהערוך, ובית תוך דבראחוריים,
ואוכלין וכלים אדם ומטמא הטומאה אב והוא "מדרס", מקוצר: או הזב" "מדרס חכמים בלשון נקרא עליו שכב או ישב עמד, שהזב

אבלומשקין. הלוח, את מרים והאדם טומאה מקבל שאינו עץ לוח על מונחים והתרומה שהמדרס כגון מפרש, במשנה רבינו
שאינו חרס בכלי מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י התרומה. את ומטמא המדרס את שנשא מפני נטמא הוא בשניהם, נוגע האדם אם

המדרס]. נושא של נגיעתו ידי על התרומה נטמאה לא ולפיכך באווירו, נוגע אינו והאדם מתוכו אלא טומאה כב,מקבל שם
הגזירה. נימוק "ונטמאה".ב. או "וטימאה" להיות: ולאצריך בקודש ורק ונבילה שרץ כגון אחרת, בטומאה לא אבל

הבחינות. מכל לו דומים שאינם במקרים ולא בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, מעשה מפני טומאה שגזרו במקום בתרומה.
.דרבנן ספק בכל כמו להקל ופסק א) כג, (שם אמוראים תרומה.מחלוקת בטהרת וכליםשנשמרו אדם מטמאים

רביעית. מעלה היא זאת הזב. לפרקם.כמדרס שאפשר שונים מחלקים זהמחובר הכלי חלקי את הקושרים החבלים את
עצמו.לזה. בפני חלק כל במטלית חמישית).מנקה (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע המקווה מי את מפריע
.הארץ עם עשה לגמר סמוך עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה ורוקוגמר עשייתו, בשעת הכלי על הרוק נפל שמא

י). פרק ומושב משכב הלכות (ראה מטמא הארץ עם מלאכה.של גמר שנגמרהאחרי לפני אבל הכלי, את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי דין עליו אין טומאה.מלאכתו לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה

.זו שנינולרבות פירוש, זו" משנה נשנית עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו שאמר: א, כד, שם יוחנן כרבי
וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא רבי הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על בתיראה בן שמעון רבי "העיד שם:
(שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן, היא פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את שפסל במקצתם יום טבול שנגע

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם ב) שביעית.כג, מעלה היא זהזו בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון
אחר. בצד השני וחציו הכלי משנה).של (כסף להקטרה העומדת מנחה של סולת לבונה.לא כגון

              
  

לּכלי צרי אינֹו ואם הּכל; ונטמא מצרפן הּכלי לא31- - ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹ
ּבלבד. הּטמאה בֹו ׁשּנגעה זה אּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻנטמא

לּמים מחּבר האחד והּצּבּור ּבכלי, צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻהיּו
הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי, ׁשניהן32ׁשאחֹורי נטמאּו -33 ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי, זה34ּבצרּוף מחמת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
הּטמא נגע הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהאכל
והּדבר להן, המחּבר האכל נטמא - הּכלי ׁשאחֹורי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבּמים
נטמא לא אֹו הּכלי ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹספק

הּצרּוף .35מחמת ֲֵֵַַ
קדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל

ּבטהרתֹו הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, והּטמא36אחר ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
זה ּבדבר יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום טבּול ּבא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.
צרּוף מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָספק,
ׁשּׂשבע ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכלי

הּטמאה ּכלּום37מן לֹו הֹוסיף .38ולא ְְְִִַָֹֻ
וכן טהֹור. - ּבתרּומה אבל ּפסּול; - ּבקדׁש ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹהרביעי

נטמא זה הרי - קדׁש ּבמׁשקה נגע אם ּבתרּומה, ,39ׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אם ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו; נגעּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּפסלֹו. לא - ּתרּומה ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה

חברֹו ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמי
ּפסל ידֹו40- היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה את ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
חברּתּה41ּבלּולה נטמאת - נגע ׁשּלא ּפי על אף .42ּבמׁשקה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּתיהן את להטּביל אבל43וצרי ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
חברּתּה, נטמאת לא - האחת ידֹו נטמאת אם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּבתרּומה,

נגּובה ּכׁשהיא ּבּה נגע ידֹו44ואפּלּו להטּביל צרי ואין . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּנטמאת,

הכׁשרּו ׁשּלא נגּובין ּבידים45אכלין אֹותם אֹוכלין - ְְְְְֳִִִִֶַָָָֹֻ
-46מסאבֹות ּבקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹֹ

מכׁשרּתן הּקדׁש לאכל47חּבת טמאֹות ׁשּידיו למי ואסּור , ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לא ואפּלּו הכׁשר. ׁשּלא ׁשּתחב48קדׁש אֹו ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ

חברֹו אסּור49לֹו זה הרי - ּפיו לֹומר,50לתֹו צרי ואין . ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָ
- הכׁשרּו ׁשּלא קדׁש ׁשל ּבאכלין טמאה נגעה ְְְְֳִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֻֻׁשאם

מכׁשרּתן. הּקדׁש ׁשחּבת מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנטמאּו,
ּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ספק זה הרי - וׁשני ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל .51ּבאכילה; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
- ׁשהכׁשר ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא אכל נגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻּכיצד?

הכׁשר. לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻהרי
אחר52האֹונן ּכּפּורים ּומחּסר אנינּותֹו, זמן ׁשּתם אחר ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עם מצטרף היה סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה [הכסף לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון
ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם שהרי הטומאה בו שנגעה העישרון חצי במיםאותו לא נוגע שאינו

להם. המחובר בציבור הציבורים.ולא ששני ירמיה כשהוארבי לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל הצירוף אם שם ואל
כלי וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר דמחבר כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי שבתוך למה מחובר

לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו בפניםמהו"? טומאה לנגיעת מוגבל הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
הישירה הנגיעה מפני נטמא במים הנוגע שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין כך בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי

הטמאים. מהם.במים באחד טומאה שנגעה בשעה בכלי מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו השבעלא כאדם
טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל מטמאה,שאינו אינה כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך ומתוך

קודש פוסל ולא מטמא אינו יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא יום טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו
שלישי או שני היה הטמא שהחלק במקרה, טומאה מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה, מוסיף אינו לעולם כן ואם בנגיעה, אחר

העמוד). בראש שם רש"י (ראה רביעי ראשון.או יוסיעשה כרבי תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע אם
שם. יהודה שבקודש.בן המעלה משום ולא משקין טומאת מגזירת שנייה ונעשית במשקה בנגיעתה היד ונטמאה רטובה,

ממה זה חשש למד [רבינו שני. ונעשתה הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא טעמו, ונראה כמותה. שנייה נעשית
שם]. רש"י ראה דנגובה". רבותיה "היינו שם: אלאשאמרו ידיים בנטילת די לא שלקודש ז הלכה ח פרק למעלה נתבאר

שאם מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין לידים "נוטלים ב): יח, (שם ששנינו כמו כשירה במקווה טבילה צריכות
בלבד. הטמאה היד את מטביל האחרת בידו נגע לא וגם נגובה נטמאתהיא לחה היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,

ב. לתרומה; ולא לקודש חבירתה מטמאה יד א. מעלות, שתי כאן מנו לא [למה תשיעית). (מעלה במשקה נגיעתה מפני השנייה
חומרות שהן המעלות רק שנמנו פירשו, חומר המתחיל דיבור ב כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה ולתרומה טבילה צריכה לקודש
הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור א ו, נדה תוספות ראה דטומאה", "דררא הגמרא: (בלשון טומאה לעניין

.(ב והלכה א הלכה אוכלין טומאת מהלכות א פרק (ראה המשקין משבעת באחד נרטבו עליהםשלא שגזרו ידיים סתם
האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח, הלכה ה פרק למעלה (ראה שניות ומקבליםלהיות הקודש אוכלי את

ב). כד, (שם משקין הכשר בלי טומאה.טומאה מקבל שאינו עץ של טהורות.פלך מנמקשידיו שם בגמרא
שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי ויטמאוהו, הקודש עם ביחד ויאכל לח בצל או צנון ייקח שמא אנטיגנוס בן חנינא רבי

עשירית). מעלה היא (זאת ראשון. נעשו חיבתבידיו אם הוכשר שלא מנחות של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא
של בצריד רבינו פסק ג הלכה ח פרק למעלה הלא שואל, משנה [הכסף בלבד. לפסול או ושני ראשון למנות גם מועילה הקודש
ושני ראשון שמונים ספק כל אין שמדרבנן קב, במנחות שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר ושני ראשון בו שמונים מנחות
דאורייתא בטומאה המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו ומשמע ספק" זה "הרי כאן כתב ולמה תורה, דין מהו שאל והשואל

אפ חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל מים, הכשר בלי ושני ראשון למנות חכמים אלאגזרו החמירו שלא שר
על ובדילוג הקודמת שבהלכה ראשון לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי שכל יוצא ומזה ושני. ראשון למנות ולא בלבד, לפסול

באוכלין]. טומאה בנגעה המדברת שם שנייה המת.בבא קבורת לפני אבל
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לּכלי צרי אינֹו ואם הּכל; ונטמא מצרפן הּכלי לא31- - ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹ
ּבלבד. הּטמאה בֹו ׁשּנגעה זה אּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻנטמא

לּמים מחּבר האחד והּצּבּור ּבכלי, צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻהיּו
הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי, ׁשניהן32ׁשאחֹורי נטמאּו -33 ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי, זה34ּבצרּוף מחמת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
הּטמא נגע הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהאכל
והּדבר להן, המחּבר האכל נטמא - הּכלי ׁשאחֹורי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבּמים
נטמא לא אֹו הּכלי ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹספק

הּצרּוף .35מחמת ֲֵֵַַ
קדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל

ּבטהרתֹו הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, והּטמא36אחר ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
זה ּבדבר יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום טבּול ּבא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.
צרּוף מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָספק,
ׁשּׂשבע ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכלי

הּטמאה ּכלּום37מן לֹו הֹוסיף .38ולא ְְְִִַָֹֻ
וכן טהֹור. - ּבתרּומה אבל ּפסּול; - ּבקדׁש ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹהרביעי

נטמא זה הרי - קדׁש ּבמׁשקה נגע אם ּבתרּומה, ,39ׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אם ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו; נגעּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּפסלֹו. לא - ּתרּומה ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה

חברֹו ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמי
ּפסל ידֹו40- היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה את ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
חברּתּה41ּבלּולה נטמאת - נגע ׁשּלא ּפי על אף .42ּבמׁשקה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּתיהן את להטּביל אבל43וצרי ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
חברּתּה, נטמאת לא - האחת ידֹו נטמאת אם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּבתרּומה,

נגּובה ּכׁשהיא ּבּה נגע ידֹו44ואפּלּו להטּביל צרי ואין . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּנטמאת,

הכׁשרּו ׁשּלא נגּובין ּבידים45אכלין אֹותם אֹוכלין - ְְְְְֳִִִִֶַָָָֹֻ
-46מסאבֹות ּבקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹֹ

מכׁשרּתן הּקדׁש לאכל47חּבת טמאֹות ׁשּידיו למי ואסּור , ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לא ואפּלּו הכׁשר. ׁשּלא ׁשּתחב48קדׁש אֹו ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ

חברֹו אסּור49לֹו זה הרי - ּפיו לֹומר,50לתֹו צרי ואין . ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָ
- הכׁשרּו ׁשּלא קדׁש ׁשל ּבאכלין טמאה נגעה ְְְְֳִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֻֻׁשאם

מכׁשרּתן. הּקדׁש ׁשחּבת מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנטמאּו,
ּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ספק זה הרי - וׁשני ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל .51ּבאכילה; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
- ׁשהכׁשר ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא אכל נגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻּכיצד?

הכׁשר. לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻהרי
אחר52האֹונן ּכּפּורים ּומחּסר אנינּותֹו, זמן ׁשּתם אחר ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עם מצטרף היה סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה [הכסף לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון
ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם שהרי הטומאה בו שנגעה העישרון חצי במיםאותו לא נוגע שאינו

להם. המחובר בציבור הציבורים.ולא ששני ירמיה כשהוארבי לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל הצירוף אם שם ואל
כלי וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר דמחבר כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי שבתוך למה מחובר

לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו בפניםמהו"? טומאה לנגיעת מוגבל הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
הישירה הנגיעה מפני נטמא במים הנוגע שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין כך בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי

הטמאים. מהם.במים באחד טומאה שנגעה בשעה בכלי מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו השבעלא כאדם
טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל מטמאה,שאינו אינה כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך ומתוך

קודש פוסל ולא מטמא אינו יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא יום טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו
שלישי או שני היה הטמא שהחלק במקרה, טומאה מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה, מוסיף אינו לעולם כן ואם בנגיעה, אחר

העמוד). בראש שם רש"י (ראה רביעי ראשון.או יוסיעשה כרבי תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע אם
שם. יהודה שבקודש.בן המעלה משום ולא משקין טומאת מגזירת שנייה ונעשית במשקה בנגיעתה היד ונטמאה רטובה,

ממה זה חשש למד [רבינו שני. ונעשתה הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא טעמו, ונראה כמותה. שנייה נעשית
שם]. רש"י ראה דנגובה". רבותיה "היינו שם: אלאשאמרו ידיים בנטילת די לא שלקודש ז הלכה ח פרק למעלה נתבאר

שאם מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין לידים "נוטלים ב): יח, (שם ששנינו כמו כשירה במקווה טבילה צריכות
בלבד. הטמאה היד את מטביל האחרת בידו נגע לא וגם נגובה נטמאתהיא לחה היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,

ב. לתרומה; ולא לקודש חבירתה מטמאה יד א. מעלות, שתי כאן מנו לא [למה תשיעית). (מעלה במשקה נגיעתה מפני השנייה
חומרות שהן המעלות רק שנמנו פירשו, חומר המתחיל דיבור ב כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה ולתרומה טבילה צריכה לקודש
הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור א ו, נדה תוספות ראה דטומאה", "דררא הגמרא: (בלשון טומאה לעניין

.(ב והלכה א הלכה אוכלין טומאת מהלכות א פרק (ראה המשקין משבעת באחד נרטבו עליהםשלא שגזרו ידיים סתם
האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח, הלכה ה פרק למעלה (ראה שניות ומקבליםלהיות הקודש אוכלי את

ב). כד, (שם משקין הכשר בלי טומאה.טומאה מקבל שאינו עץ של טהורות.פלך מנמקשידיו שם בגמרא
שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי ויטמאוהו, הקודש עם ביחד ויאכל לח בצל או צנון ייקח שמא אנטיגנוס בן חנינא רבי

עשירית). מעלה היא (זאת ראשון. נעשו חיבתבידיו אם הוכשר שלא מנחות של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא
של בצריד רבינו פסק ג הלכה ח פרק למעלה הלא שואל, משנה [הכסף בלבד. לפסול או ושני ראשון למנות גם מועילה הקודש
ושני ראשון שמונים ספק כל אין שמדרבנן קב, במנחות שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר ושני ראשון בו שמונים מנחות
דאורייתא בטומאה המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו ומשמע ספק" זה "הרי כאן כתב ולמה תורה, דין מהו שאל והשואל

אפ חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל מים, הכשר בלי ושני ראשון למנות חכמים אלאגזרו החמירו שלא שר
על ובדילוג הקודמת שבהלכה ראשון לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי שכל יוצא ומזה ושני. ראשון למנות ולא בלבד, לפסול

באוכלין]. טומאה בנגעה המדברת שם שנייה המת.בבא קבורת לפני אבל
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לא אבל הּקדׁש, לאכילת טבילה צריכין - ּכּפרתֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהביא
את לאכל מּתרין ּכּפּורים ּומחּסר ׁשהאֹונן ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻלתרּומה;
עד ׁשהרי לקדׁש? טבילה הצריכּום מה ּומּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּתרּומה.

דעּתן והּסיחּו הּקדׁש את לאכל אסּורין היּו וׁשּמא53עּתה , ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לאכילה; אּלא זֹו מעלה עּׂשּו ולא ידעּו. לא והם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹֹנטמאּו

טבילה קדם ּבּקדׁשים נֹוגעים - לנגיעה .54אבל ְְְֲֳִִִִִֶַָָָָֹ
לחּלין ּבין לקדׁש ּבין עּׂשאּום הראׁשֹונֹות מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָֹֻׁשׁש

הּכלי מן ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש; טהרת על ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנעּׂשּו
לא אבל ּבלבד, ּבקדׁש עּׂשאּום - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמצרף
אּלּו ּבחמׁש הן הרי אּלא הּקדׁש, טהרת על ׁשּנעּׂשּו ְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבחּלין
הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ׁשּנעּׂשּו חּלין ,לפיכ ְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָֹֻֻּכחּלין.
ּכמֹו ּבחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ּפסּול, והּׁשני ּבהן, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻטמא

ְֵֶַׁשּבארנּו.

  
עּמי ּבגדי הן: ואּלּו ּבבגדים, חכמים עּׂשּו מעלֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָחמׁש

עצמן הארץ עּמי וכן ּבטהרה. חּליהן לאֹוכלי מדרס - ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהארץ
ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּובגדי ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין -ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

מעּׂשר לאֹוכלי מדרס והן- ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ
זה הרי לתרּומה אפּלּו ּכזבים. אינם - ּפרּוׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָהּנקראים
מעּׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו טהֹור, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּפרּוׁש
מדרס - ּתרּומה אֹוכלי ּובגדי ּתרּומה. לאֹוכלי מדרס - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָׁשני
ּובגדי לקדׁש. ּכזבין אינן - עצמן ּתרּומה אֹוכלי אבל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלקדׁש.
ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס - קדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלי

לחּטאת. ּכזב אינֹו - לקדׁש הּטהֹור אבל ְְְֲֲֵֶַַָָָָָֹֻאדּמה.
ּבלא ׁשּטבל מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עּׂשּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ׁשּיתּכּון עד ׁשני ּבמעּׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכּונה
טהרה ּבחזקת זה הרי - למעּׂשר טבל למעּׂשר. ְְְְְֲֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלטּבל
לתרּומה, החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה. ואסּור ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלמעּׂשר,
לחּטאת. ואסּור לקדׁש, החזק - לקדׁש טבל ּבקדׁש. ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻואסּור
לּקל. החזק - לחמּור ׁשהּטֹובל לּכל; החזק - לחּטאת ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻֻטבל
לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו מּכל לאחד נתּכּון ולא סתם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטבל
אֹו ידיו הּטֹובל וכן למעּׂשר. אפּלּו ּכׁשהיה וטמא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבלבד,
ומעלה הּמעּׂשר ּומן למעּׂשר. אפּלּו ּכּונה צרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהטּבילן
האּלּו הּמעלֹות וכל ּכּונה. צרי אינֹו לחּלין אבל ּכּונה, ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻצרי
- מקֹום מּכל וטבל הֹואיל ּתֹורה, ּדין אבל סֹופרים; ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָמּדברי

לּכל. טהֹור הּוא ֲֵַָֹהרי
נטמא - מּלאכל לּבֹו את והּסיח לתרּומה טהֹור ׁשהיה ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹמי

ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהּסח
והּסיח לתרּומה טהֹורֹות ידיו היּו ׁשמׁש. הערב צרי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
ידי נטמאּו ׁשּלא אני יֹודע ׁשאֹומר: ּפי על אף מּלאכל, ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלּבֹו
אם עסקנּיֹות. ׁשהּידים הּדעת, ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
צרי ּדעּתֹו הּמּסיח ׁשּכל לקדׁש וחמר קל ּכן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלתרּומה
ּבוּדאי ידע ולא מת מּטמאת עצמֹו ׁשמר לא ואם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹֹֻטבילה.
מּפני ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזאה צרי זה הרי - נטמא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת נטמא ׁשּלא ידע ואם הּדעת. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּסח
לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב טבילה צרי זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻטמאֹות

מּדבריהן. הּטבילֹות אּלּו ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָודבר
ּבּׁשוקים הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא טמאה, ּבחזקת ׁשּיהיּו ּבּמדּברֹות, אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת - ׁשם הּנמצאין הרּקין וכן נטמאּו. ּבמת אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה. הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה,
נמצאּו אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים הּנמצאין הּכלים ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָּכל

הּכלים על טמאה גזרּו ׁשּלא הּטבילה. לבית ירידה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻדר
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינים מן חּוץ ּבירּוׁשלים, ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
סּכין מצא אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּנמצאת
מּיד, הּקדׁשים ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עּׂשר ּבארּבעה ְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָָָָָּבירּוׁשלים
על גזרּו ׁשּלא ּבׁשּבת; להיֹות עּׂשר ארּבעה חל ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹואפּלּו
- טֹוב ּביֹום מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּכינין

טהֹורין. טֹוב ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד; ּבּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשֹוחט
וׁשֹוחט ּומטּבילּה, עליה מּזה - עּׂשר ּבׁשלׁשה הּסּכין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמצא

עּׂשר ׁשלׁשה יֹום ּכאּלּו זה ּביֹום ׁשעּׂשאּוה מּפני למחר; ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָּבּה
ׁשּלּה. ְִִֶָׁשביעי

טֹוב ּביֹום ּבין אצלֹו, הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמצא
הּימ ּבׁשאר טהֹורה,ּבין - טהֹורה אם ּכמֹוה: היא הרי - ים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ

טמאה. - טמאה ְְְִֵֵָָואם
ּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

הרּקין וכל מקֹום. ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻֻֻעליהן
הן ׁשהּפרּוׁשים טהֹורים; - ּבירּוׁשלים ּבּצדדין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּנמצאים
הארץ. עּמי ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמהּלכין
יּׂשראל ׁשּכל טהֹורים, - הּדר ׁשּבאמצע הרגל: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּובׁשעת
ּברגל ׁשהּטמאים טמאים, - וׁשּבּצדדין ּברגל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורים

הּדרכים. לצּדי ּפֹורׁשים והן ְְְְְִִִִֵֵַַָמעּטים
ּכן ׁשליׁשי, עֹוּׂשה והּׁשני ׁשני עֹוּׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי. ספק עֹוּׂשה ׁשני ּוספק ׁשני ספק עֹוּׂשה ראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶספק
ׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּתרּומה

אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו. ּבטמאה נּׂשרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתֹורה
נגע. לא אֹו זה ּבאב ְֶַַָָָֹנגע

אֹותן אֹוכלין ואין עליהן ּׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָויׁש
ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, אּלא ּבהן, לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאכלין
ואין הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּׂשֹורפין.

קדׁשים. לֹומר ִִַָָָצרי
ּתרּומה עליו ּׂשֹורפין אין - הּטמאה ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֻאבל

אֹוכלין לא ּתֹולין, אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלעֹולם,
ּׂשֹורפין. ְְִֹולא

ּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ּׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
מארץ הּבא עפר ועל הּפרס. ּבית על הן: ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּדבריהם.
ועל הּנמצאים. הּכלים ועל הארץ. עם ּבגדי ועל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהעּמים.
ּבמי ׁשּנתערב טמא אדם רגלי מי ועל הּנמצאים. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהרּקים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.הקודש טהרת על מעלה.מלשמור חכמים עביד לא בנגיעה מעלה, חכמים (עשו) עביד באכילה ב: צט, זבחים

              
  

אם מראיתן ּבטלּו אם ידּוע ואין למחצה מחצה ּבהמה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרגלי
אף אּלּו, מּׁשּׁשה אחד מחמת ּתרּומה נטמאת אם ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא.
ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף, זֹו הרי - ּבספק טמאתן ׁשעּקר ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעל
מן טמאין והּזב ׁשהּמת הּתֹורה, מן טמאתן אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻספקֹות
אֹו האּלּו טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ׁשּנגעה ּתרּומה ואחת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּתֹורה.
- מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן אחת מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנטמאת
ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם אבל ּתּׂשרף. זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהרי
ורּקין ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו העּמים ּובארץ ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּפרס
ׁשעּקר מּפני ּתֹולין. אּלּו הרי - נגע לא אֹו רגלים ּומי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹוכלים
ואם טהֹורים; אֹו הן טמאין ׁשּמא הּספק, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאתן
ספקֹות, ׁשני ונמצאּו נגע. לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּתאמר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתֹולין, אּלא ספקֹות ׁשני על ּׂשֹורפין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָואין

  
מים ספק הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עּׂשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָׁשנים

ספק הּמים. ּפני על צפה טמאה ספק למקוה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשאּובים
מּספק. טמאים - עצמן לטמאת אבל אחרים. לטּמא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻמׁשקין
ּבין אחרים לטּמא ּבין עצמן לטמאת ּבין הּידים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֻספק
החּלין. ספק סֹופרים. ּדברי ספק מּטמאתן. ידים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻלטהרת
ׁשרצים. ספק ועֹומד. עֹובר ספק נגעים. ספק קרּבנֹות. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָספק

רׁשּיֹות. ׁשּתי ספק הרּבים. רׁשּות ְְְְְִֵֵֵַָֻספק
ׁש ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ׁשאּוביןספק מים לּגין לׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ואפּלּו נפלּו; לא ספק נפלּו ספק ּפסלּוהּו. - למקוה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּנפלּו
והרי טהֹור, ספקֹו - ּבהן אין אֹו ׁשעּור ּבהן יׁש ספק ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָנפלּו,
ולעּׂשֹות זה ּבמקוה לטּבל לֹו מֹורין ואין ּבכׁשרּותֹו. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַֹהּמקוה

טהֹורֹות. טהרֹותיו - ועּׂשה טבל ואם לכּתחּלה; ְְְְְְֳִִַַָָָָָָָטהרֹות
צף ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק

וירד ּבקרּקעֹות, אֹו ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל
טהֹור, זה הרי - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻלּמים,
טהֹור צפה טמאה ספק אמרּו ולא ׁשּנגע. וּדאי ׁשּידע ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעד
ּכמּנחין. הן הרי - והּנגררין הּנתלים וכל ּבלבד. לׁשרץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאּלא

ׁשהיה אֹו הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשרץ
ּבּׂשר אֹו הּנבלה נּמֹוח ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמּנח
ּפני על הּצפה זרע ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמת
הּיחיד ּברׁשּות ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמים
ּפני על צף ׁשרץ ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָטמא,
ּוספקֹו הּמים, ּפני על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמים
ּפני על צפין חּטאת ּומי חּטאת מי ּגּבי על מּנח היה ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.
לפיכ ּכמּנח. אינֹו אֹו ּכמּנח הּוא אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻהּמים

טהֹור. ׁשּספקֹו לי, ְִֵֵֶֶָָיראה
ּבכלים ּבין הּמים ּפני על צפה טמאה ספק ׁשּטהרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכדר

הּמים ּפני על הּצפה טהרה ספק טהרּו ּכ ּבקרקעֹות, ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּבין
מת טמא ׁשהיא ערבה ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבין
וירדּו ּבתֹוכּה, ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה ְְְְְְְְִִִַָָָָָָוכּכר
צף הּכּכר והרי הּניר ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלתֹוכּה
צּדֹו נגע וספק הּמים, לבין ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים ּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָעל
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא הרי - נגע לא ספק ְְֲֲֳִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּבערבה

- לתרּומה הּגת: ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרץ

טמאה ׁשהיא מּפני טהֹור, ספקן - ּולפֹועלין טמא, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֻספקֹו
ָָצפה.

- עצמן לטמאת טהֹור, - אחרים לטּמא מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק
ּוזרקן טמאים מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו מּקל היה ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹטמא,
לא ספק ּבּכּכרֹות הּמׁשקין נגעּו ספק טהֹורֹות, ּכּכרֹות ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹלתֹו
טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹורֹות. - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָנגעּו
לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו לא אֹו זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבכלי
נגעּו לא אֹו אחרים ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו מׁשקין נגעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאם
אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים הּמׁשקין הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מׁשקין לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין לבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָרגלֹו
טמאין אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּבספק.
ידֹו את הּטמא ּופׁשט מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחבית

הּמׁשקין - ּבהן נגע לא ספק ּבּמׁשקין נגע ספק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹלאוירּה,
וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה; והחבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאין,
הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן מׁשקין נכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאם
ׁשאינן טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין טהֹורה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהחבית
הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. מן אּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
והחבית ּבספק, טמאין הּמׁשקין ּכל הרי - ׁשּבחבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמׁשקין
הּפת הרי - הּתּנּור לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָטהֹורה.

טהֹורין.והּתּנּור ְְִַַ
,טהרֹות ׁשם והיּו ׁשּזּלפן אֹו טמאים ּבמים ּביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמרּבץ

טהֹור. ספקֹו - נּתזּו לא ספק עליהן נּתזּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹספק
אחר ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַזּלף

הרי - עליה ונׁשאל נטלּה ּתרּומה: ׁשל ּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
עד הּכּכר הּניח טהֹור. - לטּמא הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי - ׁשעליה הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיּנגבּו
מׁשקין, ּכאן אין והרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו טמא, - הּיחיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּברׁשּות

טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
ּבין אחרים לטּמא ּבין להתטּמא ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָספק

ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור, - ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרתן
ידיו ׁשהיּו אֹו נגע; לא ספק נגע ספק טמאין, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכּכרים
נגע; לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמאֹות
ּכּכרים ׁשני ּולפניו טמאה ואחת טהֹורה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו
ּבּטהֹורה; ספק נגע ּבּטמאה וספק מהן, ּבאחד ונגע ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָטהֹורים
ואחד טהֹור אחד ּכּכרים, ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאֹו
נגע; ּבּטהֹור ספק נגע ּבּטמא ספק מהם, ּבאחד ונגע ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָטמא,
טמא ּכּכר ּולפניו טמאה ואחת טהֹורה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָאֹו
והּטהֹורה ּבּטמא טמאה ספק ּבׁשניהן, ונגע טהֹור ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכּכר
ּכמֹות הּידים - ּבּטמא והּטהֹורה ּבּטהֹור טמאה אֹו ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָּבּטהֹור
טמאֹות ידיו היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות והּכּכרים ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיּו,
לּידים ּכׁשרים ּבהן ׁשּטהרּו ׁשהּמים ספק נטלן, אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהטּבילן
ספק ּבהן, אין ספק ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ספק ּפסּולין, ׁשהן ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָספק

הי ׁשּלא ספק ידֹו על חֹוצץ דבר ידיוׁשהיה הרי - ה ֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ְטהֹורֹות.

אֹומרין - היא זֹו אי יֹודע ואינֹו טמאה אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה
ּבאחת נגע ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעּׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו

טהֹורֹות. טהרֹותיו - ידיו ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות ְְֳִִֵֶֶֶָָָָָֹֹמהן
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קי               
  

אם מראיתן ּבטלּו אם ידּוע ואין למחצה מחצה ּבהמה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרגלי
אף אּלּו, מּׁשּׁשה אחד מחמת ּתרּומה נטמאת אם ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא.
ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף, זֹו הרי - ּבספק טמאתן ׁשעּקר ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעל
מן טמאין והּזב ׁשהּמת הּתֹורה, מן טמאתן אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻספקֹות
אֹו האּלּו טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ׁשּנגעה ּתרּומה ואחת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּתֹורה.
- מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן אחת מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנטמאת
ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם אבל ּתּׂשרף. זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהרי
ורּקין ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו העּמים ּובארץ ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּפרס
ׁשעּקר מּפני ּתֹולין. אּלּו הרי - נגע לא אֹו רגלים ּומי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹוכלים
ואם טהֹורים; אֹו הן טמאין ׁשּמא הּספק, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאתן
ספקֹות, ׁשני ונמצאּו נגע. לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּתאמר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתֹולין, אּלא ספקֹות ׁשני על ּׂשֹורפין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָואין

  
מים ספק הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עּׂשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָׁשנים

ספק הּמים. ּפני על צפה טמאה ספק למקוה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשאּובים
מּספק. טמאים - עצמן לטמאת אבל אחרים. לטּמא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻמׁשקין
ּבין אחרים לטּמא ּבין עצמן לטמאת ּבין הּידים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֻספק
החּלין. ספק סֹופרים. ּדברי ספק מּטמאתן. ידים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻלטהרת
ׁשרצים. ספק ועֹומד. עֹובר ספק נגעים. ספק קרּבנֹות. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָספק

רׁשּיֹות. ׁשּתי ספק הרּבים. רׁשּות ְְְְְִֵֵֵַָֻספק
ׁש ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ׁשאּוביןספק מים לּגין לׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ואפּלּו נפלּו; לא ספק נפלּו ספק ּפסלּוהּו. - למקוה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּנפלּו
והרי טהֹור, ספקֹו - ּבהן אין אֹו ׁשעּור ּבהן יׁש ספק ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָנפלּו,
ולעּׂשֹות זה ּבמקוה לטּבל לֹו מֹורין ואין ּבכׁשרּותֹו. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַֹהּמקוה

טהֹורֹות. טהרֹותיו - ועּׂשה טבל ואם לכּתחּלה; ְְְְְְֳִִַַָָָָָָָטהרֹות
צף ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק

וירד ּבקרּקעֹות, אֹו ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל
טהֹור, זה הרי - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻלּמים,
טהֹור צפה טמאה ספק אמרּו ולא ׁשּנגע. וּדאי ׁשּידע ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעד
ּכמּנחין. הן הרי - והּנגררין הּנתלים וכל ּבלבד. לׁשרץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאּלא

ׁשהיה אֹו הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשרץ
ּבּׂשר אֹו הּנבלה נּמֹוח ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמּנח
ּפני על הּצפה זרע ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמת
הּיחיד ּברׁשּות ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמים
ּפני על צף ׁשרץ ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָטמא,
ּוספקֹו הּמים, ּפני על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמים
ּפני על צפין חּטאת ּומי חּטאת מי ּגּבי על מּנח היה ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.
לפיכ ּכמּנח. אינֹו אֹו ּכמּנח הּוא אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻהּמים

טהֹור. ׁשּספקֹו לי, ְִֵֵֶֶָָיראה
ּבכלים ּבין הּמים ּפני על צפה טמאה ספק ׁשּטהרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכדר

הּמים ּפני על הּצפה טהרה ספק טהרּו ּכ ּבקרקעֹות, ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּבין
מת טמא ׁשהיא ערבה ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבין
וירדּו ּבתֹוכּה, ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה ְְְְְְְְִִִַָָָָָָוכּכר
צף הּכּכר והרי הּניר ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלתֹוכּה
צּדֹו נגע וספק הּמים, לבין ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים ּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָעל
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא הרי - נגע לא ספק ְְֲֲֳִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּבערבה

- לתרּומה הּגת: ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרץ

טמאה ׁשהיא מּפני טהֹור, ספקן - ּולפֹועלין טמא, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֻספקֹו
ָָצפה.

- עצמן לטמאת טהֹור, - אחרים לטּמא מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק
ּוזרקן טמאים מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו מּקל היה ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹטמא,
לא ספק ּבּכּכרֹות הּמׁשקין נגעּו ספק טהֹורֹות, ּכּכרֹות ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹלתֹו
טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹורֹות. - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָנגעּו
לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו לא אֹו זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבכלי
נגעּו לא אֹו אחרים ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו מׁשקין נגעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאם
אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים הּמׁשקין הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מׁשקין לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין לבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָרגלֹו
טמאין אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּבספק.
ידֹו את הּטמא ּופׁשט מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחבית

הּמׁשקין - ּבהן נגע לא ספק ּבּמׁשקין נגע ספק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹלאוירּה,
וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה; והחבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאין,
הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן מׁשקין נכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאם
ׁשאינן טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין טהֹורה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהחבית
הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. מן אּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
והחבית ּבספק, טמאין הּמׁשקין ּכל הרי - ׁשּבחבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמׁשקין
הּפת הרי - הּתּנּור לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָטהֹורה.

טהֹורין.והּתּנּור ְְִַַ
,טהרֹות ׁשם והיּו ׁשּזּלפן אֹו טמאים ּבמים ּביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמרּבץ

טהֹור. ספקֹו - נּתזּו לא ספק עליהן נּתזּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹספק
אחר ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַזּלף

הרי - עליה ונׁשאל נטלּה ּתרּומה: ׁשל ּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
עד הּכּכר הּניח טהֹור. - לטּמא הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי - ׁשעליה הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיּנגבּו
מׁשקין, ּכאן אין והרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו טמא, - הּיחיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּברׁשּות

טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
ּבין אחרים לטּמא ּבין להתטּמא ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָספק

ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור, - ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרתן
ידיו ׁשהיּו אֹו נגע; לא ספק נגע ספק טמאין, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכּכרים
נגע; לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמאֹות
ּכּכרים ׁשני ּולפניו טמאה ואחת טהֹורה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו
ּבּטהֹורה; ספק נגע ּבּטמאה וספק מהן, ּבאחד ונגע ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָטהֹורים
ואחד טהֹור אחד ּכּכרים, ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאֹו
נגע; ּבּטהֹור ספק נגע ּבּטמא ספק מהם, ּבאחד ונגע ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָטמא,
טמא ּכּכר ּולפניו טמאה ואחת טהֹורה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָאֹו
והּטהֹורה ּבּטמא טמאה ספק ּבׁשניהן, ונגע טהֹור ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכּכר
ּכמֹות הּידים - ּבּטמא והּטהֹורה ּבּטהֹור טמאה אֹו ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָּבּטהֹור
טמאֹות ידיו היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות והּכּכרים ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיּו,
לּידים ּכׁשרים ּבהן ׁשּטהרּו ׁשהּמים ספק נטלן, אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהטּבילן
ספק ּבהן, אין ספק ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ספק ּפסּולין, ׁשהן ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָספק

הי ׁשּלא ספק ידֹו על חֹוצץ דבר ידיוׁשהיה הרי - ה ֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ְטהֹורֹות.

אֹומרין - היא זֹו אי יֹודע ואינֹו טמאה אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה
ּבאחת נגע ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעּׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו

טהֹורֹות. טהרֹותיו - ידיו ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות ְְֳִִֵֶֶֶָָָָָֹֹמהן
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קב              
  

ה'תשע"א כסלו כ"ה חמישי יום

  
וׁשתה טמאין אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָספק

טמאין ׁשּבא1מׁשקין ספק ׁשתה, וׁשּלא אכל ׁשּלא ספק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻֻראׁשֹו
אם וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו וׁשּלא ּבא ׁשּלא ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹׁשאּובין
ּבמים ּבא אֹו טמאין מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל
נגע וספק ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשה עליו נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻׁשאּובין
וכן טהֹורֹות. אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹּבטהרֹות
טמאים ׁשהן מׁשקין והּׁשֹותה טמאים אכלין ספק ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהאֹוכל

ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן טהֹור. זה הרי - טהֹור.2ּבספק - ְְְְֲֵֵֵֵֶָָָָָָ
טמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל סֹופרים3וכן מּדברי -4ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֻ

- סֹופרים מּדברי ׁשהּוא [הּטמאה] אב אבל טהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻספקן
ּכגֹון ּבספק, טמא עצמֹו האב היה ּכן אם אּלא טמא; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָספקֹו
ּכמֹו מּגען, ספק על ּׂשֹורפין ׁשאין העּמים, וארץ הּפרס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבית

ְֵֶַׁשּבארנּו.
והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻספק

להן ׁשּנֹולד ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? ּפרּוׁשים. ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּנקראים
ּבטהרֹות טמאה ּככלספק טהֹורים, אּלּו הרי - הּספקֹות5יהן ְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֶַָָָֻ

וּדאית. טמאה אּלא טמאה להן ואין ְְְִֵֶֶַָָָָָָֻֻֻּכּלן.
ספק עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻספק

זיבֹות חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון קרּבנֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
לדֹות חמׁש ספק לאכל6אֹו וטהֹור אחד קרּבן מביאה - ְְְֱִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חֹובה, עליו הּׁשאר ואין ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָּבּקדׁשים,
ּכּפרה. ְְֵַָָֻמחּסרי

לטמאה נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? נגעים ספקֹו7ספק - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ
נגעים מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו .8טהֹור, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

האילן ּתחת ׁשּיֹוׁשב מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹספק
לא ספק וטמא האילן עליו האהיל ספק עֹובר, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹוהּטהֹור
האילן ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן עליו; 9האהיל ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּטהֹור ונטמא הּמצֹורע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָוהּמצֹורע
טהֹור. ספקֹו - עמד לא ְֵֵַָָָֹספק

ׁשרצים דבר10ספק אֹו ׁשרץ זרק ּכיצד? הּנזרקין. ספק זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וספק הּטמאֹות, לבין ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָטמא

הּכּכר11נגע ּומצא הֹואיל טהֹור, זה הרי - נגע לא ספק ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּכׁשעת - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה. נֹוגע ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻהּטהֹור
ּבצּדֹו, נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע ׁשּמא אֹומרין ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאתן,

מציאתן. ּכׁשעת הן הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָאּלא
,ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה ּבפי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשרץ

נגע טהֹור12ספק ספקֹו - נגע לא נחה13ספק ׁשּלא מּפני , ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ
ונֹוגע14הּטמאה ּבֹו מהּלכת היתה ספק15. חי ספק ּבּכּכרֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּנטלּתּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמת
ּבפיה מת נמצא אם אבל לּה; טמאֹות16והלכה אּלּו הרי -17. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָ

ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף ּבפיה, חי הרי18ראּוהּו - ּבפיה מת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורֹות הּכלב19אּלּו ּבפי והּנבלה החלּדה ּבפי הּׁשרץ וכן . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

ספקֹו - ּביניהן טהֹורים ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָועברּו
קבּוע מקֹום לּטמאה ׁשאין מּפני ּבהן20טהֹור, מנּקרין היּו . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכמּנחין הן הרי - הארץ אם21על מּספק למפרע ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות .22היּו ְְְִִִֵֶַָָָ

ּברׁשּות ׁשּמּנחת טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻֻספק
היתה טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה נגע ספק ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה נגע וספק הּיחיד ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות

הּספקֹות אּלּו הּיחיד,23וכל ּברׁשּות אפּלּו חכמים ׁשּטהרּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשא להּׁשאלמּפני ּדעת ּבהן ׁשּיתּבאר24ין ּכמֹו ,25. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּיחיד ּברׁשּות טמא דבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻספק
ונגע ,להפ הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָודבר

ׁשהסיט אֹו נגע, מהן זה ּבאי ידּוע ואין מהם את26ּבאחד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּטמא הּדבר היה אם הסיט, זה אי ידּוע ואין מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד

ּבמּׂשא והאהיל27מטּמא ּבאהל מטּמא מהן אחד ׁשהיה אֹו , ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
טהֹור. זה הרי - האהיל מהן זה אי ידּוע ואין מהן אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעל
לּׁשאל ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.לטומאה כשני שיהיה עליו גזרו שחכמים י) הלכה ח (פרק למעלה באכילהנתבאר אסורה מדרבנן טמאה שהיא תרומה
נאכלת לא "תלוייה", נקראת ולפיכך התורה, מן טהורה זו תרומה והרי טהורה תרומה לשרוף אסרה שהתורה אותה, לשרוף ואסור

נשרפת. הטומאה".ולא "וולד נקראים ולמטה מראשון הטומאות גזירתכל שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה גויים, כגון
ר"מ).חכמים. רומא (דפוס "בכל" להיות: מחוייבתצריך וזבה יולדת לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק שהפילה כגון

קודש. לאכול אסורה הביאה שלא זמן וכל קרבנות זמןלהביא כל נטמא אינו מצורע הכהן. שטימאו לפני הספק נולד אם
טמא. שהוא הכהן אמר צרעת"].שלא טומאת "הלכות נקראו: [במקומן ה. י"בהלכה הלכה תזריע פרשת כהנים בתורת

עוב והטהור האילן תחת עומד "הטמא מו): יג, (ויקרא הכתוב מן למדו יד המצורעסימן ועל עליו מאהיל שהאילן (מפני טמא - ר
עובר), רק הוא שהרי המצורע, של מושבו מקום זה שאין (מפני טהור - עובר והטמא האילן תחת עומד הטהור כאן), שמקומו

טמא". - עמד "ואיזהואם אמרו: ה) הלכה ה (פר שם ובתוספתא מציאתן". כשעת שרצים "ספק י"ב: הלכה ד פרק שם
הנזרקין". ספק זה חכמים? שטיהרו שרצים בכיכרות.ספק נוגע אינו שנח אחר אבל עליהן, שעבר המת.בשעה השרץ

.היחיד ברשות טהור.אפילו שספקם "הנזרקים", בגדר נכללה בתנועה שהיא נגעטומאה שהשרץ ראינו פירוש
הכיכרות.בכיכרות. מן שירדה מציאתן.אחר כשעת הטומאות כן.שכל זה)אחר (לשרץ לו שהייתה מפני

טהרה. "נזרקים".חזקת בכלל הוא ולפיכך קבוע, מקום אינו חיים בעלי מתנועע.פי השרץ הניקור שבשעת פי על אף
.מספק מטמאה אינה מונחת טומאה אפילו הרבים שברשות ח, לזו.בהלכה הקודמות בהלכות שנמנו הספיקות עשרת
.(משנה (כסף זה מנימוק חכמים טיהרו הספיקות אלו שכל רבינו, דעתדעת בו שאין שמי ב, הלכה ט"ז פרק לקמן

בה יש ואשה מסוטה, למדנו טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה שספק מפני והטעם, היחיד. ברשות אפילו טהור ספיקו להישאל
בלבד. לה הדומה את ממנה ללמוד ואפשר השאלה על ולענות להישאל ממקומו.דעת כמשא.הזיז שהיסט רבינו דעת

              
  

הפסד ּבכ אין טבלּת, אם לֹו: הרי28אֹומרין - טבל אם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועּׂשה טבל לא ואם מׁשּבח; ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻזה

טהֹור. - הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
ּׂשרּוף ׁשּנמצא טּלית29ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבלּויה חלּודה30ׁשּנמצאת אֹו ׁשבּורה ׁשּנמצאת ּבין31ּומחט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ּבין טהֹורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָהּכלים
ואחר נּׂשרף ּבאכלין ׁשּנגע אחר ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּיחיד;
החלידה אֹו נׁשּברה והּמחט הּטּלית ּבמּגע הּכלים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּנטמאּו

ׁשּטהרה עד הּטּלית ּכׁשעת32ּובלתה הּטמאֹות ׁשּכל , ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ְִָָמציאתן.

- אני טהֹור אֹומר והּוא נטמא, לֹו אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵָָׁשני
עצמֹו ידי על נאמן לֹו33הּוא אֹומרין אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָ

טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות עּׂשה אם אּלא ּבטהרֹות; ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹעסק
לעצמֹו נטמא,34ויחּוׁש לא אֹומרים ּוׁשנים נטמא, אֹומר עד . ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַָָָּבין
ּברׁשּות ּבין נטמא, לא אֹומר אחד ועד נטמא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹאֹומרים
נטמא, אֹומר עד נטמא. זה הרי - הרּבים ּברׁשּות ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּיחיד
לא אֹומרת ואּׁשה נטמא, אֹומרת אּׁשה נטמא; לא אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹועד

טהֹור - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות .35נטמא: ְְְִִִִִֵַַָָָָָ

  
?הרּבים ּברׁשּות טמאה ספק חכמים טהרּו מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֻמּפני

מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ּבטמאה ּפסח עֹוּׂשין הּצּבּור ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשהרי
טמאה; לספק וחמר קל מּפניהן, נדחית וּדאית טמאה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻאם
ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהן, הּספקֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאּסּור
ׁשהרי הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאסּורֹות.
טמאה היא הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף ׁשּנסּתרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסֹוטה

ׁשּתׁשּתה. עד ְְְִֶֶַַָלבעלּה
;ּבׁשנים טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּסֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

ׁשם טמאתם ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻאבל
זה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטהֹור
ארע מה מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל דעת ּבֹו יׁש ּבספק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשאינֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש היה אם אבל ּכסֹוטה; ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָלֹו,
טהֹור. ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹודע

ד ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש להּׁשאלּכיצד? עת ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
וספק נגעּו וספק טמאה, ׁשם ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּנמצאּו
להּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי - נגעּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹלא
טהֹור. ספקֹו - הּיחיד ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאף

הּיחיד ּברׁשּות ספקן - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּסּומא
אמּורים ּדברים ּבּמה להּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא,
הּדבר ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו לּׁשאל דעת ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול
ּבצד ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? טמא. זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא

הּתינֹוק ׁשּדר טמאה, העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה
זֹו. חזקה על ּׂשֹורפין ואין חזקתֹו. היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח

אֹו חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהיּו
ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
ּובין ּפרה, ׁשם היתה וטּמאּוהּו. ּבּבצק ונׁשכּו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמׁשקין
טהֹור. הּבצק הרי - לׁשֹונּה את ׁשּתלח ּכדי והּבצק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשקין
- מּזה ּפחֹות ּפיה. את ׁשּתנּגב ּכדי - הּבהמה ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּובׁשאר
הּבצק ּבצד מׁשקין היּו אפּלּו ּכלב, היה ואם טמא. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבצק
וליל הּמזֹון להּניח ּכלב ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבין יׁש אם הּתרנגֹולין: נקירת ּבּבצק נמצא הּמים. אל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלֹו
טהֹור; הּבצק - ּבארץ ּפיהן את ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשקין
ּבּמׁשקין ּבּבצק ונּקרּו ׁשּׁשתּו ׁשחזקתן טמא, - לאו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואם
צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּבפיהם.
טהֹור, הּבצק - עכּורים אבל ּבהן; נּכרת ּתינֹוק ׁשל ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבבּואה
אם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה - ּבּמׁשקין נּקרּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו
ּׂשֹורפין אין - טמאה ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף צלּולין, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהיּו

ּתֹולין. אּלא זֹו, חזקה ֲִֶַָָָעל
עּסה הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזֹו

חתיכֹות ונמצאּו ׁשם, מטּפלין ּוצפרּדעים ּוׁשרצים ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָּבּבית
טמאה העּסה - ׁשרצים המטּפלים רב אם ּבעּסה: ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָֹמּבּׂשרן

טהֹורה. - צפרּדעים הרב ואם ְְְְְְִִִֵַָָָֹותּׂשרף,
ונתעּטף מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻהיּו

היּו אם ׁשּנתעּטף: ּבעת נגעּו לא ספק נגעּו וספק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבטּליתֹו
אדם ּבידי הּבאה טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו - הּיחיד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּברׁשּות
הּוא הרי - קרקע ּגּבי על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה. נׁשאלין -ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות היּו ואם לּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמי

טמא. ספקֹו - יּגע ׁשּלא אפׁשר אי ואם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹטהֹור.
,ּתחּתיו נתּון ּומדרס הּדף ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּכר

ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמדרס, יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹואי
הּוא הרי - אחר ּבמקֹום הּכּכר ּומצא ּובא מדרֹון, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבמקֹום
זה. ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו ּבא אדם אֹומר: ׁשאני ְְְְֲֳִֵֶֶָָָָָָָָּבטהרתֹו;
נפל ׁשּוּדאי טמא; - לכאן אדם ּבא ׁשּלא לי ּברי אמר: ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹואם

ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ְְְִֶַַַָָָונגע
אף ּבידֹו, והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּתינֹוק

ספקֹו - הּטמאה ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל
ּבבית העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנם לּקטן אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור,
ּבהן נתמע ׁשּמא אֹומרין ואין טהֹורין, ּכליו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות
לא ּוכׁשּנמצאּו לּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשאין מּפני ּבקבר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹונגעּו

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות וכל נֹוגעין, ְְְְְְְִִִִַַָָָֻנמצאּו
על רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו ׁשל ּבידֹו ּתֹופּׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּתינֹוק

מּפני טמא, הּיחיד ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ּכתפֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּגּבי
עליו. נׁשאל ְִִֶָָָָׁשאביו

יכֹול ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָוארּבעה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.תטבול מטמא.ולפיכך שבלתה.ואינו לפני שנטמאה להשתמשוידוע ראוייה שאינה מפני מטומאתה ויצאה
נטהר.בה. - שבלה טמא עדים"בגד ממאה יותר עצמו על נאמן "שאדם א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים
.(משנה (כסף שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק ולא ייזהר כן גם עצמו הוא אינופירוש, [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל

אחד]. בעד כמו שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה וגם נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים דין מבאר



קג               
  

הפסד ּבכ אין טבלּת, אם לֹו: הרי28אֹומרין - טבל אם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועּׂשה טבל לא ואם מׁשּבח; ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻזה

טהֹור. - הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
ּׂשרּוף ׁשּנמצא טּלית29ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבלּויה חלּודה30ׁשּנמצאת אֹו ׁשבּורה ׁשּנמצאת ּבין31ּומחט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ּבין טהֹורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָהּכלים
ואחר נּׂשרף ּבאכלין ׁשּנגע אחר ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּיחיד;
החלידה אֹו נׁשּברה והּמחט הּטּלית ּבמּגע הּכלים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּנטמאּו

ׁשּטהרה עד הּטּלית ּכׁשעת32ּובלתה הּטמאֹות ׁשּכל , ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ְִָָמציאתן.

- אני טהֹור אֹומר והּוא נטמא, לֹו אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵָָׁשני
עצמֹו ידי על נאמן לֹו33הּוא אֹומרין אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָ

טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות עּׂשה אם אּלא ּבטהרֹות; ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹעסק
לעצמֹו נטמא,34ויחּוׁש לא אֹומרים ּוׁשנים נטמא, אֹומר עד . ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַָָָּבין
ּברׁשּות ּבין נטמא, לא אֹומר אחד ועד נטמא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹאֹומרים
נטמא, אֹומר עד נטמא. זה הרי - הרּבים ּברׁשּות ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּיחיד
לא אֹומרת ואּׁשה נטמא, אֹומרת אּׁשה נטמא; לא אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹועד

טהֹור - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות .35נטמא: ְְְִִִִִֵַַָָָָָ

  
?הרּבים ּברׁשּות טמאה ספק חכמים טהרּו מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֻמּפני

מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ּבטמאה ּפסח עֹוּׂשין הּצּבּור ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשהרי
טמאה; לספק וחמר קל מּפניהן, נדחית וּדאית טמאה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻאם
ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהן, הּספקֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאּסּור
ׁשהרי הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאסּורֹות.
טמאה היא הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף ׁשּנסּתרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסֹוטה

ׁשּתׁשּתה. עד ְְְִֶֶַַָלבעלּה
;ּבׁשנים טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּסֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

ׁשם טמאתם ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻאבל
זה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטהֹור
ארע מה מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל דעת ּבֹו יׁש ּבספק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשאינֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש היה אם אבל ּכסֹוטה; ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָלֹו,
טהֹור. ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹודע

ד ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש להּׁשאלּכיצד? עת ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
וספק נגעּו וספק טמאה, ׁשם ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּנמצאּו
להּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי - נגעּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹלא
טהֹור. ספקֹו - הּיחיד ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאף

הּיחיד ּברׁשּות ספקן - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּסּומא
אמּורים ּדברים ּבּמה להּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא,
הּדבר ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו לּׁשאל דעת ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול
ּבצד ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? טמא. זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא

הּתינֹוק ׁשּדר טמאה, העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה
זֹו. חזקה על ּׂשֹורפין ואין חזקתֹו. היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח

אֹו חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהיּו
ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
ּובין ּפרה, ׁשם היתה וטּמאּוהּו. ּבּבצק ונׁשכּו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמׁשקין
טהֹור. הּבצק הרי - לׁשֹונּה את ׁשּתלח ּכדי והּבצק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשקין
- מּזה ּפחֹות ּפיה. את ׁשּתנּגב ּכדי - הּבהמה ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּובׁשאר
הּבצק ּבצד מׁשקין היּו אפּלּו ּכלב, היה ואם טמא. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבצק
וליל הּמזֹון להּניח ּכלב ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבין יׁש אם הּתרנגֹולין: נקירת ּבּבצק נמצא הּמים. אל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלֹו
טהֹור; הּבצק - ּבארץ ּפיהן את ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשקין
ּבּמׁשקין ּבּבצק ונּקרּו ׁשּׁשתּו ׁשחזקתן טמא, - לאו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואם
צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּבפיהם.
טהֹור, הּבצק - עכּורים אבל ּבהן; נּכרת ּתינֹוק ׁשל ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבבּואה
אם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה - ּבּמׁשקין נּקרּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו
ּׂשֹורפין אין - טמאה ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף צלּולין, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהיּו

ּתֹולין. אּלא זֹו, חזקה ֲִֶַָָָעל
עּסה הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזֹו

חתיכֹות ונמצאּו ׁשם, מטּפלין ּוצפרּדעים ּוׁשרצים ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָּבּבית
טמאה העּסה - ׁשרצים המטּפלים רב אם ּבעּסה: ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָֹמּבּׂשרן

טהֹורה. - צפרּדעים הרב ואם ְְְְְְִִִֵַָָָֹותּׂשרף,
ונתעּטף מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻהיּו

היּו אם ׁשּנתעּטף: ּבעת נגעּו לא ספק נגעּו וספק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבטּליתֹו
אדם ּבידי הּבאה טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו - הּיחיד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּברׁשּות
הּוא הרי - קרקע ּגּבי על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה. נׁשאלין -ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות היּו ואם לּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמי

טמא. ספקֹו - יּגע ׁשּלא אפׁשר אי ואם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹטהֹור.
,ּתחּתיו נתּון ּומדרס הּדף ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּכר

ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמדרס, יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹואי
הּוא הרי - אחר ּבמקֹום הּכּכר ּומצא ּובא מדרֹון, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבמקֹום
זה. ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו ּבא אדם אֹומר: ׁשאני ְְְְֲֳִֵֶֶָָָָָָָָּבטהרתֹו;
נפל ׁשּוּדאי טמא; - לכאן אדם ּבא ׁשּלא לי ּברי אמר: ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹואם

ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ְְְִֶַַַָָָונגע
אף ּבידֹו, והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּתינֹוק

ספקֹו - הּטמאה ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל
ּבבית העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנם לּקטן אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור,
ּבהן נתמע ׁשּמא אֹומרין ואין טהֹורין, ּכליו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות
לא ּוכׁשּנמצאּו לּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשאין מּפני ּבקבר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹונגעּו

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות וכל נֹוגעין, ְְְְְְְִִִִַַָָָֻנמצאּו
על רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו ׁשל ּבידֹו ּתֹופּׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּתינֹוק

מּפני טמא, הּיחיד ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ּכתפֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּגּבי
עליו. נׁשאל ְִִֶָָָָׁשאביו

יכֹול ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָוארּבעה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.תטבול מטמא.ולפיכך שבלתה.ואינו לפני שנטמאה להשתמשוידוע ראוייה שאינה מפני מטומאתה ויצאה
נטהר.בה. - שבלה טמא עדים"בגד ממאה יותר עצמו על נאמן "שאדם א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים
.(משנה (כסף שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק ולא ייזהר כן גם עצמו הוא אינופירוש, [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל

אחד]. בעד כמו שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה וגם נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים דין מבאר



קד              
  

- ּבמקֹומֹו ׁשהּוא ּכמֹו ּומצאּתּו ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלהּל
התחיל וגּפפּתּו. ונּׁשקּתּו ּבאה טמאה ׁשּמא אֹומרין ואין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָטהֹור,
ּכׁשאר מדרס ואין טהֹורין, ּבגדיו - ּולהּכנס לצאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָהּתינֹוק
ּגּביהן על עֹוּׂשין אין - טהֹורין ׁשהן ּפי על ואף הארץ. עם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבגדי
ּברׁשּות טמא ספקֹו - לּׁשאל דעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטהרֹות.
על אֹוכלין - ּגּופֹו את לׁשמר דעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹהּיחיד.
ּגּבן על אֹוכלין - ידיו את לׁשמר יֹודע טהרֹות; ּגּופֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹּגב
חּלין לֹו ונֹותנין אֹותֹו מטּבילין אֹותֹו? ּבֹודקין ּכיצד ְְְְְִִִִִֵַַָֻטהרֹות.
ּגּופֹו אּגב אֹוכלין - ּגּופֹו את לׁשמר יֹודע אם ּתרּומה. ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹלׁשם
טהרֹות. ידיו אּגב אֹוכלים - ידיו את לׁשמר יֹודע ואם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹטהרֹות;

  
ועל האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכזית

טמא האדם הרי - האהיל ׁשּלא ספק הּיחיד ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכלים
מּפני טהֹורים, והּכלים לּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּספק,
ּכלים ּבעּׂשרה ונתן ּבכלי הממּלא וכן לּׁשאל. ּדעת להן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאין
על אף טהֹורין, והּכלים טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונמצא
מּפני ּתחּלה, היה ּבֹו ׁשּמּלא ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּפי
ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי היה ואם לּׁשאל. ּדעת ּבהן ואין ּכלים ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהן
ּכּלן - הּׁשרץ ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר הֹואיל ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאזנים,
ּבעּׂשרה ונתן זה אחר זה דליים ּבעּׂשרה הממּלא וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָטמאים.
האחרֹון, מן הראׁשֹון ידּוע ואין אחר, לכלי אחד מּדלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלים,
עּׂשרת עם ּכלים הּתׁשעה הרי - מהן אחד ּבכלי הּׁשרץ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָונמצא
הּׁשרץ היה זה ּבכלי ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טהֹורין; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּדליים
ּכל עם הּדליים ּכל הרי - אזנים לּדליים יׁש ואם ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָמּתחּלתֹו.
- ּבּתחּתֹון הּׁשרץ ונמצא לכלי מּכלי המערה טמאין. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכלים
ּבּתחּתֹון ׁשּמא אּלא נפל, מהעליֹון אֹומרין ואין טהֹור, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהעליֹון
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּׁשאל. ּדעת להן ואין ּכלים ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה.

יׁש אם ׁשרץ, ּבּה ונמצא ּבטהרֹות ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻקּפה
ּכל הרי - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אזנים אֹו ׁשּולים, ְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָלּה
ּבדּוקה היתה אפּלּו טמאֹות. ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהּטהרֹות
הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה,
אחרת לזוית וטלטלּה זֹו ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָואפּלּו
טמאה ׁשּמחזיקין לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻונמצא

לּׂשרף. לא אבל לתלֹות, למקֹום ְְְֲִִִָָָֹֹמּמקֹום
מׁשקיע היה אם חבּיֹות: מּמּנּו ּוממּלא הּבֹור את ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּזֹולף

הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכל
וכּלן טמאה היא - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻּבראׁשֹונה
ׁשרץ נפל הראׁשֹונֹות את ׁשּמּלא אחר אֹומר: ׁשאני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָטהֹורֹות;
ׁשּמלאן, עד החבּיֹות לתֹו ונֹותן ּבכלי זֹולף היה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלּבֹור.
וכּלן טמאה, ּבלבד היא - מהן ּבאחת הּׁשרץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻונמצא
עד ּבּה היה אֹו הּׁשרץ נפל ּבלבד ּבזֹו אֹומר: ׁשאני ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָטהֹורֹות;
מהן חבית ּכל ּבֹודק היה אם ,לפיכ לתֹוכּה. זלף ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ּומכּסה הּיין ּבּה נֹותן ּכ ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָואחר

טמא ּכּלן - מהן ּבאחת הּׁשרץ נמצאונמצא אם וכן ֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
טמא. הּכל - ּבֹו ׁשּזֹולף ּבּכלי אֹו ּבּבֹור ְִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשרץ

ונמצא לּגג, אֹותן ּומעלה הּמעטן מן זיתים קֹוצה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
- ּבּמעטן נמצא טהֹורים. ׁשּבּמעטן זיתים - ּבּגג ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשרץ
טהֹורים. הּזיתים - לזיתים ּכתל ּבין נמצא טמא. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּמעטן
ּבתֹו אם ּבּגג: והּגּוׁש זיתים ׁשל ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָנמצא
מן זה ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני טמא, הּמעטן אף - ימים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשלׁשת
ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ּבתֹוכֹו; והּׁשרץ עלה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּמעטן
ּבּגג ׁשּמא טהֹור, הּמעטן הרי - לּגג הזיתים ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמּׁשהעלה

ימים. הּׁשלׁשה ּבתֹו גּוׁש ונעּׂשּו ְְְְְֲִִַַַָָנתקּבצּו
- ּבּמקרצת ׁשרץ ונמצא העּסה מן מקרצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּקֹורץ

טמאה. לבּדּה העּסה - ּבעּסה נמצא טמאה. לבּדּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּמקרצת
טמאה. העּסה אף - הּמקרצת ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָנמצא

גּבי על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגרעינה ׁשּנמצא טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאכל
הן הרי - טֹופח מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף רֹותח, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתבׁשיל
הּכּכר ּבתֹו ונּמֹוח ׁשם נפל ּכּלֹו האכל אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטמאים;
על הּגרעינה נמצאת גרעינתֹו. ונׁשארה הרתיחה מחמת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאֹו
על אף טהֹורין, אּלּו הרי - צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָּגּבי
נפלה לבּדּה זֹו ּגרעינה אֹומר: ׁשאני מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפי

מטּמאה. אינּה ׁשהרי מעליה, האכל ׁשאבד ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחר
ּגרעינה ונמצאת טהֹורים ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָהיּו

ודמים טהֹורים דמים היּו אם וכן הרב. אחר הֹולכין - ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּבּבית
אחרטמאים הֹולכים - האכל על דם ונמצא הּבית ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּובא ּדם, עליו ׁשּנמצא ּתרּומה ׁשל ּבכּכר היה מעּׂשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹהרב.
הּוא, ׁשרץ ּדם נאמר: ׁשאפּלּו וטהרּוהּו. חכמים לפני ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמעּׂשה

טהֹור. ׁשהּוא הּוא, חי ׁשרץ ּדם אֹומר: ֲִֵֵֶֶֶַַָהריני
ּבּה הּנמצא ּבּׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָעיר

ספק ׁשרץ ספק ּבּה הּנמצא היה אם וכן הרב. אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהֹולכים
הּזמן. ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הּל ּבנמצא הּכלל: ְְְִֵֶַַַַָָָֹזה
ּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ּבחצר, ּגבבא ׁשּמגּבבת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא הּׁשרץ ׁשאין טהֹורה, זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבכברה ּכֹוברת היתה ּבֹו. נגעה ׁשּמא טמאה, זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָגבבא
נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ּבתֹו ׁשרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונמצא
וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה, ספק זֹו הרי - הּכברה ּגּבי ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָספק

ה'תשע"א כסלו כ"ו שישי יום

  
ּברׁשּות ספקֹות, ּוספקי ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּכל

למבֹוי נכנס ּכיצד? טמא. - הּיחיד ּברׁשּות טהֹור, - 1הרּבים ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
טמאה נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ׁשּלא ספק נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹּבּבית,
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.לתוכו פתוחות הבתים שחצרות

              
  

ּבעת ׁשם היתה ּתאמר ואם ׁשם; היתה ספק ׁשם ְְְְְִֵֵַָָָָָָָָָָֹהיתה
ּבּה, יׁש ּתאמר ואם ּבּה; אין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּנכנס,
טמאה, היא ואפּלּו טמאה; אינּה ספק טמאה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻֻספק

טמא ספקֹו - נגע לא ספק נגע הּיחיד.2ספק רׁשּות ׁשהּמבֹוי , ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ונגע הּיחיד, ּברׁשּות ּביניהן אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ׁשרצים ּתׁשעה טמא. ספקֹו - זהּו אי יֹודע ואינֹו מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבאחד
טהֹור. ספקֹו - מהן ּבאחד ונגע הרּבים ּברׁשּות ּביניהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוצפרּדע
נטמאתי ׁשּיאמר עד טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹזה

וּדאי3ּבוּדאי ׁשּיאמר עד טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ; ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הּמת עצמֹות ,לפיכ נטמאתי. נבלה4ׁשּלא ּברׁשּות5ועצם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּפרס מּבית וגּוׁשים טהֹורה מארץ גּוׁש אֹו מארץ6הרּבים, אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הסיטֹו7העּמים אֹו מהן ּבאחד ונגע מהן8, נגע ּבּמה ידּוע ואין ,9 ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
על10ּובּמה והאהיל הּנבלה, מן ּוכזית הּמת מן ּכזית הסיט; ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

אחד ׁשבילין, ׁשני האהיל; מהן זה אי על ידּוע ואין מהן, ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאחד
טמא ואחד הל;11טהֹור זה ּבאי ידּוע ואין מהן ּבאחד הל , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

טהֹור; אֹו טמא הּוא אם ידּוע ואין ,ּבּדר זה ּבאדם ׁשּנגע ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹו
מהן ּבאחד ונגע טהֹור, ואחד טמא אחד אנׁשים, ׁשני ׁשהיּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹו

טהֹור. הּספקֹות אּלּו ּבכל - נגע מהן זה ּבאי ידּוע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואין
מׁשּכב מת והּוא12הּמֹוצא ׁשלם היה אם דר ׁשל לרחּבֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשחזקתֹו לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּומפרק13ׁשּנגע מׁשּבר ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ; ְְֲֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

היה ואם טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשאפׁשר
מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל ׁשם14קבר והעֹובר טמא.15, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנגע. חזקתֹו אּלא ספקֹות, ּכׁשאר זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאין
:ׁשּיאמר העת עד למפרע מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשרץ

ׁשרץ ּבֹו היה ולא ּפלֹוני ּביֹום הּזה הּמבֹוי את .16ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכּבדֹו מקדם17אפּלּו למפרע מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מצאֹו אם אבל יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּבּוד.

ׁשּימּות ׁשאפׁשר ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלח
ׁשּנמצא ּבעת לח עּתה ויהיה .18ּבּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הרּקין מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻׁשני
ּבאחד ונגע ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנמצאים

ּתֹולין - זהּו אי ידּוע ואין הסיטֹו אֹו את19מהן עליו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ספקֹות ׁשני ׁשהן מּפני ספק20הּתרּומה, נגע ּבּטהֹור ספק : ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהּוא ספק טמא ׁשהּוא ספק ּבּנמצא, ּתאמר ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּנמצא;
ּומּנחין נגּובין היּו אם הרּבים: ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו ְְְִִִִִִֵַָָָָָָֻֻטהֹור.
ּתֹולין - מהן אחד נּׂשא טהֹור; ספקֹו - מהן ּבאחד ונגע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשם
היה אם וכן הרּבים; ּברׁשּות מּנח אינֹו מּׁשּנּׂשאֹו ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻעליו,
אינ ׁשהרי עליו, ּתֹולין - הּלח הרק ּבֹו ונתלה לח מהן ֹואחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ׁשּיהיה ּכדי הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּנח
אֹו נּׂשאֹו אֹו הּנמצא ּברק נגע ׁשאם ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מקֹום ּבכל ּכבית21הסיטֹו הּתרּומה, את עליו ּׂשֹורפין - ְְְְֱִִֵֶַָָָָָ
מּגען וּדאי על ׁשּׂשֹורפין ּבּה וכּיֹוצא מקֹום.22הּפרס ּבכל ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

אחד ּובא הרּבים ּברׁשּות ׁשּיׁשב אֹו23מי ּבגדיו על ודרס ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבֹו ונגע הּתרּומה24ׁשרקק את ּׂשֹורפין רּקֹו על - ועל25הרק , ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ

טמאין העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ּבגדיו26ּבגדיו - ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
טהֹור. הּוא הרי - טהֹורים העיר רב ואם ְְְֲִִִִֵָָָֹמדרס,

טמא זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי לֹו ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי
ּומצאֹו הרּבים ּברׁשּות לֹו אבד מת. טמא וטמא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָמדרס
טהֹור; - ּבּיֹום לבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום אּבדֹו אם הרּבים: ְְְְִִִִַַַָָָּברׁשּות
ׁשאבד אֹו ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
זה טמא. ּבחזקת זה הרי - אחריו ׁשל ּבּיֹום ּומצאֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּיֹום

טמא. - מקצתֹו אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹהּכלל:
ׁשעבר ּפי על אף הרּבים, ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּניח

הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו הּניחֹו טהֹור. - הּלילה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למדו היחיד ברשות טומאה ספק שדין מפני נימקו: תם רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא בבא התוספות
הבדל אין ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני האשה את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם מסוטה
- לזנות קראה שהתורה מסוטה, למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק למעלה כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין

טהור.טומאה. - לטומאה רוב ט).ואפילו הלכה ב פרק מת טומאת (הלכות כשעורה בשיעור ובמשא במגע שמטמאים
.כלל מטמאה טומאה.שאינה עליו גזרו וחכמים קבר בה שנחרש ישראל,שדה לארץ שהובא לארץ, חוץ אדמת גוש

מדרבנן. מטמאה במשא.היא מטמאים אלה וגושים משא כדין היסט דין בטהור.הזיזו. או הטמא בגוש פירוש,אם
במה. למשנה).או בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל בו.כגון הרגיש עליו שעבר עלאחר מתקבל

שנטה כגון נגע, שלא שהיא אפשרות כשיש שהמדובר מפני נגע", "וודאי כתב ולא שנגע" "שחזקתו וכתב רבינו [דייק שנגע. הדעת
לתרומה, זה וכל טהור. הרבים ברשות טומאה שספק פי על אף טמא ולפיכך הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי
לפרש ואין י"ט. והלכה י"ח הלכה ט פרק נזירות ובהלכות י"א הלכה ו פרק פסח קרבן בהלכות הדינים נתבארו פסח ועושה ולנזיר
חזקה]. שכן ומכל קודמת בהלכה כמבואר לטמא, מכריע ואינו מחזקה עדיף רוב שהרי מקום, בכל חזקה סתם כמו זו חזקה

.טומאה מלא הקבר וכאילו החלקים כל את מןמצרף כלום שם שאין במקום, ושעבר במת נגע שלא יודע הוא ואפילו
הבדיקה.המת. אחר לכאן הגיע זה שרץ שהרי ואילך, הבדיקה משעת אלא מטמא היהואינו הכיבוד אומרים, אנו אין

כאן. היה אילמלי השרץ את [בפירמעביר שם. שמעון חזרכרבי וכאן שמעון" כרבי הלכה "ואין רבינו: מסיים למשנה ושו
דבריו]. את מבאר ב) עמוד (שם אלעזר שרבי מפני כמותו, ופסק שורפים.בו ולא אוכלים גםלא אם רבינו ביאר לא

ובית רוקים כגון מדרבנן, שעיקרן בטומאות אלא תולין אמרו לא או שורפין, ולא תולין א בהלכה למעלה שנמנו הספיקות באותם
הרבים.הפרס. ברשות ובין היחיד ברשות וקדשיםבין תרומה עליהם לשרוף חכמים שגזרו הספיקות מששת הם אלה

שם. טמא.שנמנו או טהור הוא אם יודעים אנו רוקים.ביושב.ואין ספק מןכדין כמעט זה [אמנם זבים.
טומאת שגזרו ומה מדרס, מטמא גופו אין הארץ עם שהרי אחרת, לפרש אפשר אי אבל זבים, יהיו העיר תושבי שרוב הנמנעות
היא גויים טומאת שהרי כזבים, שדינם גויים לרוב שהכוונה לפרש ואין עליהם, יושבת נידה שאשתו מפני הוא בגדיהם על מדרס



קה               
  

ּבעת ׁשם היתה ּתאמר ואם ׁשם; היתה ספק ׁשם ְְְְְִֵֵַָָָָָָָָָָֹהיתה
ּבּה, יׁש ּתאמר ואם ּבּה; אין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּנכנס,
טמאה, היא ואפּלּו טמאה; אינּה ספק טמאה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻֻספק

טמא ספקֹו - נגע לא ספק נגע הּיחיד.2ספק רׁשּות ׁשהּמבֹוי , ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ונגע הּיחיד, ּברׁשּות ּביניהן אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ׁשרצים ּתׁשעה טמא. ספקֹו - זהּו אי יֹודע ואינֹו מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבאחד
טהֹור. ספקֹו - מהן ּבאחד ונגע הרּבים ּברׁשּות ּביניהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוצפרּדע
נטמאתי ׁשּיאמר עד טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹזה

וּדאי3ּבוּדאי ׁשּיאמר עד טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ; ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הּמת עצמֹות ,לפיכ נטמאתי. נבלה4ׁשּלא ּברׁשּות5ועצם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּפרס מּבית וגּוׁשים טהֹורה מארץ גּוׁש אֹו מארץ6הרּבים, אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הסיטֹו7העּמים אֹו מהן ּבאחד ונגע מהן8, נגע ּבּמה ידּוע ואין ,9 ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
על10ּובּמה והאהיל הּנבלה, מן ּוכזית הּמת מן ּכזית הסיט; ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

אחד ׁשבילין, ׁשני האהיל; מהן זה אי על ידּוע ואין מהן, ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאחד
טמא ואחד הל;11טהֹור זה ּבאי ידּוע ואין מהן ּבאחד הל , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

טהֹור; אֹו טמא הּוא אם ידּוע ואין ,ּבּדר זה ּבאדם ׁשּנגע ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹו
מהן ּבאחד ונגע טהֹור, ואחד טמא אחד אנׁשים, ׁשני ׁשהיּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹו

טהֹור. הּספקֹות אּלּו ּבכל - נגע מהן זה ּבאי ידּוע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואין
מׁשּכב מת והּוא12הּמֹוצא ׁשלם היה אם דר ׁשל לרחּבֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשחזקתֹו לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּומפרק13ׁשּנגע מׁשּבר ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ; ְְֲֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

היה ואם טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשאפׁשר
מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל ׁשם14קבר והעֹובר טמא.15, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנגע. חזקתֹו אּלא ספקֹות, ּכׁשאר זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאין
:ׁשּיאמר העת עד למפרע מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשרץ

ׁשרץ ּבֹו היה ולא ּפלֹוני ּביֹום הּזה הּמבֹוי את .16ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכּבדֹו מקדם17אפּלּו למפרע מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מצאֹו אם אבל יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּבּוד.

ׁשּימּות ׁשאפׁשר ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלח
ׁשּנמצא ּבעת לח עּתה ויהיה .18ּבּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הרּקין מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻׁשני
ּבאחד ונגע ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנמצאים

ּתֹולין - זהּו אי ידּוע ואין הסיטֹו אֹו את19מהן עליו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ספקֹות ׁשני ׁשהן מּפני ספק20הּתרּומה, נגע ּבּטהֹור ספק : ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהּוא ספק טמא ׁשהּוא ספק ּבּנמצא, ּתאמר ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּנמצא;
ּומּנחין נגּובין היּו אם הרּבים: ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו ְְְִִִִִִֵַָָָָָָֻֻטהֹור.
ּתֹולין - מהן אחד נּׂשא טהֹור; ספקֹו - מהן ּבאחד ונגע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשם
היה אם וכן הרּבים; ּברׁשּות מּנח אינֹו מּׁשּנּׂשאֹו ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻעליו,
אינ ׁשהרי עליו, ּתֹולין - הּלח הרק ּבֹו ונתלה לח מהן ֹואחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ׁשּיהיה ּכדי הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּנח
אֹו נּׂשאֹו אֹו הּנמצא ּברק נגע ׁשאם ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מקֹום ּבכל ּכבית21הסיטֹו הּתרּומה, את עליו ּׂשֹורפין - ְְְְֱִִֵֶַָָָָָ
מּגען וּדאי על ׁשּׂשֹורפין ּבּה וכּיֹוצא מקֹום.22הּפרס ּבכל ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

אחד ּובא הרּבים ּברׁשּות ׁשּיׁשב אֹו23מי ּבגדיו על ודרס ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבֹו ונגע הּתרּומה24ׁשרקק את ּׂשֹורפין רּקֹו על - ועל25הרק , ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ

טמאין העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ּבגדיו26ּבגדיו - ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
טהֹור. הּוא הרי - טהֹורים העיר רב ואם ְְְֲִִִִֵָָָֹמדרס,

טמא זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי לֹו ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי
ּומצאֹו הרּבים ּברׁשּות לֹו אבד מת. טמא וטמא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָמדרס
טהֹור; - ּבּיֹום לבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום אּבדֹו אם הרּבים: ְְְְִִִִַַַָָָּברׁשּות
ׁשאבד אֹו ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
זה טמא. ּבחזקת זה הרי - אחריו ׁשל ּבּיֹום ּומצאֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּיֹום

טמא. - מקצתֹו אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹהּכלל:
ׁשעבר ּפי על אף הרּבים, ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּניח

הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו הּניחֹו טהֹור. - הּלילה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למדו היחיד ברשות טומאה ספק שדין מפני נימקו: תם רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא בבא התוספות
הבדל אין ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני האשה את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם מסוטה
- לזנות קראה שהתורה מסוטה, למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק למעלה כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין

טהור.טומאה. - לטומאה רוב ט).ואפילו הלכה ב פרק מת טומאת (הלכות כשעורה בשיעור ובמשא במגע שמטמאים
.כלל מטמאה טומאה.שאינה עליו גזרו וחכמים קבר בה שנחרש ישראל,שדה לארץ שהובא לארץ, חוץ אדמת גוש

מדרבנן. מטמאה במשא.היא מטמאים אלה וגושים משא כדין היסט דין בטהור.הזיזו. או הטמא בגוש פירוש,אם
במה. למשנה).או בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל בו.כגון הרגיש עליו שעבר עלאחר מתקבל

שנטה כגון נגע, שלא שהיא אפשרות כשיש שהמדובר מפני נגע", "וודאי כתב ולא שנגע" "שחזקתו וכתב רבינו [דייק שנגע. הדעת
לתרומה, זה וכל טהור. הרבים ברשות טומאה שספק פי על אף טמא ולפיכך הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי
לפרש ואין י"ט. והלכה י"ח הלכה ט פרק נזירות ובהלכות י"א הלכה ו פרק פסח קרבן בהלכות הדינים נתבארו פסח ועושה ולנזיר
חזקה]. שכן ומכל קודמת בהלכה כמבואר לטמא, מכריע ואינו מחזקה עדיף רוב שהרי מקום, בכל חזקה סתם כמו זו חזקה

.טומאה מלא הקבר וכאילו החלקים כל את מןמצרף כלום שם שאין במקום, ושעבר במת נגע שלא יודע הוא ואפילו
הבדיקה.המת. אחר לכאן הגיע זה שרץ שהרי ואילך, הבדיקה משעת אלא מטמא היהואינו הכיבוד אומרים, אנו אין

כאן. היה אילמלי השרץ את [בפירמעביר שם. שמעון חזרכרבי וכאן שמעון" כרבי הלכה "ואין רבינו: מסיים למשנה ושו
דבריו]. את מבאר ב) עמוד (שם אלעזר שרבי מפני כמותו, ופסק שורפים.בו ולא אוכלים גםלא אם רבינו ביאר לא

ובית רוקים כגון מדרבנן, שעיקרן בטומאות אלא תולין אמרו לא או שורפין, ולא תולין א בהלכה למעלה שנמנו הספיקות באותם
הרבים.הפרס. ברשות ובין היחיד ברשות וקדשיםבין תרומה עליהם לשרוף חכמים שגזרו הספיקות מששת הם אלה

שם. טמא.שנמנו או טהור הוא אם יודעים אנו רוקים.ביושב.ואין ספק מןכדין כמעט זה [אמנם זבים.
טומאת שגזרו ומה מדרס, מטמא גופו אין הארץ עם שהרי אחרת, לפרש אפשר אי אבל זבים, יהיו העיר תושבי שרוב הנמנעות
היא גויים טומאת שהרי כזבים, שדינם גויים לרוב שהכוונה לפרש ואין עליהם, יושבת נידה שאשתו מפני הוא בגדיהם על מדרס



קו              
  

לא ּתמיד, מצּוי דבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח
עליו. ְָָָגזרּו

ׁשהּוא מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמאּבד
ׁשּמּור. ְְִֶַּבחזקת

ּוברׁשּות טהֹורין; אּלּו הרי - הרּבים ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָהּׁשֹוטח
מׁשּמרן היה ואם טמאים. ּבהן נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּיחיד
ׁשּנעלמּו מּפני טמאים, - להביאם והל נפלּו טהֹורים. -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבֹו אפּלּו ּומצאן הּיחיד ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמעיניו.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָּבּיֹום
ּבחזקת ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר אחת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום. ּבכל לעֹולם ְְְָָָָֻטמאה
:ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

לאו ואם טהֹורין, ּכליו - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאם
יׁשאלּנה. -ְִֶָָ

.טהֹורים ּכליו - ועמד הרּבים ּברׁשּות ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמי
אם חי אם ידּוע ואין ּבּלילה ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָנגע

הּטמאֹות ׁשּכל טמא, זה הרי - מת ּומצאֹו עמד ּובּׁשחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמת,
- מת מצאֹו ּובּׁשחר ּבערב, חי ראּוהּו ואם מציאתן. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשעת

וטהֹור. הרּבים ּברׁשּות ספק זה ְְֲִִֵֵֶַָָָהרי
אֹו מת אם ידּוע ואין ונתעּלף, הּיחיד ּברׁשּות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהמסּכן

והכניסּוהּו וחזרּו הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָעדין
הּיח ּברׁשּות ּכׁשהּוא הּיחיד: טמא,לרׁשּות ספקֹו - יד ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהיה ּבאחד מעּׂשה טהֹור. ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשהּוא
מתחּלפֹות ּכּתֹות והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻמסּכן
ּכת אּלא חכמים טּמאּו ולא מת, נמצא ּובאחרֹונה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו,

ּבלבד. ְֲִַַָאחרֹונה
,מּפיו צּנֹורא ונּתזה הּבֹור על ּומדּבר עֹומד ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטמא

- ׁשמן ׁשל ּבֹור היה אם הּגיע: לא ספק לּבֹור הּגיע ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹספק
ספקֹו - יין ׁשל ּבֹור היה ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָספקֹו

קֹולטת. הּבֹור ׁשּׂשפת מּפני מקֹום, ּבכל ְְְִֵֶֶֶַַָָָטהֹור

  
מהן ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני

והּזה ונאכלּו, טהרֹות ועּׂשה ,הל מהן זה ּבאי ידּוע ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
- טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי
ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות אם טהֹורֹות. אּלּו ְֲִִֵֵֵֵַָָָהרי
טהר לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן ׁשהרי יּׂשרפּו, והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבינתים
הּׁשבילין. ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא, טמא ׁשּזה ּבוּדאי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָטמאֹות
ואין נּכרת צּורתן ואין הרּבים ּברׁשּות והּצפרּדע הּׁשרץ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ונאכלּו, טהרֹות ועּׂשה מהן, ּבאחד ונגע הּׁשרץ, זהּו אי ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָידּוע
ואם טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני ונגע ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָוטבל,
ּבינתים טבל לא ואם ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹקּימֹות

יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות -ְְְְִִִַָָ
מהן ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני

אם טהרֹות: ועּׂשה ּבּׁשני והל חברֹו ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועּׂשה
עצמֹו ּבפני מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאּו
עליו וׁשאל האחד ׁשּבא אֹו ּכאחד, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשהּוא

ּוׁשּתי הלכנּו הּׁשבילים ּובׁשני היינּו ׁשנים ואמר: חברֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָועל
ׁשעּׂשּו ּוטהרֹות טמאין, ׁשניהם הרי - עּׂשינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָטהרֹות
ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? קּלה. ּבטמאה נטמאּו אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻנּׂשרפֹות.
טהרֹות, ועּׂשה מהם אחד את אכל טהֹור, ואחד טמא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
זה נׁשאלּו אם טהרֹות: ועּׂשה הּׁשני את ואכל חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובא
סֹופרים, ּדברי ספק ׁשהן מּפני טהֹורין, ׁשניהן - זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַאחר
נׁשאלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות מּכלל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
טמאין ׁשניהן - חברֹו ועל עליו ׁשּנׁשאל אֹו ּכאחת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשניהן
טמאה. מהן אחת וּדאי ׁשהרי נּׂשרפֹות, וטהרֹותם ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּספק,
ּכּלן - טהֹורין ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערב טמא אחד ּכּכר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻואפּלּו

ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין
חמּׁשה ּובאּו טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָּכּכר

אדם ּבני חמּׁשה ּובאּו מהן, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָּבני
טמאים, הראׁשֹונים - הּנׁשארים החמּׁשה ואכלּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָאחרים
והחמּׁשה ּבהן; ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להן ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני
ּבראׁשֹונים. ּתֹולין ׁשהן מּפני טהֹורין, האחרֹונים ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָהאנׁשים

ׁשני ּבהן והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשני
האחד היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים,
הּטהֹור זה ואֹומרין: ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּתלּוי
הל הּתלּוי וזה ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל ְְְֲֳִֵֶַַַַַַָָָָָָהל

ּכאחד. ׁשניהן ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף הּטמא. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּׁשביל

 
ׁשהּוא מקֹום הּואּכל ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ְְְִִֶַַַָָָָָ

טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות
ּכרׁשּות הן הרי - הרּבים לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָארּבע

הרי - והאצטונית הּים ּכגֹון הּכרמלית, וכן לטמאה. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהרּבים
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות ְְְִִֵַָָֻהן

לׁשּבת הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על ׁשאף מקֹומֹות, ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש
הּׁשבילין הן: ואּלּו טמאה. לענין הרּבים ּכרׁשּות הן הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻ
ּגדר הּמּקפת והּבקעה ולּגּתֹות; ולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻהמפּלׁשין
הרּבה רחב ּבנין ׁשהּוא מלכים, ּובסילקי החּמה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבימֹות
ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש הּמרּכבה אנׁשי ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלעמד
ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא והּפֹורן, הרּבים; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר, זה ּכנגד זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפתחים
לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדים מבֹואֹות וכן אחר. ּבפתח ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויֹוצאין
ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן, מּכאן ּגדּורין ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאף
הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות והּבימֹוסֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהן,

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות - העזרה ּכל וכן ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֻֻלטמאה.
הרּבים רׁשּות - עליהן עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּנֹות

ְְָֻלטמאה.
ּובזמן הּיחיד, רׁשּות - מׁשּתּמרת ׁשהיא ּבזמן ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה,

ּבסילקי וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות - מׁשּתּמרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה, הרּבים רׁשּות - אֹותּה ׁשּפֹותחין ּבזמן ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻגדֹולה,

לּכל. הּיחיד רׁשּות - אֹותּה ׁשּנֹועלין ְְֲִִִֶַַַָָֹּובזמן
הּיחיד רׁשּות - הּגׁשמים ּבימֹות ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

רׁשּות היא הרי - מּקפת היתה לא ואם ּולטמאה; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻלׁשּבת
הּגׁשמים ּבימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה ּבלבד. לטמאה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻהּיחיד
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ואלּו החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻ
ימֹות הן ואלּו מּתֹוכּה. הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהן
ענבים ׁשל העּגּולים ּבין ׁשנּיה. רביעה מּׁשּתרד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּגׁשמים?

לטמאה. הרּבים רׁשּות - ְְְִִַַָָֻלּזּוגין
הּבֹוצרים ּולאחר הּיחיד, רׁשּות - הּבֹוצרים ׁשּלפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּכרם

נכנסים ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות -ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
חּוץ הּמקֹומֹות ּכל ׁשאר ׁשּכנגּדּה. ּברּוח ויֹוצאים זֹו ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָּברּוח
ּכ לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּכׁשם - דינם ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו

לטמאה. הּיחיד רׁשּות ְְְִֵַָָֻהם
כן ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

ּבהן. מׁשּתּמׁשין העם ׁשאין מּפני לטמאה, הּיחיד רׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהן
ׁשאין ּפי על אף הרּבים רׁשּות וחֹורי האילנֹות, הן: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואּלּו
ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ּכיצד? ארּבעה. על ארּבעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן
נגע לא ספק נגע ספק לראׁשֹו, עלה ּבתֹוכֹו, וטמאה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֻהרּבים
נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחֹור ידֹו הכניס טמא. ספקֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

טמא. ספקֹו - נגע לא ְֵֵֵַָָָֹספק
ספק נכנס ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָחנּות

ּברׁשּות הּמּנח ׁשרץ ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלא
טהֹורה אחת חנּיֹות, ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻהרּבים,
לּטהֹור ספק נכנס לּטמא ספק מהן, לאחת ונכנס טמאה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָואחת
הּיחיד. רׁשּות ׁשהחנּות הּיחיד, רׁשּות ספק ׁשּזה טמא; ספקֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּב ּבקעה ּׂשדהוכן ּובּה הרּבה, ּׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש הּגׁשמים ימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ואיני זֹו לבקעה נכנסּתי ואמר: טהֹורה, ואחת טמאה ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
טמא; ספקֹו - נכנסּתי לא אֹו ּׂשדה לאֹותּה נכנסּתי אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיֹודע

טמא. - ּביאה ספק אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻׁשּספק
וחזר הרּבים רׁשּות ונעּׂשה הּיחיד רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא, ספקֹו הּיחיד רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעּׂשה
טהֹור. ספקֹו הרּבים רׁשּות ְְְִֵֶַָָּוכׁשהּוא

.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - הרּבים ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
והּטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֻֻּכיצד?
ידֹו הכניס טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבתֹוכּה,
ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹלתֹוכּה,
ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר ּכתפֹו, על ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,

וטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור
ידֹו ּפׁשט טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, ְְֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹנתּונה
סלע וכן טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל

נתּונה וטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻהּמּנח
ּבראׁש עלה טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֹעליו,

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּסלע,
ּומהּלכין חמֹורֹו על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זב ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָהיה

על מרּכב טמא ּתינֹוק נגע; לא ספק ּבּזב נגע ספק ,ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּדר
טה ותינֹוק אביו ׁשל אביוּכתפֹו ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ּכתפֹו על חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלכּו
ׁשטּוחין ּכלים נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹֻוהרק
הסיט ספק עֹובר, והּטמא מעּׂשרה למעלה הרּבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּברׁשּות

טהֹור. הּכל - הסיט לא ִֵֵַָָֹֹספק
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"א כסלו כ"ז קודש שבת

  
והכׁשרן. ּומׁשקין אכלין טמאת דין והיא אחת, עּׂשה ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור


ְְִִִֵֵָָ

 
וענבים ּובּׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּכל

מיחד ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻוזיתים
אם אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן
וזהּו מׁשקין. מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ׁשּיּבלל עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה

זרע על מים יּתן וכי ׁשּנאמר: הכׁשר. .1הּנקרא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ
האכלין את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואּלּו

והּדם, והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, הּמים, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻלטמאה:
ּברצֹון2והּדבׁש האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן . ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָ

מכׁשיר אינֹו הּסרּוח ׁשהּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא .3הּבעלים. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
- נגּוב הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף האכל, ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
ּבלּול ׁשהיה ורּמֹונים4אכל ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ,5ּבמי ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ּבלּול ׁשהּוא ּפי על הרי6אף - הּמת ּבּׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, הּמׁשקין.7הּוא מּׁשבעת ּבאחד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

הּמׁשקין ׁשבעת אּלא טמאה ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם 8אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
מכׁשירין, ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמנינּו

ּכלל טמאה מקּבלין אין 9ּכ. ְְְְִֵַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טוב]. יום תוספות ובעל הברטנורה פירשו וכן עליה. שורפים ואין לכם",מדרבנן הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל ומסיים
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא פרק שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם משמע,

להוציא מכשירים, נוסף) (שם לוואי שם להם שאין המשקים שכל אמרו, א הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
במשנה דבורים. דבש הוא דבש שסתם מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים דבש אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי

רב מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק רגליים, שמי שנינו, שם מים.ה תולדות שהם מפני כאן שםינו כהנים תורת
סרוח. למשקה פרט ישתה" "אשר ד: מינירטוב.הלכה כל ושאר רימונים ומי תותים מי אני "ומוציא א: הלכה שם

לוואי". שם להם שיש נטמא.פירות שהמשקה לומר ואפשר בטומאה שנגע בשעה רטוב נטמאעודנו לא למה נימוק
האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר ובסמוך הנימוקהאוכל. הקודמת. שבהלכה לדין הנימוק סיום הם כאן רבינו דברי

שיוכשר אחר האוכל את ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו, כשהוא האוכל את לטהר רק מספיק שם שנאמר
טומאה. מקבלים אינם גם אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף ולפיכך האדם? שבפי הרוק ידי בתורתעל
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ואלּו החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻ
ימֹות הן ואלּו מּתֹוכּה. הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהן
ענבים ׁשל העּגּולים ּבין ׁשנּיה. רביעה מּׁשּתרד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּגׁשמים?

לטמאה. הרּבים רׁשּות - ְְְִִַַָָֻלּזּוגין
הּבֹוצרים ּולאחר הּיחיד, רׁשּות - הּבֹוצרים ׁשּלפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּכרם

נכנסים ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות -ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
חּוץ הּמקֹומֹות ּכל ׁשאר ׁשּכנגּדּה. ּברּוח ויֹוצאים זֹו ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָּברּוח
ּכ לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּכׁשם - דינם ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו

לטמאה. הּיחיד רׁשּות ְְְִֵַָָֻהם
כן ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

ּבהן. מׁשּתּמׁשין העם ׁשאין מּפני לטמאה, הּיחיד רׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהן
ׁשאין ּפי על אף הרּבים רׁשּות וחֹורי האילנֹות, הן: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואּלּו
ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ּכיצד? ארּבעה. על ארּבעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן
נגע לא ספק נגע ספק לראׁשֹו, עלה ּבתֹוכֹו, וטמאה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֻהרּבים
נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחֹור ידֹו הכניס טמא. ספקֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

טמא. ספקֹו - נגע לא ְֵֵֵַָָָֹספק
ספק נכנס ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָחנּות

ּברׁשּות הּמּנח ׁשרץ ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלא
טהֹורה אחת חנּיֹות, ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻהרּבים,
לּטהֹור ספק נכנס לּטמא ספק מהן, לאחת ונכנס טמאה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָואחת
הּיחיד. רׁשּות ׁשהחנּות הּיחיד, רׁשּות ספק ׁשּזה טמא; ספקֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּב ּבקעה ּׂשדהוכן ּובּה הרּבה, ּׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש הּגׁשמים ימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ואיני זֹו לבקעה נכנסּתי ואמר: טהֹורה, ואחת טמאה ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
טמא; ספקֹו - נכנסּתי לא אֹו ּׂשדה לאֹותּה נכנסּתי אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיֹודע

טמא. - ּביאה ספק אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻׁשּספק
וחזר הרּבים רׁשּות ונעּׂשה הּיחיד רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא, ספקֹו הּיחיד רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעּׂשה
טהֹור. ספקֹו הרּבים רׁשּות ְְְִֵֶַָָּוכׁשהּוא

.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - הרּבים ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
והּטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֻֻּכיצד?
ידֹו הכניס טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבתֹוכּה,
ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹלתֹוכּה,
ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר ּכתפֹו, על ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,

וטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור
ידֹו ּפׁשט טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, ְְֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹנתּונה
סלע וכן טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל

נתּונה וטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻהּמּנח
ּבראׁש עלה טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֹעליו,

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּסלע,
ּומהּלכין חמֹורֹו על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זב ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָהיה

על מרּכב טמא ּתינֹוק נגע; לא ספק ּבּזב נגע ספק ,ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּדר
טה ותינֹוק אביו ׁשל אביוּכתפֹו ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ּכתפֹו על חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלכּו
ׁשטּוחין ּכלים נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹֻוהרק
הסיט ספק עֹובר, והּטמא מעּׂשרה למעלה הרּבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּברׁשּות

טהֹור. הּכל - הסיט לא ִֵֵַָָֹֹספק
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"א כסלו כ"ז קודש שבת

  
והכׁשרן. ּומׁשקין אכלין טמאת דין והיא אחת, עּׂשה ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור


ְְִִִֵֵָָ

 
וענבים ּובּׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּכל

מיחד ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻוזיתים
אם אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן
וזהּו מׁשקין. מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ׁשּיּבלל עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה

זרע על מים יּתן וכי ׁשּנאמר: הכׁשר. .1הּנקרא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ
האכלין את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואּלּו

והּדם, והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, הּמים, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻלטמאה:
ּברצֹון2והּדבׁש האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן . ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָ

מכׁשיר אינֹו הּסרּוח ׁשהּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא .3הּבעלים. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
- נגּוב הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף האכל, ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
ּבלּול ׁשהיה ורּמֹונים4אכל ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ,5ּבמי ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ּבלּול ׁשהּוא ּפי על הרי6אף - הּמת ּבּׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, הּמׁשקין.7הּוא מּׁשבעת ּבאחד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

הּמׁשקין ׁשבעת אּלא טמאה ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם 8אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
מכׁשירין, ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמנינּו

ּכלל טמאה מקּבלין אין 9ּכ. ְְְְִֵַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טוב]. יום תוספות ובעל הברטנורה פירשו וכן עליה. שורפים ואין לכם",מדרבנן הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל ומסיים
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא פרק שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם משמע,

להוציא מכשירים, נוסף) (שם לוואי שם להם שאין המשקים שכל אמרו, א הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
במשנה דבורים. דבש הוא דבש שסתם מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים דבש אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי

רב מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק רגליים, שמי שנינו, שם מים.ה תולדות שהם מפני כאן שםינו כהנים תורת
סרוח. למשקה פרט ישתה" "אשר ד: מינירטוב.הלכה כל ושאר רימונים ומי תותים מי אני "ומוציא א: הלכה שם

לוואי". שם להם שיש נטמא.פירות שהמשקה לומר ואפשר בטומאה שנגע בשעה רטוב נטמאעודנו לא למה נימוק
האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר ובסמוך הנימוקהאוכל. הקודמת. שבהלכה לדין הנימוק סיום הם כאן רבינו דברי

שיוכשר אחר האוכל את ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו, כשהוא האוכל את לטהר רק מספיק שם שנאמר
טומאה. מקבלים אינם גם אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף ולפיכך האדם? שבפי הרוק ידי בתורתעל



קח             
  

וענבים ׁשליׁש10זיתים הביאּו הּיֹוצאין11ׁשּלא מׁשקין - ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹ
טמאה מקּבלין ולא מכׁשירין אינן הן12מהן הרי אּלא , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות מי ְְְִִֵֵֵֶָָּכׁשאר
דברים ׁשּבני13אּלּו ּפי על אף טמאה מקּבלין ׁשאינן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, אֹוכלין ,14אדם ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו הריח מּפני אֹו ּבּמאכלֹות טעם ׁשּנֹותנין מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
ּבּׂשמים וראׁשי והחמס הּקׁשט הן: ואּלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָהּמראה.

חריע וחּלֹות והּפלּפלין והחלּתית ּכל15והּתיאה וכן . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

ואם16הּׁשבת הּׂשדה; ירקֹות ּכׁשאר ּגּופֹו לאכילת סתמֹו - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אכלין טמאת מתטּמא אינֹו - לּקדרה עליו והּׁשבת17חׁשב . ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּכזבל זֹו הרי - לּקדרה טעם מתטּמאה18מּׁשּנתנה ואינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אכלין. ְֳִַָֻטמאת

עדין20והּגרֹוגרֹות19הּתמרים - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
אדם מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין טמאת מתטּמאין .21הן ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

טמאת22הּכרׁשינים מתטּמאין - אדם למאכל יחדן אם , ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָֻ
ֳִָאכלין.

23הּקֹור- וטּגנֹו ׁשלקֹו ואם ּדבר. לכל ּכעץ הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָ
אכלין. טמאת ְְֳִִֵַַָֻמתטּמא

לאכלין25והּזּגין24החרצּנין ׁשּכנסן ּפי על אף אינן26, - ְְְֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
אכלין.27מתטּמאין טמאת ְְְֳִִִַַָֻ

ׁשּנפרצין הּקׁשים וענבים הּקֹורה28זיתים מּתחת ויֹוצאין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טמאה מקּבלין אינן - הּדריכה ּכּמה29ּבׁשעת ועד עד30. ? ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

ּכֹור לכל קּבין מקּבלין31ארּבעה - מּזה יתר הּנפרץ היה . ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
מארּבעה32טמאה ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף לאכלין, ּכנסן ואם . ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ

טמאה. מקּבלין - ְְְִִַַָֻקּבין
ּכאכלין36והּקצח35והּבסר34והּפּגין33הּכפנּיֹות הן הרי - ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

טמאה. ְְְִַָֻּומקּבלין
זרדים הּׁשֹוטה37לּולבי הּלּוף ועלי ערל וׁשל וחרּובין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיתמּתקּו עד טמאה מקּבלין אינן -38. ְְְְְִִֵֶַַַָָֻ
והּתּורמֹוסין מּטּמאין39החרּדל - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָ

המּתיקּו ׁשּלא עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין .40טמאת ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻ
מקּבלין העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזיתים

למראה41טמאה אּלא לאכלין ּכבׁשן ׁשּלא ;42. ְְְְְֳִֶֶֶַָָָָָֹֻ
קּׁשּות ׁשל טמאה44והּנץ43ּכׁשּות מקּבלין אין - ,45ׁשּלּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ

אכל. ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֹמּפני
ּבכּורּתֹו אכלין46ּדבׁש טמאת מּטּמא ׁשּלא47- ְְְְֳִִֵֶַַַַַָֹֻ

הּדבׁש רדה החּלֹות48ּבמחׁשבה. מּׁשּירּסק מתטּמא49- ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
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(אפשר יכול משקה כל אי יטמא". כלי בכל ישתה אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב את דרשו א הלכה שם כהנים
שם להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד פירות, מיני כל ושאר רימונים מי או פירות מי או תותים מי לחשוב)

טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי". שם להם שיש וכו' רמונים ומי תותים מי ומוציא ירושלמילוואי,
ג. הלכה סוף א פרק כשיובשלו.מעשרות שיוציאו ממה שליש כדי ושמן יין יוציאו לא אותם יסחוט בירושלמיאם

שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף ורבינו מכשירים שאינם אמרו למעלה המובא
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע וכן טומאה. מקבל אינו מכשיר ה.שאינו משנה ג דבריםליהנותפרק מגוף

התבשיל.אלה. של הגוון או הריח או הטעם לשיפור בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני אלה ד.כל משנה שם
לכמך שבת "סתם ב: נא, נדה הגמרא פי (על חי כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן שנקרא ירק מין שהוא שם רבינו ופירש

אדם. למאכל ראוייה שאינה כפסולת הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל אותו נותנים ואם אםעשוייה").
טומאה. מקבלים אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין הוא הרי לקדירה עליו טומאהחישב מקבל אינו למה נימוק

כתבלין. ואינו בקדירה נימוח שאינו החלק ח.מפני הלכה ג פרק עוקצין יבשות.תוספתא בתוספתאתאנים
אינו לאדם שנפסל שדבר ד, הלכה ב פרק לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב כמו גורס ורבינו לכלב" "שיפסלו כתוב: שלפנינו
- הקודמת שבהלכה שבת כמו - אוכל מתורת להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים שנפסלו ולפני טומאה. מקבל

חשוב. אוכל שהם נאכליםמפני הדחק ובשעת בהמה, מאכל והם קטנים גרעינים ובתוכם עדשים לשרביטי דומים שרביטים
אדם. בני ידי על גגם פרק עוקצין למשנה בפירושו (רבינו אדם" בני אותו ואוכלין ... רך לבן עץ והוא הדקל "ראש

ז). הענבים.משנה הענבים.גרעיני והזגיםקלופות החרצנים הפסולת, את כנס יינם ויצא הענבים שנדרכו אחר
אותם. לאכול זה.וחישב של דעתו בטלה לאכלם אדם בני של דרכם שאין הלוחצתמפני הקורה מתחת קופצים

ויין.עליהם. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם טומאה.מפני יקבלו ולא הנפרצים כמות הכורתהא
זיתים לכור קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה מחזיק שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא

עליהם. מוותר אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים מועילה.או המחשבה אוכל, מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
.(שם בפירושו רבינו (לשון צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה בשלו.שם שלא שטרםתאנים ענבים

עקיבא כרבי ופסק ו. משנה שם (ערוך).בשלו. שחור (הענפיםכמון השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת וכדומה.הדקים) כבישה ידי על טעמם אמרושישופר ב כה, ביצה במסכת קטנית. מין

סעודה. בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו תורתששולקים עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני של דרכם
כבישתם. לפני אפילו נאכלים.אוכלין שאינם לעלים.מפני מחוברים כשהם ויפים טריים נראים הזיתים

.לאכילה ראויות ואינן כשות ונקראות שערות כעין עליהם יש קטנים וכשהם הקישוא.קישואים שבראש הפרח
.ב והלכה א הלכה ה פרק לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני הקישות, נטמאו לא טומאה בהם נגעה אם
.בכוורת אוכלין.כשעודנו מטומאת חמורה משקין טומאת כמשקה. בשפופרותאינו הדבש את אוגרות הדבורים

הדבש" "רדה ובכן: רדייה נקראת מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות גדולות לחתיכות המדובקות לשעווה משושות
מהכוורת. דבש חלות הוציא דובשן.משמעותו להוציא כדי

             
  

מׁשקה הּזב50מּׁשּום ּדבׁש טמאת51. מתטּמא - מּכּורּתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֻ
אכלין52מׁשקין טמאת מתטּמא - לאכלין עליו חׁשב ;53. ְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

הּקרּוׁש עליו54הּׁשמן חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין קרּוׁש וכן55ּכׁשהּוא . ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָ

- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּדם
אכלין טמאת דעּתֹו.56מתטּמא ּבטלה - למׁשקין עליו חׁשב ; ְְְְְְֳִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ׁשּקרׁש 57חלב ְְֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
- למׁשקין אכלין; טמאת מתטּמא דעּתֹו.- ּבטלה ְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָֻ

לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּתמרים ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּדבׁש
אכלין טמאת מתטּמא דעּתֹו58- ּבטלה - למׁשקין ּוׁשאר59; . ְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֻ

ּבין עליהן חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּכּלן ּפרֹות מי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻּכל
דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין ְְְְֳִִֵַַָָָָלאכלין

- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלג
נטמא מׁשקין. טמאת מתטּמא - למׁשקין דעּתֹו; ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבטלה

ּכּלֹו נטמא לא - העבירֹו60מקצתֹו חרס61; ּכלי ּגּבי על ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָֹֻ
ּכּלֹו62הּטמא נטמא -63. ְִֵַָָֻ

ׁשּבּכחל הּוא64החלב והרי דעּתֹו, ּבטלה - עליו ׁשחּׁשב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבּקבה החלב על חׁשב טמאת65טהֹור. מתטּמא זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.66אכלין ֳִָ

ׁשּדרכן וערב67ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשּיהּל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מׁשקין טמאת -68מתטּמאין ׁשלמים ּגרּגרין ּבהן נׁשּתּיר . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

אכלין טמאת מתטּמאין ּגרּגרין -69אֹותן הּזיתים וכן . ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָֻ
ּגרּגרין70מּׁשּיטענּום ּבהן נׁשּתּירּו מׁשקין. טמאת מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֻ

אכלין. טמאת מתטּמאין - ְְְְֳִִִִֵַַָֻׁשלמין
וכלאי71הערלה הּנסקל72, וׁשֹור ׁשּנׁשחט,73הּכרם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ערּופה ׁשּנערפה74ועגלה ּבין ׁשּנׁשחטה מצרע,75ּבין וצּפרי , ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
חמֹור אדּמה76ּופטר ּפרה ּובּׂשר ּבחלב, ּובּׂשר והּפּגּול77, ,78, ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָֻ

ּכּלן79והּנֹותר - ּבהנאה אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על אף , ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אכלין טמאת .80מתטּמאין ְְְֳִִִַַָֻ

 
טמאה מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל

קטן ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד
טמאה. מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻׁשּיכֹולין
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.אוכל דין עליו יש הריסוק לפני דובשן.מאליו.אבל להוציא שריסקן חלות מחשבתכדין אין החלות כשריסק
מחשבתו. מועילה מאליו בזב אבל למשקה, שנתכוון המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה "השמן"אוכלין סתם כתוב בתוספתא

המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש", מדעתו הוסיף קרושורבינו שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון
הזיתים. מן מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג [הראב"ד משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת אין

רבינו]. כדעת תם רבינו בשם כתבו פסחים יותרובתוספות קרוש ששמן מחייב הפשוט וההגיון לשמן דם בין מה נתפרש לא
דם". כולו "כבד אמרו והרי קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם ואולי קרוש. מדם לאכילה שלפנינוראוי בתוספתא

היו לא המשנה בתקופת שלישי]. בפרק לקמן יתבארו יתבארו חלב [דיני לאוכלין". מחשבה צריכין "אין הגירסא: ב) הלכה ֵֶ(שם
בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו שהרי רך, עגל במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש ואין קרוש חלב לאכול רגילים

ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה לקמן מועילה(ראה ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד תמרים.מחשבתו דבש שותה אדם שאין מפנימפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא

בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש אינו השלג.שהשלג הכלי.את אוויר לתוך שהכניסו פירוש,
העידה התורה מסיימים: שם בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא אמרה והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני

וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו), מטמא (שהוא חרס כלי על
מגבו]. מטמא אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס". כלי גבי הבהמה."על יונק.שד עגל בקיבת הנמצא

האוכלים איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו אין עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני רוב
שחלב אמרנו, כ בהלכה [למעלה ט). פרק אסורות מאכלות בהלכות ראה איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,

קצת תמוה אולם ניגר. בחלב המדובר שכאן לפרש, עלינו כרחנו ובעל בו מועילה מחשבה אין אינהקרוש משקין מחשבת למה
וכדומה]. לחם בו מטבילים אלא לשתותו אדם בני של דרכם אין ואולי מועילה. אוכלין ומחשבת יינם.מועילה להוציא בגת

.הקליפה בתוך הנשאר הדריכה.אפילו במקום שלמים שנשארו בענבים שהמדובר משמע, רבינו של יטעינומלשונו
הכבידה. הקורה את (פרשתעליהם ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים לנטיעתו הראשונות השנים בשלוש האילן פירות

ג). יט, כלאיים.קדושים הלכות זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים התבואה נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
.ובהנאה באכילה אסור בשרו לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם בסקילה, דינו אשה רבע או אדם שנגח שור
נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה. באכילה אסור ובשרה אותה ועורפים עגלה דין בית מביא רצחו מי נודע ולא הרוג נמצא

ט. פרק רוצח במקוםהלכות עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני נבילות. טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר
יג).שחיטה. יג, (שמות בתורה ככתוב אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן, השה את ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור

מקבל כאוכלין, דינו כן פי על ואף חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא ואינו מפרכס, ועודו כשנשחט והמדובר,
טומאת לא אבל אוכלין טומאת מטמאה לגוי, טמאה בהמה "השוחט ב): (קיז, בחולין ששניניו כמו בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה
אחר גם זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע לא אפילו חמורה טומאה ומטמא נבילה הוא הרי שמת אחר אבל שתמות". עד נבילות
(אוכלין לכביצה והשלים טהור אוכל וצירף מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות החמור מנבלת מכזית פחות שלקח כגון החמור, מיתת

בהם. שיגעו האוכלין את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ ונגעו מכביצה) בפחות מטמאים אינם אסורטמאים בשרה
ובהנאה. (לפעמיםבאכילה למקום מחוץ או הזמן אחר בשרם לאכול או אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב קדשים

תורה. שקבעה למקומם), חוץ מחשבת גם "פיגול" המונח בזמנו.כולל נאכל שלא קדשים הדבריםבשר שכל פי על אף
שם. בתוספתא שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק אוכל. מתורת יצאו לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו
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מׁשקה הּזב50מּׁשּום ּדבׁש טמאת51. מתטּמא - מּכּורּתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֻ
אכלין52מׁשקין טמאת מתטּמא - לאכלין עליו חׁשב ;53. ְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

הּקרּוׁש עליו54הּׁשמן חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין קרּוׁש וכן55ּכׁשהּוא . ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָ

- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּדם
אכלין טמאת דעּתֹו.56מתטּמא ּבטלה - למׁשקין עליו חׁשב ; ְְְְְְֳִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ׁשּקרׁש 57חלב ְְֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
- למׁשקין אכלין; טמאת מתטּמא דעּתֹו.- ּבטלה ְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָֻ

לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּתמרים ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּדבׁש
אכלין טמאת מתטּמא דעּתֹו58- ּבטלה - למׁשקין ּוׁשאר59; . ְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֻ

ּבין עליהן חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּכּלן ּפרֹות מי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻּכל
דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין ְְְְֳִִֵַַָָָָלאכלין

- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלג
נטמא מׁשקין. טמאת מתטּמא - למׁשקין דעּתֹו; ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבטלה

ּכּלֹו נטמא לא - העבירֹו60מקצתֹו חרס61; ּכלי ּגּבי על ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָֹֻ
ּכּלֹו62הּטמא נטמא -63. ְִֵַָָֻ

ׁשּבּכחל הּוא64החלב והרי דעּתֹו, ּבטלה - עליו ׁשחּׁשב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבּקבה החלב על חׁשב טמאת65טהֹור. מתטּמא זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.66אכלין ֳִָ

ׁשּדרכן וערב67ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשּיהּל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מׁשקין טמאת -68מתטּמאין ׁשלמים ּגרּגרין ּבהן נׁשּתּיר . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

אכלין טמאת מתטּמאין ּגרּגרין -69אֹותן הּזיתים וכן . ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָֻ
ּגרּגרין70מּׁשּיטענּום ּבהן נׁשּתּירּו מׁשקין. טמאת מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֻ

אכלין. טמאת מתטּמאין - ְְְְֳִִִִֵַַָֻׁשלמין
וכלאי71הערלה הּנסקל72, וׁשֹור ׁשּנׁשחט,73הּכרם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ערּופה ׁשּנערפה74ועגלה ּבין ׁשּנׁשחטה מצרע,75ּבין וצּפרי , ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
חמֹור אדּמה76ּופטר ּפרה ּובּׂשר ּבחלב, ּובּׂשר והּפּגּול77, ,78, ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָֻ

ּכּלן79והּנֹותר - ּבהנאה אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על אף , ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אכלין טמאת .80מתטּמאין ְְְֳִִִַַָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.אוכל דין עליו יש הריסוק לפני דובשן.מאליו.אבל להוציא שריסקן חלות מחשבתכדין אין החלות כשריסק
מחשבתו. מועילה מאליו בזב אבל למשקה, שנתכוון המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה "השמן"אוכלין סתם כתוב בתוספתא

המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש", מדעתו הוסיף קרושורבינו שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון
הזיתים. מן מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג [הראב"ד משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת אין

רבינו]. כדעת תם רבינו בשם כתבו פסחים יותרובתוספות קרוש ששמן מחייב הפשוט וההגיון לשמן דם בין מה נתפרש לא
דם". כולו "כבד אמרו והרי קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם ואולי קרוש. מדם לאכילה שלפנינוראוי בתוספתא

היו לא המשנה בתקופת שלישי]. בפרק לקמן יתבארו יתבארו חלב [דיני לאוכלין". מחשבה צריכין "אין הגירסא: ב) הלכה ֵֶ(שם
בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו שהרי רך, עגל במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש ואין קרוש חלב לאכול רגילים

ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה לקמן מועילה(ראה ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד תמרים.מחשבתו דבש שותה אדם שאין מפנימפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא

בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש אינו השלג.שהשלג הכלי.את אוויר לתוך שהכניסו פירוש,
העידה התורה מסיימים: שם בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא אמרה והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני

וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו), מטמא (שהוא חרס כלי על
מגבו]. מטמא אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס". כלי גבי הבהמה."על יונק.שד עגל בקיבת הנמצא

האוכלים איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו אין עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני רוב
שחלב אמרנו, כ בהלכה [למעלה ט). פרק אסורות מאכלות בהלכות ראה איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,

קצת תמוה אולם ניגר. בחלב המדובר שכאן לפרש, עלינו כרחנו ובעל בו מועילה מחשבה אין אינהקרוש משקין מחשבת למה
וכדומה]. לחם בו מטבילים אלא לשתותו אדם בני של דרכם אין ואולי מועילה. אוכלין ומחשבת יינם.מועילה להוציא בגת

.הקליפה בתוך הנשאר הדריכה.אפילו במקום שלמים שנשארו בענבים שהמדובר משמע, רבינו של יטעינומלשונו
הכבידה. הקורה את (פרשתעליהם ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים לנטיעתו הראשונות השנים בשלוש האילן פירות

ג). יט, כלאיים.קדושים הלכות זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים התבואה נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
.ובהנאה באכילה אסור בשרו לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם בסקילה, דינו אשה רבע או אדם שנגח שור
נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה. באכילה אסור ובשרה אותה ועורפים עגלה דין בית מביא רצחו מי נודע ולא הרוג נמצא

ט. פרק רוצח במקוםהלכות עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני נבילות. טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר
יג).שחיטה. יג, (שמות בתורה ככתוב אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן, השה את ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור

מקבל כאוכלין, דינו כן פי על ואף חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא ואינו מפרכס, ועודו כשנשחט והמדובר,
טומאת לא אבל אוכלין טומאת מטמאה לגוי, טמאה בהמה "השוחט ב): (קיז, בחולין ששניניו כמו בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה
אחר גם זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע לא אפילו חמורה טומאה ומטמא נבילה הוא הרי שמת אחר אבל שתמות". עד נבילות
(אוכלין לכביצה והשלים טהור אוכל וצירף מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות החמור מנבלת מכזית פחות שלקח כגון החמור, מיתת

בהם. שיגעו האוכלין את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ ונגעו מכביצה) בפחות מטמאים אינם אסורטמאים בשרה
ובהנאה. (לפעמיםבאכילה למקום מחוץ או הזמן אחר בשרם לאכול או אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב קדשים

תורה. שקבעה למקומם), חוץ מחשבת גם "פיגול" המונח בזמנו.כולל נאכל שלא קדשים הדבריםבשר שכל פי על אף
שם. בתוספתא שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק אוכל. מתורת יצאו לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו
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יכֹול ׁשאינֹו ּבקלּפה ּומערה ׁשּנפׁשח ּתאנה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹיחּור
ספק, ּבּדבר ויׁש מתטּמאין. ׁשּבֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלחיֹות
לאו. אֹו ׁשּנׁשּבר הּיחּור לזה יד ּכמֹו האילן ׁשאר היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָאם

,ּבאּביהן ׁשּיבׁשּו ׁשּיבׁשּוירקֹות ּודלעת ּכרּוב ּכגֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הרי - ליּבׁשן לּקטן אכלין. טמאת מתטּמאין אינן - ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאּביהן

ּכעץ. ויעּׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן
יבׁש אם וכן ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו ׁשּנפׁשח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָאילן

ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו ְֲִִִֵֵֵָָהאילן
אכלין טמאת מּטּמאֹות - ּבאּביהן ׁשּיבׁשּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָֻּתאנים

ְִָּבמקֹומן.
עד טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכל

הן ׁשעדין ּפי על אף ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשחט ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּימּותּו.
טמאה? מקּבלין מאימתי ודגים טמאה. מקּבלין - ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמפרּכסין
הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ונתטּמאּו טרפה ּבהן נֹולד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּימּותּו.
אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים חׁשּובין הן אם ספק, ּבּדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָיׁש
האיבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו עד טמאה מקּבלין ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאינן
לחיֹות, יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו ּבבהמה המדלּדלין הּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאֹו
חׁשּובין ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - הכׁשרּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻֻאם
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו - הּבהמה נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
הכׁשר - ׁשהכׁשר ויד זה, לאיבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
ּתהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהאיבר
ּבּה. המדלּדלין ּבּׂשר אֹו לאיבר יד ּכמֹו ּבחּייה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבהמה

ׁשּיצא ּבּדם הּבּׂשר ּכל הכׁשר - ועֹוף חּיה ּבהמה ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשֹוחט
ּכל הרי - ּבּׁשחיטה ּדם מהן יצא לא אם ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה.

הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל הכׁשר צרי ְְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָֹֻּבּׂשרן
ּבּמים ׁשהכׁשרּו אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻאכלין

ׁשּנעקרּו אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר, אינֹו - ׁשּבּקרקע ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻהמחּברים
ּבכל ׁשּנאמר: מׁשקין; ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבמים
הּמים ּכעין הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּכלי
מכׁשירין. אינן - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי הּמים ׁשאב ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּבכלים.

חּוץ ׁשּיצאת ּפי על אף והגּדילה, ּבעציץ ׁשּנטעּה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָקּׁשּות
ׁשּיצא ּכדי נקּוב ׁשהּוא ועציץ טמאה. מקּבלת אינּה - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻלעציץ
מקּבל אינֹו ּבֹו והּנטּוע ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו

מכׁשירין. אינן - מים ּבֹו היּו אם וכן ְְְִִִִֵֵַַָָָֻטמאה.
ואם טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי - נקּוב ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻעציץ

מכׁשירין. - ּבתֹוכֹו מים ְְִִִַַָהיּו
ּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

ׁשאינן ּפי על ואף הּזרעים, את מכׁשירין אינן - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָולצאת
ּכנקּובין. הן הרי - ְְֲִִִֵֵנקּובין

אּלא ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ּׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָעציץ
קּבּול. ּכלי ׁשאינֹו ּׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלא הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי

ּפי על אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּבאין וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ּבּקרקע. יהיּו ׁשּלא והּוא ְְְְִֶַַַַַֹּכאחת.
- אדם למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל

ראּוי ואינֹו ונפסד ׁשּנסרח מׁשקה וכן טמאה. מקּבל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻאינֹו
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה. אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:

- לאכילה עליה ׁשחּׁשב והּׁשליא ׁשּׁשלקֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהעֹור
עצמן. ּבפני אכלים טמאת ְְְְְֳִִִִֵַַַָָֻמתטּמאין

טמאת מתטּמא אם ספק, זה הרי - ׁשּׁשלקֹו החמֹור ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעֹור
מּפני מתטּמא אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני עצמֹו ּבפני ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאכלים

הרּבה. מאּוס ְֵֶַָׁשהּוא
ׁשּלּקטן הּבהמה ׁשּבגללי ּוּׂשעֹורים ּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחּטים

- לאכילה עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלין אין -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
אכלין. טמאת ְְְֳִִַַָֻמתטּמאֹות

נפסל אם ונסרח: נפסל ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא אכל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
נפסל ואם טהֹור; זה הרי - ּכחרּׂש ׁשּיבׁש אֹו הּכלב ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּלאכל
ּכׁשהיה. טמא זה הרי - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּלאכל

ּבמקוה. טהרה להן אין - ׁשּנטמאּו האכלין ְְְְְֳֳִִִֵֶֶֶָָָָָָוכל
ואפּלּו טהֹור, מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרעם טמאים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָזרעים

הׁשרׁשה קדם אבל ׁשהׁשריׁשּו; והּוא ּכלה. זרעֹו ׁשאין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבדבר
ּכלה. ׁשּזרעֹו ּבדבר אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ

נטמא ואם אכל. מּתֹורת ּבטלּו - לכלים ׁשּמחּברין ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻאכלין
והן הֹואיל הּכלי; ּבטמאת מתטּמאין הן הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַֻהּכלי

ּכעץ. הן הרי - עץ ּתׁשמיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַַמׁשּמׁשין
הרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

הּכלב ידי על יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם, ּבטמאתֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻזה
ּבלבד, הּמים מן חּוץ טהרה ׁשּנטמא למׁשקה ואין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָלעֹולם.
מקוה מי ׁשּצפּו ּכיון - ּבמקוה טמאים מים הטּביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאם
ורעים ּבחּמין, וצֹונן ּבצֹונן חּמין ּומטּבילין טהרּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָעליהן

ּברעים. ויפים ְְְִִִָָָּביפים
מקצתּה והטּביל טמאים מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּקל

ּכּלּה. את ׁשּיטּבל עד מקצתּה ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבמקוה
וטהר הֹואיל - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשלג

ּכּלֹו. טהר ְִַָָֻמקצתֹו,
ׁשּתּמדֹו ּבין ׁשּתּמדֹו אחר ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּתמד

ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה מּׁשיקֹו - החמיץ ׁשּלא עד טמאים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבמים
ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, הּוא הרי - מּׁשהחמיץ ּכמים; ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא

,ּבהן וכּיֹוצא ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, ׁשּמלאה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָקדרה
ּבּה ונגע ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט הּמקוה, ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻּונתּונה
הּמקוה, ּבתֹו ׁשהן ּפי על אף הּמׁשקין את מטּמא זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַ
ׁשהיא ּפי על אף ׁשּבתֹוכּה הּמׁשקין מחמת הּקדרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונטמאת
ׁשאין טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה הּמקוה. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבתֹו

הּמים ואין לעֹולם, חרס ּכלי מטּמא טמאים,הראׁשֹון ׁשּבתֹוכּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט הּמקוה. ּבמי מערבים ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמּפני
חרס. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין הּקדרה, נטמאת - ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונגע

מי עליהן ירדּו טמאה. ּבחזקת הן הרי - ׁשפיכּות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמי
למחצה מחצה טהֹורים; הן הרי - עליהן רּבּו אם ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָגׁשמים,
ּבזמן אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא, הּכל -ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ
ּכל עליהן וירדּו גׁשמים מי קדמּו אבל ׁשפיכה; מי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשּקדמּו
ׁשּירדּו טמאין ׁשּמׁשקין טמא, הּכל - ׁשפיכּות מּמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין - ְְְְִִִֶַָלטהֹורים
,מנּטפים הן והרי ּכסּותֹו את והמכּבס ּגּגֹו את ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהּטֹורף

גׁשמים מי רּבּו הרי - הּנטיפֹות ורּבּו ּגׁשמים עליהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָירדּו
טהֹורין. מהן והּנֹוטפין ְְְֲִִֵֵֶֶַעליהן,
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הּׁשמן והרי וטבל האדם זה ונטמא טהֹור ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּס
טהֹור הּוא הרי - קטן איבר סיכת ּכדי היה אם ּבּׂשרֹו, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָעל
הּׁשמן טהר לא - וטבל טמא ׁשמן ס מּקדם. ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכׁשהיה
הּׁשמן הרי - טֹופח מׁשקה מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו;
ּבטל - מּמּנּו להטּפיח ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו,

ְִּבמעּוטֹו.

 
וׁשּכל ׁשּיכׁשרּו; עד מתטּמאין האכלין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכבר

עד טמאה מקּבל אינֹו - אדם למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם מיחד ואינֹו הּזה ּבּמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה צרי אינֹו ּבֹו מיחד ׁשהּוא ּבּמקֹום - אחר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבמקֹום
ליחדֹו מחׁשבה צרי ּבֹו מיחד ׁשאינֹו ּובּמקֹום לאדם, ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻליחדֹו
אדם לטּמא ׁשּסֹופֹו אכל וכל טמאה. יקּבל ּכ ואחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלאדם

הכׁשר. צרי אינֹו ְְִִֵֵֵֶָוכלים
ויׁש מחׁשבה, צריכין ואינן הכׁשר ׁשּצריכין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש

ׁשּצריכין ויׁש הכׁשר, צריכין ואינן מחׁשבה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּצריכין
ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ויׁש והכׁשר, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמחׁשבה
- מקֹום ּבכל לאדם המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻהכׁשר.
וחגבים טהֹורים ּדגים מחׁשבה. צריכין ואין הכׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָצריכין
ּבּכפרים טמאים ודגים טמאים וחגבים מקֹום, ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָטהֹורים
וכן מחׁשבה. ולא הכׁשר ּוצריכין לאדם, מיחדין הן הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
מחׁשבה ולא הכׁשר צרי - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹחלב
הּפֹורׁש ּבּׂשר והכׁשר: מחׁשבה צריכין ואּלּו מקֹום. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל
העֹוף, מן ּבין הּבהמה מן ּבין האדם מן ּבין החי, ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמן
ּבּכפרים. ׁשחּוטה טהֹורה ּבהמה וחלב הּטמא, העֹוף ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונבלת
אחר ׁשני הכׁשר צרי ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻאף
הּקׁשים הּבצלים ּכגֹון הּׂשדה, ירקֹות ּכל ּוׁשאר ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָהּמחׁשבה.
צריכין - קטּנים ודגים חגבים וכן והּפטרּיֹות. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
עליהן ונמל לבהמה ׁשּזרען עלׁשין ּבּכפרים. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמחׁשבה
אחר עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם
ׁשלּקטן עלׁשין מחׁשבה. אינּה חּבּור ׁשּמחׁשבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּתלׁשּו,
ׁשני הכׁשר צריכין - לאדם עליהן ונמל והדיחן, ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלבהמּתֹו
עליו חׁשב אם האלל, ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה. ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹאחר
ּכעץ הּוא הרי - לאו ואם אכלין, טמאת מקּבל - ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַַָָָֻלאכילה
ּבּבּׂשר, המחּברין העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֻֻואינֹו
הּטלפים, ּומן הּקרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָוהּגידים,

ּומןוהּכ הּצּפרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, נפים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ
ואּלּו ּומחׁשבה. הכׁשר צריכין - ּבּבּׂשר הּמבלעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהחרטֹום
טהֹורה ּבהמה נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
טהֹורה ּבהמה וחלב הּטהֹור העֹוף ונבלת מקֹום, ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּבכל
מאּלּו אחד אין אדם, למאכל מיחדין ׁשהן לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּכרּכים.
לטּמא ׁשּסֹופן מּפני הכׁשר, צריכין ואינן מחׁשבה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָצרי

צרי אינֹו חמּורה טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאדם
נבלת הכׁשר: צריכין ואינן מחׁשבה צריכים ואּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהכׁשר.
מקֹום. ּבכל טמאה ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָהעֹוף
טמאה אב - ּכזית אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻוהּוא

הּוא.
ׁשנים ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיּׂשראל

זמן ּכל אכלין טמאת מתטּמאה זֹו הרי - ׁשנים] רב ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָֹֻ[אֹו
ׁשחטּה יּׂשראל ׁשהרי מחׁשבה, צריכה ואין מפרּכסת. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
מּזֹו; גדֹולה מחׁשבה ל ואין ּכֹוכבים, העֹובד ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָלאכילת
חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי הכׁשר, צריכה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻואינּה
אכלין. טמאת מּטמאה אינּה - ׁשּנחרּה אֹו אחד ּבּה ְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשחט
וׁשחט ליּׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
זמן ּכל אכלין טמאת מתטּמא - ׁשנים רב אֹו ׁשנים ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָֹֻּבּה
אֹו אחד ּבּה ׁשחט הכׁשר. צריכה ואינּה מפרּכסת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת מטּמאה אינּה - ְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָָָָָֻנחרּה

ְֵַהּנבלֹות.
חּׁשב ּכ ואחר ּבהמה ׁשל החי מן מאיבר ּבּׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחֹות

צרי אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעליו
המטּמא וכל ּכנבלה, חמּורה טמאה ׁשּמטּמא מּפני ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהכׁשר,

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה ְְֲִֵֵֶָָָֻטמאה
,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים
הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהכׁשר;
ּבהמה מּנבלת ּכזית וכן חמּורה. טמאה מטּמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻלכזית,
לכביצה, ׁשהׁשלים עד ּבבצק והּניחּה עליו, ׁשחּׁשב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמאה
צרי זה הרי - הּבצק מּפני ּבמּגע מטּמא ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהֹואיל
הּׁשעּור וכל הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמחׁשבה.
ּפי על אף ׁשּבתֹוכֹו, נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּזה
חמּורה, טמאה לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשאינֹו

הכׁשר. צרי אין ְְִִֵֵֶָָלפיכ
מּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת מּבּׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

אדם; ּכל אצל הּכל בטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי הּכל - ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאכלין
ׁשּבכללֹו. הּמת ּבּׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

טמאה מתטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת מן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּכזית
ֲָחמּורה.

עליו חּׁשב אם לכלב, להאכילֹו חי מאדם ּבּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחֹות
הכׁשר. צרי ואינֹו מחׁשבה, צרי זה הרי - אדם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמאכל

הרי - ּבּמדינה ׁשהּגת ּפי על אף ומת, לגת ׁשּנפל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוזל
ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב מחׁשבה. צרי ּולפיכ ּבּגת, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנמאס
למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מטּמא, זה הרי - לנכרי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהאכילֹו
טמאת מתטּמא אינֹו - לכלב להאכילֹו עליו חּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאדם.

על ׁשחּׁשב זה היה ׁשֹוטהאכלים. חרׁש לאדם להאכילֹו יו ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הרי - לאדם להאכילֹו ּכדי העלּוהּו טהֹור. זה הרי - ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוקטן

מחׁשבה. להן ואין מעּׂשה, להן ׁשּיׁש טמא; ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
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קיי              
  

הּׁשמן והרי וטבל האדם זה ונטמא טהֹור ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּס
טהֹור הּוא הרי - קטן איבר סיכת ּכדי היה אם ּבּׂשרֹו, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָעל
הּׁשמן טהר לא - וטבל טמא ׁשמן ס מּקדם. ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכׁשהיה
הּׁשמן הרי - טֹופח מׁשקה מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו;
ּבטל - מּמּנּו להטּפיח ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו,

ְִּבמעּוטֹו.

 
וׁשּכל ׁשּיכׁשרּו; עד מתטּמאין האכלין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכבר

עד טמאה מקּבל אינֹו - אדם למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם מיחד ואינֹו הּזה ּבּמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה צרי אינֹו ּבֹו מיחד ׁשהּוא ּבּמקֹום - אחר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבמקֹום
ליחדֹו מחׁשבה צרי ּבֹו מיחד ׁשאינֹו ּובּמקֹום לאדם, ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻליחדֹו
אדם לטּמא ׁשּסֹופֹו אכל וכל טמאה. יקּבל ּכ ואחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלאדם

הכׁשר. צרי אינֹו ְְִִֵֵֵֶָוכלים
ויׁש מחׁשבה, צריכין ואינן הכׁשר ׁשּצריכין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש

ׁשּצריכין ויׁש הכׁשר, צריכין ואינן מחׁשבה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּצריכין
ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ויׁש והכׁשר, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמחׁשבה
- מקֹום ּבכל לאדם המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻהכׁשר.
וחגבים טהֹורים ּדגים מחׁשבה. צריכין ואין הכׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָצריכין
ּבּכפרים טמאים ודגים טמאים וחגבים מקֹום, ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָטהֹורים
וכן מחׁשבה. ולא הכׁשר ּוצריכין לאדם, מיחדין הן הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
מחׁשבה ולא הכׁשר צרי - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹחלב
הּפֹורׁש ּבּׂשר והכׁשר: מחׁשבה צריכין ואּלּו מקֹום. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל
העֹוף, מן ּבין הּבהמה מן ּבין האדם מן ּבין החי, ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמן
ּבּכפרים. ׁשחּוטה טהֹורה ּבהמה וחלב הּטמא, העֹוף ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונבלת
אחר ׁשני הכׁשר צרי ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻאף
הּקׁשים הּבצלים ּכגֹון הּׂשדה, ירקֹות ּכל ּוׁשאר ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָהּמחׁשבה.
צריכין - קטּנים ודגים חגבים וכן והּפטרּיֹות. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
עליהן ונמל לבהמה ׁשּזרען עלׁשין ּבּכפרים. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמחׁשבה
אחר עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם
ׁשלּקטן עלׁשין מחׁשבה. אינּה חּבּור ׁשּמחׁשבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּתלׁשּו,
ׁשני הכׁשר צריכין - לאדם עליהן ונמל והדיחן, ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלבהמּתֹו
עליו חׁשב אם האלל, ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה. ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹאחר
ּכעץ הּוא הרי - לאו ואם אכלין, טמאת מקּבל - ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַַָָָֻלאכילה
ּבּבּׂשר, המחּברין העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֻֻואינֹו
הּטלפים, ּומן הּקרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָוהּגידים,

ּומןוהּכ הּצּפרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, נפים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ
ואּלּו ּומחׁשבה. הכׁשר צריכין - ּבּבּׂשר הּמבלעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהחרטֹום
טהֹורה ּבהמה נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
טהֹורה ּבהמה וחלב הּטהֹור העֹוף ונבלת מקֹום, ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּבכל
מאּלּו אחד אין אדם, למאכל מיחדין ׁשהן לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּכרּכים.
לטּמא ׁשּסֹופן מּפני הכׁשר, צריכין ואינן מחׁשבה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָצרי

צרי אינֹו חמּורה טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאדם
נבלת הכׁשר: צריכין ואינן מחׁשבה צריכים ואּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהכׁשר.
מקֹום. ּבכל טמאה ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָהעֹוף
טמאה אב - ּכזית אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻוהּוא

הּוא.
ׁשנים ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיּׂשראל

זמן ּכל אכלין טמאת מתטּמאה זֹו הרי - ׁשנים] רב ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָֹֻ[אֹו
ׁשחטּה יּׂשראל ׁשהרי מחׁשבה, צריכה ואין מפרּכסת. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
מּזֹו; גדֹולה מחׁשבה ל ואין ּכֹוכבים, העֹובד ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָלאכילת
חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי הכׁשר, צריכה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻואינּה
אכלין. טמאת מּטמאה אינּה - ׁשּנחרּה אֹו אחד ּבּה ְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשחט
וׁשחט ליּׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
זמן ּכל אכלין טמאת מתטּמא - ׁשנים רב אֹו ׁשנים ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָֹֻּבּה
אֹו אחד ּבּה ׁשחט הכׁשר. צריכה ואינּה מפרּכסת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת מטּמאה אינּה - ְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָָָָָֻנחרּה

ְֵַהּנבלֹות.
חּׁשב ּכ ואחר ּבהמה ׁשל החי מן מאיבר ּבּׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחֹות

צרי אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעליו
המטּמא וכל ּכנבלה, חמּורה טמאה ׁשּמטּמא מּפני ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהכׁשר,

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה ְְֲִֵֵֶָָָֻטמאה
,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים
הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהכׁשר;
ּבהמה מּנבלת ּכזית וכן חמּורה. טמאה מטּמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻלכזית,
לכביצה, ׁשהׁשלים עד ּבבצק והּניחּה עליו, ׁשחּׁשב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמאה
צרי זה הרי - הּבצק מּפני ּבמּגע מטּמא ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהֹואיל
הּׁשעּור וכל הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמחׁשבה.
ּפי על אף ׁשּבתֹוכֹו, נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּזה
חמּורה, טמאה לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשאינֹו

הכׁשר. צרי אין ְְִִֵֵֶָָלפיכ
מּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת מּבּׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

אדם; ּכל אצל הּכל בטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי הּכל - ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאכלין
ׁשּבכללֹו. הּמת ּבּׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

טמאה מתטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת מן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּכזית
ֲָחמּורה.

עליו חּׁשב אם לכלב, להאכילֹו חי מאדם ּבּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחֹות
הכׁשר. צרי ואינֹו מחׁשבה, צרי זה הרי - אדם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמאכל

הרי - ּבּמדינה ׁשהּגת ּפי על אף ומת, לגת ׁשּנפל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוזל
ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב מחׁשבה. צרי ּולפיכ ּבּגת, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנמאס
למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מטּמא, זה הרי - לנכרי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהאכילֹו
טמאת מתטּמא אינֹו - לכלב להאכילֹו עליו חּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאדם.

על ׁשחּׁשב זה היה ׁשֹוטהאכלים. חרׁש לאדם להאכילֹו יו ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הרי - לאדם להאכילֹו ּכדי העלּוהּו טהֹור. זה הרי - ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוקטן

מחׁשבה. להן ואין מעּׂשה, להן ׁשּיׁש טמא; ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
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ה'תשע"א כסלו כ"א ראשון יום
יוםראשוֿןשניכ"אֿכ"בכסלוה'תשע"א

 
ׁשּיקריב א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
אׁשם ׁשּיקריב ב) ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת קרּבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּיחיד
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
החֹוטא ׁשּיקריב ג) ּתלּוי. אׁשם הּנקרא וזהּו חּטאתֹו. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויביא
ד) וּדאי. אׁשם הּנקרא וזהּו ידּועֹות. עברֹות על ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאׁשם
עׁשיר היה אם ידּועֹות. עברֹות על קרּבן החֹוטא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיקריב
וזהּו האיפה. עּׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, -ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
אם קרּבן הּסנהדרין ׁשּיקריבּו ה) ויֹורד. עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא

החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו ְְֲֲִֶַַַַָָָֹטעּו
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבּה ׁשּיׁש תעּׂשה לא מּמצֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל

קרּבן להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמעּׂשה
חּטאתֹו ׁשּיקריב עּׂשה ּומצות ׁשגגתֹו.חּטאת. על ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

ׁשגגתּה על חּיבין - ּכרת זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוכל
וקרּבן מילה ּומבּטל מגּדף עברֹות: מּׁשלׁש חּוץ ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת,
אין וחּטאת עּׂשה, מצֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפסח.
מצֹות מּכל אחת ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ׁשגגת על אּלא ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹמביאין
מעּׂשה, ּבֹו ׁשאין מּפני - והמגּדף תעּׂשינה; לא אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיי
,לפיכ מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין מגּדף יצא - ּבׁשגגה לעּׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹונאמר:
ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמקּבל
הּקרּבן, מן ּפטּור - ּבׁשגגה קּבל אם נסקל, - מזיד היה ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָואם

אחת. ּבעּׂשתּה ונאמר: מעּׂשה, עּׂשה ׁשּלא ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹלפי
אם ׁשּבארנּו, ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשגגה מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
אין ׁשּׁשניהם לּמקּדׁש, ׁשּנכנס וטמא קדׁש ׁשאכל מּטמא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחּוץ
ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה חּטאת ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָמביאין

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
וקרּבן ּבלבד, הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת

- עׁשיר היה אם אּלא קבּוע, ׁשאינֹו קרּבן הּוא ויֹורד ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעֹולה
עּׂשירית אֹו עֹוף מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָמביא
ׁשהּיחיד העברֹות ׁשּכל למד, נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאיפה,
הן: ואּלּו וׁשלׁש. ארּבעים קבּועה חּטאת ׁשגגתן על ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמביא
אם על הּבא ג) אׁשּתֹו. אם על הּבא ב) אּמֹו. על הּבא ְִִֵֵַַַַַַָָָא)
על הּבא ו) ּבּתֹו. על הּבא ה) אביה. אם על הּבא ד) ִִִֵַַַַַַָָָָָָאּמּה.
ט) אׁשּתֹו. ּבת על הּבא ח) ּבנֹו. ּבת על הּבא ז) ּבּתֹו. ְְִִַַַַַַַָָּבת
אחֹותֹו. על הּבא יא) ּבנּה. ּבת על הּבא י) ּבּתּה. ּבת על ְֲִַַַַַַַַָָָָָהּבא
על הּבא יג) אביו. אׁשת בת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ֲִִֵֶֶַַַַַָָָיב)
אחֹות על הּבא טו) אּמֹו. אחֹות על הּבא יד) אביו. ֲֲֲִִַַַַָָָאחֹות
אחי אׁשת על הּבא יז) אביו. אׁשת על הּבא טז) ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו.
כ) אחיו. אׁשת על הּבא יט) ּבנֹו. אׁשת על הּבא יח) ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאביו.

עם הּׁשֹוכב כב) הּנּדה. על הּבא כא) איׁש. אׁשת על ִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּבא
כה) אביו. אחי על הּבא כד) אביו. על הּבא כג) ֲִִִַַַַָָָָָָזכר.
הּבהמה. את עליה ׁשּמביאה האּׁשה כו) ּבהמה. עם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשֹוכב

ׁשּבעריֹו ּכרתֹות ּכל ּובׁשארנמצאּו וׁשלׁש. עּׂשרים ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָ
זרה עבֹודה העֹובד א) הן: ואּלּו עּׂשרה, ׁשבע ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָהעברֹות
ּבעל ד) אֹוב. ּבעל ג) .לּמל מּזרעֹו הּנֹותן ב) ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַֹּבמעּׂשה.
מלאכה העֹוּׂשה ו) הּׁשּבת. את המחּלל ה) ּבמעּׂשה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיּדעֹוני
ח) הּכּפּורים. ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל ז) הּכּפּורים. ְְְִִִִֵֶַַָּביֹום
יא) חלב. האֹוכל י) ּבפסח. חמץ האֹוכל ט) נֹותר. ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹוכל
חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט יג) ּפּגּול. האֹוכל יב) ּדם. ִִֵֵֵַָָָָָהאֹוכל
את המפּטם טו) לעזרה. חּוץ קרּבן הּמעלה יד) ְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָלעזרה.
ּבׁשמן הּס יז) הּקטרת. את המפּטם טז) הּמׁשחה. ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמן

ְִַָהּמׁשחה.
חּטאת ׁשגגתן על ׁשּמביאין עברֹות וׁשלׁש ארּבעים אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ׁשּמביא הּקרּבן הּוא ּומה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָקבּועה.
והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז מביא - זרה ּבעבֹודה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשגג
אֹו הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה ּבין .ל ׁשלח ּבפרׁשת ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמּורה
ּבׁשגגת ׁשוין הּכל - מלחמה מׁשּוח אֹו ּגדֹול ּכהן אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמל
ּוׁשּתים: ארּבעים מּׁשאר ּבאחת ׁשגג אם אבל זרה. ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָעבֹודה
הּכבּׂשים, מן נקבה אֹו עּזים ּׂשעירת מביא - הדיֹוט היה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָאם
ּבפרׁשת האמּורה הארץ מעם אחד ׁשל חּטאת היא ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוזֹו
ּׂשעירת מביא - מהן ּבאחת ׁשּׁשגג הּוא הּמל ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוּיקרא;
ּבקר ּבן ּפר מביא - הּוא מׁשּוח ּכהן ואם לחּטאת; ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעּזים

ׁשם. ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו נּׂשרף, והּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָלחּטאת,
ּתֹורה ׁשּנאמר: מרּבין, אֹו מאּלּו ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחד

ׁשּׁשגגּו מדינה אנׁשי ּכיצד? ּבׁשגגה. לעּׂשה לכם ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחת
ועּׂשּו אכלּו וכּלן הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל ׁשהּיֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻודּמּו
אֹו ּכבּׂשֹות חּטאֹות, ׁשּתי מביא מהן אחד ּכל - ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָמלאכה
אחד ּכל - זרה לעבֹודה והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻּׂשעירֹות.

לחּטאת. ׁשנתּה ּבת עז מביא העֹובדים מן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָואחד

ה'ת כסלו כ"ב שני שע"איום

 
ׁשֹוגג ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

אֹו ּבּסֹוף והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכגֹון ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
והּניח ּבזדֹון עקר ּבׁשּבת, לרׁשּות מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהֹוציא
ׁשּיעקר עד ּפטּור, - ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשגגה
יֹודע אינֹו אבל תעּׂשה ּבלא ׁשהיא ויֹודע עברה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעבר

אם אבל חּטאת. ּומביא ׁשגגה זֹו הרי - ּכרת עליה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיבין
עליה חּיבין אם ידע ולא ּבּקרּבן וׁשגג ּבכרת ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹידע
ׁשגגה אינּה קרּבן ׁשּׁשגגת מזיד; זה הרי - לאו אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָקרּבן

ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּבעברֹות
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ּפי על אף ׁשחטא, חטא ׁשל עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹמי
זה הרי - ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעּׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּידע
ׁשּידע עד - ּבּה חטא אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת; מּקרּבן ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּפטּור
אחד את ואכל לפניו, ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהחטא
וׁשגג ּבּבית, ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל; זה אי ידּוע ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהם
ויֹום ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת על ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּובא
ּבאי ידּוע ואין מהן ּבאחד מלאכה ועּׂשה לפניו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּכּפּורים

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - עּׂשה מהן זה
יוםשניכ"בכסלו

ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מביא זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חּטאתֹו לֹו ונֹודע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָחטא

הּנאכלֹות. חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ּׁשהּוא, מה לׁשם ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת
נּדֹות ׁשּתי ּכיצד? חּיב. - גּופין ׁשני והם אחד ּבׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָׁשגג

וׁשגג אחיֹות ׁשּתי היא, זֹו אי ידּוע ואין מהן ּבאחת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוׁשגג
ידע ׁשהרי חּטאת, חּיב - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאחת
ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות לׁשּתי דֹומה? זה למה חטא. ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָעצמֹו
ׁשל ּתמחּויין לׁשני אֹו היא, נר זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאחת
אכל מהן ּתמחּוי זה מאי ידּוע ואין מהן מאחד ׁשאכל ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא -ְֵֵֶֶַַָָֹ
ונֹודע ּבׁשגגה ועּׂשה ׁשגגתֹו על קבּועה חּטאת המחּיב ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֻּכל

ּבּתחּלה ידיעה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ׁשחטא, אחר ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹלֹו
ׁשּנׁשּבה ּתינֹוק ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי - הּוא חטא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה
יּׂשראל הם מה יֹודע אינֹו והּוא וגדל ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָלבין
וכּיֹוצא ודם חלב ואכל ּבׁשּבת מלאכה ועּׂשה דתם, ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹולא
חּיב - אּלּו ּכל על ּומצּוה יּׂשראל ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבהן,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלהביא

חּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג
עם מתעּסק היה ּכיצד? מחּטאת. ּפטּור - ּבׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָחּטאת;
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה
אכילה לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה
להגּביּה נתּכּון חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעֹולם,
ּפטּור; - לחתיכתֹו ּכּונה ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻאת

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָמלאכת
נעּׂשית עּׂשּיתּה ּובכלל הּמצֹות מן מצוה העֹוּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

מחּטאת, ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת עליה ׁשחּיבין ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה
נּדה היא והרי יבמּתֹו על הּבא ּכיצד? ּברׁשּות. ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּפני
ּברׁשּות. עּׂשאּה ׁשהרי מחּטאת, ּפטּור זה הרי - ידע לא ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּוא
מּפני חּטאת, חּיב - נּדה היא והרי אׁשּתֹו על ּבא אם ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל
ּבּה רגיל אינֹו - יבמּתֹו אבל יבעל. ּכ ואחר ׁשאלּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
למּול אחד ּתינֹוקֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכדי
ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, ּבאחד אֹו ׁשּבת ּבערב למּול ואחד ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת
למּול רׁשּות לֹו יׁש ׁשהרי מחּטאת; ּפטּור - ּבׁשּבת ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשניהן
עּׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה וׁשּבת ּבׁשּבת, מהן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
מדקּדק. אינֹו ּבהּול ּוזמּנֹו הֹואיל גּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָאף
ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד היה לא אם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאבל

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּול ראּוי ׁשאינֹו מי ְְִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת
:לֹו ואמרּו הּׁשּבת, ּביֹום הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְְְִֶַַַָָָָָֻאּמן

לא - למּול ּתתחיל ואם ׁשּתמּול, ּכדי ּביֹום ּפנאי נׁשאר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלא
עֹוּׂשה ולא ּבׁשּבת חֹובל ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּתׁשלים
הׁשלים לא אם אמּול, ּובמהרה וזריז אני רגיל ואמר: ְְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָֹמצוה,

התרּו ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - הּׁשּבת יציאת עד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא
ּבֹו.

ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הּלּולב את ְִִֶֶֶַַָָָָהּמֹוציא
ּברׁשּות אּמֹות ארּבע והעבירֹו ּבֹו לצאת ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָלהיֹות
הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ּברׁשּות ׁשהרי ּפטּור, - ּבׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהרּבים
לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עּׂשר ארּבעה ּביֹום הּפסח ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
נטמאּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר
אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ׁשחיטה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקדם
ּבעל נמצא אבל ּברׁשּות. ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראה

מ חּטאת, חּיב זה הרי - גלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו ּפנימּום ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחֹוט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשהיה

,ּפטּור - ּבטעּות לׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחט
עקירה, אינּה - ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפני

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו
הם ראּויין אם ּבטעּות: ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשחט

ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלקרּבן
חּיב - ׁשּתים ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
ּוׁשחטֹו ׁשגג אם וכן ּפסח. לקרּבן ראּוי אינֹו ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת,
אֹו לערלים אֹו למנּוייו ׁשּלא אֹו לאֹוכליו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת
לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלטמאים
לטמאים ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹולטהֹורים

חּיב זה הרי - לׁשמֹו ׁשּלא צּבּור קרּבן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט
חֹובת על יתר ׁשחט אם וכן לערב. אמּורים ויקטיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת,

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב - ֶֶַַַַַָָהּיֹום
ּבׁשּבת הּׁשּבת את ּדֹוחים ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט

את זֹורקין ואין ּבהנאה, מּתר והּבּׂשר חּטאת, חּיב - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּבׁשגגה
- ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין לׁשמן, ּדמם וזרק עבר ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּדם.
והּבּׂשר לערב, אמּורין ויקטיר חֹובה, לׁשם לּבעלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעלּו

ׁשגגתֹו. על חּטאת הּׁשֹוחט ויביא ְְִִֵֵֵַַַָָָָיאכל,
ואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו

ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה עֹולה,ׁשמנה, ּבין חּטאת ּבין ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכ ואחר ּבּתחּלה ּכחּוׁשה ׁשחט אם הׁשּתים: וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוׁשגג
אּלא עֹוד, ולא חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
ׁשחט אם אבל לכּתחּלה. ּוׁשחֹוט ׁשמנה הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאֹומרים
על חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ּתחּלה ְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָהּׁשמנה
אף מעים, ּבבני טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹוספת.
ולא הּכחּוׁשה ׁשּׁשחט ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל
זה הרי - ּכמצותּה האחרֹונה ונׁשחטה הֹואיל נתּכּון, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלזה
הּים מן ּדגים להעלֹות מצּודה הּפֹורס וכן מחּטאת. ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּפטּור
ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשּׁשמע ּבין הּדגים, עם תינֹוק והעלה ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּפטּור זה הרי - תינֹוק והעלה הֹואיל ׁשמע, ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
מּפני לצּוד, אּלא ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמחּטאת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ְֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהיה
מן ונֹותר ּפסח ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּנֹותר ואכל וׁשגג מצוה ׁשהּוא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקדׁשים,
זֹו. ּבאכילה מצוה עּׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי -ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
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קיג             
  

ּפי על אף ׁשחטא, חטא ׁשל עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹמי
זה הרי - ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעּׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּידע
ׁשּידע עד - ּבּה חטא אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת; מּקרּבן ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּפטּור
אחד את ואכל לפניו, ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהחטא
וׁשגג ּבּבית, ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל; זה אי ידּוע ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהם
ויֹום ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת על ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּובא
ּבאי ידּוע ואין מהן ּבאחד מלאכה ועּׂשה לפניו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּכּפּורים

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - עּׂשה מהן זה
יוםשניכ"בכסלו

ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מביא זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חּטאתֹו לֹו ונֹודע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָחטא

הּנאכלֹות. חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ּׁשהּוא, מה לׁשם ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת
נּדֹות ׁשּתי ּכיצד? חּיב. - גּופין ׁשני והם אחד ּבׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָׁשגג

וׁשגג אחיֹות ׁשּתי היא, זֹו אי ידּוע ואין מהן ּבאחת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוׁשגג
ידע ׁשהרי חּטאת, חּיב - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאחת
ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות לׁשּתי דֹומה? זה למה חטא. ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָעצמֹו
ׁשל ּתמחּויין לׁשני אֹו היא, נר זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאחת
אכל מהן ּתמחּוי זה מאי ידּוע ואין מהן מאחד ׁשאכל ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא -ְֵֵֶֶַַָָֹ
ונֹודע ּבׁשגגה ועּׂשה ׁשגגתֹו על קבּועה חּטאת המחּיב ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֻּכל

ּבּתחּלה ידיעה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ׁשחטא, אחר ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹלֹו
ׁשּנׁשּבה ּתינֹוק ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי - הּוא חטא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה
יּׂשראל הם מה יֹודע אינֹו והּוא וגדל ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָלבין
וכּיֹוצא ודם חלב ואכל ּבׁשּבת מלאכה ועּׂשה דתם, ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹולא
חּיב - אּלּו ּכל על ּומצּוה יּׂשראל ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבהן,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלהביא

חּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג
עם מתעּסק היה ּכיצד? מחּטאת. ּפטּור - ּבׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָחּטאת;
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה
אכילה לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה
להגּביּה נתּכּון חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעֹולם,
ּפטּור; - לחתיכתֹו ּכּונה ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻאת

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָמלאכת
נעּׂשית עּׂשּיתּה ּובכלל הּמצֹות מן מצוה העֹוּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

מחּטאת, ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת עליה ׁשחּיבין ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה
נּדה היא והרי יבמּתֹו על הּבא ּכיצד? ּברׁשּות. ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּפני
ּברׁשּות. עּׂשאּה ׁשהרי מחּטאת, ּפטּור זה הרי - ידע לא ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּוא
מּפני חּטאת, חּיב - נּדה היא והרי אׁשּתֹו על ּבא אם ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל
ּבּה רגיל אינֹו - יבמּתֹו אבל יבעל. ּכ ואחר ׁשאלּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
למּול אחד ּתינֹוקֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכדי
ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, ּבאחד אֹו ׁשּבת ּבערב למּול ואחד ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת
למּול רׁשּות לֹו יׁש ׁשהרי מחּטאת; ּפטּור - ּבׁשּבת ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשניהן
עּׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה וׁשּבת ּבׁשּבת, מהן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
מדקּדק. אינֹו ּבהּול ּוזמּנֹו הֹואיל גּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָאף
ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד היה לא אם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאבל

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּול ראּוי ׁשאינֹו מי ְְִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת
:לֹו ואמרּו הּׁשּבת, ּביֹום הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְְְִֶַַַָָָָָֻאּמן

לא - למּול ּתתחיל ואם ׁשּתמּול, ּכדי ּביֹום ּפנאי נׁשאר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלא
עֹוּׂשה ולא ּבׁשּבת חֹובל ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּתׁשלים
הׁשלים לא אם אמּול, ּובמהרה וזריז אני רגיל ואמר: ְְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָֹמצוה,

התרּו ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - הּׁשּבת יציאת עד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא
ּבֹו.

ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הּלּולב את ְִִֶֶֶַַָָָָהּמֹוציא
ּברׁשּות אּמֹות ארּבע והעבירֹו ּבֹו לצאת ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָלהיֹות
הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ּברׁשּות ׁשהרי ּפטּור, - ּבׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהרּבים
לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עּׂשר ארּבעה ּביֹום הּפסח ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
נטמאּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר
אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ׁשחיטה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקדם
ּבעל נמצא אבל ּברׁשּות. ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראה

מ חּטאת, חּיב זה הרי - גלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו ּפנימּום ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחֹוט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשהיה

,ּפטּור - ּבטעּות לׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחט
עקירה, אינּה - ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפני

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו
הם ראּויין אם ּבטעּות: ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשחט

ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלקרּבן
חּיב - ׁשּתים ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
ּוׁשחטֹו ׁשגג אם וכן ּפסח. לקרּבן ראּוי אינֹו ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת,
אֹו לערלים אֹו למנּוייו ׁשּלא אֹו לאֹוכליו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת
לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלטמאים
לטמאים ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹולטהֹורים

חּיב זה הרי - לׁשמֹו ׁשּלא צּבּור קרּבן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט
חֹובת על יתר ׁשחט אם וכן לערב. אמּורים ויקטיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת,

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב - ֶֶַַַַַָָהּיֹום
ּבׁשּבת הּׁשּבת את ּדֹוחים ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט

את זֹורקין ואין ּבהנאה, מּתר והּבּׂשר חּטאת, חּיב - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּבׁשגגה
- ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין לׁשמן, ּדמם וזרק עבר ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּדם.
והּבּׂשר לערב, אמּורין ויקטיר חֹובה, לׁשם לּבעלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעלּו

ׁשגגתֹו. על חּטאת הּׁשֹוחט ויביא ְְִִֵֵֵַַַָָָָיאכל,
ואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו

ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה עֹולה,ׁשמנה, ּבין חּטאת ּבין ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכ ואחר ּבּתחּלה ּכחּוׁשה ׁשחט אם הׁשּתים: וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוׁשגג
אּלא עֹוד, ולא חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
ׁשחט אם אבל לכּתחּלה. ּוׁשחֹוט ׁשמנה הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאֹומרים
על חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ּתחּלה ְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָהּׁשמנה
אף מעים, ּבבני טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹוספת.
ולא הּכחּוׁשה ׁשּׁשחט ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל
זה הרי - ּכמצותּה האחרֹונה ונׁשחטה הֹואיל נתּכּון, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלזה
הּים מן ּדגים להעלֹות מצּודה הּפֹורס וכן מחּטאת. ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּפטּור
ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשּׁשמע ּבין הּדגים, עם תינֹוק והעלה ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּפטּור זה הרי - תינֹוק והעלה הֹואיל ׁשמע, ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
מּפני לצּוד, אּלא ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמחּטאת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ְֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהיה
מן ונֹותר ּפסח ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּנֹותר ואכל וׁשגג מצוה ׁשהּוא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקדׁשים,
זֹו. ּבאכילה מצוה עּׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי -ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
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קיד            
  

ה'תשע"א כסלו כ"ג שלישי יום
יוםשלישֿירביעיכ"גֿכ"דכסלוה'תשע"א

 
חּטאת עליו ׁשחּיבין חטא ׁשחטא עדים עליו ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמי

מלאכה ׁשעּׂשית ראינּו אמרּו: אּלא ּבֹו התרּו ולא ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹקבּועה,
ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע אני אֹומר: והּוא חלב, ׁשאכלּת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבׁשּבת
מזיד יאמר ואם הֹואיל חּטאת. חּיב אינֹו - זה דבר ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעּׂשיתי
ולא אכלּתי לא להן ּכׁשאמר הּקרּבן, מן יּפטר - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהייתי
ּבזדֹון, אּלא ּבׁשגגה אכלּתי לא ּכאֹומר נעּׂשה - ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹעּׂשיתי

העדים. את הכחיׁש ולא הּקרּבן, מן ּפטּור ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשהּוא
לֹו אמרה אפּלּו (אּלא) העדים, את הפליג ולא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשתק

חּיב - וׁשתק ּבׁשּבת, מלאכה עּׂשית אֹו חלב אכלּת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָאּׁשה:
וחזר וׁשתק, זה, הּוא חלב אחד: עד לֹו אמר חּטאת. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהביא
עליו, לֹוקה - ּבֹו התרּו ואם חּטאת. מביא - ּבׁשגגה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָואכלֹו

אחד. ּבעד העדּות ׁשעּקר ּפי על ְִִֵֵֶֶַַַָָאף
ׁשהּמפריׁש הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּכבר

אֹו ׁשחּלל הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
וגֹומר עּזים ּׂשעירת קרּבנֹו והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל; הּדם ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
לא חטאֹו, לׁשם קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא אׁשר חּטאתֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
על יתר ּפסלּה. - הקריב ואם חטא. על מחטא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיקריבּנה
לא - אמׁש ׁשאכל חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
צרי ואין ּכּפר. - הביא ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיביאּנה
ּבאֹותֹו מחּיב הּבן והיה ומת, אביו הפריׁשּה ׁשאם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻלֹומר,
ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו חטאֹו, על הּבן יביאּנה ׁשּלא - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהחטא

ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - חטאים ׁשני על חּטאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמביא
חציּה ּובדמי זה לחטא חציּה ּבדמי ויביא ותּמכר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּום
ׁשני על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן הּׁשני. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָלחטא
זה ויביא ותּמכר, מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחטאיהם

חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו
,ׁשּירצה זֹו אי יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא

לנדבה. דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה
לׁשם ּתּׁשחט זֹו - חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהביא

הּׁשני. החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָחטא
ׁשהּמּומר הּקרּבנֹות, מעּׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכבר

מקּבלין אין - ּבפרהסיא ׁשּבתֹות לחּלל אֹו זרה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלעבֹודה
אין - עברֹות מּׁשאר לעברה והּמּומר ּכלל, קרּבן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּמּנּו
לאכל מּומר ּכיצד? החטא. אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמקּבלין
מקּבלין אין - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה חלב ׁשאכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחלב
חלב לאכל מּומר היה אפּלּו ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר עד ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו
- קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן חלב לֹו ונתחּלף ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻלתאבֹון,
ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל מּמּנּו. מקּבלין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ואכל וׁשגג חלב לאכל מּומר היה מּומר. הּוא הרי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלתאבֹון,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, מקּבלין - ְְְְִִֵֶֶַַָּדם
וחזר מּומר נעּׂשה ּכ ואחר חּטאתֹו והפריׁש ׁשּׁשגג ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמי

ׁשּנדחה ּפי על אף ונׁשּתּפה, וחזר נׁשּתּטה אֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּבתׁשּובה,
חּיים ּבעלי ׁשאין ונראה; חזר זה הרי - ּבינתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקרּבן
לפיכ הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻנדחין,

- ונתרּפא עֹובר מּום ּבֹו נֹולד ׁשאם ּוכׁשם עצמּה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיקריבּנה
יקרב. - ונראּו וחזרּו הּבעלים נדחּו אם ּכ לכׁשרּותֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹיחזר

יֹום עליהן ׁשעבר וּדאים ואׁשמֹות חּטאֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּיבי
וחּיבי הּכּפּורים, יֹום לאחר להביא חּיבין - ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָהּכּפּורים
ה' לפני חּטאתיכם מּכל ׁשּנאמר: ּפטּורים. - ּתלּויין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאׁשמֹות
ּבֹו מּכיר ׁשאין חטא ׁשּכל הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּתטהרּו.
ּביֹום עברה ספק ידֹו על ׁשּבא מי ,לפיכ לֹו. נתּכּפר ה' ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

מא ּפטּור - חׁשכה עם אפּלּו הּיֹוםהּכּפּורים, ׁשּכל ּתלּוי, ׁשם ֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
יֹום ׁשל הֹודע לא על מביאין ׁשאין למד, נמצאת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמכּפר.
ּכמֹו הּכּפּורים יֹום לֹו כּפר לא אם אּלא ּתלּוי, אׁשם ְִִִִִִֶֶַַָָָָֹהּכּפּורים

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
אּלא מכּפרין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאין

אינן - ּבהן המבעט אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים הּׁשבים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעל
אׁשמֹו אֹו חּטאתֹו והביא מבעט היה ּכיצד? ּבֹו. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָמכּפרין
ּפי על אף מכּפרין, אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו מחּׁשב אֹו אֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַוהּוא
ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו, נתּכּפר לא - ּכמצותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּקרבּו
ּביֹום המבעט וכן ואׁשמֹו. חּטאתֹו להביא צרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמּבעיטתֹו
נתחּיב אם ,לפיכ עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין - ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּכּפּורים
הרי - ּבֹו מבעט והּוא הּכּפּורים יֹום עליו ועבר ּתלּוי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָּבאׁשם
חּיב הּכּפּורים יֹום אחר ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו, נתּכּפר לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹזה

ּבֹו. חּיב ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל ְִֶַָָָָָָָָלהביא
מאׁשם חּוץ הּכּפרה, את מעּכבין ׁשּבּתֹורה אׁשמֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

ּכּלם - סֹוטה ּוספק ּכּפרה מחּסרי ּוספק נזיר ספק ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֻֻנזיר.
הּכּפּורים. יֹום אחר קרּבנֹותיהן ְְְִִִִֵֶַַַָמביאין

מּבית יֹוצא הּוא והרי אׁשם אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמי
ׁשּיּזרק עד אֹותֹו מׁשהין - זבּוח זבחֹו היה אם להרג: ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדין
אין - הּזבח נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּדם

עליו. ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו ְְִִֶַַַָָמׁשהין

ה'תשע"א כסלו כ"ד רביעי יום

 
על חּטאת חּיב - אחת ּבהעלם הרּבה עברֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהעֹוּׂשה

ׁשּמנינּו אּלּו וׁשלׁש הארּבעים עּׂשה אפּלּו ואחת. אחת ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכל
עּׂשה אם וכן חּטאֹות. וׁשלׁש ארּבעים חּיב - אחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהעלם
על חּיב - הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום עליו חּיב ׁשהּוא אחד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעּׂשה
אּסּור אֹו ּכאחת ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשהיּו והּוא וׁשם. ׁשם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
חּוץ קדׁשים ּבהמת הּׁשֹוחט ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו ֱִִִֵֵֵֶַַַָָמֹוסיף
מּׁשּום חּטאֹות: ׁשלׁש חּיב - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת ְֲֲִַַַַָָָָָָָָָָלעזרה
עֹובד ּומּׁשּום ׁשּבת, מחּלל ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ְִִִֵֵֵַַַָָָׁשֹוחט
ּבּמה ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי זרה; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבֹודה
אֹותּה; עֹובד הּוא זביחה ּבגמר ּבאֹומר אמּורים? ְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדברים
לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיּׁשחט - לכ ּכּונתֹו היתה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
עד חּוץ ׁשחּוטי מּׁשּום חּיב ואינֹו ּתאסר, זרה ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָעבֹודה
ׁשחט הּׁשחיטה ּכׁשּגמר ונמצא ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיׁשחֹוט
ׁשֹוחט מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהמה
קנה חצי והיה העֹוף, חּטאת היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּוץ,
זרה עבֹודה לׁשם ּבּׁשּבת ׁשהּוא ּכל ּבֹו והֹוסיף ּפגּום, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּלּה
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ּכאחת. ּבאים האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב -ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּיב
חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא הּקּים אחיו אׁשת ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
הּבאין אּסּורין ׁשני והן אח, אׁשת ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשּום
ׁשּנּתֹוסף ׁשּמּתֹו מֹוסיף; אּסּור ׁשהּוא נּדה, ּומּׁשּום ְִִִִִִֵֶֶֶַַָּכאחת,
הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא וכן ליבמּה. נֹוסף - לבעלּה זה אּסּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּה
תגּלה, לא אבי ערות מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב - אביו ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעל
חּיב - אביו אחי על הּבא וכן תׁשּכב. לא זכר ואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּומּׁשּום
הּזכּור על הּבא תגּלה. לא אבי אחי ערות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתים,
גּופין ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, ּבהעלם עליו זכּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהביא
תׁשּכב לא זכר ואת ׁשּנאמר: אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּבהמה על הּבא וכן הּוא. אחד ׁשם והּנׁשּכב הּׁשֹוכב -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם עליו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהביא

ּוז ּבבהמה והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עּׂשּו אחת.אחת. ּכבעילה כּור ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
.חּטאֹות ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש

לבן נּׂשא ּתמנע, ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
אּלא ּבת ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת מּמּנה והֹוליד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתמנע
מאביה אׁשּתֹו ואחֹות יעקב ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרחל
ונאסרה לראּובן סרח נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהן
ּכּלתֹו. היא והרי ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף יעקב, ּבני ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹעל
- מאּמֹו יעקב לאחי זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו ראּובן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמת
אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּתֹו
מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו מת אחיו. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאׁשת
אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף יׁשמעאל, אחי ׁשאר על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאסרה
יצחק, לפני ליּבּום ונפלה יׁשמעאל מת אביו. אחי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָאׁשת
מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי על אף ויּבמּה יצחק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָועבר
אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף אחיו, ׁשאר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאסרה
אם ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני איׁש, אׁשת ּומּׁשּום ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאביו
ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה ּכׁשהיא זֹו סרח על ּובא יעקב ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשגג
חּטאֹות: ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - יעקב אׁשת רחל ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובחּיי
ּומּׁשּום ּכּלתֹו, ּומּׁשּום אׁשּתֹו, אחֹות ּומּׁשּום ּבּתֹו, ּבת ְֲִִִִִִַַָמּׁשּום
אביו, אׁשת ּומּׁשּום אביו, אחי אׁשת ּומּׁשּום אחיו, ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָאׁשת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּומּׁשּום
צרי מֹוסיף, ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל

עליהן, ׁשּתאסר ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיהּו
אינן אם אבל לזה; אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן ׁשּתאסר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומּתֹו
אחים אֹו ּבנים לזה היה ואּלּו הֹואיל אֹומרין: אין - ְְְִִִִִִֵֶַָָָָמצּויין
ׁשם אין ׁשהרי לּזקן, אּסּור יּתֹוסף - עליהן נאסרת ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהיתה

ּכל וכן אח. ולא ּבן לא ּבהן.עּתה ּכּיֹוצא ְְֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
,מהן אחת ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נּׂשּוי ׁשהיה ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמי

ׁשליׁשית, ׁשל אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהיא
חמיו ואם חמֹותֹו ואם חמֹותֹו היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאף
אּלא חּיב אינֹו - היא אחת ּבתֿ ואּסּור הן ׁשמֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשלׁשה
ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה: ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי אחת. ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָָָָחּטאת
ּכגּוף גּופין ׁשלׁשה עּׂשה הּכתּוב - היא זּמה הּנה ְְֲִִִֵַַָָָָָָָׁשארה

אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד,
אחֹות והיא אביו אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָאבל

חּיב - ּגּלה אחתֹו ערות ׁשּנאמר: חּטאֹות; ׁשלׁש חּיב - ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּמֹו
ואחֹות אּמֹו אחֹות ׁשהיא ּפי על ואף עצמּה ּבפני אחֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָעל
מּמּנה והֹוליד אּמֹו על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאביו.
ּכׁשּיבֹוא ּבן; מּמּנה והֹוליד מּבנֹותיו אחת ּובעל ּבנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּתי
הּממזרת, אּמֹו אחֹות ׁשהיא הּׁשנית, הּבת על הּזה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַהּממזר
ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו אביו אחֹות ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּטאֹות.

ה'תשע"א כסלו כ"ה חמישי יום

 
ּפי על אף אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות ערוה על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּבא

לֹו נֹודע ולא הֹואיל הרּבה, ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהיה
ואינֹו אחת ׁשגגה הּכל הרי - אחד גּוף היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבינתים
לֹו, נֹודע ּכ ואחר ּבּה ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָחּיב
וׁשגג וחזר לֹו, נֹודע ּכ ואחר ּובעלּה עצמּה ּבּה וׁשגג ְְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָָוחזר
ׁשהידיעֹות ּובעילה; ּבעילה ּכל על חּיב - ּובעלּה עצמּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּבּה

הּׁשגגֹות. ְְְַַָמחּלקֹות
הּנבעלת וזֹו אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבא

הּביאֹות ׁשּנמצאּו ּוביאה, ּביאה ּכל ּבין ידיעה לּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהיתה
והיא אחת, חּטאת מביא הּוא - הרּבה ּבהעלמֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָאצלּה
ידיעֹות לֹו היּו הּוא ּוביאה. ּביאה ּכל על חּטאת ְְִִִִַַָָָָָָמביאה
הרּבה, חּטאֹות מביא הּוא - אחת ּבהעלם והיא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבינתים,

אחת. חּטאת מביאה ְְִִַַַָָוהיא
ׁשּכּלן ּפי על אף אחת, ּבהעלם הרּבה עריֹות על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּבא

אחת ּכל על חּיב - מחלקים ּגּופים והן הֹואיל אחד, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמּׁשם
חמׁש על ׁשּבא אֹו נּדֹות נׁשיו חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחת.
ּכל על חּיב - אחת ּבהעלם ּבנֹותיו חמׁש על אֹו ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאחיֹותיו
על הּבא חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה למד, אּתה מּכאן וגּוף. ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגּוף
אחת, חּטאת חּיב - אחת ּבהעלם עליו זכּור והביא ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּזכּור
אם אבל עצמֹו; הּזכּור אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָּבּמה
והביא זה על ׁשּבא ּבין ׁשניהם על ׁשּבא ּבין אחר, זכּור ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
הּבהמה על ּבבא הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָזה

עליו. ּבהמה ְְִֵֵָָָוהביא
- אחת ּבהעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

מחלקין; גּופין ׁשהרי ּובהמה, ּבהמה ּכל על חּטאת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻחּיבת
ׁשהיא אחד, ּבהעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהרי

ואיׁש. איׁש ּכל על חּטאת ִִֶֶַַַָָָחּיבת
אֹו ׁשּמת וׁשמעה הּים, למדינת ּבעלּה ׁשהל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

ּבית ּפי על ּבין עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת, ׁשּמת, עדים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאּו
נּׂשאת ואם אחד. קרּבן חּיבת - קּים ׁשּבעלּה ונֹודע ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדין,
חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ׁשּזּנתה אֹו הרּבה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלאנׁשים
ּפי על ואף מחלקין, ּגּופים ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ּכל ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻעל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ּבׁשגגה ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּכל
ּבאֹותּה ׁשנּיה ּפעם עליה ּובא נּדה, וראתה וחזרה ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָָָוטבלה,
ׁשהּוא ּפי על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ְְִֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשגגה
נּדּות מּזמן חּוץ זה נּדּות ׁשּזמן אחד; גּוף והּוא אחת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבהעלם

נּדֹות. נׁשים ּכׁשּתי הן והרי ְֲִִִִֵֵֵֵַַָהּׁשנית,
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קטו             
  

ּכאחת. ּבאים האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב -ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּיב
חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא הּקּים אחיו אׁשת ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
הּבאין אּסּורין ׁשני והן אח, אׁשת ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשּום
ׁשּנּתֹוסף ׁשּמּתֹו מֹוסיף; אּסּור ׁשהּוא נּדה, ּומּׁשּום ְִִִִִִֵֶֶֶַַָּכאחת,
הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא וכן ליבמּה. נֹוסף - לבעלּה זה אּסּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּה
תגּלה, לא אבי ערות מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב - אביו ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעל
חּיב - אביו אחי על הּבא וכן תׁשּכב. לא זכר ואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּומּׁשּום
הּזכּור על הּבא תגּלה. לא אבי אחי ערות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתים,
גּופין ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, ּבהעלם עליו זכּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהביא
תׁשּכב לא זכר ואת ׁשּנאמר: אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּבהמה על הּבא וכן הּוא. אחד ׁשם והּנׁשּכב הּׁשֹוכב -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם עליו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהביא

ּוז ּבבהמה והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עּׂשּו אחת.אחת. ּכבעילה כּור ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
.חּטאֹות ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש

לבן נּׂשא ּתמנע, ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
אּלא ּבת ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת מּמּנה והֹוליד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתמנע
מאביה אׁשּתֹו ואחֹות יעקב ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרחל
ונאסרה לראּובן סרח נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהן
ּכּלתֹו. היא והרי ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף יעקב, ּבני ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹעל
- מאּמֹו יעקב לאחי זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו ראּובן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמת
אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּתֹו
מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו מת אחיו. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאׁשת
אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף יׁשמעאל, אחי ׁשאר על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאסרה
יצחק, לפני ליּבּום ונפלה יׁשמעאל מת אביו. אחי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָאׁשת
מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי על אף ויּבמּה יצחק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָועבר
אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף אחיו, ׁשאר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאסרה
אם ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני איׁש, אׁשת ּומּׁשּום ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאביו
ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה ּכׁשהיא זֹו סרח על ּובא יעקב ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשגג
חּטאֹות: ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - יעקב אׁשת רחל ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובחּיי
ּומּׁשּום ּכּלתֹו, ּומּׁשּום אׁשּתֹו, אחֹות ּומּׁשּום ּבּתֹו, ּבת ְֲִִִִִִַַָמּׁשּום
אביו, אׁשת ּומּׁשּום אביו, אחי אׁשת ּומּׁשּום אחיו, ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָאׁשת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּומּׁשּום
צרי מֹוסיף, ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל

עליהן, ׁשּתאסר ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיהּו
אינן אם אבל לזה; אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן ׁשּתאסר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומּתֹו
אחים אֹו ּבנים לזה היה ואּלּו הֹואיל אֹומרין: אין - ְְְִִִִִִֵֶַָָָָמצּויין
ׁשם אין ׁשהרי לּזקן, אּסּור יּתֹוסף - עליהן נאסרת ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהיתה

ּכל וכן אח. ולא ּבן לא ּבהן.עּתה ּכּיֹוצא ְְֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
,מהן אחת ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נּׂשּוי ׁשהיה ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמי

ׁשליׁשית, ׁשל אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהיא
חמיו ואם חמֹותֹו ואם חמֹותֹו היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאף
אּלא חּיב אינֹו - היא אחת ּבתֿ ואּסּור הן ׁשמֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשלׁשה
ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה: ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי אחת. ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָָָָחּטאת
ּכגּוף גּופין ׁשלׁשה עּׂשה הּכתּוב - היא זּמה הּנה ְְֲִִִֵַַָָָָָָָׁשארה

אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד,
אחֹות והיא אביו אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָאבל

חּיב - ּגּלה אחתֹו ערות ׁשּנאמר: חּטאֹות; ׁשלׁש חּיב - ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּמֹו
ואחֹות אּמֹו אחֹות ׁשהיא ּפי על ואף עצמּה ּבפני אחֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָעל
מּמּנה והֹוליד אּמֹו על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאביו.
ּכׁשּיבֹוא ּבן; מּמּנה והֹוליד מּבנֹותיו אחת ּובעל ּבנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּתי
הּממזרת, אּמֹו אחֹות ׁשהיא הּׁשנית, הּבת על הּזה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַהּממזר
ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו אביו אחֹות ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּטאֹות.

ה'תשע"א כסלו כ"ה חמישי יום

 
ּפי על אף אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות ערוה על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּבא

לֹו נֹודע ולא הֹואיל הרּבה, ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהיה
ואינֹו אחת ׁשגגה הּכל הרי - אחד גּוף היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבינתים
לֹו, נֹודע ּכ ואחר ּבּה ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָחּיב
וׁשגג וחזר לֹו, נֹודע ּכ ואחר ּובעלּה עצמּה ּבּה וׁשגג ְְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָָוחזר
ׁשהידיעֹות ּובעילה; ּבעילה ּכל על חּיב - ּובעלּה עצמּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּבּה

הּׁשגגֹות. ְְְַַָמחּלקֹות
הּנבעלת וזֹו אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבא

הּביאֹות ׁשּנמצאּו ּוביאה, ּביאה ּכל ּבין ידיעה לּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהיתה
והיא אחת, חּטאת מביא הּוא - הרּבה ּבהעלמֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָאצלּה
ידיעֹות לֹו היּו הּוא ּוביאה. ּביאה ּכל על חּטאת ְְִִִִַַָָָָָָמביאה
הרּבה, חּטאֹות מביא הּוא - אחת ּבהעלם והיא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבינתים,

אחת. חּטאת מביאה ְְִִַַַָָוהיא
ׁשּכּלן ּפי על אף אחת, ּבהעלם הרּבה עריֹות על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּבא

אחת ּכל על חּיב - מחלקים ּגּופים והן הֹואיל אחד, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמּׁשם
חמׁש על ׁשּבא אֹו נּדֹות נׁשיו חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחת.
ּכל על חּיב - אחת ּבהעלם ּבנֹותיו חמׁש על אֹו ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאחיֹותיו
על הּבא חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה למד, אּתה מּכאן וגּוף. ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגּוף
אחת, חּטאת חּיב - אחת ּבהעלם עליו זכּור והביא ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּזכּור
אם אבל עצמֹו; הּזכּור אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָּבּמה
והביא זה על ׁשּבא ּבין ׁשניהם על ׁשּבא ּבין אחר, זכּור ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
הּבהמה על ּבבא הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָזה

עליו. ּבהמה ְְִֵֵָָָוהביא
- אחת ּבהעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

מחלקין; גּופין ׁשהרי ּובהמה, ּבהמה ּכל על חּטאת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻחּיבת
ׁשהיא אחד, ּבהעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהרי

ואיׁש. איׁש ּכל על חּטאת ִִֶֶַַַָָָחּיבת
אֹו ׁשּמת וׁשמעה הּים, למדינת ּבעלּה ׁשהל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

ּבית ּפי על ּבין עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת, ׁשּמת, עדים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאּו
נּׂשאת ואם אחד. קרּבן חּיבת - קּים ׁשּבעלּה ונֹודע ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדין,
חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ׁשּזּנתה אֹו הרּבה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלאנׁשים
ּפי על ואף מחלקין, ּגּופים ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ּכל ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻעל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ּבׁשגגה ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּכל
ּבאֹותּה ׁשנּיה ּפעם עליה ּובא נּדה, וראתה וחזרה ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָָָוטבלה,
ׁשהּוא ּפי על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ְְִֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשגגה
נּדּות מּזמן חּוץ זה נּדּות ׁשּזמן אחד; גּוף והּוא אחת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבהעלם

נּדֹות. נׁשים ּכׁשּתי הן והרי ְֲִִִִֵֵֵֵַַָהּׁשנית,
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קטז            
  

ּבׁשעת ּדם וראתה וסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּבא
ּכאנּוס ׁשּזה מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתׁשמיׁש
ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ׁשהּׁשֹוגג ׁשֹוגג. ולא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּוא
ּולפי ׁשגגה, לידי ּבא היה לא - ּבׁשאלֹות ודקּדק יפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹיפה
ּכּפרה; צרי יעּׂשה ּכ ואחר ּובחקירה ּבדריׁשה טרח ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבׁשעת וׁשּלא היתה טהֹורה הרי לעּׂשֹות? ּלֹו מה - זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹאבל
עד על דם ׁשּנמצא ּבין ,ּולפיכ אנס. אּלא זה אין ּבעל. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוסּתּה
ּובא עבר אם אבל ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ּבין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה
ּדם, ׁשּתראה קדם ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסת, סמּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליה
ׁשגגה. היא ׁשּזֹו ּבקרּבן, חּיבין - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוראתה
וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על דם נמצא אם ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלפיכ
ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם ׁשּלּה: עד על נמצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבקרּבן.
ואם ּבקרּבן; וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשהתה ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּבעל
ותּטל הּכסת לתחת אֹו הּכר לתחת ידּה ׁשּתֹוׁשיט ּכדי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהתה
ּבספק טמאים ׁשניהן - עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּבֹו לבּדק ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעד
את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהתה ואם מּקרּבן; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּופטּורין

טהֹור. ּבעלּה - דם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ואחר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָּפניה
ּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי

ׁש האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ּתׁשמיׁשלראּית ּבׁשעת ּנטמאת ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכמֹו מתקּׁשה, ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - נטמאתי לֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹואמרה
לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו
על אחת חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - מתקּׁשה ּכׁשהּוא ּופרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּיד
הנאה ׁשּיציאתֹו יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכניסתֹו,
לבעל ׁשאסּור ּכׁשּידע אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹלֹו
ידע ולא לראּיתּה, ּבעילתֹו ׁשּתקּדם ודּמה הּוסת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבׁשעת
ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו מּיד, לפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשאסּור
ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ידע לא אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּבעילֹות;
מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף מּיד, הּטמאה מן לפרׁש ׁשאסּור ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻידע
ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא
ּובהעלם הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויציאתֹו,
ּובא ׁשגג ׁשאם העריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא הּכל. עּׂשה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹאחת
והּוא ערוה ׁשהיא לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על הערוה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻעל
ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו מּיד, יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹּבתֹו
אינֹו - מתקּׁשה והּוא ּופרׁש מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹואם

היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא ְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחּיב

ה'תשע"א כסלו כ"ו שישי יום

 
אם ,לפיכ הּבעילֹות. ׁשגגת ּכדין הּמאכלֹות ׁשגגת ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָּדין

ּפי על אף אחת, ּבהעלם אחד מּׁשם הרּבה אכילֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאכל
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - רּבים ימים ּביניהן ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיׁש
למחר וחלב למחר חלב ואכל הּיֹום חלב אכל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
חּיב אינֹו - ּתמחּויין ּבׁשלׁשה ׁשהן ּפי על אף אחת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבהעלם

לֹו, ונֹודע חלב ּכזית אכל אם אבל אחת. ואכלאּלא וחזר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ונֹודע חלב ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּכזית
וחזר חלב זית ּכחצי אכל הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהידיעֹות

ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, ּבהעלם חלב זית ּכחצי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָואכל
מצטרפין אּלּו הרי - ּביניהן ׁשהפסיק ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּתמחּויין
יׁשהה ׁשּלא והּוא מחּלקין. הּתמחּויין ׁשאין חּטאת; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומביא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּביצים, ׁשלׁש אכילת מּכדי יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּביניהן
למזיד הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם אסּורֹות. מאכלֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבהלכֹות

לקרּבן. לׁשֹוגג הּׁשעּור מצטרף ּכ ְְְְְְִִֵֵַַָָָָלמלקּות,
ּבהעלם זבח, מּכל ּכזית זבחים, מחמּׁשה נֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאכל

אּלא חּיב אינֹו - ּתמחּויין ּבחמּׁשה ׁשאכלן ּפי על אף ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחת,
מחּלקין. אינן והּתמחּויין הן, אחד ׁשם ׁשּכּלן אחת; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻחּטאת
מּזבחים ּבּׂשר האֹוכל ׁשאחד מחּלקין, אינן הּזבחים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוגּופי
ּבחּוץ זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן אחד. מּזבח אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָרּבים
זה למה הא אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבהעלם

אחת. ּבהעלם צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָדֹומה?
ּבהעלם ּוׁשתאן ּכֹוסֹות ּבׁשני וקּבלֹו לבהמּתֹו ּדם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָהּקיז

אחת. חּטאת אּלא מביא אינֹו - ִֵֵֶַַַַַָָאחת
- אחת ּבהעלם הרּבה מּׁשמֹות הרּבה מאכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהאֹוכל

ונֹותר ודם חלב ׁשאכל ּכגֹון ּכיצד? וׁשם. ׁשם ּכל על ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
ארּבע מביא - אחת ּבהעלם ואחד, אחד מּכל ּכזית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּופּגּול,
אחד ּכזית האֹוכל וכל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּטאֹות.
נתקּבצּו אם אחת, ּבהעלם הרּבה ׁשמֹות בֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשּנתקּבצּו
חּיב - אחת ּבת ּבאּסּור אֹו ּכֹולל ּבאּסּור אֹו מֹוסיף ְְְִִִִֵַַַַָּבאּסּור
ונֹותר חלב ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ וׁשם. ׁשם ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
אחת חּטאת ואׁשם: חּטאֹות ארּבע מביא - הּכּפּורים ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָּביֹום
ואחת חלב, אֹוכל מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּׁשּום
והּוא הּכּפּורים. יֹום מּׁשּום ואחת נֹותר, אֹוכל ְְִִִִֵַַַָמּׁשּום

אחר אכל לכּכֹותבת.ׁשּיצטרף ׁשּיׁשלימֹו עד זה ּכזית עם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבׁשגגה. ההקּדׁש מן נהנה ׁשהרי למעילה, וּדאי אׁשם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּומביא

חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹוכל
היא. אחת ּוׁשתּיה אכילה אחת. חּטאת ְֲִִִֶַַַַַָָָָאּלא

חּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהעֹוּׂשה
ּכאחד. הּבאין אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתי

אינֹו - אחת ּבהעלם ּדם זית וכחצי חלב זית ּכחצי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאכל
ּכמֹו למלקּות, מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיב
מצטרפין אין ּכ אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ְְָָלקרּבן.
זית ּכחצי ואכל וׁשכח, וחזר לֹו ונֹודע זית ּכחצי ְְְְֲֲִִִִַַַַַַַַַָָָָאכל

ויׁש ּבינתים, לֹו נֹודע ׁשהרי ּפטּור; - ׁשני ּבהעלם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָאחר
ּבׁשגגה [ּבׁשּבת] אחת אֹות ּכתב אם וכן ׁשעּור. לחצי ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָידיעה
ּבהעלם לּה סמּוכה ׁשנּיה אֹות וכתב וׁשכח, וחזר לֹו ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָונֹודע
אם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשני
אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד אּמֹות ּוׁשּתי ּבׁשֹוגג אּמֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַהֹוציא
לחצי ידיעה ׁשאין מּפני לא חּיב. - ּבזריקה אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשֹוגג:
הֹועילה לא לפיכ להחזירּה, ּבידֹו ׁשאין מּפני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעּור,
ידיעה ׁשּיׁש ּפטּור; - ּבהעברה ואם ׁשּבינתים. הידיעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשעּור, ְְֲִִֵֶַַלחצי
ונֹוד אחת, ּבהעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית לֹוהאֹוכל ע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

חּטאֹות; ׁשּתי מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָעל
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הּקרּבן. הפריׁש לא ׁשעדין ּפי על ואף מחּלקֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשהידיעֹות

אחת. חּטאת מביא - ּכאחת ׁשניהן על לֹו נֹודע אם ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָאבל
ּבּבעילֹות. הּדין ׁשהּוא לי, יראה ְְִִִֵֵֶֶַַָוכן

וחזר ּכזית, על לֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם ּומחצה ּכזית ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָאכל
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואכל
ּפי על אף לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת;
ראׁשֹונה. העלמה מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי ּבהעלמֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

אחד על לֹו ונֹודע אחת ּבהעלם חלב זיתי ׁשני ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאכל
חּטאת והביא ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהן,
לא ׁשליׁשי אבל מתּכּפרין, וׁשני ראׁשֹון - הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹעל
הביא אחרת. חּטאת יביא - עליו לֹו ּכׁשּיּודע אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָנתּכּפר;
ׁשּׁשניהם מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - הּׁשליׁשי על ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָחּטאת
חּטאת הביא זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבהעלם
והּׁשליׁשי ׁשהראׁשֹון מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - האמצעי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָעל
הּׁשליׁשי ועל הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבהעלמֹו

אחרת. חּטאת להביא צרי אין -ְִִֵֶֶַַָָָ
אכל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות מּׁשתי חתיכה ׁשאכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמי

ונסּתּפק חתיכֹות מּׁשתי אחרת חתיכה ואכל ׁשּמן, אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻחלב
ׁשחלב ּבוּדאי לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו חלב אכל אם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלֹו
אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה ְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאכל
ׁשּמחּלקת ּפי על אף ּבינתים, לֹו ׁשהיתה ספק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּידיעת

לחּטאֹות. מחּלקת אינּה ְְֲֵֶֶַַַָָָלאׁשמֹות,

ה'תשע"א כסלו כ"ז קודש שבת

 
אחת ּבהעלם וזּבח וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּתחוה

אבן וזרק לפעֹור עצמֹו ּפער אם וכן חּטאֹות. ארּבע חּיב -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּתים. חּיב - אחת ּבהעלם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלמרקּוליס
אמּורים? ּדברים ּבּמה ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָיהא
הזיד אם אבל אּלּו; ּבעבֹודֹות וׁשגג זרה ּבעבֹודה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשהזיד
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה וׁשגג אּלּו ְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעבֹודֹות
אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה עבֹודה ׁשּזֹו ידע ּכיצד? ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָאחת.
חּיב - ונּס והׁשּתחוה עברה, והּנּסּו ׁשההׁשּתחויה ידע ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלא
אחר, לאל ּבהן לעבד ואסּור הן עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים.
וזהב, ּכסף ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹולא
ּכסף ׁשל אּלא זרה עבֹודה קרּויין ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועלה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָוזהב,

וׁשכח ׁשּבת עּקר הּׁשֹוכח ּכל ּבׁשּבת: אמרּו ּגדֹול ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּכלל
לבין קטן והּוא ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנצטּוּו
ּכֹוכבים, העֹובדי ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו ּכֹוכבים, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָהעֹובדי
אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעּׂשה ּפי על ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָאף
חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹחּיב
ּדם על אחת וחּטאת ׁשאכל, חלב ּכל על אחת ְֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָחּטאת
עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעבֹודֹות ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשאכל,
ּפי על אף חל, ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת ׁשהּיֹום ׁשכח אבל ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבת
ּכּלֹו, הּיֹום על אחת חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ּבֹו ְְֵֶַַַַַַַָָָָָֻׁשעּׂשה

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על חּטאת ְְֵֶַַַַַָָָָָוכן

ידע ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל
ידע ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו אסּורֹות אּלּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמלאכֹות
על חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ועּׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
אחת חסר הארּבעים עּׂשה אפּלּו ּומלאכה. מלאכה אב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכל

חּטאֹות. ותׁשע ׁשלׁשים מביא - אחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּבהעלם
ידע ולא ּבּמלאכֹות אף וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹׁשכח

אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמלאכֹות
אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוּׂשה

ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות העֹוּׂשה לֹומר צרי ואין אחת. ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת
אחת. חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, ֵֶֶֶַַַַָָָָָאב

אחת ּבהעלם זה אב ׁשל ותֹולדה זה אב ׁשל ּתֹולדה ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעּׂשה
חּטאֹות. ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי, יראה -ְִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּׂשה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם והרּכיב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהברי
והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ׁשּבת ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּוכבר

אבֹות. מעין ֵֵֵֶָׁשהן
ּבׁשּבתֹות אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעּׂשה

ׁשּבת ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה,
ידע ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
וכן מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ידע ׁשּלא מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
ׁשליׁשית ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי
מּפנ אחת, מלאכה מעין ׁשהיא ּפי על אף ואחת, יאחת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

מחלקין. ּכגּופין ְְִִֶַַָָֻׁשהּׁשּבתֹות
,מלאכה ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו וזרע ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשגג

יֹודע והּוא ּבֹו ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
והברי ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב זה הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאף
ּכידיעה הן הרי לׁשּבת ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאחת

לחּלק. ְֵַַַאחת
,מלאכֹות ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

ּכגרֹוגרת וטחן וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשאינֹו
מלאכה ּכל על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּבזדֹון
ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ְְְְְִִֶַַַַָָָָּומלאכה,
טחינה, ּגֹוררת ּוטחינה קצירה ּגֹוררת קצירה - ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָמלאכֹות
ׁשאינֹו מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עּׂשה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּוכאּלּו
לֹו נתּכּפר זֹו חּטאת ׁשהקריב וכיון אחת; חּטאת אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב
חּטאת להביא צרי אינֹו - ּכן אחר ּוכׁשּידעם הּכל, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
ׁשּבת זדֹון ׁשל קצירה על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
הּקצירה זֹו על לֹו נתּכּפר - חּטאת והקריב מלאכֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָוׁשגגת
ׁשּבת ׁשגגת ׁשל והּטחינה הּקצירה ועל עליה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנֹודע
ונגררה אחת, ּכמלאכה ׁשּׁשניהן מּפני מלאכֹות; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוזדֹון
ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ותּׁשאר הּקצירה, עם ּוטחינה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָקצירה
גרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. חּטאת ויביא עליה לֹו ׁשּיּודע ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעד
ּבזדֹון גרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשגגת
ּגֹוררת קצירה מצטרפין. אּלּו הרי - מלאכֹות וׁשגגת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבת

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹקצירה.
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קיז             
  

הּקרּבן. הפריׁש לא ׁשעדין ּפי על ואף מחּלקֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשהידיעֹות

אחת. חּטאת מביא - ּכאחת ׁשניהן על לֹו נֹודע אם ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָאבל
ּבּבעילֹות. הּדין ׁשהּוא לי, יראה ְְִִִֵֵֶֶַַָוכן

וחזר ּכזית, על לֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם ּומחצה ּכזית ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָאכל
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואכל
ּפי על אף לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת;
ראׁשֹונה. העלמה מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי ּבהעלמֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

אחד על לֹו ונֹודע אחת ּבהעלם חלב זיתי ׁשני ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאכל
חּטאת והביא ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהן,
לא ׁשליׁשי אבל מתּכּפרין, וׁשני ראׁשֹון - הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹעל
הביא אחרת. חּטאת יביא - עליו לֹו ּכׁשּיּודע אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָנתּכּפר;
ׁשּׁשניהם מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - הּׁשליׁשי על ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָחּטאת
חּטאת הביא זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבהעלם
והּׁשליׁשי ׁשהראׁשֹון מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - האמצעי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָעל
הּׁשליׁשי ועל הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבהעלמֹו

אחרת. חּטאת להביא צרי אין -ְִִֵֶֶַַָָָ
אכל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות מּׁשתי חתיכה ׁשאכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמי

ונסּתּפק חתיכֹות מּׁשתי אחרת חתיכה ואכל ׁשּמן, אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻחלב
ׁשחלב ּבוּדאי לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו חלב אכל אם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלֹו
אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה ְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאכל
ׁשּמחּלקת ּפי על אף ּבינתים, לֹו ׁשהיתה ספק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּידיעת

לחּטאֹות. מחּלקת אינּה ְְֲֵֶֶַַַָָָלאׁשמֹות,

ה'תשע"א כסלו כ"ז קודש שבת

 
אחת ּבהעלם וזּבח וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּתחוה

אבן וזרק לפעֹור עצמֹו ּפער אם וכן חּטאֹות. ארּבע חּיב -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּתים. חּיב - אחת ּבהעלם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלמרקּוליס
אמּורים? ּדברים ּבּמה ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָיהא
הזיד אם אבל אּלּו; ּבעבֹודֹות וׁשגג זרה ּבעבֹודה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשהזיד
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה וׁשגג אּלּו ְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעבֹודֹות
אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה עבֹודה ׁשּזֹו ידע ּכיצד? ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָאחת.
חּיב - ונּס והׁשּתחוה עברה, והּנּסּו ׁשההׁשּתחויה ידע ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלא
אחר, לאל ּבהן לעבד ואסּור הן עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים.
וזהב, ּכסף ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹולא
ּכסף ׁשל אּלא זרה עבֹודה קרּויין ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועלה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָוזהב,

וׁשכח ׁשּבת עּקר הּׁשֹוכח ּכל ּבׁשּבת: אמרּו ּגדֹול ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּכלל
לבין קטן והּוא ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנצטּוּו
ּכֹוכבים, העֹובדי ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו ּכֹוכבים, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָהעֹובדי
אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעּׂשה ּפי על ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָאף
חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹחּיב
ּדם על אחת וחּטאת ׁשאכל, חלב ּכל על אחת ְֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָחּטאת
עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעבֹודֹות ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשאכל,
ּפי על אף חל, ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת ׁשהּיֹום ׁשכח אבל ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבת
ּכּלֹו, הּיֹום על אחת חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ּבֹו ְְֵֶַַַַַַַָָָָָֻׁשעּׂשה

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על חּטאת ְְֵֶַַַַַָָָָָוכן

ידע ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל
ידע ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו אסּורֹות אּלּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמלאכֹות
על חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ועּׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
אחת חסר הארּבעים עּׂשה אפּלּו ּומלאכה. מלאכה אב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכל

חּטאֹות. ותׁשע ׁשלׁשים מביא - אחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּבהעלם
ידע ולא ּבּמלאכֹות אף וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹׁשכח

אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמלאכֹות
אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוּׂשה

ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות העֹוּׂשה לֹומר צרי ואין אחת. ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת
אחת. חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, ֵֶֶֶַַַַָָָָָאב

אחת ּבהעלם זה אב ׁשל ותֹולדה זה אב ׁשל ּתֹולדה ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעּׂשה
חּטאֹות. ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי, יראה -ְִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּׂשה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם והרּכיב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהברי
והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ׁשּבת ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּוכבר

אבֹות. מעין ֵֵֵֶָׁשהן
ּבׁשּבתֹות אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעּׂשה

ׁשּבת ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה,
ידע ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
וכן מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ידע ׁשּלא מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
ׁשליׁשית ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי
מּפנ אחת, מלאכה מעין ׁשהיא ּפי על אף ואחת, יאחת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

מחלקין. ּכגּופין ְְִִֶַַָָֻׁשהּׁשּבתֹות
,מלאכה ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו וזרע ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשגג

יֹודע והּוא ּבֹו ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
והברי ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב זה הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאף
ּכידיעה הן הרי לׁשּבת ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאחת

לחּלק. ְֵַַַאחת
,מלאכֹות ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

ּכגרֹוגרת וטחן וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשאינֹו
מלאכה ּכל על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּבזדֹון
ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ְְְְְִִֶַַַַָָָָּומלאכה,
טחינה, ּגֹוררת ּוטחינה קצירה ּגֹוררת קצירה - ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָמלאכֹות
ׁשאינֹו מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עּׂשה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּוכאּלּו
לֹו נתּכּפר זֹו חּטאת ׁשהקריב וכיון אחת; חּטאת אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב
חּטאת להביא צרי אינֹו - ּכן אחר ּוכׁשּידעם הּכל, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
ׁשּבת זדֹון ׁשל קצירה על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
הּקצירה זֹו על לֹו נתּכּפר - חּטאת והקריב מלאכֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָוׁשגגת
ׁשּבת ׁשגגת ׁשל והּטחינה הּקצירה ועל עליה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנֹודע
ונגררה אחת, ּכמלאכה ׁשּׁשניהן מּפני מלאכֹות; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוזדֹון
ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ותּׁשאר הּקצירה, עם ּוטחינה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָקצירה
גרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. חּטאת ויביא עליה לֹו ׁשּיּודע ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעד
ּבזדֹון גרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשגגת
ּגֹוררת קצירה מצטרפין. אּלּו הרי - מלאכֹות וׁשגגת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבת

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹקצירה.
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קיח         
  

על אף המחּבר, את וחת הּתלּוׁש את לחּת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻהּמתּכּון
מן ּפטּור - מחׁשבּתֹו עּׂשה ולא הֹואיל לחתיכה, ׁשּנתּכּון ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפי
מלאכת אּלא ּתֹורה אסרה ולא ּכמתעּסק, ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחּטאת;

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,
העליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, גחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה

חּיב - ּולהבעיר לכּבֹות נתּכּון אם הּתחּתֹונֹות, את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב - מאליהן והבערּו מהם להתחּמם גחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב - לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;
ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיבין ּוכׁשם ׁשּבת, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו

חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ



      

ה'תשע"א כסלו כ"א ראשון יום

  


― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכלֿ נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻמטמאה,
ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדיניה.
הּטמאֹות, מּמיני לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתזּכרּנה
מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ׁשאנּו זה ְְִִִִֶֶַָָָֻוהּוא:
להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמצות
ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻֻּבטמאה

ׁשּיהיּו עד זה אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּתֹורה
― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּדבר
הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: עׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַמצות
ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע אֹומרים ׁשאנּו הינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה,
אינֹו אחר, ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאפן
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א ְְְִִֶֶֶַַַָָָנטמא.
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְִִִִֵֵֵֶַַָאם

ספרא "תּגעּו לא "ּובנבלתם : ְְְִִִָָָָֹ
 ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְִִֵֶַַָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ְְְִִֵֶַַַַָָ
 ?לּה ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָ

ּכיצד? הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ְְְִִֵַַַָָָָֹּתלמּוד
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ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת  ְְֲִֵֵַָָ
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טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
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ה'תשע"א כסלו כ"ב שני יום

ה'תשע"א כסלו כ"ג שלישי יום
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זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה מּטמאה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזרע
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זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת
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(ÂÎ).‡Â‰ ‰Ó:ראה Â‰Ëקרי È˙Ï.‡Â‰ועדיין

הערב צריך אין לקריו, טבל שאלו לקריו, טבל לא
לחולין: Â‰Ë.שמש ‡Ï ÈÎ,לדבר טעם נתינת היא זו

את יטמא שלא בא, לא לפיכך טהור, שאינו לפי
‰Á„˘.(ÊÎ)הסעודה: ˙ÁÓÓחידוש ממחרת
לחדש:‰˘È.הלבנה: שני ÈÏ(ËÎ)ביום ‰Âˆ ‡Â‰Â

.ÈÁ‡אחי והוא שם, שאהיה לי צוה הבית גדול
אחד‡ËÏÓ‰.אליאב: יום אלך בלע"ז, אשקמוצי"ד
‰Â„Ó˙.(Ï)ואבוא: ˙ÂÚ,ונדה נעה אשה נע, לשון

'נעוה' תאמר כן 'זע', מן 'זעוה' תאמר כאשר יוצאנית,

למרדות: דבוק שהוא הדיבוק, מן והתי"ו 'נע', מן
.˙Â„Ó‰:אחר דבר ולייסר. לרדות ראויה שהיא

בכרמים, לחול שיצאו שילה מבנות בנימן בני כשחטפו
היא שבאתה עד לחטוף, רצה ולא ביישן שאול היה

אחריו: ורדפה פניה והעיזה שםÂÚ˙.עצמה על
כמו גת, והיא ב)הכרמים, עד זרה ארתחו.(עבודה נעוה :

בחמר נעווהי עיניםיטופון חכלילי פסוק ויחי פרשת (תרגום

יב) מט השם:(בראשית מן ולא ,((„Ï).„Â„ Ï‡ ˆÚ
דוד: ‡ÂÈ.בשביל ÂÓÈÏÎ‰ ÈÎ:דוד בשביל

(‰Ï).„Â„ „ÚÂÓÏ:דוד לו קבע אשר למועד

 
(ÂÎ).„ ‡ÏÂמקרה חשב כי דוד, בא לא מדוע שאל לא

לומר: רצה הוא, טהור בלתי מקרה ואותו בא, שלא לו קרה
טבל לא כי עדיין, הוא טהור לא כי בא, לא ולזה קרי שראה
והטהור הטמא המלך בשלחן לאכול מהראוי ואין לקריו,

‰˘È.(ÊÎ)יחדו: ˘„Á‰ ˙ÁÓÓראש ממחרת לומר: רצה
לחדש: שני שהוא ˙ÏÂÓ.חדש, Ì‚,מקרה היה אם חשב, כי

יום בכל קבוע הדבר שאין עם חלופו, היום לבוא לו היה
החול: Ï‡˘.(ÁÎ)מימות ÏÂ‡˘ללכת רשות שאל ממני

לחם: בית ללכת:˘ÈÁÏ.(ËÎ)עד רשות לי ÁÊתן
.‰ÁÙ˘Óזבחי בעירו זובחים משפחתו בני היו היום אותו
ÈÏ.שלמים: ‰Âˆ ‡Â‰Â:המצוה היה הוא הבכור אליאב אחי ואמר המצוה, היה מי ומפרש וחוזר הזבח, על ‡.לבוא ‰ËÏÓ‡

הזבח: בשמחת אחי את ואראה המלך, ‡.מעבודת ‡Ï ÔÎ ÏÚ:לו והלך ללכת, רשות לו נתתי ‰Â„Ó˙.(Ï)כי ˙ÂÚ Ôרצה
המרד: בדבר לפשוע לה דומה בנה אתה כן בי, למרוד המרידה בדבר נפשעת היא אמך כאשר È˙Ú„È.לומר: ‡Ï‰ידעתי מאז

אמו זנתה אם כי זה אין הבריות, יאמרו הלא כי אמך, דופי הגלות ולבושת לבשתך וזה מולך, להיות ישי בבן בוחר שאתה
שאול: לשונאי יאהב ולזה שאול, בן אינו ‰ÌÈÓÈ.(Ï‡)והוא ÏÎ ÈÎהיית לא הוא, שימלוך בו בחרת לא אם כי לומר: רצה

המלכות: ולא אתה לא תתקיים, לא חייו ימי כל כי מידי, ˘ÁÏ.מצילו ‰˙ÚÂ,להשיבו עליך ללכת, רשות לו נתת ואתה הואיל
ואמיתנו: מות, בן הוא Ú˘‰.(Ï)כי ‰Ó:הוא עשה מה המליכו, ה' ‰È‡.(Ï‚)אם ‰ÏÎ ÈÎאביו דעת גמר סוף לומר: רצה

להמיתו: ‰˘È.(Ï„)הוא ˘„Á‰ ÌÂÈ:להחדש השני ביום לומר: „Â„.רצה Ï‡:הרעה אליו כלתה כי ‰ÂÓÈÏÎ.בראותו ÈÎ
החנית: עליו והטיל המרדות, נעות בן שקראו אביו הכלימו כי Â.(Ï‰)ובעבור È‰ÈÂביום ולא מהחדש, השלישי ביום

שם ישב כרחו ובעל בחצים, ולירות טיול לעשות הדרך שאז בבוקר הלך ולזה בדבר, מי ירגיש פן חשב כי קבעו, כאשר השני
בואו: עד „Â„.דוד „ÚÂÓÏ:בה להסתר נועד דוד אשר המיועד, המקום אל

 
(ÂÎ).‰ÓÂ‡Ó:לא ו'לא':È˙Ï.כלל 'בל' כמו ענינו
(ËÎ).‰ËÏÓ‡:מה מדבר והשמטה הצלה ÂÚ˙.(Ï)ענין

ופשע: עון מרד:‰Â„Ó˙.מלשון È˘È.מלשון ÔÏבבן כמו
וכן הבי"ת, במקום הלמ"ד ובא ה)ישי, ט לכסא,(תהלים ישבת :

בכסא: כמוÂÚ˙.ומשפטו, הדופי, הגלות ה)ענינו כד :(דברים
דבר: וקיום:˙ÔÂÎ.(Ï‡)ערות הכנה ÂÓ˙.מלשון Ôאיש

המיועדÚÂÓÏ„.(Ï‰)השליך:ÏËÈÂ.(Ï‚)מות: מקום
מקום על יאמר כן כמו קבוע, זמן על יאמר וכאשר וקבוע,

וכן כג)קבוע, ל חי:(איוב לכל מועד ובית
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המרד: בדבר לפשוע לה דומה בנה אתה כן בי, למרוד המרידה בדבר נפשעת היא אמך כאשר È˙Ú„È.לומר: ‡Ï‰ידעתי מאז

אמו זנתה אם כי זה אין הבריות, יאמרו הלא כי אמך, דופי הגלות ולבושת לבשתך וזה מולך, להיות ישי בבן בוחר שאתה
שאול: לשונאי יאהב ולזה שאול, בן אינו ‰ÌÈÓÈ.(Ï‡)והוא ÏÎ ÈÎהיית לא הוא, שימלוך בו בחרת לא אם כי לומר: רצה

המלכות: ולא אתה לא תתקיים, לא חייו ימי כל כי מידי, ˘ÁÏ.מצילו ‰˙ÚÂ,להשיבו עליך ללכת, רשות לו נתת ואתה הואיל
ואמיתנו: מות, בן הוא Ú˘‰.(Ï)כי ‰Ó:הוא עשה מה המליכו, ה' ‰È‡.(Ï‚)אם ‰ÏÎ ÈÎאביו דעת גמר סוף לומר: רצה

להמיתו: ‰˘È.(Ï„)הוא ˘„Á‰ ÌÂÈ:להחדש השני ביום לומר: „Â„.רצה Ï‡:הרעה אליו כלתה כי ‰ÂÓÈÏÎ.בראותו ÈÎ
החנית: עליו והטיל המרדות, נעות בן שקראו אביו הכלימו כי Â.(Ï‰)ובעבור È‰ÈÂביום ולא מהחדש, השלישי ביום

שם ישב כרחו ובעל בחצים, ולירות טיול לעשות הדרך שאז בבוקר הלך ולזה בדבר, מי ירגיש פן חשב כי קבעו, כאשר השני
בואו: עד „Â„.דוד „ÚÂÓÏ:בה להסתר נועד דוד אשר המיועד, המקום אל

 
(ÂÎ).‰ÓÂ‡Ó:לא ו'לא':È˙Ï.כלל 'בל' כמו ענינו
(ËÎ).‰ËÏÓ‡:מה מדבר והשמטה הצלה ÂÚ˙.(Ï)ענין

ופשע: עון מרד:‰Â„Ó˙.מלשון È˘È.מלשון ÔÏבבן כמו
וכן הבי"ת, במקום הלמ"ד ובא ה)ישי, ט לכסא,(תהלים ישבת :

בכסא: כמוÂÚ˙.ומשפטו, הדופי, הגלות ה)ענינו כד :(דברים
דבר: וקיום:˙ÔÂÎ.(Ï‡)ערות הכנה ÂÓ˙.מלשון Ôאיש

המיועדÚÂÓÏ„.(Ï‰)השליך:ÏËÈÂ.(Ï‚)מות: מקום
מקום על יאמר כן כמו קבוע, זמן על יאמר וכאשר וקבוע,

וכן כג)קבוע, ל חי:(איוב לכל מועד ובית



קכ    



           ¦¨À§Å̈¦¬£¤¨¬©«Ÿ̈®©¦§¥¹À¤§¦¦«§Ÿ̈´−¡Ÿ©§´¨¦®¦«¦¥¬¦¦¨«¹Ÿ§©À
           §©¦¥«¦¤¦§´Ÿ§©§¥´©§¦®¹Ÿ¥À§¥´©¦«§Ÿ̈´−¡Ÿ©¦¨¦´¦®Ÿ¦¤¨¬¤§©¨«

               ¦−¨©«§¦«§¦¬¨®¨«£©§−̈«§¦´¥¨«¦©¬Ÿ¥̧©§¦¿§©¥À§¦§´Ÿ¨¨´¤©¨®§¦Ã
             ¤«¨−̈©§¥´¤«¨»¨³§Ÿ̈¸§©¤À−¦¨¥§©§´«§¨®§¬¨¥¹©À¦§¨¬¦¦«¨©«£©´

            −§ª¦§«§¤®§¹¨¤À¨©¨¬«¨§Ÿ̈»¨¦¶©Å¦¬¨§¥¬¦§Ÿ̈®§¦§¦−§ª¦´¨¨«¦§¨Ä̈
         ©¸§¨¦»§¥¶©Å¦¬Ÿ¥´−¦¹§¨À¡Ÿ¦¬©¦«


(‡).„Â„Ï ÔÂÈ‚˘משמות אחד זה שגם אמר מנחם

פירשו ורבותינו שגיונות. על פי' וכן הכלי ע"ש הזמר
על שירה שאמר השגיון על ונתפלל שנתודה משגה ל'

וגו' לה' דוד וידבר שנאמר כמו שאול של (ש"במפלתו

אניכב) ואומר כך. על מוכיח אינו המזמור ענין אבל
בנוב ישבי עסקי על כא)שאמרו על(שם עליו שבא

לו שאמר רבותינו שפירשו כמו שאול של עונשו
שאול נהרג ידך על האדומי דואג נטרד ידך על הקב"ה

כו' בידובניו להמסר להקב"ה דוד שבקש שגיאות בחלק (כדאית'

סא"א) זרעו, יכלה ולא והתפללשונא תפלתו את דוד והפך
על לה' דוד שר משגה פתרונו וכן אויב ביד יפול שלא
שאול דברי על אויב ביד למוסרו להקב"ה לומר ששגג
כרת אשר המעיל כנף שגיון על ד"א ידו. על שנהרג

שאולÂÎ˘.לשאול: אף בעורו משונה כושי מה
במעשיו: הזהבÂ˜.(‚)משונה נזמי פרקו (שמותל'

Ê‡˙.(„):לב) È˙È˘Ú Ì‡:אחריו שמפורש מה
(‰).Ú ÈÓÏÂ˘ È˙ÏÓ‚ Ì‡:כגמולו גמלתיו אם

.Ì˜È ÈÂˆ ‰ˆÏÁ‡Âאת בכרתי חליצתו את שיחתי

ריקם ולהעמידו ולחלצו להשחית אם מעילו כנף
להרגו בידי מסור שהיה להודיעו אלא עשיתי ובשנאה

הפשטה: ל' ואחלצה הרגתיו. ‰'(Ê)ולא ‰ÓÂ˜
.‡שלא ופלשתים ואחיו ישבי כגון שונאי על

בידם: עברה‰˘‡.אמסר נקמת להראות התפאר
עליהם: ‡ÈÏ.בהתעברך ‰ÂÚÂבהם לעשות שאוכל

ברזל בשבט תרועם צוית והיכן צוית אשר נקמה משפט
ב) אויביך(לעיל את כג)ואיבתי במדרש:(שמות מצאתי זה

(Á).Â˙ ÌÈÓ‡Ï ˙„ÚÂאחריך יחזרו אם
ושוב מעליהם התרחק לקולם, תשמע אל להושיעם
שובה למרום ד"א בלעז. רפיש"א במרום במקומך ושב

עליונה: שידך להם ÌÈÓÚ.(Ë)להראות ÔÈ„È הפוך‰'
יסורין: לשון ידין הרשעים, על ותנהו מעלינו הדין

.È˜„ˆÎ '‰ ÈË˘שבידם טובים מעשים לפי שפוט
העבירות: לפי מנחםÓ‚È.(È)ולא פתר וכן כליון ל'

אמר טז)גמר חסיד(לקמן יב)גמר כלם(לקמן :(סא"א)וכן
.˙ÂÏ ÔÁÂÂ ˜È„ˆ ÔÂÎ˙Âהצדיק הוא מי יודע אתה

ˆ„È˜.שתכוננהו: ÌÈ‰Ï‡:שמך כן

 
(‡).„Â„Ï ÔÂÈ‚˘כנף שכרת מה השגיאה על בזה התפלל

שאול: ÈÈÓÈ.מעיל Ô ˘ÂÎוקראו מבנימין הבא שאול זה
המשונה הזה ככושי לשבח במעשיו משונה היה כי כוש

ÂËÈ.(‚)בעורו: Ôופן האויב עלי יתגבר תושיעני כשלא
כאריה: כולםÂ˜.יטריפני כי מציל אמצא ולא אותי ישבר

עלי: È˙È˘Ú.(„)קמו Ì‡כנף לכרות זאת את כשעשיתי אם
שאול: ÈÎ.מעיל ÏÂÚ ˘È Ì‡עול לעשות עשיתי האם

הפחותים: כדרך קרוע מעיל מלובש להעמידו ‚È˙ÏÓ.(‰)לבזותו Ì‡תחת רעה אז גמלתיו וכי שלומי איש שאול שהיה בעוד
לאויב: לו שאני הוא חשב כאשר נפשוÏÁ‡Âˆ‰.טובה עוד יקרה חמס לא על בחנם אחרי לרדוף עלי צר שהיה בעת אף הלא

מעילו כרתי זה בעבור והנה וכאומר א' בשמואל כמ"ש להרגו בקשו אשר אנשי מיד הצלתיו כי המיתה מן והוצאתיו בעיני
יד: בו שלחתי ולא בידי מסור שהיה זאת ירדוף„È.(Â)להודיעו שהאויב עונשי גמול יהיה הוא כן כדברי לא ואם כאומר

העפר: עד לעולם שוכן להיות ישפיל כבודי ואת חיי ימי כל בארץ וירמסני אותי וישיג לרדפני לזולת ויזרז נפשי ˜ÓÂ‰(Ê)אחר
צוררי:‰'. על עברה שתביא במה והנשא באפך ה' קומה אך אנשיו ועל עליו מבקש אני אין בשאול חטאתי לא כי עם ר"ל

.ÈÏ‡ ‰ÂÚÂיהיה ידי על ר"ל עליהם וגזרת צוית אשר המשפט נקם בהם לעשות עליהם להתגבר הזרוע כח אמיץ אלי עורר
המשפט: ועמÚÂ„˙.(Á)נקם הפלשתים עדת אם להתרחקואף בעבורה למרום שוב להם להושיע אחריך לחזור תסבב ומואב ון

אליה: תפן ואל ÌÈÓÚ.(Ë)ממנה ÔÈ„Èשפטני ר"ל עלי אשר וכתומי צדקי כפי אותי שפוט אז הראוי במשפט העמים כשתדין
ידך: תשמט החטאים ומן טובים המעשים Â‚Â'.(È)לפי Ó‚Èואת העולם מן לכלותם עליהם יקטרג עושים שהרשעים הרע

ובסיסו: כנו על עומד להיות תכונן עמך:ÔÁÂÂ.הצדיק שלם לבבו כי וידעת הצדיק של וכליות לבות בוחן אלהים אתה הלא

 
(‡).ÔÂÈ‚˘:שגיאה שירה:˘.מלשון „È.מלשון ÏÚענין

כזבי דבר על כמו כ"ה)בעבור שבירהÂ˜.(‚):(במדבר ענין
יפרק ופרסיהן י"א)כמו ואשלוף:ÏÁ‡Âˆ‰.(‰):(זכריה אוציא

.ÈÂˆ:אויב בחנם:Ì˜È.מלשון לומר הוא„È.(Â)רצה
ויפעיל: יפעול מן מורכב חייו:ÈÈÁ.לשון ימי כל לומר רצה

(Á)ÚÂ.‰ÈÏ:בעבורה(È).Ó‚È:וסוף גמר עתה:‡.מלשון
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(1.י(2רה רי תית י4)הא.(3ל אל ְְְֲִִִֵֵֶַָָ
הא יה תת הית מ  למה היְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָהי

(5ה מרי את א רל 6)לללה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
.יה את להיר די מה ל ה י(7 א ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

הרי9)למד.8) הלה10)לי תא את למד ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
(11ה א12.ל (13.א14)הה מי ל ְִֵֶֶֶַָָָָֹ

.ה צית 15)מ.י(16.מ מצות17)ה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
 ה יו רה תה אי ה רת ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהדלת
מצוה הרה. תית אר ה מאתי אל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהתה
ל יר מה מארת והמרא רמ מצוה היא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

דרה ית אל  .מ  רה18)מצוה אי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ
(19ה ר הדלת ה(20ל אה ר הימ ְְֲִֵַַַַָָָָָֻ

.לה מל 21)אלמיה מה  את(22ל הרי ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ר הדלת מצות אל הה תא צה רה ְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָהאמר
רהה מ אי אמר(23ה מה למד ה ר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

י ל    ל ידי אר הר י ל ְְֲִִִִֶַַַַָָָָוית
 ל יאמר אר ה ול רי אר ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹהרה

ה(24א מאל ימי ל ידי אר הר מ ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹ
מ יי  והר י ה ל  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹא

.מצות ה מאלל ר25)ימיא ריהל ר לא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ר ל  לל אא מל צרי הית ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹלת

ת(26מ  מיה ל ליה י  ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אר מ מ ל רה רמ אמר ר ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹל
למרת תיומצ  אר הרה את ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָל

רה. תה אי  ְְִֵֶַָָָָצוה
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(11ה א12.ל (13.א14)הה מי ל ְִֵֶֶֶַָָָָֹ

.ה צית 15)מ.י(16.מ מצות17)ה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
 ה יו רה תה אי ה רת ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהדלת
מצוה הרה. תית אר ה מאתי אל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהתה
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(19ה ר הדלת ה(20ל אה ר הימ ְְֲִֵַַַַָָָָָֻ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולאחרי בקשת סליחתו אביע איחולי שתתגדל מדת הבטחון שלו בבורא עולם ומנהיגו, ובמילא 

לא ידקדק וידייק לחשוב חשבון על כל ההצעות בפרטי פרטים )שבכלל אי אפשר הוא כלל וכלל, שהרי 

אין אדם יודע מה שבלבו של חבירו, ובמדה כזו שהושווה העדר ידיעה זו להעדר ידיעת הקץ - כדמוכח גם 

באגה"ק לרבנו הזקן סי' כב -( שאז תוקדם מציאת זיווגו הטוב לפניו בגו"ר גם יחד.
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המשך ביקור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ק

   


             

    

ÌBÈ „BÚÓ B„ÈÏ ‰‡L ‰‡ÈÓ B‡ BÈ ˙L ÏÏÏ BÏ eÈ‰ el‡ ÏÓ „Á‡ ÌeL BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â˙BÁt 
ÌBÈ‰ LÈÓ ÌÈe ˙BÓ‡ '„ ÌÈÏBÈ ‡lL eÈ‰ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt Ì‰nÚ CÏÈ ‡l‡ 

„ÓÚ Ì‡Â B˙˙ÈL ÌBnÏ ÚÈL „Ú ‰ÚÈ ÔÂ ÁeÏ ÚÓ „BÓÚÈÂ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt CÏÈÂ BÁÈÂ ÁeÏ ÚÓ „BÓÚÈÂ
È ‡l‡ ˙Ó B ‰„ÈÓÚ ÔÈ‡ B‡Ó Ô˙ÏÁeÏ È„ „BÓÚL C. 

È‡ ‰„ÈÓÚ‰ Ï‡ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt Ï LL ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt ˙BÁt ÏeÏ eÈ‰L ÌBÓ Ï ÔÈÈÓÁÓ LÈÂ
˙BÓ‡ '„ ÏeÏ eÈ‡ È‰Ï È„ ÁeÏ ‰B ‡e‰ ‡l‡ L‰Ïe ÁeÏ ÏÈL B˙„ÈÓÚ B˙e ÔÈ‡L ÔÂÈ ÌeÏ

L‡L ÌBÓ ÂÈ„Ï LeÁÏ BÂ
יא סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1
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3

4
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6

7

 
  שלא כיון - השבת שנכנסה לאחר אבל -

בשבת, ליטלה ולא בעצמו לשלוט יכול - עדיין בה זכה
קל איסור אפילו לו התירו לא .ולכך

  קודם היתה שהעקירה אע"פ משמע -

היום .שקדש
  בבין ואפילו החמה, בשקיעת מיד -

רצופים. אמות ד' להוליכם לו אסור השמשות

 
לקיים41) רוצה אפילו ענין בשום לטלטלה לא התירו ולא

משנה שו"ת פב, סי' או"ח חת"ס (שו"ת אבידה' 'השבת מצות
רפו. סי' ח"ה הלכות

שווה אפילו לטלטלה התירו - השבת קודם לידו כשבאה אמנם
לעיל. שהוכח כפי בלבד פרוטה

אדה"ז.42) שו"ע על וציונים מ"מ
(43:‚"Ò ËÓ˘ 'ÈÒחייב אינו הרבים ברשות אמות ד' המעביר

אמות ד' בתוך עמד אם אבל אחת, בהליכה העביר כן אם אלא
עמד אבל לפוש כשעמד אמורים, דברים במה פטור, והלך וחזר

ס"א. שמו בסי' ועד"ז כמהלך. זה הרי משאו לתקן

•
    

Áהמברך שבירך היין בברכת יוצאים המסובים שכל אע"פ
שיש ואף חובתן ידי להוציאם מתכוין שהוא המזון ברכת
משום בזה אין ואחד אחד לכל הכוס שיגיע עד שהות איזה
גדולה בסעודה מקום מכל בדיבור הפסיק שלא כל הפסק
המזון ברכת של כוס יגיע היכן עד יודעים ואין רבים שהמסובים
בורא ולברך לחזור צריך לו יגיע אם מהמסופקים אחד כל הרי
שמיעתו שבשעת מפני כנמלך שהוא מפני לעצמו הגפן פרי
שאם בשמיעתו נתכוין ואם לו יגיע אם ידע לא המברך ברכת
ולברך לחזור וא"צ יצא זו בשמיעה חובתו ידי שיצא לו יגיע

לעצמו:

ח סעיף ודיניו, הברכה אחר היין שתיית קצ, סימן א חלק

מקצרין‡ הבית בעל אצל מלאכה העושים יום שכירי פועלים
שבשעת הבית בעל ממלאכת לבטל שלא כדי המזון בברכת
כיצד קפ"ג בסי' כמ"ש במלאכה לעסוק אפשר אי המזון ברכת
בה וכולל הארץ בברכת פותח שנייה כתיקונה ראשונה ברכה

בברכ וחותם ירושלים ובונהבונה הארץ שברכת מפני הארץ ת
אינן הברכות שמנין אחת בברכה כוללן לכן דומות הן ירושלים
ידי יוצא שלשתן מעין בה שכולל אחת בברכה כי התורה מן

ויהושע משה אלא קס"ח בסימן שנתבאר כמו התורה מן חובתו
בעל מלאכת ביטול ומשום שלשתן מטבע תקנו ושלמה ודוד
אין סופרים מדברי שעיקרה רביעית וברכה הקילו הבית
מפי ששומעין בין שמברכין בין כלל אותה אומרים הפועלים
עומדין הן הרי כתיקונה המזון ברכת ומברך המזמן אחר

ירושלים. ברכת כשחותם למלאכתם

סעודתן מלבד מלאכתם על שכר כשנוטלים אמורים דברים במה
מברכין לבד שאוכלים הסעודה אלא שכר נוטלים אין אם אבל
בסעודה עמהם מיסב הבית בעל אם וכן כתיקונן ברכות הד' כל
ברכות. ד' כל מברכין הסעודה מלבד שכר שנוטלים פי על אף

אדם בני דרך שאין לפי ברכות ד' כל מברכין לעולם ועכשיו
כל שיברכו פועלים שוכרים כן דעת על הסתם ומן בכך להקפיד

ברכות: הד'

אחד: סעיף ובו לברך מחוייבים הפועלים אם קצא, סימן א חלק

לברכת‡ דומה אינה הנהנין שברכת קס"ז בסי' נתבאר כבר
מי הנהנין בברכת אבל בברכתו חבירו מוציא שאחד המצות
א"כ אלא פוטרו חבירו ואין הנאתו על בעצמו מברך הוא שנהנה
שקביעותם בכך שדרכו בו מועלת שקביעות בדבר יחד נקבעו

לכולם. אחת וברכה אחד כגוף נחשבים להיות מצרפתם

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

אגרות קודש

]כסלו, תשי"ז[

בו.  וזכות הרבים תלוי  וזיכה את הרבים  בידו לעשות הנ"ל  על שעלה  זכותו  וגדול  יישר כחו   ...

ובודאי במשך הזמן בדברי נועם ובאופן של כבוד - יוסיפו על הנ"ל עד שיהי' למעלה מקומת איש ובזה הוא 

מהשיעורים שהן לפי מה שהוא אדם )כלים פי"ז מי"א(, דזיל בתר טעמא דמילתא.
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ÌBÈ „BÚÓ B„ÈÏ ‰‡L ‰‡ÈÓ B‡ BÈ ˙L ÏÏÏ BÏ eÈ‰ el‡ ÏÓ „Á‡ ÌeL BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â˙BÁt 
ÌBÈ‰ LÈÓ ÌÈe ˙BÓ‡ '„ ÌÈÏBÈ ‡lL eÈ‰ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt Ì‰nÚ CÏÈ ‡l‡ 

„ÓÚ Ì‡Â B˙˙ÈL ÌBnÏ ÚÈL „Ú ‰ÚÈ ÔÂ ÁeÏ ÚÓ „BÓÚÈÂ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt CÏÈÂ BÁÈÂ ÁeÏ ÚÓ „BÓÚÈÂ
È ‡l‡ ˙Ó B ‰„ÈÓÚ ÔÈ‡ B‡Ó Ô˙ÏÁeÏ È„ „BÓÚL C. 

È‡ ‰„ÈÓÚ‰ Ï‡ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt Ï LL ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt ˙BÁt ÏeÏ eÈ‰L ÌBÓ Ï ÔÈÈÓÁÓ LÈÂ
˙BÓ‡ '„ ÏeÏ eÈ‡ È‰Ï È„ ÁeÏ ‰B ‡e‰ ‡l‡ L‰Ïe ÁeÏ ÏÈL B˙„ÈÓÚ B˙e ÔÈ‡L ÔÂÈ ÌeÏ

L‡L ÌBÓ ÂÈ„Ï LeÁÏ BÂ
יא סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1
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4
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7

 
  שלא כיון - השבת שנכנסה לאחר אבל -

בשבת, ליטלה ולא בעצמו לשלוט יכול - עדיין בה זכה
קל איסור אפילו לו התירו לא .ולכך

  קודם היתה שהעקירה אע"פ משמע -

היום .שקדש
  בבין ואפילו החמה, בשקיעת מיד -

רצופים. אמות ד' להוליכם לו אסור השמשות

 
לקיים41) רוצה אפילו ענין בשום לטלטלה לא התירו ולא

משנה שו"ת פב, סי' או"ח חת"ס (שו"ת אבידה' 'השבת מצות
רפו. סי' ח"ה הלכות

שווה אפילו לטלטלה התירו - השבת קודם לידו כשבאה אמנם
לעיל. שהוכח כפי בלבד פרוטה

אדה"ז.42) שו"ע על וציונים מ"מ
(43:‚"Ò ËÓ˘ 'ÈÒחייב אינו הרבים ברשות אמות ד' המעביר

אמות ד' בתוך עמד אם אבל אחת, בהליכה העביר כן אם אלא
עמד אבל לפוש כשעמד אמורים, דברים במה פטור, והלך וחזר

ס"א. שמו בסי' ועד"ז כמהלך. זה הרי משאו לתקן

•
    

Áהמברך שבירך היין בברכת יוצאים המסובים שכל אע"פ
שיש ואף חובתן ידי להוציאם מתכוין שהוא המזון ברכת
משום בזה אין ואחד אחד לכל הכוס שיגיע עד שהות איזה
גדולה בסעודה מקום מכל בדיבור הפסיק שלא כל הפסק
המזון ברכת של כוס יגיע היכן עד יודעים ואין רבים שהמסובים
בורא ולברך לחזור צריך לו יגיע אם מהמסופקים אחד כל הרי
שמיעתו שבשעת מפני כנמלך שהוא מפני לעצמו הגפן פרי
שאם בשמיעתו נתכוין ואם לו יגיע אם ידע לא המברך ברכת
ולברך לחזור וא"צ יצא זו בשמיעה חובתו ידי שיצא לו יגיע

לעצמו:

ח סעיף ודיניו, הברכה אחר היין שתיית קצ, סימן א חלק

מקצרין‡ הבית בעל אצל מלאכה העושים יום שכירי פועלים
שבשעת הבית בעל ממלאכת לבטל שלא כדי המזון בברכת
כיצד קפ"ג בסי' כמ"ש במלאכה לעסוק אפשר אי המזון ברכת
בה וכולל הארץ בברכת פותח שנייה כתיקונה ראשונה ברכה

בברכ וחותם ירושלים ובונהבונה הארץ שברכת מפני הארץ ת
אינן הברכות שמנין אחת בברכה כוללן לכן דומות הן ירושלים
ידי יוצא שלשתן מעין בה שכולל אחת בברכה כי התורה מן

ויהושע משה אלא קס"ח בסימן שנתבאר כמו התורה מן חובתו
בעל מלאכת ביטול ומשום שלשתן מטבע תקנו ושלמה ודוד
אין סופרים מדברי שעיקרה רביעית וברכה הקילו הבית
מפי ששומעין בין שמברכין בין כלל אותה אומרים הפועלים
עומדין הן הרי כתיקונה המזון ברכת ומברך המזמן אחר

ירושלים. ברכת כשחותם למלאכתם

סעודתן מלבד מלאכתם על שכר כשנוטלים אמורים דברים במה
מברכין לבד שאוכלים הסעודה אלא שכר נוטלים אין אם אבל
בסעודה עמהם מיסב הבית בעל אם וכן כתיקונן ברכות הד' כל
ברכות. ד' כל מברכין הסעודה מלבד שכר שנוטלים פי על אף

אדם בני דרך שאין לפי ברכות ד' כל מברכין לעולם ועכשיו
כל שיברכו פועלים שוכרים כן דעת על הסתם ומן בכך להקפיד

ברכות: הד'

אחד: סעיף ובו לברך מחוייבים הפועלים אם קצא, סימן א חלק

לברכת‡ דומה אינה הנהנין שברכת קס"ז בסי' נתבאר כבר
מי הנהנין בברכת אבל בברכתו חבירו מוציא שאחד המצות
א"כ אלא פוטרו חבירו ואין הנאתו על בעצמו מברך הוא שנהנה
שקביעותם בכך שדרכו בו מועלת שקביעות בדבר יחד נקבעו

לכולם. אחת וברכה אחד כגוף נחשבים להיות מצרפתם
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קנד   

ולקבוע להתחבר שדעתם ראשונה בברכה אמורים דברים במה
והם אכלו שכבר כיון אחרונה בברכה אבל יחד לאכול עצמן
אחד כגוף להחשב זה עם זה מצטרפין אינן מזה זה מתפרדים
שיש ולמעלה משלשה הם א"כ אלא מהם אחת בברכה שיפטרו
ראוים שהם לפי אחת לברכה כשמצטרפין יותר וקלוס שבח

רבים. בלשון ברכה לצירוף יחד להזדמן כלומר לזמן

ברוך אומרים והשנים משלו שאכלנו נברך מהם אחד ואומר
חיינו. ובטובו משלו שאכלנו

כיון משלו שאכלנו ברכו לומר יכול המברך בלא ג' הם ואם
טוב יותר מקום ומכל בלעדו רבים בלשון לברך ראוים שהם
שאמר ואע"פ המברכים מכלל עצמו להוציא שלא נברך לומר

עצמו ולהכניס לחזור הוא צריך לגמורנברך המברכים לכלל
ואח"כ חיינו ובטובו משלו שאכלנו ברוך אחריהם ולומר ולחזור

וכו'. אמ"ה א"י ברוך מתחיל

אותו: מוחין אין חיינו ובטובו בראשונה גם שאומר ומי

שמתחילין קודם שמו וברוך הוא ברוך להוסיף נוהגין יש
אבל הזימון ברכת על תוספת והוא וכו' הזן אמ"ה בא"י
המזמן אומרו בזימון (וגם לאמרו מקום אין ביחיד כשמברך

המסובין). ולא לבדו

הוא ברוך לומר להם אין כו' אמ"ה בא"י אומר כשהמזמן (וגם
עמו יאמרו או קכ"ד בסי' כמ"ש וישמעו ישתקו אלא שמו וברוך

קפ"ג). בסי' כמ"ש במלה מלה

המסובין יענו שאכלנו ברוך המברך שחזר שאחר אומרים ויש
הזימון. ברכת נשלמה בכאן כי אחריו אמן

באחד אלא שאכלנו ברוך אחר לענות אמרו שלא אומרים ויש
שומע והוא שאכלנו ברוך כשעונין חבורה אצל שנכנס השוק מן
כשבא וכן המברך של שאכלנו ברוך אחר ולא המסובין מן
אחר לענות א"צ שאכלנו נברך המברך שאומר בשעה אצלם
ומבורך ברוך שעונה במה די אלא המסובין של שאכלנו ברוך
שהשומע ואע"פ קצ"ח בסי' שיתבאר כמו המברך של נברך אחר
כיון מקום מכל פעמים ב' לענות חייב פעמים ב' אחת ברכה
נברך אחר כבר ענה והוא נברך על ענייה היא שאכלנו שברוך
שלא אע"פ ענייתם אחר לענות א"צ שוב לענות לו שראוי מה
שהוא המברך אמירת על גמורה ענייה אינה וגם כענייתם ענה

שכן כל שאכלנו ברוך עונה אינו וזה שאכלנו נברך אומר
ולענות לחזור צריכים שאינם שאכלנו ברוך שענו שהמסובין

המנהג. וכן כענייתם ועונה שחוזר המברך אחר

של שאכלנו ברוך אחר אמן עונה אינו המברך הכל ולדברי
הם. שאמרו מה מיד אחריהם בפיו לומר שחוזר כיון המסובין

הכנסת): בבית ברכו בעניית זה בכל הדין (וכן

שהמברך‚ הזימון בברכת השם להזכיר חייבים עשרה הם אם
ברוך אחריו עונין והם משלו שאכלנו אלהינו נברך אומר

חיינו. ובטובו משלו שאכלנו אלהינו

אצל אלא למ"ד במקרא מצינו לא כי לאלהינו נברך לומר ואין
נאמר בברכה אבל לה' הודו לה' שירו כמו והודאה שיר
ורבים וגו' אלהינו עמים ברכו וגו' אלהים ברכו במקהלות

למ"ד. בלא כולם כמותם

מברכים: הם כך ריבוא או אלף הם אפי' ולמעלה ומעשרה

שאכלנו„ המזון על נברך שאומר כגון הנוסח מזה המשנה כל
בור זה הרי משלו שאכלנו למי נברך שאומר או משלו
למי וכשאומר למזון כמברך נראה המזון על נברך שכשאומר
ולפי זה את וזה זה את זן זה הם שמרובים משמע שאכלנו
משמע סתם משלו שאכלנו משא"כ הבית בעל את מברך דבריו
למי בהגדה שאומרים ומה משלו אוכלים שהכל יחידי שהוא
אי שבנסים לפי זהו האלו הנסים כל את ולנו לאבותינו שעשה
אפשר בברכה משא"כ הקב"ה זולתי נסים שעושה לטעות אפשר
את שמזכירין כיון עשרה וכשהם הבית בעל את שמברך לטעות
אלהינו נברך לומר ויכול המזון שמברכין לטעות מקום אין השם
פירוש יהיה לא כי שאכלנו למי לא אבל שאכלנו המזון על
מה כי בורות זה הרי שאכלנו מי יאמר אם ואף כלל לדבריו

לתת: צריך סימן

ובטובו‰ או חיינו ומטובו חיינו ובטובו במקום האומר וכן
בתגמוליו וממעט מועט דבר משמע שמטובו בור ה"ז חיים
שהשואל בשאלה זהו מטובך שבענו שאומרים ומה מקום של
שאלה לשאול ראש מרים שאינו בפתח כעני מועט דבר שואל
ומוציא הוא ולא חיים העולם שאר משמע חיים ובטובו גדולה

הכלל: מן עצמו

אֿה סעיפים בעשרה או בשלשה זימון ברכת קצב, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הקב"התוכןתוכןתוכןתוכן של ונישואין אירוסין בין ההבדל

ישראל וכנסת

      
        

     
[תשמח שמח [בברכת  

 [אחרונה [בברכה  

       
חתן שמחת קול על קאי הפשוט הפירוש לפי
והכלה שהחתן היא, הלשון משמעות אבל וכלה,
חתן קול ענין מהו להבין וצריך קול. משמיעים עצמם

לבא. לעתיד שיקויים כלה, וקול

        
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

   

       
  

הוא, "וכלה" או הכלה" "עם לשון בין ההבדל
"היינו לכלה, טפל שהחתן משמעו הכלה" ד"עם
השמחה", עיקר וממנה הכלה מצד באה שהשמחה
בא השמחה שעיקר משמעו, וכלה" "חתן משא"כ

הכלה. אל ואח"כ לחתן תחילה

טפלה הכלה הזה בזמן כי הוא, ההבדל וסיבת
האחרונה הברכה קאי שבזה - לעת"ל משא"כ לחתן,
החתן, מן למעלה הכלה תהי' כו'"- ישמע "מהרה

הכלה". עם "חתן

        
     

מתן בעת שנוצר להקב"ה כנס"י בין שהקשר ידוע
השירים שיר (שכל ואשה איש ליחוד נמשל תורה
ביחוד שלבים שני שיש וכשם זה), משל על מיוסד
שבין בקשר הוא כך ונישואין, אירוסין ואשה, איש

וקוב"ה. ישראל כנסת

        
       
       
"אירוסי בבחינת הקשר נוצר תורה מתן ידי ן"על

הנישואין. יהיו לבא לעתיד ורק "מאורשה", -

הענין:] [וביאור

        
     

"פנים בבחינת לישראל הקב"ה נגלה תורה במתן
על המורה עמכם, ה' דבר בפנים פנים כמ"ש בפנים",

ישראל. לבני פנימית והתקרבות אלקות התגלות

באופן לישראל ניתן תורה במתן מקום, מכל אך
והיתר איסור הלכות דתורה, הנגלה החלק רק גלוי

דתורה. הנסתר חלק ולא וכו',

בין ההבדל כמו הוא ונסתר נגלה בין ההבדל
דבר שבכל החיצון דהחלק ל"פנימיות". "חיצוניות"
שב"פנים" מה ואילו לזולת, והנגלה הנראה החלק הוא
בגוף ההבדל (כמו רואה כל מעין ונעלם סתום נשאר

פנימיים). לאברים חיצוניים אברים בין גשמי

נמשך ידו ועל שבו הכלי היא והתורה ומאחר
וקוב"ה אורייתא (שהרי האדם בנפש אלקות גילוי
דתורה נגלה ידי על הנפעל שהגילוי נמצא, חד), כולא

חיצוני. גילוי רק הוא שבתורה) חיצונית (בחינת

      
      

 
האלקי "עונג בחינת היא התורה פנימיות
בא התורה פנימיות השגת ידי שעל פירוש, שבתורה",

כביכול. מאלקות לתענוג האדם

האור אין כו', והיתר איסור הלכות דתורה, דבנגלה
משיג שהוא דאף האדם, בנפש נרגש שבתורה האלקי
העונג אין מזה, ומתענג התורה חכמת במוחו

התורה. מחכמת אלא שבתורה מהאלקות

הוא האלקי האור שבה התורה בפנימיות משא"כ
הוא התורה פנימיות מהשגת העונג הרי בהתגלות,

אלקי. עונג

עדיין התורה פנימיות נתגלתה לא תורה ובמתן
התורה שכל דאף וסוד. "נסתר" בבחינת ונשארה
מתן בעת לישראל ניתנה התורה, פנימיות כולל כולה,
למטה, האור" "פנימיות גם נמשך שאז [היינו תורה
- עצמותו"] בכל ש"ירד סיני, הר על ה' וירד וכמ"ש
"מקיף", בבחינת נשארת התורה פנימיות מקום, מכל
המרחף דבר (כמו אדם מבני וברוממות בהבדלה היינו

מלמעלה). עליהם

        
      

      
     

גליא רק נתגלתה (שאז תורה שמתן וזהו
איש(חיצונית) בין הקשר כי "אירוסין", נק' דתורה)

חיצוני קשר רק הוא אירוסין ידי על שנוצר ואשה
הזיו וכמו "הארה", בשם ג"כ נק' ["חיצוניות" ומקיפי
כדור מגוף מאומה בו שאין השמש מן המתפשט
ממנו]. (אּפשיין) חיצונית התפשטות אלא ואינו ֵָהשמש

אשה לקדש ישראל שנהגו לכך הפנימי הטעם וזהו
מקיף, בחינת על המורה עגולה, שהיא טבעת, ידי על
מקיף בבחינת רק הוא אירוסין ידי על שהקשר לפי

מזה). זה ומובדלים רחוקים עדיין (שנשארים
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קנה    

       
  

הוא, "וכלה" או הכלה" "עם לשון בין ההבדל
"היינו לכלה, טפל שהחתן משמעו הכלה" ד"עם
השמחה", עיקר וממנה הכלה מצד באה שהשמחה
בא השמחה שעיקר משמעו, וכלה" "חתן משא"כ

הכלה. אל ואח"כ לחתן תחילה

טפלה הכלה הזה בזמן כי הוא, ההבדל וסיבת
האחרונה הברכה קאי שבזה - לעת"ל משא"כ לחתן,
החתן, מן למעלה הכלה תהי' כו'"- ישמע "מהרה

הכלה". עם "חתן

        
     

מתן בעת שנוצר להקב"ה כנס"י בין שהקשר ידוע
השירים שיר (שכל ואשה איש ליחוד נמשל תורה
ביחוד שלבים שני שיש וכשם זה), משל על מיוסד
שבין בקשר הוא כך ונישואין, אירוסין ואשה, איש

וקוב"ה. ישראל כנסת

        
       
       
"אירוסי בבחינת הקשר נוצר תורה מתן ידי ן"על

הנישואין. יהיו לבא לעתיד ורק "מאורשה", -

הענין:] [וביאור

        
     

"פנים בבחינת לישראל הקב"ה נגלה תורה במתן
על המורה עמכם, ה' דבר בפנים פנים כמ"ש בפנים",

ישראל. לבני פנימית והתקרבות אלקות התגלות

באופן לישראל ניתן תורה במתן מקום, מכל אך
והיתר איסור הלכות דתורה, הנגלה החלק רק גלוי

דתורה. הנסתר חלק ולא וכו',

בין ההבדל כמו הוא ונסתר נגלה בין ההבדל
דבר שבכל החיצון דהחלק ל"פנימיות". "חיצוניות"
שב"פנים" מה ואילו לזולת, והנגלה הנראה החלק הוא
בגוף ההבדל (כמו רואה כל מעין ונעלם סתום נשאר

פנימיים). לאברים חיצוניים אברים בין גשמי

נמשך ידו ועל שבו הכלי היא והתורה ומאחר
וקוב"ה אורייתא (שהרי האדם בנפש אלקות גילוי
דתורה נגלה ידי על הנפעל שהגילוי נמצא, חד), כולא

חיצוני. גילוי רק הוא שבתורה) חיצונית (בחינת

      
      

 
האלקי "עונג בחינת היא התורה פנימיות
בא התורה פנימיות השגת ידי שעל פירוש, שבתורה",

כביכול. מאלקות לתענוג האדם

האור אין כו', והיתר איסור הלכות דתורה, דבנגלה
משיג שהוא דאף האדם, בנפש נרגש שבתורה האלקי
העונג אין מזה, ומתענג התורה חכמת במוחו

התורה. מחכמת אלא שבתורה מהאלקות

הוא האלקי האור שבה התורה בפנימיות משא"כ
הוא התורה פנימיות מהשגת העונג הרי בהתגלות,

אלקי. עונג

עדיין התורה פנימיות נתגלתה לא תורה ובמתן
התורה שכל דאף וסוד. "נסתר" בבחינת ונשארה
מתן בעת לישראל ניתנה התורה, פנימיות כולל כולה,
למטה, האור" "פנימיות גם נמשך שאז [היינו תורה
- עצמותו"] בכל ש"ירד סיני, הר על ה' וירד וכמ"ש
"מקיף", בבחינת נשארת התורה פנימיות מקום, מכל
המרחף דבר (כמו אדם מבני וברוממות בהבדלה היינו

מלמעלה). עליהם

        
      

      
     

גליא רק נתגלתה (שאז תורה שמתן וזהו
איש(חיצונית) בין הקשר כי "אירוסין", נק' דתורה)

חיצוני קשר רק הוא אירוסין ידי על שנוצר ואשה
הזיו וכמו "הארה", בשם ג"כ נק' ["חיצוניות" ומקיפי
כדור מגוף מאומה בו שאין השמש מן המתפשט
ממנו]. (אּפשיין) חיצונית התפשטות אלא ואינו ֵָהשמש

אשה לקדש ישראל שנהגו לכך הפנימי הטעם וזהו
מקיף, בחינת על המורה עגולה, שהיא טבעת, ידי על
מקיף בבחינת רק הוא אירוסין ידי על שהקשר לפי

מזה). זה ומובדלים רחוקים עדיין (שנשארים
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קנו   

 
לאשה, איש בין (יחוד) פנימי קשר הם הנישואין
לעתיד להקב"ה ישראל כנסת בין ה"נישואין" וכך

גילוי הוא עושיך") בועליך "כי נאמר זה (שעל לבוא
ישראל נשמות יתענגו שעי"ז לישראל התורה פנימיות

מאלקות.

    

•

1
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3

4

5

6


        

 

דאבייÚÓÂ˙‰(טו) המערכה בסדר מ"ש עוד להבין יש
נרות ה' להטבת קודם הפנימי מזבח דישון

ל קודמת נרות ה' קודםוהטבת התמיד ודם התמיד דם
וקטרת לקטרת קודמת נרות ב' והטבת נרות ב' להטבת
ויש כו' למנחה ואיברים התמיד) (איברי לאברים קודמת
ובין נרות ה' הטבת בין קרב התמיד דם הרי דלפ"ז להבין
וקטרת נרות אחר התמיד ואיברי וקטרת נרות ב' הטבת
לאיבריו דמו הקרבת בין התמיד קרבן הקרבת נחלק ולמה
נרות אחר ואיבריו וקטרת נרות לב' קודם דוקא קרב דדמיו
דמו הקרבת בין וקטרת נרות בב' הפסיקו ולמה וקטרת
קטרת קודם דבהמה הקרבן צ"ל הנ"ל ולפי איבריו להקרבת
כמו לקטרת קודם התמיד אברי הקרבת שיהי' ראוי והיה
שע"י בבירור הכל ונרות דקרבנות לקטרת קודמת שנרות
התפלה ענין שרש תחלה להבין ויש כו' שקודם החכמה
ק"ש ענין ביאור תחלה להקדים ויש קרבן במקום שתקנו
נוטל אפי' נפשך בכל ואהבת כמ"ש מס"נ מצות בה שיש

שמאריך בשעה נפשו למסור צריך דבאחד וידוע נפשך את
למס"נ יתכן ואיך מס"נ ב"פ כאן יש הרי וא"כ באחד
מס"נ ב' שיש וידוע באחד מס"נ אחר בואהבת ב' שבפעם
באח"פ עצום בדביקות ותדבק שתוכלל האלקית בנשמה א'
כו' אלוה וחלק ממש הויה נר כי ממש ב"ה אא"ס בעצמות
תדבק אחד בתיבת שלם דכונתו בעצמות דע"ס וביח"ע
האבוקה בפני הנר ביטול כמו חוצבה במקור נשמתו
בעצם נמשך האלקי ניצוץ כל כך ומאליה ממילא שנמשך
או"א בכל ובתמים באמת דכולא מקורא אל ממילא טבעה
נפש היינו נפשך בכל הב' ומס"נ באחד דנשמה מס"נ וזהו
חוצבה למקור היא גם שתעלה גופני שבחומר הטבעית
מתאות זר רצון כל הפשטת שהוא כו' נוטל אפי' מ"ש והוא
יצריך בשני לבבך בכל וזהו לבדו לה' הכל ולמסור הגופני
כו' מתי מצטער ר"ע היה שע"ז בפ"מ במס"נ נפשך ובכל
למס"נ לבא באמת מוכן הטבעית ונפשו לבו שיהיה

כו': בכאו"א בכח יש שזה עקה"ש
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וביאור‰Úיא) בזמן, התלות ית' לו שאין הוא הד'
לו שאין ר"ל קדמון ית' שהוא היינו זה
ית' ממנו מחודש אלא קדמון אינו שזולתו מה וכל התחלה
מעונה מ"ש הוא ע"ז המורה והכתוב כו' ההעדר וקדמם
שנבאר מה לפי והנה כ"ז) ל"ג (דברים כו' קדם אלהי
קדמון אומרינו א"כ כלל בזמן התלות לו אין ית' שהוא
כמו בזמן להעולם שקדם שנאמר חלילה זמנית קדימה אינו
וזה מגבילם הזמן ששניהם מדוד קדמון שנח אומר שאתה
שאנו הקדמות ענין אלא ית' בו אינו וזה לזה, מה זמן קדם
גם כי הזמן לבחי' וגם לכל קדם שהוא הוא בו אומרים
זו ואין הברואים כל כשאר ית' ממנו נברא הוא הזמן

מציאת טרם הי' לבדו הוא ית' שהוא אלא זמנית קדימה
נתהוה הזמן ונמצא הזמן ג"כ ברא העולם וכשברא הזמן
ית' הוא והרי מחודשים שהם בכללו העולם וכל כך אחר
זמנית מקדימה ביותר נפלאה זו שקדימה אלא להם קודם
נברא להיותו גבול בעל הוא הזמן כי מוגבלת קדימה שהיא
המחוייב ית' הוא כי מוגבלת בלתי היא וזו אי"ה כמשי"ת
תמיד נמצא אלא ח"ו שנתהוה ולא מעולם הי' המציאות
גבול בלי זמן תאמר אילו עד"מ היינו תמיד נמצא ואומרינו
בבחי' ר"ל בזמן שלא נמצא הוא באמת אבל ממש
מבחי' למעלה הוה הוא עתה וגם כלל זמן מבחי' שלמעלה
הנה הענין וביאור כו', בנבראים רק הוא שהזמן אלא זמן
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נברא הוא שהזמן והוכיחו הסכימו הפלסופי' חכמי גם
אל הדבר ולקרב עזרא, בן אברהם רבי הרב ובראשם
רואים אנו שהרי הוא ומכרחת, ברורה בראיה השכל,
חלקי משס"ה א' היום לחלקים המתחלק דבר הוא שהזמן
בשעה, מתתר"ף א' ורגע ביום, מכ"ד א' ושעה השנה,
חלקים תתר"ף ובהקבץ כמימרי', גבולית היא והרגע
יהי' שעות כ"ד ובהקבץ שעה, משך יהי' כאלו גבוליים
שס"ה ובהקבץ היומי) הגלגל הקפת משך (שהוא יום משך
או ויובל שמיטה יהי' רבות שנים ובקיבוץ שנה, יהי' ימים
שהוא ומאחר עלמא, דהוי שני אלפי שית או שנה אלף
ור"ל בפועל, מוגבל בלי שיהי' נמנע הרי מחלקים מקובץ
חלקיים שהי' והיינו גבול, בלי זמן הי' שכבר שתאמר
והוא גבול בלי מזה שהי' עד מאד הרבה נקבצים גבוליים
תקבץ אם אפי' הבבע"ג יתהוה לא הגבול מן כי נמנע דבר
שכל מאחר גבול יהי' הכל מופלג היותר ברבוי חלקים
לומר אנו מוכרחים בבע"ג לגבי שהרי גבולי הוא חלק
חלקים בו תמצא שלא ממש א' עם רבבות רבוא ששוה
שא"כ א' של חלקים בו שתמצא ממה פחות רבבות רבוא
ומאחר כו' ערוך אין בפי' (פמ"ח) בלק"א כמ"ש גבולי הי'
שמן יתכן איך א"כ ממש שוה עד"מ רבבות רבוא עם שא'
א' שרגע כמו וממש הבבע"ג יתהווה האחדים של הרבוי
לך אין שהרי ההגבלה בלתי מענין מאד שרחוקה פשיטא
מן ממש ככה בעלמא כמימריה מהיות' יותר מוגבלת
שמאחר ועוד כו', גבול רק יהי' לא האחדים של הרבוי
היותו, מעת שהי' הזמן כללות מן חלק היא והשעה שהרגע
אנו שהרי כמוהו חלקים כמה מספר בו שיש בהכרח הרי
מאחר והרי הזמן יתרבה עוד שיומשך שכל רואים
עצמו שהוא בהכרח עליו הנוסף גבולי חלק עם שמתרבה
גבולי מדבר יתרבה לא בבע"ג הי' שאילו גבול ג"כ הי'
מצאת הרי שאל"כ כנ"ל הגבול לו ערוך שאין מאחר
אלף שבמשך תאמר כאילו אחר מבבע"ג יותר גדול בבע"ג
כו' אפשר אי וזה בבע"ג שהי' הזמן ונתרבה נתגדל שנה
מרבוי יתוסף ולכך בעצם מוגבל הוא שהזמן ודאי אלא
ממנו חלק באמת הוא גבולי שיעור ושכל גבוליים חלקים
קדמו הרי מוגבל שהוא ומאחר כו' החלקים ברבוי ויתגדל
בחי' הי' שלא בהכרח הרי לפניו שהי' מה והנה ההעדר,
מאין ומחודש נברא הוא שהזמן התבאר והנה כלל, זמן
ואפי' זמן בחי' בלי לבד הי' ית' והוא הברואים, ככל ליש
ח"ו הי' לא שלנו כזמן הגלגל ע"י משוער הבלתי המשך
ובהכרח גבוליים לחלקים מתחלק הוא הרי סוף כל סוף כי

כנ מחודש הוא וא"כ בע"ג למעלהשהוא הי' אלא "ל
נעלם הוא ומה ואיך שבזמן ממציאות רב עילוי מעלה
בבירור אנו יודעים אבל נעלם, ית' שעצמותו כמו מאתנו
המהות השגת ולא המציאות ידיעת מעין וזוהי הוא שכן
באופן הרוחנית מציאת ברור יודעים שאנו וכמו פ"ב, שנת'

החוקרים כל שהרי במקום ההגבלה מגדר שלמעלה
כלל מקום מציאת אין הט' מגלגל שלמעלה א' פה הסכימו
ודעת ברורות בראיות והוכיחו מהרמ"ק בפרדס כמ"ש
ג"כ תתפרש מוגבל שהזמן על הנז"ל שהראי' נקל לנבון
הריקות אפי' ר"ל שהמקום לעין נראה כמעט שאת ביתר
לאמות לחלקים מתחלק הוא שהרי מוגבל העולם שבחלל
שלמעלה המציאות והנה וכנ"ל, כו' ואצבעות וטפחים
הריקות מציאת כמו מקום ממציאת מושלל הט' מגלגל
שם שאינו וכיון באמת המקום שזהו העולם שבחלל
להיות יכול איך ההוא המציאות מהות על המשכיל יתפלא
להיות א"א מדצח"מ השפל שבעולם גשם שכל מקום בלי
הוא כן מ"מ וע"כ הנ"ל הריקות שהוא במקום אלא עומד
על הוא וכמ"כ המהות השגת ולא המציאות ידיעת וזהו
ולא הנ"ל מציאות ברור יודעים אנו זמן שבלתי המציאות
המקום שאין כמו כי כלל יפלא לא וזהו מהות, השגת
כו': הזמן כמ"כ בערכו אינו והרוחני לגשמי', אלא מחוייב

'ג בראשית רבה במדרש המבואר המאמר ידוע
שהי' מלמד סימן בר יהודה א"ר ערב ויהי ע"פ
בה"ע קודם זמן שהי' מדבריו שיראה לכן, קודם זמנים סדר
לק"מ, באמת אמנם בדוחק, לפרשו המפרשים בו ונדחקו
יותר דק הוא הזמן וסדר הזמן, לסדר זמן בין הפרש יש כי
שהי' שכוונתו הוא הזמן סדר ועל כמשי"ת הזמן מענין
שנברא אלא הש"י כמו קדמון איננו הוא גם אך לכן קודם
ר' שאמר וע"ד הרבה לעולם שקדם אלא ההעדר אחר ג"כ
דין ואמר ומחריבן עולמות בונה שהי' מלמד שם אבוהו
הנ"ל עולמות בנין שהתחיל ומאז לי הניין לא ודין לי הניין
רוחניים ענינים הם הנ"ל העולמות כי הזמן סדר נמצא הי'
זמן בהם הי' שלא עד כמשי"ת שלנו השפל מעולם נעלים
שנברא ולאחר הזמן סדר הנק' המציא' אלא כשלנו גשמי
הגלגל, בתנועת המשוער שלנו גשמי הזמן הי' העולם
אלא היה לא הזמן סדר גם הנ"ל העולמות בנין קודם אמנם
כנ"ל. לגמרי הזמן מן למעלה שהוא הוא לבדו ית' הוא הי'
תרומה בפ' זהר מאמר ביאור להקדים יש זה, ולהבין
באורייתא עלמא וברא באורייתא אסתכל קוב"ה דקס"א
לי' וברא מלה בהאי אסתכל אור יהי אלקים ויאמר כתיב
כתיב לא אומן אמון אצלו ואהי' הה"ד ומלה מלה בכל וכן
באסתכלותא קוב"ה אלא עלמא ברא דאורייתא לאו
דמשמע וצ"ל ע"ש, לענינינו עכת"ד עלמא ברא דאורייתא
הוא והלא ח"ו לברוא באפשרי הי' לא ההסתכלות שבלתי
יצרך ולמה אח"כ המסתכל הוא התורה שכותב ית'
הרבוי שהתהוות פ"ד נת"ל כי והענין שכתב, במה להסתכל
נמשכת ההארה היות מחמת הוא ב"ה הפשוט האחד מן
כך הכלים שינויי ולפי שונים מכלים כלים שהם הי"ס ע"י
כלים י' התהוות כי ג"כ רמזנו ושם הנפעלים שינויי יהיו
הפשוט האחדות מן שונים כלים בחי' שהם בעצמן הללו
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קנז    

נברא הוא שהזמן והוכיחו הסכימו הפלסופי' חכמי גם
אל הדבר ולקרב עזרא, בן אברהם רבי הרב ובראשם
רואים אנו שהרי הוא ומכרחת, ברורה בראיה השכל,
חלקי משס"ה א' היום לחלקים המתחלק דבר הוא שהזמן
בשעה, מתתר"ף א' ורגע ביום, מכ"ד א' ושעה השנה,
חלקים תתר"ף ובהקבץ כמימרי', גבולית היא והרגע
יהי' שעות כ"ד ובהקבץ שעה, משך יהי' כאלו גבוליים
שס"ה ובהקבץ היומי) הגלגל הקפת משך (שהוא יום משך
או ויובל שמיטה יהי' רבות שנים ובקיבוץ שנה, יהי' ימים
שהוא ומאחר עלמא, דהוי שני אלפי שית או שנה אלף
ור"ל בפועל, מוגבל בלי שיהי' נמנע הרי מחלקים מקובץ
חלקיים שהי' והיינו גבול, בלי זמן הי' שכבר שתאמר
והוא גבול בלי מזה שהי' עד מאד הרבה נקבצים גבוליים
תקבץ אם אפי' הבבע"ג יתהוה לא הגבול מן כי נמנע דבר
שכל מאחר גבול יהי' הכל מופלג היותר ברבוי חלקים
לומר אנו מוכרחים בבע"ג לגבי שהרי גבולי הוא חלק
חלקים בו תמצא שלא ממש א' עם רבבות רבוא ששוה
שא"כ א' של חלקים בו שתמצא ממה פחות רבבות רבוא
ומאחר כו' ערוך אין בפי' (פמ"ח) בלק"א כמ"ש גבולי הי'
שמן יתכן איך א"כ ממש שוה עד"מ רבבות רבוא עם שא'
א' שרגע כמו וממש הבבע"ג יתהווה האחדים של הרבוי
לך אין שהרי ההגבלה בלתי מענין מאד שרחוקה פשיטא
מן ממש ככה בעלמא כמימריה מהיות' יותר מוגבלת
שמאחר ועוד כו', גבול רק יהי' לא האחדים של הרבוי
היותו, מעת שהי' הזמן כללות מן חלק היא והשעה שהרגע
אנו שהרי כמוהו חלקים כמה מספר בו שיש בהכרח הרי
מאחר והרי הזמן יתרבה עוד שיומשך שכל רואים
עצמו שהוא בהכרח עליו הנוסף גבולי חלק עם שמתרבה
גבולי מדבר יתרבה לא בבע"ג הי' שאילו גבול ג"כ הי'
מצאת הרי שאל"כ כנ"ל הגבול לו ערוך שאין מאחר
אלף שבמשך תאמר כאילו אחר מבבע"ג יותר גדול בבע"ג
כו' אפשר אי וזה בבע"ג שהי' הזמן ונתרבה נתגדל שנה
מרבוי יתוסף ולכך בעצם מוגבל הוא שהזמן ודאי אלא
ממנו חלק באמת הוא גבולי שיעור ושכל גבוליים חלקים
קדמו הרי מוגבל שהוא ומאחר כו' החלקים ברבוי ויתגדל
בחי' הי' שלא בהכרח הרי לפניו שהי' מה והנה ההעדר,
מאין ומחודש נברא הוא שהזמן התבאר והנה כלל, זמן
ואפי' זמן בחי' בלי לבד הי' ית' והוא הברואים, ככל ליש
ח"ו הי' לא שלנו כזמן הגלגל ע"י משוער הבלתי המשך
ובהכרח גבוליים לחלקים מתחלק הוא הרי סוף כל סוף כי

כנ מחודש הוא וא"כ בע"ג למעלהשהוא הי' אלא "ל
נעלם הוא ומה ואיך שבזמן ממציאות רב עילוי מעלה
בבירור אנו יודעים אבל נעלם, ית' שעצמותו כמו מאתנו
המהות השגת ולא המציאות ידיעת מעין וזוהי הוא שכן
באופן הרוחנית מציאת ברור יודעים שאנו וכמו פ"ב, שנת'

החוקרים כל שהרי במקום ההגבלה מגדר שלמעלה
כלל מקום מציאת אין הט' מגלגל שלמעלה א' פה הסכימו
ודעת ברורות בראיות והוכיחו מהרמ"ק בפרדס כמ"ש
ג"כ תתפרש מוגבל שהזמן על הנז"ל שהראי' נקל לנבון
הריקות אפי' ר"ל שהמקום לעין נראה כמעט שאת ביתר
לאמות לחלקים מתחלק הוא שהרי מוגבל העולם שבחלל
שלמעלה המציאות והנה וכנ"ל, כו' ואצבעות וטפחים
הריקות מציאת כמו מקום ממציאת מושלל הט' מגלגל
שם שאינו וכיון באמת המקום שזהו העולם שבחלל
להיות יכול איך ההוא המציאות מהות על המשכיל יתפלא
להיות א"א מדצח"מ השפל שבעולם גשם שכל מקום בלי
הוא כן מ"מ וע"כ הנ"ל הריקות שהוא במקום אלא עומד
על הוא וכמ"כ המהות השגת ולא המציאות ידיעת וזהו
ולא הנ"ל מציאות ברור יודעים אנו זמן שבלתי המציאות
המקום שאין כמו כי כלל יפלא לא וזהו מהות, השגת
כו': הזמן כמ"כ בערכו אינו והרוחני לגשמי', אלא מחוייב

'ג בראשית רבה במדרש המבואר המאמר ידוע
שהי' מלמד סימן בר יהודה א"ר ערב ויהי ע"פ
בה"ע קודם זמן שהי' מדבריו שיראה לכן, קודם זמנים סדר
לק"מ, באמת אמנם בדוחק, לפרשו המפרשים בו ונדחקו
יותר דק הוא הזמן וסדר הזמן, לסדר זמן בין הפרש יש כי
שהי' שכוונתו הוא הזמן סדר ועל כמשי"ת הזמן מענין
שנברא אלא הש"י כמו קדמון איננו הוא גם אך לכן קודם
ר' שאמר וע"ד הרבה לעולם שקדם אלא ההעדר אחר ג"כ
דין ואמר ומחריבן עולמות בונה שהי' מלמד שם אבוהו
הנ"ל עולמות בנין שהתחיל ומאז לי הניין לא ודין לי הניין
רוחניים ענינים הם הנ"ל העולמות כי הזמן סדר נמצא הי'
זמן בהם הי' שלא עד כמשי"ת שלנו השפל מעולם נעלים
שנברא ולאחר הזמן סדר הנק' המציא' אלא כשלנו גשמי
הגלגל, בתנועת המשוער שלנו גשמי הזמן הי' העולם
אלא היה לא הזמן סדר גם הנ"ל העולמות בנין קודם אמנם
כנ"ל. לגמרי הזמן מן למעלה שהוא הוא לבדו ית' הוא הי'
תרומה בפ' זהר מאמר ביאור להקדים יש זה, ולהבין
באורייתא עלמא וברא באורייתא אסתכל קוב"ה דקס"א
לי' וברא מלה בהאי אסתכל אור יהי אלקים ויאמר כתיב
כתיב לא אומן אמון אצלו ואהי' הה"ד ומלה מלה בכל וכן
באסתכלותא קוב"ה אלא עלמא ברא דאורייתא לאו
דמשמע וצ"ל ע"ש, לענינינו עכת"ד עלמא ברא דאורייתא
הוא והלא ח"ו לברוא באפשרי הי' לא ההסתכלות שבלתי
יצרך ולמה אח"כ המסתכל הוא התורה שכותב ית'
הרבוי שהתהוות פ"ד נת"ל כי והענין שכתב, במה להסתכל
נמשכת ההארה היות מחמת הוא ב"ה הפשוט האחד מן
כך הכלים שינויי ולפי שונים מכלים כלים שהם הי"ס ע"י
כלים י' התהוות כי ג"כ רמזנו ושם הנפעלים שינויי יהיו
הפשוט האחדות מן שונים כלים בחי' שהם בעצמן הללו
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קנח   

נמשכו לא שמתחלה והוא אמצעית בחי' ע"י ג"כ הי' ית'
הנק' והוא מעשר הכלולה א' כלי אלא כלים י' בבחי' כלל
התחלקות בו ניכר ולא א' בכלי כולם שעקודים עקודים
וכמ"ש בע"ח כמ"ש ההיולי כמו אלא ח"ו לעשר כלל
להתלבש הנפש חיות ירידת מראשית לזה משל ג"כ במ"א
שאז האיברים בפרטות שמתלבש טרם הגוף באיברי
כאחד אח"כ שנמצאו המחולקים הכחות כל בו נכללים
קרירות במוח כמו זמ"ז שונים הם שלאח"כ ואע"פ ממש
עד כלל זה ממהות אינן במקורן בעודן מ"מ חמימות ובלב
בבחי' כלולי' כלים הי' כח נתהוו וכן ממש א' בבחי' שהיו
ובל' האריז"ל בל' דעקודים ע"ס הנק' וזהו ממש, א'
ומקורים שרשים שהם במאצילן הגנוזות י"ס נקראו הרמ"ק
ידם ועל ובהם הגאונים בל' צחצחות ונקראו דאצילות לי"ס
שהם דנקודים י"ס אח"כ להיות הפשוט ב"ה מא"ס נמשך
קץ אין עד מי' י' מתכללים בברודים ואח"כ ממש כלים י'
שבחסד מחסד כי שיעור לאין הנבראים רבוי התהוות ומהם
מחסד הנמשך המציאות מן שונים מציאות יומשך שבחסד
מספר [היש ע"פ במ"א וכמ"ש וכו' שבגבורה שבחסד
י"ג (חגיגה מספר אין ולגדודיו ג')] כ"ה (איוב כו' לגדודיו
מאח"פ נמשכים הם הללו דעקודים י"ס והנה יעו"ש, ב')
הוא דא"ק אח"פ שבחי' ונמצא בע"ח כמ"ש דא"ק
הפשיטות בתכלית פשוט שהוא ב"ה א"ס בין הממוצע
כלים שהם דאצי' לי"ס כלל איהו מדות אינון מכל ולאו
ידו ועל כא' הי"ס שכולל כללית בחי' הוא כי כנ"ל שונים
כמ"ש היינו ענינו וביאור י"ס התהוות ב"ה מא"ס נמשך
(שהם הצחצחות ג' ענין בביאור פ"ג י"א בשער הרמ"ק
ולפמ"ש ממש בעצמות גנוזות שהם לדעתו הגנוזות הנק'
וז"ל כמשי"ת) בלבד דא"ק אח"פ בבחי' הוא האריז"ל

בשכללב יתיישב יפה ביאור אלו נעלמות ג' הענין אר
דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו לא כי והענין המשכיל
מציאות איזו להוות בשכלו האדם ידמה כאשר כי דרכינו
ויצייר ידמה אם ואף תפעיל לא מחשבתו הנה שיהי'
כלא הי' עכ"ז להוות ברצונו אשר המציאות צורת בשכלו
כי מהכח שלם הפועל ונמצא לפועל ויצא יפעל עד הי'
והפועל כלל ושלימות מציאות לו ואין המציאות חסר הכח
פעולתו כן ואין דבר אין וזולתו והמציאות העיקר הוא
להוות ברצונו עלה כאשר כי הקב"ה ממ"ה של והוייתו
כולו ונצטייר נאצל אז והקדוש הטהור אצילות ולהאציל
עד עמו מתייחד מציאות אלא ח"ו בו שינוי בלי בעצמותו
הוא אלא כלל הבדל ההוא והמציאות המאציל בין שאין
נייחס אם ואף א' ושרש א' ועצם א' דבר הכל והם
קדמון אור שהם נבאר כאשר הג' בחי' אל ההוא האצילות
בערך אלא עצמותם בערך חלוקם בחי' אין ומצוחצח צח
עכ"ל כו' ומתאצלות המתפשטות הספי' שהם ענפיהם בחי'
ב"ה לפניו הרצון עלות שבחי' מובן דבריו וביאור לענינינו,

י"ס ממהות ואינו מיוחד א' רצון הוא באמת הרי י"ס להוות
כמש"ל והיינו ממש הי"ס שרש התהוות שהוא עם הגלוים
כל נתהוו מי"ס כי ולהיות א', כלי שהם העקודים בענין
שרש ההוא שברצון מובן הרי בהם אשר וכל העולמות
שנמשכו שבעולם הנבראים פרטי כל ג"כ נשרשו הי"ס
ע"י ממש נתהוו וכולם להוות ברצונו עלו שכולם מי"ס
כשאדם למשל א' בבחי' יחד כלולים שהיו אלא זה רצון
מ"מ מעשיות כמה בו שיש א' ענין לעשות בדעתו עולה
מ"ש וז"ס כולם, וכוללת היא אחת ההיא והמחשבה הרצון
בחי' משא"כ העשי' בסיום מסתיימי' א"ק שרגלי בע"ח
האור הוא א"ק כי להיות פרסא, יש לבי"ע שבינו אצילות
היינו א"ק רגלי ע"כ כא' ההשתלשלות כל הכולל כללי
האצי' משא"כ העשי' עד מגיע עשי' לבחי' כולל היותו
מבואר והנה וד"ל: א' פרט שהעשי' כמו א' פרט הוא
שהם דא"ק אח"פ בבחי' הוא זו התכללות דבחי' למעלה
מא"ס הקו בחי' הוא פנימיותו משא"כ שבו חיצוני' כלים
כללי אור נק' להיות אפי' בערך ואינו בתכלית הפשוט ב"ה
שבכלל מה אלא בפרט ואין הפרט מעין הוא הכלל הרי כי
בחי' ולכן כלל איהו מדות אינון מכל לאו ב"ה ואא"ס
לאחר ג"כ נאצל באמת הוא הרמ"ק שכתב הזה הרצון
קוב"ה הזהר וז"ש האריז"ל, בשם למעלה כמ"ש הצמצום
מבחי' שהוא דוקא אסתכל עלמא, וברא באורייתא אסתכל
כללי אור שנק' דא"ק החיצוני' כלים שמבחי' דא"ק עיניים
מבחי' היא כי הקדמוני משל שנק' התורה שרש הוא ושם
תורה שלמעלה חכמה נובלות כמאמר דא"ק חו"ב חיצוני'
שע"י העולם מהוה א"ס האור ידה ועל בה הנה י"ז) (ב"ר
פי' עלמא ברא דאורייתא ולאו בפרט אח"כ נמשך הכלל
הפרטי' בורא שהא"ס אלא ח"ו בורא עצמה שהמחשבה לא
היינו אור ויהי כתיב באורייתא הכללי' המחשבה ע"י
בו אסתכל הנ"ל כללי' במחשבה כלול שהי' האור מציאת
ב"נ ולכן כו' פרטי אור בבריאת גילוי לידי לבא והמשיכו
בכל בתורה דיבורו ע"י כי עלמא מקיים באורייתא דעסיק
אל הכלל ע"י ב"ה מא"ס וחיות האור המשכת גורם פרט
שהדיבור א') ס"ה (שבת בהוה חכמים דברו וז"ס הפרט
הוא חייב בהן שהחובל עד"מ שרצים בח' חכמים של
וכמ"ש שבתורה הדברים בכל וכן ושרשן אותן המהוה
הוא העולמות השתלשלות שסדר מזה מובן ונמצא במ"א,
מא"ס הנמצאים פרטי התהוות להיות כדי ופרט כלל בבחי'
והכלל כנ"ל ג"כ הכלל מן מעלה למעלה שהוא ב"ה
ואח"כ דנקודים י"ס נפרטו ואח"כ א"ק בחי' הוא הראשון
התכללותם ע"י בספי' רבות מציאיו' להיות בברודים נפרטו
מכל שיומשך הנבראים פרטי לגבי כלל בחי' א' וכל זמ"ז
ק"פ מיכאל מחנה נמשך מחסד כמו בבי"ע ספי' מציאות
ההם, הנבראים פרטי לגבי כלל בחי' הוא החסד הרי אלף
יותר התחלקות בבחי' בא הוא למטה יותר שנמשך מה וכל
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אינו שהפרט דהיינו שבכלל מה אלא בפרט אין ועכ"ז
בהתחלקות שבא מה רק אלא הכלל לגבי התחדשות
שהיו אלא הפרטי' כל נמצאו בהכלל גם ולעולם פרטיות
הדקדוקים פרטי שכל הגמרא לגבי המשנה כמו בהתכללות
איכא מי אילפא וכמאמר שבמשנה בכלל נכללו שבגמ'
וכן כ"א) (תענית ממתני' לי' פשיטנא ולא לי דשאיל מידי
בכתובי דכתיבי מידי איכא מי ט') (שם דר"ל ינוקא מאמר
א"ק הוא הראשון שהכלל וכנ"ל כו' באורייתא רמיזי ולא
כללי אור קראו ז"ל והה"מ א' בחי' הוא כולם כולל שהי'
מראש הדורות קורא וז"ס בפרטות אח"כ נמשך וממנו
כל הן והדורות א"ק בחי' הוא ראש פי' ד') מ"א (ישעי'

לידי לבא ממנו שנקראו דאבי"ע ההשתלשלות של הסדר
של שמציאותו לכאן בא ראובן שאומר כמי מההעלם גילוי
לכאן לבא ממקומו נעתק זו שבקריאה אלא כבר הי' ראובן
ענין שהוא כללי אור א"ק בחי' בראש הי' הדורות כל כך
הדורות כל סוף עד ומביט שצופה הקדומה המחשבה

כולם נתהוו זו שהמציאותשבמחשבה הרמב"ם אמר (ולכן
מקרה אלא מהותן אמתת אינו לנו הנראה הנבראים של
בעודו הוא שלו אמיתי שהמציאות משום לו קרה אשר
שנק' הנ"ל כללי אור בבחי' ור"ל ית' הבורא במחשבת
בל' הגנוזות וי"ס צחצחות ונק' כנ"ל הקדומה מחשבה
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ואיתא וגו', קרך אשר וגו' עמלק לך עשה אשר את
הקב"ה אמר תצא כי ס"פ בבחיי הובא במד"ת
ואחת כאן א' בתורה לכם שכתבתי זכירות שתי לישראל
אתם הרי כן עשיתם אם בהם זהירי' הוו וגו', תמחה מחה
ואפר, עפר ואנכי שנא' לאפר שנמשל אברהם של בנים
דכתי' מצרי' של לשיעבודה עצמיכם התקינו לאו ובאם
אחר הי' עמלק מלחמת הלא צ"ל ולכאו' ובלבני'. בחומר
אגג את והניח הצאן מיטב על חמל כי הגם ושאול יצ"מ,
ומהו במצרי' שנית ישראל שנשתעבדו מצינו לא מ"מ חי

מצרים. של לשעבודה עצמיכם התקינו שאו'
'גוי ראשית בי' דכתי' עמלק קליפת ענין בהקדם

אובד עדי ואחריתו הואעמלק הלא יפלא ולכאו'
כל על יתר אובד עדי אחריתו יהי' ולמה גוי' הראשית
לקרוא ברורה שפה עמי' אל אהפוך אז כי בהם דכתי' הגוי'
כל דהנה הוא והענין א'. שכם ולעבדו ה' בש' כולם
למדות מנגדי' ה"ה וכו' הכנעני אומות הז' אפי' האומו'
אין ארז"ל שע"ז הרעות, מדות ז' בחי' הם ובעבודה לבד,
שהרוח שטות רוח בו נכנס א"כ אלא עבירה עובר אדם
שע"י לו שנדמה בסש"ב וכמ"ש האמת, על מכסה שטות
והיינו ית', מאחדותו כלל נפרד יהי' לא הזה הדבר שיעשה
הי' אם אבל נפרד, יהי' לא שעי"ז מכסה שטות שהרוח
אופן בשום עושה הי' לא ית' מאחדותו יפרד שעי"ז יודע
לא שעי"ז לו שידמה מכסה שטות שהרוח כ"א בעולם,
אבל הרע. לבו תאות ימלא לא מדוע א"כ כלל נפרד יהי'
פי' בו, למרוד ומתכוין רבונו את שיודע הוא עמלק ענין
שהוא איך האין, וחיות חידוש ענין ומרגיש היטיב שיודע
מורד הוא ומ"מ היש את רגע ובכל עת בכל ומחי' מהוה
בכוונה ומתכוין פי' למרוד, ומתכוין תי' רומז וע"ז בו,

שמי' כלפי אפי' שחוצפה וע"ד כו' הידוע היפך לעשות
לשאר דומה ואינו כלל לבררו א"א לזאת ואי כו' מהני
מנגדי' ה"ה שהם כו' אהפוך אז כי בהם דכתי' האומות
וה"ע האמת, על שמכסה שטות הרוח שז"ע לבד למדות
לב שלבו מה לעשות הרע לבו מתאות התאוה התגברות
שני בה יש זו עבירה דבר עשיית בענין והרי חפץ, כסיל
דוקא אינה שהיא עצמה המתאוה כח בחי' הא' דברי',
המתאוה כח רק כ"א זו עבירה דבר עשיית להתאוות
באהבה להיות יכול הי' זה המתאוה בכח שבאמת בעצם,
התואר הוא המתאוה כח של הלבושי' רק לאלקות, עזה
הנה רע, בלבוש הזה המתאוה כח בחי' שציור והציור,
אמנם וכל, מכל לדחותו צריכי' כ"א לברר א"א זה לבוש
שיהי' הקצה אל הקצה מן להפוך יכול המתאוה כח עצם
שארז"ל וזהו לאלקות. אש ברשפי האהבה תוקף בבחי'
איך יפלא דלכאו' וביצה"ר ביצ"ט יצריך בשני לבבך בכל
הוא הנה שהיצה"ר כנ"ל זהו אך ה', לאהבת ישוב היצה"ר
המתאוה כח את ולעורר תאוה, להתאות המסית כח רק
רצון היפך לעשות מסיתו הוא כי ואם האדם, בנפש שיש
המלך בן עם הזונה כמשל זהו באמת אמנם העליון,
להיות להפכו יכולי' ולכן א', דקס"ג תרומה בזהר המבואר
בגילוי הוי' לאהבת ישוב היצה"ר שגם לבבך בכל ואהבת
בכח הוא כ"ז הנה אך הזונה. כמשל פנים בהסתר ולא
את שיודע הוא עמלק קליפת ענין אבל שבנפשו, המתאוה
בטוב ומבין היטיב יודע הוא הרי בו למרוד ומתכוין רבונו
ומה בו, למרוד מכוין הוא ומ"מ מאין יש חידוש ענין
התואר כענין הוא זו כוונה שהרי הכוונה את להפוך יכולי'

דת הרע מלבוש יכולי'והציור אין שג"ז אומו' שאר אוות
קלי' בחי' הוא ועד"ז וכל, מכל לגמרי לדחות כ"א לברר
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קנט    

אינו שהפרט דהיינו שבכלל מה אלא בפרט אין ועכ"ז
בהתחלקות שבא מה רק אלא הכלל לגבי התחדשות
שהיו אלא הפרטי' כל נמצאו בהכלל גם ולעולם פרטיות
הדקדוקים פרטי שכל הגמרא לגבי המשנה כמו בהתכללות
איכא מי אילפא וכמאמר שבמשנה בכלל נכללו שבגמ'
וכן כ"א) (תענית ממתני' לי' פשיטנא ולא לי דשאיל מידי
בכתובי דכתיבי מידי איכא מי ט') (שם דר"ל ינוקא מאמר
א"ק הוא הראשון שהכלל וכנ"ל כו' באורייתא רמיזי ולא
כללי אור קראו ז"ל והה"מ א' בחי' הוא כולם כולל שהי'
מראש הדורות קורא וז"ס בפרטות אח"כ נמשך וממנו
כל הן והדורות א"ק בחי' הוא ראש פי' ד') מ"א (ישעי'

לידי לבא ממנו שנקראו דאבי"ע ההשתלשלות של הסדר
של שמציאותו לכאן בא ראובן שאומר כמי מההעלם גילוי
לכאן לבא ממקומו נעתק זו שבקריאה אלא כבר הי' ראובן
ענין שהוא כללי אור א"ק בחי' בראש הי' הדורות כל כך
הדורות כל סוף עד ומביט שצופה הקדומה המחשבה

כולם נתהוו זו שהמציאותשבמחשבה הרמב"ם אמר (ולכן
מקרה אלא מהותן אמתת אינו לנו הנראה הנבראים של
בעודו הוא שלו אמיתי שהמציאות משום לו קרה אשר
שנק' הנ"ל כללי אור בבחי' ור"ל ית' הבורא במחשבת
בל' הגנוזות וי"ס צחצחות ונק' כנ"ל הקדומה מחשבה
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ואיתא וגו', קרך אשר וגו' עמלק לך עשה אשר את
הקב"ה אמר תצא כי ס"פ בבחיי הובא במד"ת
ואחת כאן א' בתורה לכם שכתבתי זכירות שתי לישראל
אתם הרי כן עשיתם אם בהם זהירי' הוו וגו', תמחה מחה
ואפר, עפר ואנכי שנא' לאפר שנמשל אברהם של בנים
דכתי' מצרי' של לשיעבודה עצמיכם התקינו לאו ובאם
אחר הי' עמלק מלחמת הלא צ"ל ולכאו' ובלבני'. בחומר
אגג את והניח הצאן מיטב על חמל כי הגם ושאול יצ"מ,
ומהו במצרי' שנית ישראל שנשתעבדו מצינו לא מ"מ חי

מצרים. של לשעבודה עצמיכם התקינו שאו'
'גוי ראשית בי' דכתי' עמלק קליפת ענין בהקדם

אובד עדי ואחריתו הואעמלק הלא יפלא ולכאו'
כל על יתר אובד עדי אחריתו יהי' ולמה גוי' הראשית
לקרוא ברורה שפה עמי' אל אהפוך אז כי בהם דכתי' הגוי'
כל דהנה הוא והענין א'. שכם ולעבדו ה' בש' כולם
למדות מנגדי' ה"ה וכו' הכנעני אומות הז' אפי' האומו'
אין ארז"ל שע"ז הרעות, מדות ז' בחי' הם ובעבודה לבד,
שהרוח שטות רוח בו נכנס א"כ אלא עבירה עובר אדם
שע"י לו שנדמה בסש"ב וכמ"ש האמת, על מכסה שטות
והיינו ית', מאחדותו כלל נפרד יהי' לא הזה הדבר שיעשה
הי' אם אבל נפרד, יהי' לא שעי"ז מכסה שטות שהרוח
אופן בשום עושה הי' לא ית' מאחדותו יפרד שעי"ז יודע
לא שעי"ז לו שידמה מכסה שטות שהרוח כ"א בעולם,
אבל הרע. לבו תאות ימלא לא מדוע א"כ כלל נפרד יהי'
פי' בו, למרוד ומתכוין רבונו את שיודע הוא עמלק ענין
שהוא איך האין, וחיות חידוש ענין ומרגיש היטיב שיודע
מורד הוא ומ"מ היש את רגע ובכל עת בכל ומחי' מהוה
בכוונה ומתכוין פי' למרוד, ומתכוין תי' רומז וע"ז בו,

שמי' כלפי אפי' שחוצפה וע"ד כו' הידוע היפך לעשות
לשאר דומה ואינו כלל לבררו א"א לזאת ואי כו' מהני
מנגדי' ה"ה שהם כו' אהפוך אז כי בהם דכתי' האומות
וה"ע האמת, על שמכסה שטות הרוח שז"ע לבד למדות
לב שלבו מה לעשות הרע לבו מתאות התאוה התגברות
שני בה יש זו עבירה דבר עשיית בענין והרי חפץ, כסיל
דוקא אינה שהיא עצמה המתאוה כח בחי' הא' דברי',
המתאוה כח רק כ"א זו עבירה דבר עשיית להתאוות
באהבה להיות יכול הי' זה המתאוה בכח שבאמת בעצם,
התואר הוא המתאוה כח של הלבושי' רק לאלקות, עזה
הנה רע, בלבוש הזה המתאוה כח בחי' שציור והציור,
אמנם וכל, מכל לדחותו צריכי' כ"א לברר א"א זה לבוש
שיהי' הקצה אל הקצה מן להפוך יכול המתאוה כח עצם
שארז"ל וזהו לאלקות. אש ברשפי האהבה תוקף בבחי'
איך יפלא דלכאו' וביצה"ר ביצ"ט יצריך בשני לבבך בכל
הוא הנה שהיצה"ר כנ"ל זהו אך ה', לאהבת ישוב היצה"ר
המתאוה כח את ולעורר תאוה, להתאות המסית כח רק
רצון היפך לעשות מסיתו הוא כי ואם האדם, בנפש שיש
המלך בן עם הזונה כמשל זהו באמת אמנם העליון,
להיות להפכו יכולי' ולכן א', דקס"ג תרומה בזהר המבואר
בגילוי הוי' לאהבת ישוב היצה"ר שגם לבבך בכל ואהבת
בכח הוא כ"ז הנה אך הזונה. כמשל פנים בהסתר ולא
את שיודע הוא עמלק קליפת ענין אבל שבנפשו, המתאוה
בטוב ומבין היטיב יודע הוא הרי בו למרוד ומתכוין רבונו
ומה בו, למרוד מכוין הוא ומ"מ מאין יש חידוש ענין
התואר כענין הוא זו כוונה שהרי הכוונה את להפוך יכולי'

דת הרע מלבוש יכולי'והציור אין שג"ז אומו' שאר אוות
קלי' בחי' הוא ועד"ז וכל, מכל לגמרי לדחות כ"א לברר
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קס   

שבירתו חרס כלי ע"ד רק בירור בדרך לבררו שא"א עמלק
וכן שבירה, כ"א אחר הכשר מועיל שאינו תקנתו זהו
תיקונו, זהו ואיבודו איבודו, רק מועיל אינו עמלק בקלי'
הקלי' שהוא היינו גוי' ראשית להיותו לזה הסיבה ועיקר
ולכן המדות, מקור מוחין מבחי' שהוא הדעת נגד המנגד
מכל לגמרי אובד עדי אחריתו כ"א בירור בדרך לבררו א"א

כך עשיתם אם שאומר המדרש דברי יובן ומעתה כו'. וכל
בעיניו ורע שזוכר היינו עמלק, דמחיית הזכירה ענין היינו
רע להיותו ממנו רחוק שהוא מה מלבד פי' דעמלק, הרע
כזה, רע וענין אופן מציאת ענין על דואג הוא הנה בעיניו
ואנכי שנא' לאפר שנמשל אברהם של בנים אתם הרי אז

ואפר. עפר
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כל‰Â‰טז. ובדקות בגסות שהם יש הנ"ל הדברים כל
עד בעבודה, ומדרגתו מעלתו לפי ואחד אחד
כל בעצמו אותם מרגיש שאינו כך כל בדקות להיות שיכול
מכלל שאינו שחושב דהיינו בנפשו, בהעלם ישנם אבל כך
ובאשר הנ"ל. בכלל כן גם זה הרי ובאמת הנ"ל הדברים
שהיא פרטית רעה מדה מאיזה יותר מאד גרוע הזה הענין
שאינו לכלל דומה אינו ופרט אחרא מהסטרא אחד פרט
באיזה כשהוא לבד פרט רק להיותה וגם כך, כל בתוקף
שהיא אחרת רעה במדה יפול שלא להיות יכול רעה מדה
הכולל כלל שהוא חנם שנאת כן שאין מה כו', אחר פרט
וההתחלקות, הפירוד ענין שהוא אחרא הסטרא כללות
ההיפך והוא כנ"ל, כו' רעות המדות כל וסיבת מקור והוא

מי לזאת שיתבאר. וכמו כנ"ל הוי' שם לכללות ומנגד
ולא אחרא והסטרא הקליפה בתוך תהיה שלא לנפשו שחש
לעבוד מלאכתו את יעשה אם כי ח"ו, רעות במדות יפול
כו', הטבעים מדותיו ויזכך ויברר למהוי כדבעי ה' את
נשמת ה' נר הנר לאור חיפוש אחר בחיפוש לחפש צריך
הרע פרטי חלקי כל למצוא ובסדקים בחורין ולבדוק אדם
מברר ואינו אמיתית מעבודה אותו המונעים (שהם הנ"ל
ילך ואז מנפשו, לגמרי ולבערם כנ"ל) כו' מדותיו ומזכך
המדות וזיכוך ביטול בבחינת בתפלה בעבודה דרכו לבטח

כו'. כדבעי ומצוות התורה וקיום
Âרעות מדות לכל ומקור כלל להיותה חנם שנאת

לגמרי. וביעור ביותר חיפוש צריכה
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וו יע הי צה ע י וה מו צ ע ו – ועצמיי י חמי וה
יחהש ימיו וחני – היווני חממ ינ ו המחמה נצחו – יושע ממנה

וו שו מצוי שהו ה ו יעי עי והנצחו ו

‰z‡Â"את רבּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ¿«»ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
והּנה נקמתם". את נקמּת ּדינם את ּדנּת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָריבם
אין אֹור ּדעצמּות העצמּיים הרחמים הם הרּבים" ּברחמי"ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
האהבה הינּו ועצמית, נצחית אהבה ׁשהם הּוא ּברּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָסֹוף
ועצמּות סֹוף אין ּדעצמּות העצמית ההתקּׁשרּות מּצד ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָהּבאה

מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל הּנׁשמה ּדעצם להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּנׁשמה,
והתּגּלּות מּמׁש, אחד הּוא הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ְְְְִֵֶַַַָָָועצמּות
ּדעצמּות ונצחּיים עצמּיים הרחמים ׁשהם הרּבים" רחמי"ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
זמן ׁשהּוא ּדוקא, צרתם ּבעת מתּגּלים ליׂשראל סֹוף ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
אלקּות. עניני ּכל על והסּתרים העלמֹות ּברּבּוי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּגלּות
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ואילך.*) 63 ע' תש"א - המאמרים בספר נדפס

   

ּבכלל ּבעֹולם מעלה ׁשל הּגּלּוּיים ּבזמן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָולכאֹורה
ׁשּלמעלה ּגּלּוּיים אז ׁשהיּו הּבית ּבזמן ּכמֹו ּבפרט, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּוביׂשראל
ּגפנֹו ּתחת איׁש ּבמנּוחה היּו ויׂשראל ּכל, לעין ּבגּלּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמהּטבע
הּוא ּכזה זמן הּנה הּמעלה, ּבתכלית והיּו ּתאנתֹו ּתחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואיׁש
ּד"אתֹותינּו הּגלּות ּבזמן אבל עצמּיים. רחמים לגּלּוי ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻמסּגל
ההעלמֹות ורּבּו מה", עד יֹודע אּתנּו ואין ראינּו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
הארצֹות ּבכל ּומפרד מפּזר יׂשראל ו[עם] ּבמאד, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻוההסּתרים
אלקּות עניני וכל ּומדּכאים, מעּנים ּגֹולים ּבראׁש ְְְְְְְְֱִִִִִֵָָֹֹֻֻוהֹולכים

רּוחנּיים ענינים ואפּלּו ּומצוֹות ּוׁשפליםּתֹורה מבּזים ְְְְֲִִִִִִִִַָָָָֻ
הּנה ליעקב, היא צרה ועת הּצּורה, על החמר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּבהתּגּברּות
הרּבים, רחמי התּגּלּות היא ּדוקא ׁשאז יּוׁשע ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנה
את נקמּת ּדינם, את ּדנּת ריבם, את ּד"רבּת היא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוההתּגּלּות
היֹות ועם הּמלחמה, נּצּוח ּבא הּנה מּמילא ּובדר ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנקמתם",
אבל טבעית, הלּבׁשה ענין ׁשהּוא מלחמה ּבדר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיה
ּביד ּגּבֹורים "מסרּת ׁשּזהּו נּסי, ּבאפן היה הּנה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאמת
היתה צרתם ּבעת והּצעקה כּו', מעּטים" ּביד רּבים ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָחּלׁשים,
מלחמה היתה הּיונים ּדמלחמת אחד", הוי' אלקינּו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ"הוי'
להׁשּכיח הּוא מלחמּתם ענין עּקר ּכל אׁשר ּתמידית ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָרּוחנית
והינּו ,יתּבר רצֹונֹו חּקי על ּולהעביר הוי' ּתֹורת ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֻאת

ולׁשּכח עליו מסּכים אנֹוׁשי ּׁשהּׂשכל מה ללמד ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּצריכים
הוי' ּתֹורת איז ּדאס אז פארגעסן מאכן הוי', ּתֹורת ,אׁשהיא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָ

געטליכקייט ּדי אּפׁשאפן ,יתּבר רצֹונֹו חּקי על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּולהעביר
זיין זאל עס אתבאּון ּולנּצח מלּמדה", אנׁשים "מצות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּבהבנה הוי' ידיעת ׁשהּוא ׁשמע קריאת ידי על הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּמלחמה
נמצא, ּכל ממציא ראׁשֹון מצּוי יתּבר ׁשהּוא לידע ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוהּׂשגה
אּלא נמצאּו לא ּׁשּביניהם ּומה וארץ ּבּׁשמים הּנמצאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכל
הּמצאֹו אמּתת ענין הּׂשגת ידי ׁשעל והינּו הּמצאֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמאמּתת
ּכל ּוממציא ראׁשֹון מצּוי יתּבר ׁשהּוא מּׂשיגים אנּו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהּנה

רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ּדמהּותֹו(הּזקן)נמצא, עדן, נׁשמתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּוא ׁשּמציאּותֹו הּוא ּברּו העליֹון הּמאציל ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָועצמּותֹו
וׁשלֹום, חס לֹו ׁשּקדמה עּלה מאיזה עלּול ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעצמּותֹו
הּמחלט ואפס מאין יׁש לברא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻהּנה

לּיׁש קֹודמת אחרת וסּבה עּלה ׁשּום ּדמאמּתתּבלי והינּו הּזה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא מּובן הּוא הּנה מעצמּותֹו הּוא ׁשּמציאּותֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָהּמצאֹו
ּכל הּממציא הּוא רק הּנה ראׁשֹון מצּוי ולהיֹותֹו ראׁשֹון, ְְְִִִִִֵַַַָָָמצּוי
ּומה וארץ ּבּׁשמים הּנמצאים ּכל הּנה ּכן על אׁשר ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנמצא,
מאמּתת אּלא נמצאּו לא מציאּותם ענין ּכל הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּביניהם,

להתהּוּותם. קֹודמת אחרת וסּבה עּלה ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמצאֹו
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חכמה).א. שהיא מפני התורה את ללמוד (רק הוי' תורת שזהו רקב.להשכיח המוות קיו) יהיה ושזה האלקות ני לבל
.(מתו
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קסי    

ּבכלל ּבעֹולם מעלה ׁשל הּגּלּוּיים ּבזמן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָולכאֹורה
ׁשּלמעלה ּגּלּוּיים אז ׁשהיּו הּבית ּבזמן ּכמֹו ּבפרט, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּוביׂשראל
ּגפנֹו ּתחת איׁש ּבמנּוחה היּו ויׂשראל ּכל, לעין ּבגּלּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמהּטבע
הּוא ּכזה זמן הּנה הּמעלה, ּבתכלית והיּו ּתאנתֹו ּתחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואיׁש
ּד"אתֹותינּו הּגלּות ּבזמן אבל עצמּיים. רחמים לגּלּוי ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻמסּגל
ההעלמֹות ורּבּו מה", עד יֹודע אּתנּו ואין ראינּו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
הארצֹות ּבכל ּומפרד מפּזר יׂשראל ו[עם] ּבמאד, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻוההסּתרים
אלקּות עניני וכל ּומדּכאים, מעּנים ּגֹולים ּבראׁש ְְְְְְְְֱִִִִִֵָָֹֹֻֻוהֹולכים

רּוחנּיים ענינים ואפּלּו ּומצוֹות ּוׁשפליםּתֹורה מבּזים ְְְְֲִִִִִִִִַָָָָֻ
הּנה ליעקב, היא צרה ועת הּצּורה, על החמר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּבהתּגּברּות
הרּבים, רחמי התּגּלּות היא ּדוקא ׁשאז יּוׁשע ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנה
את נקמּת ּדינם, את ּדנּת ריבם, את ּד"רבּת היא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוההתּגּלּות
היֹות ועם הּמלחמה, נּצּוח ּבא הּנה מּמילא ּובדר ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנקמתם",
אבל טבעית, הלּבׁשה ענין ׁשהּוא מלחמה ּבדר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיה
ּביד ּגּבֹורים "מסרּת ׁשּזהּו נּסי, ּבאפן היה הּנה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאמת
היתה צרתם ּבעת והּצעקה כּו', מעּטים" ּביד רּבים ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָחּלׁשים,
מלחמה היתה הּיונים ּדמלחמת אחד", הוי' אלקינּו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ"הוי'
להׁשּכיח הּוא מלחמּתם ענין עּקר ּכל אׁשר ּתמידית ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָרּוחנית
והינּו ,יתּבר רצֹונֹו חּקי על ּולהעביר הוי' ּתֹורת ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֻאת

ולׁשּכח עליו מסּכים אנֹוׁשי ּׁשהּׂשכל מה ללמד ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּצריכים
הוי' ּתֹורת איז ּדאס אז פארגעסן מאכן הוי', ּתֹורת ,אׁשהיא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָ

געטליכקייט ּדי אּפׁשאפן ,יתּבר רצֹונֹו חּקי על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּולהעביר
זיין זאל עס אתבאּון ּולנּצח מלּמדה", אנׁשים "מצות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּבהבנה הוי' ידיעת ׁשהּוא ׁשמע קריאת ידי על הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּמלחמה
נמצא, ּכל ממציא ראׁשֹון מצּוי יתּבר ׁשהּוא לידע ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוהּׂשגה
אּלא נמצאּו לא ּׁשּביניהם ּומה וארץ ּבּׁשמים הּנמצאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכל
הּמצאֹו אמּתת ענין הּׂשגת ידי ׁשעל והינּו הּמצאֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמאמּתת
ּכל ּוממציא ראׁשֹון מצּוי יתּבר ׁשהּוא מּׂשיגים אנּו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהּנה

רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ּדמהּותֹו(הּזקן)נמצא, עדן, נׁשמתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּוא ׁשּמציאּותֹו הּוא ּברּו העליֹון הּמאציל ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָועצמּותֹו
וׁשלֹום, חס לֹו ׁשּקדמה עּלה מאיזה עלּול ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעצמּותֹו
הּמחלט ואפס מאין יׁש לברא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻהּנה

לּיׁש קֹודמת אחרת וסּבה עּלה ׁשּום ּדמאמּתתּבלי והינּו הּזה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא מּובן הּוא הּנה מעצמּותֹו הּוא ׁשּמציאּותֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָהּמצאֹו
ּכל הּממציא הּוא רק הּנה ראׁשֹון מצּוי ולהיֹותֹו ראׁשֹון, ְְְִִִִִֵַַַָָָמצּוי
ּומה וארץ ּבּׁשמים הּנמצאים ּכל הּנה ּכן על אׁשר ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנמצא,
מאמּתת אּלא נמצאּו לא מציאּותם ענין ּכל הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּביניהם,

להתהּוּותם. קֹודמת אחרת וסּבה עּלה ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמצאֹו
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חכמה).א. שהיא מפני התורה את ללמוד (רק הוי' תורת שזהו רקב.להשכיח המוות קיו) יהיה ושזה האלקות ני לבל
.(מתו
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חנן הקב"ה כאשר אך זכר, בן להם שיהיה יותר רוצים היו רחל ובאשה ממינסק, השמש יונתן, ר'
כך. על גם שמחו בבת אותם

כלומר, בן, היתה כאילו רבקה, שרה בתם, את לגדל המאושרים ההורים ביניהם החליטו זאת עם
תורה מללמד להימנע תקופה באותה אחרים רבים שנהגו כפי שלא ילדותה, משחר תורה אותה ללמד

לבנות.

ונ"ך, חומש מכן ולאחר הקריאה, לימוד תחלה ובהדרגה: רבקה, שרה עם בעצמו למד יונתן ר'
מינסק, יהודי שמא חששו הם בסוד. הדבר את שמרו והשמשית השמש אך מדרש. אגדה, גמרא, משנה,

כהלכה. שלא הדבר את יפרשו יונתן, ר' כיהן בו ביתֿהמדרש באי ובמיוחד

טובות. ולמדות למוסר חונכה בבד שבד מובן למדנית. להיות גדלה רבקה ושרה שנים עברו כך
מכיריה. עלֿידי לשבח וצויינו הוכרו וצניעותה לבה טוב

של ביתֿמדרשו ממתפללי החנווני, נתן מאיר ר' שלח שנה שבעֿעשרה לגיל רבקה שרה בהגיע
היטב ידע הוא לבנו. תינשא והצנועה הלב טובת רבקה ששרה רצה הוא השמש. אל שדכן יונתן, ר'
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בכל לשאת איפוא, מוכן, היה הוא שולחנו. על לזוג מזונות להבטחת או לנדוניה כסף יונתן לר' אין כי
הכלה. ובגדי צרכי ואפילו החתונה הוצאות כולל ההוצאות,

לאו. ולא הן לא לו השיב לא הוא כלום. בלא יונתן ר' של מביתו יצא השדכן ברם,

מסכים הוא - סבר כך - ודאי אך יונתן, ר' של השתקני מאופיו נובע הדבר כי הניח נתן מאיר ר'
ר' עם דיבר שהשדכן לאחר הקבצן. השמש עבור פז שידוך זה כי בוודאי הוא יודע סוףֿסוף לשידוך.
את לא לשלוח נתן מאיר ר' החליט - ברורה תשובה ממנו לקבל הצליח ולא ושלש פעמיים יונתן
רחל, באשה אמה, אל אם כי רבקה שרה של השתקן אביה אל ולא ממקורביו, אחד את אם כי השדכן

הבטלן. מבעלה יותר בדעתה למיושבת שנחשבה

בחשאי שודכה רבקה ששרה בעובדה לכך הסיבה את בהסבירה ברור, ב"לאו" ענתה רחל באשה
אינה נתן מאיר ר' עם השידוך שדחיית הדבר פירוש ימים. לאריכות כסגולה רכה, תינוקת בהיותה

של מיחס עליהנובעת לחץ לא גם ואיש המשודך, הוא מי גילתה לא רחל באשה אליו. שלהם ילי
כאן ברם, ימים. לאריכות כסגולה רך בגיל ילדים לשדך נפוצה, תופעה זו היתה שכן זאת, שתעשה

יותר. מאוחר שהתחוור כפי במינו מיוחד רקע לענין היה

נחמן ר' מאשר אחר לא אל היוולדה לאחר מיד שודכה רבקה שרה כי נודע חדשים מספר כעבור
היה שלא הגאוני בנו עלֿידי נודע פטירתו לאחר אשר הבלן, לייב שמעון ר' של בנו העילוי, יצחק
השמש. יונתן ור' הבלן לייב שמעון ר' - ההורים שני בין נגמר השידוך כי התברר נסתר. צדיק אלא

פחות. מאןֿדהוא עם משתדך היה לא הנסתר, הצדיק לייב, שמעון ר' כי הכל עלֿידי הובן עתה
הוא גם עצמו יונתן ר' גם ודאי - העילוי בנו עבור היוולדה, לאחר מיד יונתן, ר' של בבתו בחר אם

נסתר. צדיק

גדולי אשר יצחק, נחמן ר' העילוי יונתן: בר' קינאו פשוט, רבים, השידוך. על דיברה מינסק כל
השמש! יונתן ר' של חתנו נעשה - כחתן בו לזכות שאפו התורה וגדולי העשירים

שתקן נשאר הוא לאיחולים. בקושי השיב יונתן ר' מלא. בפה טוב" "מזל ברכת לשמש איחלו הכל
כה חתן בגורלו שנפל בכך לו שיש הזכות גודל על המברכים הערות את קיבל קל בחיוך תמיד. כמו

גאוני.

לכבוד מפוארת, נישואין חגיגת יקיים יונתן שר' ציפו רבים טובה. בשעה נקבע החתונה מועד
אשתו הכנסות בעזרת מסויים, במאמץ אך עני, שמש רק שהיה אמנם, נכון, בו. שזכה הנפלא החתן
המתפללים כל מכובדת. חתונה לקיים מסוגל היה שלו, המדרש בית מתפללי מצד ובעזרה כמיילדת
בגלל בעיקר אם כי עצמו השמש בגלל כלֿכך לא החתונה, לצרכי סיוע להושיט לב בחפץ מוכנים היו

גאונותו. על דיברה העיר שכל העילוי החתן

לא כן השערה. כחוט אפילו ודם בשר ממתנת ליהנות כלל עלה לא יונתן ר' של דעתו על ברם,
כך. לשם מיוחד באופן להתאמץ לנכון מצא

היו המוזמנים מן ארבעה ביותר. מוזרים היו היחידה בתו לנישואי יונתן ר' שהזמין האורחים
לא שאיש וקרועים בלואים בגדים עם יהודים אלה היו אורחים. להכנסת ה"הקדש" בבית אכסנאים
מינסק בתי פתחי על המחזרים הקבצנים בין נאספו מוזמנים ששהֿשבעה עוד מעולם. עליהם הסתכל
כשמש. יונתן ר' כיהן שבו המדרש בבית שהתאכסנו אורחים, שני לחתונה הגיעו מלבדם נדבה. לבקשת

הברכות. שבע את אמר והשני הקידושין, את סידר האורחים שני מבין אחד

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



קסג    

בכל לשאת איפוא, מוכן, היה הוא שולחנו. על לזוג מזונות להבטחת או לנדוניה כסף יונתן לר' אין כי
הכלה. ובגדי צרכי ואפילו החתונה הוצאות כולל ההוצאות,

לאו. ולא הן לא לו השיב לא הוא כלום. בלא יונתן ר' של מביתו יצא השדכן ברם,

מסכים הוא - סבר כך - ודאי אך יונתן, ר' של השתקני מאופיו נובע הדבר כי הניח נתן מאיר ר'
ר' עם דיבר שהשדכן לאחר הקבצן. השמש עבור פז שידוך זה כי בוודאי הוא יודע סוףֿסוף לשידוך.
את לא לשלוח נתן מאיר ר' החליט - ברורה תשובה ממנו לקבל הצליח ולא ושלש פעמיים יונתן
רחל, באשה אמה, אל אם כי רבקה שרה של השתקן אביה אל ולא ממקורביו, אחד את אם כי השדכן

הבטלן. מבעלה יותר בדעתה למיושבת שנחשבה

בחשאי שודכה רבקה ששרה בעובדה לכך הסיבה את בהסבירה ברור, ב"לאו" ענתה רחל באשה
אינה נתן מאיר ר' עם השידוך שדחיית הדבר פירוש ימים. לאריכות כסגולה רכה, תינוקת בהיותה

של מיחס עליהנובעת לחץ לא גם ואיש המשודך, הוא מי גילתה לא רחל באשה אליו. שלהם ילי
כאן ברם, ימים. לאריכות כסגולה רך בגיל ילדים לשדך נפוצה, תופעה זו היתה שכן זאת, שתעשה

יותר. מאוחר שהתחוור כפי במינו מיוחד רקע לענין היה

נחמן ר' מאשר אחר לא אל היוולדה לאחר מיד שודכה רבקה שרה כי נודע חדשים מספר כעבור
היה שלא הגאוני בנו עלֿידי נודע פטירתו לאחר אשר הבלן, לייב שמעון ר' של בנו העילוי, יצחק
השמש. יונתן ור' הבלן לייב שמעון ר' - ההורים שני בין נגמר השידוך כי התברר נסתר. צדיק אלא

פחות. מאןֿדהוא עם משתדך היה לא הנסתר, הצדיק לייב, שמעון ר' כי הכל עלֿידי הובן עתה
הוא גם עצמו יונתן ר' גם ודאי - העילוי בנו עבור היוולדה, לאחר מיד יונתן, ר' של בבתו בחר אם

נסתר. צדיק

גדולי אשר יצחק, נחמן ר' העילוי יונתן: בר' קינאו פשוט, רבים, השידוך. על דיברה מינסק כל
השמש! יונתן ר' של חתנו נעשה - כחתן בו לזכות שאפו התורה וגדולי העשירים

שתקן נשאר הוא לאיחולים. בקושי השיב יונתן ר' מלא. בפה טוב" "מזל ברכת לשמש איחלו הכל
כה חתן בגורלו שנפל בכך לו שיש הזכות גודל על המברכים הערות את קיבל קל בחיוך תמיד. כמו

גאוני.

לכבוד מפוארת, נישואין חגיגת יקיים יונתן שר' ציפו רבים טובה. בשעה נקבע החתונה מועד
אשתו הכנסות בעזרת מסויים, במאמץ אך עני, שמש רק שהיה אמנם, נכון, בו. שזכה הנפלא החתן
המתפללים כל מכובדת. חתונה לקיים מסוגל היה שלו, המדרש בית מתפללי מצד ובעזרה כמיילדת
בגלל בעיקר אם כי עצמו השמש בגלל כלֿכך לא החתונה, לצרכי סיוע להושיט לב בחפץ מוכנים היו

גאונותו. על דיברה העיר שכל העילוי החתן

לא כן השערה. כחוט אפילו ודם בשר ממתנת ליהנות כלל עלה לא יונתן ר' של דעתו על ברם,
כך. לשם מיוחד באופן להתאמץ לנכון מצא

היו המוזמנים מן ארבעה ביותר. מוזרים היו היחידה בתו לנישואי יונתן ר' שהזמין האורחים
לא שאיש וקרועים בלואים בגדים עם יהודים אלה היו אורחים. להכנסת ה"הקדש" בבית אכסנאים
מינסק בתי פתחי על המחזרים הקבצנים בין נאספו מוזמנים ששהֿשבעה עוד מעולם. עליהם הסתכל
כשמש. יונתן ר' כיהן שבו המדרש בבית שהתאכסנו אורחים, שני לחתונה הגיעו מלבדם נדבה. לבקשת

הברכות. שבע את אמר והשני הקידושין, את סידר האורחים שני מבין אחד
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על כלל ידעו לא מינסק של בעליֿהבתים הנישואיןמרבית על בעיר נודע למחרת רק החתונה. קיום
המרחץ, בבית עדיין שהחזיקה החתן, אם האלמנה, בבית לגור עבר הצעיר הזוג כן. לפני יום שהתקיימו
יצחק, נחמן לר' לאחל כדי מינסק של התורה גדולי החתונה למחרת הגיעו לשם מאגפיו. באחד וגרה
דרשת את בפניהם השמיע יצחק נחמן ר' נישואיו. על להם שנודע לאחר טוב, מזל ברכת העילוי, החתן

המופלגת. ומבקיאותו חידושיו מעומק התפעלו וכולם המקובלת, הנישואין

לו הוצעה הצעיר. לזוג מחיה מקור למצוא עצה לטכס במינסק בעליֿבתים החלו קצר זמן כעבור
ישיבה. לראש להכתירו שמחה היתה במינסק שהיו הרבות הישיבות מן אחת כל ישיבה. ראש כהונת
נהיה וטרם לעצמו ללמוד הרבה עדיין לו יש כי אמר הוא ההצעות. את לקבל סירב יצחק נחמן ר' אך
לפני מאשר התלהבות ויתר שקידה ביתר תורה ולמד ישב הוא עשה. אמנם כך אחרים. ללמד ראוי

הנישואין.

יצחק. נחמן ר' של חותנו השמש, יונתן ר' של באישיותו יותר להתעניין מינסק החלה בינתיים
ציווי עלֿפי בילדותם, עוד נעשה הנסתר, הבלן לייב, שמעון ר' של בנו לבין בתו בין שהשידוך כיוון
והתנהגותו יונתן ר' של שתקנותו כמחותנו. נסתר צדיק הוא יונתן ר' שגם ברור פטירתו, לפני הבלן
בפרישות, ואשתו יונתן ר' חיו רבות שנים כי נזכרו אנשים הזה. הרושם את יותר עוד חיזקה המסתורית

נשים. בעזרת והיא התנור מאחורי המדרש בבית ישן הוא כאשר

מוצא את ושמרו צעדיהם מכל עין גרעו לא רחל. ובאשה יונתן ר' אחרי לעקוב הכל איפוא, החלו,
הגיעה וטרם להסתיר מה אכן להם היה הנראה כפי בנחת. שלא לחוש החלו ואשתו השמש פיהם.

להתגלות. שעתם

הלכו. לאן ידע לא איש העיר. מן נעלמו רחל ובאשה יונתן ר' כי במינסק התברר אחד בהיר ביום

על עלה לא גם והדבר רבקה, שרה של למדנותה על ידע לא איש בעלה. עם במינסק נשארה בתם
הבלנית מהכנסות חי הזוג יצחק. נחמן ר' בעלה, של לגאונותו הוקדשה הלב תשומת כל הדעת.
כמסייעת מצטרפת רבקה כששרה המרחץ בבית לעבוד שהמשיכה יצחק, נחמן ר' של אמו האלמנה,

העבודה. ועל התורה על יושב יצחק נחמן ור' חותנתה, לעבודת

אך כזו, פרך עבודת לעבוד נאלצות וכלתה, האלמנה הנשים. ששתי כך על הצטערו מינסק יהודי
אחרת. פרנסה על לחשוב אפילו סירבו מצדן אלה

ר' במאומה. השתנה לא חייהם אורח אך ילדים, לשני אם כבר היתה רבקה שרה שנים. עברו כך
המרחץ בבית מתעסקות ואשתו כשאמו בשקידה, ה' ובעבודת בתורה לעסוק המשיך יצחק נחמן

המשפחות. למחיית מזה ומשתכרות
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רפ"ב כסלו ז' ה' ב"ה

וברכה. שלום

הי' האלקים מאת ההצלחה את ופעל ביקש אשר הראשון

כנראה אשר בתורה, בא[ו]רך ענינו כמבואר אברהם עבד אליעזר

מלאכו ישלח כו' אלי ויאמר כאמור אדונו אברהם ברכו בזה

דרכי. הצליח והוי' באמרו בזה התפאר וכן דרכך, והצליח אתך

קפיז גבר בילקוט ואי' מצליח, איש שנק' יוסף השני

וזהו עילוי, אחר בעילוי ונתעלה לגדולה מגדולה שדילג (מדלג),

בידו. מצליח ד' עושה הוא אשר כל כי

רוח עליך וצלחה לו ואמר שמואל, שברכו שאול השלישי

אחר. לאיש ונהפכת כו' ד'

וישמעו ויצלח, אביו דוד תחת בי' דכתי' שלמה הרביעי

ישראל. כל אליו

מעשהו. בכל יחזקיהו ויצלח בי' דכתי' חזקי' החמישי
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אל קשבת אזניך נא תהי' ד' אנא בי' דכתי' נחמי' הששי

שמך את ליראה החפצים עבדיך תפלת ואל עבדך תפלת

לרחמים. ותנהו היום לעבדך נא והצליחה

מדרך שלמעלה דבר הוא ההצלחה ענין כללות והנה

גליק מזל, בר מוצלח, איש שקורין כמו מזל, שהו"ע הטבע,

כי והטעם כת"ר שנק' מזל ערך בעה"כ בפרדס ופירש בלע"ז.

שכל, מבחי' למעלה זו בחי' להיות כו' המשפיע הוא

משכל למעלה הוא מזל משא"כ החכ', במדרי' שראשיתה

כתר. בחי' והוא

מזל אומר חנינא ר' בדבר, מחלוקת 9 מצינו בדרז"ל אמנם

וחכים, נהיר דבחמה כדאמר החכ' היא המזל (לפי מחכים

וצדקה תפלה (שאין לישראל מזל ויש מעשיר, מזל רש"י)

(דע"י לישראל מזל אין אמר יוחנן ר' רש"י), המזל, את משנה

הגדול רבינו וכ"ק רש"י). לטובה, מזלו משתנה וזכות תפלה

וא"כ דישראל, המזל הוא אין שבחי' לישראל, מזל אין פי'

בחי' הוא זה מזל אמנם לישראל, מזל דיש וכמר, כמר הוא

הכתר הוא א"ס אם שער בפרד"ס כדפי' הוא ענינו וביאור אין.

המשפעת בחינת שהוא מזל נקרא שבכתר הבינה כי פ"ז

מדרי', ב' בו יש כתר דבבחי' ע"כ שפע, להם ומזיל שבכתר,

שבו העליונה בחי' מדרי', מב' כלול ממוצע וכל הממוצע דהוא

שבו תחתונה ובחי' השכל, השפעת מגדר מעלה למעלה הוא

שנוזל מה מזל, בחי' וזהו שכל, לבחי' ומקור ראש שהוא מה

מעלה למעלה שהוא לפי אין בחי' הוא עצמו זה אמנם ונוטף,

החכ' דמציאות תמצא, מאין והחכ' וזהו שכל. מבחי' עדיין

כתר. בחי' שהוא מאין הוא השכל ראשית שהיא

מן בלמעלה פי' במזל, שתלוי מה שזהו ההצלחה והנה

דארז"ל ובשדה, בבית העניני' בכל במסחר, גם הוא השכל,

במה יודע אדם שאין כ"ב) סי' באגה"ק הובא ב נ"ד (פסחים

דכאשר הצלחה, בעלי בכמה במוחש שראינו וכמו כו', משתכר

כלל, מקום לו אין אנושי שבשכל אף דבר, איזה עושי' הם

ומי ביותר, מעולה ההוא הדבר נעשה הצלחתן גודל לפי מ"מ

ובדעת מסודר בסדר הכל ועושה יתירה בהתחכמות שמתחכם

תלוי הכל רק עשר, לנבנים לא וגם וכמ"ש מועיל, ואין יתירה

השכל. מן שלמעלה והצלחה במזל

ושנוי בתורה כתוב זה דבר אריב"ל ב') י"ט (ע"ז ובגמרא

מצליחין נכסיו בתורה העוסק כל בכתובים, ומשולש בנביאים

שמפזרים מה הוא המסחר דענין סחרה, טוב כי כתי' דהנה לו.

מרשותו מוציאם הרי ולשעה עסקים, בריבוי רב וזהב כסף

וכל ולהרויח להשתכר היא והכוונה ושם, פה רב בפיזור לגמרי

הוא הכל הנה ופקידים שכירים בהוצאת גם לפזר ירבה אשר

ועצומי'. גדולים רוחים עוד ונוסף דמפזר אחת לכוונה

דגם זאת ועוד הדרושי', האנשי' בהשגת בזה היא וההצלחה

ההצלחה העסקי' בעצם וכן וטוב, ראוי נעשה ראוי הבלתי

בשכל ומושגי' מובנים הבלתי דברי' גם עושה, אשר דכל היא

ומכוון אמת אינו אנושי בשכל המובן גם האמת ולפי אנושי,

כי ביום הנולד את לראות יחכם זה מי כי דבר, של לאמיתתו

[מבלי] לו מצליח וה' ותבונתו דעתו על עושה שהוא אלא יבוא,

יפרוץ ונחלתו ביתו וישועתו, עזרו בא מאין כלל יודע אשר

די. בלי עד במאד

גם הוא וקנין במסחר העסקים בחומריות שהוא כמו והנה

הנשמה דירידת מצליחים, שעניניו יש אשר הרוחניות, בעבודה

של תלוה, כסף אם בד"ה (כמבואר ומסחר עסק ג"כ היא בגוף

בזה, היא וההצלחה זי"ע), נבג"מ זצוקללה"ה אאזמו"ר כ"ק

התפלה ועבודת לתורה עתי' בקביעו' עושה שהוא מה דכל

החיצוניות מצד לא (באמת והזהירות המצות וקיום (לפ"ע)

בידו. מצליח ד' כו'), ממש באמת כ"א והרגילות,

ו' שהם חלוקות עבודות ששה מצינו זה ענין ובכללות

אנכי, אברהם עבד עבד, בבחי' שהוא מי היא הא' הנ"ל,

ולעשות לקיים אנכי ועבד רעיון, מכל הנעלם שכל הוא דאברם

ההצלחה, את לבקש בכחו וזה ויתעל', ית' האדון גזירת כפי

נאמנה. עבודתו להיות האדון, מאת כזאת פועל גם והוא

כללית). נשמה (כלומר בעצם נשמה בעל הוא הב'

ונח והצנע, במתון שדרכו מי דהכוונההג' הכלים. אל בא

זה ועם בטוב ומשיג יודע רחבה דעה מבעלי שהוא דאף בזה

כלל. בשכל ונתפס מושג שאינו לדבר הביטול בתכלי' הוא

מאומה, יודע אינו שהוא כזו ידיעה לידי בא שבידיעתו ומאחר

כלי נעשה בזה הנה מלמעלה, והגילוי ההשפעה היא והעיקר

מצליחים. עניניו כל להיות עליון, אור עליו גם תצלח כי

בכל בזה מתעצם והוא בירושה, בא שהנקודה מה הד'

להצלחה ראוי במעולה לחפוץ נפשו כח בכל ומתאמץ לבו,

אלקית.

בסנהדרין וכמבואר חזק, בכח התורה החזקת בעד הה'

חזקיהו של שמנו מפני סנחריב של עול חובל ארי"נ ב' צ"ד

כו', זבולון שמח אמר ולזבולן תתקל"ד) (רמז בילקוט ואי' כו',

לים פורש זבולן שהי' ע"י אלא מזבולן, גדול יששכר והלא

נבונים (שהם יששכר של פיו לתוך ונותן ובא לפרקמטיא ויוצא

בעמלו. שכר לזבולן) (יששכר לו נתן לפיכך בתורה) ועוסקי'

ציוה אשר (במועד ד' בית בבנין ומס"נ התחזקות בעד והו'

יזכה ד' רצון בגלל ומאדו בגופו לו אשר כל מוסר ולהיותו ד'),

אדם נכשל (תתקל"ה) בילקוט וכדאי' מוגבלת, בלתי להצלחה

ויחי', יעשה מה שמים בידי מיתה בה חייב שהוא בדבר

יעשה מה ולשנות לקרות יודע אינו אם כו', בתורה יתעסק

נצול. והוא צדקה של גבאי כו' ויתמנה ילך ויחי',

לכל והבטיח יעד אשר התורה, נותן צבאות ד' אלקים ואל

בלי ועושר אושר הצלחה הנותן הוא בעזרם, להיות טוב עושי

התורה בדרכי ההולכים לכל כל, בעיני וחסד חן מציאו' גבול,

כאמור. הקדש בחיבת והמצוה
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קסה    

אל קשבת אזניך נא תהי' ד' אנא בי' דכתי' נחמי' הששי

שמך את ליראה החפצים עבדיך תפלת ואל עבדך תפלת

לרחמים. ותנהו היום לעבדך נא והצליחה

מדרך שלמעלה דבר הוא ההצלחה ענין כללות והנה

גליק מזל, בר מוצלח, איש שקורין כמו מזל, שהו"ע הטבע,

כי והטעם כת"ר שנק' מזל ערך בעה"כ בפרדס ופירש בלע"ז.

שכל, מבחי' למעלה זו בחי' להיות כו' המשפיע הוא

משכל למעלה הוא מזל משא"כ החכ', במדרי' שראשיתה

כתר. בחי' והוא

מזל אומר חנינא ר' בדבר, מחלוקת 9 מצינו בדרז"ל אמנם

וחכים, נהיר דבחמה כדאמר החכ' היא המזל (לפי מחכים

וצדקה תפלה (שאין לישראל מזל ויש מעשיר, מזל רש"י)

(דע"י לישראל מזל אין אמר יוחנן ר' רש"י), המזל, את משנה

הגדול רבינו וכ"ק רש"י). לטובה, מזלו משתנה וזכות תפלה

וא"כ דישראל, המזל הוא אין שבחי' לישראל, מזל אין פי'

בחי' הוא זה מזל אמנם לישראל, מזל דיש וכמר, כמר הוא

הכתר הוא א"ס אם שער בפרד"ס כדפי' הוא ענינו וביאור אין.

המשפעת בחינת שהוא מזל נקרא שבכתר הבינה כי פ"ז

מדרי', ב' בו יש כתר דבבחי' ע"כ שפע, להם ומזיל שבכתר,

שבו העליונה בחי' מדרי', מב' כלול ממוצע וכל הממוצע דהוא

שבו תחתונה ובחי' השכל, השפעת מגדר מעלה למעלה הוא

שנוזל מה מזל, בחי' וזהו שכל, לבחי' ומקור ראש שהוא מה

מעלה למעלה שהוא לפי אין בחי' הוא עצמו זה אמנם ונוטף,

החכ' דמציאות תמצא, מאין והחכ' וזהו שכל. מבחי' עדיין

כתר. בחי' שהוא מאין הוא השכל ראשית שהיא

מן בלמעלה פי' במזל, שתלוי מה שזהו ההצלחה והנה

דארז"ל ובשדה, בבית העניני' בכל במסחר, גם הוא השכל,

במה יודע אדם שאין כ"ב) סי' באגה"ק הובא ב נ"ד (פסחים

דכאשר הצלחה, בעלי בכמה במוחש שראינו וכמו כו', משתכר

כלל, מקום לו אין אנושי שבשכל אף דבר, איזה עושי' הם

ומי ביותר, מעולה ההוא הדבר נעשה הצלחתן גודל לפי מ"מ

ובדעת מסודר בסדר הכל ועושה יתירה בהתחכמות שמתחכם

תלוי הכל רק עשר, לנבנים לא וגם וכמ"ש מועיל, ואין יתירה

השכל. מן שלמעלה והצלחה במזל

ושנוי בתורה כתוב זה דבר אריב"ל ב') י"ט (ע"ז ובגמרא

מצליחין נכסיו בתורה העוסק כל בכתובים, ומשולש בנביאים

שמפזרים מה הוא המסחר דענין סחרה, טוב כי כתי' דהנה לו.

מרשותו מוציאם הרי ולשעה עסקים, בריבוי רב וזהב כסף

וכל ולהרויח להשתכר היא והכוונה ושם, פה רב בפיזור לגמרי

הוא הכל הנה ופקידים שכירים בהוצאת גם לפזר ירבה אשר

ועצומי'. גדולים רוחים עוד ונוסף דמפזר אחת לכוונה

דגם זאת ועוד הדרושי', האנשי' בהשגת בזה היא וההצלחה

ההצלחה העסקי' בעצם וכן וטוב, ראוי נעשה ראוי הבלתי

בשכל ומושגי' מובנים הבלתי דברי' גם עושה, אשר דכל היא

ומכוון אמת אינו אנושי בשכל המובן גם האמת ולפי אנושי,

כי ביום הנולד את לראות יחכם זה מי כי דבר, של לאמיתתו

[מבלי] לו מצליח וה' ותבונתו דעתו על עושה שהוא אלא יבוא,

יפרוץ ונחלתו ביתו וישועתו, עזרו בא מאין כלל יודע אשר

די. בלי עד במאד

גם הוא וקנין במסחר העסקים בחומריות שהוא כמו והנה

הנשמה דירידת מצליחים, שעניניו יש אשר הרוחניות, בעבודה

של תלוה, כסף אם בד"ה (כמבואר ומסחר עסק ג"כ היא בגוף

בזה, היא וההצלחה זי"ע), נבג"מ זצוקללה"ה אאזמו"ר כ"ק

התפלה ועבודת לתורה עתי' בקביעו' עושה שהוא מה דכל

החיצוניות מצד לא (באמת והזהירות המצות וקיום (לפ"ע)

בידו. מצליח ד' כו'), ממש באמת כ"א והרגילות,

ו' שהם חלוקות עבודות ששה מצינו זה ענין ובכללות

אנכי, אברהם עבד עבד, בבחי' שהוא מי היא הא' הנ"ל,

ולעשות לקיים אנכי ועבד רעיון, מכל הנעלם שכל הוא דאברם

ההצלחה, את לבקש בכחו וזה ויתעל', ית' האדון גזירת כפי

נאמנה. עבודתו להיות האדון, מאת כזאת פועל גם והוא

כללית). נשמה (כלומר בעצם נשמה בעל הוא הב'

ונח והצנע, במתון שדרכו מי דהכוונההג' הכלים. אל בא

זה ועם בטוב ומשיג יודע רחבה דעה מבעלי שהוא דאף בזה

כלל. בשכל ונתפס מושג שאינו לדבר הביטול בתכלי' הוא

מאומה, יודע אינו שהוא כזו ידיעה לידי בא שבידיעתו ומאחר

כלי נעשה בזה הנה מלמעלה, והגילוי ההשפעה היא והעיקר

מצליחים. עניניו כל להיות עליון, אור עליו גם תצלח כי

בכל בזה מתעצם והוא בירושה, בא שהנקודה מה הד'

להצלחה ראוי במעולה לחפוץ נפשו כח בכל ומתאמץ לבו,

אלקית.

בסנהדרין וכמבואר חזק, בכח התורה החזקת בעד הה'

חזקיהו של שמנו מפני סנחריב של עול חובל ארי"נ ב' צ"ד

כו', זבולון שמח אמר ולזבולן תתקל"ד) (רמז בילקוט ואי' כו',

לים פורש זבולן שהי' ע"י אלא מזבולן, גדול יששכר והלא

נבונים (שהם יששכר של פיו לתוך ונותן ובא לפרקמטיא ויוצא

בעמלו. שכר לזבולן) (יששכר לו נתן לפיכך בתורה) ועוסקי'

ציוה אשר (במועד ד' בית בבנין ומס"נ התחזקות בעד והו'

יזכה ד' רצון בגלל ומאדו בגופו לו אשר כל מוסר ולהיותו ד'),

אדם נכשל (תתקל"ה) בילקוט וכדאי' מוגבלת, בלתי להצלחה

ויחי', יעשה מה שמים בידי מיתה בה חייב שהוא בדבר

יעשה מה ולשנות לקרות יודע אינו אם כו', בתורה יתעסק

נצול. והוא צדקה של גבאי כו' ויתמנה ילך ויחי',

לכל והבטיח יעד אשר התורה, נותן צבאות ד' אלקים ואל

בלי ועושר אושר הצלחה הנותן הוא בעזרם, להיות טוב עושי

התורה בדרכי ההולכים לכל כל, בעיני וחסד חן מציאו' גבול,

כאמור. הקדש בחיבת והמצוה
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 (א וכן(מא, וּיׁשב, ּבפרׁשת יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו «¿……≈ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָ
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היינּו צּיֹון ׁשיבת את ה' "ּבׁשּוב ּכּכתּוב 'חֹולם', ּבגדר הּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהאדם

ּדברים ׁשני הּמאחד הּדמיֹון, מּכח נֹובע חלֹום ׁשּכן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּכחֹולמים".

אדם מרּגיׁש הּתפּלה ּבׁשעת :ּכ הּגלּות ּבזמן ואף ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָֻמנּגדים;

ּבעניני וׁשֹוקע הּכל ׁשֹוכח הּוא הּתפּלה סּיּום ּולאחר ּבה', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹּדבקּות

ָָהעֹולם.
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ּבגימטרּיא אלקים, ׁשם מצרים מל לפרעה ּבדבריו יֹוסף ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהזּכיר

" אׁשר‡ÌÈ˜Ï"הּטבע": . . מׁשה‰‡ÌÈ˜Ïיענה וכאׁשר עֹוׂשה". ֶַַ¡…ƒֲֲֶֶַ»¡…ƒְֲֶֶֶַֹ

אמר "ּכה לפרעה אמר לֹו‰ÈÂ'רּבנּו הׁשיב – עּמי" את ׁשּלח . . ְְֵַַַַָָֹֹ¬»»ִִֵֶַַַ

ּבׁשם מּכיר אינֹו ּפרעה ." הוי' את ידעּתי לא . . הוי' "מי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּפרעה

ּבקּיּומֹו. להֹודֹות רֹוצה אינֹו ואף מהּטבע, ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהוי',
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ÌÈ˜Ï‡ È‰ È   ÌÈ˜Ï‡ È È(נאֿנב (מא, ƒ««ƒ¡…ƒƒƒ¿«ƒ¡…ƒ
‰את יׁשּכח הּטמאה הּמצרית ׁשּבּסביבה חׁשׁש יֹוסף – ¿«∆ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּתמיד לֹו הזּכירה זה ׁשם ּוקריאת צדקתֹו, את ויאּבד אביו ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבית

לׁשּכח. ולא להתּגּבר הצליח וכ זֹו על‡ÌÈסּכנה מֹורה – ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ∆¿«ƒֶַ

עליו הׁשּפיעה לא ׁשּמצרים ּבלבד זֹו לא יֹותר. ונעלה ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלב

רּוחנית, והתעּלּות ל'פריֹון' הביאה עצמּה היא אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָלרעה,

.'החׁש מּתֹו האֹור 'יתרֹון ְְִִִִֶַַָֹּבבחינת
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      (ח ּבחסידּות,(מב, מבאר ««≈≈∆∆»¿≈…ƒƒÀְֲִַָֹ

מצרים על ׁשּליט ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּכזֹו, נעלית ּבדרּגה עמד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּׁשּיֹוסף

הּׁשבטים, הּצּדיק. יֹוסף נׁשאר הּוא ּבהּקּב"ה, ּדבקּות על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָׁשמר

לּדבק ּכדי הּזה עֹולם מהמּולת להתרחק נאלצּו זאת, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻלעּמת

צאן. רֹועי להיֹות ּבחרּו ולכן ּבהּקּב"ה,  לא – ְְְֲִֵֵַָָָָֹ¿≈…ƒƒֹ

אפׁשר אי ּדרּגתם לפי ׁשּכן יֹוסף, ּבדרּגת והבנה הּכרה להם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהיתה

התּבֹודדּות. מּתֹו אּלא ּבה' ּדבּוק ְְְִִִֶַָָלהיֹות
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         ,מב) ¬…»«¿ƒ¬≈∆«∆∆¿«∆∆¿…¿«¿∆

ּומצּדיקיםכב) ׁשחטאּו מֹודים ׁשאחיו ּבּׁשעה ׁשּבּה היּתכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוקׁשה,

ויׁש צערם. את להגּדיל לנכֹון ראּובן מצא הּדין, את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעליהם

הּזאת" הּצרה אלינּו ּבאה ּכן "על הּׁשבטים ּדברי ׁשּמּסּיּום ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלֹומר,

החטא ּבחמרת ׁשהּכירּו מּׁשּום לא הּצרה, מחמת ׁשהתחרטּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻנראה

הּכרה מּתֹו לבֹוא צריכה ׁשחרטה ראּובן, להם אמר לכן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעצמֹו.

ּבׁשעתֹו. להם ׁשאמר ּכפי - ּכׁשּלעצמֹו החטא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבחמרת
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  (טז (מג,       ¿…«∆«¿»≈¿…«∆«»«»∆≈«¿ƒ»

     (א צא, מלּמד(חולין הּצּדיק יֹוסף »≈…ƒ«»∆ƒ¿≈∆ְִֵֵַַַ

יאכלּו אחיו אם ּבטּוח היה לא הּוא אֹורחים. ּבהכנסת ּפרק ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאֹותנּו

להכין ּכחֹו ּבכל הׁשּתּדל זאת ּובכל ּכׁשרּות, מּטעמי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמּסעּודתֹו,

מאמץ ּכל ולעׂשֹות לטרח יׁש ּכ מיחדת. ּכׁשרה סעּודה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻעבּורם

יהנה אכן אם ספק ּכׁשּיׁש אפילּו צרכיו, ּכל את לאֹורח לסּפק ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי
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אגרות קודש

 ב"ה,  חנוכה, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

להמתועדים בהתועדות יום הבהיר דגאולתנו ופדות נפשנו

י"ט כסלו ובראשם הוו"ח אי"א נו"נ עוסקים בצ"צ וכו'

מוהרש"ז שי' בזפלאוו ומוהר"ש שי' שיפרין

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מברק הברכה מהמשתתפים והמתועדים בהתועדות יום הבהיר די"ט כסלו במחנם 

הט', ויהי רצון שתהי' ההתועדות התחלה טובה להפצת מעינות התורה ופנימיות התורה וקיום המצוות 

בדחילו ורחימו כפי שהן מוארות באור תורת החסידות, בחוגים הכי רחבים של אחב"י במחנם הט'.

כמה ענינים עקריים בהנוגע לחנוכה, ומהם: שנס חנוכה הי' דוקא על ידי שמן טהור, ושהדלקת 

הנרות צריכה להיות בסדר של מוסיף והולך, והארתן על פתח ביתו מבחוץ להאיר חשכת הלילה.

שבתורה  מאור  החסידות  תורת  היא  התורה  פנימיות  להפצת  בהנוגע  הוא  הנ"ל  הדברים  וככל 

המחדירה אור וחיות בנגלה שבתורה ובמצוות התורה, וכמבואר בכמה ספרים שהתורה נמשלה למים יין 

ושמן: מים - נגלה דתורה, יין ושמן פנימיות התורה.

ובימינו אלו בפרט, אשר החושך יכסה ארץ, חושך כפול ומכופל, הנה רק ע"י שמן טהור פנימיות 

ומאור שבתורה אפשר להאיר חשכת הלילה, וכל אחד צריך להתחיל בביתו ומשם להפיץ בין אלה שעדין 

הם בחוץ, לחוגים היותר רחבים, באופן של ואהבת לרעך כמוך וכמבואר בתניא פ' לב, ובענין של מוסיף 

והולך, ככל דבר שבקדושה שמעלין בקדש.

ועל פי מאמר רז"ל הידוע אשר רק כל התחלות קשות, הנה כיון שההתחלה כבר נעשית בכיוון 

יום הגאולה די"ט כסלו, הנקרא ראש השנה לחסידות, תקותי וברכתי שיעזור  זה. ובפרט ביום סגולה, 

להם השי"ת ויהיו מוסיפים והולכים בהפצת המעינות חוצה, שעל ידי זה ירחיבו הצנורות וכלים לברכות 

השי"ת לא רק בעניניהם הכלליים אלא גם הפרטיים, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ - חנוכה בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:166:208:188:228:508:549:439:4616:4116:4117:0717:0716:2117:17באר שבע )ח(

6:186:238:198:238:518:549:439:4616:3716:3717:0317:0316:0717:13חיפה )ח(

6:136:188:178:208:488:529:419:4416:4016:4017:0617:0616:0017:14ירושלים )ח(

6:186:238:198:238:528:559:449:4716:3916:3817:0517:0416:1817:16תל אביב )ח(

7:157:238:559:009:279:3210:1210:1616:0916:0616:4216:3915:4816:54אוסטריה וינה )ח(

5:495:488:558:559:279:2710:4010:4120:2720:3320:5621:0220:1521:16אוסטרליה מלבורן )ק(

7:137:208:558:599:279:3210:1310:1716:1616:1416:4816:4615:5616:50אוקראינה אודסה )ח(

7:037:108:418:469:139:189:5810:0215:5215:4916:2516:2315:3216:27אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:367:449:109:159:429:4810:2610:3016:1016:0616:4416:4115:4916:45אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:287:369:039:089:359:4010:1810:2316:0315:5916:3716:3515:4216:39אוקראינה קייב )ח(

6:496:578:298:349:019:069:469:5015:4315:4116:1616:1415:2316:18אוקראינה דונייצק )ח(

7:367:429:199:249:519:5610:3810:4216:4616:4417:1717:1516:2617:30איטליה מילאנו )ח(

5:505:528:248:268:548:569:579:5918:1418:1618:3618:3917:5818:43אקוואדור קיטו )ח(

5:325:318:328:339:059:0510:1710:1819:5119:5720:1920:2419:3820:38ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:026:009:159:159:459:4511:0111:0221:0521:1121:3621:4220:5221:46ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:017:078:538:579:269:3010:1510:1916:4716:4617:1517:1416:2817:18ארה״ב בולטימור )ח(

6:536:598:458:499:179:2110:0610:0916:3416:3317:0317:0216:1517:14ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

6:547:018:458:499:179:2110:0610:1016:3316:3217:0217:0116:1417:14ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:347:409:249:289:559:5910:4310:4717:0617:0417:3517:3416:4617:46ארה״ב דטרויט )ח(

6:546:588:579:019:299:3310:2310:2617:2517:2517:5017:5017:0718:00ארה״ב היוסטן )ח(

6:346:398:338:379:059:099:5710:0016:4816:4717:1417:1416:2917:24ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:466:508:538:569:259:2810:2010:2317:3217:3217:5617:5617:1418:06ארה״ב מיאמי )ח(

6:536:598:418:469:149:1810:0210:0616:2616:2516:5516:5416:0717:08ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:506:568:418:459:129:1610:0110:0516:2616:2516:5616:5416:0717:06ארה״ב שיקאגו )ח(

5:405:418:308:318:589:0010:0610:0819:0119:0519:2419:2818:4619:32בוליביה לה פאס )ח(

8:178:259:499:5410:2210:2711:0411:0916:4316:3917:1817:1516:2117:33בלגיה אנטוורפן )ח(

8:148:239:499:5410:2010:2611:0411:0816:4616:4217:2117:1816:2517:35בלגיה בריסל )ח(

7:477:569:129:179:439:4910:2310:2815:4015:3616:2016:1615:1816:20בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:066:068:578:589:289:3010:3710:3919:4319:4720:0720:1219:2820:20ברזיל ס.פאולו )ק(

5:535:548:448:459:159:1610:2410:2519:2819:3219:5219:5719:1420:04ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:357:439:089:139:399:4510:2210:2716:0115:5816:3716:3415:4016:51בריטניה לונדון )ח(

7:538:029:219:279:539:5810:3410:3816:0015:5616:3816:3415:3816:53בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:467:559:169:229:489:5410:3010:3416:0215:5816:3916:3515:4016:39גרמניה ברלין )ח(

7:538:019:309:3510:0110:0610:4510:4916:3316:2917:0717:0416:1217:08גרמניה פרנקפורט )ח(

5:005:007:567:578:268:279:369:3718:5218:5619:1719:2118:3719:25דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:516:559:049:079:379:4010:3310:3618:0218:0218:2518:2617:4418:30הודו בומביי )ח(

6:456:489:009:039:319:3410:2810:3118:0018:0118:2318:2417:4318:28הודו פונה )ח(

7:037:108:438:489:159:2010:0110:0516:0015:5716:3216:3015:3916:34הונגריה בודפשט )ח(

7:037:098:538:579:259:3010:1410:1816:4016:3917:0917:0816:2117:12טורקיה איסטנבול )ח(

7:167:229:109:149:429:4610:3210:3617:1017:0817:3717:3616:5117:40יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ - חנוכה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:237:319:039:089:369:4110:2110:2516:2116:1816:5316:5116:0116:55מולדובה קישינב )ח(

6:446:489:039:069:329:3510:3010:3318:0518:0518:2818:2917:4718:33מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:434:417:567:568:288:289:459:4519:5319:5920:2520:3219:4020:36ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:286:338:378:419:089:1110:0210:0517:1517:1517:3917:3916:5717:43נפאל קטמנדו )ח(

6:486:509:169:189:489:5110:5010:5218:5718:5919:1919:2118:4119:25סינגפור סינגפור )ח(

7:137:228:458:519:169:229:5910:0315:3415:3016:1016:0715:1216:11פולין ורשא )ח(

5:315:328:098:118:428:439:469:4818:2118:2518:4418:4718:0618:51פרו לימה )ח(

7:538:009:379:4210:0910:1310:5510:5917:0417:0117:3517:3316:4317:47צרפת ליאון )ח(

8:148:229:539:5810:2410:2911:0911:1317:0216:5917:3617:3316:4217:49צרפת פריז )ח(

5:395:428:108:128:408:429:419:4417:4917:5118:1118:1417:3318:18קולומביה בוגוטה )ח(

7:237:309:119:159:429:4710:3010:3416:4716:4517:1717:1616:2717:29קנדה טורונטו )ח(

7:067:138:508:559:229:2710:0910:1316:1716:1516:4916:4715:5717:01קנדה מונטריאול )ח(

6:316:368:278:319:009:049:519:5416:3616:3517:0217:0216:1717:06קפריסין לרנקה )ח(

8:238:339:489:5410:1810:2410:5811:0216:1116:0616:5116:4715:4917:06רוסיה מוסקבה )ח(

7:407:479:209:259:529:5710:3810:4216:3716:3517:1017:0816:1717:12רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:437:509:259:309:5610:0110:4210:4616:4416:4117:1617:1416:2417:28שוייץ ציריך )ח(

6:216:248:398:429:119:1410:0910:1217:5017:5118:1318:1417:3318:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ - חנוכה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:237:319:039:089:369:4110:2110:2516:2116:1816:5316:5116:0116:55מולדובה קישינב )ח(

6:446:489:039:069:329:3510:3010:3318:0518:0518:2818:2917:4718:33מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:434:417:567:568:288:289:459:4519:5319:5920:2520:3219:4020:36ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:286:338:378:419:089:1110:0210:0517:1517:1517:3917:3916:5717:43נפאל קטמנדו )ח(

6:486:509:169:189:489:5110:5010:5218:5718:5919:1919:2118:4119:25סינגפור סינגפור )ח(

7:137:228:458:519:169:229:5910:0315:3415:3016:1016:0715:1216:11פולין ורשא )ח(

5:315:328:098:118:428:439:469:4818:2118:2518:4418:4718:0618:51פרו לימה )ח(

7:538:009:379:4210:0910:1310:5510:5917:0417:0117:3517:3316:4317:47צרפת ליאון )ח(

8:148:229:539:5810:2410:2911:0911:1317:0216:5917:3617:3316:4217:49צרפת פריז )ח(

5:395:428:108:128:408:429:419:4417:4917:5118:1118:1417:3318:18קולומביה בוגוטה )ח(

7:237:309:119:159:429:4710:3010:3416:4716:4517:1717:1616:2717:29קנדה טורונטו )ח(

7:067:138:508:559:229:2710:0910:1316:1716:1516:4916:4715:5717:01קנדה מונטריאול )ח(

6:316:368:278:319:009:049:519:5416:3616:3517:0217:0216:1717:06קפריסין לרנקה )ח(

8:238:339:489:5410:1810:2410:5811:0216:1116:0616:5116:4715:4917:06רוסיה מוסקבה )ח(

7:407:479:209:259:529:5710:3810:4216:3716:3517:1017:0816:1717:12רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:437:509:259:309:5610:0110:4210:4616:4416:4117:1617:1416:2417:28שוייץ ציריך )ח(

6:216:248:398:429:119:1410:0910:1217:5017:5118:1318:1417:3318:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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