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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÈÁÈÂימי ויהי ׁשנה עׂשרה ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב «¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשנה ּומאת וארּבעים ׁשנים ׁשבע חּייו ׁשני .1יעקב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
מסּפר לפרׁש הּכתּוב הצר מה לׁשם להבין, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻוצרי
נאמר ּכבר והלא מצרים, ּבארץ יעקב ׁשחי ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּׁשנים
ׁשלֹוׁשים ּבן יעקב היה ּפרעה לפני ׁשּבעמדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלפניֿזה

ׁשנה הרי2ּומאת קמ"ז, היּו חּייו ׁשנֹות ׁשּכל וכיון , ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשנה י"ז מצרים ּבארץ ׁשחי מּובן צרי3מעצמֹו וגם . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשחי הּׁשנים את מבּדיל ׁשהּכתּוב הענין ּכללּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָלהבין
חּייו ׁשנֹות ׁשאר מּכל מצרים ּבארץ מּובן4יעקב ׁשּמּזה , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

חּייו ׁשנֹות מבחר היּו אּלּו יּתכן5ׁשּׁשנים אי ּדלכאֹורה, , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
האבֹות ּבחיר אבינּו, י"ז6ׁשּיעקב חּייו ׁשנֹות מבחר יהיּו , ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ

הארץ ערות מצרים, ּבארץ ׁשּגר ׁשּׁשאל7ׁשנה (ּכפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּזקן אדמֹו"ר זקנֹו את צדק' להבין8ה'צמח צרי ּגם .(4 ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

וארּבעים ׁשנים ׁשבע יעקב חּיי ׁשנֹות ּבמנין ּׁשּנאמר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמה
ׁשנים ּדׁשבע הּמּועט מסּפר הבּדיל לּמה ׁשנה, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּומאת
ׁשבע אמר ולא ׁשנה, ּומאת ּדארּבעים הּמרּבה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻמּמסּפר
הּמסּפר את הקּדים לּמה וגם ׁשנה, ּומאת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוארּבעים
חּיי ׁשני ּבמסּפר ּכמֹו ּדלא הּמרּבה, לּמסּפר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֻהּמּועט

ׁשניםאבר וחמׁש ׁשנה וׁשבעים ׁשנה מאת וכן9הם, , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ
ׁשנה ּוׁשמֹונים ׁשנה מאת את10ּביצחק, ׁשּמקּדים , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

הּמּועט לּמסּפר הּמרּבה .11הּמסּפר ְְְִִֶַַַַָָָֻ

עקבÔÈÚ‰Âב) יּו"ד הּוא יעקב ּדהּנה, היּו"ד12הּוא, , ¿»ƒ¿»ְֲִֵֵַַָֹ
למעלה, ׁשהיא ּכפי הּנׁשמה על ְְְְִִֵֶַַַָָָָקאי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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כח.10)ז. לה, ע'11)וישלח תרנ"ב (סה"מ תרנ"ב יעקב ויחי רד"ה ב). (שנב, פרשתנו ריש באוה"ת הובא – כאן אוה"ח גם ראה
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‰L ˙‡Óe ÌÈÚa‡Â ÌÈL ÚL ÂÈiÁ ÈL1,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ . ¿≈«»∆«»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»¿»ƒ¿»ƒ
˜ÚÈא. ÈÁL ÌÈM‰ tÒÓ LÙÏ e˙k‰ Cˆ‰ ‰Ó ÌLÏ¿≈«À¿««»¿»≈ƒ¿««»ƒ∆««¬…

ÈÙÏ B„ÓÚaL ‰ÊŒÈÙÏ Ó‡ k ‡Ï‰Â ,ÌÈˆÓ ı‡a¿∆∆ƒ¿«ƒ«¬…¿»∆¡«ƒ¿≈∆∆¿»¿ƒ¿≈
Ôa ˜ÚÈ ‰È‰ ‰Út«¿…»»«¬…∆

‰L ˙‡Óe ÌÈLBÏL2, ¿ƒ¿«»»
eÈ‰ ÂÈiÁ ˙BL ÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿«»»
ÔeÓ BÓˆÚÓ È‰ ,Ê"Ó˜¬≈≈«¿»
Ê"È ÌÈˆÓ ı‡a ÈÁL∆«¿∆∆ƒ¿«ƒ

‰L3?.בCÈˆ Ì‚Â »»¿«»ƒ
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÔÈ‰Ï¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙‡ ÏÈcÓ e˙k‰L∆«»«¿ƒ∆
ı‡a ˜ÚÈ ÈÁL ÌÈM‰«»ƒ∆««¬…¿∆∆
˙BL ‡L ÏkÓ ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ»¿»¿

ÂÈiÁ4ÔeÓ ‰fnL , «»∆ƒ∆»
ÁÓ eÈ‰ el‡ ÌÈML∆»ƒ≈»ƒ¿«

ÂÈiÁ ˙BL5,‰B‡ÎÏc , ¿«»¿ƒ¿»
,eÈ‡ ˜ÚiL ÔÎzÈ CÈ‡≈ƒ»≈∆«¬…»ƒ

˙B‡‰ ÈÁa6מובחר=] ¿ƒ»»
ÁÓשבאבות] eÈ‰È ,ƒ¿ƒ¿«

bL ‰L Ê"È ÂÈiÁ ˙BL¿«»»»∆»
˙ÂÚ ,ÌÈˆÓ ı‡a¿∆∆ƒ¿«ƒ∆¿«

ı‡‰7Ï‡ML ÈÙk) »»∆¿ƒ∆»«
B˜Ê ˙‡ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆∆¿≈

Ô˜f‰ "BÓ„‡8כמסופר - «¿«»≈
בהיות יום...": היום ב"לוח

את ולמד ילד צדק' ה'צמח

מצרים בארץ יעקב "ויחי הפסוק

מורו לו תרגם שנה" עשרה שבע

- הטורים בעל פירוש פי על -

שנותיו י"ז את חי אבינו יעקב

כשבא במצרים. ביותר הטובות

זקנו, את שאל מה"חדר" הביתה

שיעקב היתכן הזקן: אדמו"ר

מבחר יהיו האבות, בחיר אבינו,

בארץ שגר שנה י"ז חייו שנות

הארץ? ערות »Ìbד.).מצרים,

ÔÈ‰Ï CÈˆ4ÌÈL ÚL ˜ÚÈ ÈiÁ ˙BL ÔÈÓa Ó‡pM ‰Ó »ƒ¿»ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿«¿«≈«¬…∆«»ƒ
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÈÁÈÂימי ויהי ׁשנה עׂשרה ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב «¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשנה ּומאת וארּבעים ׁשנים ׁשבע חּייו ׁשני .1יעקב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
מסּפר לפרׁש הּכתּוב הצר מה לׁשם להבין, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻוצרי
נאמר ּכבר והלא מצרים, ּבארץ יעקב ׁשחי ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּׁשנים
ׁשלֹוׁשים ּבן יעקב היה ּפרעה לפני ׁשּבעמדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלפניֿזה

ׁשנה הרי2ּומאת קמ"ז, היּו חּייו ׁשנֹות ׁשּכל וכיון , ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשנה י"ז מצרים ּבארץ ׁשחי מּובן צרי3מעצמֹו וגם . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשחי הּׁשנים את מבּדיל ׁשהּכתּוב הענין ּכללּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָלהבין
חּייו ׁשנֹות ׁשאר מּכל מצרים ּבארץ מּובן4יעקב ׁשּמּזה , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

חּייו ׁשנֹות מבחר היּו אּלּו יּתכן5ׁשּׁשנים אי ּדלכאֹורה, , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
האבֹות ּבחיר אבינּו, י"ז6ׁשּיעקב חּייו ׁשנֹות מבחר יהיּו , ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ

הארץ ערות מצרים, ּבארץ ׁשּגר ׁשּׁשאל7ׁשנה (ּכפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּזקן אדמֹו"ר זקנֹו את צדק' להבין8ה'צמח צרי ּגם .(4 ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

וארּבעים ׁשנים ׁשבע יעקב חּיי ׁשנֹות ּבמנין ּׁשּנאמר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמה
ׁשנים ּדׁשבע הּמּועט מסּפר הבּדיל לּמה ׁשנה, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּומאת
ׁשבע אמר ולא ׁשנה, ּומאת ּדארּבעים הּמרּבה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻמּמסּפר
הּמסּפר את הקּדים לּמה וגם ׁשנה, ּומאת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוארּבעים
חּיי ׁשני ּבמסּפר ּכמֹו ּדלא הּמרּבה, לּמסּפר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֻהּמּועט

ׁשניםאבר וחמׁש ׁשנה וׁשבעים ׁשנה מאת וכן9הם, , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ
ׁשנה ּוׁשמֹונים ׁשנה מאת את10ּביצחק, ׁשּמקּדים , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

הּמּועט לּמסּפר הּמרּבה .11הּמסּפר ְְְִִֶַַַַָָָֻ

עקבÔÈÚ‰Âב) יּו"ד הּוא יעקב ּדהּנה, היּו"ד12הּוא, , ¿»ƒ¿»ְֲִֵֵַַָֹ
למעלה, ׁשהיא ּכפי הּנׁשמה על ְְְְִִֵֶַַַָָָָקאי
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ו    

היא טהֹורה האצילּות13ּבבחינת ּבעֹולם ּדהינּו ,14, ְְְְְֲִִִִַַַָָ
ׁשם ׁשל יּו"ד אֹות החכמה, ספירת הּוא ּבּספירֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשענינֹו
הּנׁשמה ירידת על מֹורה הרגל, סֹוף ׁשהּוא ועקב, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהוי'.
והינּו, עקב, ּבחינת ּתחּתֹונה, הּיֹותר לּמדרגה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָעד
ּגּופא האצילּות ּבעֹולם הּנׁשמה ירידת היא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּתחּלה
עקב ׁשּנקראת הּמלכּות, לספירת החכמה ,15מּספירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות הּירידה היא ּכ ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָואחר
ג' ּכנגד ׁשהם ּונפחּתּה, יצרּתּה בראתּה ענין ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
ההתהּוּות, ענין הּוא ׁשעלֿידֹו הוי', ּדׁשם הו"ה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהאֹותּיֹות
ענין ּוכללּות ההתהּוּות ענין ׁשּכללּות ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָּכּידּוע
ׁשענינם הוי', ׁשם אֹותּיֹות ד' עלֿידי הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות

והתּפּׁשטּות המׁשכה והתּפּׁשטּות צמצּום וגם16הּוא , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָ
עֹולם, ׁשּבכל הּמלכּות ספירת עלֿידי היא זֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָירידה
מּמׁש, עקב ּבבחינת לירידה ועד עקב, ּבחינת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּזהּו
הימּנּו. למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדהינּו
הּנׁשמה ׁשּירידת היינּו, יעקב, ויחי נאמר ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹועלֿזה
ׁשעלֿידיֿ ּבכדי היא (יעקב) עקב לבחינת יּו"ד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמּבחינת
למּטה ירידתּה עלֿידי ׁשּדוקא היינּו, ויחי, ענין יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזה

וצרי ויחי. למדרגת הּנׁשמה אפׁשרּבאה אי להבין,  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ויחי ענין הּנׁשמה אצל יהיה למּטה ירידתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעלֿידי
הרי ּדלכאֹורה, הּנ"ל), צדק' ה'צמח קׁשית עלּֿדר)ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻ
ּכמֹו החּיּות, ענין אמּתית הּוא למעלה ׁשּדוקא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָאדרּבה,

על17ׁשּכתּוב ּדקאי לפניו, עמדּתי אׁשר גֹו' הוי' חי ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ
למּטה. ירידתּה קדם למעלה, ּבהיֹותּה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹהּנׁשמה

הּמׁשנה18ּבהקּדיםÔeÈÂג) ּבמאמר ׁשעה19הּבאּור יפה ¿»ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה ְֲִִִֶַַַַָָָאחת
ׁשּנאמר ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, הּבא, העֹולם חּיי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּכל
רּוח קֹורת ׁשל אחת ׁשעה יפה ּגּופא) זֹו מׁשנה ּבהמׁש)ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
יפה מּכלֿמקֹום, הּזה, העֹולם חּיי מּכל הּבא ִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם
(לא הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹׁשעה
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קֹורת ׁשל אחת מּׁשעה רק ולא הּזה, העֹולם חּיי מּכל ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹרק
וצרי הּבא. העֹולם חּיי מּכל ּגם) אּלא הּבא, ּבעֹולם ְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָרּוח

ּומצֹות20להבין ּדתֹורה העבֹודה ׁשּכללּות ידּוע הלא , ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹ
לבּוׁשים לעׂשֹות ּכדי הּוא טֹובים) ּומעׂשים ְְְֲֲִִִֵַַָ(ּתׁשּובה
ּבגןֿ הּׁשכינה מּזיו להנֹות ּתּוכל ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלּנׁשמה

ּבּזהר ּכדאיתא הּכתּוב21עדן, ּבא22ּבפרּוׁש זקן ואברהם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּכתיב ּבדוד [וכן ּבּימים,23ּבּימים ּבא זקן ּדוד והּמל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נאמר לזה ּכמֹו24ׁשּבהמׁש למּות, ּדוד ימי וּיקרבּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבּפרׁשה ׁשּנאמר מה עלּֿדר ּבהפטרה, וּיקרבּו25ׁשּכתּוב ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשהם כּו', עּלאין יֹומין ּבאינּון למּות], יׂשראל ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָימי
כּו'. ּדחסרא לבּוׁשא היה ׁשּלא ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹהּלבּוׁשים

הּקדׁש ּבאּגרת הּזקן רּבנּו ׁשּכתב הכרח26ּוכמֹו ׁשענין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבּזהר מבאר אּלּו לבּוׁשים לׁשּום27וצר אפׁשר אי ּכי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ

האיר אׁשר אחרי וגם ּבּבֹורא, הּׂשגה ׁשּום להּׂשיג ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנברא
למסּבל הרּוח אֹו הּנפׁש יכלה לא כּו' יתּבר מאֹורֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹה'
עצמֹו זה אֹור ׁשּמּבחינת לא אם כּו', טֹוב ּכי ְְִִִִֶֶַַָֹהאֹור
ׁשּיּברא עד כּו' הארה איזֹו מּמּנּו ותּמׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתׁשּתלׁשל
ׁשּדרּכֹו זה, אֹור מהּות מעין נברא אחד לבּוׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּה
ּדר ּבּׁשמׁש הרֹואה ּכמׁשל זה, אֹור מּזיו להנֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּתּוכל
ענין ׁשּכל נמצא זה ּולפי כּו'. ּומאירה זּכה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָעׁשׁשית
טפל, ּדבר ּכמֹו רק אּלא עּקרי ענין אינֹו ּומצֹות ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּתֹורה
ּדעֹולם הּגּלּוי את הּנׁשמה ּתקּבל ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתכליתֹו
ׁשעה יפה לֹומר אפׁשר אי מּובן אינֹו ועלּֿפיֿזה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּבא.
חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאחת
טֹובים ּומעׂשים הּתׁשּובה ענין ּכל הלא הּבא, ְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹהעֹולם

הּבא. ּדעֹולם להּגּלּוי טפל ְְִֵַַָָָהּוא

C‡אינֹו הּׂשכר קּבּול עּקר הּנה ּדבאמת הּוא, הענין «ְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּתחּיה, ּבעֹולם לבא לעתיד אם ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבגןֿעדן,
רק הּוא ּדגןֿעדן ׁשהּגּלּוי והינּו, ּדוקא, ּבגּופים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלנׁשמֹות
עצם ולא ּבלבד, והארה זיו ּדהינּו ועבֹודתם, ּתֹורתם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹזיו
מצוה ׂשכר ענין ׁשּזהּו הּמצוה, ׂשכר עּקר ואּלּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמצוה,
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ז      

קֹורת ׁשל אחת מּׁשעה רק ולא הּזה, העֹולם חּיי מּכל ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹרק
וצרי הּבא. העֹולם חּיי מּכל ּגם) אּלא הּבא, ּבעֹולם ְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָרּוח

ּומצֹות20להבין ּדתֹורה העבֹודה ׁשּכללּות ידּוע הלא , ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹ
לבּוׁשים לעׂשֹות ּכדי הּוא טֹובים) ּומעׂשים ְְְֲֲִִִֵַַָ(ּתׁשּובה
ּבגןֿ הּׁשכינה מּזיו להנֹות ּתּוכל ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלּנׁשמה

ּבּזהר ּכדאיתא הּכתּוב21עדן, ּבא22ּבפרּוׁש זקן ואברהם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּכתיב ּבדוד [וכן ּבּימים,23ּבּימים ּבא זקן ּדוד והּמל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נאמר לזה ּכמֹו24ׁשּבהמׁש למּות, ּדוד ימי וּיקרבּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבּפרׁשה ׁשּנאמר מה עלּֿדר ּבהפטרה, וּיקרבּו25ׁשּכתּוב ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשהם כּו', עּלאין יֹומין ּבאינּון למּות], יׂשראל ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָימי
כּו'. ּדחסרא לבּוׁשא היה ׁשּלא ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹהּלבּוׁשים

הּקדׁש ּבאּגרת הּזקן רּבנּו ׁשּכתב הכרח26ּוכמֹו ׁשענין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבּזהר מבאר אּלּו לבּוׁשים לׁשּום27וצר אפׁשר אי ּכי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ

האיר אׁשר אחרי וגם ּבּבֹורא, הּׂשגה ׁשּום להּׂשיג ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנברא
למסּבל הרּוח אֹו הּנפׁש יכלה לא כּו' יתּבר מאֹורֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹה'
עצמֹו זה אֹור ׁשּמּבחינת לא אם כּו', טֹוב ּכי ְְִִִִֶֶַַָֹהאֹור
ׁשּיּברא עד כּו' הארה איזֹו מּמּנּו ותּמׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתׁשּתלׁשל
ׁשּדרּכֹו זה, אֹור מהּות מעין נברא אחד לבּוׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּה
ּדר ּבּׁשמׁש הרֹואה ּכמׁשל זה, אֹור מּזיו להנֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּתּוכל
ענין ׁשּכל נמצא זה ּולפי כּו'. ּומאירה זּכה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָעׁשׁשית
טפל, ּדבר ּכמֹו רק אּלא עּקרי ענין אינֹו ּומצֹות ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּתֹורה
ּדעֹולם הּגּלּוי את הּנׁשמה ּתקּבל ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתכליתֹו
ׁשעה יפה לֹומר אפׁשר אי מּובן אינֹו ועלּֿפיֿזה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּבא.
חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאחת
טֹובים ּומעׂשים הּתׁשּובה ענין ּכל הלא הּבא, ְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹהעֹולם

הּבא. ּדעֹולם להּגּלּוי טפל ְְִֵַַָָָהּוא

C‡אינֹו הּׂשכר קּבּול עּקר הּנה ּדבאמת הּוא, הענין «ְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּתחּיה, ּבעֹולם לבא לעתיד אם ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבגןֿעדן,
רק הּוא ּדגןֿעדן ׁשהּגּלּוי והינּו, ּדוקא, ּבגּופים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלנׁשמֹות
עצם ולא ּבלבד, והארה זיו ּדהינּו ועבֹודתם, ּתֹורתם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹזיו
מצוה ׂשכר ענין ׁשּזהּו הּמצוה, ׂשכר עּקר ואּלּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמצוה,
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ח    

עצמּה28מצוה הּמצוה היא הּמצוה ׁשּׂשכר ּדהינּו29, , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ
לבֹוא לעתיד ּיתּגּלה הּמצוה, עלֿידי ׁשּנמׁש האֹור ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעצם
מּזיו נהנים הּבא ׁשּבעֹולם והינּו, ּדוקא, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבעֹולםֿהּזה

נקרא30הּׁשכינה הּבא עֹולם ׁשּגם לפי ּבלבד, והארה זיו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
העלם מּלׁשֹון עֹולם, הּוא31ּבׁשם העצמּות ּגּלּוי ואּלּו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָ

ּדוקא הּזה תּוכל32ּבעֹולם לבא ׁשּלעתיד ּבכדי [אמנם, . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּמצוה, עלֿידי ׁשּנמׁש האֹור עצם את לקּבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמה
ּבגןֿ ׁשּמתּגּלה והּזיו ההארה את ּתחּלה לקּבל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָצריכה
ּגּלּוי לקּבל תּוכל לא נברא, ּבבחינת להיֹותּה א ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹעדן.
ּומּכלֿ הּמצוֹות, לבּוׁשי עלֿידי אם ּכי ׁשּבגןֿעדן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהאֹור
הּנמׁש מהּזיו יֹותר ּגבֹוהים הם עצמם הּמצוֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמקֹום,
האֹור עצם ּגּלּוי ּבׁשביל הּוא עּקרם ּכי ּבגןֿעדן, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעלֿידם

לבא]. ִֶָָֹלעתיד

עניןÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ׁשאמּתית יעקב, ּדויחי הענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא עקב, יּו"ד ּביעקב, הּוא ְֲִֵֶַַַָֹהחּיים
ּומצֹות ּבּתֹורה לעסק ּכדי למּטה הּנׁשמה ירידת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹענין
עּקר נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ּכיון טֹובים), ּומעׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ(ּתׁשּובה
ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו העצמּות. ּגּלּוי ענין ׁשהּוא ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשכר
את ׁשּמפרׁש ׁשנה, עׂשרה ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹויחי
עם אֹותם ּכֹולל ואינֹו מצרים, ּבארץ ׁשחי הּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמסּפר
ּדכיון עצמם, ּבפני אֹותם מחּלק אּלא חּייו, ׁשנֹות ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאר
לעֹולם הּירידה עלֿידי ּדוקא הּוא החּיים ענין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשאמּתית
החל ּדוקא, ּבמצרים זה הרי ּגּופא הּזה ּבעֹולם הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזה,
ּבחינת ׁשהּוא הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר ּוגבּולים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָמהּמיצרים
למצרים ועד ּדקדּׁשה, ּוגבּולים) מיצרים (מּלׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָֻמצרים
ּברּור עלֿידי ׁשּדוקא והינּו, ּדלעּמתֿזה, מצרים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻּכפׁשּוטֹו,
ּדויחי הענין אמּתית נעׂשה הימּנּו, למּטה ׁשאין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּטה
ּובזה טֹוב. ּבגימטרּיא ׁשנה, עׂשרה ּדׁשבע ּובאפן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיעקב,
מבּדיל יעקב חּיי ׁשני ּכללּות ׁשּבמסּפר הּטעם ּגם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹיּובן

עלּו מֹורה הּמעּוט ענין ּכי, הּמּועט, הּמסּפר את ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמקּדים
העּקר, ׁשּזהּו ּדוקא, הּמּטה ּברּור את לפעל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּירידה
יעקב. ּדויחי הענין אמּתית נעׂשה ּדוקא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹועלֿידיֿזה
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מ"ב.28) פ"ד פל"ט.29)אבות א.30)תניא יז, ברכות לקו"ת31)ראה

ובכ"מ. ד. לז, ב.32)שלח א, דברים לקו"ת ספ"ד. תניא גם ראה

    
‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ28dÓˆÚ ‰Âˆn‰ ‡È‰ ‰Âˆn‰ ÎOL ,29eÈ‰c , ƒ¿»ƒ¿»∆¿««ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»¿«¿

‡BÏ „È˙ÚÏ ‰lb˙i ,‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL B‡‰ ÌˆÚ∆∆»∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«∆∆»ƒ»
 ‡a‰ ÌÏBÚaL ,eÈ‰Â ,‡˜Âc ‰f‰ŒÌÏBÚa- עדן ÂÈfÓגן ÌÈ‰ »»«∆«¿»¿«¿∆»»«»∆¡ƒƒƒ

‰ÈÎM‰30‡˜ ‡a‰ ÌÏBÚ ÌbL ÈÙÏ ,„Ïa ‰‡‰Â ÂÈÊ , «¿ƒ»ƒ¿∆»»ƒ¿«¿ƒ∆«»«»ƒ¿»
ÔBLlÓ ,ÌÏBÚ ÌLa¿≈»ƒ¿

ÌÏÚ‰31Èelb el‡Â , ∆¿≈¿ƒƒ
‰f‰ ÌÏBÚa ‡e‰ ˙eÓˆÚ‰»«¿»»«∆

‡˜Âc32,בחסידות כמבואר «¿»
בו שאין הגשמי הזה עולם דווקא

נרגש ואין אור, גילוי כל

יתברך, ממנו שנבראו בנבראים

כוח מתגלה בו המקום הוא

מעצמותו, שמציאותו ה'עצמות'

במצוות. נמצא ה'עצמות' וכוח

המתים תחיית בזמן .ויתגלה
„È˙ÚlL È„Îa ,ÌÓ‡]»¿»ƒ¿≈∆∆»ƒ
Ïa˜Ï ‰ÓLp‰ ÏÎe˙ ‡Ï»…««¿»»¿«≈
CLÓpL B‡‰ ÌˆÚ ˙‡∆∆∆»∆ƒ¿«
‰ÎÈˆ ,‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿»¿ƒ»
‰‡‰‰ ˙‡ ‰lÁz Ïa˜Ï¿«≈¿ƒ»∆«∆»»
.Ô„ÚŒÔ‚a ‰lb˙nL ÂÈf‰Â¿«ƒ∆ƒ¿«∆¿«≈∆
˙ÈÁa d˙BÈ‰Ï C‡«ƒ¿»ƒ¿ƒ«

‡בבחינת היא שהנשמה ƒ¿»
בראתה "אתה וכמ"ש 'נברא'

כנ"ל Ïa˜Ïוכו'", ÏÎe˙ ‡Ï ,…«¿«≈
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ÔÈÚ ‡e‰L ,˜Ú „"eÈ»≈∆ƒ¿«
È„k ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ¿ƒ««¿»»¿«»¿≈
˙BˆÓe ‰Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ¿
ÌÈNÚÓe ‰eLz)¿»«¬ƒ

Èelb ÔÈÚ ‡e‰L ÎO‰ wÚ CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,(ÌÈBËƒ≈»∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ««»»∆ƒ¿«ƒ
˙eÓˆÚ‰(לעתידֿלבוא רק ויתגלה בהעלם הוא בזמןֿהזה Ìb(אולם e‰ÊÂ . »«¿¿∆«

,‰L ‰NÚ ÚL ÌÈˆÓ ı‡a ˜ÚÈ ÈÁÈÂ e˙kM ‰Ó«∆»«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈»»
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ׁשבעe‰ÊÂה) חּייו ׁשני יעקב ימי ויהי ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
זה ׁשּבמסּפר ׁשנה, ּומאת וארּבעים ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָׁשנים
ׁשבע ּדהּנה, ּבזה, והענין העבֹודה. ענין ּכללּות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻמרּמז
לבררם ׁשּצרי הּמּדֹות ּבׁשבע העבֹודה על מֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשנים
היינּו ׁשּנּוי, מּלׁשֹון ׁשנים, (ׁשבע) ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּולׁשּנֹותם,
ּומקּדים מֹונה ׁשהּכתּוב וזהּו לקדּׁשה. ּולהפכם ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻלׁשּנֹותם
העבֹודה ועּקר ׁשהתחלת לפי עצמם, ּבפני ׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבע

ּבתניא ּכּמבאר הּבינֹונים, ּכל33(עבֹודת מּדת ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּבמקֹום וכּמבאר הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור ענין הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹאדם)

המדֹות,34אחר ּבענין היא הזה ּבזמן העבֹודה ׁשעיקר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
העבֹודה מהֿׁשאיןּֿכן עממין, ׁשבע ּכיּבּוׁש ענין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשזהּו
סביל מֹוחא ּכל ׁשלאו קׁשה, עבֹודה היא המּוחין ְֲִִִֵֶַַָָָָָָדּברּור
ׁשאז לבא, לעתיד יהיה המֹוחין דּברּור הענין ועיקר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹדא,
ׂשאי וקדמֹוני, קניזי ּדקּני העממין ג' ּכיּבּוׁש ּגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָיהיה
ׁשבע ּבבירּור העבֹודה ועלֿידי הּזה. ּבּזמן לבררם ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאפׁשר
ׁשנה, ּומאת לארּבעים ּבאים ׁשנים, ׁשבע ְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּמּדֹות,
על ׁשּנֹוסף היינּו, ׁשבעים, ּפעמים ב' הּוא ק"מ ְְְְְִִִִֶַַַַָדמסּפר
ׁשּמֹורה דׁשבעים, הּמסּפר ּגם יׁשנֹו ׁשנים ּדׁשבע ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּמסּפר
ענין ׁשהּוא מעׂשר, ּכלּולים ׁשהם ּכפי הּמּדֹות ׁשבע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַעל
ׁשבעים, ּפעמים ב' ּגּופא ּובזה ּבּמּדֹות, המֹוחין ְְְִִִִִֶַַַַָָָָהמׁשכת

ק"מ. ֶֶׁשעֹולה

ÔÈÚ‰Âאדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ׁשמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִֵֶֶַַָָ
לׁשנת המאה ׁשנת היא (ׁשהׁשנה ְְִִֵֶַַַַַַַָָָמהר"ש

המ ּבדּבּור הראׁשֹונה) דׁשנתנׂשיאּותֹו יעקב ויחי תחיל ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹ
הידּועה35תרכ"ח הקּוׁשיא ּבהקדם לדוד36, ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּמצינּו ׁשנה, ׁשבעים ּבמסּפר היּו חייו ׁשאדם37ׁשׁשנֹות ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשנה ׁשבעים חסרּו (ולכן ׁשנה ׁשבעים לֹו נתן ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָהראׁשֹון
אלף לחיֹות היה ׁשראּוי הראׁשֹון אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּׁשנֹותיו

ׁשּנאמר ויֹומֹו38ׁשנים, ּתמּות, מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ּכי ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר ׁשנים, אלף הּקּב"ה ּבעיני39ׁשל ׁשנים אלף ּכי ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
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ועוד.34)רפי"ד.33) ואילך. ד ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך. א'מט ע' ואילך. תת ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי

נז.35) ע' תרכ"ח שנין36)סה"מ ע' שאל קדמאה דאדם כו' להבין ד"ה גם וראה פ"ב. מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

סב). ע' תרכ"ח (סה"מ ועוד.37)תרכ"ח מא. רמז בראשית יל"ש יב. פי"ד, יז.38)במדב"ר ב, ד.39)בראשית צ, תהלים

    
ÌÈL ÚL ÂÈiÁ ÈL ˜ÚÈ ÈÓÈ È‰ÈÂ e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆»«¿ƒ¿≈«¬…¿≈«»∆«»ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk ÊnÓ ‰Ê tÒÓaL ,‰L ˙‡Óe ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¿«»»∆¿ƒ¿»∆¿À»¿»ƒ¿«

‰„BÚ‰[עקב - למטה בירידתה יו"ד, - הנשמה Êa‰,[עבודת ÔÈÚ‰Â . »¬»¿»ƒ¿»»∆
CÈvL ˙Bcn‰ ÚLa ‰„BÚ‰ ÏÚ ‰BÓ ÌÈL ÚL ,‰p‰c¿ƒ≈∆«»ƒ∆«»¬»¿∆««ƒ∆»ƒ

Ì˙BpLÏe ÌÏלגלות - ¿«¿»¿«»
את ולבער במידות, הטמון הטוב

(ÚL)הרע ÔÈÚ e‰fL ,∆∆ƒ¿«∆«
,ÌÈL'שנה',ÈepL ÔBLlÓ »ƒƒ¿ƒ

ÌÎÙ‰Ïe Ì˙BpLÏ eÈÈ‰«¿¿«»¿»¿»
,‰M„˜Ï,החסד במידת כמו ƒ¿À»

גשמיים, לדברים תשוקה שהיא

בזה היא המידה בירור

התשוקה בכוח שמשתמש

ה' לאהבת e‰ÊÂשבנפש .¿∆
ÌÈc˜Óe ‰BÓ e˙k‰L∆«»∆«¿ƒ
,ÌÓˆÚ ÈÙa ÌÈL ÚL∆«»ƒƒ¿≈«¿»
wÚÂ ˙ÏÁ˙‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»«¿ƒ«
˙„BÚ) ‰„BÚ‰»¬»¬«
‡nk ,ÌÈBÈa‰«≈ƒ«¿…»

‡È˙a33Ïk ˙cÓ ‡È‰L ¿«¿»∆ƒƒ«»
,Ì„‡הצדיקים מעבודת בשונה »»

לזה" זוכה אדם כל )ש"אין
CekÊÂ ea ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈¿ƒ
ÌB˜Óa ‡nÎÂ ,˙Bcn‰«ƒ¿«¿…»¿»

Á‡34‰„BÚ‰ ˜ÈÚL ¬≈∆ƒ«»¬»
ÔÈÚa ‡È‰ ‰Ê‰ ÔÓÊaƒ¿««∆ƒ¿ƒ¿«

ÔÈÚ e‰ÊL ,˙B„Ó‰הפנימי «ƒ∆∆ƒ¿«
ÔÈÓÓÚשל ÚL LeaÈkƒ∆««»ƒ

בזמן אומות שבע [=כיבוש

ישראל] לארץ Œ‰Óהכניסה ,«
ea„ ‰„BÚ‰ ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈»¬»¿≈
‰„BÚ ‡È‰ ÔÈÁBÓ‰«ƒƒ¬»
‡ÁBÓ Ïk Â‡ÏL ,‰L»̃»∆«»»

‡„ ÏÈÒאחד כל [=אין »ƒ»
זו] לעבודה ˜ÈÚÂמסוגל ,¿ƒ«

ÔÈÁBÓ‰ ea„ ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈«ƒ
Ê‡L ,‡Ï „È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿»ƒ»…∆»
'‚ LeaÈk Ìb ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ
ÈÊÈ˜ Èp˜c ÔÈÓÓÚ‰»«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
LÙ‡ È‡˘ ,ÈBÓ„˜Â¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»
ŒÏÚÂ .‰f‰ ÔÓfa ÌÏ¿«¿»«¿««∆¿«

ÌÈ‡a ,ÌÈL ÚL ,˙Bcn‰ ÚL eÈa ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»¿≈∆««ƒ∆«»ƒ»ƒ
,ÌÈÚL ÌÈÓÚt ' ‡e‰ Ó"˜ tÒÓ„ ,‰L ˙‡Óe ÌÈÚa‡Ï¿«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒ
tÒn‰ Ìb BLÈ ÌÈL ÚLc tÒn‰ ÏÚ ÛÒBpL ,eÈÈ‰«¿∆«««ƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿««ƒ¿»
NÚÓ ÌÈÏeÏk Ì‰L ÈÙk ˙Bcn‰ ÚL ÏÚ ‰BnL ,ÌÈÚL„¿ƒ¿ƒ∆»«∆««ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ≈∆∆
מעשר כלולה מידה כל -

ÔÈÚספירות ‡e‰L ,∆ƒ¿«
˙Bcna ÔÈÁBÓ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ«ƒ
עלֿפי מתנהגים שהמידות

פועלים ואינם המוח, הוראת

עושה אינו למשל: טבעי, באופן

אלא הטוב טבעו מפני רק צדקה

המוח הוראת Êe‰מצד ,»∆
,ÌÈÚL ÌÈÓÚt ' ‡Ùeb»¿»ƒƒ¿ƒ

.Ó"˜ ‰ÏBÚL∆∆
‡ÓL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
"BÓ„‡ ˙Le„˜ „Bk¿¿««¿
‰L‰L) ˘"‰Ó«««∆«»»
המאמר] אמירת שנת [=תשכ"ז.

˙LÏ ‰‡Ó‰ ˙L ‡È‰ƒ¿««≈»ƒ¿«
(‰BL‡‰ B˙e‡ÈN¿ƒ»ƒ»

aמאמרוÏÈÁ˙Ó‰ ea„ ¿ƒ««¿ƒ
˙L„ ˜ÚÈ ÈÁÈÂ«¿ƒ«¬…ƒ¿«

Á"Î˙35Ì„˜‰a ,¿∆¿≈
‰Úe„È‰ ‡ÈLe˜‰36Ú‚Ba «ƒ»«¿»¿≈«
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ט      

ׁשבעe‰ÊÂה) חּייו ׁשני יעקב ימי ויהי ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
זה ׁשּבמסּפר ׁשנה, ּומאת וארּבעים ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָׁשנים
ׁשבע ּדהּנה, ּבזה, והענין העבֹודה. ענין ּכללּות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻמרּמז
לבררם ׁשּצרי הּמּדֹות ּבׁשבע העבֹודה על מֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשנים
היינּו ׁשּנּוי, מּלׁשֹון ׁשנים, (ׁשבע) ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּולׁשּנֹותם,
ּומקּדים מֹונה ׁשהּכתּוב וזהּו לקדּׁשה. ּולהפכם ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻלׁשּנֹותם
העבֹודה ועּקר ׁשהתחלת לפי עצמם, ּבפני ׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבע

ּבתניא ּכּמבאר הּבינֹונים, ּכל33(עבֹודת מּדת ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּבמקֹום וכּמבאר הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור ענין הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹאדם)

המדֹות,34אחר ּבענין היא הזה ּבזמן העבֹודה ׁשעיקר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
העבֹודה מהֿׁשאיןּֿכן עממין, ׁשבע ּכיּבּוׁש ענין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשזהּו
סביל מֹוחא ּכל ׁשלאו קׁשה, עבֹודה היא המּוחין ְֲִִִֵֶַַָָָָָָדּברּור
ׁשאז לבא, לעתיד יהיה המֹוחין דּברּור הענין ועיקר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹדא,
ׂשאי וקדמֹוני, קניזי ּדקּני העממין ג' ּכיּבּוׁש ּגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָיהיה
ׁשבע ּבבירּור העבֹודה ועלֿידי הּזה. ּבּזמן לבררם ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאפׁשר
ׁשנה, ּומאת לארּבעים ּבאים ׁשנים, ׁשבע ְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּמּדֹות,
על ׁשּנֹוסף היינּו, ׁשבעים, ּפעמים ב' הּוא ק"מ ְְְְְִִִִֶַַַַָדמסּפר
ׁשּמֹורה דׁשבעים, הּמסּפר ּגם יׁשנֹו ׁשנים ּדׁשבע ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּמסּפר
ענין ׁשהּוא מעׂשר, ּכלּולים ׁשהם ּכפי הּמּדֹות ׁשבע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַעל
ׁשבעים, ּפעמים ב' ּגּופא ּובזה ּבּמּדֹות, המֹוחין ְְְִִִִִֶַַַַָָָָהמׁשכת

ק"מ. ֶֶׁשעֹולה

ÔÈÚ‰Âאדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ׁשמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִֵֶֶַַָָ
לׁשנת המאה ׁשנת היא (ׁשהׁשנה ְְִִֵֶַַַַַַַָָָמהר"ש

המ ּבדּבּור הראׁשֹונה) דׁשנתנׂשיאּותֹו יעקב ויחי תחיל ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹ
הידּועה35תרכ"ח הקּוׁשיא ּבהקדם לדוד36, ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּמצינּו ׁשנה, ׁשבעים ּבמסּפר היּו חייו ׁשאדם37ׁשׁשנֹות ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשנה ׁשבעים חסרּו (ולכן ׁשנה ׁשבעים לֹו נתן ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָהראׁשֹון
אלף לחיֹות היה ׁשראּוי הראׁשֹון אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּׁשנֹותיו

ׁשּנאמר ויֹומֹו38ׁשנים, ּתמּות, מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ּכי ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר ׁשנים, אלף הּקּב"ה ּבעיני39ׁשל ׁשנים אלף ּכי ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
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י    

מצינּו כן ּוכמֹו גֹו'), אתמֹול לֹו40ּכיֹום נתנּו ׁשהאבֹות ְְְְִֵֶֶָָָָ
ׁשּנחסרּו ׁשנים, ה' לֹו נתן (אברהם ׁשנה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָׁשבעים
כ"ח לֹו נתן יעקב ק"פ, להיֹות צריכים ׁשהיּו ְְְֲִִִִֶַַָָָֹמּׁשנֹותיו
קע"ה להיֹות צריכים ׁשהיּו מּׁשנֹותיו ׁשּנחסרּו ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָׁשנים
ׁשּנחסרּו ׁשנים ל"ז לֹו נתן ויֹוסף אברהם, חּיי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשני
יעקב), חּיי ּכׁשני קמ"ז להיֹות צריכים ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹמּׁשנֹותיו
ב' הצר לּמה ׁשנה, ׁשבעים רק ׁשחי ּכיון ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻולכאֹורה,
הראׁשֹון אדם ׁשל ׁשנה ׁשבעים הן ׁשנה, ׁשבעים ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָָּפעמים
ׁשּׁשבעים הּוא, הענין א האבֹות. ׁשל ׁשנה ׁשבעים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָוהן
ּוב' ּכּנ"ל, ּבּמּדֹות הּמֹוחין המׁשכת ענין הּוא ְְִִִַַַַַַַָָָׁשנה
הּמֹוחין ׁשּבהמׁשכת הדרגֹות ב' הם ׁשבעים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּפעמים
ב' ׁשהם ודעתּֿתחּתֹון, ּדעתֿעליֹון ענין והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַּבמּדֹות,
ׁשּלמעלה עין ׁשבעים), מסּפרֹו (עין העין ראּית ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאֹופּני
הראׁשֹון ּדאדם ׁשנה ע' ׁשּבין החּלּוק וזהּו ׁשּלמּטה. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָועין
ענין הּוא הראׁשֹון ּדאדם ׁשנה ׁשע' ּדהאבֹות, ׁשנה ְְְְִִֶַָָָָָָָָָלע'
ענין הּוא ּדהאבֹות ׁשנה וע' ׁשּלמּטה, עין ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָּדעתּֿתחּתֹון,
וגם הראׁשֹון אדם ׁשּגם וזהּו ׁשּלמעלה. עין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּדעתֿעליֹון,
לא אצלֹו היתה ׁשעלֿידיֿזה ׁשנה, ע' לדוד נתנּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהאבֹות
ּדעתֿעליֹון. המׁשכת ּגם אּלא ּדעתּֿתחּתֹון המׁשכת ְְְְֶֶַַַַַַַַַַַָָָרק
עּקר ּכי, ּבלבד, ׁשנה ׁשבעים חּייו ׁשנֹות היּו ְְְִִִִִִַַַָָָָָָּומּכלֿמקֹום
ּדעתּֿתחּתֹון, ענין הּוא הּמלכּות, ספירת ּדוד, ׁשל ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָענינֹו
הרי ּדהאבֹות) ׁשנה (ע' עליֹון ּדעת אצלֹו ׁשּנמׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּומה
ּבדעתּֿתחּתֹון, ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ּכפי ּדעתֿעליֹון רק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַזה
ׁשנֹות אמנם עצמֹו. מּצד ׁשהּוא ּכפי ּדעתֿעליֹון לא ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹאבל
ז' ּבברּור העבֹודה לאחרי ּכי, ׁשנה, קמ"ז היּו יעקב ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹחּיי
ׁשנה) (ע' ּבמּדֹות הּמֹוחין המׁשכת אצלֹו היתה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהמדֹות
עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכפי ּדעתֿעליֹון ּגם ׁשּנמׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַֹּבאפן
הן ּדהינּו, ׁשנה, ע' ּפעמים ב' ׁשנה, ק"מ עֹוד חי ְְְְִֵֵַַָָָָָָולכן
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א.40) קסח, זח"א

    
eÈˆÓ ÔÎ BÓÎe ,('B‚ ÏBÓ˙‡40‰L ÌÈÚL BÏ e˙ ˙B‡‰L ∆¿¿≈»ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ»»

ÌÈÎÈˆ eÈ‰L ÂÈ˙BMÓ eÒÁpL ,ÌÈL '‰ BÏ Ô˙ Ì‰‡)«¿»»»«»ƒ∆∆¿¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ
ÂÈ˙BMÓ eÒÁpL ÌÈL Á"Î BÏ Ô˙ ˜ÚÈ ,Ù"˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬…»«»ƒ∆∆¿¿ƒ¿»
BÏ Ô˙ ÛÒBÈÂ ,Ì‰‡ ÈiÁ ÈLk ‰"Ú˜ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈˆ eÈ‰L∆»¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈«≈«¿»»¿≈»«

eÒÁpL ÌÈL Ê"Ï»ƒ∆∆¿¿
ÌÈÎÈˆ eÈ‰L ÂÈ˙BMÓƒ¿»∆»¿ƒƒ
ÈiÁ ÈLk Ê"Ó˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈«≈
ÔÂÈk ,‰B‡ÎÏÂ ,(˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»≈»
,‰L ÌÈÚL ˜ ÈÁL∆««ƒ¿ƒ»»
ÌÈÓÚt ' Cˆ‰ ‰nÏ»»À¿«¿»ƒ
ÌÈÚL Ô‰ ,‰L ÌÈÚLƒ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ
ÔBL‡‰ Ì„‡ ÏL ‰L»»∆»»»ƒ
ÏL ‰L ÌÈÚL Ô‰Â¿≈ƒ¿ƒ»»∆
,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ ?˙B‡‰»»«»ƒ¿»
על מורים שנה שבעים פעמים ב'

'שבעים' של דרגות שתי

שתי והן בנשמתו. שנמשכו

ה'. בגדלות הכרה אופני

ÔÈÚ ‡e‰ ‰L ÌÈÚML∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿«
˙Bcna ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ«ƒ
ÌÈÓÚt 'e ,Ï"pk««¿»ƒ
˙B‚„‰ ' Ì‰ ÌÈÚLƒ¿ƒ≈«¿»
ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰aL∆¿«¿»««ƒ
Œ˙Úc ÔÈÚ ‡e‰Â ,˙BcÓa¿ƒ¿ƒ¿«««

ÔBzÁzŒ˙Ú„Â ÔBÈÏÚדעת ∆¿¿«««¿
יתברך עצמותו גילוי - עליון

מכל ומובדל קדוש שהוא

כאין לגביו וכולם העולמות

- תחתון דעת ממש. ואפס

ונבראים בעולמות התבוננות

כמו הבורא, כח נמצא בהם שגם

עיניכם מרום "שאו שנאמר:

אלה" ברא מי 'וראו Ì‰L ,∆≈
ÔÈÚ) ÔÈÚ‰ ˙i‡ ÈpÙB‡«≈¿ƒ«»«ƒ«ƒ
ÔÈÚ ,(ÌÈÚL BtÒÓƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ
.‰hÓlL ÔÈÚÂ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«ƒ∆¿«»
'Ú ÔÈaL ˜elÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ∆≈
'ÚÏ ÔBL‡‰ Ì„‡c ‰L»»¿»»»ƒ¿
‰L 'ÚL ,˙B‡‰c ‰L»»¿»»∆»»

‰hÓlL ÔÈÚ ,ÔBzÁzŒ˙Úc ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡‰ Ì„‡cכיון ¿»»»ƒƒ¿««««¿«ƒ∆¿«»
עץ חטא לאחר שהיה כפי במצבו הראשון, אדם לו נתן אלו שנה ששבעים

B‡‰c˙הדעת ‰L 'ÚÂ חטא, לתקן הטובים במעשיהם התחילו אשר ¿»»¿»»
יתברך, בעצמותו והסתכלות הראי' בהם האירה הדעת, ÔÈÚעץ ‡e‰ƒ¿«

Ì‚Â ÔBL‡‰ Ì„‡ ÌbL e‰ÊÂ .‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ,ÔBÈÏÚŒ˙Úc««∆¿«ƒ∆¿«¿»¿∆∆«»»»ƒ¿«
˜ ‡Ï BÏˆ‡ ‰˙È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰L 'Ú „Â„Ï e˙ ˙B‡‰»»»¿¿»ƒ»»∆«¿≈∆»¿»∆¿…«
ÔBzÁzŒ˙Úc ˙ÎLÓ‰«¿»««««¿
Œ˙Úc ˙ÎLÓ‰ Ìb ‡l‡∆»««¿»«««
eÈ‰ ÌB˜ÓŒÏkÓe .ÔBÈÏÚ∆¿ƒ»»»
‰L ÌÈÚL ÂÈiÁ ˙BL¿«»ƒ¿ƒ»»
ÏL BÈÚ wÚ ,Èk ,„Ïaƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»∆
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ ,„Âc»ƒ¿ƒ«««¿
,ÔBzÁzŒ˙Úc ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««««¿
˙Úc BÏˆ‡ CLÓpL ‰Óe«∆ƒ¿«∆¿««
(˙B‡‰c ‰L 'Ú) ÔBÈÏÚ∆¿»»¿»»
ÔBÈÏÚŒ˙Úc ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«««∆¿
LaÏ˙Óe CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈
‡Ï Ï‡ ,ÔBzÁzŒ˙Ú„a¿«««¿¬»…
‡e‰L ÈÙk ÔBÈÏÚŒ˙Úc««∆¿¿ƒ∆

BÓˆÚ „vÓמי גם שהרי, ƒ««¿
עליון בדעת להשגה שייך שאינו

באופן פעם מדי להתבונן צריך

[למרות עליון דעת של הביטול

זו לעבודה שייך שאינו

שעבודתו עלֿמנת לאמיתתה]

(ראה כראוי תהיה בדעתֿתחתון

לאדמו"ר עץֿהחיים קונטרס

ואילך) 31 ע' נ"ע .הרש"ב
˜ÚÈ ÈiÁ ˙BL ÌÓ‡»¿»¿«≈«¬…
,Èk ,‰L Ê"Ó˜ eÈ‰»»»ƒ
'Ê ea ‰„BÚ‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈»¬»¿≈
BÏˆ‡ ‰˙È‰ ˙B„Ó‰«ƒ»¿»∆¿
˙BcÓa ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ¿ƒ
CLÓpL ÔÙ‡a (‰L 'Ú)»»¿…∆∆ƒ¿«
ÈÙk ÔBÈÏÚŒ˙Úc Ìb«««∆¿¿ƒ
ÔÎÏÂ ,BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿¿»≈
' ,‰L Ó"˜ „BÚ ÈÁ«»»
,eÈ‰c ,‰L 'Ú ÌÈÓÚt¿»ƒ»»¿«¿
Œ˙Úc Ô‰Â ÔBzÁzŒ˙Úc Ô‰≈«««¿¿≈««

.ÔBÈÏÚדוד אצל לסיכום, ∆¿
היו אבינו יעקב אצל וכן המלך

בעיקר האירה דוד שאצל אלא תחתון. ודעת עליון דעת - שנה, ע' פעמים ב'

שנה. ק"מ בפועל חי יעקב ואילו תחתון', 'דעת דרגת
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ÔÈÚÂׁשאז הּמתים, ּבתחּית לבא, לעתיד ּיתּגּלה זה ¿ƒ¿»ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מה ׁשּזהּו (ּכּנ"ל), הּׂשכר ּדקּבּול הענין עּקר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָיהיה

ׁשהראּיה41ּׁשּכתּוב עין, ּפעמים ב' יראּו, ּבעין עין ּכי ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּבאפן העליֹון, ּדעין הראּיה ּכמֹו ּתהיה הּתחּתֹון ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּדעין

פנימֹו יחזּו ּכמֹו42ּדיׁשר יהיּו למּטה הענינים ׁשּכל , ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָ
צדקנּו. מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּיהיה ּכפי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלמעלה,
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ח.41) נב, ד.42)ישעי' כג, ראה פ' לקו"ת וראה ז. יא, תהלים

•

    
„È˙ÚÏ ‰lb˙i ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆∆»ƒ
,ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a ,‡Ï»…ƒ¿ƒ««≈ƒ
ÔÈÚ‰ wÚ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆ƒ«»ƒ¿»
,(Ï"pk) ÎO‰ Ïea˜c¿ƒ«»»««

e˙kM ‰Ó e‰fL41Èk ∆∆«∆»ƒ
' ,e‡È ÔÈÚa ÔÈÚ«ƒ¿«ƒƒ¿
‰i‡‰L ,ÔÈÚ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒ∆»¿ƒ»
BÓk ‰È‰z ÔBzÁz‰ ÔÈÚc¿«ƒ««¿ƒ¿∆¿

,ÔBÈÏÚ‰ ÔÈÚc ‰i‡‰»¿ƒ»¿«ƒ»∆¿
BÓÈÙ eÊÁÈ LÈc ÔÙ‡a42 ¿…∆¿»»∆¡»≈

באופן למטה יתגלה [=האור

ללא למעלה שהוא כפי ישר

‰ÌÈÈÚשינויים] ÏkL ,∆»»ƒ¿»ƒ
,‰ÏÚÓÏ BÓk eÈ‰È ‰hÓÏ¿«»ƒ¿¿¿«¿»
,LnÓ B˜a ‰È‰iL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆¿»«»

.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

חסרונות  ורואה  בנפשו  חשבון  עושה  במצבו  שמתבונן  כותב  בו  כסלו,  מכ"ט  מכתבו  על  במענה 

והגרעון בהנוגע ללימודו והנהגתו ועוד.

והנה ידוע אשר אחד מתכסיסי היצר הרע הוא להטיל על האדם הישראלי רגש של שפלות מבהילה 

פלוני  בלילה  שהי'  ומה  פלוני  ביום  שקרה  מה  והראי'  ומצותי'  בתורה  שתצליח  ביותר  קשה  האומרת 

וכשרואה שהטענה שלו מתקבלת מתחיל לדבר על לב האדם שכיון שבלאו הכי אינך מצליח, למה לך ח"ו 

להשתדל בזה.

וכיון שהנ"ל הוא מתכסיסי היצה"ר מובן שאין לשמוע לדבריו כלל וכלל ולהסביר לעצמו, שאמת 

עד עתה לא הצליח ככל הדרוש וככל הרצוי, אבל הרי בורא עולם ומנהיגו הבטיח לכאו"א מבני ישראל 

אשר בל ידח ממנו נדח ולכן עלי ללכת בדרך העולה בית א-ל על ידי הוספה בלימוד התורה וקיום מצותי' 

ואפילו אם לפעמים נכשל הנני בדרכי זו, הרי זה צריך להוסיף בי אומץ ושקידה וכחות נוספים במלחמה 

נגד היצר, כיון שבטח הרי בורא העולם משגיח עלי בהשגחה פרטית והבטיח לכל אחד אשר כשאדם מקדש 

עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, ויבקש את מי מידידיו מצעירי אגודת חב"ד שיבארו לו 

ענין הנ"ל בארוכה יותר ע"פ המבואר בתורת החסידות ומהם בספר התניא בכ"מ. והעיקר אשר ימשיך 

ללמוד בהתמדה ושקידה ואז יצליחו השי"ת אשר סו"ס ינצח מלחמת היצר גם כן.

שנחלק  כפי   - חדשי  תהלים  השיעור  הבוקר  תפלת  אחר  יום  בכל  לאמר  התקנה  שומר  בודאי 

התהלים לימי החדש.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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פעמים כמה דאמירתדובר המנהג אודות

התענית. ביום "דבריֿכיבושין"
בזה: והענין

בריש הרמב"ם כותב - התענית ענין כללות אודות
הוא". התשובה מדרכי זה "דבר תעניות: הלכות

לזולת בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן - בזה והכוונה
לציווי בהתאם - התשובה) לעבודת הזולת את (לעורר

כמוך""ואהבת .לרעך

ז"ל חכמינו הוראת עלֿפי גםובפרט שהובאה -
בשולחןֿערוך פסקֿדין מןבתור תפרוש "אל -

להיות צריכה יהודי של שעבודתו כלומד, הציבור",
של ככולם רובם זה, ומטעם כולו, הציבור עם קשורה
היחיד תפלת שגם כדי רבים, בלשון נאמרות התפילות
בנוגע גם מובן ומזה כולו, הציבור עם קשורה תהיה
להיות צריכה היחיד של שהתשובה התשובה, לעבודת

רבים.תשובה יעשו וכן יראו שממנו -

עלֿידי וכן בפועל, מעשה עלֿידי נפעל זה וענין
הלב מן היוצאים בדברים "דבריֿהדיבור - ובמיוחד ,

לענין השומעים את מעוררים שעלֿידם כבושין",
התשובה.

"דבריֿ שבלשון להוסיף, מרומזויש גופא "
עלֿדרך הוא "כבושין" הלשון כי - התשובה ענין

הכתוב תיקון"לשון - שענינו עוונותינו",
השלימות בתכלית לתיקון עד תוכןהעוונות, שזהו ,

.עבודת

הוא התענית הנביאענין כלשון -ויום "צום :
באגרת הזקן אדמו"ר שמביא כפי לה'", רצון

.התשובה
הוא התענית ש"סוד - יותר בפרטיות שם ומבאר
כמו ברוךֿהוא, העליון רצון להתגלות נפלאה סגולה
ענין תוכן כלומר, לה'", ניחוח ריח בו שנאמר הקרבן
נפעל זה שענין העליון, רצון גילוי - הוא התענית
רצונו את ומשלימים ממלאים שישראל עלֿידיֿזה
רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת - יתברך

לה'"). ניחוח ד"ריח הפירוש (שזהו

מודגש לה'") רצון ("יום התענית שביום ונמצא,
כדלקמן. יהודי, של ועבודתו ענינו כללות בגילוי

:הענין ביאור
"אשר - היא העולם דבריאת הכוונה ושלימות סיום

אלקים "לתקן""ברא - שפירושו ,,היינו
במציאות ושלימות תיקון לפעול יהודי של שתפקידו

הגמרא ובלשון להקב"ההבריאה, שותף "נעשה :
בראשית". במעשה

למעשה הששי ביום הרי מובן: אינו ולכאורה
(שהתחלתו -בראשית חצות לאחרי חמישי ביום

הבריאה כבר היתה עתה) נמצאים שבו הזמן
שכתוב כמו אשרבשלימותה, כל את אלקים "וירא

והנה עשה טוב" אלא סתם, "טוב" רק לא ,"
ושלימות תיקון להוסיף שייך מה ואםֿכן, מאד",

השלימות?! תכלית על (כביכול)

חסידות בדרושי כמבואר - זה על והמענה

הטעמים שאחד העולם, בריאת טעמי בביאור בארוכה
כו'" ופעולותיו כוחותיו שלימות שיתגלו "בכדי - הוא
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וש"נ.1) .352 ע' ח"כ לקו"ש ראה
הגזילה,2) להשיב כשמוכיחו שמקיימה (וכיו"ב) תוכיח" "הוכח משא"כ

שמ"ע שס"ד) מצוה חינוך (מנחת י"א שהרי תשובה, לעשות הוכיחו שלא אף
(אגה"ת אדה"ז דעת כן אין אבל – בדיבור צ"ל רוצה שבאם ה"ז דתשובה
– ועיקר ועוד סי"ח. בש"ס וביאורים חידושים – בארוכה וראה בתחלתה).
יו"ד – (כולל החורבן סיבת היפך ישראל, דאהבת ענין מודגש שבפנים במ"ע

טבת).
יח.3) יט, קדושים
א.4) יא, תענית וראה מ"ד. פ"ב אבות
תקעד.5) סו"ס תענית הל' או"ח
א.6) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
יט.7) ז, מיכה
מלשון8) הוא ד"כובש" ב"ה) (לדעת וא"ו פסיקתא דר"כ פסיקתא ראה

"כשלג . . ואילך.עוונותיהם 391 ע' ח"ו לקו"ש וראה ."

(9.301ֿ2 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
ה.10) נח, ישעי'
ספ"ב.11)
שם,12) שלח פרש"י (וראה ז טו, שלח ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ

ח. כח, פינחס ופרש"י ספרי ג).
ג.13) ב, בראשית
ובפרש"י.14) ו פי"א, ב"ר
וש"נ.שבת15) .27 הע' 74 ע' ח"י לקו"ש וראה רע"ב. קיט, א. י,
במנחה16) תחנון א"א וכיו"ב בשויו"ט כמו ענינים, לכמה בנוגע

רסז). ר"ס או"ח ואדה"ז (טושו"ע שלפניהם
לא.17) א, בראשית
לקו"ש18) וראה ואילך. 32 ע' תש"ב סה"מ ואילך. ד ס"ע תרס"ו המשך

וש"נ. ואילך. 283 ע' ח"כ

       

בתחלתו חיים' ה'עץ בודאי(כלשון הקב"ה כלומר: .(
חסֿושלום, כלום חסר ואינו השלימות בתכלית שלם
ופעולותיו שכוחותיו ברצונו עלה אףֿעלֿפיֿכן, אבל

יבואו הזה לעולם עד דלמטה, בעולם
ממנו למטה תחתון שאין .התחתון

שעלֿידו - האדם עבודת עלֿידי נשלמת זו וכוונה
עד כולה, הבריאה במציאות אלקות גילוי נפעל

תחתונים: הכי לדברים

הכתוב כלשון - היא יהודי של "חלקמציאותו :
תניא בספר הזקן אדמו"ר שמוסיף וכפי ממעל", אלקה

ובכךקדישא -אלקה "חלק הכתוב פירוש את
" - וחמיממעל" מורי כ"ק שמבאר וכפי ,"

מלשוןאדמו"ר גם הוא (פירושש"ממש"
ממעל" אלקה ד"חלק שהענין כלומר, ד"ממש"), השני
למשש שיוכלו עד ד"ממש", באופן בגלוי לחדור צריך

שבידים! המישוש חוש עלֿידי זאת

הרמב"ם שכתב מה ידוע לחושדהנה, בנוגע
"מישוש" לשון התורה בכל מצינו שלא המישוש,
ראיה החושים, לשאר שבנוגע אף להקב"ה, בנוגע

אדם" בני כלשון תורה "דיברה וריח, לפיושמיעה -
עד כך כל ופחותֿהערך תחתון הוא המישוש שחוש
בשם לא אפילו יתעלה" השם בחק לציירו אפשר ש"אי

בלבד. המושאל

שבחושולמרות הירידה גודל בגלל) - (ואדרבה
"חלק היא: יהודי של שמציאותו מדגישים המישוש,

ממעל הנשמהאלקה התלבשות שעלֿידי היינו, ,"
אמיתית מתבטא - המישוש בחוש הנתפס הגשמי בגוף

ממעל אלקה ד"חלק (כפשוטו).הענין "

של למציאותו בנוגע אמורים שהדברים וכשם
לעבודתו: בנוגע גם הוא כן - יהודי

השלימות, בתכלית להיות צריכה יהודי של עבודתו
הש"ס ובלשון יכלתו, ובכל כחו ליהבכל "כדבעי :

נפשך" ובכל לבבך "בכל - ובפשטות ,למיעבד",

גבול בלי - מאדך" "בכל מזו: תכליתויתירה ,
אלקה "חלק (בדוגמת הרוחנית בעבודה העילוי

ממעל").

"בכל - מאדך" ב"בכל הפירוש ישנו זה, עם וביחד
"שהוא דבר שלוקח היינו, , 

ענין ממנו ועושה המישוש), חוש "ממש", (בדוגמת
וחיבור צוותא - מצוה הקב"ה.של עם

כמבואר יהודי, של עבודתו כללות מתבטאת ובזה
כנגדבתניא ש"שקולה הצדקה מעלת הפלאת גודל

המצוות" שהיאכל "מפני -  
החיונית נפש להעלות רק הן שכולן כולנה, על ועולה
כל בה מתלבשת החיונית שנפש מצוה לך ואין . . לה'

. . כפיו מיגיע נותן שאדם . . הצדקה כבמצות כך
יכול היה אלו במעות . . לה' עולה החיונית נפשו
לה'". נפשו חיי נותן הרי החיונית, נפשו חיי לקנות

הנעלים שהכוחות - היא יהודי של עבודתו כלומר:
בשני כמודגש תחתונים, הכי בדברים יפעלו ביותר

של באופן העבודה מאדך", ד"בכל בליֿהפירושים
ודוקא גיסא. לאידך ממונך" ו"בכל גיסא, מחד גבול
- העליון רצון את ומשלימים ממלאים עלֿידיֿזה

רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת

רצון "יום - התענית ביום בגלוי מודגש זה וענין
לה'":

שאחד וכידוע עינוי, - ענינה כפשוטה "תענית"
עינוי, מלשון - הוא "תענית" בתיבה הפירושים
האכילה העדר עלֿידי הגשמי, הגוף עינוי כלומר,

בזה. וכיוצא ושתיה

"מדרכי שהתענית מכיון מובן: אינו ולכאורה
התשובה ו"עיקר בקרא"התשובה", וכמפורש ,

עבודה היינו, בגדיכם", ואל לבבכם -"קרעו
עינוי כך) (כל נוגע מה אםֿכן, !?

ענין שכללות - לעיל האמור עלֿפי - ומהביאורים
תחתון הזה, עולם בגשמיות לחדור צריך העבודה

- ובעניננו ממנו, למטה שאין .
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ג'.19) הקדמה ההקדמות בשער וכ"ה
רפל"ו.20) תניא
ב.21) לא, איוב
רפ"ב.22)
ח"ד23) מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות מנ"א. כ"ג - יום" "היום ראה

רפ"ב. לתניא וכו' פי' ליקוט תז. תד. ע'
רפמ"ז.24) ח"א מו"נ
ה"ט.25) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם גם וראה וש"נ. ב. לא, ברכות
רע"א.26) סז, כתובות
ה.27) ו, ואתחנן

ובכ"מ.28) ג. מב, שלח לקו"ת ג. לט, מקץ תו"א
בפי'29) - ואדרבה שם. עה"פ בפרש"י הובא במשנה. - א נד, ברכות
.

ובכ"מ.30) ג, מה, בחוקותי לקו"ת
פל"ז.31)
ה"א.32) פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב
לר33) דרושים לקו"ת ב). (לו, פכ"ט וראהתניא סע"ד. ס, סע"ד. נח, "ה

ה"ב. פ"ב תשובה הל' רמב"ם
יג.34) ב, יואל



יג        

בתחלתו חיים' ה'עץ בודאי(כלשון הקב"ה כלומר: .(
חסֿושלום, כלום חסר ואינו השלימות בתכלית שלם
ופעולותיו שכוחותיו ברצונו עלה אףֿעלֿפיֿכן, אבל

יבואו הזה לעולם עד דלמטה, בעולם
ממנו למטה תחתון שאין .התחתון

שעלֿידו - האדם עבודת עלֿידי נשלמת זו וכוונה
עד כולה, הבריאה במציאות אלקות גילוי נפעל

תחתונים: הכי לדברים

הכתוב כלשון - היא יהודי של "חלקמציאותו :
תניא בספר הזקן אדמו"ר שמוסיף וכפי ממעל", אלקה

ובכךקדישא -אלקה "חלק הכתוב פירוש את
" - וחמיממעל" מורי כ"ק שמבאר וכפי ,"

מלשוןאדמו"ר גם הוא (פירושש"ממש"
ממעל" אלקה ד"חלק שהענין כלומר, ד"ממש"), השני
למשש שיוכלו עד ד"ממש", באופן בגלוי לחדור צריך

שבידים! המישוש חוש עלֿידי זאת

הרמב"ם שכתב מה ידוע לחושדהנה, בנוגע
"מישוש" לשון התורה בכל מצינו שלא המישוש,
ראיה החושים, לשאר שבנוגע אף להקב"ה, בנוגע

אדם" בני כלשון תורה "דיברה וריח, לפיושמיעה -
עד כך כל ופחותֿהערך תחתון הוא המישוש שחוש
בשם לא אפילו יתעלה" השם בחק לציירו אפשר ש"אי

בלבד. המושאל

שבחושולמרות הירידה גודל בגלל) - (ואדרבה
"חלק היא: יהודי של שמציאותו מדגישים המישוש,

ממעל הנשמהאלקה התלבשות שעלֿידי היינו, ,"
אמיתית מתבטא - המישוש בחוש הנתפס הגשמי בגוף

ממעל אלקה ד"חלק (כפשוטו).הענין "

של למציאותו בנוגע אמורים שהדברים וכשם
לעבודתו: בנוגע גם הוא כן - יהודי

השלימות, בתכלית להיות צריכה יהודי של עבודתו
הש"ס ובלשון יכלתו, ובכל כחו ליהבכל "כדבעי :

נפשך" ובכל לבבך "בכל - ובפשטות ,למיעבד",

גבול בלי - מאדך" "בכל מזו: תכליתויתירה ,
אלקה "חלק (בדוגמת הרוחנית בעבודה העילוי

ממעל").

"בכל - מאדך" ב"בכל הפירוש ישנו זה, עם וביחד
"שהוא דבר שלוקח היינו, , 

ענין ממנו ועושה המישוש), חוש "ממש", (בדוגמת
וחיבור צוותא - מצוה הקב"ה.של עם

כמבואר יהודי, של עבודתו כללות מתבטאת ובזה
כנגדבתניא ש"שקולה הצדקה מעלת הפלאת גודל

המצוות" שהיאכל "מפני -  
החיונית נפש להעלות רק הן שכולן כולנה, על ועולה
כל בה מתלבשת החיונית שנפש מצוה לך ואין . . לה'

. . כפיו מיגיע נותן שאדם . . הצדקה כבמצות כך
יכול היה אלו במעות . . לה' עולה החיונית נפשו
לה'". נפשו חיי נותן הרי החיונית, נפשו חיי לקנות

הנעלים שהכוחות - היא יהודי של עבודתו כלומר:
בשני כמודגש תחתונים, הכי בדברים יפעלו ביותר

של באופן העבודה מאדך", ד"בכל בליֿהפירושים
ודוקא גיסא. לאידך ממונך" ו"בכל גיסא, מחד גבול
- העליון רצון את ומשלימים ממלאים עלֿידיֿזה

רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת

רצון "יום - התענית ביום בגלוי מודגש זה וענין
לה'":

שאחד וכידוע עינוי, - ענינה כפשוטה "תענית"
עינוי, מלשון - הוא "תענית" בתיבה הפירושים
האכילה העדר עלֿידי הגשמי, הגוף עינוי כלומר,

בזה. וכיוצא ושתיה

"מדרכי שהתענית מכיון מובן: אינו ולכאורה
התשובה ו"עיקר בקרא"התשובה", וכמפורש ,

עבודה היינו, בגדיכם", ואל לבבכם -"קרעו
עינוי כך) (כל נוגע מה אםֿכן, !?

ענין שכללות - לעיל האמור עלֿפי - ומהביאורים
תחתון הזה, עולם בגשמיות לחדור צריך העבודה

- ובעניננו ממנו, למטה שאין .
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ג'.19) הקדמה ההקדמות בשער וכ"ה
רפל"ו.20) תניא
ב.21) לא, איוב
רפ"ב.22)
ח"ד23) מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות מנ"א. כ"ג - יום" "היום ראה

רפ"ב. לתניא וכו' פי' ליקוט תז. תד. ע'
רפמ"ז.24) ח"א מו"נ
ה"ט.25) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם גם וראה וש"נ. ב. לא, ברכות
רע"א.26) סז, כתובות
ה.27) ו, ואתחנן

ובכ"מ.28) ג. מב, שלח לקו"ת ג. לט, מקץ תו"א
בפי'29) - ואדרבה שם. עה"פ בפרש"י הובא במשנה. - א נד, ברכות
.

ובכ"מ.30) ג, מה, בחוקותי לקו"ת
פל"ז.31)
ה"א.32) פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב
לר33) דרושים לקו"ת ב). (לו, פכ"ט וראהתניא סע"ד. ס, סע"ד. נח, "ה

ה"ב. פ"ב תשובה הל' רמב"ם
יג.34) ב, יואל



יד       

בלשון כמודגש - העילוי עיקר הוא דוקא ובזה
ז"ל הפסוקחכמינו המלךעל אל אסתר "ותלקח

חודש הוא העשירי בחודש . . "ירחאחשורוש - "
נהנה הגוף"שהגוף :מן

וכנסת הקב"ה על (גם) קאי ו"אסתר" "אחשורוש"
שאחרית הקב"ה, על קאי - "אחשורוש" ישראל:

שלו ספירתוראשית על קאי - המלכה" ו"אסתר ,
ישראלהמל כנסת נשמותכות, כל כלולים שבה ,

הדורות. כל סוף עד ישראל

שהגוף - הגוף" מן נהנה ד"גוף הפירוש וזהו
" הכסא,דלמעלה, שעל העליון אדם דמלכא",

דלמטה. האדם של הגוף מן (כביכול) נהנה

מן "נהנה כאמור, הוא, היינו,והדיוק ,"
היא - כו'" לפני רוח "נחת - העליון דאדם שההנאה

עם הקשורה מהעבודה בנוגע בזה וכיוצא ,
- העבודה עניני לכל הוא "המעשה דוקא,

.העיקר"

מצינו - הגשמי הגוף הוא שהעיקר - זו והדגשה
ה"תענית": בענין

קשורים ואינם בלב, או במוח התלויות מצוות יש
בשאר התלויות המצוות ואפילו גשמיות. עם כך) (כל
מיוחדת הדגשה קיימת תמיד לא הרי - האדם אברי

שבדבר. הגשמיות על

בנוגע הוא כעינוי ענינו כל - ה"תענית" ענין אמנם,
 ושתיה אכילה עניני ,,מהם נהנה

המוכרחים ענינים מזו: ויתירה לא) הגוף
שכתוב כמו בלבד), תענוג של ענין לבברק "לחם

לבדו הלחם על ש"לא אלא עוד ולא יסעד", אנוש
האריז"להאדם" כפירוש ,זקוקה האדם של

ה'" פי ל"מוצא אודות שמדובר ואף .

"  החיות את לקבל כדי הרי שבלחם, "
את לאכול בהכרח - שבלחם ה'" פי מ"מוצא

 .

שהרי העולם, בעניני לפעולה בנוגע גם הוא וכן
התענית דיום לעבודה במיוחד השייכים הענינים אחד

ב)מצות (ההוספה - מתבטאהוא שבה ,
כנ"ל. העולם, דבירור העבודה ענין כללות

בענינים לפעול יהודי של עבודתו שכללות ונמצא,
התענית. ביום בגלוי מודגשת - דוקא גשמיים

:יותר בעומק - בזה להוסיף ויש
כאמור, היא, יהודי של ה"טובעבודתו את

הבריאה. שבמציאות מאד" "טוב) מזו: (ויתירה

את שמגלים - התענית ביום ביותר מודגש זה וענין
עד כך, כך בהעלם שבו שהטוב בדבר מאד" ה"טוב

הוא:הטוב

אכילה מעניני ליהנות אפשר אי התענית ביום
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שה"טוב", כלומר ושתיה,
ולא בהעלם, הוא ושתיה אכילה שבעניני מאד" ה"טוב
היפך - ועינוי צער של ענין ישנו שבגלוי אלא עוד

הטוב.

- התענית שביום המיוחד העילוי מתבטא ובזה
מאד" ה"טוב את מגלים יהודי של עבודתו שעלֿידי
שיום - למעלה הן גופא, ועינוי) (צער התענית שבענין
- הרצון לפנימיות עד לה'", רצון "יום נעשה התענית

ותענוג "צוםחפץ לפני, רוח נחת ,",
הארץ" בקרב ישועות "פועל - ,ועלֿידיֿזה

בהלכות שמצינו כפי - דלמטה לאדם בנוגע והן
השבת, שלפני הימים בג' אנו נמצאים [והרי שבת

שבתא" בשבת,"קמי חלום לתענית בנוגע [
הזה לו"ש"התענית -הוא בזה וההסברה ,

לעונג התענית את מהפך שהרצון כלומר,מכיון ,
ענין - שבתענית מאד" ל"טוב עד ה"טוב", את שמגלה

.הטוב שלימות תכלית ,

- כולו העולם בכל התענוג ענין שמתגלה ועד
האל"ף את ומגלה ממשיך שיהודי עלֿידיֿזה ,שהרי
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טז.35) ב, אסתר בפרש"י הובא א. יג, מגילה
שם.36) אסתר
(37.5 הערה 382 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ואילך.38) שם לקו"ש ראה - לקמן בהבא
בלקו"ש39) בהנסמן וראה קפב. אות א ע' אור במאורי הובא - מרז"ל

בסופה. 46 הע' 201 ע' חכ"א
אסתר.40) ערך צ"צ) - (דא"ח הליקוטים ס' וראה סע"ד. צג, מג"א תו"א
וש"נ.

מי"ז.41) פ"א אבות
טו.42) קד, תהלים
ג.43) ח, עקב
יתרו44) ד. סה, בשלח תו"א קצד. סי' כש"ט וראה עה"פ. להאריז"ל ל"ת

ועוד. א. צו, מסעי ואילך. סע"ב יג, צו לקו"ת א. עד,
יוהכ"פ:45) הפטורת וראה וש"נ. סקט"ו. סתקס"ו או"ח החיים כף ראה

ז). נח, (ישעי' גו' לרעב פרוס הלוא

וש"נ.46) רע"ד. כח, שה"ש לקו"ת ראה
ה.47) שם, ישעי'
סוס"ג.48) אגה"ק וראה יב. ע"ד, תהלים
סע"א.49) קו, פסחים
ס"ג.50) סרפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע
ועוד.51) .79 ע' תש"ו סה"מ ע. ע' תרס"ו המשך
ולמעלה52) שקודם ותענוג), (רצון הכתר ספירת הוא אל"ף שאות להעיר

אור (מאורי פנימיים הכחות כל וכללות התחלת החכמה, ספירת בי"ת, מאות

       

אזי העולם, במציאות עולם", של את"אלופו
ל"ג - "גולה" - הגלות ישראלולה"ענין גאולת ,

השכינה עניןוגאולת כללות גם מתהפך ובמילא ,
לענין הגלות), בסיבת ובא (הקשור ועינוי צום התענית,

ותענוג טוב הרמב"םשל שכתב כמו -
עתידים האלו הצומות "כל תעניות: הלכות

מזו ויתירה המשיח", לימות אלאליבטל עוד "ולא :
ושמחה". ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם

***

ונוסף התעניות, בכל השוה צד הוא לעיל האמור
יומא ש"כל כשם - תענית בכל מיוחד ענין ישנו לזה,

עבידתיה" עביד .ויומא
בטבת: עשרה של המיוחד ענינו ביאור

נקבע שבגללו בטבת, בעשרה שאירע המאורע
הכתוב כלשון - הוא אלהצום, בבל מלך "סמך :

ירושלים. על המצור התחלת כלומר, ירושלים",

מצינו שלא מיוחד ענין מצינו זה בפסוק והנה,
"בעצם הלשון - והוא תעניות, הזה"בשאר היום

עצם את היום שם את לך "כתב והדגישו): (וכפלו
היום בעצם ירושלים אל בבל מלך סמך הזה היום

האבודרהם דברי וידועים ב'ביתהזה". גם שהובאו
לאיוסף' בשבת חל בטבת) (עשרה היה "ואפילו :

בעצם בו שנאמר מפני אחר, ליום לדחותו יכולין היו
הכיפורים" ביום כמו הזה, .היום

שהתענית יתכן איך דלכאורה, - בזה והביאור
ש"שבת (ובפרט שבת עונג ידחה בטבת דעשרה

שבתורה" המצוות כל כנגד -שקולה והתירוץ ?(
שבזה אלא לעונג, התענית את מהפך שהרצון - כאמור
רצון זה הרי - בשבת סתם תענית (א) אופנים: כמה

דהאדם האמיתי רצונו חלום(היפך תענית (ב) .(
התירה -ֿומכל) השולחןֿערוך מפסקֿדין כנ"ל ,

החלום כי לתעניתו, תענית להתענות צריך מקום
זהבהרהוריתלוי הרי - הכיפורים ביום (ג) .(
.רצונו

בו שנאמר בטבת בעשרה גם הוא כן - זה ומטעם
הכיפורים. ביום כמו הזה", היום "בעצם

שלא יתירה חומרא ישנה בטבת שבעשרה ונמצא,
בדוגמת שהוא - הצומות) (ד' הצומות בשאר מצינו

 !

" - גופא "ובזה הזה", יום"היום :של

" הוא הכיפורים בשנה"יום פירושאחת ועלֿפי ,
שנקראתה'תוספות' "הנפש על קאי ש"אחת"

(שבנפש) יחידה בחינת היינו, .יחידה",

ישנם בשנה") ("אחת זה ביום -והנה, ענינים
שישנם מוכח, גופא, יום" של "עיצומו מהלשון שהרי
העיקרי ענינו ישנו לכך, ונוסף זה, ביום ענינים כמה
שאר (וככל היום של והתוקף העצם היום, של

"עיצומו"). שבתיבת הפירושים

זו שלא - בטבת דעשרה העילוי גודל מובן ומזה
בכללותו, הכיפורים ליום ושייכות קשר לו שיש בלבד
בכך היא הכיפורים ליום ששייכותו זאת, עוד אלא

" בו עלֿדרךשנאמר שהוא היינו, הזה", היום
" "ובדוגמת הכיפורים, דיום הזה" היום
יום"! של

הצד שגם אפשר, בדרך להוסיף יש ועלֿפיֿזה
והפיכת הגשמי, הגוף עם הקשר - התעניות דכל השוה
(א) בטבת: בעשרה ביותר מודגש - לתענוג העינוי
בכמה כמבואר - הגשמי הגוף דעינוי המעלה

למעלהמקומות מגיע הכיפורים דיום הגוף שעינוי
לתענוג בטבת דעשרה הצום הפיכת (ב) מהתשובה,

לה'" רצון כן("יום האדם רצון נעשה ועלֿידיֿזה ,
הוא שהרצון באופן - הרמב"ם)) ,(כפסקֿדין

מקומות בכמה וכמבואר (כנ"ל), הכיפורים ביום כמו

מורגש. הבלתי עצמי תענוג הוא כיפור שיום
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ס' וראה ורפ"ה). רפ"ד (שכ"ז האותיות שער פרדס בתחלתם. וב' א' ערך
וש"נ). ס"ט. בי"ת האותיות פרטי אותיות, ערך צ"צ) - (דא"ח הליקוטים

מים53) המשך תקי. ע' נ"ך רעג. ע' בא אוה"ת ג. לה, בהעלותך לקו"ת
פקל"ד. תרל"ו רבים

ג.54) ל, נצבים עה"ת בפרש"י הובא א. כט, מגילה ראה
ואילך.55) 413 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה
ב.56) רסד, זח"א גם וראה רע"ב. צד, זח"ג סע"א. רה, זח"א
ב.57) כד, יחזקאל
תעניות.58) הל'
סתק"נ.59) או"ח
ואילך.60) 420 ס"ע שם לקו"ש גם ראה
ואילך.61) סע"א כא, תזריע לקו"ת וראה ספ"ג. נדרים ירושלמי
(62לעונג העינוי הפיכת גם ובמילא ספ"ב). גירושין (הל' הרמב"ם

(בשלימות). אינו

סע"ב.63) נה, ברכות
סוס"ז.64) שם אדה"ז שו"ע ראה אבל
יוהכ"פ65) - כט חלק לקו"ש וראה ה"גֿד. פ"א תשובה הל' רמב"ם

.7 הע' (תשמ"ה)
לד.66) טז, אחרי תצוה. ס"פ
א.67) יח, מנחות - אחת עד ד"ה
אחת68) וסליחה"ומזה מחילה (שלימות) "קץ בזמן, יחידה -

נתחייב ולכן ה"ז), פ"ב תשובה הל' פנחס.(רמב"ם ס"פ (לקו"ת תפלות
.(1154 ע' ח"ד לקו"ש וראה

פס"ב.69) ח"א תער"ב המשך
מהפטורת70) הוא זה שפסוק .להעיר
ב.71) יד, שה"ש לקו"ת גם וראה תקמ"ה. ע' תרס"ו המשך



טו        

אזי העולם, במציאות עולם", של את"אלופו
ל"ג - "גולה" - הגלות ישראלולה"ענין גאולת ,

השכינה עניןוגאולת כללות גם מתהפך ובמילא ,
לענין הגלות), בסיבת ובא (הקשור ועינוי צום התענית,

ותענוג טוב הרמב"םשל שכתב כמו -
עתידים האלו הצומות "כל תעניות: הלכות

מזו ויתירה המשיח", לימות אלאליבטל עוד "ולא :
ושמחה". ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם

***

ונוסף התעניות, בכל השוה צד הוא לעיל האמור
יומא ש"כל כשם - תענית בכל מיוחד ענין ישנו לזה,

עבידתיה" עביד .ויומא
בטבת: עשרה של המיוחד ענינו ביאור

נקבע שבגללו בטבת, בעשרה שאירע המאורע
הכתוב כלשון - הוא אלהצום, בבל מלך "סמך :

ירושלים. על המצור התחלת כלומר, ירושלים",

מצינו שלא מיוחד ענין מצינו זה בפסוק והנה,
"בעצם הלשון - והוא תעניות, הזה"בשאר היום

עצם את היום שם את לך "כתב והדגישו): (וכפלו
היום בעצם ירושלים אל בבל מלך סמך הזה היום

האבודרהם דברי וידועים ב'ביתהזה". גם שהובאו
לאיוסף' בשבת חל בטבת) (עשרה היה "ואפילו :

בעצם בו שנאמר מפני אחר, ליום לדחותו יכולין היו
הכיפורים" ביום כמו הזה, .היום

שהתענית יתכן איך דלכאורה, - בזה והביאור
ש"שבת (ובפרט שבת עונג ידחה בטבת דעשרה

שבתורה" המצוות כל כנגד -שקולה והתירוץ ?(
שבזה אלא לעונג, התענית את מהפך שהרצון - כאמור
רצון זה הרי - בשבת סתם תענית (א) אופנים: כמה

דהאדם האמיתי רצונו חלום(היפך תענית (ב) .(
התירה -ֿומכל) השולחןֿערוך מפסקֿדין כנ"ל ,

החלום כי לתעניתו, תענית להתענות צריך מקום
זהבהרהוריתלוי הרי - הכיפורים ביום (ג) .(
.רצונו

בו שנאמר בטבת בעשרה גם הוא כן - זה ומטעם
הכיפורים. ביום כמו הזה", היום "בעצם

שלא יתירה חומרא ישנה בטבת שבעשרה ונמצא,
בדוגמת שהוא - הצומות) (ד' הצומות בשאר מצינו

 !

" - גופא "ובזה הזה", יום"היום :של

" הוא הכיפורים בשנה"יום פירושאחת ועלֿפי ,
שנקראתה'תוספות' "הנפש על קאי ש"אחת"

(שבנפש) יחידה בחינת היינו, .יחידה",

ישנם בשנה") ("אחת זה ביום -והנה, ענינים
שישנם מוכח, גופא, יום" של "עיצומו מהלשון שהרי
העיקרי ענינו ישנו לכך, ונוסף זה, ביום ענינים כמה
שאר (וככל היום של והתוקף העצם היום, של

"עיצומו"). שבתיבת הפירושים

זו שלא - בטבת דעשרה העילוי גודל מובן ומזה
בכללותו, הכיפורים ליום ושייכות קשר לו שיש בלבד
בכך היא הכיפורים ליום ששייכותו זאת, עוד אלא

" בו עלֿדרךשנאמר שהוא היינו, הזה", היום
" "ובדוגמת הכיפורים, דיום הזה" היום
יום"! של

הצד שגם אפשר, בדרך להוסיף יש ועלֿפיֿזה
והפיכת הגשמי, הגוף עם הקשר - התעניות דכל השוה
(א) בטבת: בעשרה ביותר מודגש - לתענוג העינוי
בכמה כמבואר - הגשמי הגוף דעינוי המעלה

למעלהמקומות מגיע הכיפורים דיום הגוף שעינוי
לתענוג בטבת דעשרה הצום הפיכת (ב) מהתשובה,

לה'" רצון כן("יום האדם רצון נעשה ועלֿידיֿזה ,
הוא שהרצון באופן - הרמב"ם)) ,(כפסקֿדין

מקומות בכמה וכמבואר (כנ"ל), הכיפורים ביום כמו

מורגש. הבלתי עצמי תענוג הוא כיפור שיום
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ב.57) כד, יחזקאל
תעניות.58) הל'
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(62לעונג העינוי הפיכת גם ובמילא ספ"ב). גירושין (הל' הרמב"ם

(בשלימות). אינו

סע"ב.63) נה, ברכות
סוס"ז.64) שם אדה"ז שו"ע ראה אבל
יוהכ"פ65) - כט חלק לקו"ש וראה ה"גֿד. פ"א תשובה הל' רמב"ם

.7 הע' (תשמ"ה)
לד.66) טז, אחרי תצוה. ס"פ
א.67) יח, מנחות - אחת עד ד"ה
אחת68) וסליחה"ומזה מחילה (שלימות) "קץ בזמן, יחידה -

נתחייב ולכן ה"ז), פ"ב תשובה הל' פנחס.(רמב"ם ס"פ (לקו"ת תפלות
.(1154 ע' ח"ד לקו"ש וראה

פס"ב.69) ח"א תער"ב המשך
מהפטורת70) הוא זה שפסוק .להעיר
ב.71) יד, שה"ש לקו"ת גם וראה תקמ"ה. ע' תרס"ו המשך



טז       

:להבין צריך עדיין אמנם,
בכתוב נאמר בטבת לעשרה שבנוגע אמת הן
למדים ומזה הכיפורים, ביום כמו הזה", היום "בעצם

בשב חל היה אבלשאילו כו'. לדחותו יכולים היו לא ת
מהי - ביאור דרוש עשרהעדיין של ליחודו

הכיפורים, ליום דומה שיהיה הצומות, משאר בטבת
בהוספת בכתוב הדבר הודגש מזה כתוצאה אשר

הזה"?! היום "בעצם התיבות

להיות צריך הדבר שהסבר פעמים כמה וכמדובר
שחומרת כשם - פשוטים לאנשים גם בפשטות, מובן
לדחותו) יכולים היו לא בשבת חל היה (שאילו זה צום

בתכלית. פשוטים לאנשים גם ושייכת מובנת

והרמז, הדרוש הסוד דרך על הסברים ישנם בודאי
דרך על הסבר גם שישנו בהכרח זה, עם ביחד אבל

,שבפשוטים פשוט של בשכלו שיתקבל הסבר ,
מקובל ודרשן, רמזן למדן, שיהיה עד להמתין מבלי

הסוד! תורת ובעל

בפשטות - בזה :והביאור

הצומות דד' לזה,המאורעות זה בהמשך באו
המאורעות הקדמת לאחרי בא מאורע שכל היינו,
בא העיר", "הובקעה בתמוז, די"ז המאורע שלפניו:
בעשרה שהתחיל העיר על המצור הקדמת לאחרי
בא המקדש, בית חורבן באב, דתשעה המאורע בטבת.
העיר. חומת ובקיעת דמצור המאורעות הקדמת לאחרי
המאורע בא - להם ובהמשך אלו מאורעות ולאחרי

גדליה .דצום

היה - הסאה" ש"נתמלאה לאחרי ובפשטות:
תקוה מתוך ירושלים", אל בבל מלך ד"סמך המאורע
את ניצלו לא וכאשר בתשובה. יחזרו זאת שבראותם
העיר. דהובקעה המאורע בא - תשובה עשו ולא הזמן
לשוב שיתעוררו עזר לא זה מאורע גם וכאשר
ולאחריֿ המקדש, בית דחורבן המאורע בא - בתשובה

גדליה. דהריגת המאורע - זה

בבל מלך "סמך בטבת, דעשרה שהמאורע ונמצא,
מהווה - ירושלים על המצור ירושלים", אל

שהרי הצומות, דשאר המאורעות השתלשלות כל
המאורע שייך היה לא ירושלים, על המצור אילולי

חורבן - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העיר, חומת דבקיעת
וכו'. המקדש בית

בטבת דעשרה החומר גודל של הפשוט הביאור זהו
נוגע כמה עד שבפשוטים פשוט גם שמבין כפי -

הדבר את למנוע עדיין נקל שאז הענין,
את מונעים לא אם ולאידך, מעיקרו, הבלתיֿרצוי
השתלשלות כל כבר כלול זו בהתחלה הרי - ההתחלה
את ינצלו לא (אם הטבע בדרך שיבואו המאורעות
הענין מצד בתשובה), לשוב כדי מלמעלה שניתן הזמן

מצוה" גוררת כו'.ד"מצוה בהפכו ועלֿדרךֿזה

הצום ענין כללות לביטול בנוגע גם מובן ומזה
הוא בטבת שעשרה שמכיון - ליוםֿטוב והפיכתו
מהפכים כאשר הרי הצומות, דכל והסיבה ההתחלה

מתהפכים ליוםֿטוב, אותו שאר כל
ושמחה". ששון וימי טובים ל"ימים הצומות

עשרה למעלת בנוגע ענין עוד להוסיף ויש
בטבת:

קודש" יהיה "העשירי כלל בטבתישנו ובעשרה ,
דחודש העשירי ביום להיותו - ביותר הדבר מודגש

הכתוב (כלשון כלומר,העשירי העשירי"), "צום :
והן חודש, - הלבנה מהלך מצד הן שבעשירי, עשירי

[בחודש]. יום - השמש מהלך מצד

שהרי - הכיפורים ליום הקשר מודגש זה בענין וגם
לחודש" "בעשור הוא קודש".אף יהיה "העשירי ,

בהעלם, היא בטבת דעשרה זו שלימות אמנם,
עבודת עלֿידי הגילוי, אל ההעלם מן לגלותה וצריכים
הוא"), התשובה "מדרכי התענית (שהרי התשובה
לה'", רצון "יום - זה יום של האמיתי ענינו את המגלה
האמיתית בגאולה ובגלוי, בפועל ליוםֿטוב עד
וימי טובים ל"ימים אלה ימים שיהפכו והשלימה

כנ"ל. ושמחה", ששון

בטבת דעשרה הקשר אודות לעיל האמור ועלֿפי
הזה" היום "בעצם נאמר שבשניהם הכיפורים, יום עם
דכל (התוכן התשובה דעבודת הענין שגם נמצא, -
עלֿדרך בטבת, בעשרה ביותר מודגש התעניות)
עם הקשורה הכיפורים דיום התשובה ובדוגמת

יום של "עיצומו - יום" של "."עיצומו
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(72.354 ע' ח"כ שם. חט"ו לקו"ש גם ראה
רמב"ם73) וראה יט. ח, (זכרי' בתושב"כ וכתובים המפורשים דוקא שהם

ה"ד) פ"ה תעניות הל' .
(74.30 הע' 303 ע' חכ"ג לקו"ש ראה

מ"ב.75) פ"ד אבות
מקום.76) מכל ב: נח, בכורות וראה לב. כז, בחוקותי
יט.77) ח, זכרי'
ז.78) כט, פנחס כז. כג, אמור

       

הרמב"ם כותב הכיפורים ליום בנוגע :דהנה,
בעשרה לעולם, יפה והצעקה שהתשובה "אףֿעלֿפי
ביותר יפה היא כיפור ויום השנה ראש שבין הימים
ביום הוא דבמיוחד וממשיך מיד", היא ומתקבלת
קץ והוא . . לכל תשובה "זמן שהוא - הכיפורים

לישראל". וסליחה מחילה

בטבת בעשרה שגם נמצא, לעיל, האמור ועלֿפי
דעבודת העילוי תכלית ישנו הזה") היום ("בעצם
(מצד הכיפורים דיום התשובה בדוגמת - התשובה

יום"). של "עיצומו

שבכל השוה הצד התשובה, בענין שגם ונמצא,
עשרה של למעלתו מיוחדת הפלאה יש - התעניות

בטבת.

***

של המיוחד ענינו אודות לעיל האמור על נוסף
שנה מדי בטבת בעשרה השוה ענין - בטבת עשרה
בטבת דעשרה מהקביעות נוספת הוראה ישנה בשנה,

קביעות להיותה אשר זו, שבשנהבשנה מזו
וחלק בשבוע ליום (בנוגע הבאה ובשנה שעברה
עביד ויומא יומא "כל הרי זה), דיום הפרשה
שנה מקביעות מיוחדת הוראה שישנה כך עבידתיה",

זו.
לעניני בנוגע אפילו וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן

הבעלֿשםֿטוב תורת ידועה שכלהעולם (שמכיון
בהם שיש לומר) בהכרח פרטית, בהשגחה הוא דבר
ועלֿאחתֿכמהֿ לקונו, האדם בעבודת ולימוד הוראה
הנקבע דבר השנה, קביעות אודות מדובר כאשר וכמה

עלֿפי הוראה בזה שיש בודאי הרי ,
העיקרית, לקונו האדם בעבודת ולימוד

בנוגע - נבראתיובמיוחד "אני העבודה,
קוני" את במעשהלשמש להקב"ה "שותף להיות ,

עלֿ ל"טובבראשית", עד ה"טוב", את שמגלה ידיֿזה
ד"אדם באופן זאת ועושה בעולם, דבר שבכל מאד",

"יולד,"מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל ,
בארוכה. כנ"ל

פרשת עם קשורה בטבת דעשרה הקביעות ובכן:
פרשת - הפרשה כללות (א) ענינים: ב' - ובזה השבוע,

השייכת (ב)"ויחי", השבוע, מ)ימי אחד (ולכל

במיוחד השייך הפרשה עדחלק מחמישי - זה
ששי.

הזקן אדמו"ר פתגם עםוכידוע "לחיות" שיש
מיוחדת ובהדגשה - זה פתגם שנתפרש וכפי הזמן,
שהכוונה - דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עלֿידי
מכללות הן השבוע, מפרשת שלמדים להוראות
כדלקמן. היומי, חומש משיעור - ובמיוחד הפרשה,

מובנות להיות צריכות אלו הוראות גם וכאמור,
" דרך על בלימודו - שבפשוטים פשוט ליהודי

מזה, שלמעלה לדרגות שמגיע לפני עוד מקרא", של
כדלקמן. תורה", של ל"יינה עד

פרשת - השבוע פרשת מכללות ההוראה
:"ויחי"

מצרים בארץ יעקב "ויחי - היא הפרשה התחלת
בזה: הטורים' 'בעל פירוש וידוע שנה". עשרה שבע

"יעקב היו לא שהראשונים - שנה י"ז
כו'" .חיים

המובן (בסגנון ובפרטיות בארוכה מבואר זה וענין
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק סיפור כידוע - לקטנים) גם

צדק' ה'צמח אדמו"ר של שאלתו לאדמו"ראודות
היתכן הטורים': 'בעל של לפירושו בקשר הזקן

האבות בחיר אבינו, יהיושיעקב , י"ז
מצרים, בארץ שגר שנה ויענהו !?

כתיב הזקן: אלאדמו"ר לפניו שלח יהודה "ואת
במדרש ואיתא גושנה", לפניו להורות -יוסף

 תלמוד בית לו להתקין נחמיה רבי אמר -
בתורה. הוגים השבטים ושיהיו תורה שם שתהא
לומדים שכאשר - פירושו גושנה" לפניו "להורות
גם להיות יכולים - ואז יתברך, להשם מתקרבים תורה

ד" ומצב במעמד ".במצרים

פרשת מכללות הנלמדת ההוראה איפוא זוהי
- בעולם יהודי של עבודתו לכללות בנוגע "ויחי"
את לגלות ובכוחו ביכלתו התורה לימוד שעלֿידי
ועד שבעולם, ומקום מקום בכל מאד" ו"טוב ה"טוב"
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ה"וֿז.79) פ"ב תשובה הל'
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קידושין.81) מס' סוף וברייתא משנה
ב.82) צט, סנהדרין וראה ז. ה, איוב

ואילך.83) 29 ס"ע תש"ב סה"ש חשון. ב' - יום" "היום
ויחי".84) דפ' ופסוק "חלק הוא - ממנה ופסוק חלק שכל
ב.85) רטז, זח"א גם ראה
שעג.86) ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות טבת, ח"י - יום" "היום

ואילך. 160 ע' ח"י לקו"ש וראה
לתשב"ר.87) חומש דלימוד בחדר כשלמד בקטנותו,
שם88) ב. קיט, זח"א א. פע"ו, ב"ר וראה כה. כז, תולדות הפסוקים שער
ב. קמז,
(בסופו).89) ד פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
כח.90) מו, ויגש
(91.10 הערה שם לקו"ש וראה עה"פ. ויל"ש באבער תנחומא
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הרמב"ם כותב הכיפורים ליום בנוגע :דהנה,
בעשרה לעולם, יפה והצעקה שהתשובה "אףֿעלֿפי
ביותר יפה היא כיפור ויום השנה ראש שבין הימים
ביום הוא דבמיוחד וממשיך מיד", היא ומתקבלת
קץ והוא . . לכל תשובה "זמן שהוא - הכיפורים

לישראל". וסליחה מחילה

בטבת בעשרה שגם נמצא, לעיל, האמור ועלֿפי
דעבודת העילוי תכלית ישנו הזה") היום ("בעצם
(מצד הכיפורים דיום התשובה בדוגמת - התשובה

יום"). של "עיצומו

שבכל השוה הצד התשובה, בענין שגם ונמצא,
עשרה של למעלתו מיוחדת הפלאה יש - התעניות

בטבת.

***

של המיוחד ענינו אודות לעיל האמור על נוסף
שנה מדי בטבת בעשרה השוה ענין - בטבת עשרה
בטבת דעשרה מהקביעות נוספת הוראה ישנה בשנה,

קביעות להיותה אשר זו, שבשנהבשנה מזו
וחלק בשבוע ליום (בנוגע הבאה ובשנה שעברה
עביד ויומא יומא "כל הרי זה), דיום הפרשה
שנה מקביעות מיוחדת הוראה שישנה כך עבידתיה",

זו.
לעניני בנוגע אפילו וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן

הבעלֿשםֿטוב תורת ידועה שכלהעולם (שמכיון
בהם שיש לומר) בהכרח פרטית, בהשגחה הוא דבר
ועלֿאחתֿכמהֿ לקונו, האדם בעבודת ולימוד הוראה
הנקבע דבר השנה, קביעות אודות מדובר כאשר וכמה

עלֿפי הוראה בזה שיש בודאי הרי ,
העיקרית, לקונו האדם בעבודת ולימוד

בנוגע - נבראתיובמיוחד "אני העבודה,
קוני" את במעשהלשמש להקב"ה "שותף להיות ,

עלֿ ל"טובבראשית", עד ה"טוב", את שמגלה ידיֿזה
ד"אדם באופן זאת ועושה בעולם, דבר שבכל מאד",

"יולד,"מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל ,
בארוכה. כנ"ל

פרשת עם קשורה בטבת דעשרה הקביעות ובכן:
פרשת - הפרשה כללות (א) ענינים: ב' - ובזה השבוע,

השייכת (ב)"ויחי", השבוע, מ)ימי אחד (ולכל

במיוחד השייך הפרשה עדחלק מחמישי - זה
ששי.

הזקן אדמו"ר פתגם עםוכידוע "לחיות" שיש
מיוחדת ובהדגשה - זה פתגם שנתפרש וכפי הזמן,
שהכוונה - דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עלֿידי
מכללות הן השבוע, מפרשת שלמדים להוראות
כדלקמן. היומי, חומש משיעור - ובמיוחד הפרשה,

מובנות להיות צריכות אלו הוראות גם וכאמור,
" דרך על בלימודו - שבפשוטים פשוט ליהודי

מזה, שלמעלה לדרגות שמגיע לפני עוד מקרא", של
כדלקמן. תורה", של ל"יינה עד

פרשת - השבוע פרשת מכללות ההוראה
:"ויחי"

מצרים בארץ יעקב "ויחי - היא הפרשה התחלת
בזה: הטורים' 'בעל פירוש וידוע שנה". עשרה שבע

"יעקב היו לא שהראשונים - שנה י"ז
כו'" .חיים

המובן (בסגנון ובפרטיות בארוכה מבואר זה וענין
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק סיפור כידוע - לקטנים) גם

צדק' ה'צמח אדמו"ר של שאלתו לאדמו"ראודות
היתכן הטורים': 'בעל של לפירושו בקשר הזקן

האבות בחיר אבינו, יהיושיעקב , י"ז
מצרים, בארץ שגר שנה ויענהו !?

כתיב הזקן: אלאדמו"ר לפניו שלח יהודה "ואת
במדרש ואיתא גושנה", לפניו להורות -יוסף

 תלמוד בית לו להתקין נחמיה רבי אמר -
בתורה. הוגים השבטים ושיהיו תורה שם שתהא
לומדים שכאשר - פירושו גושנה" לפניו "להורות
גם להיות יכולים - ואז יתברך, להשם מתקרבים תורה

ד" ומצב במעמד ".במצרים

פרשת מכללות הנלמדת ההוראה איפוא זוהי
- בעולם יהודי של עבודתו לכללות בנוגע "ויחי"
את לגלות ובכוחו ביכלתו התורה לימוד שעלֿידי
ועד שבעולם, ומקום מקום בכל מאד" ו"טוב ה"טוב"
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ואילך.83) 29 ס"ע תש"ב סה"ש חשון. ב' - יום" "היום
ויחי".84) דפ' ופסוק "חלק הוא - ממנה ופסוק חלק שכל
ב.85) רטז, זח"א גם ראה
שעג.86) ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות טבת, ח"י - יום" "היום

ואילך. 160 ע' ח"י לקו"ש וראה
לתשב"ר.87) חומש דלימוד בחדר כשלמד בקטנותו,
שם88) ב. קיט, זח"א א. פע"ו, ב"ר וראה כה. כז, תולדות הפסוקים שער
ב. קמז,
(בסופו).89) ד פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
כח.90) מו, ויגש
(91.10 הערה שם לקו"ש וראה עה"פ. ויל"ש באבער תנחומא
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הארץ", "ערות מצרים, בארץ שאפילו כך, כדי
האומות שבארצות להיותמקולקלת יכול שם גם -

","יעקב ,אבינו יעקב של
שבאבות!

עד מחמישי - היומי חומש משיעור ההוראה
וסופן בסופן תחילתן ד"נעוץ ובאופן - ששי

כדלקמן.בתחילתן" ,
יגודנו גדוד "גד - היא דחמישי השיעור התחלת

עקב" יגוד גדודוהוא לשון "כולם רש"י: ומפרש .
שיעברו הימנו יגודו גדודים יגודנו, גדוד גד . . הם
שנכבשה עד חלוץ כל למלחמה אחיהם עם הירדן

עק יגוד והוא עקבםהארץ, על ישובו גדודיו כל - ב
איש". מהם יפקד ולא הירדן, בעבר לנחלתם

בזה: והענין

"נעמען" - תוכנה הארץ דכיבוש העבודה כללות
מקולקלת היא שאף כנען", "ארץ את) (לקחת
את ולגלות מצרים92, ארץ כמו האומות שבארצות
תמיד גו' אשר "ארץ - האמיתית ומהותה מציאותה

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' .עיני

בני לפני שעברו חלוץ" "כל עלֿידי נעשה זה וענין
גד שבט - ובמיוחד "גדודים"ישראל, שהעמיד ,

(שצירף היינו רבים, לשון הימנו") יגודו ("גדודים
ופעל) "גד" - ישראל מבני וכמה כמה

שיש הענינים כל יתגלו אצלם שגם שפעל עלֿידיֿזה
תהיה שעבודתם - ובפשטות ובהעלם, בכח בהם
ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל השלימות, בתכלית
העולם בגשמיות מטה למטה שתחדור ובאופן מאדך",
"בכל - מאדך" "בכל בפירוש ג) (סעיף לעיל [כאמור

(והארציות הארץ דכיבוש העבודה תוכן ).ממונך"],

כך ובמילואה, בשלימותה נעשתה זו ועבודה
שלא ובאופן לנחלתם, שבו העבודה סיום שלאחרי

איש! מהם נפקד

נצחית" היא "התורה זהוהנה, שבענין היינו, ,
רק לא - מישראל ואחד אחד לכל נצחית הוראה ישנה

גד, לשבט השייכים לאלו  על
כברכתוהפסוק אשר "איש ש"כללן ,"

גד דשבט שהברכה - דידן ובנדון הברכות", בכל כולם
רק (לא שייכת עקב") יגוד והוא יגודנו גדוד ("גד
אחד לכל השבטים, שאר לכל גם אלא) גד, לשבט

ישראל. מבני ואחד

מישראל ואחד אחד שכל - כאמור - היא וההוראה
שיעסקו גדודים להעמיד בו התלוי כל את לעשות צריך

הידוע כפתגם הארץ, דכיבוש דאבעבודה "מאך :ַָ
אלקות לגלות כלומר, ישראל", ארץ כאן) (עשה
מקום בכל בה") אלקיך ה' ד"עיני הענין (בדוגמת

במקו עד בעולם, ומצב)ומקום במעמד הוא (שבגלוי ם
 .("מצרים "ארץ (או כנען" "ארץ בדוגמת -

נזיר "ולקדקד - הוא היומי חומש שיעור וסיום
יוסף.אחיו" על שנאמר ,

ירושלמי: ותרגום עוזיאל בן יונתן בתרגום ומפרש
"נזיר" כלומר: דאחוי". ביקרא "זהיר - אחיו" "נזיר

ועטרה נזר מלשון (גם) התרגוםהוא מפרש ולכן, ,
" עם קשור זה דאחוי".שענין

בזה: והענין

להנהגה בנוגע נפלאה הוראה למדים זה מפסוק
באופן עמו התנהגו שאחיו שלמרות - ישראל דאהבת
בלבד זו לא מכלֿמקום, כו', שמכרוהו עד בלתיֿרצוי,
שהשתדל בלבד זו ולא כגמולם, להם השיב שלא

" - מזו יתירה אלא בכבודם, לפגוע שלא אפילו
בכבודם! זהיר שהיה דאחוי", ביקרא

ד"זהיר מענין גם הוא ש"זהיר" להוסיף, ויש
שכתובטפי" מה (עלֿדרך ואור זוהר מלשון וגם ,

הרקיע")"והמשכילים הנהגתוכזוהר כלומר, ,
באופן היתה דאחוי" ביקרא "זהיר שהיה יוסף של
זו שהנהגה כך כדי עד טפי", "זהיר היה זה שבענין
שאר לכל ה"שער" היתה ישראל) באהבת (עבודתו

העבודה היתהעניני ישראל באהבת עבודתו וגם: ,
ה"ליכטיקייט" התבטאה בכך - ואור זוהר של באופן
העבודה עניני שאר כל גם נעשו ועלֿידיֿזה שלו,

ואור. זוהר של באופן
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ג.92) יח, אחרי ופרש"י תו"כ
מ"ז.93) פ"א יצירה ספר
יט.94) מט,
יב.95) יא, עקב
ובפרש"י.96) כ לג, ברכה ראה
רס"ט.97) אגה"ק ראה
ובכ"מ.98) רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם וראה רפי"ז. תניא
כח.99) שם, פרשתנו

(100.621 ע' ח"ב לקו"ש תפה. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
.48 להע' בשוה"ג 404 ע' חי"ח לקו"ש וראה

כו.101) שם,
עה"פ.102) ספורנו גם ראה
סוס"ז.103) אגה"ק וראה סע"ב. קיח, שבת
ג.104) יב, דניאל
ע'105) ה'ש"ת סה"ש .240 ע' תש"ח סה"מ בתחלתה. הריב"ש צוואת

.151 ס"ע ח"ז .1193 ע' ח"ד לקו"ש .22
שם.106) וסה"ש סה"מ

       

להשתדל צריכים כמה עד כאמור, מזה, וההוראה
עמו שהתנהג יהודי כלפי אפילו ישראל דאהבת בענין
יוסף). של אחיו הנהגת (בדוגמת בלתיֿרצוי באופן

בתניא הזקן אדמו"ר לוובלשון לשלם "שלא :
לחייבים לגמול אדרבה, אלא חסֿושלום, כפעלו

שכתוב כמו אחיו".טובות, עם מיוסף ללמוד

- היומי שיעור התחלת עם גם קשור זה וענין
בסופן תחילתן "נעוץ כאמור, גו'", יגודנו גדוד "גד

בתחילתן": וסופן
להעמיד יגודנו", ד"גדוד הענין את לפעול כדי
שיצאו רבים, לשון הימנו") יגודו ("גדודים "גדודים"
ההקדמה דרושה - כנ"ל הארץ", ד"כיבוש למלחמה
שכן, דאחוי", ביקרא "זהיר להיות ועד ישראל, דאהבת
מצליחים אמיתית, ישראל אהבת מתוך הגישה עלֿידי
"בנערינו העם, לשלימות ועד - רבים גדודים להעמיד

ובבנותינו" בבנינו גו' עניניובזקנינו בכל שיעסקו -
כולל התורה, לשלימות ועד ומצוות, דתורה העבודה

הארץ". שלימות הארץ, "כיבוש - ובמיוחד

יותר: ובפרטיות

ישראל ואחדות ישראל אהבת של מוסיףמצב -
המצוות: וקיום התורה דלימוד העבודה בשלימות
ו"פלפול חברים" "דיבוק שהרי - התורה בלימוד

בהם נקנית שהתורה מהדברים הם ,התלמידים"
בהבנת ושלימות עילוי נוסף שעלֿידיֿזה היינו,
ד"בד באופן הוא הלימוד כאשר מהֿשאיןֿכן התורה,

"ונואלו" אזי איןבבד", שהרי - המצוות ובקיום .
מעלתו) שתגדל (ככל יחיד עלֿידי המצוה קיום דומה
- ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ברבים, המצוה קיום לגבי

.בציבור

דכיבוש המלחמה בנצחון הדבר מוסיף כן וכמו
אלו ומה קלֿוחומר: הדברים שהרי - הנ"ל הארץ
רחמנא הדברות, דעשרת הראשון הציווי על שעברו

במלחמה יוצאים "היו ואףֿעלֿפיֿכן ",ליצלן,
בהם שהיתה האחדות מעלת כאשרמפני הרי ,

צדיקים" כולם -"ועמך אחדות של במצב נמצאים
ונוצחים"! במלחמה ש"יוצאים עלֿאחתֿכמהֿוכמה

מתענים שכולם - התענית דיום רצון" ב"עת ובפרט
החל - יחדיו תורה ולומדים יחדיו, מתפללים יחדיו,
ונותנים התענית, דיום וההפטרה התורה מקריאת
דא), בכגון כרגיל הדברים, סיום (לאחרי יחדיו לצדקה
צדיקים" כולם ד"ועמך השלימות תכלית שישנה היינו,

עומד העולם שעליהם הקוין ג' "עולםבכל כולל ,
האדם" זה במלחמהקטן ש"יוצאים בודאי הרי -

ונוצחים"!

והוא יגודנו גדוד ד"גד הענין שנעשה - ובפשטות
וחוזרים הארץ, דכיבוש למלחמה שיוצאים עקב", יגוד
לאחרי איש, ממנו יפקד שלא באופן יחדיו, כולם
שמראים עלֿידיֿזה כולו, העולם כיבוש את שפעלו
מתביישים שלא בלבד זו לא אשר כל, לעין גלוי באופן
"גאון עם הולכים - אדרבה אלא חסֿושלום, ביהדות

הקב"היעקב" של שליחותו את למלאות כדי ,
שבכל מאד" ה"טוב את לגלות לתקן", - "לעשות
דשבעים הארצות בכל חלקיה, כל על כולה, הבריאה
יהיה שם שגם שביניהם, המקולקלים - כולל אומות,
כולה הבריאה בכל ניכר שיהיה היינו, אלקות, גילוי
אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל

.לכבודו"

שבכל השוה והצד המשותפת הנקודה איפוא זוהי
יהודי, של עבודתו כללות - לעיל האמורים הענינים
בטבת, בעשרה ובפרט התענית, ביום המודגשת
דשיעור ההוראות לאור זו, שנה בקביעות - ובמיוחד
שבכל וקדושה הטוב ענין את לגלות - היומי חומש
כוונת את משלימים שעלֿידיֿזה שבעולם, דבר

בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות - כולה הבריאה

***

עם גם (בדרךֿאפשר) הנ"ל כל לקשר ויש
באופן הוא זה ענין גם אשר - ברמב"ם היומי שיעור

עבידתיה", עביד ויומא יומא ועלֿאחתֿכמהֿד"כל
ענין - אלווכמה שיעורים שלימוד ובפרט ,

עד אלפים, מאות, עשיריות, עלֿידי ונתקבל נתפשט
מישראל, לרבבה
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ספי"ב.107)
א.108) רא, ח"א
ט.109) י, בא
(110,(2 בהערה (כנ"ל והגלות החורבן סיבת מבטלים שעי"ז לכך נוסף

כמודגש ושמחה", ששון וימי טובים ל"ימים התענית את מהפכים ובמילא,
אהבו". והשלום "האמת תעניות): הל' בסוף הרמב"ם (והביאו הכתוב בסיום

מ"ו.111) פ"ו אבות
וש"נ.112) א. ז, תענית ב. סג, ברכות לו. נ, ירמי'
ועוד.113) החלצו. קונטרס סכ"ג. אגה"ק ראה
ז.114) פי"א, במדב"ר ו. פל"ח, ב"ר גם וראה ריג. רמז מ"א יל"ש

רפי"א.115) סנהדרין כא. ס, ישעי'
מי"ח.116) שם וראה מ"ב. פ"א אבות
פע"ב.117) ח"א מו"נ ב). (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

ספל"א. דר"נ אבות וראה
ה.118) מז, תהלים - הכתוב ל'
ספ"ו.119) אבות



יט        

להשתדל צריכים כמה עד כאמור, מזה, וההוראה
עמו שהתנהג יהודי כלפי אפילו ישראל דאהבת בענין
יוסף). של אחיו הנהגת (בדוגמת בלתיֿרצוי באופן

בתניא הזקן אדמו"ר לוובלשון לשלם "שלא :
לחייבים לגמול אדרבה, אלא חסֿושלום, כפעלו

שכתוב כמו אחיו".טובות, עם מיוסף ללמוד

- היומי שיעור התחלת עם גם קשור זה וענין
בסופן תחילתן "נעוץ כאמור, גו'", יגודנו גדוד "גד

בתחילתן": וסופן
להעמיד יגודנו", ד"גדוד הענין את לפעול כדי
שיצאו רבים, לשון הימנו") יגודו ("גדודים "גדודים"
ההקדמה דרושה - כנ"ל הארץ", ד"כיבוש למלחמה
שכן, דאחוי", ביקרא "זהיר להיות ועד ישראל, דאהבת
מצליחים אמיתית, ישראל אהבת מתוך הגישה עלֿידי
"בנערינו העם, לשלימות ועד - רבים גדודים להעמיד

ובבנותינו" בבנינו גו' עניניובזקנינו בכל שיעסקו -
כולל התורה, לשלימות ועד ומצוות, דתורה העבודה

הארץ". שלימות הארץ, "כיבוש - ובמיוחד

יותר: ובפרטיות

ישראל ואחדות ישראל אהבת של מוסיףמצב -
המצוות: וקיום התורה דלימוד העבודה בשלימות
ו"פלפול חברים" "דיבוק שהרי - התורה בלימוד

בהם נקנית שהתורה מהדברים הם ,התלמידים"
בהבנת ושלימות עילוי נוסף שעלֿידיֿזה היינו,
ד"בד באופן הוא הלימוד כאשר מהֿשאיןֿכן התורה,

"ונואלו" אזי איןבבד", שהרי - המצוות ובקיום .
מעלתו) שתגדל (ככל יחיד עלֿידי המצוה קיום דומה
- ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ברבים, המצוה קיום לגבי

.בציבור

דכיבוש המלחמה בנצחון הדבר מוסיף כן וכמו
אלו ומה קלֿוחומר: הדברים שהרי - הנ"ל הארץ
רחמנא הדברות, דעשרת הראשון הציווי על שעברו

במלחמה יוצאים "היו ואףֿעלֿפיֿכן ",ליצלן,
בהם שהיתה האחדות מעלת כאשרמפני הרי ,

צדיקים" כולם -"ועמך אחדות של במצב נמצאים
ונוצחים"! במלחמה ש"יוצאים עלֿאחתֿכמהֿוכמה

מתענים שכולם - התענית דיום רצון" ב"עת ובפרט
החל - יחדיו תורה ולומדים יחדיו, מתפללים יחדיו,
ונותנים התענית, דיום וההפטרה התורה מקריאת
דא), בכגון כרגיל הדברים, סיום (לאחרי יחדיו לצדקה
צדיקים" כולם ד"ועמך השלימות תכלית שישנה היינו,

עומד העולם שעליהם הקוין ג' "עולםבכל כולל ,
האדם" זה במלחמהקטן ש"יוצאים בודאי הרי -

ונוצחים"!

והוא יגודנו גדוד ד"גד הענין שנעשה - ובפשטות
וחוזרים הארץ, דכיבוש למלחמה שיוצאים עקב", יגוד
לאחרי איש, ממנו יפקד שלא באופן יחדיו, כולם
שמראים עלֿידיֿזה כולו, העולם כיבוש את שפעלו
מתביישים שלא בלבד זו לא אשר כל, לעין גלוי באופן
"גאון עם הולכים - אדרבה אלא חסֿושלום, ביהדות

הקב"היעקב" של שליחותו את למלאות כדי ,
שבכל מאד" ה"טוב את לגלות לתקן", - "לעשות
דשבעים הארצות בכל חלקיה, כל על כולה, הבריאה
יהיה שם שגם שביניהם, המקולקלים - כולל אומות,
כולה הבריאה בכל ניכר שיהיה היינו, אלקות, גילוי
אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל

.לכבודו"

שבכל השוה והצד המשותפת הנקודה איפוא זוהי
יהודי, של עבודתו כללות - לעיל האמורים הענינים
בטבת, בעשרה ובפרט התענית, ביום המודגשת
דשיעור ההוראות לאור זו, שנה בקביעות - ובמיוחד
שבכל וקדושה הטוב ענין את לגלות - היומי חומש
כוונת את משלימים שעלֿידיֿזה שבעולם, דבר

בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות - כולה הבריאה

***

עם גם (בדרךֿאפשר) הנ"ל כל לקשר ויש
באופן הוא זה ענין גם אשר - ברמב"ם היומי שיעור

עבידתיה", עביד ויומא יומא ועלֿאחתֿכמהֿד"כל
ענין - אלווכמה שיעורים שלימוד ובפרט ,

עד אלפים, מאות, עשיריות, עלֿידי ונתקבל נתפשט
מישראל, לרבבה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71
ספי"ב.107)
א.108) רא, ח"א
ט.109) י, בא
(110,(2 בהערה (כנ"ל והגלות החורבן סיבת מבטלים שעי"ז לכך נוסף

כמודגש ושמחה", ששון וימי טובים ל"ימים התענית את מהפכים ובמילא,
אהבו". והשלום "האמת תעניות): הל' בסוף הרמב"ם (והביאו הכתוב בסיום

מ"ו.111) פ"ו אבות
וש"נ.112) א. ז, תענית ב. סג, ברכות לו. נ, ירמי'
ועוד.113) החלצו. קונטרס סכ"ג. אגה"ק ראה
ז.114) פי"א, במדב"ר ו. פל"ח, ב"ר גם וראה ריג. רמז מ"א יל"ש

רפי"א.115) סנהדרין כא. ס, ישעי'
מי"ח.116) שם וראה מ"ב. פ"א אבות
פע"ב.117) ח"א מו"נ ב). (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

ספל"א. דר"נ אבות וראה
ה.118) מז, תהלים - הכתוב ל'
ספ"ו.119) אבות



כ       

עשרת - הפירוש (מלבד "רבבה" שהלשון וידוע
כי "עד איןֿסוף, עד הריבוי ענין את כולל אלפים)

לספור" בלשוןחדל הימנו למעלה מספר "שאין ,
שם לו אין מרבבה יותר שהוא מה כי הקודש,

כו'" בתורה הדקדוק,בפניֿעצמו בספרי (כידוע
וקבלה חסידות מוסר, בספרי גם ).וכמבואר

ראשונים פרקים ג' - הוא ברמב"ם היומי שיעור
ואבידה. גזילה דהלכות

קשורה שאינה נקודה על להתעכב יש זה ובענין
"דבריֿ דאמירת הענין עם עלֿכלֿפנים) (בגלוי
בשולחןֿ שינוי שמצינו דתורה, בנגלה ענין - כבושין"
בעקבותיו וההולכים הרמב"ם לגבי הזקן אדמו"ר ערוך

כדלקמן. בשולחןֿערוך, יוסף ה'בית -

- ד"דבריֿכבושין" בענין לביאור גם באים ומזה
כדלקמן. לעיל, האמור לכל ובשייכות בקשר

באות שתחילה - הוא ברמב"ם ההלכות סדר
ולאחריהן דאתמול) בשיעור (שסיימו גניבה הלכות
אשר אבידה, הלכות עם (ביחד גזילה הלכות באות
וכדלקמן). והסבר, ביאור דורש כשלעצמו זה צירוף
(דה'בית בשולחןֿערוך גם הוא כן - לכך ובהתאם
גזילה. הלכות ולאחריהן תחילה, גניבה הלכות יוסף'):
הוא הסדר - הזקן אדמו"ר של בשולחןֿערוך אמנם

"הלכות - היא הכותרת וכןלהיפך: וגניבה",
"אסור ההלכות: תחילהבפרטי גזילה לגנוב", או

גניבה. ואחרֿכך

בזה: הביאור לומר ויש

כמו - תורה" "משנה בשם קראו הרמב"ם של ספרו
זה חיבור קראתי "לפיכך בהקדמתו הרמב"ם שכתב
שבכתב בתורה קורא שאדם לפי תורה, משנה בשם
ההלכות בסידור ולכן, בזה". קורא כך ואחר תחלה

הכתובים לסדר הרמב"ם נמשך לכל :
די משפטיםלראש בפרשת - גניבה כןני ולאחרי ,

ויקרא בפרשת - גזילה אבידהדיני דיני כן (ולאחרי
תצא בפרשת -.(

שענינו הזקן, אדמו"ר של בשולחןֿערוך אבל
הצריכות "הלכות משפט") "חושן (בחלק

גניבה,מלוקטות" ואחרֿכך גזילה הוא הסדר -
לתיקון דגזילה התיקון קודם ממש שבפועל מכיון

דגניבה:

ומכיון רבים. בפני ואפילו בגלוי, נעשית - גזילה
זאת לתקן יותר נקל - לכל וגלוי ידוע ,שהדבר

בבית ודרישה חקירה לתוצאות להמתין צורך כל ואין
בזה. וכיוצא דין

ובמילא, בסתר, נעשית - גניבה מהֿשאיןֿכן
צורך שיש או מעצמו, מודה הגנב אם לדעת צריכים
בזה, וכיוצא דין בבית עדות והגדת ודרישה בחקירה

זמן. משך שלוקח תהליך

- זה על לעניןונוסף בנוגע שמצינו
מעבירה תשובה יותר צריכה עבירה ש"ספק התשובה,
לבו, בכל מתחרט אדם ודאית עבירה על כי ודאית,
לא שמא לומר בלבבו מתברך הוא - עבירה ספק אבל
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מט.120) מא, מקץ
ובכ"מ.121) נה. ע' ה'ש"ת סה"מ ברכה. ר"פ לקו"ת
בערכו.122) ולהרד"ק ג'נאח בן יונה לר' השרשים ס' ראה
ואילך.123) לז כא,
ואילך.124) כא ה,
ואילך.125) א כב,

הראשונות.126) דהוצאות השער נוסח
סתר"ג.127) או"ח אדה"ז שו"ע
מח,א.128) זבחים
שהרי129) גזילה, ל(הל') ולא גניבה ל(הל') שייך אבידה ש(הל') - ובפרט

לידו. באה הציווי) ע"פ מזה: (ויותר ברשות
נקרא130) "החוטא ב: עח, האזינו לקו"ת וראהראה ואמו". אביו

פי"ז. תרל"ח לברך אדם חייב המשך תקעג. ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז גם
סה"מ131) ואילך). מו ס"ע תרפ"ח (סה"מ פ"ב תרפ"ח אתה יהודה ד"ה

.72 ע' שם נח. ס"ע ה'ש"ת סה"מ א. עה, שם סע"א. סא, ח"א קונטרסים
פכ"ד.132) תניא וראה רע"א. ג, סוטה

       

אלאֿאםֿכן   לא - זאת לולי שהרי ,"
יתברך רצונו על יעבור שיהודי .יתכן

למרות שטות" רוח בו ש"נכנסה לכך והסיבה
"עם היותו "ז"ל רבותינו כמאמר - היא ,

איזהו  :"לו שנותנים מה כל

בחינת יש יהודי נפשלכל - לו שנותנים
משם "חלק ממש", ממעל אלקה "חלק האלקית,

בגימטריאברוךֿהוא" ,במילוי הוי' (שם
יפהאל"פין) בעין הנותן ד"כל באופן - לו שנותנים ,

.נותן"

שנותנים מ"ה "שמאבד מצב להיות יכול אמנם,
הוא מ"ה, בחינת שבו, אלקות שניצוץ היינו, לו",

שלבבחינת למצב מגיע - מזה וכתוצאה ,
.'כו החיצונים ממנו שיונקים ,

מרשות להשיבה הגזילה, את להשיב כדי ולכן,
עליו - הקדושה ברשות האמיתי למקומה דלעומתֿזה
ענין כללות שזהו ה"אבידה", את ולמצוא לחפש

שכתוב כמו משם",התשובה, "ובקשתם
אבידה,"שתבקש אחר אלא חיפוש ואין ותחפש,

אלקות ניצוץ בחינת . . אצלו אבודה שהוא דבר דהיינו
הגזילה.כו'" את ולהשיב ,

בלבד זו לא הרי - הגזילה את שמשיב ולאחרי
שנותנים מ"ה שאיבד לפני מקודם, שהיה כפי שחוזר
ושולט המושל נעשה מ"ה שבחינת זאת, עוד אלא לו,

"הגוף זה קטנה שהצדב"עיר מכיון ,
חשוכא אתהפכא לטוב, נתהפך סוףֿסוף דלעומתֿזה

לנהורא.

ז"ל חכמינו בראתיובלשון יצרֿהרע "בראתי :
תורה שלוקחיםלו - ה"תבלין" של שענינם ,"

רק (לא ממנו ועושים אדם, למאכל ראוי שאינו דבר
להשיב "מעדנים "מטעמים", אלא) סתם, אדם מאכל

.הנפש"

בעולם: יהודי של עבודתו לכללות בנוגע הוא וכן

ז"ל חכמינו אמרו ישראל לארץ שבנוגע :כשם
ישראל בארץ ובחר כו' הארצות חלק העולם "כשברא
שבאו ישראל יבואו כו' ישראל לחלקו ובחר כו'
שארץ היינו, לחלקי", שבאה הארץ את וינחלו לחלקי

- ישראל בני בשביל מלכתחילה נועדה הואישראל כן
"בשביל שנבראה כולה, הבריאה למציאות בנוגע
שנקראת התורה ובשביל ראשית, שנקראו ישראל

עלֿפיראשית" שמתנהגים ישראל בשביל כלומר, ,
לידי מביא שהלימוד ובאופן התורה, לימוד התורה,

הצדקה.מעשה ומצות התפילה, מעבודת החל ,

אינו שבגלוי בעולם ענין ישנו שכאשר ונמצא,
שבו האלקי שהניצוץ מפני זה הרי - הקדושה ברשות

בבחינת -הוא מזו ויתירה ,ברשות ,
ניצוץ ישנו שבעולם דבר בכל דהנה, דלעומתֿזה.
עוד ולא הגשמי, בדבר שנמצא ה'", פי "מוצא אלקי,
רגע בכל זה גשמי דבר ומקיים מחיה שמהווה אלא
הבעלֿשםֿטוב (כתורת המוחלט ואפס מאין ורגע

והאמונה היחוד בשער זהשנתבארה כן, ואם ,(
של ענין זה הרי - דלעומתֿזה ברשות בגלוי שנמצא

.

הגזילה, את להשיב - יהודי של עבודתו וזוהי
ושרשם, למקורם העולם עניני כל את להשיב היינו,
הקדושה. לרשות שייכים שהם בגלוי בהם ניכר שיהיה
עניני שבכל מאד" ה"טוב את לגלות - האמור ובסגנון

העולם.

גזילה בהלכות הדינים פרטי לביאור באים ומזה
האדם: בעבודת - ברמב"ם) היומי (שיעור

עובר . . הגוזל "כל היא: גזילה הלכות התחלת
ב': בהלכה ומוסיף תגזול", לא שנאמר תעשה, בלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

יג,133) שם וראה א. טז, (זח"ג תווהא" - תחטא כי "ונפש וכמארז"ל
רע"ב).

ו.134) ד, ואתחנן
רע"א.135) ד, חגיגה
(136) כפרה צריך שוגג גם שלכן שוגג, הוא אם ב,גם שבועות

שלו. סוסכ"ח) (אגה"ק נפה"ב מהתגברות בא כי סע"א),
פ"ד.137) אגה"ת
רע"ב).138) (עא, תכ"ו תקו"ז
וש"נ.139) א. נג, ב"ב ראה
אלקות140) "הניצוץ א: שם, האזינו לקו"ת וראה רע"א. עו, פינחס לקו"ת

ימצאנה". ואחר יאבד שלא שמירה צריך
האונאה141) שער (מע"ח שם לברך אדם חייב והמשך ביאוה"ז ראה

מ"ה". גימט' "גזילה פ"ה):
כט.142) שם, ואתחנן
ב.143) שם, האזינו בלקו"ת הובא - ב לב, ראה לקו"ת
(144,"ל"בקשתם מביאתו וכו') (שגזל "שם" שהוא הידיעה דוקא,

. שנאבדה במקום . . דייקא "משם ואילך): סע"ב שם, (ראה הלקו"ת ובלשון
נקרא הקליפות ומשכן מקום . . משם ובקשתם וזהו . . כו' במעשיו שיפשפש .
שם מבחי' אותנו הוציא התשובה) (וע"י . . למטה מאד עמוק כלומר שם,

ית'". בו לדבקה
רע"ב.145) לב, נדרים

א.146) טז, ב"ב וראה ב. לב, קידושין
מ"ה)147) (בחי' האלקי הניצוץ ששמירת שם, והאזינו פינחס לקו"ת ראה

לימוד ע"י נעשה כו', יאבד .שלא
פכ"ז.148) תניא ראה
בשלח149) א). יב, בא (עה"פ בתחלתה מכילתא וראה ח. ראה תנחומא

יז. טו,
בראשית150) ר"פ ובכ"מ.פרש"י ד. פל"ו, ויק"ר ד. פ"א, מב"ר -
וש"נ.151) ב. מ, קידושין ראה
בתחלתו.152)
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יג,133) שם וראה א. טז, (זח"ג תווהא" - תחטא כי "ונפש וכמארז"ל
רע"ב).

ו.134) ד, ואתחנן
רע"א.135) ד, חגיגה
(136) כפרה צריך שוגג גם שלכן שוגג, הוא אם ב,גם שבועות

שלו. סוסכ"ח) (אגה"ק נפה"ב מהתגברות בא כי סע"א),
פ"ד.137) אגה"ת
רע"ב).138) (עא, תכ"ו תקו"ז
וש"נ.139) א. נג, ב"ב ראה
אלקות140) "הניצוץ א: שם, האזינו לקו"ת וראה רע"א. עו, פינחס לקו"ת

ימצאנה". ואחר יאבד שלא שמירה צריך
האונאה141) שער (מע"ח שם לברך אדם חייב והמשך ביאוה"ז ראה

מ"ה". גימט' "גזילה פ"ה):
כט.142) שם, ואתחנן
ב.143) שם, האזינו בלקו"ת הובא - ב לב, ראה לקו"ת
(144,"ל"בקשתם מביאתו וכו') (שגזל "שם" שהוא הידיעה דוקא,

. שנאבדה במקום . . דייקא "משם ואילך): סע"ב שם, (ראה הלקו"ת ובלשון
נקרא הקליפות ומשכן מקום . . משם ובקשתם וזהו . . כו' במעשיו שיפשפש .
שם מבחי' אותנו הוציא התשובה) (וע"י . . למטה מאד עמוק כלומר שם,

ית'". בו לדבקה
רע"ב.145) לב, נדרים

א.146) טז, ב"ב וראה ב. לב, קידושין
מ"ה)147) (בחי' האלקי הניצוץ ששמירת שם, והאזינו פינחס לקו"ת ראה

לימוד ע"י נעשה כו', יאבד .שלא
פכ"ז.148) תניא ראה
בשלח149) א). יב, בא (עה"פ בתחלתה מכילתא וראה ח. ראה תנחומא

יז. טו,
בראשית150) ר"פ ובכ"מ.פרש"י ד. פל"ו, ויק"ר ד. פ"א, מב"ר -
וש"נ.151) ב. מ, קידושין ראה
בתחלתו.152)



כב       

לגזול "ואסור שמבאר וכפי תורה", דין
שפחות "אףֿעלֿפי שלו: בשולחןֿערוך הזקן אדמו"ר
אסור שיעור חצי הרי . . ממון נקרא אינו פרוטה משוה
החומר גודל מודגש שבזה - לכתחילה" התורה מן
משוה פחות קטן, הכי לדבר בנוגע אפילו דגזילה,

בעבודה וענינו שבעולם,פרוטה, ופרט פרט שכל -
צריכים ולכן, אלקי, ניצוץ בו יש קטן, הכי דבר אפילו

יאבד שלא חסֿלשמרו דלעומתֿזה לרשות ויפול
ושלום.

על לוקין "אין - הלכה באותה הרמב"ם וממשיך
שנאמר לעשה, נתקו הכתוב שהרי זה, והשיבלאו

עשה": מצות זו גזל, אשר הגזילה את

של ענין ומשונה) שונה (מסיבה אירע כאשר גם
לרשות הקדושה מרשות נגזל מסויים שדבר גזילה,
חסֿושלום, ברוחו ליפול לאדם אין - דלעומתֿזה

ובכחו שביכולתו הגזילה.בידעו את

עשה" "מצות יקיים שעלֿידיֿזה אלא עוד ולא
הגזילה! ענין לולי לקיימה יכול היה שלא

עצמו את שיביא לאדם לו אסור לכתחילה אמנם,
את ד"והשיב המצוה את לקיים שיצטרך למצב
בשביל לא אפילו לגזול לו שאין היינו, הגזילה",
את ד"והשיב עשה" "מצות את לקיים ש"יזכה"
בשולחןֿערוך הזקן אדמו"ר שכתב וכמו הגזילה",

החפץשלו אותו להחזיר עלֿדעת הגונב "ואפילו :
בלאֿתעשה". עובר זה הרי . . עצמו

ועבר בלתיֿרצוי, דבר אירע זאת בכל שאם אלא
שיש לדעת עליו - גזילה של איסור על חסֿושלום

הגזילה את להשיב לדבר, אלאתיקון עוד ולא ,
חשוכא אתהפכא - יותר גדול לעילוי בא שעלֿידיֿזה

.לנהורא

ברמב"ם היומי דשיעור הקשר מובן עלֿפיֿזה
התענית: ענין וכללות היומי, חומש שיעור עם

הוא התענית ענין אודות לעיל האמור ונקודת תוכן
את לגלות האדם עבודת כללות מודגשת שבה -

לפעולה בנוגע הן הבריאה, עניני שבכל מאד" ה"טוב
והן ממנו, למטה שאין תחתון דוקא, הגשמי הגוף עם
בלתיֿרצוי, בדבר אפילו מאד" ה"טוב לגילוי בנוגע
עד לה'", רצון ל"יום ותענית עינוי של ענין הפיכת
הגלות ענין כללות הפיכת - שבזה השלימות לתכלית
אלא עוד ולא הצומות, כל (יתבטלו שאז לגאולה,

ושמחה. ששון וימי טובים ימים ש)יהיו

העבודה - היומי חומש שיעור תוכן גם וזהו
הארץ יגודנו",דכיבוש גדוד ד"גד המלחמה עלֿידי ,

עבודת עלֿידי הבהמית, ונפש הגוף מבירור החל
ובקשתי" "בחרבי מלחמה,התפילה, של ענין -

נפש עם האלקית דנפש הפנימית המלחמה היינו,
לשלימות עד דאתכפיא, באופן תחילה הבהמית,

דאתהפכא, באופן - העבודה

- הארץ כיבוש בעולם, לפעולה בנוגע כן וכמו
בדבר ואפילו שבעולם, דבר שבכל האלקות את לגלות
הוא שייך באמת שהרי דלעומתֿזה, ברשות שנמצא
יהיה זה שענין לפעול שצריכים אלא הקדושה, לרשות
עיני אשר "ארץ ישראל, ארץ ובדוגמת עלֿדרך בגלוי,

בה". אלקיך ה'

גדוד ד"גד המלחמה עלֿידי כאמור, נפעל, זה וענין
למלחמה, זקוקים לא - ממש שבפועל ובאופן יגודנו",
שכן, שלום, ובדרכי נועם בדרכי זאת פועלים אלא

רמה" "ביד יוצאים גלי"כאשר "בריש ,ומראים ,
תורתו הקב"ה, עם הקשר את כל לעין גלוי באופן
בדרכי העולם עניני כל את "כובשים" אזי - ומצוותיו
של מצדם התנגדות כל ללא שלום, ובדרכי נועם

שכתוב כמו העולם, כיאומות הארץ עמי כל "וראו
ממך" ויראו עליך נקרא ה' .שם

ברמב"ם היומי שיעור עם הקשר מובן ועלֿפיֿזה
- הרוחנית) (בעבודה שתוכנם ואבידה, גזילה בהלכות
דבר שאפילו כך, כדי ועד אלקי, ניצוץ יש דבר שבכל
יש גזילה), של (מצב דלעומתֿזה ברשות הוא שבגלוי
את שמגלים עלֿידיֿזה הקדושה, לרשות להשיבו

מאד". "טוב - האמיתית מציאותו

לו שיש - ברמב"ם היומי בשיעור נוסף ענין
ובהקדים: בטבת. לעשרה מיוחדת שייכות
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71 כו'".153) קלה עבירה "אפילו פכ"ד: תניא גם וראה
כג.154) ה, ויקרא
ס"ג.155)
וראה156) ב. ל, קידושין רע"ב. נב, (סוכה עוזרו שהקב"ה אלא עוד ולא

יד, ש"א (ע"פ נדח ממנו ידח אל כי הדבר שודאי אלא עוד ולא רפי"ג), תניא
ההלכה: ובלשון ספל"ט), תניא סוס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד.

.(לוהשיב - (להגזילה
לנהורא157) חשוכא אתהפכא התשובה "ע"י ב: שם, האזינו לקו"ת ראה

מבחי' לכן, כזכיות, נעשו עלוזדונות כו' כנשר בחי' נעשה ואמו אביו
."'כו ירחף

ובכ"מ.158) תצא. ר"פ לקו"ת עה"פ. ופרש"י ת"א וראה כב. מח, פרשתנו
ח.159) יד, בשלח
ומפורסמת.160) גבוהה בגבורה שם: פרש"י וראה עה"פ. ת"א
י.161) כח, תבוא
וש"נ).162) סע"א. ח, (ברכות (שבראש) תפילין" "אלו שדרז"ל ולהעיר

קטנות הל' ראה - כ) לג, (ברכה קדקד" אף זרוע ד"טרף גד בזה דמיוחד
.(11 ע' ח"ט בלקו"ש ונתבאר (הובא סט"ו תפילין הל' להרא"ש

       

אומות על הפעולה - יהודי של עבודתו בכלל
את לכבוש בעדו ימנעו שלא רק לא היינו, העולם,
עוד אלא ממך", ש"ויראו עלֿידיֿזה כולו, העולם
כפסקֿ לבוא, דלעתיד ומצב למעמד אותם להכין זאת,

ומלחמותיהם מלכים הלכות בסוף הרמב"ם דין

הרמב"ם מדפוסי פרקים[ובכמה ב' נקראים
א דהלכות ומלךאחרונים ומלחמות מלכים "הלכות לו:

ה' את לעבוד כולו העולם את "ויתקן המשיח"]:
שנאמר ברורהביחד, שפה עמים אל אהפוך אז כי

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם .לקרוא

ועבודתינו דמעשינו ההכנה עלֿידי נפעל זה וענין
הרמב"ם כפסקֿדין -מפי רבינו משה צוה "וכן :

שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה
ד"לכוף" שהפירוש פעמים כמה וכמדובר נח", בני
שלום, ודרכי נועם בדרכי בדברים כפיה (גם) הוא
("לכוף") זה לשון כתב שהרמב"ם - לדבר וראיה

שהרי תקיפה", ישראל ד"יד מצב היה לא כאשר ,
ואם בזה, וכיוצא ספרד או מצרים של שלטון תחת היו
נועם בדרכי בדברים כפיה (גם) בזה שנכלל בודאי כן,

שלום. ודרכי

- בטבת לעשרה בנוגע במיוחד שייך זה וענין
ירושלים": אל בבל מלך "סמך שענינו

פעמים כמה "דובר אלשהלשון בבל מלך
- שתוכנו נופלים", "סומך מלשון (גם) הוא ירושלים"
טוב ענין בזה יש הדברים שבשורש היינו, וסיוע, עזר

בארוכה. שנתבאר כפי כו',

לפעולתם בנוגע בעניננו, גם הוא שכן להוסיף ויש
- נח בני מצוות לקיים העולם אומות על ישראל של
ירושלים" אל בבל מלך ד"סמך מצב ישנו כאשר שהרי

יותר נקל אזי לירושלים, קרוב שנמצא היינו, ,
מכיון נח, בני מצוות לקיום הקשור בכל עליו לפעול
אלא אליו, שיבואו עד רחוק למקום ללכת צורך שאין
הענין נפעל ועלֿידיֿזה לירושלים. סמוך בא הוא
קרוב בבואו שהרי - וסיוע עזר מלשון ד"סמך"

לירושלים  את לקיים ,
באי כל את לכוף הגבורה מפי שנצטוו הציווי כולל

נח. בני שנצטוו מצוות לקבל העולם

ברמב"ם: היומי שיעור עם זה ענין גם לקשר ויש

היומי כלבשיעור לגזול "אסור הרמב"ם: כותב
אפילו תורה, דין שהוא  אסור

. לגזול "אסור הזקן: אדמו"ר ובשולחןֿערוך לגזלו",
בין מישראל בין תורה דין שהוא כל .גדול בין

קטן". בין

- ליהודי בנוגע דגזילה האיסור עם ביחד כלומר:
"גם", לא (וגם: הוא זה שאיסור ומדגישים מזהירים

מנכרי". בין מישראל "בין אלא)

משוה פחות שהוא", ל"כל שבנוגע לומר יש ואולי
מוחל שאינו - לגוי בנוגע יתירה חומרא יש פרוטה,

פרוטה משוה פחות על .(אפילו)

***

דעשרה רצון" ב"יום בעמדנו אשר ויהיֿרצון
עלֿדרך הזה", היום ד"בעצם העילוי בו שיש בטבת,
- בארוכה) (כנ"ל הכיפורים דיום העילוי ובדוגמת
למלא כדי המתאים, באופן זה סגולה יום ינצלו
יום עם הקשורים העבודה עניני כל את ולהשלים

התענית.

כאשר - בטבת בעשרה נמצאים כאשר ובפרט
בעשרה (שהרי בשלימותה עדיין היא ירושלים חומת
יותר נקל ולכן, ירושלים), על מצור רק היה בטבת
בתחילתו, עוד שהוא כיון הבלתיֿרצוי הענין את לבטל
(כנ"ל שלאחריֿזה המאורעות יבואו לא - ובמילא

ז). סעיף

לימיםֿ הצומות הפיכת את לפעול - ובכללות
האמיתית בגאולה ושמחה, ששון וימי טובים
מורי כ"ק כדברי אשר, צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

דורנו נשיא אדמו"ר אלאוחמי לנו נותר לא ,
כדי "בגדיֿהשרד" של הכפתורים" את "לצחצח

צדקנו. משיח פני לקבל לצאת מוכנים שנהיה

הגלות, דזמן האחרונים ברגעים נמצאים כאשר וגם
על נקראו (גליות) המלכיות "כל אשר מצרים, בארץ

מצרים" -שם
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ספי"א.163)
שי.164) רפד. וינציאה
ט.165) ג, צפני'
התענית:166) יום בהפטורת ממ"ש - התענית ליום מהשייכות להעיר

"כי ו), נו, (ישעי' גו'" לעבדים לו להיות גו' לשרתו ה' על הנלוים הנכר "ובני
ז). (שם, העמים" לכל יקרא תפלה בית ביתי

ספ"ח.167) שם
ואילך.168) 518 ע' ח"כ לקו"ש

ה"ב.169) פ"א
פ"א170) גניבה להל' נוסחאות שינויי ילקוט וראה הצענזור. מיראת שינוי

אדה"ז. משו"ע (בפנים) לקמן וראה פרנקל. הוצאת ברמב"ם - ה"א
ובפרש"י.171) סע"א נט, סנהדרין ראה
תר"פֿת"ש172) מוהריי"צ אדמו"ר קודש (שיחות תרפ"ט שמח"ת שיחת

.(95 ע' תשמ"א) (כפ"ח
ה.173) פט"ז, ב"ר



כג        

אומות על הפעולה - יהודי של עבודתו בכלל
את לכבוש בעדו ימנעו שלא רק לא היינו, העולם,
עוד אלא ממך", ש"ויראו עלֿידיֿזה כולו, העולם
כפסקֿ לבוא, דלעתיד ומצב למעמד אותם להכין זאת,

ומלחמותיהם מלכים הלכות בסוף הרמב"ם דין

הרמב"ם מדפוסי פרקים[ובכמה ב' נקראים
א דהלכות ומלךאחרונים ומלחמות מלכים "הלכות לו:

ה' את לעבוד כולו העולם את "ויתקן המשיח"]:
שנאמר ברורהביחד, שפה עמים אל אהפוך אז כי

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם .לקרוא

ועבודתינו דמעשינו ההכנה עלֿידי נפעל זה וענין
הרמב"ם כפסקֿדין -מפי רבינו משה צוה "וכן :

שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה
ד"לכוף" שהפירוש פעמים כמה וכמדובר נח", בני
שלום, ודרכי נועם בדרכי בדברים כפיה (גם) הוא
("לכוף") זה לשון כתב שהרמב"ם - לדבר וראיה

שהרי תקיפה", ישראל ד"יד מצב היה לא כאשר ,
ואם בזה, וכיוצא ספרד או מצרים של שלטון תחת היו
נועם בדרכי בדברים כפיה (גם) בזה שנכלל בודאי כן,

שלום. ודרכי

- בטבת לעשרה בנוגע במיוחד שייך זה וענין
ירושלים": אל בבל מלך "סמך שענינו

פעמים כמה "דובר אלשהלשון בבל מלך
- שתוכנו נופלים", "סומך מלשון (גם) הוא ירושלים"
טוב ענין בזה יש הדברים שבשורש היינו, וסיוע, עזר

בארוכה. שנתבאר כפי כו',

לפעולתם בנוגע בעניננו, גם הוא שכן להוסיף ויש
- נח בני מצוות לקיים העולם אומות על ישראל של
ירושלים" אל בבל מלך ד"סמך מצב ישנו כאשר שהרי

יותר נקל אזי לירושלים, קרוב שנמצא היינו, ,
מכיון נח, בני מצוות לקיום הקשור בכל עליו לפעול
אלא אליו, שיבואו עד רחוק למקום ללכת צורך שאין
הענין נפעל ועלֿידיֿזה לירושלים. סמוך בא הוא
קרוב בבואו שהרי - וסיוע עזר מלשון ד"סמך"

לירושלים  את לקיים ,
באי כל את לכוף הגבורה מפי שנצטוו הציווי כולל

נח. בני שנצטוו מצוות לקבל העולם

ברמב"ם: היומי שיעור עם זה ענין גם לקשר ויש

היומי כלבשיעור לגזול "אסור הרמב"ם: כותב
אפילו תורה, דין שהוא  אסור

. לגזול "אסור הזקן: אדמו"ר ובשולחןֿערוך לגזלו",
בין מישראל בין תורה דין שהוא כל .גדול בין

קטן". בין

- ליהודי בנוגע דגזילה האיסור עם ביחד כלומר:
"גם", לא (וגם: הוא זה שאיסור ומדגישים מזהירים

מנכרי". בין מישראל "בין אלא)

משוה פחות שהוא", ל"כל שבנוגע לומר יש ואולי
מוחל שאינו - לגוי בנוגע יתירה חומרא יש פרוטה,

פרוטה משוה פחות על .(אפילו)

***

דעשרה רצון" ב"יום בעמדנו אשר ויהיֿרצון
עלֿדרך הזה", היום ד"בעצם העילוי בו שיש בטבת,
- בארוכה) (כנ"ל הכיפורים דיום העילוי ובדוגמת
למלא כדי המתאים, באופן זה סגולה יום ינצלו
יום עם הקשורים העבודה עניני כל את ולהשלים

התענית.

כאשר - בטבת בעשרה נמצאים כאשר ובפרט
בעשרה (שהרי בשלימותה עדיין היא ירושלים חומת
יותר נקל ולכן, ירושלים), על מצור רק היה בטבת
בתחילתו, עוד שהוא כיון הבלתיֿרצוי הענין את לבטל
(כנ"ל שלאחריֿזה המאורעות יבואו לא - ובמילא

ז). סעיף

לימיםֿ הצומות הפיכת את לפעול - ובכללות
האמיתית בגאולה ושמחה, ששון וימי טובים
מורי כ"ק כדברי אשר, צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

דורנו נשיא אדמו"ר אלאוחמי לנו נותר לא ,
כדי "בגדיֿהשרד" של הכפתורים" את "לצחצח

צדקנו. משיח פני לקבל לצאת מוכנים שנהיה

הגלות, דזמן האחרונים ברגעים נמצאים כאשר וגם
על נקראו (גליות) המלכיות "כל אשר מצרים, בארץ

מצרים" -שם
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ט.165) ג, צפני'
התענית:166) יום בהפטורת ממ"ש - התענית ליום מהשייכות להעיר

"כי ו), נו, (ישעי' גו'" לעבדים לו להיות גו' לשרתו ה' על הנלוים הנכר "ובני
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כד       

ממש", ממעל אלקה "חלק ליהודי שיש מכיון הרי
בגלותא" "שכינתא העניןוגם ישנו לזה ונוסף ,

עלֿ אשר התורה, לימוד - גושנה" לפניו ד"להורות
גישה מלשון "גושנה", - הקירוב ענין נפעל ידיֿזה

הקירוב("ויגש") והן והקב"ה, דישראל הקירוב הן ,
יגשו" באחד ד"אחד באופן - ישראל בני ,דכל

ג' עלֿידי בגלוי הוא האחדות ענין כאשר ובפרט -
מנחה תפילת - וצדקה תפילה דתורה העמודים
- הצדקה ענין וכן וההפטורה, התורה קריאת בציבור,
על ובציבור, ברבים דולר, של שטרות חלוקת עלֿידי

- מדיליה בהוספה צדקה, לתת מנת

מצרים בארץ שגם לפעול וביכלתם בכוחם אזי
ד" ומצב מעמד חייםיהיה מצרים", בארץ יעקב

"אלקים עם הקשורה חיים" "תורת עלֿפי אמיתיים,
בכל - הרוחנית החיים" ב"ארץ שנמשכים כפי חיים",

ישראל, בני של מושבם מקום

החיים" ל"ארץ לבוא שזוכים ,ועד
ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו ש"בנערינו - ובפשטות
ומצוותיה, התורה שלימות עם ביחד העם, שלימות

הקדושה, לארצנו באים

ארץ כיבוש - לראש לכל הארץ, דשלימות ובאופן
מחזירים שלום ובדרכי נועם בדרכי אשר אומות, שבע

עדיין, נכבשו שלא ישראל ארץ חלקי כל את הם

מחזיקים ישראל שבני (ופשיטא) עלֿידיֿזה -
ונתן להם, נתן כבר שהקב"ה השטחים כל את

מתוך להם הארץ עמי שאפילו כך, כדי עד ,
- בארץ" לעשות והגדיל ה' ש"הפליא אמרו

גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "כי - לזה ,ונוסף
וקדמוני קניזי קיני .ארץ

כך חדא, וברגעא חדא בשעתא - אלו ענינים וכל
אפ זיך מען "פאסט שבו, והתענית בטבת" שמ"עשרה

ענין ואוכלים) והעינוי התענית (גומרין ,מיט"
משיח עלֿידי טפחים, מעשרה למטה כפשוטה, גאולה
באופן לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

שמיא"ד"אחישנה" ענני עם "ארו ,מכיון ,
ד"זכו" במצב ,שנמצאים

ממש. בימינו במהרה

של שטרות לקבל ה"טנקיסטים" יגשו עתה
ואחת אחד לכל דולר של שטר לחלק כדי דולר,

לצדקה. לתת מנת על כאן, מהנמצאים
לעיל, שנאמרו הדברים כל שיתקבלו ויהיֿרצון
בעלֿפה העתקה הן שנאמרו שהדברים - ובפרט
לעיין יכול ואחד אחד שכל כך בספרים, מהמבואר

בפנים.

אל "מחיל ילכו האחרונים הגלות שברגעי וכאמור,
עודחיל" ימהר זה וכל וקדושה, טוב עניני בכל

ד"קוממיות" באופן ההליכה את לארצנויותר
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי הקדושה,

דולר של שטרות נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
שיחיו הנאספים בין לחלקם כדי שיחיו, ל"טנקיסטים"

לצדקה]. לתת עלֿמנת -
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ועוד.174) סע"א. ע"ה, סע"א. סו, ב. ד, זח"ג
בקרבנא175) כחדא לאקרבא חדא תקרובא גשנה סע"א: ריא, זח"א ראה

חדא. ויחודא חדא
ביניהם".176) יבוא לא "ורוח הכתוב) (כהמשך באופן שזה - ח. מא, איוב

כ.177) יב, ראה
נפש178) ושמירת רוצח הל' רמב"ם ח. יט, שופטים פרש"י עה"פ. ספרי

ה"ד. פ"ח
כב.179) ס, ישעי'
יג.180) ז, דניאל
א.181) צח, סנהדרין
או"ח182) אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות וראה ח. פד, תהלים - הכתוב ל'
רסקנ"ה.
שם).183) ובתיב"ע ט. כו, בחוקותי (פרש"י זקופה בקומה

    

הקודש ללשון מתורגם

.‡
˙‡ ˜ÚÈÏ ÂÁÈÎ˘‰ ˙ÂÂÁ‡‰ ÂÈÈÁ ˙Â˘  "ÈÁÈÂ"

˙Âˆ‰
ימי ויהי שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי

שואלים עלֿכך - את1יעקב..." התורה כותבת מדוע :
הקודמת בפרשה הרי במצרים? יעקב שחי השנים 2מספר

ומאת שלושים מגורי שני "ימי היו למצרים שבהגיעו נאמר
שבע חייו שני יעקב ימי "ויהי נאמר בפסוק וכאן שנה",
במצרים חי שהוא מובן ומכך שנה", ומאת וארבעים שנים
במיוחד? זאת לציין צורך יש מה לשם שנה, עשרה שבע

חייו שנות מספר את לציין התורה רצתה אם שני, מצד
הסכום את לציין מיותר הרי כלשהי, מסיבה במצרים,
לנאמר בהמשך מוזכרים הדברים כי חייו, שנות של הכללי
והחשבון שנה, ושלושים מאה בן למצרים הגיע שהוא

מעצמו. מובן

מפרשים עלֿכך שנות3עונים את מפרידה ,שהתורה
השנים כי "ויחי", עליהן ומציינת במצרים, יעקב של חייו

שנות נחשבו לא אז חיי",שעד שני ימי היו "רעים כי ,
ואנחה בעמל שהותו4מלאים מעשו, בריחתו בתחילה :

שנתי ותדד בלילה וקרח חורב אכלני "ביום - לבן אצל
למצרים5מעיני" בהגיעו ורק יוסף. מכירת עד הלאה, וכן -

ומנוחה, שלום חיי לו היו להיפך, מצרות. סבל לא הוא
ואת שלמים, בניו כל את ראה הארץ, במיטב התגורר הוא

" לומר אפשר אז רק - למלך כמשנה יעקב".יוסף

קמ"ז - ביחד חייו כלל את התורה מציינת זאת עם
האחרונות השנים ששבעֿעשרה לרמוז כדי - הטובותשנים

"ויחי" שנות כל6- של ועגמתֿהנפש הצער את השכיחו -
אשר עד הקודמות, "כולןהשנים טובות: כשנים נראו

לטובה". שוין

היו האחרונות השנים אמנם, חלק: זה אין עדיין אך
כלֿכך היטיבו והם השכיחו"בטובה" הם אשר עד

כיצד אך הקודמות, השנים כל של היסורים את ממנו
להדגישאפשר כדי רק ידוע, שהוא כללי סיכום

ש" " מכך ויותר ,"שוין"7מאה כאשר ,
) ורעים" "מעט היו הראשונות השנים ושלושים

החיים שיא - "ויחי" היו האחרונות ושבעֿעשרה הטוב)
והטוב?

.
"˙Âˆ ÏÎ ...Ì˙Ò" ˘„Ó‰ È„ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

המדרש דברי ביאור עלֿידי יובנו ופירוש8הדברים
זו פרשה למה במדרש: נאמר פרשתנו. בתחילת רש"י
אבינו שנפטר כיון אלא תורה, של הפרשיות מכל סתומה
למה דברֿאחר ישראל, על מצרים שעבוד התחילה יעקב
הקץ את לגלות אבינו יעקב שבקש מפני סתומה היא
ממנו שסתם מפני סתומה היא למה דברֿאחר ממנו, ונסתם

שבעולם. צרות כל

היא סתומה" זו פרשה "למה השאלה כוונת בפשטות
יעקב" "ויחי המילים לפני רווח שאין למרות9לכך ,

כמו כאן, להיות שצריך ומובן חדשה, פרשה שמתחילה
שבתורה הפרשות התחלות תחילת10בכל לפני הפסק ,

יעקב". "ויחי הפרשה

להבין: צריך לעיל האמור לפי אך

" המילים לפני צריכהה"סתימה" היתה יעקב"
סתימהלרמוז דהיינועל יעקב", "ויחי שגרם

יותר:ש" מתחזק והקושי שבעולם"? צרות כל ממנו
מצבם על מסופר ויגש, פרשת בסוף זו, "סתימה" לפני גם

,"מאד וירבו "ויפרו - גושן בארץ ישראל בני של

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

כאן.1) ואוה"ח אלשיך ראה
ט.2) מז, ויגש
מדרש3) טוב. שכל מדרש פס"ז. (פ"ה). רבה אליהו דבי תנא גם וראה

השלישי) (וללשון יקר כלי האחרון). (ד"ה בעה"ט להאריז"ל. לקו"ת הגדול.
פרשתנו. ריש –

ב.4) לז, וישב ה. לב, וישלח רש"י וראה וברמב"ן. שם ויגש
סק"ב.5) קו"א גוף נזקי הל' אדה"ז משו"ע ולהעיר מ. לא, ויצא
טובה6) אחת שנה שהשיגתו כל אמרו מיכאן ובתדבא"ר: באלשיך. כ"ה

שהי' שנה עשרה שבע בטובה הי' אבינו יעקב לו.. יפה סימן לזקנתו סמוך
גו'. יעקב ויחי שנא' בטובה היו ימיו כל כאלו הקב"ה עליו והעלה במצרים
אינשי דאמרי היינו ובאוה"ח): ויגש) (ס"פ טוב שכל במדרש (ועד"ז ובפס"ז
בתחילתן ביסורין מייסרן שהקב"ה לצדיקים אשריהן טוב כולך טוב סופך

מראשיתו. דבר אחרית טוב נאמר וע"ז עליהם.. מרחם ובסוף

לפי7) שרה) חיי ר"פ (רש"י לטובה" שוין "כולן מתאים בשרה משא"כ
ובב"ר: שם). מב"ר שם (פרש"י ליופי ז' כבת כ' ובת לחטא כ' כבת ק' שבת
ובגו"א ופרש"י. המדרש במפרשי וראה תמימים. שנותם כך תמימים שהן כשם

מחולק. שאינו אחד הוא וכלל כלל דכל שם
הפרשה.8) ריש (באבער) ותנחומא ב"ר
במדרש.9) מהרז"ו ופי' בפרש"י, וגו"א רא"ם

נח,10) בס"פ הפוכה נו"ן ע"ד שיודע כמו זה, יודע למקרא חמש בן שגם
(משא"כ שלהם לימוד הספרי כתובים היו שכן היינו וכו'. תיבות שבכמה נקוד

– התגין) מענין עה"ת בפרש"י נמצא לא שלכן וי"ל תגין. –
כן ולהדפיס ליושנה עטרה להחזיר כדאי הוא, כן באם ולכאורה,
שלא מפני ואם בהעלותך. שבפ' בסמניות שעושים (ע"ד שלנו בחומשים

הר – למחלוקת –להכנס הסמניות באופן ישנה מחלוקת – בבהעלותך גם י
שם). שי מנחת לה. י, בהעלותך לונזאני) די (להר"מ תורה אור ראה



כה

    

הקודש ללשון מתורגם
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˙Âˆ‰
ימי ויהי שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי

שואלים עלֿכך - את1יעקב..." התורה כותבת מדוע :
הקודמת בפרשה הרי במצרים? יעקב שחי השנים 2מספר

ומאת שלושים מגורי שני "ימי היו למצרים שבהגיעו נאמר
שבע חייו שני יעקב ימי "ויהי נאמר בפסוק וכאן שנה",
במצרים חי שהוא מובן ומכך שנה", ומאת וארבעים שנים
במיוחד? זאת לציין צורך יש מה לשם שנה, עשרה שבע

חייו שנות מספר את לציין התורה רצתה אם שני, מצד
הסכום את לציין מיותר הרי כלשהי, מסיבה במצרים,
לנאמר בהמשך מוזכרים הדברים כי חייו, שנות של הכללי
והחשבון שנה, ושלושים מאה בן למצרים הגיע שהוא

מעצמו. מובן

מפרשים עלֿכך שנות3עונים את מפרידה ,שהתורה
השנים כי "ויחי", עליהן ומציינת במצרים, יעקב של חייו

שנות נחשבו לא אז חיי",שעד שני ימי היו "רעים כי ,
ואנחה בעמל שהותו4מלאים מעשו, בריחתו בתחילה :

שנתי ותדד בלילה וקרח חורב אכלני "ביום - לבן אצל
למצרים5מעיני" בהגיעו ורק יוסף. מכירת עד הלאה, וכן -

ומנוחה, שלום חיי לו היו להיפך, מצרות. סבל לא הוא
ואת שלמים, בניו כל את ראה הארץ, במיטב התגורר הוא

" לומר אפשר אז רק - למלך כמשנה יעקב".יוסף

קמ"ז - ביחד חייו כלל את התורה מציינת זאת עם
האחרונות השנים ששבעֿעשרה לרמוז כדי - הטובותשנים

"ויחי" שנות כל6- של ועגמתֿהנפש הצער את השכיחו -
אשר עד הקודמות, "כולןהשנים טובות: כשנים נראו

לטובה". שוין

היו האחרונות השנים אמנם, חלק: זה אין עדיין אך
כלֿכך היטיבו והם השכיחו"בטובה" הם אשר עד

כיצד אך הקודמות, השנים כל של היסורים את ממנו
להדגישאפשר כדי רק ידוע, שהוא כללי סיכום

ש" " מכך ויותר ,"שוין"7מאה כאשר ,
) ורעים" "מעט היו הראשונות השנים ושלושים

החיים שיא - "ויחי" היו האחרונות ושבעֿעשרה הטוב)
והטוב?

.
"˙Âˆ ÏÎ ...Ì˙Ò" ˘„Ó‰ È„ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

המדרש דברי ביאור עלֿידי יובנו ופירוש8הדברים
זו פרשה למה במדרש: נאמר פרשתנו. בתחילת רש"י
אבינו שנפטר כיון אלא תורה, של הפרשיות מכל סתומה
למה דברֿאחר ישראל, על מצרים שעבוד התחילה יעקב
הקץ את לגלות אבינו יעקב שבקש מפני סתומה היא
ממנו שסתם מפני סתומה היא למה דברֿאחר ממנו, ונסתם

שבעולם. צרות כל

היא סתומה" זו פרשה "למה השאלה כוונת בפשטות
יעקב" "ויחי המילים לפני רווח שאין למרות9לכך ,

כמו כאן, להיות שצריך ומובן חדשה, פרשה שמתחילה
שבתורה הפרשות התחלות תחילת10בכל לפני הפסק ,

יעקב". "ויחי הפרשה

להבין: צריך לעיל האמור לפי אך

" המילים לפני צריכהה"סתימה" היתה יעקב"
סתימהלרמוז דהיינועל יעקב", "ויחי שגרם

יותר:ש" מתחזק והקושי שבעולם"? צרות כל ממנו
מצבם על מסופר ויגש, פרשת בסוף זו, "סתימה" לפני גם

,"מאד וירבו "ויפרו - גושן בארץ ישראל בני של
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כו  

יעקב "ויחי כתוב הפסקה, ללא מכן, לאחר מיד וכאשר
זו שב"סתימה" לומר, מאד סביר מצרים...", בארץ

לתוכנה ישיר בהמשך בא יעקב..." ש"ויחי התורה מדגישה

הקודמת הפרשה סוף של מובאת11הטוב אפוא, ומדוע, -
כאחרונה שבעולם" צרות כל ממנו ש"סתם הסיבה במדרש

והחשובות הראשונות הסיבות אשר בעוד הסיבות, מבין
מצרים"? בארץ יעקב ויחי מ"ויפרו... שהפוכים ענינים הם

של דרכו התורה: על רש"י פירוש קשה מכך יותר

היה הוא ולכאורה, מקרא, של פשוטו את לפרש היא רש"י
"ויחי שלפני ל"סתימה" העיקרית כסיבה לקבל צריך

ענין המבטאת סיבה וליעקב", ל"ויפרו..." הקשור
ההיפך - פטירתו עקב שנגרם מטוב ההפוך ענין ולא יעקב,

- יעקב" מ"ויחי

השלישיתואם הסיבה את דוקא א) מובן: לא כך,
ביותר הקרובה צרות...", כל ממנו "שסתם שבמדרש

שתי את גם ב) מביא. רש"י אין מקרא, של לפשוטו
היה, צריך רש"י, מביא שאותן שבמדרש, האחרות הסיבות

הפוך בסדר להציב קשורה12לכאורה, השניה הסיבה לפי :
(למרו יעקב לחיי הקץה"סתימה" את לגלות רצה שיעקב ת

לפטירתו ואילו13בסמוך בחייו), זה היה זאת בכל אך ,

התקופה על מדברת הראשונה יעקבהסיבה פטירת
שבסיבה השלילי הענין שגם מן(ובמיוחד, יותר חמור זו

השניה) .14הסיבה

.‚
ÏÏÎ "ÈÁÈÂ ˙˘Ù È‚Ï  "‰ÓÈ˙Ò"‰

המפרשים לתשובת בהתאם יובנו הקושי15הדברים על
הוא הפרשה ל"סתימת" הטעם אם הסיבות: שתי שעל

"שבקש או נסתמו..." אבינו יעקב שנפטר שכיון "לפי
ה"סתימה" היתה - ונסתם..." לבניו הקץ את לגלות יעקב

סתימת על המספרים בפסוקים יותר, מאוחר להיות צריכה

ש"סתימה" היא, לכך והתשובה יעקב? פטירת על או הקץ
אינה פרשה פרשהבאמצע תחילת .16לעומת

כאשר - פרשה בתחילת היא ה"סתימה" כאשר
חדש17מתחיל גדולה18ענין הפסקה להיות צריכה -
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ד"א11) ובחזקוני: כאן. ובאלשיך ר"ש). (דעת ב רטז, פרשתנו בזהר וכ"ה
יעקב של שנותיו למנות שהתחיל למעלה מחובר שהענין על היא סתומה
ביאר יקר ובכלי הארוך). בטור (וכ"ה עכשיו עד החשבון השלים לא ועדיין
להפ' נסמך יעקב שויחי מזה למדין הפרשה שבסתימת פירושים הג' דכל

שלפנ"ז.
שכאן12) ובפרט פשש"מ. הוא בפרש"י המובא הרי במדרש, שכ"ה אף

ראשון בדפוס (וכ"ה דפוסים שבכמה ולהעיר דרשו. רבותינו כו' מקדים אינו
ברא"ם הובא וכן "בב"ר", עצמו רש"י פי' בסיום אי' כת"י) וברש"י ושני,

(המדפיסים). המעתיקים הוספת שהיא מוכח דפוסים בכמה אבל וגו"א.
ובפרש"י.13) א. מט, כדלקמן
של14) הפרשיות "מכל בהקושיא משמיט מבמדרש: שינויים עוד בפרש"י

מצרת ב) ישראל*, של ולבם עיניהם נסתמו א) מוסיף: במדרש. שאי' תורה"
לבניו. הקץ) את (לגלות ג) השעבוד,

ככל לפרש צריך שרש"י – העיקר על נוסף – מובנות ההוספות והנה
למקרא: ה' לבן הדרוש

הפרשה. לסתימת השייכות מודגשת עפ"ז כי כו'" עיניהם "נסתמו א)
בשעבוד היו וכנען פלשתים בארץ בהיותם גם דהרי השעבוד", "מצרת ב)
יוקשה וביותר ז). לו, וישלח פרש"י (ראה כו' דגר ובאופן וכו' אבימלך
מוכרח ולכן ב). מב, (מקץ שנה רד"ו שנשתעבדו דמפורש הקודם מפרש"י
כאן רש"י ומפרשי טז ו, וארא פרש"י ג"כ וראה "מצרת". להוסיף רש"י

ועוד). לדוד. משכיל דוד. דברי גו"א. (רא"ם.
לכם. ואגידה בניו.. אל יעקב ויקרא בקרא: כמפורש – "לבניו" ג)

היסוד זהו דהרי צ"ע, תורה" של הפרשיות "מכל שמשמיט מה אמנם
(כהדיעה לגמרי סתומה היא ויצא פ' דגם ס"ל דרש"י לומר ואין להקושיא,
(סק"ג). ס"ת מהל' פ"ח הגמ"י ויצא. ר"פ (להמאירי) ספר בקרית שהובא
ויצא בר"פ גם הסתימה טעם ולבאר זה לומר הו"ל דא"כ ויצא) ר"פ שי מנחת

שם). הגמ"י (וכמ"ש

עדיי – ויחי בפי' א) בפשטות: הפרשיותוי"ל כל ע"ד שידע הכרח אין ן
כיון עד"ז, להודיע הכרח אין ב) אחד. חומש רק שלמד כיון שבתורה,
תיבה בין מאשר – יותר הפסק צ"ל לסדרה סדרה שבין מובן שבפשטות

סתומה. זו פרשה למה קשה אתר ועל לתיבה.
ועוד.15) טוב, דבק גו"א, רא"ם, ראה
א"א16) "ושם הקץ את לגלות שביקש – הב' לטעם בנוגע זה כ' ברא"ם

הפ'". בתחלת כמו מילתא מינכרא דלא כלל) ריווח שום בלי (היינו לסתום
נכתבה שבה בפ' לסתום דהו"ל הא' לפי' גם הקשו ובש"ח טוב בדבק אבל
לעשות נכון יותר הי' הא' דלטעם במדרש מהרז"ו בפי' (וכ"כ יעקב של מיתתו

ויגוע). אצל הסתימה
מסיני17) למשה היא וסתומות) (דפתוחות הפרשיות חלוקת שרק ואף

ויקרא ר"פ ופרש"י תו"כ וראה כו'. משה דפסקה פרשה כל ב: יב, ברכות (ראה
מסיימים יש והרי הסדרות. חלוקת משא"כ כו'). משמשות ההפסקות היו ומה
רפי"ג. תפלה הל' רמב"ם ב. כט, (מגילה שנה וחצי שלש – לשלש התורה
מה ע"פ הסדרות חלוקת הרי מ"ח), אות בבל ובני א"י בני בין מנהגים חילוף
בג"ש, להמסיימים גם היא דקיימת י"ל שנה בכל התורה קריאת שמסיימים
סדרים ג"ן יש שלכ"ע יתווך ועפ"ז וכו'. לג' סדרה כל מחלקים שהם אלא
שזה פשוט אופן ובכל וכו'). קרואים לז' לג', חלוקה שכאו"א (אף דאורייתא
וסתומות פתוחות כחלוקת מדאורייתא שאינו את"ל אפילו – לסדרות שחלקוהו
תיקן לא ע"ה שעזרא "מפני כאן רא"ם וראה נפרדים. ענינים שהם מפני ה"ז –
ספר דבקרית ולהעיר גו"א). (וראה כו'" יעקב ויחי מן הזאת הפרשה תחלת
התורה כל משלימים היו הנביאים בזמן שאף כ' ח"א) ה' (מאמר להמאירי
התורה לקרות נתקן רבינו משה מימות "כי סמ"ה שבת הל' ובאו"ז שנה. בכל
ח"ב ב. קד, וירא (מהנ"ע בכ"מ זהר וראה שנה". בכל ולהשלימה בפרשיותי'
דג"ן הדיוק בכהנ"ל) זהר בנצוצי ובהנסמן רע"ב). (כט, תי"ג תקו"ז ב. רו,

דאורייתא*. סדרים
א"י18) אגדת היא ב"ר דהרי צע"ק, שלפנ"ז) הערה (וע"פ עפ"ז אמנם

                         
               

                  

  

- סתומה הפרשה - רווח כלל אין וכאשר מהרגיל,
בשתי כתובים והענינים ,לומר סביר ,

או הפסוקים סתימת על רק מצביעה אינה שה"סתימה"
של הכללי התוכן על אלא נמצאת, היא שבהם המילים

לתוכן כהקדמה נרמזת היא ולכן כדלהלן.הפרשה, ,

מאורעות על בעיקר מסופר "ויחי" שבפרשת וכיון
מסופר עליהם אשר מצרים בארץ יעקב לחיי בקשר

"ויפרו הארץ במיטב ישבו ובניו (שיעקב ויגש בפרשת
ועל לפטירתו, הקשורים מאורעות על אלא מאד"), וירבו

למות" ישראל ימי מ"ויקרבו ממש, פטירתו
ובניו ליוסף אבינו יעקב ברכות אודות ובהמשך הפרשה,
לפטירתו. הסמוכים ענינים - לבניו הברכות על ובהמשך

הפרשה בתחילת מיד כאשר בפסוק19ובמיוחד ,
מובא שלהראשון, הכללי יעקב,הסיכום חיי שני

לרמוז התורה מתכוונת סתומה" שב"פרשה מכך, מובן
יעקב. פטירת - הפרשה של הכללי לתוכן

.„
È"˘ ˘ÂÈÙÏ Ò‰‰

רש"י פירוש על דלעיל הקושיות שתי מתורצות בכך
שני שבין הסדר ולגבי השלישי, הטעם השמטת (לגבי

המובאים): הטעמים

הקשורים ולאירועים יעקב לפטירת קשורה ה"סתימה"
מקרא, של פשוטו לפי מקום, אין ולכן הפטירה, אל

על המדברת הפרשה של תרמוזשה"סתימה" יעקב
בגלל הן צרות": כל ממנו "שסתם "שסתםלכך -

שנה שבעֿעשרה למצרים, יעקב הגיע עם מיד היה ממנו"

בגלל והן ממנופטירתו, "שסתם הענין -
של לענין נוגד החיים, שיא שהוא שבעולם", צרות כל

הטעם את לחלוטין רש"י משמיט לכן יעקב. פטירת
עלֿכך20השלישי קושי שום שאין מובן, סיבה מאותה .

כי שני, כטעם לגלות" "שבקש הטעם את מציב שרש"י

הטעםבקשר מקרא של לפשוטו יותר קרוב יעקב,
ל"סתימה", הסיבה היא עצמה הפטירה שבו "שנפטר...",

לגלות..." "ביקש בטעם כמו .21שלא

.‰
‡Â‰ ‰Ó˘Â ‰˘Ù‰ ˙ÏÁ˙‰ ÚÂ„Ó"ÈÁÈÂ"

אכן, מדוע, הענינים: בפנימיות מובן, לא עדיין אך
ב" הפרשה מספרתמתחילה הפרשה כל כאשר יעקב",

אמנם, לכך? הקשורים ובאירועים יעקב פטירת אודות

אך כאמור, לפטירתו, קשור יעקב חיי שנות של הסיכום
- הפסוק של השניה המחצית של הקשר רק מובן בכך

חלקו"ויהי יעקב לפטירת קשור כיצד אך יעקב...", ימי
עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי הפסוק של הראשון

יעקב?שנה" של ביותר הטובות שנותיו על מסופר שבו

כך: להיות צריכה הפרשות בין החלוקה היתה זה לפי
שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי היוהמילים

רוח "ותחי מסופר שבה ויגש פרשת את לסיים צריכות
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חלוקה הרי שנים, לג' לאורייתא דמסקי מערבא ולבני ב), מז, ויגש (פרש"י
מוכרח אינו לכאו' ולפ"ז שלפנינו, סדרים ג"ן ולא בתורה להם יותר מפורטת
מסתבר עפ"ז גם אבל – דויחי הסדרה לכל הכוונה סתומה" זו ד"פרשה לומר
אעשה אנכי ויאמר בקבורתם וקברתני בהתחלתה: שהמדובר כיון כן, לומר
החלוקה לפי גם מזו: ויתירה יעקב. מיתת לאחרי הסדרה בסיום סיומו כדבריך
סדרים מג ג) לאסת"ר פתיחתא (ראה קנד(ה) – במסורה שהוא כפי לסדרים
שמונה הראשונים" "סדרי קסז או חומשים), כמה בסוף (נסמן כו' לבראשית
במבוא רד"ל (ראה א"י* דבני החלוקה זוהי כמה שלדעת להמאירי ספר בקרית
ראש גם ויחי אין ואילך), רכח ע' ח"ב ספיר אבן ב. הערה דר"כ לפסיקתא
ספר קרית (ראה ויגש שבפ' שלח" יהודה "ואת הסדר באמצע בא אלא סדר**
דהתחלת שלנו, החלוקה לפי גם הרשב"ם פי' ועד"ז פרשתנו וריש ויגש פ' סוף
מדרש מסודר כמה ולדעת ויגש), שבפ' מצרים בארץ ישראל מוישב היא זו פ'
עכצ"ל שבשוה"ג)***, בתו"ש בהנסמן (ראה שבא"י הסדרים ראשי ע"פ רבה
בלשונו. כמפורש פרשה התחלת היא דויחי להשיטה קאי – כאן רבה דהמדרש
חמש בן שהרי – שלפני' ובהערה כהנ"ל נוגע אינו בכלל – ולפרש"י

ופשוט. שנה. בכל התורה מסיום רק יודע ואילך רש"י בזמן למקרא

אבל19) מיתתו. מקום זהו שנותיו כל כאן שמנה כיון ברא"ם: כ' עד"ז
דלפ"ז הבאה) בהערה ראה – במדרש משא"כ עכ"פ. (בפרש"י מספיק אי"ז
כבפנים וצ"ל בחייו, עוד מדובר סו"ס שכאן כיון הב' תירוץ להקדים הו"ל

בפנים. לקמן וראה הסדרה. כל התחלת היא דכאן
ממנו20) "שסתם גם מתאים – דרש ע"פ כשמו, הוא, במדרש משא"כ

כבפנים בארמ"צ. יעקב ויחי מסיבת שבא עכ"פ) ג' (כתירוץ כו'" צרות כל
ס"ב.

היא21) הסתימה שסו"ס כיון י"ל: – מספיק אינו לבד הא' שטעם ומה
יעקב, חיי בזמן מדובר ו) (מספר הסדרה פסוקי ורוב יעקב" "ויחי תיבת אצל
לחייו. גם השייך בענין היא אבל) פטירתו, לפני שהיא (אף שהסתימה מסתבר
מכיון א) אבל עדיין. בחייו שהי' כו'", הקץ את לגלות "שבקש פי' ולכן
ד"ויקרא הפ' – הב' לטעם ב) כבפנים, פטירה, היא הסדרה של ותוכנה שענינה

צ" הי' כו') יעקב דבקש מבואר (בו בניו" אל (הפסקיעקב סתומה פ' עכ"פ ל
וראה הא'. תי' הוא העיקרי טעם ולכן לגמרי, פתוחה פ' ולא אותיות) ט'

.16 שבהערה מפרשים

                                
                          

       
            

                         
     



כז   

- סתומה הפרשה - רווח כלל אין וכאשר מהרגיל,
בשתי כתובים והענינים ,לומר סביר ,

או הפסוקים סתימת על רק מצביעה אינה שה"סתימה"
של הכללי התוכן על אלא נמצאת, היא שבהם המילים

לתוכן כהקדמה נרמזת היא ולכן כדלהלן.הפרשה, ,

מאורעות על בעיקר מסופר "ויחי" שבפרשת וכיון
מסופר עליהם אשר מצרים בארץ יעקב לחיי בקשר

"ויפרו הארץ במיטב ישבו ובניו (שיעקב ויגש בפרשת
ועל לפטירתו, הקשורים מאורעות על אלא מאד"), וירבו

למות" ישראל ימי מ"ויקרבו ממש, פטירתו
ובניו ליוסף אבינו יעקב ברכות אודות ובהמשך הפרשה,
לפטירתו. הסמוכים ענינים - לבניו הברכות על ובהמשך

הפרשה בתחילת מיד כאשר בפסוק19ובמיוחד ,
מובא שלהראשון, הכללי יעקב,הסיכום חיי שני

לרמוז התורה מתכוונת סתומה" שב"פרשה מכך, מובן
יעקב. פטירת - הפרשה של הכללי לתוכן

.„
È"˘ ˘ÂÈÙÏ Ò‰‰

רש"י פירוש על דלעיל הקושיות שתי מתורצות בכך
שני שבין הסדר ולגבי השלישי, הטעם השמטת (לגבי

המובאים): הטעמים

הקשורים ולאירועים יעקב לפטירת קשורה ה"סתימה"
מקרא, של פשוטו לפי מקום, אין ולכן הפטירה, אל

על המדברת הפרשה של תרמוזשה"סתימה" יעקב
בגלל הן צרות": כל ממנו "שסתם "שסתםלכך -

שנה שבעֿעשרה למצרים, יעקב הגיע עם מיד היה ממנו"

בגלל והן ממנופטירתו, "שסתם הענין -
של לענין נוגד החיים, שיא שהוא שבעולם", צרות כל

הטעם את לחלוטין רש"י משמיט לכן יעקב. פטירת
עלֿכך20השלישי קושי שום שאין מובן, סיבה מאותה .

כי שני, כטעם לגלות" "שבקש הטעם את מציב שרש"י

הטעםבקשר מקרא של לפשוטו יותר קרוב יעקב,
ל"סתימה", הסיבה היא עצמה הפטירה שבו "שנפטר...",

לגלות..." "ביקש בטעם כמו .21שלא

.‰
‡Â‰ ‰Ó˘Â ‰˘Ù‰ ˙ÏÁ˙‰ ÚÂ„Ó"ÈÁÈÂ"

אכן, מדוע, הענינים: בפנימיות מובן, לא עדיין אך
ב" הפרשה מספרתמתחילה הפרשה כל כאשר יעקב",

אמנם, לכך? הקשורים ובאירועים יעקב פטירת אודות

אך כאמור, לפטירתו, קשור יעקב חיי שנות של הסיכום
- הפסוק של השניה המחצית של הקשר רק מובן בכך

חלקו"ויהי יעקב לפטירת קשור כיצד אך יעקב...", ימי
עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי הפסוק של הראשון

יעקב?שנה" של ביותר הטובות שנותיו על מסופר שבו

כך: להיות צריכה הפרשות בין החלוקה היתה זה לפי
שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי היוהמילים
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חלוקה הרי שנים, לג' לאורייתא דמסקי מערבא ולבני ב), מז, ויגש (פרש"י
מוכרח אינו לכאו' ולפ"ז שלפנינו, סדרים ג"ן ולא בתורה להם יותר מפורטת
מסתבר עפ"ז גם אבל – דויחי הסדרה לכל הכוונה סתומה" זו ד"פרשה לומר
אעשה אנכי ויאמר בקבורתם וקברתני בהתחלתה: שהמדובר כיון כן, לומר
החלוקה לפי גם מזו: ויתירה יעקב. מיתת לאחרי הסדרה בסיום סיומו כדבריך
סדרים מג ג) לאסת"ר פתיחתא (ראה קנד(ה) – במסורה שהוא כפי לסדרים
שמונה הראשונים" "סדרי קסז או חומשים), כמה בסוף (נסמן כו' לבראשית
במבוא רד"ל (ראה א"י* דבני החלוקה זוהי כמה שלדעת להמאירי ספר בקרית
ראש גם ויחי אין ואילך), רכח ע' ח"ב ספיר אבן ב. הערה דר"כ לפסיקתא
ספר קרית (ראה ויגש שבפ' שלח" יהודה "ואת הסדר באמצע בא אלא סדר**
דהתחלת שלנו, החלוקה לפי גם הרשב"ם פי' ועד"ז פרשתנו וריש ויגש פ' סוף
מדרש מסודר כמה ולדעת ויגש), שבפ' מצרים בארץ ישראל מוישב היא זו פ'
עכצ"ל שבשוה"ג)***, בתו"ש בהנסמן (ראה שבא"י הסדרים ראשי ע"פ רבה
בלשונו. כמפורש פרשה התחלת היא דויחי להשיטה קאי – כאן רבה דהמדרש
חמש בן שהרי – שלפני' ובהערה כהנ"ל נוגע אינו בכלל – ולפרש"י

ופשוט. שנה. בכל התורה מסיום רק יודע ואילך רש"י בזמן למקרא

אבל19) מיתתו. מקום זהו שנותיו כל כאן שמנה כיון ברא"ם: כ' עד"ז
דלפ"ז הבאה) בהערה ראה – במדרש משא"כ עכ"פ. (בפרש"י מספיק אי"ז
כבפנים וצ"ל בחייו, עוד מדובר סו"ס שכאן כיון הב' תירוץ להקדים הו"ל

בפנים. לקמן וראה הסדרה. כל התחלת היא דכאן
ממנו20) "שסתם גם מתאים – דרש ע"פ כשמו, הוא, במדרש משא"כ

כבפנים בארמ"צ. יעקב ויחי מסיבת שבא עכ"פ) ג' (כתירוץ כו'" צרות כל
ס"ב.

היא21) הסתימה שסו"ס כיון י"ל: – מספיק אינו לבד הא' שטעם ומה
יעקב, חיי בזמן מדובר ו) (מספר הסדרה פסוקי ורוב יעקב" "ויחי תיבת אצל
לחייו. גם השייך בענין היא אבל) פטירתו, לפני שהיא (אף שהסתימה מסתבר
מכיון א) אבל עדיין. בחייו שהי' כו'", הקץ את לגלות "שבקש פי' ולכן
ד"ויקרא הפ' – הב' לטעם ב) כבפנים, פטירה, היא הסדרה של ותוכנה שענינה

צ" הי' כו') יעקב דבקש מבואר (בו בניו" אל (הפסקיעקב סתומה פ' עכ"פ ל
וראה הא'. תי' הוא העיקרי טעם ולכן לגמרי, פתוחה פ' ולא אותיות) ט'

.16 שבהערה מפרשים

                                
                          

       
            

                         
     



כח  

אביהם" מאד"22יעקב וירבו ויפרו ישראל... "וישב ,
את להתחיל צריכות היו יעקב..." ימי "ויהי והמילים

"ויחי". פרשת

מספר פעמים כאמור להבין: צריך לכך יש23בנוסף ,

כיצד, כולה. הפרשה תוכן לבין הפרשה שם בין קשר

היא תוכנה אשר בעוד "ויחי", הפרשה נקראת אפוא,
מ"ויחי" ההיפך - יעקב ?24פטירת

.Â
'‰ ˙Â˜„  È„Â‰È‰ ÈÈÁ

ללא נצחי קיום הם אמיתיים חיים הוא: לכך ההסבר

רק25שינויים חיים של האמיתית המציאות קיימת ולכן .
כנאמר החיים. מקור - הקדושֿברוךֿהוא "והוי'26אצל

שאינו דבר היא ו"אמת" חיים", אלקים הוא אמת אלקים

"כזב" הדבר נקרא הפסק בו יש אם אבל משתנה. או פוסק
בשם שנים לשבע אחת שמתייבשים נהרות נקראים (לכן

אין"נהרות כי חטאת, מי לקידוש פסולים והם "
"מים )."27אלה

חז"ל אומרים כי28לכן אמת", הקב"ה של ש"חותמו
משלוש מורכבת הראשונה"אמת" האות - אל"ף אותיות:

זה האחרונה. האות - תי"ו האמצעית, האות - מ"ם בא"ב,

כנאמר שינויים. העדר על אחרון29מצביע ואני ראשון אני
אלקי אין ם.ומבלעדי

שמהותו כיון אמת", אלקים "וה' הפסוק: כוונת וזוהי
לכן לעולם, ח"ו משתנה או נפסק שאינו "אמת", היא

של אמיתית מציאות חיים", אלקים ."הוא

מציאות אינם הנבראים זאת הרילעומת הם -
אמיתיים חיים אצלם אין לכן - להיפסק ויכולים התהוו
זו מסיבה לאלקות. קשור הנברא אם אלא עצמם, מצד

"חיים" היהודים באלקות,30נקראים דביקותם מפני ,
היום",31כנאמר כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם

לעד וקיימים חיים הם .32שגם

- באלקות הדביקות - האמיתיים שה"חיים" כדי אך
את המסתיר הגשמי הזה בעולם ניכרים יהיו היהודים של
בדביקותו והפרעות נסיונות לעבור צריך הוא האלקות,
התורה בקיום פגום ובלתי שלם להישאר זאת ובכל
דביקותו כי האמיתית, החיות בבירור תתגלה אז - והמצוות

להשתנות. יכולה אינה באלקות

.Ê
"˜ÚÈ ÈÁÈÂ"˘ ÎÈ ÌÈˆÓ ˜

הפרשה, לכלל יעקב" "ויחי של הקשר מובן זה לפי
"ויחי": - הפרשה לשם הסיבה וגם יעקב, פטירת שעיקרה

חיים הם שאלה בוודאות ראו לא הקודמות השנים בכל
אלקיכם בה' הדבקים "ואתם של "ויחי", אמיתיים,

"...33הן "האבות לדרגת שבהתאם בדביקות ובמיוחד ,
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כז.22) מה,
ואילך.23) 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
מדובר24) הסדרה בהתחלת שתיכף שרה, חיי בפ' מובן אינו מזו ויתירה

בארוכה ונתבאר אחרים. בענינים מדובר הסדרה המשך וכל שרה מיתת ע"ד
ועוד. שרה. חיי לפ' א' שיחה לעיל

פתח25) לד"ה הגהות תרנ"ו. שמחתכם וביום ד"ה ראה לקמן הבא בכל
המרחם כל ד"ה תר"פ. גוים ראשית ד"ה פ"ב. מ"ב ומעין קונ' תרנ"ח. אלי'

ועוד. האמת). מדת מדתו דוקא דיעקב לענין זה הובא (ושם פ"א תש"ט
י.26) י, ירמי'
מ"ט.27) פ"ח, פרה

"מכזבים" מים אינם משבע" יותר רבות "לשנים שכשנפסקין הטעם
י"ל: – שם) במשנה תויו"ט וראה הי"ב. פ"ו פרה ה' (רמב"ם

שנין), אלפי שית רק קיומו (שהרי "כזב" הוא העולם מציאות שכל מכיון
הבריאה שבערך ל"חיים" היא חיים" ב"מים הכתוב שכוונת לומר בהכרח
בהר ר"פ התורה מפרשי (ראה בפ"ע תקופה היא שמיטה שכל ומכיון גופא.
יותר רבות "לשנים ההפסק לכן שנים), לז' אחת היא דמלכא דאפקעתא בטעם
להפירוש י"ל [ועד"ז שבהבריאה. הקיום בערך "כזב" נקרא אינו משבע"
חיים, מים מיקרו אז ביובל אחת שכשנפסקין שם) במשנה ורא"ש ר"ש (רע"ב,
ו. כא, משפטים – לעולם ועבדו עה"פ (וכדרז"ל "לעולם" הוא יובל שהרי

עה"פ)]. פרש"י סע"א. טו, קידושין
א.28) ט, פ"א שהש"ר י. פ"א דב"ר ה"א. פ"א סנהדרין ירושלמי
ו.29) מד, ישעי'
הק30) חיים נקראים עשרה ספל"ד: דר"נ כו'.אבות וישראל תורה ב"ה

שם.31) באדר"נ הובא ד), (ד, ואתחנן
באיש32) קיימים השמים שצבא בנבראים גם הנצחיות ענין שישנו דאף

קיימים יהיו עצמם שהם הפועל הא"ס כח מצד שהוא במין קיימים הארץ וצבא
בארוכה (ראה הבורא רצון מצד רק הוא יופסדו שלע"ל שזה ועד נצחי, באופן
הרי ועוד), תש"ז. תקעו ד"ה ואילך. קא ע' שם בתחילתו. להצ"צ החקירה ס'
תעשה צהר (ד"ה עמהם" מתייחד שאינו לה מחוץ "הוא שבנבראים הא"ס כח
עכשיו שגם ועד נפסדים. הם עצמם ומצד יב, הקדמה ח"ב מו"נ וראה תרע"ג),
חזקים, נראים והם ניכר שאינו אלא מהותם, בעצם ונפסדים הווים הם
(ד"ה קיומם משך כל בהם שהי' ההפסידות תוכר אז הבורא, רצון וכשיעלה
ח"ה [המתורגם] לקו"ש בכ"ז ראה – בתחילתו) תש"א לבדך הוי' הוא אתה

.21 ,19 הערה 99 ע'
לענין הובא שם אלי' ופתח שמחתכם וביום שבד"ה מה יובן ועפ"ז
התהוות הוא שע"י זה בהמאור, דבוק להיותו עצמי בקיום קיים הוא שהאור
זה הובא שם אלי' ובפתח מעצמותו, דמציאותו העצמות כח בו ויש מאין, יש
ע"ז נוסף כי – כו'" אביכם אף עולמות בורא הקב"ה "מה לנש"י בנוגע גם
מעצמותו, דמציאותו הענין מצד דוקא הוא והנצחיות הקיום ענין שאמיתית
הא"ס, כח מצד רק שהוא בנבראים משא"כ שם. תקעו ד"ה וראה שם, כמבואר
קיימים עצמם שהם הפנימי ענינם ונעשה דביקותם מצד שזהו ההוכחה הרי
שנראה זה מספיק ואינו ומהווים פועלים הם גם כאשר דוקא הוא נצחי בקיום

ואכ"מ. הנצחיות. ענין בעצמם בהם
מ"ט33) צדיקים.. כולם ועמך יעקב.. ויחי א): (רטז, פרשתנו זהר ראה

באוה"ת (הובא חיים גו' הדבקים ואתם דכ' דמלכא בגופא דמתדבקין בגין
שנד). ע' פרשתנו

  

המרכבה" יום34הן עד בעצמך תאמין "אל הכלל כי -
לצדיקים35מותך" בקשר גם שיעקב36נאמר ובמיוחד ,

החטא" יגרום "שמא בפירוש חשש .37אבינו

בארץ השנים כל במשך בה' דביקותו דרגת ולכן
היוו לא עדיין כך, כל רבים ויסורים צרות ובעברו ישראל,
ראייתו לא ואפילו שלו. ה"ויחי" לאמיתות מספקת הוכחה
ישראל, בארץ נמצאים הם כי צדיקים, הם בניו ובני שבניו
- חמרית בארץ מצבם להיות עלול מה לדעת ואיֿאפשר

שבסמוך לתקופה יעקב הגיע כאשר ,אבל
שגם והוכיח למצרים, הגיע הוא בינתיים כאשר ובמיוחד
והמצוות התורה את מקיים הוא הארץ בערות בהימצאו
ובמיוחד בחייו, האחרון לרגע עד ביותר נעלה בשלימות

שלימיםכשרואים בניו שכל שלימה", ש"מטתו
בצדקו" "עומד יוסף ואף הוא"38בצדקתו, ש"מלך עלֿאף ,

שנולדו ואפרים מנשה גם אשר עד הגויים" בין ו"נשבה
כלֿכך, נעלית לברכה ראויים - הארץ ערות - במצרים
אלקים "ישימך הדורות: בכל יהודים יתברכו שבהם

וכמנשה" ,39כאפרים

אז יעקבדווקא של האמיתית שגם40חיותו ,
למרות יעקב" "ויחי של שנים היו הקודמות שנותיו כל
מהוות לכן נפש. ועגמת יסורים רוויות היו הן שבחיצוניות
לכך ברורה הוכחה במצרים האחרונות השנים שבעֿעשרה

לטובה".ש" שוין

.Á
ÌÈ È„ÈŒÏÚ  ˙È˙ÈÓ‡‰ ˙ÂÈÁ‰

שאין למרות "ויחי", הפרשה נקראת מדוע מובן בכך
אלא לפטירתו, בסמוך יעקב מאורעות על רק בה מדובר

שלאחריה: התקופה ועל פטירתו על אף

בגמרא בחיים41נאמר זרעו מה מת, לא אבינו ש"יעקב
מיתה הביטוי אצלו כתוב אין ולפיכך בחיים", הוא ,42אף

היא הדברים הם43ומשמעות יעקב של האמיתיים החיים :
- בחיים" "זרעו כאשר

כיון לעדכלומר, וקיום נצח חיי הם אמיתיים 44שחיים

החיים, מקור הקדושֿברוךֿהוא, אצל זה למושג (בדומה
ישראל מחוברים החיים25שאליו ניכרים לפיכך ,(

נצחיותם, את רואים כאשר דוקא יעקב של האמיתיים
אינה החיות כלומר, הגוף. מן יוצאת שהנשמה לאחר
בעולם למטה גם אלא הנשמה, בחיי רק נצחית נשארת

שהם45הזה בניו, אצל - יעקב של אמיתית חיות נשארת
אבינו. יעקב של האמיתיים בחיים חיים

"ויחי": הפרשה לשם הסיבה יותר מוטעמת זה לפי
עדיין יעקב פטירת שלאחר רק מודגש לא בכך

" מכך:לומר יותר אלא לאחריעקב", אז,
יעקב". "ויחי של והנצחיות האמת ניכרים פטירתו,

.Ë
ÂÈ‡ "˙Âˆ ...Ì˙Ò˘ "ÔÓÊ ˙ÂÂˆÓÂ ‰Â˙ ÌÂÈ˜

˙ÂÈÁ ÏÚ ‰‡Ó
השלישי הטעם את משמיט שרש"י קודם, נאמר כבר
רק ומביא שבעולם", צרות כל ממנו "שסתם - שבמדרש
את לגלות ו"שבקש יעקב..." "שנפטר - הטעמים שני את
מפני יעקב, לפטירת הקשורים - ממנו" ונסתם לבניו הקץ
יעקב" "ויחי למילים קשורה אינה הפרשה ש"סתימת"
יעקב, פטירת - הפרשה תחילת של התוכן לכל אלא

בכך. והכרוך

גם הענין, בפנימיות הדבר מתאים לעיל האמור לפי
כי "ויחי", נקראת יעקב פטירת על הפרשה שדוקא לכך

פירושים שני עלֿידי האמיתייםדוקא שהחיים ניכר
האמיתיים שחייהם בניו, אצל גם קיוםנמשכו היו

באלקות. דביקות - ומצוות תורה

שעבוד שאין בזמן ישראל עלֿידי ומצוות תורה קיום
יהודים כאשר גם מכך, ויותר גדול, חידוש איננו וגלות

בהיותם ומצוות תורה הגלותמקיימים מצב אך בגלות,
והגאולה, ה"קץ" על ויודעים ומשיגים שחשים כזה הוא
של השלימות ניכרת לא אז גם - מהגלות ההשתחררות
עד כלֿכך, גדולים והצרות השעבוד כאשר רק "ויחי".
ובכל - הקץ" "נסתם - מוצא רואים לא אנוש בשכל אשר
ואף תבוא, שהגאולה שלימה באמונה מאמינים זאת
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ו.34) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
א.35) כט, ברכות מ"ד. פ"ב אבות
א.36) רפה, זח"ג שם. ברכות ראה
יא.37) לב, וישלח פרש"י א. ד, ברכות
ואילך.38) סע"א שם פרשתנו זהר ראה
ובפרש"י.39) כ מח,
שם):40) באוה"ת (הובא ב קכב, זח"א ראה – בשרה הוא שעד"ז להעיר

ולא וסלקת ו"נחתת למצרים שירדה ע"י דהיינו וכו'" עלאין לחיין זכתה "שרה
בי'". אתדבקת

ובכ"מ.41) ב. רמח, רע"ב. רלה, פרשתנו זהר ב. ה, תענית
יעקב.42) ד"ה שם תענית תוס' לג. מט, פרשתנו פרש"י ב. רמח, שם זהר
ועוד.43) שם. לתענית רשב"א ראה
הוא44) מדתו יעקב והרי בפנים. כנ"ל אמיתיים חיים שהם מורה שזה

רשב"א ראה – מת לא ליעקב שייך וזה ליעקב. אמת תתן כמ"ש האמת מדת
ח"ב קל. ע' ח"א לזהר לוי"צ (לקוטי ואילך ו' ע' לוי"צ תורת ובארוכה שם,
מת". לא "יעקב תיבות הוא ליעקב" "אמת ז') (ס"ע שם לוי"צ ובתורת יא) ע'

גם45) מת דלא שם), (חדא"ג בכדי וכי ד"ה שם תענית מפרש"י להעיר
.7 ע' חכ"ו ואילך. 240 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה בגוף.
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המרכבה" יום34הן עד בעצמך תאמין "אל הכלל כי -
לצדיקים35מותך" בקשר גם שיעקב36נאמר ובמיוחד ,

החטא" יגרום "שמא בפירוש חשש .37אבינו

בארץ השנים כל במשך בה' דביקותו דרגת ולכן
היוו לא עדיין כך, כל רבים ויסורים צרות ובעברו ישראל,
ראייתו לא ואפילו שלו. ה"ויחי" לאמיתות מספקת הוכחה
ישראל, בארץ נמצאים הם כי צדיקים, הם בניו ובני שבניו
- חמרית בארץ מצבם להיות עלול מה לדעת ואיֿאפשר

שבסמוך לתקופה יעקב הגיע כאשר ,אבל
שגם והוכיח למצרים, הגיע הוא בינתיים כאשר ובמיוחד
והמצוות התורה את מקיים הוא הארץ בערות בהימצאו
ובמיוחד בחייו, האחרון לרגע עד ביותר נעלה בשלימות

שלימיםכשרואים בניו שכל שלימה", ש"מטתו
בצדקו" "עומד יוסף ואף הוא"38בצדקתו, ש"מלך עלֿאף ,

שנולדו ואפרים מנשה גם אשר עד הגויים" בין ו"נשבה
כלֿכך, נעלית לברכה ראויים - הארץ ערות - במצרים
אלקים "ישימך הדורות: בכל יהודים יתברכו שבהם

וכמנשה" ,39כאפרים

אז יעקבדווקא של האמיתית שגם40חיותו ,
למרות יעקב" "ויחי של שנים היו הקודמות שנותיו כל
מהוות לכן נפש. ועגמת יסורים רוויות היו הן שבחיצוניות
לכך ברורה הוכחה במצרים האחרונות השנים שבעֿעשרה

לטובה".ש" שוין

.Á
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שאין למרות "ויחי", הפרשה נקראת מדוע מובן בכך
אלא לפטירתו, בסמוך יעקב מאורעות על רק בה מדובר

שלאחריה: התקופה ועל פטירתו על אף

בגמרא בחיים41נאמר זרעו מה מת, לא אבינו ש"יעקב
מיתה הביטוי אצלו כתוב אין ולפיכך בחיים", הוא ,42אף

היא הדברים הם43ומשמעות יעקב של האמיתיים החיים :
- בחיים" "זרעו כאשר

כיון לעדכלומר, וקיום נצח חיי הם אמיתיים 44שחיים

החיים, מקור הקדושֿברוךֿהוא, אצל זה למושג (בדומה
ישראל מחוברים החיים25שאליו ניכרים לפיכך ,(

נצחיותם, את רואים כאשר דוקא יעקב של האמיתיים
אינה החיות כלומר, הגוף. מן יוצאת שהנשמה לאחר
בעולם למטה גם אלא הנשמה, בחיי רק נצחית נשארת

שהם45הזה בניו, אצל - יעקב של אמיתית חיות נשארת
אבינו. יעקב של האמיתיים בחיים חיים

"ויחי": הפרשה לשם הסיבה יותר מוטעמת זה לפי
עדיין יעקב פטירת שלאחר רק מודגש לא בכך

" מכך:לומר יותר אלא לאחריעקב", אז,
יעקב". "ויחי של והנצחיות האמת ניכרים פטירתו,

.Ë
ÂÈ‡ "˙Âˆ ...Ì˙Ò˘ "ÔÓÊ ˙ÂÂˆÓÂ ‰Â˙ ÌÂÈ˜

˙ÂÈÁ ÏÚ ‰‡Ó
השלישי הטעם את משמיט שרש"י קודם, נאמר כבר
רק ומביא שבעולם", צרות כל ממנו "שסתם - שבמדרש
את לגלות ו"שבקש יעקב..." "שנפטר - הטעמים שני את
מפני יעקב, לפטירת הקשורים - ממנו" ונסתם לבניו הקץ
יעקב" "ויחי למילים קשורה אינה הפרשה ש"סתימת"
יעקב, פטירת - הפרשה תחילת של התוכן לכל אלא

בכך. והכרוך

גם הענין, בפנימיות הדבר מתאים לעיל האמור לפי
כי "ויחי", נקראת יעקב פטירת על הפרשה שדוקא לכך

פירושים שני עלֿידי האמיתייםדוקא שהחיים ניכר
האמיתיים שחייהם בניו, אצל גם קיוםנמשכו היו

באלקות. דביקות - ומצוות תורה

שעבוד שאין בזמן ישראל עלֿידי ומצוות תורה קיום
יהודים כאשר גם מכך, ויותר גדול, חידוש איננו וגלות

בהיותם ומצוות תורה הגלותמקיימים מצב אך בגלות,
והגאולה, ה"קץ" על ויודעים ומשיגים שחשים כזה הוא
של השלימות ניכרת לא אז גם - מהגלות ההשתחררות
עד כלֿכך, גדולים והצרות השעבוד כאשר רק "ויחי".
ובכל - הקץ" "נסתם - מוצא רואים לא אנוש בשכל אשר
ואף תבוא, שהגאולה שלימה באמונה מאמינים זאת
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ו.34) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
א.35) כט, ברכות מ"ד. פ"ב אבות
א.36) רפה, זח"ג שם. ברכות ראה
יא.37) לב, וישלח פרש"י א. ד, ברכות
ואילך.38) סע"א שם פרשתנו זהר ראה
ובפרש"י.39) כ מח,
שם):40) באוה"ת (הובא ב קכב, זח"א ראה – בשרה הוא שעד"ז להעיר

ולא וסלקת ו"נחתת למצרים שירדה ע"י דהיינו וכו'" עלאין לחיין זכתה "שרה
בי'". אתדבקת

ובכ"מ.41) ב. רמח, רע"ב. רלה, פרשתנו זהר ב. ה, תענית
יעקב.42) ד"ה שם תענית תוס' לג. מט, פרשתנו פרש"י ב. רמח, שם זהר
ועוד.43) שם. לתענית רשב"א ראה
הוא44) מדתו יעקב והרי בפנים. כנ"ל אמיתיים חיים שהם מורה שזה

רשב"א ראה – מת לא ליעקב שייך וזה ליעקב. אמת תתן כמ"ש האמת מדת
ח"ב קל. ע' ח"א לזהר לוי"צ (לקוטי ואילך ו' ע' לוי"צ תורת ובארוכה שם,
מת". לא "יעקב תיבות הוא ליעקב" "אמת ז') (ס"ע שם לוי"צ ובתורת יא) ע'

גם45) מת דלא שם), (חדא"ג בכדי וכי ד"ה שם תענית מפרש"י להעיר
.7 ע' חכ"ו ואילך. 240 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה בגוף.



ל  

תורה46"אחכה לומדים אז וגם שיבוא", יום בכל לו
של האמיתית שהחיות מתגלה אז - מצוות ומקיימים

ומצוות תורה קיום היא .47ישראל

שחיי מובן יעקב",וכך "ויחי - האמיתיים
בחיים". ש"זרעו עלֿידי בחיים" "הוא כדלעיל,

הטעמים שני את רק מביא שרש"י יותר, טוב מובן בכך
צרות כל ממנו "שסתם הטעם את ולא הראשונים,
צרות" כל "שסתם... בזמן ומצוות תורה קיום כי שבעולם",
מתגלה האמיתי "ויחי" שינוי. ללא חיות על מוכיח אינו
הקץ. סתימת של ובתקופה השעבוד צרת מתוך בעבודה

בזמן מתבצע ומצוות תורה של "ויחי" כאשר - ואז
הגלות, של הפנימית התכלית מתגלה ושעבוד, גלות
הגאולה של לגילויים מגיעים באמצעותה שדווקא

בשלימות.

.È
ı˜‰ ˙ÓÈ˙ÒÏ ÌÚË‰

הקץ ממנו שנסתם לכך הפנימי הטעם מובן .48בכך

וממילא הגלות, עוצמת חסרה היתה הקץ, נתגלה אילו
הגאולה. שלימות נפגמת היתה

לגלות "שביקש רש"י דברי את להסביר אפשר זה לפי
רש"י רוצה לכאורה, שהרי, ממנו", ונסתם לבניו הקץ את

" זו "פרשה מדוע אמרלהסביר אילו היה ודי ,"

לגלות ש"ביקש מספר הוא מה לשם הקץ", ממנו "שנסתם
הקץ"? את

ממנו" "נסתם עלֿידי דוקא שאדרבה, רמוז, בכך אלא
הקץ סתימת לבניו". הקץ את "לגלות בקשתו התמלאה

יבוא שבאמצעותה כדי אלא ח"ו, העלמה לצורך אינה

יותר כדלעיל.מאוחר הקץ,

לבניו הקץ את לגלות "ביקש של המשמעות וזוהי

את לבניו ולגלות להמשיך יעקב רצה כאשר ממנו": ונסתם
הכנה, להם שתהיה כדי הקץ, סתימת היתה הגאולה,

יוכלו שיעקבשבאמצעותה מה את בשלימות לקבל

העתידה הגאולה של הגילויים את - לגלות .49ביקש
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ואברהם46) ד"ה ב. קל, (זח"א דחוכמתא במילי דמחכין במאן הפי' ע"ד
תרס"ו). זקן,

ואילך)47) 36 ע' חט"ז לקו"ש וראה תש"ט. ישנה אני (ד"ה הידוע וע"ד
בורא קטן ניצוץ מתלבש (שבו שבנפש יחידה בחי' מאיר הגלות בזמן דדוקא
שדבוקה לייחדך יחידה בך.. ודבוקה חבוקה אומרים שעלי' פ"א)) שמ"ב (ע"ח

בגלות להוי' נאמנים ישראל עמדו זה ובכח פי"א: ושם א"ס. בעצמות תמיד
מצרים.
כאן.48) יקר מכלי להעיר
רמז49) הם ומקריו יעקב עניני כל כי הארוך) (וטור בחיי רבינו ראה

הג'. לגלותינו

•
אגרות קודש

 ב"ה,  ו' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נסיעתו  הצעות,  שתי  אודות  כותב  בו  נתקבל,  ז"ע  אשר  טבת  מב'  המהיר  מכתבו  על  במענה 

לארצוה"ב, וחיפוש ענין של פרנסה בהמדינה בה נמצא עתה,

ומובן שהסברא השני' קודמת ומכמה טעמים, והעיקר אשר החסרון ע"ע הוא כנראה חוסר המרץ 

של והעדר ההתעסקות בהסתדרות כדבעי... ולכן לדעתי מההכרח הכי גדול שיראה פעילות הדרושה בעניניו 

בכלל ובענין של פרנסה והסתדרות ביחוד ויעשה זה אליבא דנפשי' ולא רק לצאת ידי חובתו ולהשביע רצון 

הדורשים זה ממנו, ויה"ר אשר מרז"ל הידוע יגעת ומצאת יקוים בשתי הנקודות שיתייגע בהאמור )והרי 

הנהגת עולמנו הוא בזיעת אפך תאכל לחם, ורק לע"ל מלאכתו נעשית ע"י אחרים(, ויקוים גם סוף המאמר, 

ומצאת.

איזה  היתה  בודאי  והרי  וחנוכה,  כסלו  וי"ט  יו"ד  לימי  בהנוגע  מילה  אף  מזכיר  שאינו  מבהיל 

התועדות וכו'.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לי

אברהם אבינו

ואברכה מברכך1.

שעתיד  מי  את  גם  שיברך  לאברהם  אמר  הקב"ה 
לברך אותו, ואברכה מברכך.

היינו  ברוך2,  ומברכך  ליעקב  אמר  יצחק  ואילו 
שיתברך רק מי שכבר ברך את יעקב בפועל.

טעם הדבר הוא, כי הקב"ה, שחפץ חסד הוא3, ודיבר 
לאברהם, חסד, מברך גם את מי שעתיד לברך, מאחר 

שבדעתו לברך.
אך יצחק הוא גבורה, ומדת הדין נותנת שדוקא מי 

שכבר ברך מתברך מהקב"ה, לא מי שעתיד לברך.
)הערות לזהר ב עמ' שעב(

ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם4.

אברהם — הוא חסד, כמו שכתוב5 חסד לאברהם. 
והוא בא לשכ"ם דוקא, שמספרו חמש פעמים חס"ד.

)תורת לוי יצחק עמ' קצג(

אם מחוט ועד שרוך נעל6.

יפו  מה  שכתוב7  כמו  נעל,  לבחינת  שייך  אברהם 
פעמייך בנעלים בת נדיב, ואמרו רז"ל8 בתו של אברהם 

אבינו שנקרא נדיב.
האב  אברהם,  כנגד  הוא  הראשון,  החג  ופסח, 

הראשון, ובפסח כתיב9 ונעליכם ברגליכם.
לכן מאס אברהם בנעל מלך סדום, אלא רצה שיהיו 

נעלים דקדושה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפז(

1( לך לך יב, א.
2( תולדות כז, כט.

3( מיכה ז, יח.
4( לך לך שם, ו.

5( מיכה ז, כ.
6( לך לך יד, כג.

7( שיר השירים ז, ב. סוכה מט, ב.
8( סוכה שם.

9( יחזקאל כד, כג.

לו ישמעאל יחיה לפניך10.

אל,  שם  בו  ויש  דקליפה,  חסד  הוא   — ישמעאל 
הרומז על חסד, כמו שכתוב11 חסד אל כל היום. לכן 
זיניה  השתדל עליו אברהם, חסד. והוא על דרך שכל 
עשו13,  את  אהב  גבורה,  שיצחק,  וכמו  לזיניה12.  אזיל 

גבורה דקליפה.
ולא מצינו שאברהם השתדל על יצחק ושבירך אותו. 
וכתיב14 ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק 

בנו, שהקב"ה ברכו, ולא אברהם.
)הערות לזהר ב עמ' תעג(

לו ישמעאל יחיה לפניך.

מבחינת גבורה יכולה להיות יניקה גדולה ללעומת 
זה, כמו שכתוב15 מצפון תפתח הרעה, וכמו שמיצחק, 
גבורה  פסולת  דקליפה,  גבורה  עשו,  יצא  גבורה, 

דקדושה, סוספיתא דדהבא16.
זה.  ללעומת  יניקה  כך  כל  אין  מחסד  כן  מה שאין 
קליפה  שאינו  ישמעאל,  יצא  חסד,  שמאברהם,  וכמו 

קשה כמו עשו.
ואברהם הרי אמר לו ישמעאל יחיה לפניך, שנראה 
בחיי  תשובה  עשה  ישמעאל  ובאמת,  בעיניו.  טוב 

אברהם17, מה שאין כן עשו.
זהב  ויהי  כתיב18  גבורה,  זהב,  שלגבי  מצינו  לכן 
יניקה ממנו,  כדי שלא תהיה  התנופה, שצריך להניפו 

מה שאין כן בכסף, חסד, לא כתיב תנופה19.
)הערות לזהר ב עמ' שצח(

10( לך לך יז, יח.

11( תהלים נב, ג.
12( זח"א קלז, ב.

13( תולדות כה, כח.
14( חיי שרה כה, יא.

15( ירמיה א, יד.
16( זהר שם.

17( בבא בתרא טז, א. רש"י חיי שרה כט, ט.
18( פקודי לח, כד.

19( ראה זח"ב רכד, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לב

והרביתך  מפרך  הנני  אלי  ויאמר   – ד  מח, 
הזאת  הארץ  את  ונתתי  עמים  לקהל  ונתתיך 

לזרעך אחריך אחזת עולם

ימות  אלו  עולם,  אחוזת  הזה.  בעולם  אחריך,  לזרעך  א. 
המשיח.

מדרש שוחר טוב – מובא בתו"ש

מט, א – ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו 
באחרית  אתכם  יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה 

הימים

להם  אמר  לבניו,  הקץ  לגלות  יעקב  שבקש  בשעה  ב. 
האספו ואראה אם אתם ]ראויים[ שאגלה לכם את הקץ, מיד 
עיין בשמותם ולא מצא בהם אותיות קץ, אמר ודאי לא אגלה 
לו אבינו בדוק אם הדבר תלוי בחטא,  להם את הקץ, אמרו 
בדק ג"כ בשמותם ולא מצא בהם אותיות חט, אמר כיון שאין 
בהם שום חטא אבדוק עוד בשמותם, בדק עוד ולא מצא ך 
ִים, אמר אגלה  ם ץ הרי שלשה אותיות כפולות שעולות ַאְלפַּ
להם את הקץ, כענין זה אמר להם העולם הוא אלפים תורה 

אלפים ימות המשיח )סנהדרין צז.(.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – מבעלי התוס'

ג. נודע כי כל הסתר קץ האחרון הוא יען כי הגלות ההוא 
נעלם הקץ ההוא  וגם לכן  )יומא ט:(  הי' לסיבת שנאת חנם 
וללבי גליתי כי יום נקם בלבי כמו שגם אתם עוברים על לא 
תשנא אחיך בלבבך, וזה נרמז בר"ת "יקרא "אתכם "באחרית 
"הימים ר"ת איב"ה היא שנאת חנם אשר לסיבתה הי' גלות 
האחרון שעליו נאמר )דניאל ח, יב( ותשלך אמת ארצה יען 
חנם  השנאת  מרוב  ידברו  לא  ואמנם  יהתלו,  ברעהו  איש  כי 
באחרית"  אתכם"  יקרא"  בס"ת  אמ"ת  אותיות  נרמזו  ולכן 

ולא נרמז בר"ת בסוד ותשלך אמת ארצה.
באהבה  התחברותם  היא  אשר  זו  למכה  התרופה  וביאור 
הוא  ותתקבצו  לקולי  שתשמעו  והטעם  הקבצו,  וז"ש  רבה 
בני איש א' ולמה תהי' איבה ושנאה  בני יעקב  כי הרי כולכם 
ביניכם אחר שכולכם בני איש א', והנה אם דברי אלה נאמרים 
הדברים  כל  האמנם  לשתשמעום  הכרח  כ"כ  אינו  מדעתי 
וראוי  עתה  עלינו  השורה  השכינה  מפי  נבואה  הם  האלה 
שתשמעום ותקבלם, וז"ש ושמעו אל ישראל אביכם ישראל 

סבא.
עץ הדעת טוב

ממנו.  ונסתם  הקץ  לגלות  שביקש  פירש  רש"י  הנה  ד. 
וי"ל הטעם דהנה אמרו חז"ל )סנהדרין צח.( על פסוק אני ה' 
בעתה אחישנה זכו אחישנה לא זכו בעתה. והנה מדת יעקב 
תתן  כי  כן  להיות  מוכרח  הי'  הקץ  מגלה  הי'  ואם  אמת  הוא 
אמת ליעקב, והקב"ה רצה שאם יזכו ישראל יהי' הקץ קודם 
הזמן כי זכו אחישנה, ע"כ נסתם ממנו הקץ, לכן מרומז בס"ת 
ממנו  נסתם  שעי"ז  לרמז  אמת,  באחרי"ת,  אתכ"ם  יקר"א 

הקץ כנ"ל.
צמח צדיק

עד  יאכל  יטרף בבקר  זאב  בנימין  כז–  מט, 
ולערב יחלק שלל

דאתי  בשאול  דרשוהו  שרז"ל  וכמו  יטרף  זאב  בנימין  ו. 
לא  כי  בחטיפה  המלכות  שחטף  יטרף  זאב  וזהו  מבנימין, 
הי' ראוי לזה. וזהו הטעם בבקר יאכל עד דדוקא בבקר הוא 

שיזכה ואחר זה תחזור המלכות ליהודה.

פני דוד

נ, כא – ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם 
ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם

ואת טפכם. צ"ל  ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם  ז. 
ונ"ל הנה באמת בעו"ה כבר סבלנו צרות רבות  ועתה,  לשון 
בשביל מכירת יוסף כמבואר באגדות, אלא שיוסף אמר להם 
חשבתם  ואתם  המחשבה  על  לענוש  אנכי  אלקים  התחת 
עלי רעה אלקים חשבה לטובה ולא עשיתם לי מאומה ואין 
ימי חיי בשביל המחשבה, אבל  לי מקום להעניש אתכם כל 
ראה כי לעתיד יקבלו עונש מאת ה' על ככה דור אשר יקומו 
אחריהם, ולכן עתה כל זמן שאני ואתם חיים אל תיראו אנכי 
אחריכם  מזרעכם  דילי'  יגבה  ה'  לעתיד  אבל  אתכם  אכלכל 

כנ"ל.
על  שדיבר  יוסף  אם  במדרש  דאיתא  מה  להבין  יש  ובזה 
לבם דברים רכים כך ניחמם, כשיבוא הקב"ה ויאמר )ישעי' מ, 
ב( דברו על לב ירושלים על אחת כמה וכמה, ועפ"י הנ"ל יובן 
כי מה שיוסף ניחם את אחיו לא הי' נחמה רק כי שלום יהי' 
ביניהם ואין זו נחמה שלמה רק כמו אך שלום יהי' בימי', אבל 
לעתיד שכבר סבלנו יסורים ועול הגלות וקבלו עונש מאת ה' 
כפלים ככל חטאתי' ולא יוסיף להגלות עוד תהי' נחמה כפולה 
נחמה  שיהי'  נחמו  נחמו  דכתיב  והיינו  העתיד,  ועל  עתה  על 
להוה וגם על לעתיד, ואמרו דברו על לב ירושלים כי מלאה 
צבאה כי נרצה עונה כי לקחה וכו' וכבר סבלה כל הראוי' ואין 
וזהו כוונת המדרש אם  לצפות עוד על הרעה רק על הטוב, 
כשיבוא  תנחומים  וקבלו  נחמו  לשעה  רק  נחמם  שלא  יוסף 
הקב"ה לעתיד לנחם אותנו שכבר יצאנו ידי חובותינו כי נרצה 

עונה קו"ח שתהי' הנחמה בשלימות ותהי' עולמית בב"א.

כתב סופר

מת  אנכי  אחיו  אל  יוסף  ויאמר   – כד  נ, 
מן  אתכם  והעלה  אתכם  יפקד  פקד  ואלקים 
לאברהם  נשבע  אשר  הארץ  אל  הזאת  הארץ 

ליצחק וליעקב

משה,  בימי  פקד  פקודות,  בשתי  בישרן  יפקד.  פקד  ח. 
יפקד בימי מלך המשיח.

מדרש הגדול

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח 



לג אגרות קודש

 ב"ה,  ה' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

סו"ס נתקבל מכתבו - מב' דחנוכה, ואף שגם בו לא נמצא ביאור לשתיקתו כל הזמן. ויה"ר שעכ"פ 

תהי' זה התחלה טובה להודיע בשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

כבקשתו אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

שהוא  איזה  בערך   - שעברו  הסגולה  ימי  וכלל  כלל  אנ"ש  ניצלו  לא   - הידיעות  מהעדר  כנראה 

להאפשריות דימי סגולה אלו בכלל, וביחוד בשנה זו אשר על ידי המאורעות היתה תזוזה נוספת בכמה 

מבנ"י להתעוררות להקב"ה ואפילו לתורתו ומצותיו. וכמו שכתבתי איזה פעמים, איני יודע מה אוכל עוד 

לעשות בזה, כיון שכנראה מתעקשים בזה בתוקף הכי גדול לבלי לפעול מה להפצת המעינות, ומצמצמים 

א"ע ומורידים א"ע לבחינת צומח ר"ל, שאינו יכול לזוז מהטפחים האחדים בם מתפשטים השרשים שלו.

וגדול החשך שאין מרגישים מצבם - בעת הלימוד ע"ד שישנם ד' סוגים בעולם, דומם ולמעלה ממנו 

צומח, ותכלית הצומח שיתעלה בחי, שמעלה נוספת בו שהולך ממקום מעמדו למקום חדש וגם שם ממלא 

תפקידו, וגם זה אינו מספיק וצריך הוא לעלות לדרגא של מדבר, וגם זה אינו מספיק כי צ"ל מהלך, ז. א. 

לא להסתפק בעלי' מדרגא לדרגא בגבול אלא דוקא מהלך בלי גבול. ואינם מרגישים המצב בם נמצאים, 

שמושקעים לא רק ראשם ורובם אלא כולם ממש בענינים הכי קטנטנים של הגוף ונפש הבהמית )שכלשון 

רבנו הזקן הגופים מחולקים הם ואין לו שייכות לגוף השני(.

הסביבה  בהארת  ויתענין  שלו  הגוף  מעניני  עכ"פ,  קלה  לשעה  דעת,  יסיח  שאפשר  וכשמבקשים 

וחלקו שבעולם שלו, אף שאין מתן שכר הנראה לעיני בשר חומרי על אתר, אין מתקבלים הדברים כלל 

וכלל. וכשאין כל מוצא להשתמט מזה פועלים בעצמם )וכנראה שלמס"נ תחשב( להתאסף איזה אנשים 

יחד כל אחד מציע סברתו שתהי' היפך סברת האחרים ואח"כ מכריז כל אחד - שאינו יכול לקבל עליו 

אחריות, ושלאידך גיסא אין על מי לסמוך, כי כל אחד מלא חסרונות ואי אפשר שיפעול, ומה לי ולכל הענין 

הזה ואני את נפשי הצלתי, שהרי באתי להאסיפה שמעתי גם דברי השני והשלישי, אף שאין מגיעים הם 

לקרסולי, ומה עוד חובתי ואעשנה. והרי גם פרוש יקרא, ובר מעלה הוא, וכלשון רז"ל, סוטה כב, ב.

מובן שאין דברי הנ"ל מכוונים דוקא לאחד מאנ"ש, וישנם יחידי סגולה יוצאים מן הכלל, אבל 

וכחותיהם  נפשם  השקיעו  הק'  נשיאינו  רבותינו  עמלו  זה  על  והאומנם  יכתבם.  נער  גדול  הכי  לדאבוני 

הפנימים והעצמים בכדי שיבוא הזמן דהנה זה עומד אחר כתלנו ותהי' עזובה מבהילה האמורה?

בברכה

מ. שניאורסאהן



לד              
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˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑?סתּומה זֹו ּפרׁשה מּצרתלּמה יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר ׁשּכיון לפי «¿ƒ«¬…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשהתחילּו מּמּנּוהּׁשעּבּוד, ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ׁשּבּקׁש אחר: ּדבר .(בב"ר)לׁשעּבדם. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

        

סתמהסתמהסתמהסתמה זזזז רהרהרהרה כח)להלהלהלה מז, למצרי(רש"י יאת עת ,היינ) "לע צרת ל מ ת" :סנ ר מבא דר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הללי כל הר לדבר רמזת סתמה' 'רה נתנת העת  זה, פר מא ר"י אבל .(ריוי צרת עד סבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלא
הרה ל ניהרא קיסל קר זה ר וא . ריה והמארעת יעקב ל טירת  הא הרה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹל

החייהחייהחייהחיילבד. אוראוראוראור ְִַ

ÈNÚכח ÚL ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ˜ÚÈ ‡ÈÁÂ«¬»«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈
‰‡Ó È‰BiÁ ÈL ˜ÚÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â ÔÈL¿ƒ«¬≈«¬…¿≈«ƒ¿»

:ÔÈL ÚLe ÔÈÚa‡Â¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

      

˜ÚÈ.כח) ÈÁÈÂיעקב ׁשמֹו קריאת טעם «¿ƒ«¬…ְְֲִַַַַֹ
לא י') (ל"ה ה' אליו אמר אׁשר ֲֵֶַַַָָֹאחר
ּכבר ,ׁשמ עֹוד יאמר יעקב לא וגֹו' ְְְֲִִֵֵֵַָָָֹֹיּקרא
יּקרא לא ּפסּוק ּבפרּוׁש וּיׁשלח ּבפרׁשת ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּכתבּתי
אׁשר ּבֹו הּקבּועה נפׁשֹו ׁשם לצד ּכי ְְְְֲִֵֶַַַָוגֹו',
ז':) (ּברכֹות מּדבריהם ּכּידּוע יעקב ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹׁשמּה

(ּתהּלי ּבּפסּוק ׁשּמֹותׁשּפרׁשּו ׂשם אׁשר מ"ו) ם ְְֲִִֵֶֶַַָָ
יעקר לא לזה ּבאּבֹו ׁשעֹודּנה ּולצד ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבארץ,

לֹו: יּקראּו ׁשמֹות ּוב' ְְִֵָָׁשמּה
‡l‡'ה ּיבחר ּבּמה זאת לחקר לנּו ׁשּיׁש ∆»ְְִֵֶֶַַַָֹֹ

יׂשראל, ולזמּנים יעקב לֹו יקרא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹלזמּנים
ׁשּיׁשּתּנה מצינּו יׂשראל ּבעדת ּכי אמת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהן
רצֹונֹו ּכׁשעֹוׂשים מעׂשיהם, ּכפי הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָלהם
ּולהפ אֹותם יכּנה יׂשראל ּבׁשם מקֹום ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ּבדבריהם, רמּוז הּוא וכן יעקב ׁשמם ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹיקרא
ּביעקב יצּדק לא זה וטעם ר"י:) ּבלק ְְְֲֶַַַַַָָֹֹֹֻ(זהר

ּבתמידּות: ּפעלֹו יׁשר ְֳִִִָָָּכי
ÔÎ‡יעקב נתעּצם אׁשר הּמׂשּכל ׁשענף להיֹות »≈ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֻ

יתּכּנה יׂשראל ּבׁשם ׁשּבאמצעּותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָלהׂשיגֹו
הּמין ּכי ותמצא עליֹונה קדּׁשה ּבחינת ְְְְְִִִִֶַַָָָֻהּוא
והעּצבֹון הּדאגה לבחינת ימאס ההּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהמאּׁשר
והּמנּוחה הּׂשמחה מּמקֹום ּכי ְְְְְְִִִִַַַָָוהּׁשפלּות
ׁשּבת יֹום עיני ּבין לאֹות והיה ּבאה, ְְְֵֵֶַַָָָָָָהּגדֹולה
והּוא יׂשראל ּבני את ה' צּוה אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָלמנּוחה
ּבאה, עליֹון ׁשּמּמקֹום ּולצד יתרה נׁשמה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָלטעם
לּׁשּבת ולקרא והּכעס הּיגֹון להרחיק ה' ְְְְְְִִַַַַַַַַָָֹיצו
ּביעקב נאמרים עצמם הּדברים והן ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹענג,
אּתֹו ה' צּוה ּכי יּגיד הּׁשם עליֹון ׁשם ְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבהּׂשגתֹו
יׂשראל, ׁשל זה ׁשם ּבעלת העליֹונה הּנׁשמה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת
עּצבֹון ׁשם ׁשאין זמן ּכל הּוא ּבֹו ְְִִֵֶַָָָָָּומׁשּכנּה
הּקדּׁשה ולׁשלמּות לּׂשמחה קצת הּנגּדי ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻוענף
מּמּנּו יֹוצאה וּיּנפׁש ּכן ּובהעּדר ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּטהרה,
ּובאֹותֹו ׁשּבת יֹום ׁשל יתרה נׁשמה ְְְִִֵֶַַָָָָּכיציאת
הּׁשם ּבעלת ּכי יׂשראל, לֹו יקרא לא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹזמן
ותׁשּוב יעקב, ׁשמֹו וּיקרא אז ואינּה לּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹהלכה
והּצעת הכנת ּבאמצעּות ההיא הּנׁשמה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָעֹוד
וׁשּבת ׁשּבת ּבכל יתרה נׁשמה ּכהׁשבת ְְְְֲֵַַַַַָָָָָָָָהּמּוכן

לבטח ּתל ּובזה המקּדׁש. יֹום הכנת ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבאמצעּות
יעקב ּבׁשם אׁשר מקֹום ּבכל טעם ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹלהׂשּכיל
מּבחינת ּדבר ׁשם יארע אׁשר לּסּבה הּוא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָיתּכּנה
מהּמקֹומֹות קצת ל וארׁשם והּיגֹון, ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָֹהעצב
טֹוב ּדּבר ּתחּלת ראׁשֹונה. יצא וזה ל ְְְְִִִִֶֶַָָָָלהאיר
ּפרּוׁש יעקב ׁשמ אליו אמר וּיׁשלח ּבפ' ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹה'
ּבאבלּות אז ׁשהיה לצד יעקב ׁשמֹו יהיה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹאז
ּכי ׁשאמרּו פ"ב) פ' (ב"ר ז"ל ּכמאמרם ְְֲִִֶַָָָאּמֹו
ּולצד אבלים ּברּכת על יכּון אתֹו ויבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹאֹומרֹו
אֹותֹו ׁשּבכל ּתמצא ולזה יעקב, ׁשמֹו יקרא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹזה
מיתת ּבזמן וגם יעקב ׁשמֹו ה' קרא ְְְֲִִַַַַָָָָָֹּפרׁשה
וּיּצב כ') (ל"ה ּדכתיב יעקב ׁשמֹו נקרא ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹרחל
ימי ׁשּׁשלמּו ואחר קבּורתּה, על מּצבה ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹיעקב
כ"א) (ׁשם ּדכתיב יׂשראל ׁשמֹו ה' קרא ְְְִִִֵֶֶָָָָָהעצב
ׁשם ׁשאמר והגם יׂשראל, ּבׁשּכן יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוּיּסע
ּכׁשּיהיּו ּכי לדעת ל יׁש יעקב, ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹוּיהיּו
הגם מעׂשיהם לצד ּפחּותה ּבמדרגה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהּבנים
ּבׁשם יתּכּנּו הם יׂשראל ּבׁשם יתּכּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהאב
ׁשהיה מעׂשה לצד ּׁשּלפנינּו ּובּמה ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיעקב,
ּומה יעקב ּבני ׁשם להם קרא ראּובן ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשעׂשה
יצחק אל יעקב וּיבא (כ"ז) ׁשם עֹוד ְֲִֶֶַַַָָָָֹֹּׁשאמר
נהג לא אביו יצחק לפני ׁשהיה לצד ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹאביו
ּבּׁשם הּנרמזת והּגדּלה הּׂשררה הּכתּוב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבֹו
ּתהּלים ּבמדרׁש ׁשאמרּו ּתמצא וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָיׂשראל,
קּים אברהם היה אּלּו וז"ל תתע"ה סי' ְְְִִַַַָָָָָילקּוט
האבֹות ּכל וכן ׂשררה מנהיג יצחק היה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָהיא
ּתסּתּלק ּכי רֹואה הּנ ּכאן. עד וכּו' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָוהּצּדיקים
יעקב, ׁשמֹו קרא זה ּולטעם אביו לפני ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהּׂשררה
וּיׁשב ּבפרׁשת יעקב ׁשם לֹו ּׁשּקרא מה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
ּבארץ אז יעקב ׁשהיה זמן ּכל ּכי הּכתּוב ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹיֹודיע
יעקב ׁשם ּובמדרגת ואנחה ּביגֹון היה ְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָָֹּכנען
ּבהם הּכתּוב רׁשם אׁשר מעטים ּבזמּנים ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻזּולתי
אהב ויׂשראל ג') (ל"ז ּכאֹומרֹו יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵַָָָׁשם
לֹו לקרֹות עצב ּבלי והּוכן ׂשמח היה אז ְְְְִִֵֵֶַַָָָָוגֹו'
לא יֹוסף מּׁשּנמּכר ּכי ותמצא יׂשראל. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשם
(מ"ג ּפעמים ׁשלׁשה זּולת יׂשראל ׁשמֹו ְְְְְִִִֵַָָָָֹנקרא
וּיאמר וגֹו', הרעתם למה יׂשראל וּיאמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹו')

יׂשרא אל אלהםיהּודה וּיאמר ח') (ׁשם אביו, ל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכי להּדרׁש ּוצריכין י"א) (ׁשם אביהם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָיׂשראל
ׁשראה ההכרח לצד ׂשררה ּדר אליהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדּבר
ּכי ורמז עליהם ונׂשּתרר לצערֹו חׁשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשּיקּבלּו ּגם אביהם, ׁשהּוא לצד להם ימחל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹלא
יעקב רּוח וּתחי ּביֹוסף התּבּׂשרֹו ּומעת ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹּדבריו.
אמר ותכף ה' רּוח עליו ונחה כ"ז) ְְֵֶַַָָָָָ(מ"ה
יׂשראל, וּיּסע כ"ח) (ׁשם יׂשראל, וּיאמר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב
ׁשּנתּבּׂשר עד (מ"ו) ליׂשראל, אלהים ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹֹוּיאמר
יעקב לּקרא חזר הּׁשבר עליו וקּבל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבגלּות
הּׂשמחה לרב יֹוסף אליו נגלה אׁשר ּבעת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹזּולת
ּדכתיב יׂשראל ּבׁשם אֹותֹו ה' ּכּנה ְְְְִִִִֵֵַָָָהּגדֹולה
וּיאמר אביו, יׂשראל לקראת וּיעל כ"ט) ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ(ׁשם
ואיל ּומּׁשם ל') (ׁשם הּפעם, אמּותה ְִִֵֵַַַָָָָָָָיׂשראל
ּבארץ היֹותֹו ימי ּכל יׂשראל ׁשם עֹוד נקרא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָֹלא
ּומה לעֹולמֹו. לכּתֹו עת ׁשהּגיע יֹום עד ְְְִִִִֵֶֶַַַַָמצרים
יכּון מצרים ּבארץ יׂשראל וּיׁשב (מ"ז) ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּׁשאמר
יׂשראל ׁשם אליהם ׁשּיתיחס ּבניו ּכללּות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאל
מּכח הּבנים ּכח וגדֹול יׁשר, ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּכׁשּיהיּו
יקרא ּדרּכם ייטיבּו אׁשר ּכל הּבנים ּכי ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאביהם
ּכן ּׁשאין מה רּבים להיֹותם יׂשראל ׁשם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהם
ּבקריאתֹו לרמז ׁשמֹו ּבקריאת ידקּדק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹיעקב
זמן ּכל יׂשראל ּבׁשם נקרא ולא מּצבֹו, ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹזמן
למּות ימיו ׁשּקרבּו עת עד מצרים ּבארץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָהיֹותֹו
והּוא רּוחם, ּתֹוסף לצד יׂשראל ׁשמֹו נקרא ְְְְְִִֵֵַָָָָאז
ח"א (זהר מיתתֹו, ּבעת אדם נפׁש הגּדלת ְְִֵֶֶַַַָָָָֹסֹוד
וּיׁשּתחּו יׂשראל, ימי וּיקרבּו אמר לזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרי"ח:)
מקֹום ּבכל להׂשּכיל זה לדר וכּל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל.
אׁשר לּסּבה ׁשמֹו הּוא ׁשם לֹו יקרא ְְֲֲִִֵֶֶַָָאׁשר
רי"א:) (ׁשם הּזהר ּבדברי ועּין ׁשּמה. ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹּתׂשּכיל
ּפׁשט, ּדר הּוא זה וכל לדברינּו. סעד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָותמצא
והּמׂשּכיל הּדברים רּוחנּיּות ּכפי ּבגֹו ּדברים ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָויׁש

ִָיבין:
ÈÁÈÂ.'וגֹו מצרים ּבארץ לדעתיעקב צרי «¿ƒְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹ

ּבארץ ּׁשחיה מה לֹומר הצר ְְֶֶֶַַַָָָָֻלּמה
אּלא לֹומר צרי היה לא קׁשה ועֹוד ְְִִִֶֶַַָָָָָֹמצרים.
לפי יֹודע ואני וגֹו' קמ"ז וגֹו' יעקב ימי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַֹויהי
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˙eÓÏ Ï‡NÈŒÈÓÈ e˜iÂ∑(ב"ר).אבֹותיו לימי הּגיע לא למּות', 'קריבה ּבֹו: ׁשּנאמר מי קמ"ז.(ּכל ויעקב ק"פ חי יצחק «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: פ')ּבדוד ע'(ס"א חי והּוא ÛÒBÈÏ.)ׁשנים BÏ ‡˜iÂ∑לעׂשֹות ּבידֹו יכלת ׁשהיה E„È.למי ‡ŒÌÈN∑ ְְְֱִִִִֶַַַָָָָ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְֲִֶֶַָָָֹƒ»»¿
Ó‡Â˙.והּׁשבע „ÒÁ∑,אמת ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשעֹוׂשין ּגמּולחסד לתׁשלּום מצּפה ˙˜Èa.ׁשאינֹו ‡ŒÏ‡ ְִַָ∆∆∆¡∆ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַ«»ƒ¿¿≈ƒ

ÌÈˆÓa∑ּכּנים עפרּה להיֹות ּגּופי(סֹופּה ּתחת וׁשּלא)ּומרחׁשין מחּלֹות, ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, לארץ חּוצה מתי וׁשאין , ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אלילים עבֹודת מצרים החייהחייהחייהחיי.(ב"ר)יעׂשּוני אוראוראוראור ְֱֲֲִִִִִַַַ

dÏכט ‡˜e ˙ÓÓÏ Ï‡NÈ ÈÓBÈ eÈ˜e¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬«≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
ÈnÚ „aÚ˙Â ÈkÈ ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿≈ƒƒ
:ÌÈˆÓa Èpa˜z ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e eÈËƒ¿»¿«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ

      

ּבארץ חיה ׁשנה עׂשרה ׁשבע ּכי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָהחׁשּבֹון
וּיּגׁש ּבפרׁשת ּבהֹודעה ּׁשּקדם למה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָמצרים
ׁשנה. ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני (ט') ְְְְְִִִֵַַָָֹּדכתיב
הסּפיק ולא חּייו ׁשני לֹומר הצר לּמה ְְְְִִֵַַַָָָֹֻעֹוד
ימי ׁשּכל לצד ּכי ואּולי יעקב. ימי ויהי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹלֹומר
ׂשטנֹו נֹולד מּׁשּנֹולד ּכי ׁשקט ולא נח לא ְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֹיעקב
מֹוסיף ואּלה לבן עמד ׁשמׁשֹו ׁשקעה לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹועדין
ּדינה, ׁשל צערּה על הּוקם ואחריו לֹו, ְְֲֲִֶַַַַַָָָלרע
ׁשאמר והּוא יֹוסף, אבדת רגז וּיבֹוא לֹו ְְֲֵֵֶֶַַַָָֹועֹוד
אּלּו ׁשנה י"ז מצרים ּבארץ יעקב ויחי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב

אֹומרֹו לזה וסמ קדם, ולא חּייו ויהיהיּו ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹ
ימיו היּו הּנה ׁשהן לרמז חּייו ׁשני יעקב ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹימי
ימי ויהי אֹומרֹו והּוא חּיּות, ּבהם לֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָׁשהיה
ּפי' חּייו ׁשני ׁשנה י"ז אֹותם ּפרּוׁש ְֲֵֵֵַַָָָָֹיעקב
עם יעקב ימי ונמׁשכת חּיים. ּבהם לֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשהיה
וגֹו': ׁשבע וגֹו' יעקב ימי מּמּנה ּׁשּלמּטה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹמה

„BÚ(פ"ה (תדא"ר ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָירצה
ימיו ּכל ּכאּלּו ּבטֹובה ימיו ׁשּסֹוף מי ְְִִֶָָָָָָָּכל
ראׁשית והיה ח') (אּיֹוב טעם והּוא ְְְְִִֵַַָָָּבטֹובה,
(קהלת אֹומרֹו ּגם מאד יׂשּגה ואחרית ְְְְְְֲִִֶֶֶַַֹֹוגֹו'
ויחי אֹומרֹו והּוא וגֹו', ּדבר אחרית טֹוב ְְְְֲִִַַָָז')
היה ּבזה מצרים ּבארץ ׁשלוה ׁשל חּיים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹיעקב
ׁשנים ּפי' חּייו ׁשני יעקב ימי ׁשהיּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעיניו
וגֹו'. ׁשנים ׁשבע ׁשהם ימיו ּכל חּיים ְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהגם לֹומר יכּון צער לׁשֹון ויהי אֹומרֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַוטעם

ימיו ּבעיניוׁשהיּו חזרּו כן ּפי על אף ּבצער ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
חּיים: ׁשל ּכּלם ְִִֶַָֻלהיֹות

LÈÂסדר הּכתּוב ׁשּנה לּמה זאת לחקר לנּו ¿≈ְִֵֶַַָָָָָֹֹ
הּלקּוח מּסדר יעקב ׁשל ׁשנֹותיו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹמסּפר
ּגדֹול מסּפר ׁשּמקּדים הּצּדיקים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבמסּפר
מאת ז') (כ"ה ּכתיב ּבאברהם קטן, ְְְְְְִִַַַָָָָלמסּפר
(ל"ה ּכתיב ּביצחק וגֹו', ׁשנה וׁשבעים ְְְְְְִִִִָָָָָׁשנה
ּכתיב ּבׂשרה ׁשנה, ּוׁשמנים ׁשנה מאת ְְְְִִַָָָָָָֹכ"ח)
ּכי ואּולי וגֹו'. ועׂשרים ׁשנה מאה א') ְְְְִִֵֶַָָָ(כ"ג
היה ׁשּבֹו האחרֹון ׁשהּוא הּמעט מנין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻהקּדים

טֹובים: וחּיים ְְְִִַַָּבׁשלוה
„BÚׁשהיה ימים ּכי אחר ּבאפן הּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיכּון

ּבכל ׁשלמים ּומאוייו נכֹון לּבֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָֹיעקב
והּטעם ׁשנה, וארּבעים ׁשבע ימים הם ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָחּייו
ּבת והיא אהב רחל את ּכי ז"ל ּכאֹומרם ְְְִִֵֶַַָָָהּוא
ּתֹוליד אׁשר ּובבניה ּבּה יעקב ּבחר אׁשר ְֲֲֲִֶֶֶַַָָָָֹזּוגֹו

וגֹו', מּכל יֹוסף את אהב ג') (ל"ז ְְְִֵֶַָָּכאֹומרֹו
לאֹות ל והיה עּתיק, סֹוד ּכן ּגם ּבזה ְְְְִֵֵֶַַָָָויׁש
על ׂשק וּיׂשם יֹוסף היה ׁשּלא זמן ּכל ְִֵֶֶַַַָָָָָֹּכי
ּבחברת ׁשהיה הּימים מנין ולכׁשּתצרף ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמתניו,
מ"א תמצא עּמֹו יֹוסף ׁשהיה ׁשנים ּגם ְִִִֵֵֶַָָָָָרחל
צא לבן ּבבית עׂשה ׁשנה עׂשרים ּכי ְְִִִֵֵֶָָָָָָָׁשנים,
ּובהם י"ג נׁשארּו רחל ׁשּנׂשא עד ׁשבע ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהם
ּכׁשּנֹולד ּכי ׁשנים ׁשׁש יֹוסף מּׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָנבלעּו
ּדכתיב לבן ׁשל ּבצאנֹו לעבד יעקב ְְְֲֲִִִִֶַַָָֹֹֹהתחיל
ּוכׁשּמכרּוהּו ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש מ"א) ְְְְִֵֶֶָָֹ(ל"א
וי"ג י"א נׁשארּו ו' מהם צא ׁשנה י"ז ּבן ְְֲִֵֵֶֶָָָָהיה
ׁשנים וׁשׁש מ"א, הרי ּבמצרים וי"ז כ"ד, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָהרי
ׂשמח ׁשהּלב ימים ׁשהם ּבפעּוטּות יעקב ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
ימי ויהי אֹומרֹו והּוא מ"ז, הרי מּיגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַָָוריקם
ׁשנים ׁשבע חּיים לֹו ׁשהיּו חּייו ׁשני ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹיעקב
הּמעט ּפרט להקּדים ּבחר ולזה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻוארּבעים,

זה:להֹודיע ְִֶַ
ÌÚËÂּכי להֹודיע יכּון זה, לדר ויהי אֹומרֹו ¿««ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

חּייו ימי ּכל אבינּו יעקב הׁשלים ְְֲִִִֵַַָָָֹֹלא
ע"ד) פ' (ב"ר ז"ל מאמרם והּוא ְֲֲִַַָָהחרּוצים,
רחל חּיי והכרית יחיה לא ׁשאמר לצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכי
ק"פ, ׁשהיּו יצחק ׁשני מּמנין ימיו לֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָנחסרּו
צער הּתֹורה רמזה לזה יחיה, ּכמנין ׁשנה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָל"ג

ויהי: ּבתבת הּצּדיק ׁשני ְְְְִִֵֵֶַַַַחסרֹון
‡LÂחׁשּבֹון ימנה לּמה הּכתּוב טעם לתת ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶַַַָָָָ

לּפטר זמּנֹו ׁשהּגיע קדם יעקב ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשני
ימי ויהי הּכתּוב ׁשּמנה אחר ּכי רֹואה הּנ ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּכי
ּכ ואחר יֹוסף הׁשּבעת מעׂשה אמר ְְֲֲֵֵַַַַַַַָָָֹיעקב
ליֹוסף וּיאמר האּלה הּדברים אחר ויהי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאמר
ימיו סכּום להזּכיר היה לא הראּוי ּומן ְְְְִִַָָָָָָֹוגֹו'
ּדבר להֹודיע נתּכּון ּכי ואּולי מֹותֹו, יֹום ְְְִִִֵַַַַָָעד
ׁשּמּצד למּות ימיו ׁשּקרבּו יעקב הרּגיׁש ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמּמּנּו
ימי ויהי ואמר וגֹו', ליֹוסף לבנֹו קרא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָזה
ּׁשּקדם מה לצד ּפרּוׁש וגֹו' חּייו ׁשני ְְְֲֵֵֶַַַַַָָֹיעקב
ּגם ׁשנה ק"פ ׁשהיּו יצחק חּיי מידיעת ְִִִֵֵֶַַַָָָָָאליו
ּבקללת ׁשגג אׁשר ּבׁשגגתֹו הּצּדיק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשהרּגיׁש
היּו נביאים האבֹות ּכי ּבענׁשֹו וידע יחיה ְְְְְִִִִֶַָָָָָֹלא
חׁשּבֹון ּכׁשעׂשה ולזה לֹובׁשּתם הּקדׁש ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹורּוח
יֹומֹו לביאת חׁש ל"ג מהם והֹוציא אביו ְְְִִִֵֵֶַָָׁשני

וגֹו': לבנֹו וּיקרא ְְְִִֵֶַָָׁשּקרב
C„eׁשהֹודיע למה הּכתּוב יתּבאר רמז ¿∆∆ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

והּוא הּמׁשּביר הּוא ּכי יֹוסף ּבבחינת ְְְֱִִִִִֵַַַֹאלהים
להחית כ') (נ' ּכמאמרֹו רב עם והחיה ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָֹׁשּזן
חֹוב ּבעלת היֹותּה ּתׁשלל זֹו ּובחינה רב, ְְֱֲִִַַַָָָֹעם
ׁשּיעקב ּולצד לּה, ההׁשּפעה ּבבחינת ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹלזּולתּה
ב') (ל"ז ּדכתיב ׁשנה י"ז יֹוסף את ּופרנס ְְִִִֵֵֶָָָזן
והׁשּפיע הּלז הּבחינה ׁשּלם לזה וגֹו' י"ז ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבן
מּדֹות ּכּמה ּכפל ּתׁשלּומי ּבמּדת ליעקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹהּוא
ּבארץ יעקב ויחי ׁשרמז והּוא ׁשנה י"ז ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֻמרּבֹות
ימים ׁשלמּו ׁשּבזה ׁשנה, עׂשרה ׁשבע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצרים
הארץ לכל המפרנס יֹוסף (את) הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּפרנס
אפׁשר זה וזּולת וגֹו', יעקב ימי ויהי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹּובזה
יֹוסף לׁשּלם אּלא לכן קדם ימיו ׁשלמים ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהיּו
הּׁשנים טֹובי"ם ולזה מּמּנּו ׁשּקּבל חסד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָטֹובת
ׁשנים טֹו"ב מסּפר הטיב אחד ּכל ּכי ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמהאחד
ז"ל ׁשאמרּו ותמצא לזה. זה לׁשּלם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָונכֹון
וא"ו ּבבחינת הּוא יֹוסף ּכי קפ"ב.) וּיׁשב ְִִִֵֵֶַַַָֹ(זהר
אלהינּו: לה' נסּתרֹות ליֹודעי ּכּידּוע וא"ו ְְְֱִִֵֵַַַָָָֹמּלּוי

B‚Â'.כט) ÈÓÈ e˜iÂּבסמּו ּכתבּתי ּכבר «ƒ¿¿¿≈¿ְְְִַָָָ
מהרּגׁשת ׁשּידע ּכתב ורמּב"ן ידע, ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָמּנין
ּכי נראים ז"ל ּדבריו ואין ּכחֹותיו. ְְְְִִִֵַָָָֹאפסּות
להחלׁש: ׁשּיתחיל אחר אדם יחיה ימים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכּמה

„BÚאׁשר מהּדברים הרּגיׁש ּכי לֹומר ְְֲִִִִֵֵֶַַָיׁש
אֹומרם ּדר על מֹותֹו קדם לאדם ְְֶֶֶֶֶַָָָָֹיארעּו
יֹום ׁשלׁשים ּכי רי"ז:) (ח"א הּזהר ּבספר ְְִִֵֶַַֹֹז"ל
הּובא ּומעׂשה הּצלם מּמּנּו מעבירין מֹותֹו ֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹקדם
מּמּנּו, צלמֹו ׁשעבר יצחק ר' רשב"י ׁשראה ְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשם
הּצּדיקים אדם, מּבני מׁשללת זֹו ידיעה ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהגם
יתּבאר עֹוד רּוחני. ּדבר ּכל ויֹודעים ְְְְִִִִִֵַָָָָָמרּגיׁשים
וכי ימי וּיקרבּו אֹומרֹו עֹוד ּבדקּדּוק ְְְְְְְְִִִִֵַָָהענין

קריבה: לׁשֹון לֹומר ׁשּי ְְְִִַַָָָּבימים
ÔÎ‡איׁש ּׁשּכתב מה ּפי על הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ִִֶַַַַַַָָָ

זצוק"ל לּוריא הר"י ה"ה קדֹוׁש ְֱִָָֹאלהים
וז"ל יעקב קהּלת ּבספר ּתדרׁשּנּו ּכי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹומצאת
לכּמה הּנׁשמֹות מהתחּלקּות ידעּת ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָואמנם
מהם קצת ּבאים וגלּגּול ּגלּגּול ּובכל ְְְְְִִִִֵֶָָָניצֹוצֹות
מסּפר ּכ הּצלם ׁשל הּניצֹוצֹות מסּפר ְְְִִִִֶֶֶַַַַָּוכפי
נתקן הּמצֹות ּבהם ׁשעֹוׂשה והּימים חּייו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָימי
הּיֹום ּכנגד והּוא ההּוא הּצלם ׁשל אחד ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָניצֹוץ
נׁשאר מצוה ּבֹו עֹוׂשה ׁשאין והּיֹום ְְְִִֵֶֶַַָָההּוא,
הּיֹום ּכנגד ההּוא הּצלם ׁשל ההּוא ניצֹוץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָּפגּום
ּמאד ּומה ע"כ. וכּו' הּדר זה על וכן ְְְֵֶֶֶַַַַֹההּוא
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˙eÓÏ Ï‡NÈŒÈÓÈ e˜iÂ∑(ב"ר).אבֹותיו לימי הּגיע לא למּות', 'קריבה ּבֹו: ׁשּנאמר מי קמ"ז.(ּכל ויעקב ק"פ חי יצחק «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: פ')ּבדוד ע'(ס"א חי והּוא ÛÒBÈÏ.)ׁשנים BÏ ‡˜iÂ∑לעׂשֹות ּבידֹו יכלת ׁשהיה E„È.למי ‡ŒÌÈN∑ ְְְֱִִִִֶַַַָָָָ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְֲִֶֶַָָָֹƒ»»¿
Ó‡Â˙.והּׁשבע „ÒÁ∑,אמת ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשעֹוׂשין ּגמּולחסד לתׁשלּום מצּפה ˙˜Èa.ׁשאינֹו ‡ŒÏ‡ ְִַָ∆∆∆¡∆ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַ«»ƒ¿¿≈ƒ

ÌÈˆÓa∑ּכּנים עפרּה להיֹות ּגּופי(סֹופּה ּתחת וׁשּלא)ּומרחׁשין מחּלֹות, ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, לארץ חּוצה מתי וׁשאין , ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אלילים עבֹודת מצרים החייהחייהחייהחיי.(ב"ר)יעׂשּוני אוראוראוראור ְֱֲֲִִִִִַַַ

dÏכט ‡˜e ˙ÓÓÏ Ï‡NÈ ÈÓBÈ eÈ˜e¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬«≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
ÈnÚ „aÚ˙Â ÈkÈ ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿≈ƒƒ
:ÌÈˆÓa Èpa˜z ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e eÈËƒ¿»¿«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ

      

ּבארץ חיה ׁשנה עׂשרה ׁשבע ּכי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָהחׁשּבֹון
וּיּגׁש ּבפרׁשת ּבהֹודעה ּׁשּקדם למה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָמצרים
ׁשנה. ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני (ט') ְְְְְִִִֵַַָָֹּדכתיב
הסּפיק ולא חּייו ׁשני לֹומר הצר לּמה ְְְְִִֵַַַָָָֹֻעֹוד
ימי ׁשּכל לצד ּכי ואּולי יעקב. ימי ויהי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹלֹומר
ׂשטנֹו נֹולד מּׁשּנֹולד ּכי ׁשקט ולא נח לא ְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֹיעקב
מֹוסיף ואּלה לבן עמד ׁשמׁשֹו ׁשקעה לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹועדין
ּדינה, ׁשל צערּה על הּוקם ואחריו לֹו, ְְֲֲִֶַַַַַָָָלרע
ׁשאמר והּוא יֹוסף, אבדת רגז וּיבֹוא לֹו ְְֲֵֵֶֶַַַָָֹועֹוד
אּלּו ׁשנה י"ז מצרים ּבארץ יעקב ויחי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב

אֹומרֹו לזה וסמ קדם, ולא חּייו ויהיהיּו ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹ
ימיו היּו הּנה ׁשהן לרמז חּייו ׁשני יעקב ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹימי
ימי ויהי אֹומרֹו והּוא חּיּות, ּבהם לֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָׁשהיה
ּפי' חּייו ׁשני ׁשנה י"ז אֹותם ּפרּוׁש ְֲֵֵֵַַָָָָֹיעקב
עם יעקב ימי ונמׁשכת חּיים. ּבהם לֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשהיה
וגֹו': ׁשבע וגֹו' יעקב ימי מּמּנה ּׁשּלמּטה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹמה

„BÚ(פ"ה (תדא"ר ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָירצה
ימיו ּכל ּכאּלּו ּבטֹובה ימיו ׁשּסֹוף מי ְְִִֶָָָָָָָּכל
ראׁשית והיה ח') (אּיֹוב טעם והּוא ְְְְִִֵַַָָָּבטֹובה,
(קהלת אֹומרֹו ּגם מאד יׂשּגה ואחרית ְְְְְְֲִִֶֶֶַַֹֹוגֹו'
ויחי אֹומרֹו והּוא וגֹו', ּדבר אחרית טֹוב ְְְְֲִִַַָָז')
היה ּבזה מצרים ּבארץ ׁשלוה ׁשל חּיים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹיעקב
ׁשנים ּפי' חּייו ׁשני יעקב ימי ׁשהיּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעיניו
וגֹו'. ׁשנים ׁשבע ׁשהם ימיו ּכל חּיים ְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהגם לֹומר יכּון צער לׁשֹון ויהי אֹומרֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַוטעם

ימיו ּבעיניוׁשהיּו חזרּו כן ּפי על אף ּבצער ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
חּיים: ׁשל ּכּלם ְִִֶַָֻלהיֹות

LÈÂסדר הּכתּוב ׁשּנה לּמה זאת לחקר לנּו ¿≈ְִֵֶַַָָָָָֹֹ
הּלקּוח מּסדר יעקב ׁשל ׁשנֹותיו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹמסּפר
ּגדֹול מסּפר ׁשּמקּדים הּצּדיקים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבמסּפר
מאת ז') (כ"ה ּכתיב ּבאברהם קטן, ְְְְְְִִַַַָָָָלמסּפר
(ל"ה ּכתיב ּביצחק וגֹו', ׁשנה וׁשבעים ְְְְְְִִִִָָָָָׁשנה
ּכתיב ּבׂשרה ׁשנה, ּוׁשמנים ׁשנה מאת ְְְְִִַָָָָָָֹכ"ח)
ּכי ואּולי וגֹו'. ועׂשרים ׁשנה מאה א') ְְְְִִֵֶַָָָ(כ"ג
היה ׁשּבֹו האחרֹון ׁשהּוא הּמעט מנין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻהקּדים

טֹובים: וחּיים ְְְִִַַָּבׁשלוה
„BÚׁשהיה ימים ּכי אחר ּבאפן הּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיכּון

ּבכל ׁשלמים ּומאוייו נכֹון לּבֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָֹיעקב
והּטעם ׁשנה, וארּבעים ׁשבע ימים הם ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָחּייו
ּבת והיא אהב רחל את ּכי ז"ל ּכאֹומרם ְְְִִֵֶַַָָָהּוא
ּתֹוליד אׁשר ּובבניה ּבּה יעקב ּבחר אׁשר ְֲֲֲִֶֶֶַַָָָָֹזּוגֹו

וגֹו', מּכל יֹוסף את אהב ג') (ל"ז ְְְִֵֶַָָּכאֹומרֹו
לאֹות ל והיה עּתיק, סֹוד ּכן ּגם ּבזה ְְְְִֵֵֶַַָָָויׁש
על ׂשק וּיׂשם יֹוסף היה ׁשּלא זמן ּכל ְִֵֶֶַַַָָָָָֹּכי
ּבחברת ׁשהיה הּימים מנין ולכׁשּתצרף ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמתניו,
מ"א תמצא עּמֹו יֹוסף ׁשהיה ׁשנים ּגם ְִִִֵֵֶַָָָָָרחל
צא לבן ּבבית עׂשה ׁשנה עׂשרים ּכי ְְִִִֵֵֶָָָָָָָׁשנים,
ּובהם י"ג נׁשארּו רחל ׁשּנׂשא עד ׁשבע ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהם
ּכׁשּנֹולד ּכי ׁשנים ׁשׁש יֹוסף מּׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָנבלעּו
ּדכתיב לבן ׁשל ּבצאנֹו לעבד יעקב ְְְֲֲִִִִֶַַָָֹֹֹהתחיל
ּוכׁשּמכרּוהּו ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש מ"א) ְְְְִֵֶֶָָֹ(ל"א
וי"ג י"א נׁשארּו ו' מהם צא ׁשנה י"ז ּבן ְְֲִֵֵֶֶָָָָהיה
ׁשנים וׁשׁש מ"א, הרי ּבמצרים וי"ז כ"ד, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָהרי
ׂשמח ׁשהּלב ימים ׁשהם ּבפעּוטּות יעקב ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
ימי ויהי אֹומרֹו והּוא מ"ז, הרי מּיגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַָָוריקם
ׁשנים ׁשבע חּיים לֹו ׁשהיּו חּייו ׁשני ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹיעקב
הּמעט ּפרט להקּדים ּבחר ולזה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻוארּבעים,

זה:להֹודיע ְִֶַ
ÌÚËÂּכי להֹודיע יכּון זה, לדר ויהי אֹומרֹו ¿««ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

חּייו ימי ּכל אבינּו יעקב הׁשלים ְְֲִִִֵַַָָָֹֹלא
ע"ד) פ' (ב"ר ז"ל מאמרם והּוא ְֲֲִַַָָהחרּוצים,
רחל חּיי והכרית יחיה לא ׁשאמר לצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכי
ק"פ, ׁשהיּו יצחק ׁשני מּמנין ימיו לֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָנחסרּו
צער הּתֹורה רמזה לזה יחיה, ּכמנין ׁשנה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָל"ג

ויהי: ּבתבת הּצּדיק ׁשני ְְְְִִֵֵֶַַַַחסרֹון
‡LÂחׁשּבֹון ימנה לּמה הּכתּוב טעם לתת ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶַַַָָָָ

לּפטר זמּנֹו ׁשהּגיע קדם יעקב ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשני
ימי ויהי הּכתּוב ׁשּמנה אחר ּכי רֹואה הּנ ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּכי
ּכ ואחר יֹוסף הׁשּבעת מעׂשה אמר ְְֲֲֵֵַַַַַַַָָָֹיעקב
ליֹוסף וּיאמר האּלה הּדברים אחר ויהי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאמר
ימיו סכּום להזּכיר היה לא הראּוי ּומן ְְְְִִַָָָָָָֹוגֹו'
ּדבר להֹודיע נתּכּון ּכי ואּולי מֹותֹו, יֹום ְְְִִִֵַַַַָָעד
ׁשּמּצד למּות ימיו ׁשּקרבּו יעקב הרּגיׁש ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמּמּנּו
ימי ויהי ואמר וגֹו', ליֹוסף לבנֹו קרא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָזה
ּׁשּקדם מה לצד ּפרּוׁש וגֹו' חּייו ׁשני ְְְֲֵֵֶַַַַַָָֹיעקב
ּגם ׁשנה ק"פ ׁשהיּו יצחק חּיי מידיעת ְִִִֵֵֶַַַָָָָָאליו
ּבקללת ׁשגג אׁשר ּבׁשגגתֹו הּצּדיק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשהרּגיׁש
היּו נביאים האבֹות ּכי ּבענׁשֹו וידע יחיה ְְְְְִִִִֶַָָָָָֹלא
חׁשּבֹון ּכׁשעׂשה ולזה לֹובׁשּתם הּקדׁש ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹורּוח
יֹומֹו לביאת חׁש ל"ג מהם והֹוציא אביו ְְְִִִֵֵֶַָָׁשני

וגֹו': לבנֹו וּיקרא ְְְִִֵֶַָָׁשּקרב
C„eׁשהֹודיע למה הּכתּוב יתּבאר רמז ¿∆∆ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

והּוא הּמׁשּביר הּוא ּכי יֹוסף ּבבחינת ְְְֱִִִִִֵַַַֹאלהים
להחית כ') (נ' ּכמאמרֹו רב עם והחיה ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָֹׁשּזן
חֹוב ּבעלת היֹותּה ּתׁשלל זֹו ּובחינה רב, ְְֱֲִִַַַָָָֹעם
ׁשּיעקב ּולצד לּה, ההׁשּפעה ּבבחינת ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹלזּולתּה
ב') (ל"ז ּדכתיב ׁשנה י"ז יֹוסף את ּופרנס ְְִִִֵֵֶָָָזן
והׁשּפיע הּלז הּבחינה ׁשּלם לזה וגֹו' י"ז ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבן
מּדֹות ּכּמה ּכפל ּתׁשלּומי ּבמּדת ליעקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹהּוא
ּבארץ יעקב ויחי ׁשרמז והּוא ׁשנה י"ז ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֻמרּבֹות
ימים ׁשלמּו ׁשּבזה ׁשנה, עׂשרה ׁשבע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצרים
הארץ לכל המפרנס יֹוסף (את) הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּפרנס
אפׁשר זה וזּולת וגֹו', יעקב ימי ויהי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹּובזה
יֹוסף לׁשּלם אּלא לכן קדם ימיו ׁשלמים ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהיּו
הּׁשנים טֹובי"ם ולזה מּמּנּו ׁשּקּבל חסד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָטֹובת
ׁשנים טֹו"ב מסּפר הטיב אחד ּכל ּכי ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמהאחד
ז"ל ׁשאמרּו ותמצא לזה. זה לׁשּלם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָונכֹון
וא"ו ּבבחינת הּוא יֹוסף ּכי קפ"ב.) וּיׁשב ְִִִֵֵֶַַַָֹ(זהר
אלהינּו: לה' נסּתרֹות ליֹודעי ּכּידּוע וא"ו ְְְֱִִֵֵַַַָָָֹמּלּוי

B‚Â'.כט) ÈÓÈ e˜iÂּבסמּו ּכתבּתי ּכבר «ƒ¿¿¿≈¿ְְְִַָָָ
מהרּגׁשת ׁשּידע ּכתב ורמּב"ן ידע, ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָמּנין
ּכי נראים ז"ל ּדבריו ואין ּכחֹותיו. ְְְְִִִֵַָָָֹאפסּות
להחלׁש: ׁשּיתחיל אחר אדם יחיה ימים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכּמה

„BÚאׁשר מהּדברים הרּגיׁש ּכי לֹומר ְְֲִִִִֵֵֶַַָיׁש
אֹומרם ּדר על מֹותֹו קדם לאדם ְְֶֶֶֶֶַָָָָֹיארעּו
יֹום ׁשלׁשים ּכי רי"ז:) (ח"א הּזהר ּבספר ְְִִֵֶַַֹֹז"ל
הּובא ּומעׂשה הּצלם מּמּנּו מעבירין מֹותֹו ֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹקדם
מּמּנּו, צלמֹו ׁשעבר יצחק ר' רשב"י ׁשראה ְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשם
הּצּדיקים אדם, מּבני מׁשללת זֹו ידיעה ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהגם
יתּבאר עֹוד רּוחני. ּדבר ּכל ויֹודעים ְְְְִִִִִֵַָָָָָמרּגיׁשים
וכי ימי וּיקרבּו אֹומרֹו עֹוד ּבדקּדּוק ְְְְְְְְִִִִֵַָָהענין

קריבה: לׁשֹון לֹומר ׁשּי ְְְִִַַָָָּבימים
ÔÎ‡איׁש ּׁשּכתב מה ּפי על הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ִִֶַַַַַַָָָ

זצוק"ל לּוריא הר"י ה"ה קדֹוׁש ְֱִָָֹאלהים
וז"ל יעקב קהּלת ּבספר ּתדרׁשּנּו ּכי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹומצאת
לכּמה הּנׁשמֹות מהתחּלקּות ידעּת ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָואמנם
מהם קצת ּבאים וגלּגּול ּגלּגּול ּובכל ְְְְְִִִִֵֶָָָניצֹוצֹות
מסּפר ּכ הּצלם ׁשל הּניצֹוצֹות מסּפר ְְְִִִִֶֶֶַַַַָּוכפי
נתקן הּמצֹות ּבהם ׁשעֹוׂשה והּימים חּייו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָימי
הּיֹום ּכנגד והּוא ההּוא הּצלם ׁשל אחד ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָניצֹוץ
נׁשאר מצוה ּבֹו עֹוׂשה ׁשאין והּיֹום ְְְִִֵֶֶַַָָההּוא,
הּיֹום ּכנגד ההּוא הּצלם ׁשל ההּוא ניצֹוץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָּפגּום
ּמאד ּומה ע"כ. וכּו' הּדר זה על וכן ְְְֵֶֶֶַַַַֹההּוא
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ּפרטי ּבכּמה מׂשּכיל עיני זֹו הקדמה ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָהאירה
הּׁשנה ּבסֹוד עינינּו האירה האחד ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָהחקירֹות.
והּוא ההּוא הּיֹום ׁשּכנגד ניצֹוץ לעלֹות היא ְְְֲִִִֶֶֶַַּכי
מהּמיתה מּס' אחד הּׁשנה ּכי אֹומרם ְִִִֵֵֶַַָָָָסֹוד
ּבהחלט הּניצֹוץ יציאת ואין נ"ז:) ְְְְְִִֵֵֶַַָ(ּברכֹות
ועֹודּנּו מהּכל ׁשּנפרד אּלא מהּנׁשמה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמכרת
ניצֹוץ ׁשּכל אל מחסד וזה ּבּנפׁש, ונסּב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנסר
הגם מההפסד רחֹוק הּוא הּנה ּביֹומֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּזכה
ּפגּום יעלה אׁשר וניצֹוץ אחריו אדם ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּירׁשיע
יׁשּוב ּתׁשּובה ידי על לּתקן יכֹול הּוא ְְִִֵֵֵַָָָָהּנה
הּוא הּמתחּסד מחסדי זה ּגם ויּתּקן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַהּניצֹוץ
עינינּו למּול האיר ּגם ׁשמֹו, יתעּלה ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַֹאלהינּו
מה איׁש ּבני ּגם אדם ּבני ּגם ּתרעמת ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹּתׁשּובת
ּדֹורֹותינּו ּנׁשּתּנּו מה אלקים לנּו עׂשה ְֱִִֵַַָָָֹֹּזאת
מאֹות ּתׁשע חּיים ׂשבעּו אׁשר ראׁשֹונים ְְֲִִִִֵֶַַָמּדֹורֹות
ּבניו ּובני ּבבניו וכן לאדם ּוׁשלׁשים ְְְְְִֵֵָָָָָָָָֹׁשנה
הּמפליא ואנחנּו מאֹות, ּוׁשבע מאֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַַׁשמֹונה
ההקּדמה ּפי ועל ׁשנה, למאה יּגיע לא ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבחּיים
למל ּבזה והּמׁשל אדם, ּכל ּדעת נחה ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּלז
לאּמנים מהּמחצב הּבאים טֹובֹות אבנים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשחּלק
להם ולעׂשֹות וההכנה הּיפי ּבתכלית ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹלתּקנם
אמר וגזר הּמלכים סגּלֹות ּכדר זהב ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻמׁשּבצֹות
ּבכל הּתּקּון לעׂשֹות והּמׁשּתּדל הּזריז האיׁש ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּכי
צּוה ּכאׁשר והּיפי הּתּקּון ּובכל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹההׁשּתּדלּות
לחלקֹו לֹו הּטֹובֹות האבנים לֹו והיּו ְְְֲִֶֶֶַַָָָהּמל
ונתן ּבהם ּולהתנאֹות להׁשּתעׁשע ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָונחלתֹו
ואיׁש איׁש לכל מאד הרּבה ּבמסּפר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהאבנים
מאֹות ׁשלׁש ּולא' אלף מאֹות ׁשלׁש נתן ְְְְֵֵֶֶַָֹֹלא'
להם וקבע יתר הן חסר הן אלף ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחמּׁשים
לכל אחד יֹום לּמלאכה יסּפיק אׁשר ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָהּזמן
לקחת הּמל יׁשלח הּימים ּובמלאת ואבן ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאבן
הּמלאכה ימי ׁשלמּו ּכי ויהי הּטֹובֹות. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָהאבנים
האבנים ּבמלאכת העֹוׂשים אּמניו הּמל ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻּפקד
ּפקּדֹונֹו הּמל לפני והמציאּו אּוספּו יחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַוהּנה
והּיפי הּתּקּון מלאכת ּבהם עׂשּו ׁשּלא ּדי ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹולא

ול אֹותם קלקלּו להם עֹוד אֹותםאּלא כלכּו ְְְְְִִֶֶָָָָ
על הּמל וכעס מקלקלים ּכׁשהם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֻוהחזירּום
ואת ההּמה העבדים ּבכל אׁש והּצית ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהּדבר
ּפרץ אׁשר את וּיראם ּתחּתם הקים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבניהם
עׂשֹות לבל ויאּזרם ויצּום עז"ה ּפרץ ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָּבאבֹותם
להם הרּבֹות לבלּתי וּיּמל אבֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכמעׂשה
להם וּיּתן הּדבר מעליהם והקל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּמלאכה
היה וזה אלף ארּבעים עד אלף ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשים
ּגם הכין יּוכלּו אּולי לעבדיו ההטבה ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָלבחירת
יּתנּו קרֹובה הּמל ּפקּודת היֹות אמצעּות ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָלצד

ֵלב:

Ô‰אלהי יׂשראל ּבמל הּנאמרים הּדברים הּנה ≈ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טֹובֹות אבנים חּלק אׁשר הּוא ּברּו ֲֲִִֵֶָָָעֹולם
והּוא יקרֹות, אבנים הּנקראים הּנׁשמֹות ְְְְֲִִִֵַַָָָָהן
יׂשראל אבן רֹועה מּׁשם כ"ד) (מ"ט אֹומרֹו ְְִִֵֶֶֶָָסֹוד
ּבידינּו הכין אׁשר וההכנה הּכלים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבאמצעּות
אֹותם להאיר יתּבר ּומצֹותיו הּתֹורה ְְְִִִִַַָָָָָהיא
ּדר על עׂשֹות, יאּות אׁשר ּבּתּקּון ְֲֲֲִֶֶֶַַַָָולעׂשֹותם
ּבאמצעּות ּכי פ"ב) ח"א (זהר ז"ל ְְְִֶַָָֹאֹומרם
על הרע ורחּוק טֹוב ּבעׂשֹות האדם ְְְֲִִַַַַָָָָהתעּצמּות
ויאיר עליֹונה מעלה לנׁשמתֹו יעׂשה הּתֹורה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּפי
ּבחּנת והּוא ּכּסא לּה ויכין ּתֹורה מאֹור ְְְִִִֵֵַָָָָאֹורּה
לּה יקנה ּגם ּבּמׁשל, ּכתבנּו אׁשר ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָהּמׁשּבצֹות
להרּבֹות ה' התחיל ולראׁשֹונים מלכּות. ְְְְְִִִִֶֶַַָּכתר
ׁשּבכל ּגדֹולֹות נׁשמֹות להם ונתן הּמלאכה ְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָלהם
חלק לכל והגּביל רּבים, חלקים ּבּה יׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאחת
ד') ט"ז (ׁשמֹות סֹוד והּוא א', יֹום ְְְְַמלאכּתֹו
להם ונתן יֹום יּקרא הענף ּכי ּביֹומֹו יֹום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָּדבר
לאדם ּבנפׁשֹותם, אׁשר חלקים ּכנגד רּבים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָימים
ׁשהם חלקים אלף מאֹות מּׁשלׁש יֹותר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנתן
הן חסר הן זה ּוכׁשעּור תתק"ל ימיו ְְִִֵֵֵֶַָָָמסּפר
ּבהם ה' ּופרץ ּוכׁשּקלקלּו ההּמה, לּדֹורֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָיתר
מּׁשם ּובניו נח ּתחּתם הקים ּבניהם ואת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפרץ
ּכדי ההּוא הּטרח רב מּתת ה' הקל ְְְֵֵֵַַַַַָָֹֹוהלאה

וית קרֹובה הּפקידה האנׁשיםׁשּתהיה חלחלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָ
לעמד יכלּו לא ּכי ּוכׁשראה הּפקידה, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹמעת
ּבעֹונֹותינּו הּיֹום והן להקל, והֹול מחּסר ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָהיה
חמּׁשה ּבקרּוב ׁשהם ׁשנה ע' ּבהם ׁשנֹותינּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָימי
עמדּו לא עּמנּו מּבני ורּבים יֹום אלף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹועׂשרים

ּכזֹו: קּלה ֲַַָָָּבעבֹודה
Ìbּכׁשּיזקין ּכי רֹואים ּׁשאנּו מה הרוחנּו ּבזה «ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

חכם איׁש ואפּלּו הבנתֹו ּתתמעט ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָהאדם
ּתֹורה ׁשל ּבמלחמּתּה ולבֹוא לצאת יּוכל ְְְְִֵֶַַָָָָֹלא
(סֹוף ז"ל ׁשאמרּו הגם הרּגׁשֹותיו ְְְְֲֲִֶַַַָָָויתמעטּו
עליהם, מתיּׁשבת ּדעּתם ּתֹורה זקני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָקּנים)
זקני ׁשל ּדעּתם לׁשלל מתיּׁשבת לֹומר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּדקּדקּו
הּׂשכלי ּכח ּולעֹולם ׁשּמתטרפת הארץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹעם
עין ה' האיר ההקּדמה ּולפי יאפס. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּתבּוני
הּנפׁש חלקי ּכל ׁשּנסּתּלקּו לצד ּכי זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבדבר
הּכל ּכׁשעּור לעׂשֹות הּנׁשאר ּבּמעט ּכח ְְֲִִֵַַַַַָָֹֹֻאין
קצתֹו על קצתֹו ויכּבד הּגּוף ּתעמד לא ְְְְֲִַַַַַָָֹֹּגם
ויׁשּוב הּנפׁש ׁשהיא והּזן הּמניק מעּוט ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלצד

קטן: ְַַָָּכדעת
Ìbרז"ל מאמר ּכּונת הרוחנּו זֹו ּבהקּדמה «ְְְְֲִַַַַַַַַָָָ

מיתת ּבין מה ׁשאמרּו ס"ב) פ' ְִֵֶַַָ(ב"ר
יפה וכּו' זקנים מיתת נערים למיתת ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָזקנים
המׁשילּו ּכאן, עד וכּו' לּפתילה ויפה ְְְְִִִֵַַַָָָָלּנר

ּומתמעט הֹול ׁשהּנר ּוכׁשם לנר הּזקן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָמיתת
וחלק הּנפׁש חלקי להם הלכּו ּכבר הּזקן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּגם
לֹו נדמה יהיה ּביציאתֹו ּבֹו ׁשּנׁשאר ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָהאחרֹון
מּמּנּו החלק ּביציאת ירּגיׁש ׁשּלא הּיׁשן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכאדם

ְֵָוהבן:
Ìbהּכתּוב ּׁשאמר מה ּפרּוׁש הרוחנּו ּבזה «ְְִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשאין יגועּון רּוחם ּתסף ק"ד) ְְִִִֵֵֶָָֹ(ּתהּלים
ּברּוחם, ּתסף אמר לא ּגם ידּועה, הּכתּוב ְְֵַַַַַָָָָָֹֹּכּונת
הּׁשמׁש ּכאֹור הּכתּוב אֹור יאיר ההקּדמה ְְְִִֶֶַַַַָָָָּוכפי
ּפקּדת האדם קץ ּכׁשּיּגיע ּכי לֹומר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּיתּכּון
והלכּו ׁשּנדּו הּנפׁש חלקי ּכל ּבֹו יתוּספּו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָנפׁשֹו
רּוחם ּתסף אֹומרֹו והּוא ולילה, לילה ְְְְְִֵֵַַָָָֹמּדי
ׁשהגם אמרנּו ּוכבר ׁשּלהם, עצמּה הרּוח ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָּפרּוׁש
היא הרי אּלא ּבהחלט נעקרת אינּה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָׁשהֹולכת
ׁשּמאיר ׁשנה ּבעת ּבּלילה הּנׁשמה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכיציאת
האֹות ל וזה למעלה והיא למּטה ּבּגּוף ְְְְְְִֶַַַָָָָאֹורּה
הּמתעֹורר חלק ירּגיׁש הּיׁשן את אדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהעיר

והבן: עלה אׁשר חלק ּגם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָוירּגיׁש
Ìbהּנׁשמה חלקי אֹותם ּכי ּדעת הרוחנּו «ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ימים: ְִִִָָנקראים
‰Êeעליו ׁשּבאנּו הּכתּוב מׁשמעּות האיר »∆ְִֵֶַַָָָָָ

ּפרּוׁש למּות יׂשראל ימי וּיקרבּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשאמר
הן ּביֹומֹו יֹום ּדבר מּמּנּו ׁשעלּו הּנׁשמה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָחלקי
והּוא רּוחם ּתסף הּכתּוב ּכמאמר קרבּו ְְְֲֵַַַַָָָָֹעּתה
ּבּתֹוספת אבינּו יעקב והרּגיׁש למּות, ְְְֲִִִֶֶַַָָֹאֹומרֹו
ליֹוסף לבנֹו וּיקרא הּׁשּלּום ימי ּבאּו ּכי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻהמרּבה

ְוגֹו':
‡˜iÂ.'וגֹו ליֹוסף אּלאלבנֹו קרא ׁשּלא טעם «ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּיׁש לפי ּבּדבר ּפׁשּוט טעם יׁש ְְִֵֵֵֶַַַָָָליֹוסף,
אֹומרֹו טעם לדעת צרי אּלא יכלת. ְְְִֶֶַַַַָָָָֹּבידֹו
יֹוסף לנּו ואין ליֹוסף לֹומר הסּפיק ולא ְְְְְִִִֵֵֵַָֹלבנֹו
ליֹוסף למ"ד ּתבת הֹוסיף ּגם לטעֹות. ְְִִֵֵֵֶַַַָאחר
ּבא ּכי נראה יֹוסף. לבנֹו לֹומר הסּפיק ְְְְִִִִִֵֶַָֹולא
הדיֹוט יקרא אי לּקריאה טעם לתת ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּכתּוב
עדיף הּמלכּות ׁשּכבֹוד מצינּו והלא ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹלּמל
(לג:) קּדּוׁשין ּבמּסכת ׁשּנסּתּפקּו רּבֹו, ְְְְִִִִֶֶֶַַַמּכבֹוד
ּכׁשרצה הּׁש"ס ׁשם ואמר רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְְֲֶַַַַַָָָָָּבבעיא
אני ׁשאמר לוי ּבן יהֹוׁשע ר' ממרת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֻלפׁשט
ּכבֹוד מּׁשּום אּלא ּבני ּבפני לעמד ּכדאי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹאיני
ה' ּכיד זֹו ּבסגיא הארכּתי ּוכבר נׂשיאה, ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָֻּבי
ׁשחּברּתי לצּיֹון) (ראׁשֹון ב' ּבחּבּור עלי ְְְִִִִִֶַַַָָהּטֹובה
ּכל ועל יעש"ד, ס"ז ר"מ ּבסימן יו"ד ְְִַַָָעל
ּגדֹול ּכי ּבפרּוׁש מּוכח הּתלמּוד מּדברי ְְְִִִִֵֵַַָָָּפנים
לא ואפּלּו אביו על נׂשיאה ּבי ּכבֹוד ְֲִִִִֵַַָָָֹחּיּוב
נׂשיאה, ּדבי חתניה אּלא נׂשיא עצמֹו ּבנֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהיה

ל לׁשלח הּדבר יעקב יעׂשה אי ּכן קראואם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

              
ולא הּגויעה היא אבֹותיו', עם 'ׁשכיבה לׁשֹון מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, ּבקברתם". ּוקברּתני מּמצרים "ּונׂשאתני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאחריו:

ּכמֹו: ב)הּקבּורה, א ּכ:(מלכים ואחר אבֹותיו", עם ּדוד ּדוד"וּיׁשּכב ּבעיר החייהחייהחייהחיי.""וּיּקבר אוראוראוראור ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

      

טעמים ב' הּכתּוב אמר לזה אצלֹו, לבֹוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָלּמל
יֹוסף, היֹותֹו והּב' ּבנֹו, היֹותֹו האחד ְְֱֱֵֶַַָָָָּבּדבר,
היה לא אם לקרֹותֹו, יסּפיק לא מהּנה ְְְִִִֵֵַָָָֹֹּובא'
אֹותֹו וחֹובב וחביב צּדיק ׁשּיהיה הגם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָּבנֹו
ּכבֹוד מּׁשּום הּזה ּכּדבר לעׂשֹות ּביעקב ּכח ְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹאין
לא ּכן ּגם צּדיק היה ולא ּבנֹו היה ואם ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹמל
והּוא ּבנֹו היֹותֹו לצד אּלא אֹותֹו, קֹורא ְְְֱֵֶַָָָהיה
ּבצדקּות הּידּוע יֹוסף להיֹותֹו ּגם לבנֹו ְְְְְִִִֵַַַָאֹומרֹו
לאביו והּוא לֹו האב אהבת ּבהפלגת ְְְְֲִַַַַַַָָָָָהּידּוע
ׁשּימחל ׁשּידע לֹו לקרא ׁשּׁשלח הּוא זה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלטעם
ל"ב:) (קּדּוׁשין ז"ל ׁשאמרּו והגם ּכבֹודֹו, ְְֲִִֶַַַָעל
ּדוקא מחּול, ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶַַַָָָמל
אבל יׂשראל על ּומל ׁשּנמׁשח יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמל
ּכבֹודֹו על למחל יכֹול זה ּבמציאּות ּכזה ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹמל
אביו ׁשאין ּבמציאּות ּגם אביו, רצֹון ְְֲִִִִֵֶַַָָלעׂשֹות

אליו: הלֹו ֵָָָיכֹול
Ì‡.חן מצאתי לׁשֹוןאֹומרֹונא ּתתּפרׁש נא ƒְְְִִֵֵָָָָָ

לׁשלל ּבּקׁשה לׁשֹון עּתה, ּולׁשֹון ְְְִַַַָָָָָֹּבּקׁשה
אליו ּׁשּקדם מה לצד ׁשאינּה חן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמציאּות
לֹו לרמז נתּכּון עּתה ּולׁשֹון מּמּנּו. ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹמהחּיּוב
יֹוסף ּבעיני חן מצא ּכי יעקב ידע ּכבר ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹּכי
את יֹוסף ויכלּכל י"ב) (מ"ז האֹות ל ְְְְֵֵֶֶַַָוזה
יעקב אליו אֹומר היה אם ּומעּתה וגֹו' ְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹאביו
אצלֹו הּכר לא ּכי יּגיד זה חן מצאתי ְִִִִֵֶֶַַָָֹֻאם
עּתה אמר לזה ּבעיניו, חן ׁשּמצא זה ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדבר
על הּוא חן מציאּות מּמּנּו ּׁשּמבּקׁש מה ְְִִֵֵֵֶֶַַַּפרּוׁש

ּׁשעּתה: ֶַַָמה
B‡זה הרי ׁשמׁשֹו הערב ׁשהּגיע לצד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַירצה

מּיֹוסף עּתה עד הרגיל החסד צר ִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכלה
רֹוצה עדין עּתה אם אליו אמר לזה ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאליו
וגֹו': ׂשים חן מציאּות ּבהנהגת ְְְְְְִִִֵַַַָלהתמיד

„BÚׁשּכל להיֹות לֹו לרמז נתּכּון רמז ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹּבדר
ּבֹו ּדן היה עּתה עד עּמֹו ׁשעׂשה ִֶֶֶַַַָָָָָָהחסד
יעקב ׁשּמצא לצד ׁשעֹוׂשה האחד צדדין, ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹב'
מּצד יהיה וזה סּבה לתכלית לא ּבעיניו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹחן

הּנכֹו והּב'האהבה חן, למציאּות ּומתיחסת נה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
אביו לזּון מחּיב ׁשהּוא החּיּוב לצד עׂשה ְְִִִֶַַָָָָָֻּכי
אביו להּטיל לֹו הּוא וחרּפה הארץ ּכל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָּכדר
ּומזֹון, לחם חסרי ולראֹותם הּזּולת על ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָואחיו
מה ּבספק ׁשהּוא הּדבר ּכי אליו אמר ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָלזה
מּמּנּו ּׁשּׁשֹואל ּבּמה הּספק יתּברר ּכּונתֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה
נֹודע ּורצֹונֹו חפצֹו לֹו יעׂשה עּתה אם ְְֲִֶֶַַַַָָעּתה
מהּטֹובֹות עּמֹו ּׁשעׂשה מה ּכי למפרע ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּדבר
ּורצֹון ּבאהבה ּבעיניו חן ׁשּמצא לצד ְְְְֲֵֵֶַַָָָָהּוא
אינֹו הּזאת הּפעם מּמּנּו ׁשּׁשֹואל ּדבר ּכי ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּלב
נכֹונה אהבתֹו אם זּולת לעׂשֹותֹו ׁשּיצטר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּדבר
על ּגּלּוי הּוא וזה להטיבֹו ויחּפץ ְְְְְִִֵֵֶַַָֹּוׁשלמה
יתּברר לאו ואם ּבעיני חן מצאתי ּכי ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעבר
הּב' לצד הּוא העֹובר החסד טעם ּכי ְִֵֶֶַַַַַַָָָהּדבר
עבר: לׁשֹון מצאתי אֹומרֹו ידּיק ּובזה ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻׁשּכתבנּו

ÌÈN.ּבּקׁשה,נא ּולׁשֹון זמן לׁשֹון ּתתּפרׁש ƒְְְְִֵַַָָָָ
לׁשֹון ּׁשאמר מה מּלבד ּבּקׁשה, ְְְִֶַַַַָָָלׁשֹון
ּבּקׁשה לֹומר חזר הּמעׂשה על ּבסמּו ְֲֶַַַַַַַָָָָָָּבּקׁשה
ויאמר החסד על ׁשּיסּכים מּלבד ּכי ב' ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַֹּפעם
על לֹו להּׁשבע מפּיסֹו עֹוד ּכן לעׂשֹות ְְְֲִֵַַַַָלֹו
ׁשּנתּכּון עּתה לׁשֹון ותתּפרׁש לקּימֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהחסד
יעׂשה ׁשּבֹו הּיֹום עֹוד ּתׁשּובת מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶַַַֹלׁשלל
ׁשּתמצא ּכמֹו הּמות זמן היה לא ּכי זה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר
האּלה הּדברים אחרי ויהי זה אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשאמר
הּנסיעה, ּבפרק אז היה ׁשּלא למדּת הא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹוגֹו'
עת עד טענת מּבלי עּתה ׂשים אליו אמר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלזה
למסירת יעקב חׁש ּגם ׁשלטֹון. מל ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹּבא
ׁשבּועה לבּטל ׁשבּועה ויקּדים הּדבר על ְְְְְִֵַַַַָָָָָָמֹודעה
ּדעת, סמיכּות ּבּה ׁשאין ׁשבּועה לֹו ויּׁשבע ְְְִִֵֶַַַָָָזֹו
(ּתנחּומא) ׁשאמרּו ז"ל לדבריהם ּגם ְְְְִֵֶֶַַַָָּומה
הּוא הרי לֹו יּׁשבע לא אם יעקב לֹו ֲֲִִֵֶַַַָָֹֹׁשאמר
וגֹו'. עם וׁשכבּתי ּבאֹומרֹו ּורמּוזה מּדאגה, ְְְְְְְִִִֵַָָָָמת
אחר יּׁשבע הּדברים הכרח לצד יֹוסף ּכן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָאם
אליו אמר לזה לׁשבּועתֹו, ׁשבּועה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיקּדים
מּמּנּו ּומנע ּומּיד ּתכף עּתה ּפרּוׁש נא ִִִֵֵֶֶַַָָָָׂשים
זֹו: ׁשבּועה לבּטל מֹודעה יּמסר ׁשּבֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָָהּזמן

˙ÈNÚÂ.ואמת חסד ּבתֹוספתאמרעּמדי ועׂשית ¿»ƒ»ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מעׂשה ּבּקׁשת ׁשּקדם לצד ְֲֵֶַַַַַָָָוא"ו,
ואֹומרֹו ו'. ּבתֹוספת ועׂשית אמר ְְְְְִֶֶַַָָָָהּׁשבּועה
ּכי צ"ו) פ' (ב"ר אמרּו רז"ל ואמת, ְֱִֶֶֶֶַַָחסד
אמת. ׁשל חסד קרּוי הּמתים עם העׂשּוי ֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָחסד
לֹו ׁשּׁשּלם ליעקב לֹו מצינּו הלא לי ְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹוקׁשה
ל נתּתי ואני כ"ב) (מ"ח ׁשּנאמר זה ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָחסד
ּבׁשביל טֹורח אּתה רש"י ּופרׁש וגֹו' אחד ְְְִִֵֵֵֶַַַַָׁשכם
נתּתי מאֹומרֹו ּגם וגֹו', נתּתי ואני ְְְֲִִִִֵַַַַָָָקבּורתי
מעׂשה ּבׁשעת הּדבר הֹודיעֹו ּכי יּגיד עבר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָלׁשֹון
ּכן, נאמר ׁשּלא והגם הּטרח, עליו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכׁשּקּבל
טרחֹו ׂשכר להטיבֹו ּבדעּתֹו היה מיהא ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹיעקב

ואמת: לֹומר לֹו היה ְֱֶֶַָָֹולא
ÈÏe‡Â:זה ּכדר הּדבר יעׂשה יֹוסף ּכי נתּכּון ּכי ¿«ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

B‡הּפרעֹון יּכר לא הּמעׂשה ּבער ּכי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻאפׁשר
אחד: ׁשכם לֹו ְִֵֶֶַַָׁשּתּנתן

B‡ׁשּלא האחת ּדברים ב' מּמּנּו ׁשּבּקׁש ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלצד
מעיר ּבהֹוצאתֹו ויׁשּתּדל ּבמצרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָיקּברּנּו
ּבארץ ויקּברהּו הּוא ׁשּיעלה והּב' ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַּגּלּולים,
העלּיה ּבחינת על אמת ׁשל חסד ואמר ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכנען,
לאֹומרֹו סמּו ׁשאמר והּוא מצרים, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָמארץ
והּנה ּבמצרים ּתקּברני נא אל ואמת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָחסד
ּכ ואחר הּׁשכיבה להקּדים לֹו ְְְְִִֵַַַַָָָָמהראּוי
קדם הּקבּורה להזּכיר הקּדים וכאן ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹהּקבּורה
ּבאצּבע מראה זה הרי אּלא וׁשכבּתי, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָאֹומרֹו
אין זה ודבר ההׁשּבעה היא זה ּפרט על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּכי
ּׁשּנתן ּומה זמן. אחר ולא עּתה לא ּפרעֹון ְְֵֶַַַַַָָָָֹֹלֹו
עּמֹו ׁשּיעלה הּטרח על הּוא אחד ׁשכם ְֲִֶֶֶַַַַַַֹלֹו
ׁשם: ויקּברהּו ּכנען לארץ מצרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמארץ

„BÚ'וגֹו ועׂשית הּדר זה על הּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָיתּבאר
ׁשל יהיה עּמדי עׂשית ּׁשּכבר מה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּפרּוׁש
לֹו ּׁשּנֹותן מה ּכי הּגמּול, חסד ּפרּוׁש ֱִֵֵֶֶֶֶַַָאמת
ּבקבּורתֹו לטרח לעׂשֹות ּׁשעתיד למה הּוא ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹׁשכם

ּתבתלא ּכן ּגם ידּיק ּובזה העֹובר, לּתגמּול ְְֵֵֵֶַַַַַָָֹֻ
ּתֹוספת עבר, לׁשֹון ּגם וא"ו ּבתֹוספת ְְְִֶֶֶֶַַָָָָועׂשית
החסד ּׁשּיחׁשב ּבּמה עּמֹו להטיב ׁשּיֹוסיף ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹוא"ו
הטבה יקּבל ולא אמת ׁשל ׁשהּוא עׂשה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכבר
מׁשלמת הּבאה ההטבה ּתהיה ּובזה ּבעדֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּמּנֹו
ּבׁשביל חברֹו ּדעת על נׁשּבע והּוא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַמהּמׁשּביע
נדרים (ר"ן הּתרה לֹו ׁשאין לֹו ׁשעׂשה ְִֵֶֶַָָָָָָטֹובה
הּׁשבּועה יֹוסף יּתיר לבל יעקב ונתחּכם ְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹס"ה)
יעקב ׁשהזּכיר מצינּו ׁשּלא והגם מֹותֹו, ְֲֲִִִֶֶַַַַַָֹֹאחר
ּבמקֹום ּגּלה הּכתּוב אז, אחד ׁשכם ׁשל ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָההטבה
ּומן ל נתּתי ּדכתיב ּכבר לֹו ׁשהזּכירּה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאחר
הּׁשבעה לֹו ּכׁשאמר הּוא זכרֹונּה מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָָָהּסתם
ׁשכם לֹו נתן יּתיר לבל הּׁשבּועה לחּזק ְְְְִִֵֶַַַַַָָלי
יעקב ׁשל ּדעּתֹו ּיסמ ּבּמה זה וזּולת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַֹֹאחד,
ּוכמֹו ּכ אחר להּתיר ׁשּיכֹול ּכיון זֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָּבׁשבּועה
כ"ו) (כ"ו ּתֹולדֹות ּבפרׁשת זה ּבפרט ְְְְֱִֶֶֶַַָָָׁשהארכנּו
ז"ל ּׁשאמרּו ּומה .לאבימל יצחק ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָּבׁשבּועת
אני אם לפרעה יֹוסף ׁשאמר ל"ו:) ְְֲִִֵֶַַָָֹ(סֹוטה
אין ׁשבּועת ּכן ּגם אּתיר אבי ׁשבּועת ְְְִִִֵֵַַַַָָמּתיר
ּפרעה ׁשל ׁשּלדבריו לצד אֹו מּזה, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹסתירה
ּבׁשביל היתה לפרעה ׁשבּועתֹו ּגם אֹו ְְְְְִִִֵַַָָָֹהׁשיבֹו,
ּגדֹולה ּכמֹותּה טֹובה ׁשאין לֹו ׁשעׂשה ְְֵֶֶָָָָָָטֹובה

ועׁשר: ְְֶָֹוכבֹוד
Ï‡.'וגֹו ּתקּברני זמןנא לׁשֹון נא אל ּפרּוׁש «ְְְְְִִֵֵַָָָ

סמ על יקּברהּו לא ׁשעה לפי ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹׁשאפּלּו
ּומּיד ּתכף אּלא להעלֹותֹו ּכ אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁשּתּדל

ּבסמּו אֹומרֹו והּוא וגֹו'יעלהּו, וׁשכבּתי ְְְְְְֲִֵַַָָ
ּתקּברני נא אל הקּדמת וטעם וגֹו'. ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָּונׂשאתני
ועׂשית ּבּפסּוק ּפרׁשּתי וׁשכבּתי לאֹומרֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּבמצרים
הּכתּוב. ׁשּיּׁשבּתי מהּדרכים לא' וגֹו' ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָעּמדי
(זהר לנּו ּׁשּקדם מה לפי יתּבאר הּדרכים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹולׁשאר
נפׁש ּבחינת היּו ויֹוסף יעקב ּכי קפ"ב) ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹוּיׁשב
ווי"ן ב' לּה ׁשּיׁש מלאה וא"ו סֹוד והּוא ְְִֵֵֶַַָָָָאחת

חׁש ּכן על ואׁשר יתּפרדּו, ׁשאחרולא יעקב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבמֹותֹו, ּגם מּמּנּו להּפרד יֹוסף יתרּצה לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיאסף
יעקב ׁשאמרּו ה:) (ּתענית ז"ל לדבריהם ּגם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹּומה
זה ּדבר ׁשלל לזה ּבחּיים, והּוא מת לא ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבינּו
ּכׁשּיּפטר ּפרּוׁש ּכׁשּיׁשּכב ּכי והֹודיעֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָמּדעּתֹו
אבֹותיו עם ויּסמ מּמּנּו ּבהכרח נפרד הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּנה

וגֹו': ּוקברּתני וגֹו' ּונׂשאתּני ְְְְְְִִֶַַַָָולזה
B‚Â'.ל) ‰NÚ‡ ÈÎ‡ Ó‡iÂלּמה לדעת צרי «…∆»…ƒ∆¿∆¿ִַַָָָָ

הּמעׂשה לעׂשֹות לֹו והיה ּכן לֹו לֹומר ְְֲֲֵֶַַַַַָָֻהצר
ּכן ּגם ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּתׁשּובתֹו, היא וזאת ְְְְִִֵֶַַָָֹֹּבפעל
(כ"ד אברהם לֹו ּכׁשאמר אברהם עבד ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאליעזר
וּיׂשם היתה הּתׁשּובה וגֹו' יד נא ׂשים ְְְְִֶַַָָָָָָב')

וגֹו': ידֹו את ְֶֶֶָָהעבד
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È˙‡ŒÌÚ ÈzÎLÂ∑:הּמקרא לתחּלת למעלה מחּבר זֹו סֹופיוי"ו ואני לי, והּׁשבע ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּכתיב ׁשהרי ּבּמערה, אבֹותי עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ואין מּמצרים. ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹלׁשּכב

ÌÈˆnÓל ÈpÏh˙Â È˙‰‡ ÌÚ ekL‡Â¿ƒ¿ƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ
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ּפרטי ּבכּמה מׂשּכיל עיני זֹו הקדמה ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָהאירה
הּׁשנה ּבסֹוד עינינּו האירה האחד ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָהחקירֹות.
והּוא ההּוא הּיֹום ׁשּכנגד ניצֹוץ לעלֹות היא ְְְֲִִִֶֶֶַַּכי
מהּמיתה מּס' אחד הּׁשנה ּכי אֹומרם ְִִִֵֵֶַַָָָָסֹוד
ּבהחלט הּניצֹוץ יציאת ואין נ"ז:) ְְְְְִִֵֵֶַַָ(ּברכֹות
ועֹודּנּו מהּכל ׁשּנפרד אּלא מהּנׁשמה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמכרת
ניצֹוץ ׁשּכל אל מחסד וזה ּבּנפׁש, ונסּב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנסר
הגם מההפסד רחֹוק הּוא הּנה ּביֹומֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּזכה
ּפגּום יעלה אׁשר וניצֹוץ אחריו אדם ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּירׁשיע
יׁשּוב ּתׁשּובה ידי על לּתקן יכֹול הּוא ְְִִֵֵֵַָָָָהּנה
הּוא הּמתחּסד מחסדי זה ּגם ויּתּקן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַהּניצֹוץ
עינינּו למּול האיר ּגם ׁשמֹו, יתעּלה ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַֹאלהינּו
מה איׁש ּבני ּגם אדם ּבני ּגם ּתרעמת ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹּתׁשּובת
ּדֹורֹותינּו ּנׁשּתּנּו מה אלקים לנּו עׂשה ְֱִִֵַַָָָֹֹּזאת
מאֹות ּתׁשע חּיים ׂשבעּו אׁשר ראׁשֹונים ְְֲִִִִֵֶַַָמּדֹורֹות
ּבניו ּובני ּבבניו וכן לאדם ּוׁשלׁשים ְְְְְִֵֵָָָָָָָָֹׁשנה
הּמפליא ואנחנּו מאֹות, ּוׁשבע מאֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַַׁשמֹונה
ההקּדמה ּפי ועל ׁשנה, למאה יּגיע לא ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבחּיים
למל ּבזה והּמׁשל אדם, ּכל ּדעת נחה ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּלז
לאּמנים מהּמחצב הּבאים טֹובֹות אבנים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשחּלק
להם ולעׂשֹות וההכנה הּיפי ּבתכלית ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹלתּקנם
אמר וגזר הּמלכים סגּלֹות ּכדר זהב ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻמׁשּבצֹות
ּבכל הּתּקּון לעׂשֹות והּמׁשּתּדל הּזריז האיׁש ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּכי
צּוה ּכאׁשר והּיפי הּתּקּון ּובכל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹההׁשּתּדלּות
לחלקֹו לֹו הּטֹובֹות האבנים לֹו והיּו ְְְֲִֶֶֶַַָָָהּמל
ונתן ּבהם ּולהתנאֹות להׁשּתעׁשע ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָונחלתֹו
ואיׁש איׁש לכל מאד הרּבה ּבמסּפר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהאבנים
מאֹות ׁשלׁש ּולא' אלף מאֹות ׁשלׁש נתן ְְְְֵֵֶֶַָֹֹלא'
להם וקבע יתר הן חסר הן אלף ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחמּׁשים
לכל אחד יֹום לּמלאכה יסּפיק אׁשר ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָהּזמן
לקחת הּמל יׁשלח הּימים ּובמלאת ואבן ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאבן
הּמלאכה ימי ׁשלמּו ּכי ויהי הּטֹובֹות. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָהאבנים
האבנים ּבמלאכת העֹוׂשים אּמניו הּמל ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻּפקד
ּפקּדֹונֹו הּמל לפני והמציאּו אּוספּו יחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַוהּנה
והּיפי הּתּקּון מלאכת ּבהם עׂשּו ׁשּלא ּדי ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹולא

ול אֹותם קלקלּו להם עֹוד אֹותםאּלא כלכּו ְְְְְִִֶֶָָָָ
על הּמל וכעס מקלקלים ּכׁשהם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֻוהחזירּום
ואת ההּמה העבדים ּבכל אׁש והּצית ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהּדבר
ּפרץ אׁשר את וּיראם ּתחּתם הקים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבניהם
עׂשֹות לבל ויאּזרם ויצּום עז"ה ּפרץ ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָּבאבֹותם
להם הרּבֹות לבלּתי וּיּמל אבֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכמעׂשה
להם וּיּתן הּדבר מעליהם והקל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּמלאכה
היה וזה אלף ארּבעים עד אלף ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשים
ּגם הכין יּוכלּו אּולי לעבדיו ההטבה ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָלבחירת
יּתנּו קרֹובה הּמל ּפקּודת היֹות אמצעּות ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָלצד

ֵלב:

Ô‰אלהי יׂשראל ּבמל הּנאמרים הּדברים הּנה ≈ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טֹובֹות אבנים חּלק אׁשר הּוא ּברּו ֲֲִִֵֶָָָעֹולם
והּוא יקרֹות, אבנים הּנקראים הּנׁשמֹות ְְְְֲִִִֵַַָָָָהן
יׂשראל אבן רֹועה מּׁשם כ"ד) (מ"ט אֹומרֹו ְְִִֵֶֶֶָָסֹוד
ּבידינּו הכין אׁשר וההכנה הּכלים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבאמצעּות
אֹותם להאיר יתּבר ּומצֹותיו הּתֹורה ְְְִִִִַַָָָָָהיא
ּדר על עׂשֹות, יאּות אׁשר ּבּתּקּון ְֲֲֲִֶֶֶַַַָָולעׂשֹותם
ּבאמצעּות ּכי פ"ב) ח"א (זהר ז"ל ְְְִֶַָָֹאֹומרם
על הרע ורחּוק טֹוב ּבעׂשֹות האדם ְְְֲִִַַַַָָָָהתעּצמּות
ויאיר עליֹונה מעלה לנׁשמתֹו יעׂשה הּתֹורה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּפי
ּבחּנת והּוא ּכּסא לּה ויכין ּתֹורה מאֹור ְְְִִִֵֵַָָָָאֹורּה
לּה יקנה ּגם ּבּמׁשל, ּכתבנּו אׁשר ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָהּמׁשּבצֹות
להרּבֹות ה' התחיל ולראׁשֹונים מלכּות. ְְְְְִִִִֶֶַַָּכתר
ׁשּבכל ּגדֹולֹות נׁשמֹות להם ונתן הּמלאכה ְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָלהם
חלק לכל והגּביל רּבים, חלקים ּבּה יׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאחת
ד') ט"ז (ׁשמֹות סֹוד והּוא א', יֹום ְְְְַמלאכּתֹו
להם ונתן יֹום יּקרא הענף ּכי ּביֹומֹו יֹום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָּדבר
לאדם ּבנפׁשֹותם, אׁשר חלקים ּכנגד רּבים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָימים
ׁשהם חלקים אלף מאֹות מּׁשלׁש יֹותר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנתן
הן חסר הן זה ּוכׁשעּור תתק"ל ימיו ְְִִֵֵֵֶַָָָמסּפר
ּבהם ה' ּופרץ ּוכׁשּקלקלּו ההּמה, לּדֹורֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָיתר
מּׁשם ּובניו נח ּתחּתם הקים ּבניהם ואת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפרץ
ּכדי ההּוא הּטרח רב מּתת ה' הקל ְְְֵֵֵַַַַַָָֹֹוהלאה

וית קרֹובה הּפקידה האנׁשיםׁשּתהיה חלחלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָ
לעמד יכלּו לא ּכי ּוכׁשראה הּפקידה, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹמעת
ּבעֹונֹותינּו הּיֹום והן להקל, והֹול מחּסר ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָהיה
חמּׁשה ּבקרּוב ׁשהם ׁשנה ע' ּבהם ׁשנֹותינּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָימי
עמדּו לא עּמנּו מּבני ורּבים יֹום אלף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹועׂשרים

ּכזֹו: קּלה ֲַַָָָּבעבֹודה
Ìbּכׁשּיזקין ּכי רֹואים ּׁשאנּו מה הרוחנּו ּבזה «ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

חכם איׁש ואפּלּו הבנתֹו ּתתמעט ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָהאדם
ּתֹורה ׁשל ּבמלחמּתּה ולבֹוא לצאת יּוכל ְְְְִֵֶַַָָָָֹלא
(סֹוף ז"ל ׁשאמרּו הגם הרּגׁשֹותיו ְְְְֲֲִֶַַַָָָויתמעטּו
עליהם, מתיּׁשבת ּדעּתם ּתֹורה זקני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָקּנים)
זקני ׁשל ּדעּתם לׁשלל מתיּׁשבת לֹומר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּדקּדקּו
הּׂשכלי ּכח ּולעֹולם ׁשּמתטרפת הארץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹעם
עין ה' האיר ההקּדמה ּולפי יאפס. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּתבּוני
הּנפׁש חלקי ּכל ׁשּנסּתּלקּו לצד ּכי זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבדבר
הּכל ּכׁשעּור לעׂשֹות הּנׁשאר ּבּמעט ּכח ְְֲִִֵַַַַַָָֹֹֻאין
קצתֹו על קצתֹו ויכּבד הּגּוף ּתעמד לא ְְְְֲִַַַַַָָֹֹּגם
ויׁשּוב הּנפׁש ׁשהיא והּזן הּמניק מעּוט ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלצד

קטן: ְַַָָּכדעת
Ìbרז"ל מאמר ּכּונת הרוחנּו זֹו ּבהקּדמה «ְְְְֲִַַַַַַַַָָָ

מיתת ּבין מה ׁשאמרּו ס"ב) פ' ְִֵֶַַָ(ב"ר
יפה וכּו' זקנים מיתת נערים למיתת ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָזקנים
המׁשילּו ּכאן, עד וכּו' לּפתילה ויפה ְְְְִִִֵַַַָָָָלּנר

ּומתמעט הֹול ׁשהּנר ּוכׁשם לנר הּזקן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָמיתת
וחלק הּנפׁש חלקי להם הלכּו ּכבר הּזקן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּגם
לֹו נדמה יהיה ּביציאתֹו ּבֹו ׁשּנׁשאר ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָהאחרֹון
מּמּנּו החלק ּביציאת ירּגיׁש ׁשּלא הּיׁשן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכאדם

ְֵָוהבן:
Ìbהּכתּוב ּׁשאמר מה ּפרּוׁש הרוחנּו ּבזה «ְְִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשאין יגועּון רּוחם ּתסף ק"ד) ְְִִִֵֵֶָָֹ(ּתהּלים
ּברּוחם, ּתסף אמר לא ּגם ידּועה, הּכתּוב ְְֵַַַַַָָָָָֹֹּכּונת
הּׁשמׁש ּכאֹור הּכתּוב אֹור יאיר ההקּדמה ְְְִִֶֶַַַַָָָָּוכפי
ּפקּדת האדם קץ ּכׁשּיּגיע ּכי לֹומר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּיתּכּון
והלכּו ׁשּנדּו הּנפׁש חלקי ּכל ּבֹו יתוּספּו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָנפׁשֹו
רּוחם ּתסף אֹומרֹו והּוא ולילה, לילה ְְְְְִֵֵַַָָָֹמּדי
ׁשהגם אמרנּו ּוכבר ׁשּלהם, עצמּה הרּוח ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָּפרּוׁש
היא הרי אּלא ּבהחלט נעקרת אינּה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָׁשהֹולכת
ׁשּמאיר ׁשנה ּבעת ּבּלילה הּנׁשמה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכיציאת
האֹות ל וזה למעלה והיא למּטה ּבּגּוף ְְְְְְִֶַַַָָָָאֹורּה
הּמתעֹורר חלק ירּגיׁש הּיׁשן את אדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהעיר

והבן: עלה אׁשר חלק ּגם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָוירּגיׁש
Ìbהּנׁשמה חלקי אֹותם ּכי ּדעת הרוחנּו «ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ימים: ְִִִָָנקראים
‰Êeעליו ׁשּבאנּו הּכתּוב מׁשמעּות האיר »∆ְִֵֶַַָָָָָ

ּפרּוׁש למּות יׂשראל ימי וּיקרבּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשאמר
הן ּביֹומֹו יֹום ּדבר מּמּנּו ׁשעלּו הּנׁשמה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָחלקי
והּוא רּוחם ּתסף הּכתּוב ּכמאמר קרבּו ְְְֲֵַַַַָָָָֹעּתה
ּבּתֹוספת אבינּו יעקב והרּגיׁש למּות, ְְְֲִִִֶֶַַָָֹאֹומרֹו
ליֹוסף לבנֹו וּיקרא הּׁשּלּום ימי ּבאּו ּכי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻהמרּבה

ְוגֹו':
‡˜iÂ.'וגֹו ליֹוסף אּלאלבנֹו קרא ׁשּלא טעם «ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּיׁש לפי ּבּדבר ּפׁשּוט טעם יׁש ְְִֵֵֵֶַַַָָָליֹוסף,
אֹומרֹו טעם לדעת צרי אּלא יכלת. ְְְִֶֶַַַַָָָָֹּבידֹו
יֹוסף לנּו ואין ליֹוסף לֹומר הסּפיק ולא ְְְְְִִִֵֵֵַָֹלבנֹו
ליֹוסף למ"ד ּתבת הֹוסיף ּגם לטעֹות. ְְִִֵֵֵֶַַַָאחר
ּבא ּכי נראה יֹוסף. לבנֹו לֹומר הסּפיק ְְְְִִִִִֵֶַָֹולא
הדיֹוט יקרא אי לּקריאה טעם לתת ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּכתּוב
עדיף הּמלכּות ׁשּכבֹוד מצינּו והלא ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹלּמל
(לג:) קּדּוׁשין ּבמּסכת ׁשּנסּתּפקּו רּבֹו, ְְְְִִִִֶֶֶַַַמּכבֹוד
ּכׁשרצה הּׁש"ס ׁשם ואמר רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְְֲֶַַַַַָָָָָּבבעיא
אני ׁשאמר לוי ּבן יהֹוׁשע ר' ממרת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֻלפׁשט
ּכבֹוד מּׁשּום אּלא ּבני ּבפני לעמד ּכדאי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹאיני
ה' ּכיד זֹו ּבסגיא הארכּתי ּוכבר נׂשיאה, ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָֻּבי
ׁשחּברּתי לצּיֹון) (ראׁשֹון ב' ּבחּבּור עלי ְְְִִִִִֶַַַָָהּטֹובה
ּכל ועל יעש"ד, ס"ז ר"מ ּבסימן יו"ד ְְִַַָָעל
ּגדֹול ּכי ּבפרּוׁש מּוכח הּתלמּוד מּדברי ְְְִִִִֵֵַַָָָּפנים
לא ואפּלּו אביו על נׂשיאה ּבי ּכבֹוד ְֲִִִִֵַַָָָֹחּיּוב
נׂשיאה, ּדבי חתניה אּלא נׂשיא עצמֹו ּבנֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהיה

ל לׁשלח הּדבר יעקב יעׂשה אי ּכן קראואם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

              
ולא הּגויעה היא אבֹותיו', עם 'ׁשכיבה לׁשֹון מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, ּבקברתם". ּוקברּתני מּמצרים "ּונׂשאתני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאחריו:

ּכמֹו: ב)הּקבּורה, א ּכ:(מלכים ואחר אבֹותיו", עם ּדוד ּדוד"וּיׁשּכב ּבעיר החייהחייהחייהחיי.""וּיּקבר אוראוראוראור ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

      

טעמים ב' הּכתּוב אמר לזה אצלֹו, לבֹוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָלּמל
יֹוסף, היֹותֹו והּב' ּבנֹו, היֹותֹו האחד ְְֱֱֵֶַַָָָָּבּדבר,
היה לא אם לקרֹותֹו, יסּפיק לא מהּנה ְְְִִִֵֵַָָָֹֹּובא'
אֹותֹו וחֹובב וחביב צּדיק ׁשּיהיה הגם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָּבנֹו
ּכבֹוד מּׁשּום הּזה ּכּדבר לעׂשֹות ּביעקב ּכח ְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹאין
לא ּכן ּגם צּדיק היה ולא ּבנֹו היה ואם ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹמל
והּוא ּבנֹו היֹותֹו לצד אּלא אֹותֹו, קֹורא ְְְֱֵֶַָָָהיה
ּבצדקּות הּידּוע יֹוסף להיֹותֹו ּגם לבנֹו ְְְְְִִִֵַַַָאֹומרֹו
לאביו והּוא לֹו האב אהבת ּבהפלגת ְְְְֲִַַַַַַָָָָָהּידּוע
ׁשּימחל ׁשּידע לֹו לקרא ׁשּׁשלח הּוא זה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלטעם
ל"ב:) (קּדּוׁשין ז"ל ׁשאמרּו והגם ּכבֹודֹו, ְְֲִִֶַַַָעל
ּדוקא מחּול, ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶַַַָָָמל
אבל יׂשראל על ּומל ׁשּנמׁשח יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמל
ּכבֹודֹו על למחל יכֹול זה ּבמציאּות ּכזה ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹמל
אביו ׁשאין ּבמציאּות ּגם אביו, רצֹון ְְֲִִִִֵֶַַָָלעׂשֹות

אליו: הלֹו ֵָָָיכֹול
Ì‡.חן מצאתי לׁשֹוןאֹומרֹונא ּתתּפרׁש נא ƒְְְִִֵֵָָָָָ

לׁשלל ּבּקׁשה לׁשֹון עּתה, ּולׁשֹון ְְְִַַַָָָָָֹּבּקׁשה
אליו ּׁשּקדם מה לצד ׁשאינּה חן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמציאּות
לֹו לרמז נתּכּון עּתה ּולׁשֹון מּמּנּו. ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹמהחּיּוב
יֹוסף ּבעיני חן מצא ּכי יעקב ידע ּכבר ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹּכי
את יֹוסף ויכלּכל י"ב) (מ"ז האֹות ל ְְְְֵֵֶֶַַָוזה
יעקב אליו אֹומר היה אם ּומעּתה וגֹו' ְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹאביו
אצלֹו הּכר לא ּכי יּגיד זה חן מצאתי ְִִִִֵֶֶַַָָֹֻאם
עּתה אמר לזה ּבעיניו, חן ׁשּמצא זה ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדבר
על הּוא חן מציאּות מּמּנּו ּׁשּמבּקׁש מה ְְִִֵֵֵֶֶַַַּפרּוׁש

ּׁשעּתה: ֶַַָמה
B‡זה הרי ׁשמׁשֹו הערב ׁשהּגיע לצד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַירצה

מּיֹוסף עּתה עד הרגיל החסד צר ִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכלה
רֹוצה עדין עּתה אם אליו אמר לזה ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאליו
וגֹו': ׂשים חן מציאּות ּבהנהגת ְְְְְְִִִֵַַַָלהתמיד

„BÚׁשּכל להיֹות לֹו לרמז נתּכּון רמז ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹּבדר
ּבֹו ּדן היה עּתה עד עּמֹו ׁשעׂשה ִֶֶֶַַַָָָָָָהחסד
יעקב ׁשּמצא לצד ׁשעֹוׂשה האחד צדדין, ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹב'
מּצד יהיה וזה סּבה לתכלית לא ּבעיניו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹחן

הּנכֹו והּב'האהבה חן, למציאּות ּומתיחסת נה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
אביו לזּון מחּיב ׁשהּוא החּיּוב לצד עׂשה ְְִִִֶַַָָָָָֻּכי
אביו להּטיל לֹו הּוא וחרּפה הארץ ּכל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָּכדר
ּומזֹון, לחם חסרי ולראֹותם הּזּולת על ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָואחיו
מה ּבספק ׁשהּוא הּדבר ּכי אליו אמר ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָלזה
מּמּנּו ּׁשּׁשֹואל ּבּמה הּספק יתּברר ּכּונתֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה
נֹודע ּורצֹונֹו חפצֹו לֹו יעׂשה עּתה אם ְְֲִֶֶַַַַָָעּתה
מהּטֹובֹות עּמֹו ּׁשעׂשה מה ּכי למפרע ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּדבר
ּורצֹון ּבאהבה ּבעיניו חן ׁשּמצא לצד ְְְְֲֵֵֶַַָָָָהּוא
אינֹו הּזאת הּפעם מּמּנּו ׁשּׁשֹואל ּדבר ּכי ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּלב
נכֹונה אהבתֹו אם זּולת לעׂשֹותֹו ׁשּיצטר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּדבר
על ּגּלּוי הּוא וזה להטיבֹו ויחּפץ ְְְְְִִֵֵֶַַָֹּוׁשלמה
יתּברר לאו ואם ּבעיני חן מצאתי ּכי ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעבר
הּב' לצד הּוא העֹובר החסד טעם ּכי ְִֵֶֶַַַַַַָָָהּדבר
עבר: לׁשֹון מצאתי אֹומרֹו ידּיק ּובזה ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻׁשּכתבנּו

ÌÈN.ּבּקׁשה,נא ּולׁשֹון זמן לׁשֹון ּתתּפרׁש ƒְְְְִֵַַָָָָ
לׁשֹון ּׁשאמר מה מּלבד ּבּקׁשה, ְְְִֶַַַַָָָלׁשֹון
ּבּקׁשה לֹומר חזר הּמעׂשה על ּבסמּו ְֲֶַַַַַַַָָָָָָּבּקׁשה
ויאמר החסד על ׁשּיסּכים מּלבד ּכי ב' ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַֹּפעם
על לֹו להּׁשבע מפּיסֹו עֹוד ּכן לעׂשֹות ְְְֲִֵַַַַָלֹו
ׁשּנתּכּון עּתה לׁשֹון ותתּפרׁש לקּימֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהחסד
יעׂשה ׁשּבֹו הּיֹום עֹוד ּתׁשּובת מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶַַַֹלׁשלל
ׁשּתמצא ּכמֹו הּמות זמן היה לא ּכי זה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר
האּלה הּדברים אחרי ויהי זה אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשאמר
הּנסיעה, ּבפרק אז היה ׁשּלא למדּת הא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹוגֹו'
עת עד טענת מּבלי עּתה ׂשים אליו אמר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלזה
למסירת יעקב חׁש ּגם ׁשלטֹון. מל ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹּבא
ׁשבּועה לבּטל ׁשבּועה ויקּדים הּדבר על ְְְְְִֵַַַַָָָָָָמֹודעה
ּדעת, סמיכּות ּבּה ׁשאין ׁשבּועה לֹו ויּׁשבע ְְְִִֵֶַַַָָָזֹו
(ּתנחּומא) ׁשאמרּו ז"ל לדבריהם ּגם ְְְְִֵֶֶַַַָָּומה
הּוא הרי לֹו יּׁשבע לא אם יעקב לֹו ֲֲִִֵֶַַַָָֹֹׁשאמר
וגֹו'. עם וׁשכבּתי ּבאֹומרֹו ּורמּוזה מּדאגה, ְְְְְְְִִִֵַָָָָמת
אחר יּׁשבע הּדברים הכרח לצד יֹוסף ּכן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָאם
אליו אמר לזה לׁשבּועתֹו, ׁשבּועה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיקּדים
מּמּנּו ּומנע ּומּיד ּתכף עּתה ּפרּוׁש נא ִִִֵֵֶֶַַָָָָׂשים
זֹו: ׁשבּועה לבּטל מֹודעה יּמסר ׁשּבֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָָהּזמן

˙ÈNÚÂ.ואמת חסד ּבתֹוספתאמרעּמדי ועׂשית ¿»ƒ»ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מעׂשה ּבּקׁשת ׁשּקדם לצד ְֲֵֶַַַַַָָָוא"ו,
ואֹומרֹו ו'. ּבתֹוספת ועׂשית אמר ְְְְְִֶֶַַָָָָהּׁשבּועה
ּכי צ"ו) פ' (ב"ר אמרּו רז"ל ואמת, ְֱִֶֶֶֶַַָחסד
אמת. ׁשל חסד קרּוי הּמתים עם העׂשּוי ֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָחסד
לֹו ׁשּׁשּלם ליעקב לֹו מצינּו הלא לי ְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹוקׁשה
ל נתּתי ואני כ"ב) (מ"ח ׁשּנאמר זה ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָחסד
ּבׁשביל טֹורח אּתה רש"י ּופרׁש וגֹו' אחד ְְְִִֵֵֵֶַַַַָׁשכם
נתּתי מאֹומרֹו ּגם וגֹו', נתּתי ואני ְְְֲִִִִֵַַַַָָָקבּורתי
מעׂשה ּבׁשעת הּדבר הֹודיעֹו ּכי יּגיד עבר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָלׁשֹון
ּכן, נאמר ׁשּלא והגם הּטרח, עליו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכׁשּקּבל
טרחֹו ׂשכר להטיבֹו ּבדעּתֹו היה מיהא ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹיעקב

ואמת: לֹומר לֹו היה ְֱֶֶַָָֹולא
ÈÏe‡Â:זה ּכדר הּדבר יעׂשה יֹוסף ּכי נתּכּון ּכי ¿«ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

B‡הּפרעֹון יּכר לא הּמעׂשה ּבער ּכי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻאפׁשר
אחד: ׁשכם לֹו ְִֵֶֶַַָׁשּתּנתן

B‡ׁשּלא האחת ּדברים ב' מּמּנּו ׁשּבּקׁש ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלצד
מעיר ּבהֹוצאתֹו ויׁשּתּדל ּבמצרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָיקּברּנּו
ּבארץ ויקּברהּו הּוא ׁשּיעלה והּב' ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַּגּלּולים,
העלּיה ּבחינת על אמת ׁשל חסד ואמר ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכנען,
לאֹומרֹו סמּו ׁשאמר והּוא מצרים, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָמארץ
והּנה ּבמצרים ּתקּברני נא אל ואמת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָחסד
ּכ ואחר הּׁשכיבה להקּדים לֹו ְְְְִִֵַַַַָָָָמהראּוי
קדם הּקבּורה להזּכיר הקּדים וכאן ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹהּקבּורה
ּבאצּבע מראה זה הרי אּלא וׁשכבּתי, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָאֹומרֹו
אין זה ודבר ההׁשּבעה היא זה ּפרט על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּכי
ּׁשּנתן ּומה זמן. אחר ולא עּתה לא ּפרעֹון ְְֵֶַַַַַָָָָֹֹלֹו
עּמֹו ׁשּיעלה הּטרח על הּוא אחד ׁשכם ְֲִֶֶֶַַַַַַֹלֹו
ׁשם: ויקּברהּו ּכנען לארץ מצרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמארץ

„BÚ'וגֹו ועׂשית הּדר זה על הּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָיתּבאר
ׁשל יהיה עּמדי עׂשית ּׁשּכבר מה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּפרּוׁש
לֹו ּׁשּנֹותן מה ּכי הּגמּול, חסד ּפרּוׁש ֱִֵֵֶֶֶֶַַָאמת
ּבקבּורתֹו לטרח לעׂשֹות ּׁשעתיד למה הּוא ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹׁשכם

ּתבתלא ּכן ּגם ידּיק ּובזה העֹובר, לּתגמּול ְְֵֵֵֶַַַַַָָֹֻ
ּתֹוספת עבר, לׁשֹון ּגם וא"ו ּבתֹוספת ְְְִֶֶֶֶַַָָָָועׂשית
החסד ּׁשּיחׁשב ּבּמה עּמֹו להטיב ׁשּיֹוסיף ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹוא"ו
הטבה יקּבל ולא אמת ׁשל ׁשהּוא עׂשה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכבר
מׁשלמת הּבאה ההטבה ּתהיה ּובזה ּבעדֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּמּנֹו
ּבׁשביל חברֹו ּדעת על נׁשּבע והּוא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַמהּמׁשּביע
נדרים (ר"ן הּתרה לֹו ׁשאין לֹו ׁשעׂשה ְִֵֶֶַָָָָָָטֹובה
הּׁשבּועה יֹוסף יּתיר לבל יעקב ונתחּכם ְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹס"ה)
יעקב ׁשהזּכיר מצינּו ׁשּלא והגם מֹותֹו, ְֲֲִִִֶֶַַַַַָֹֹאחר
ּבמקֹום ּגּלה הּכתּוב אז, אחד ׁשכם ׁשל ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָההטבה
ּומן ל נתּתי ּדכתיב ּכבר לֹו ׁשהזּכירּה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאחר
הּׁשבעה לֹו ּכׁשאמר הּוא זכרֹונּה מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָָָהּסתם
ׁשכם לֹו נתן יּתיר לבל הּׁשבּועה לחּזק ְְְְִִֵֶַַַַַָָלי
יעקב ׁשל ּדעּתֹו ּיסמ ּבּמה זה וזּולת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַֹֹאחד,
ּוכמֹו ּכ אחר להּתיר ׁשּיכֹול ּכיון זֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָּבׁשבּועה
כ"ו) (כ"ו ּתֹולדֹות ּבפרׁשת זה ּבפרט ְְְְֱִֶֶֶַַָָָׁשהארכנּו
ז"ל ּׁשאמרּו ּומה .לאבימל יצחק ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָּבׁשבּועת
אני אם לפרעה יֹוסף ׁשאמר ל"ו:) ְְֲִִֵֶַַָָֹ(סֹוטה
אין ׁשבּועת ּכן ּגם אּתיר אבי ׁשבּועת ְְְִִִֵֵַַַַָָמּתיר
ּפרעה ׁשל ׁשּלדבריו לצד אֹו מּזה, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹסתירה
ּבׁשביל היתה לפרעה ׁשבּועתֹו ּגם אֹו ְְְְְִִִֵַַָָָֹהׁשיבֹו,
ּגדֹולה ּכמֹותּה טֹובה ׁשאין לֹו ׁשעׂשה ְְֵֶֶָָָָָָטֹובה

ועׁשר: ְְֶָֹוכבֹוד
Ï‡.'וגֹו ּתקּברני זמןנא לׁשֹון נא אל ּפרּוׁש «ְְְְְִִֵֵַָָָ

סמ על יקּברהּו לא ׁשעה לפי ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹׁשאפּלּו
ּומּיד ּתכף אּלא להעלֹותֹו ּכ אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁשּתּדל

ּבסמּו אֹומרֹו והּוא וגֹו'יעלהּו, וׁשכבּתי ְְְְְְֲִֵַַָָ
ּתקּברני נא אל הקּדמת וטעם וגֹו'. ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָּונׂשאתני
ועׂשית ּבּפסּוק ּפרׁשּתי וׁשכבּתי לאֹומרֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּבמצרים
הּכתּוב. ׁשּיּׁשבּתי מהּדרכים לא' וגֹו' ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָעּמדי
(זהר לנּו ּׁשּקדם מה לפי יתּבאר הּדרכים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹולׁשאר
נפׁש ּבחינת היּו ויֹוסף יעקב ּכי קפ"ב) ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹוּיׁשב
ווי"ן ב' לּה ׁשּיׁש מלאה וא"ו סֹוד והּוא ְְִֵֵֶַַָָָָאחת

חׁש ּכן על ואׁשר יתּפרדּו, ׁשאחרולא יעקב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבמֹותֹו, ּגם מּמּנּו להּפרד יֹוסף יתרּצה לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיאסף
יעקב ׁשאמרּו ה:) (ּתענית ז"ל לדבריהם ּגם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹּומה
זה ּדבר ׁשלל לזה ּבחּיים, והּוא מת לא ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבינּו
ּכׁשּיּפטר ּפרּוׁש ּכׁשּיׁשּכב ּכי והֹודיעֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָמּדעּתֹו
אבֹותיו עם ויּסמ מּמּנּו ּבהכרח נפרד הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּנה

וגֹו': ּוקברּתני וגֹו' ּונׂשאתּני ְְְְְְִִֶַַַָָולזה
B‚Â'.ל) ‰NÚ‡ ÈÎ‡ Ó‡iÂלּמה לדעת צרי «…∆»…ƒ∆¿∆¿ִַַָָָָ

הּמעׂשה לעׂשֹות לֹו והיה ּכן לֹו לֹומר ְְֲֲֵֶַַַַַָָֻהצר
ּכן ּגם ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּתׁשּובתֹו, היא וזאת ְְְְִִֵֶַַָָֹֹּבפעל
(כ"ד אברהם לֹו ּכׁשאמר אברהם עבד ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאליעזר
וּיׂשם היתה הּתׁשּובה וגֹו' יד נא ׂשים ְְְְִֶַַָָָָָָב')

וגֹו': ידֹו את ְֶֶֶָָהעבד



לח              
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Ï‡NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא ‰hn‰.סגיד L‡ŒÏÚ∑,הּׁשכינה לצד עצמֹו אמרּוהפ מּכאן «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ«…«ƒ»ְְְְִִַַַַָָָָ
חֹולה ׁשל מראׁשתיו למעלה מ)ׁשהּׁשכינה נדרים י ולא(שבת ׁשלמה מּטתֹו ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבצדקֹו עֹומד הּוא והרי הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, הּוא, מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה החייהחייהחייהחיי.היה אוראוראוראור ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

      ©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤§¥½¦¥¬
        ¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−§¤

¤§¨«¦
ÛÒBÈÏ Ó‡iÂ∑,ּבתלמּוד יעקב לפני רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. מקרא זה והרי הּמּגידים, מן אחד «…∆¿≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּגׁשן, ּבארץ יעקב לֹוּוכׁשחלה להּגיד למצרים אביו אצל אפרים הל.BnÚ ÂÈ ÈLŒ˙‡ ÁwiÂ∑ׁשּיברכם ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«ƒ«∆¿≈»»ƒְְְֵֵֶָ
לפני החייהחייהחייהחיי.מֹותֹויעקב אוראוראוראור ְֲִֵַֹ

         ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ
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„biÂ∑לׁשֹון קצרי מקראֹות והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, Ï‡NÈ.הּמּגיד ˜fÁ˙iÂ∑ׁשהּוא ּפי על 'אף אמר: ««≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ִֶַַַָ
עבדי כל "וירדּו לּמלכּות: ּכבֹוד חלק מׁשה וכן לּמלכּות, ּכבֹוד ׁשחֹולקים מּכאן ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבני,

אלי" יא)אּלה וגֹו'"(שמות מתניו "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן יח), א .(מלכים ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

       ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−§¤´¤
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ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ּוקהל "ּגֹוי לי: ׁשאמר ּפי על ואף ועּמים, קהל עֹוד מּמּני לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשעתיד לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, לבד ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי", ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּגֹוים",

ליח מּׁשבטי לאחד נֹותן אני מּתנה אֹותּה ועּתה, החייהחייהחייהחיי.לק, אוראוראוראור ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

Ï‡NÈלא „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏ Ìi˜ Ó‡Â«¬«««ƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
:‡ÒÚ LÈ ÏÚ«≈«¿»

ÛÒBÈÏא Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈
È‰Ba ÔÈz ˙È „e ÚÓ ÈÎL Ce‡ ‡‰»¬¿ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ

:ÌÈÙ‡ ˙ÈÂ ‰MÓ ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ

‡˙‡ב ÛÒBÈ Ca ‡‰ Ó‡Â ˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡ÒÚ ÏÚ È˙ÈÂ Ï‡NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

ÈÏג ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈe ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ÊeÏ¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד CÏ LÈtÓ ‡‡ ‡‰ ÈÏ Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈËL ˙LÎÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ C˙a CÈÏƒ¿»«¿»«¬»«¬»

      

ÔÎ‡צרי ׁשאינֹו ּתׁשּובה לֹו ׁשאמר היא הּכּונה »≈ְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּכדבריו: לעׂשֹות מּוכן הּוא והּנה לֹו ְְֲִִִֵַַָָָָלּׁשבע

B‡לעׂשֹות מחּיב הּוא הּדין ׁשּכפי ְְְֲִִִֶֶַַָֻירצה
אֹומרֹו והּוא ּבנֹו ׁשהּוא לצד אֹו ְְְְְִֶַָָּכדבריו
מחמת מצּוה ׁשהּוא לצד אֹו אעׂשה, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֻאנכי
ּכדבר אֹומרֹו והּוא רנ"ב) סימן (חו"מ ְְְִִִֶָָָמיתה
ע"ה יֹוסף הֹודיע ּובזה ׁשבּועה, צרי ְְִִֵֵֶַָָָואינֹו
מצוה ּדבר לעׂשֹות הּוא חסד חפץ ּכי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָצדקתֹו

הּפׁשּוט: ְֵַָמרצֹונֹו
ÈÏ.לא) ‰ÚM‰ Ó‡iÂּפעם לֹו לֹומר הצר «…∆ƒ»¿»ƒְַַַַֻ

ּׁשענהּו ּבּמה הסּפיק ולא הּׁשבעה ְְְִִִֶֶַָָָָֹב'
אנכי ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ּכדבריו, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלעׂשֹות
למה מׁשיבֹו ּכי נכֹון על יבֹוא וגֹו' ְְְִִֵֶֶַַָָאעׂשה
הּוא מצּדיק ּכי ׁשבּועה צרי ׁשאינֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָּׁשאמר
מּמּנּו מבּקׁש הּוא רצֹונֹו לעׂשֹות אּלא ְְְֲִֵֶֶַַָָָּדבריו

אֹומרֹו והּוא להפיסלּׁשבע, ּפרּוׁש לי הּׁשבעה ְְְְִִִִֵַָָָָ

חֹוׁשׁש והּכּונה עּמי, הּכמּוס לּטעם אֹו ְְִִִֵַַַַַַַָָָּדעּתי,
היה ׁשּכן ּוכמֹו אֹותֹו, מֹונע ׁשּיהיה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָלזּולת
ז"ל, ּכאֹומרם ׁשבּועתֹו ׁשּיּתיר ּפרעה לֹו ְְְְִֶֶַַַָָָֹׁשאמר

לֹו: נׁשּבע ּתכף ולזה ל"ד:) ְְִֵֶֶַָָ(סֹוטה
B‡יבּטל ׁשּלא ּכדי לדעּתי לי הּׁשבעה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹיאמר

ועׂשה ּבּלב, הּׁשבּועה ועּקר ּבלּבֹו ְְְְְִִֵַַַַָָָָהּׁשבּועה
ׁשּיהיּו הּספק צדדי לכל לבּטחֹון ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹיעקב

ַָָּבּדבר:
B‚Â'.א) ˙‡ BnÚ ÂÈa ÈLׁשּלא טעם ¿≈»»ƒ∆¿ֶַַֹ

ּכי יֹודע ואני ּבניו ׁשני ּבאֹומרֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָהסּפיק
ואפרים מנּׁשה לֹומר אֹו ואפרים, מנּׁשה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַהם
מּקץ, ּבפרׁשת הרׁשּומים ּבניו הם ּכי יֹודע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָואני
ׁשמם והֹודעת הּבנים הזּכרת ּבין הפסיק ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּגם

אֹומרֹו ּגם עּמֹו, אּוליּבתבת ּפעמים. ב' את ְְְִִֵֶַַַָ
ׁשהיתה ּבלקיחתם יֹוסף טעם הּכתּוב יֹודיע ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּכי
מה מּלבד עצמֹו ּבפני ּברכתֹו אחד ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָלקחת

את אֹומרֹו והּוא אביהם, ּבברּכת אֹותם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָּׁשּיּגיע
ׁשּיהיה לחלק ּׁשּנֹוגע מה זה עּמֹו ּבניו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשני
ׁשּיבר מנּׁשה את ּגם ּבברכתֹו, להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנֹוגע

וגֹו': אפרים ואת עצמֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַּבפני
B‡צדדין מּב' לברכה הם ראּויים ּכי ְְְְִִִִִִֵֶָָָירצה

מהם אחד ׁשּכל ּולצד ּבניו ׁשהם ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָלצד
עּמֹו ּבניו אמר ולזה עצמֹו, מּצד לברכה ְְְִִִֶַַַָָָָָָָראּוי
ואמר צּדיקים. ואפרים מנּׁשה היֹותם לצד ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָּגם
הם מי ׁשּמפרׁש ּתבין ׁשּלא להפסיק ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹעּמֹו
חׁשּוב א' ׁשּכל לֹומר ואת את ואמר ְְִֶֶֶַַַָָָָהּבנים,

עצמֹו: ְְִֵַּבפני
B‚Â'.ד) EÙÓ È‰מפר לֹומר ּכפל ƒ¿ƒ«¿¿¿ְְַַַָ

עֹוד לֹו ׁשּיהיּו ּבנים ב' ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶֶָוהרּבית
ועּתה. ּבאֹומרֹו יעקב הּדברים ׁשּפרׁש ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹּכמֹו

ב'ואֹומרֹו ׁשּיהיּו ּפרּוׁש עּמים לקהל ּונתּתי ְְְְְִִִִֵֶַַַ
ועם: לקהל אחד ּכל ְְִֶַַָָָָָהּבנים
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EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑,אלי ּבֹואי אצללפני ׁשּבאתי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו .ּכלֹומר «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

Ì‰ŒÈÏ∑ּכנגּדֹו איׁש ּבארץ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר החייהחייהחייהחיי.ּבחׁשּבֹון אוראוראוראור ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

      «©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´¥
  £¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

'B‚Â Ez„ÏBÓe∑עֹוד ּתֹוליד יהאאם ולא נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ּבני, ּבמנין יהיּו לא «¿¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
וכל נחלתֹו", ּתרּבּו "לרב ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ׁשנחלקה ּפי על ואף הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלהם

ׁשבטים נקראּו לא מקֹום מּכל הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש אּלּואיׁש הּׁשבטים,(אּלא ׁשמֹות למנין הארץ ּגֹורל להּטיל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ולזה לזה ּודגלים וׁשבט, ׁשבט לכל החייהחייהחייהחיי.)ונׂשיא אוראוראוראור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

        ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤
      §¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤

   ¤§½̈¦−¥¬¨«¤
'B‚Â ÔctÓ È‡a È‡Â∑,לאּמ עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי מטריח ׁשאני ּפי על ואף «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לחם לבית סמּו מתה מׁשה∑ı‡Œ˙k.ׁשהרי רּבי ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ְֲֵֵֵֶֶֶָָƒ¿«∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ׁש ּתאמר ולא ּומנּקבתהּדרׁשן. חלּולה ׁשהארץ היה, הּגריד עת ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ÌM.ּככברה ‰a˜‡Â∑,לארץ להכניסּה לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה עליולא ּבלּב ׁשּיׁש לוידעּתי ּדע אבל , ְִָָ»∆¿¿∆»»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
רחל יצאת ׁשם, ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ּפי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשעל

ׁשּנאמר: רחמים, עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה לא)על והּקדֹוׁש(ירמיה וגֹו'", נׁשמע ּברמה מׁשיבּה:"קֹול הּוא ּברּו ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
וׁשבּו וגֹו' ה' נאם לפעּלת ׂשכר יֹום"יׁש חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארעא', 'ּכרּוב ּתרּגם: ואּונקלֹוס לגבּולם". ספרים(ּבנים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֻֻ

ארץ 'ּכריב)אחרים: ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א אחת, מחרׁשה ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה אני, ואֹומר , ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכרבא' מּבי ּתעלא דמּסיק 'ּכּמה החייהחייהחייהחיי.ותני' אוראוראוראור ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

Ú‡a‡ה CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈa ÔÈz ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ôe‡k ‰LÓe ÌÈÙ‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

ÏÚו ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È˙a „ÈÏB˙ Èc CÈe¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

Ú‡a‡ז ÏÁ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú‡„ ‡ek „BÚa ‡Á‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙Ù‡ Á‡a Ônz dz˜e ˙Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆

      

B‚Â'.ה) EÈ ÈL ‰zÚÂׁשראיתי עּתה ּפרּוׁש ¿«»¿≈»∆¿ִִֵֶַָָ
ּברכה, אֹותּה מּצד עֹוד ּבנים לי היּו ְִִִֶַָָָָָֹׁשּלא
וגֹו' ל הּנֹולדים ּבני ב' ּכי למפרע יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאני
והּוא והרּבית מפר ה' לי ׁשאמר הם ְְְְְִִִִִֵֶַַָלי
ּורבה, ּפרה י"א) (ל"ה אל ּבבית ה' לֹו ְְְֵֵֵֵֶַָׁשאמר
:ּבסמּו מ"ש ועּין לי, יהיּו וׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵֵַָּכראּובן

B‚Â'.ו) L‡ Ez„ÏBÓeימנה ׁשּלא ּפרּוׁש «¿¿¬∆¿ְִֵֶֶֹ
ב'. ּבמקֹום אּלא ׁשבטים ג' ּבמקֹום ְְְִִִֵֶָָיֹוסף
ּבמנין יֹוסף ׁשבט עֹוד יּקרא לא זה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹּוכפי
מנּׁשה, וׁשבט אפרים ׁשבט זּולת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשבטים

הּוא: ׁשּכן מצינּו כן ְִֵֵֶָּוכמֹו
LÈÂאת יעקב הֹוציא לּמה זאת לחקר לנּו ¿≈ְֲִֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּלא ׁשּמצינּו ּכמֹו הּׁשבטים מּמנין ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹיֹוסף
ּומנּׁשה אפרים אם ּכי הּׁשבטים ּבכלל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָנמנה
ׁשבטים י"ד ויהיּו ּכן ּגם הּוא יּמנה לא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹולּמה
ב' מּמּנּו ׁשּיהיּו אליו אמר ה' ּכי לוי ְִִִִִֵֵֶֶַָָעם
ּגם יֹוסף. ׁשם ׁשּיעקר לא נֹוספים ְִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשבטים
הּגֹוים ב' ּכי ליעקב אמר מי לדעת ְֲִִִִַַַַַָָָֹצרי
ולא יֹוסף ּבני הם מּמּנּו ׁשּיהיּו ה' לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשאמר

ולֹומר לתלֹות לֹו היה ויֹותר ּבניו ׁשאר ְְְְְִֵֵַָָָָָּבני
ּכפי מעּלים ּביֹותר ׁשהם וזרח ּפרץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֻׁשהם
ּבני ּכי ואּולי הּמלּוכה. ׁשלׁשלת ׁשהם ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָהאמת
ה' ׁשם עֹוד לֹו ׁשאמר ּבּמה נרמזּו ְְְִֶֶַַָָָיהּודה
ׁשּכּונת יאמר מי אּלא יצאּו. מחלצי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומלכים
זאת. היא וגֹו' מחלצי ּומלכים ּבאֹומרֹו ְְְְֲִִֵֶָָֹה'
הם ּגֹוים ּוקהל ּגֹוי הם הם ּדלמא אחרת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָועֹוד
הּדברים ׁשאין יאמר מי ועֹוד הּמלכים. ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹהם

האחים: ׁשאר ּבני על ְְֱִִֵֶַַָָָנאמרים
ÔÎ‡ׁשאמרּבּמה הּבֹורא ּדבר על ׁשּנׂשּכיל »≈ְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

מּמּך יהיה ּגֹוים ּוקהל ּגֹוי ּבנבּואה ְְְִִִִֵֶֶַָָָאליו
יּגיד הּדברים ּפׁשט יצאּו מחלצי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּומלכים
מּבניו: לא יצאּו ׁשּמּמּנּו אֹומר הּוא יעקב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשעל

‡l‡(ק"פ ח"א (זהר ז"ל מאמרם לדעת יׁש ∆»ֲֵַַַַָָָֹ
והּוא יעקב. נפׁש ּבחינת הּוא יֹוסף ְְֲִִֵֶֶַַֹּכי
ּתֹולדת אּלה ב') (ל"ז ּבאֹומרֹו הּכתּוב ְְְֵֶֶַַָָֹׁשרמז
ּבני ע"ז) (ּתהּלים אֹומרֹו והּוא יֹוסף. ְְְְֲִִֵֵַֹיעקב
ּבחינת הּוא ּכי אמת חכמי ורמזּו ויֹוסף, ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָֹיעקב
ּפי ועל עצמֹו. ּכאֹות ׁשהּמּלּוי הּוא"ו ְְִִִֶַַַַָָמּלּוי

יֹוסף ּכי הּדקּדּוקים, ּכל יתיּׁשבּו זֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָהקּדמה
יּקרא לּׁשבטים אב ּובמדרגת יעקב ּבחינת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹהּוא
ּוכפי ויֹוסף, יעקב ּבני ּבאֹומרֹו ּכן ּגם ְְְְְֲִֵֵֵַַָָֹּכרׁשּום
ּבנים עֹוד מּמּנּו ׁשּיצאּו ליעקב ה' ּכׁשאמר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹזה
הּנבּואה הלּביׁש לא ולזה יֹוסף זה יעקב ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹזה
וגֹו' ּבני ב' לֹומר ּדקּדק ולזה ּבניו, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבׁשאר
ּבמדרגת לא יעקב ּבני ּבמדרגת ּפרּוׁש הם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַֹֹלי
ּכראּובן ואמר לבאר הֹוסיף ולזה ּבניו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּבני
ּכיעקב אב ּבמדרגת יֹוסף הרי ּומעּתה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָֹוׁשמעֹון,
ּכמֹו אחד ּבגדר הּבנים עם נמנה האב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָואין

הּׁשבטים: עם נמנה יעקב ְְֲִִִֵֶֶַַָֹׁשאין
B‚Â'.ז) ÔctÓ È‡a È‡Âלֹו אין זה ּכתּוב «¬ƒ¿…ƒƒ««¿ֵֶָ

ידּוע אין ּגם מּמּנּו, ּׁשּלמעלה מה עם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָקׁשר
לקח (רש"י, ז"ל ּׁשּפרׁשּו ּומה זֹו. הֹודעה ְֵֶֶַַַַָָָּכּונת
ׁשהטרחּתי ּפי על אף היא ּכּונתֹו ּכי ְְִִִִִֶַַַַָָטֹוב)
עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ּבארץ לּקבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלהֹוליכני
מקֹום הּוא ּכאן לא ּדבריהם לפי ּכאן. עד ְְְְִִֵֶַָָֹוכּו'
לֹו ּכׁשאמר ל') (מ"ז למעלה אּלא ְְְְִֶֶַַַָָָָהּדברים
לזה סמּו וגֹו', ּוקברּתני מּמצרים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּונׂשאתני
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Ï‡NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא ‰hn‰.סגיד L‡ŒÏÚ∑,הּׁשכינה לצד עצמֹו אמרּוהפ מּכאן «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ«…«ƒ»ְְְְִִַַַַָָָָ
חֹולה ׁשל מראׁשתיו למעלה מ)ׁשהּׁשכינה נדרים י ולא(שבת ׁשלמה מּטתֹו ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבצדקֹו עֹומד הּוא והרי הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, הּוא, מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה החייהחייהחייהחיי.היה אוראוראוראור ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

      ©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤§¥½¦¥¬
        ¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−§¤

¤§¨«¦
ÛÒBÈÏ Ó‡iÂ∑,ּבתלמּוד יעקב לפני רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. מקרא זה והרי הּמּגידים, מן אחד «…∆¿≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּגׁשן, ּבארץ יעקב לֹוּוכׁשחלה להּגיד למצרים אביו אצל אפרים הל.BnÚ ÂÈ ÈLŒ˙‡ ÁwiÂ∑ׁשּיברכם ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«ƒ«∆¿≈»»ƒְְְֵֵֶָ
לפני החייהחייהחייהחיי.מֹותֹויעקב אוראוראוראור ְֲִֵַֹ

         ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ
  ¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

„biÂ∑לׁשֹון קצרי מקראֹות והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, Ï‡NÈ.הּמּגיד ˜fÁ˙iÂ∑ׁשהּוא ּפי על 'אף אמר: ««≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ִֶַַַָ
עבדי כל "וירדּו לּמלכּות: ּכבֹוד חלק מׁשה וכן לּמלכּות, ּכבֹוד ׁשחֹולקים מּכאן ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבני,

אלי" יא)אּלה וגֹו'"(שמות מתניו "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן יח), א .(מלכים ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

       ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−§¤´¤
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        ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´©¦®
       §¨̧©¦¹¤¨¨¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬¨«

ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ּוקהל "ּגֹוי לי: ׁשאמר ּפי על ואף ועּמים, קהל עֹוד מּמּני לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשעתיד לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, לבד ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי", ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּגֹוים",

ליח מּׁשבטי לאחד נֹותן אני מּתנה אֹותּה ועּתה, החייהחייהחייהחיי.לק, אוראוראוראור ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

Ï‡NÈלא „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏ Ìi˜ Ó‡Â«¬«««ƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
:‡ÒÚ LÈ ÏÚ«≈«¿»

ÛÒBÈÏא Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈
È‰Ba ÔÈz ˙È „e ÚÓ ÈÎL Ce‡ ‡‰»¬¿ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ

:ÌÈÙ‡ ˙ÈÂ ‰MÓ ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ

‡˙‡ב ÛÒBÈ Ca ‡‰ Ó‡Â ˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡ÒÚ ÏÚ È˙ÈÂ Ï‡NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

ÈÏג ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈe ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ÊeÏ¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד CÏ LÈtÓ ‡‡ ‡‰ ÈÏ Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈËL ˙LÎÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ C˙a CÈÏƒ¿»«¿»«¬»«¬»

      

ÔÎ‡צרי ׁשאינֹו ּתׁשּובה לֹו ׁשאמר היא הּכּונה »≈ְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּכדבריו: לעׂשֹות מּוכן הּוא והּנה לֹו ְְֲִִִֵַַָָָָלּׁשבע

B‡לעׂשֹות מחּיב הּוא הּדין ׁשּכפי ְְְֲִִִֶֶַַָֻירצה
אֹומרֹו והּוא ּבנֹו ׁשהּוא לצד אֹו ְְְְְִֶַָָּכדבריו
מחמת מצּוה ׁשהּוא לצד אֹו אעׂשה, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֻאנכי
ּכדבר אֹומרֹו והּוא רנ"ב) סימן (חו"מ ְְְִִִֶָָָמיתה
ע"ה יֹוסף הֹודיע ּובזה ׁשבּועה, צרי ְְִִֵֵֶַָָָואינֹו
מצוה ּדבר לעׂשֹות הּוא חסד חפץ ּכי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָצדקתֹו

הּפׁשּוט: ְֵַָמרצֹונֹו
ÈÏ.לא) ‰ÚM‰ Ó‡iÂּפעם לֹו לֹומר הצר «…∆ƒ»¿»ƒְַַַַֻ

ּׁשענהּו ּבּמה הסּפיק ולא הּׁשבעה ְְְִִִֶֶַָָָָֹב'
אנכי ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ּכדבריו, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלעׂשֹות
למה מׁשיבֹו ּכי נכֹון על יבֹוא וגֹו' ְְְִִֵֶֶַַָָאעׂשה
הּוא מצּדיק ּכי ׁשבּועה צרי ׁשאינֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָּׁשאמר
מּמּנּו מבּקׁש הּוא רצֹונֹו לעׂשֹות אּלא ְְְֲִֵֶֶַַָָָּדבריו

אֹומרֹו והּוא להפיסלּׁשבע, ּפרּוׁש לי הּׁשבעה ְְְְִִִִֵַָָָָ

חֹוׁשׁש והּכּונה עּמי, הּכמּוס לּטעם אֹו ְְִִִֵַַַַַַַָָָּדעּתי,
היה ׁשּכן ּוכמֹו אֹותֹו, מֹונע ׁשּיהיה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָלזּולת
ז"ל, ּכאֹומרם ׁשבּועתֹו ׁשּיּתיר ּפרעה לֹו ְְְְִֶֶַַַָָָֹׁשאמר

לֹו: נׁשּבע ּתכף ולזה ל"ד:) ְְִֵֶֶַָָ(סֹוטה
B‡יבּטל ׁשּלא ּכדי לדעּתי לי הּׁשבעה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹיאמר

ועׂשה ּבּלב, הּׁשבּועה ועּקר ּבלּבֹו ְְְְְִִֵַַַַָָָָהּׁשבּועה
ׁשּיהיּו הּספק צדדי לכל לבּטחֹון ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹיעקב

ַָָּבּדבר:
B‚Â'.א) ˙‡ BnÚ ÂÈa ÈLׁשּלא טעם ¿≈»»ƒ∆¿ֶַַֹ

ּכי יֹודע ואני ּבניו ׁשני ּבאֹומרֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָהסּפיק
ואפרים מנּׁשה לֹומר אֹו ואפרים, מנּׁשה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַהם
מּקץ, ּבפרׁשת הרׁשּומים ּבניו הם ּכי יֹודע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָואני
ׁשמם והֹודעת הּבנים הזּכרת ּבין הפסיק ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּגם

אֹומרֹו ּגם עּמֹו, אּוליּבתבת ּפעמים. ב' את ְְְִִֵֶַַַָ
ׁשהיתה ּבלקיחתם יֹוסף טעם הּכתּוב יֹודיע ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּכי
מה מּלבד עצמֹו ּבפני ּברכתֹו אחד ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָלקחת

את אֹומרֹו והּוא אביהם, ּבברּכת אֹותם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָּׁשּיּגיע
ׁשּיהיה לחלק ּׁשּנֹוגע מה זה עּמֹו ּבניו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשני
ׁשּיבר מנּׁשה את ּגם ּבברכתֹו, להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנֹוגע

וגֹו': אפרים ואת עצמֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַּבפני
B‡צדדין מּב' לברכה הם ראּויים ּכי ְְְְִִִִִִֵֶָָָירצה

מהם אחד ׁשּכל ּולצד ּבניו ׁשהם ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָלצד
עּמֹו ּבניו אמר ולזה עצמֹו, מּצד לברכה ְְְִִִֶַַַָָָָָָָראּוי
ואמר צּדיקים. ואפרים מנּׁשה היֹותם לצד ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָּגם
הם מי ׁשּמפרׁש ּתבין ׁשּלא להפסיק ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹעּמֹו
חׁשּוב א' ׁשּכל לֹומר ואת את ואמר ְְִֶֶֶַַַָָָָהּבנים,

עצמֹו: ְְִֵַּבפני
B‚Â'.ד) EÙÓ È‰מפר לֹומר ּכפל ƒ¿ƒ«¿¿¿ְְַַַָ

עֹוד לֹו ׁשּיהיּו ּבנים ב' ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶֶָוהרּבית
ועּתה. ּבאֹומרֹו יעקב הּדברים ׁשּפרׁש ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹּכמֹו

ב'ואֹומרֹו ׁשּיהיּו ּפרּוׁש עּמים לקהל ּונתּתי ְְְְְִִִִֵֶַַַ
ועם: לקהל אחד ּכל ְְִֶַַָָָָָהּבנים

              

       §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬
       ¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−

¦«§¦«
EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑,אלי ּבֹואי אצללפני ׁשּבאתי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו .ּכלֹומר «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

Ì‰ŒÈÏ∑ּכנגּדֹו איׁש ּבארץ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר החייהחייהחייהחיי.ּבחׁשּבֹון אוראוראוראור ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

      «©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´¥
  £¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

'B‚Â Ez„ÏBÓe∑עֹוד ּתֹוליד יהאאם ולא נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ּבני, ּבמנין יהיּו לא «¿¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
וכל נחלתֹו", ּתרּבּו "לרב ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ׁשנחלקה ּפי על ואף הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלהם

ׁשבטים נקראּו לא מקֹום מּכל הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש אּלּואיׁש הּׁשבטים,(אּלא ׁשמֹות למנין הארץ ּגֹורל להּטיל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ולזה לזה ּודגלים וׁשבט, ׁשבט לכל החייהחייהחייהחיי.)ונׂשיא אוראוראוראור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

        ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤
      §¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤

   ¤§½̈¦−¥¬¨«¤
'B‚Â ÔctÓ È‡a È‡Â∑,לאּמ עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי מטריח ׁשאני ּפי על ואף «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לחם לבית סמּו מתה מׁשה∑ı‡Œ˙k.ׁשהרי רּבי ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ְֲֵֵֵֶֶֶָָƒ¿«∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ׁש ּתאמר ולא ּומנּקבתהּדרׁשן. חלּולה ׁשהארץ היה, הּגריד עת ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ÌM.ּככברה ‰a˜‡Â∑,לארץ להכניסּה לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה עליולא ּבלּב ׁשּיׁש לוידעּתי ּדע אבל , ְִָָ»∆¿¿∆»»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
רחל יצאת ׁשם, ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ּפי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשעל

ׁשּנאמר: רחמים, עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה לא)על והּקדֹוׁש(ירמיה וגֹו'", נׁשמע ּברמה מׁשיבּה:"קֹול הּוא ּברּו ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
וׁשבּו וגֹו' ה' נאם לפעּלת ׂשכר יֹום"יׁש חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארעא', 'ּכרּוב ּתרּגם: ואּונקלֹוס לגבּולם". ספרים(ּבנים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֻֻ

ארץ 'ּכריב)אחרים: ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א אחת, מחרׁשה ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה אני, ואֹומר , ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכרבא' מּבי ּתעלא דמּסיק 'ּכּמה החייהחייהחייהחיי.ותני' אוראוראוראור ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

Ú‡a‡ה CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈa ÔÈz ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ôe‡k ‰LÓe ÌÈÙ‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

ÏÚו ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È˙a „ÈÏB˙ Èc CÈe¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

Ú‡a‡ז ÏÁ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú‡„ ‡ek „BÚa ‡Á‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙Ù‡ Á‡a Ônz dz˜e ˙Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆

      

B‚Â'.ה) EÈ ÈL ‰zÚÂׁשראיתי עּתה ּפרּוׁש ¿«»¿≈»∆¿ִִֵֶַָָ
ּברכה, אֹותּה מּצד עֹוד ּבנים לי היּו ְִִִֶַָָָָָֹׁשּלא
וגֹו' ל הּנֹולדים ּבני ב' ּכי למפרע יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאני
והּוא והרּבית מפר ה' לי ׁשאמר הם ְְְְְִִִִִֵֶַַָלי
ּורבה, ּפרה י"א) (ל"ה אל ּבבית ה' לֹו ְְְֵֵֵֵֶַָׁשאמר
:ּבסמּו מ"ש ועּין לי, יהיּו וׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵֵַָּכראּובן

B‚Â'.ו) L‡ Ez„ÏBÓeימנה ׁשּלא ּפרּוׁש «¿¿¬∆¿ְִֵֶֶֹ
ב'. ּבמקֹום אּלא ׁשבטים ג' ּבמקֹום ְְְִִִֵֶָָיֹוסף
ּבמנין יֹוסף ׁשבט עֹוד יּקרא לא זה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹּוכפי
מנּׁשה, וׁשבט אפרים ׁשבט זּולת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשבטים

הּוא: ׁשּכן מצינּו כן ְִֵֵֶָּוכמֹו
LÈÂאת יעקב הֹוציא לּמה זאת לחקר לנּו ¿≈ְֲִֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּלא ׁשּמצינּו ּכמֹו הּׁשבטים מּמנין ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹיֹוסף
ּומנּׁשה אפרים אם ּכי הּׁשבטים ּבכלל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָנמנה
ׁשבטים י"ד ויהיּו ּכן ּגם הּוא יּמנה לא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹולּמה
ב' מּמּנּו ׁשּיהיּו אליו אמר ה' ּכי לוי ְִִִִִֵֵֶֶַָָעם
ּגם יֹוסף. ׁשם ׁשּיעקר לא נֹוספים ְִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשבטים
הּגֹוים ב' ּכי ליעקב אמר מי לדעת ְֲִִִִַַַַַָָָֹצרי
ולא יֹוסף ּבני הם מּמּנּו ׁשּיהיּו ה' לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשאמר

ולֹומר לתלֹות לֹו היה ויֹותר ּבניו ׁשאר ְְְְְִֵֵַָָָָָּבני
ּכפי מעּלים ּביֹותר ׁשהם וזרח ּפרץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֻׁשהם
ּבני ּכי ואּולי הּמלּוכה. ׁשלׁשלת ׁשהם ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָהאמת
ה' ׁשם עֹוד לֹו ׁשאמר ּבּמה נרמזּו ְְְִֶֶַַָָָיהּודה
ׁשּכּונת יאמר מי אּלא יצאּו. מחלצי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומלכים
זאת. היא וגֹו' מחלצי ּומלכים ּבאֹומרֹו ְְְְֲִִֵֶָָֹה'
הם ּגֹוים ּוקהל ּגֹוי הם הם ּדלמא אחרת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָועֹוד
הּדברים ׁשאין יאמר מי ועֹוד הּמלכים. ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹהם

האחים: ׁשאר ּבני על ְְֱִִֵֶַַָָָנאמרים
ÔÎ‡ׁשאמרּבּמה הּבֹורא ּדבר על ׁשּנׂשּכיל »≈ְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

מּמּך יהיה ּגֹוים ּוקהל ּגֹוי ּבנבּואה ְְְִִִִֵֶֶַָָָאליו
יּגיד הּדברים ּפׁשט יצאּו מחלצי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּומלכים
מּבניו: לא יצאּו ׁשּמּמּנּו אֹומר הּוא יעקב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשעל

‡l‡(ק"פ ח"א (זהר ז"ל מאמרם לדעת יׁש ∆»ֲֵַַַַָָָֹ
והּוא יעקב. נפׁש ּבחינת הּוא יֹוסף ְְֲִִֵֶֶַַֹּכי
ּתֹולדת אּלה ב') (ל"ז ּבאֹומרֹו הּכתּוב ְְְֵֶֶַַָָֹׁשרמז
ּבני ע"ז) (ּתהּלים אֹומרֹו והּוא יֹוסף. ְְְְֲִִֵֵַֹיעקב
ּבחינת הּוא ּכי אמת חכמי ורמזּו ויֹוסף, ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָֹיעקב
ּפי ועל עצמֹו. ּכאֹות ׁשהּמּלּוי הּוא"ו ְְִִִֶַַַַָָמּלּוי

יֹוסף ּכי הּדקּדּוקים, ּכל יתיּׁשבּו זֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָהקּדמה
יּקרא לּׁשבטים אב ּובמדרגת יעקב ּבחינת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹהּוא
ּוכפי ויֹוסף, יעקב ּבני ּבאֹומרֹו ּכן ּגם ְְְְְֲִֵֵֵַַָָֹּכרׁשּום
ּבנים עֹוד מּמּנּו ׁשּיצאּו ליעקב ה' ּכׁשאמר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹזה
הּנבּואה הלּביׁש לא ולזה יֹוסף זה יעקב ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹזה
וגֹו' ּבני ב' לֹומר ּדקּדק ולזה ּבניו, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבׁשאר
ּבמדרגת לא יעקב ּבני ּבמדרגת ּפרּוׁש הם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַֹֹלי
ּכראּובן ואמר לבאר הֹוסיף ולזה ּבניו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּבני
ּכיעקב אב ּבמדרגת יֹוסף הרי ּומעּתה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָֹוׁשמעֹון,
ּכמֹו אחד ּבגדר הּבנים עם נמנה האב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָואין

הּׁשבטים: עם נמנה יעקב ְְֲִִִֵֶֶַַָֹׁשאין
B‚Â'.ז) ÔctÓ È‡a È‡Âלֹו אין זה ּכתּוב «¬ƒ¿…ƒƒ««¿ֵֶָ

ידּוע אין ּגם מּמּנּו, ּׁשּלמעלה מה עם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָקׁשר
לקח (רש"י, ז"ל ּׁשּפרׁשּו ּומה זֹו. הֹודעה ְֵֶֶַַַַָָָּכּונת
ׁשהטרחּתי ּפי על אף היא ּכּונתֹו ּכי ְְִִִִִֶַַַַָָטֹוב)
עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ּבארץ לּקבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלהֹוליכני
מקֹום הּוא ּכאן לא ּדבריהם לפי ּכאן. עד ְְְְִִֵֶַָָֹוכּו'
לֹו ּכׁשאמר ל') (מ"ז למעלה אּלא ְְְְִֶֶַַַָָָָהּדברים
לזה סמּו וגֹו', ּוקברּתני מּמצרים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּונׂשאתני



מ              
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ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡NÈ ‡iÂ∑ׁשכ ונסּתּלקה לברכם, מאפרים,ּבּקׁש לצאת ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי מּמּנּו, ינה ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

מּמנּׁשה ּובניו l‡ŒÈÓ‰.ויהּוא Ó‡iÂ∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו החייהחייהחייהחיי.מהיכן אוראוראוראור ְְִֵֶַָָ«…∆ƒ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

       ©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
   ©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

‰Êa∑הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו Ó‡iÂ.הראה »∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«…«
ÌÎ‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו רּוחי(הושע ּתרּגלּתי אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי "ואנכי : »∆»≈««¬»¬≈ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

זרֹועֹותיו על ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל החייהחייהחייהחיי.ּביעקב אוראוראוראור ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

     

        §¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³Ÿ¨Æ
    החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

        ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦§¦¥̧
    ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

‡ÏÈzÏlÙ∑עֹוד ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון "הביאי(ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲִִַָָָ
פלילה עׂשי ."עצה, ְֲִִֵָָ

       ©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨
Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ידיו לסמ לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם יֹוסף הֹוציאם ׁשּנׁשקם לאחר «≈≈…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּולברכם ÂÈt‡Ï.עליהם eÁzLiÂ∑אביו מּלפני לאחֹוריו .ּכׁשחזר ְְֲֵֶָָ«ƒ¿«¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ

‡ÔÈl:ח ÔÓ Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט ÈÏ ‰Èc Ôep‡ Èa È‰e‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep˜ Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי ÏekÈ ‡Ï eÈqÓ Ô˜È Ï‡NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È È˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙ÈÒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ÏÚיב „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

      

ּכּונתֹו מה עֹוד וגֹו'. ּבבאי ואני לֹומר לֹו ְְֲִִַַַַָָָָֹהיה
ּתבת עלי:ּבאֹומרֹו ְְֵַַָ

ÔÎ‡ׁשהּבנים מֹודיעֹו ּכי ּׁשּפרׁשּתי מה לפי »≈ְְִִִִִֵֶֶַַַָ
אּלּו הם מּמּנּו ׁשּיצאּו ּבהם ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּמבטח
סּבה הּוא ּכי וגֹו' ּבבאי ואני ּבאֹומרֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַָֹנתּכּון
ׁשּתמּות ּגרם ׁשהּוא לצד מּמׁש מּמּנּו יצאּו ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
סּבתי על ּפרּוׁש עלי מתה אֹומרֹו והּוא ְְִִֵֵֵַַָָָָרחל,
נּדרֹו ׁשּׁשהה ל"ז) פ' (ויק"ר ז"ל, ְְְִֶָָָּכאֹומרם
אׁשר עם ּכאֹומרֹו ׁשּקּלל הּקללה לצד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָאֹו
קּימת היתה ואּלּו יחיה לא אלהי את ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתמצא
מּיֹוסף יצאּו ועכׁשו מּמּנּו יֹוצאים היּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָרחל

רחל: ּבחינת ּגם יעקב ּבחינת ְְֲִִֵֶַַַַָֹׁשהּוא
„BÚיֹוסף את לרּצֹות יעקב ׁשּנתּכּון ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹאפׁשר

זמּנּה קדם אּמֹו מיתת סּבב אׁשר ְֲִִִֵֶֶַַַָֹעל
ּכראּובן ּבניו ב' החׁשיב אׁשר טעם ּכי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָואמר
מיתתּה, וקרב רחל עליו מתה ּכי לצד ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָוׁשמעֹון
ּכברת ּבעֹוד עֹוד לֹומר ּׁשהארי מה ְְְֱִִֶֶַַַַַוטעם
ׁשּנתּכּון ז"ל ּׁשּדרׁשּו מה לֹומר נתּכּון וגֹו' ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָארץ
וכּו': לאּמֹו עׂשה כן ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֶַַַָָֹלֹומר

B‚Â'.ח) Ï‡NÈ ‡iÂׁשנה י"ז והלא קׁשה ««¿ƒ¿»≈¿ֲֶַָָָֹ

ׁשֹואל ואי ּתֹורה ללמד לפניו יֹוׁשבים ְְְְִִֵֵָָָָֹהיּו
ּבהם ראה ּכי (ּתנחּומא) אמרּו ורז"ל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָעליהם,
וזה רׁשעים, מהם לצאת ׁשעתיד ׂשכלית ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָראּיה
ּפׁשּוטֹו. ּכפי הּכתּוב לפרׁש וצרי ּדרׁש, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּדר
עיניו ּכבדּו ׁשּיעקב הּכתּוב לנּו ּגּלה ּכי ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹוהּוא
ּולצד ּולהּכיר, לראֹות יכֹול היה ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַָָָֹֹמּזקן
לפניו עֹומדים אדם ּבני ב' ׁשראה הגם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָזה
לצד והּכירֹו מדּבר היה ׁשעּמֹו יֹוסף ְְְְִִִֵֵֶַַַָָלבד
יֹוסף ּבנ הּנה (ב') לֹו ׁשאמרּו ְְִִִֵֵֶֶָׁשהֹודיעּוהּו
ׁשאֹול לזה הּכירם לא והּבנים למעלה ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹּכאמּור

אּלה: מי עליהם ֲִֵֵֶֶַָׁשאל
„BÚהאב אהבת לעֹורר יעקב ׁשּנתּכּון ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפׁשר

ׁשּתהיה ּכדי ׁשּיברכם קדם הּבן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעל
ול והחּבה, האהבה ּבתגּברת ׁשאלהּברכה זה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אצלֹו החביב ּבנֹו מּפי ׁשּיׁשמע ּכדי אּלה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
סֹוד והּוא להם, מעיו ויהמּו הם ּבני ְְֱֵֵֶֶַַָָָלֹומר
ארחמּנּו רחם וגֹו' ּבֹו ּדּברי מּדי ל"א) ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָ(ירמיה

ְוגֹו':
B‚Â'.ט) ÈÏ Ô˙ L‡ּכׁשּזֹוכרים הּצּדיקים ּדר ¬∆»«ƒ¿ְְִִִֶֶֶַַ

ּכי לה' ּכבֹוד חֹולקים הּגיעם אׁשר ְֲִִִִֶַַָָהּטֹוב

חנן אׁשר הילדים ה') (ל"ג ּכאֹומרֹו הּנֹותן, ְְְֲִֵֶַַַָָהּוא
וגֹו': ְִֶֹאלהים

BÓB‡Âּגלּותֹו ּבימי אפּלּו ּכי הּפׁשט ּכפי ּבזה ¿¿ְְֲִִִִֵֶַָָָ
רמז ּגם ה'. חננֹו נכרּיה ְְֲִֶֶַַָָָָּבארץ
יֹוסף היה עתיד ּכי ל"ו:) (סֹוטה ז"ל ְֲִִֵַָָָָָָלמאמרם
אׁשת מעׂשה ידי ועל ׁשבטים י"ב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָלהֹוליד
ולא טּפֹות י' ידיו צּפרני מּבין נרזבּו ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹּפֹוטיפר
זה ּבזה ּבאֹומרֹו ׁשרמז והּוא ב', אּלא ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָנׁשארּו
אלהים לֹו נתן י"ב ּבמקֹום י"ב ְְְֱִִִִַַָָֹּבגימטרּיא
הּמׁשּפט: על ׁשּיֹורה אלהים לֹומר ודקּדק ְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹב'.

B‚Â'.י) Ï‡NÈ ÈÈÚÂלּמה לדעת צרי ¿≈≈ƒ¿»≈¿ִַַָָָָ
ּקׁשר ּומה זה, ּבמקֹום זֹו הֹודעה ְְִֶֶֶַָָָּכתיב
להם וּיּׁשק לֹו הּסמּו עם זה לדבר ְְִִֶֶַַַַָָָָָוׁשּיכּות

אֹומרֹו לדעת צרי עֹוד להם. להםויחּבק ְְִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּׁשני ואּולי אֹותם. וּיּׁשק לֹומר לֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָׁשהיה
ּכי חברּתּה מתרצת אחת ּכל אּלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּדקּדּוקים
ׁשּלא מחּבק היה מּזקן עיניו ׁשּכבדּו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלצד
הּנּׁשּוק ּבמקֹום ׁשּלא ּומנּׁשק החּבּוק ְְְִִִִֵֶַַַֹּבמקֹום

והבן: אֹותם אמר ולא להם אמר ְְְֵֶֶַַָָָָָָֹולזה

              

     ©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ
       ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−¥¨«

Ï‡NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈÙ‡Œ˙‡∑,הּבכֹור ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
לברכה .מיּמן ְְִָָָֻ

      ©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ§´
      ©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬

 §©¤−©§«
ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑מנּׁשה ּכי היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

עליו ימינֹו ׁשת לא כן ּפי על ואף החייהחייהחייהחיי.הּבכֹור, אוראוראוראור ְְְִִֵַַַָָָֹ

      ©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³
      §¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−

 החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ©©¬©¤«

      ©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³
        ̈¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤

̈¨«¤
È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑להׁשּתּלח הרגיל ּבחלֹום:מלא האלהים מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, אלי ««¿»«…≈…ƒְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

אל" ּבית האל אנכי וגֹו' ‡˙ÌÈÚp‰Œ.יעקב CÈ∑ואפרים ואין∑eb„ÈÂ.מנּׁשה ורבים, ׁשּפרים הּללּו ּכּדגים ְֲִֵֵֵַָָֹֹ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿ְְִִִֵֶַַָָָָ
ּבהם ׁשֹולטת הרע .עין ִֶֶֶַָָָ

        

הארהארהארהאר קרבקרבקרבקרב לרבלרבלרבלרב וידוידוידטז)ויד אתליא'.אראראראר(מח, 'עלמא היינ –יייהיאי הרכה חסידת, מבאר אתיא'. 'עלמא היינ – ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
'יחדא עילאה' 'יחדא המכת עני והא אתיא'. 'עלמא איריה ארת תא ית אתליא' 'עלמא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

החייהחייהחייהחייאה'. אוראוראוראור ַָָ

dÈÓÈaיג ÌÈÙ‡ ˙È ÔB‰ÈÂz ˙È ÛÒBÈ „e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ È˜Â Ï‡NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

LÈ‡יד ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈÙ‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡Îea¿»

‡È˙‰טו eÁÏÙ Èc ÈÈ Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈe»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז CÈ ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰ È˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

      

B‚Â'.יד) Èk ÂÈ„È ˙‡ ÏkNּתבת אמר ƒ≈∆»»ƒ¿ֵַַָ
על ׁשּפרׁשּו יׁש ,להפ טעם והּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַּכי
כן ּפי על ואף הּבכֹור מנּׁשה ּכי הּדר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַזה

ּׁשּקדםÔBÎp‰Âגֹו':ו מה לפי הּוא ּבעיני ְ¿«»ְְִֵֶַַַָ
יׂשראל עיני ּכי להֹודיע ְְִִִֵֵֵַַָָהּכתּוב
ּומי הּבכֹור הּוא מי הּכר יּוכל לא מּזקן ְְִִִֵֶַַַָֹֹּכבדּו
ּכי ּבדעּתֹו ּדן לבר ּכׁשרצה לזה הּצעיר, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
הּבכֹור לעׂשֹות מּוסרי ּבדר יסּדרם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָהמסּדר
אחד ּכל מקֹום ידע ּובזה המבר ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָלימינֹו
עׂשֹות, מחׁשבּתֹו על ּׁשעלה מה ועׂשה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָמהם
וא"ת ידיו את ׂשּכל הּכתּוב ׁשעּור הּוא ְְִִֵֶֶַָָָוזה
אמר לזה אחד ּכל ׁשל מקֹומֹו והּכיר ידע ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָמּנין
יהיה אֹותֹו ּכי ידע ּומּזה הּבכֹור מנּׁשה ְְְִִִִֶֶֶַַַָּכי

ידיו: ׂשּכל ולזה ְְִִֵֶָָָָלימין
ÛÒBÈ.טו) ˙‡ CÈÂליֹוסף ּברכה ראינּו לא «¿»∆∆≈ְְִֵָָָֹ

היא הּבנים ּברּכת ּכי ּפי' ורמּב"ן ְְְִִִִֵַַַָָָּכאן.
ּכי ּבזה נֹוחה הּדעת ואין וכּו'. יֹוסף ְְְִִֵֵֶַַַַָָּברּכת
הּנֹוגעים ּבדברים עצמֹו יֹוסף יתּבר לא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹלּמה

ויבר ּבתבת ּכי ּבעיני והּנכֹון ּבפרטּות. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאליו
ּתמיד ׁשּיהיה ליֹוסף ּבר ּכי הּכתּוב ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָרׁשם

:ְָֹמבר
„BÚ'פ (ב"ר ׁשאמרּו ּדבריהם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַָָיתּבאר

אברהם ּביד היה הּברכֹות ׁשּמפּתח ְְְְֵֶַַַַַָָָָָל"ט)
פ' (ׁשם ליעקב מסרֹו ויצחק ליצחק ְְְְְְְֲִִַָָָָָֹּומסרֹו
ויבר אֹומרֹו והּוא ליֹוסף, מסרֹו ויעקב ְְְְְְֲֵֶַַָָֹס"א)

הּברכֹות: מפּתח ּבידֹו מסר ּפרּוׁש ְְְְֵֵַַַַָָָוגֹו'
Ó‡iÂ.'וגֹו האהבההאלהים לעֹורר התחיל «…«ְְְֱֲִִִֵַָָָֹ

י"ח ּתפּלת ּכסדר הּקדמֹונים ְְְִִֵֶֶַַַׁשל
ואמר האבֹות ּבזכרֹון ׁשּמתחילין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּמתּפּללין
והזּכיר ויצחק אברהם וגֹו' אׁשר ְְְְְְֱֲִִִִֶַָָָָֹהאלהים
אתי הרעה האלהים ואמר ּבהצנע זכּותֹו ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹֹּגם
יעקב הּוא ּכי הּדר זה על זכּותֹו רמז ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹוכאן
רֹועה לפני ּכׂשה יתּבר לרצֹונֹו מתהּל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה
אבֹות זכּות ׁשּסּדר ואחר אֹותּה, ְְִֵֶֶַַָָָהרֹועה

וגֹו': הּמלא להתּפּלל ְְְְְִִִֵַַַָהתחיל
B‚Â'.טז) Ï‡b‰ C‡Ïn‰אׁשר ה' מאמר ּפרּוׁש ««¿»«…≈¿ֲֲֵֶַַ

קֹול ּכי מלא ׁשם יּקרא אליו ידידיו את ה' ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיצו
ּבאֹומרֹו ּכּונתֹו והּוא אׁש. להבֹות חֹוצב ְְְֲֵֵַַָָה'
ּבסעדם ּדה' ממרא ׁשּיהיה ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּמלא

אֹותם: ִֵָָויבר
‡wÈÂ.'וגֹו ׁשמי ּבהדרגתבהם ׁשּיהיּו ּפרּוׁש ¿ƒ»≈ְְְְְִִֵֶֶַַָָ

ּבעֹולם אדם ׁשאין ּוכׁשם אבֹות ְְֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁשה
ואין אבֹות מּג' ּבאחד לקלקל אֹו לנּתק ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָיכֹול

הם: כן ּכמֹו יחד ּבכּלן לֹומר ְְִֵֵַַַָָֻצרי
„BÚׁשּיּגיע ּפרּוׁש ּוגדּלה יקר לׁשֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָֻירצה

על והּוא אבֹות, לׁשם יקר ְְְְְֵֶַָָָָּבאמצעּותם
צּדיק אבי יגיל ּגיל כ"ג) (מׁשלי אֹומרֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַָּדר
ּבני זקנים עטרת י"ז) (ׁשם אֹומר הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָוכן
ההגּונה הכנתם ּבאמצעּות יהיה וזה ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָבנים,
אבֹותם: לאבֹות יקר ׁשּיּגיע עד הּיׁשר ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָָודרּכם

„BÚׁשמם הזּכרת חּבּוב להם יהיה ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹירמז
יצחק אברהם ׁשם הזּכרת ּכחּבּוב ה' ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָלפני
(ירמיה הּנביא ׁשאמר ּתמצא כן ּוכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹויעקב,
ּדּברי מּדי ּכי וגֹו' אפרים לי יּקיר הבן ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַל"א)



מי               

     ©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡NÈ ‡iÂ∑ׁשכ ונסּתּלקה לברכם, מאפרים,ּבּקׁש לצאת ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי מּמּנּו, ינה ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

מּמנּׁשה ּובניו l‡ŒÈÓ‰.ויהּוא Ó‡iÂ∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו החייהחייהחייהחיי.מהיכן אוראוראוראור ְְִֵֶַָָ«…∆ƒ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

       ©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
   ©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

‰Êa∑הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו Ó‡iÂ.הראה »∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«…«
ÌÎ‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו רּוחי(הושע ּתרּגלּתי אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי "ואנכי : »∆»≈««¬»¬≈ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

זרֹועֹותיו על ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל החייהחייהחייהחיי.ּביעקב אוראוראוראור ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

     

        §¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³Ÿ¨Æ
    החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«
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    ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

‡ÏÈzÏlÙ∑עֹוד ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון "הביאי(ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲִִַָָָ
פלילה עׂשי ."עצה, ְֲִִֵָָ

       ©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨
Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ידיו לסמ לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם יֹוסף הֹוציאם ׁשּנׁשקם לאחר «≈≈…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּולברכם ÂÈt‡Ï.עליהם eÁzLiÂ∑אביו מּלפני לאחֹוריו .ּכׁשחזר ְְֲֵֶָָ«ƒ¿«¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ

‡ÔÈl:ח ÔÓ Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט ÈÏ ‰Èc Ôep‡ Èa È‰e‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep˜ Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי ÏekÈ ‡Ï eÈqÓ Ô˜È Ï‡NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È È˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙ÈÒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ÏÚיב „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

      

ּכּונתֹו מה עֹוד וגֹו'. ּבבאי ואני לֹומר לֹו ְְֲִִַַַַָָָָֹהיה
ּתבת עלי:ּבאֹומרֹו ְְֵַַָ

ÔÎ‡ׁשהּבנים מֹודיעֹו ּכי ּׁשּפרׁשּתי מה לפי »≈ְְִִִִִֵֶֶַַַָ
אּלּו הם מּמּנּו ׁשּיצאּו ּבהם ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּמבטח
סּבה הּוא ּכי וגֹו' ּבבאי ואני ּבאֹומרֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַָֹנתּכּון
ׁשּתמּות ּגרם ׁשהּוא לצד מּמׁש מּמּנּו יצאּו ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
סּבתי על ּפרּוׁש עלי מתה אֹומרֹו והּוא ְְִִֵֵֵַַָָָָרחל,
נּדרֹו ׁשּׁשהה ל"ז) פ' (ויק"ר ז"ל, ְְְִֶָָָּכאֹומרם
אׁשר עם ּכאֹומרֹו ׁשּקּלל הּקללה לצד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָאֹו
קּימת היתה ואּלּו יחיה לא אלהי את ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתמצא
מּיֹוסף יצאּו ועכׁשו מּמּנּו יֹוצאים היּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָרחל

רחל: ּבחינת ּגם יעקב ּבחינת ְְֲִִֵֶַַַַָֹׁשהּוא
„BÚיֹוסף את לרּצֹות יעקב ׁשּנתּכּון ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹאפׁשר

זמּנּה קדם אּמֹו מיתת סּבב אׁשר ְֲִִִֵֶֶַַַָֹעל
ּכראּובן ּבניו ב' החׁשיב אׁשר טעם ּכי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָואמר
מיתתּה, וקרב רחל עליו מתה ּכי לצד ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָוׁשמעֹון
ּכברת ּבעֹוד עֹוד לֹומר ּׁשהארי מה ְְְֱִִֶֶַַַַַוטעם
ׁשּנתּכּון ז"ל ּׁשּדרׁשּו מה לֹומר נתּכּון וגֹו' ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָארץ
וכּו': לאּמֹו עׂשה כן ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֶַַַָָֹלֹומר

B‚Â'.ח) Ï‡NÈ ‡iÂׁשנה י"ז והלא קׁשה ««¿ƒ¿»≈¿ֲֶַָָָֹ

ׁשֹואל ואי ּתֹורה ללמד לפניו יֹוׁשבים ְְְְִִֵֵָָָָֹהיּו
ּבהם ראה ּכי (ּתנחּומא) אמרּו ורז"ל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָעליהם,
וזה רׁשעים, מהם לצאת ׁשעתיד ׂשכלית ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָראּיה
ּפׁשּוטֹו. ּכפי הּכתּוב לפרׁש וצרי ּדרׁש, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּדר
עיניו ּכבדּו ׁשּיעקב הּכתּוב לנּו ּגּלה ּכי ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹוהּוא
ּולצד ּולהּכיר, לראֹות יכֹול היה ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַָָָֹֹמּזקן
לפניו עֹומדים אדם ּבני ב' ׁשראה הגם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָזה
לצד והּכירֹו מדּבר היה ׁשעּמֹו יֹוסף ְְְְִִִֵֵֶַַַָָלבד
יֹוסף ּבנ הּנה (ב') לֹו ׁשאמרּו ְְִִִֵֵֶֶָׁשהֹודיעּוהּו
ׁשאֹול לזה הּכירם לא והּבנים למעלה ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹּכאמּור

אּלה: מי עליהם ֲִֵֵֶֶַָׁשאל
„BÚהאב אהבת לעֹורר יעקב ׁשּנתּכּון ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפׁשר

ׁשּתהיה ּכדי ׁשּיברכם קדם הּבן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעל
ול והחּבה, האהבה ּבתגּברת ׁשאלהּברכה זה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אצלֹו החביב ּבנֹו מּפי ׁשּיׁשמע ּכדי אּלה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
סֹוד והּוא להם, מעיו ויהמּו הם ּבני ְְֱֵֵֶֶַַָָָלֹומר
ארחמּנּו רחם וגֹו' ּבֹו ּדּברי מּדי ל"א) ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָ(ירמיה

ְוגֹו':
B‚Â'.ט) ÈÏ Ô˙ L‡ּכׁשּזֹוכרים הּצּדיקים ּדר ¬∆»«ƒ¿ְְִִִֶֶֶַַ

ּכי לה' ּכבֹוד חֹולקים הּגיעם אׁשר ְֲִִִִֶַַָָהּטֹוב

חנן אׁשר הילדים ה') (ל"ג ּכאֹומרֹו הּנֹותן, ְְְֲִֵֶַַַָָהּוא
וגֹו': ְִֶֹאלהים

BÓB‡Âּגלּותֹו ּבימי אפּלּו ּכי הּפׁשט ּכפי ּבזה ¿¿ְְֲִִִִֵֶַָָָ
רמז ּגם ה'. חננֹו נכרּיה ְְֲִֶֶַַָָָָּבארץ
יֹוסף היה עתיד ּכי ל"ו:) (סֹוטה ז"ל ְֲִִֵַָָָָָָלמאמרם
אׁשת מעׂשה ידי ועל ׁשבטים י"ב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָלהֹוליד
ולא טּפֹות י' ידיו צּפרני מּבין נרזבּו ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹּפֹוטיפר
זה ּבזה ּבאֹומרֹו ׁשרמז והּוא ב', אּלא ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָנׁשארּו
אלהים לֹו נתן י"ב ּבמקֹום י"ב ְְְֱִִִִַַָָֹּבגימטרּיא
הּמׁשּפט: על ׁשּיֹורה אלהים לֹומר ודקּדק ְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹב'.

B‚Â'.י) Ï‡NÈ ÈÈÚÂלּמה לדעת צרי ¿≈≈ƒ¿»≈¿ִַַָָָָ
ּקׁשר ּומה זה, ּבמקֹום זֹו הֹודעה ְְִֶֶֶַָָָּכתיב
להם וּיּׁשק לֹו הּסמּו עם זה לדבר ְְִִֶֶַַַַָָָָָוׁשּיכּות

אֹומרֹו לדעת צרי עֹוד להם. להםויחּבק ְְִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּׁשני ואּולי אֹותם. וּיּׁשק לֹומר לֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָׁשהיה
ּכי חברּתּה מתרצת אחת ּכל אּלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּדקּדּוקים
ׁשּלא מחּבק היה מּזקן עיניו ׁשּכבדּו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלצד
הּנּׁשּוק ּבמקֹום ׁשּלא ּומנּׁשק החּבּוק ְְְִִִִֵֶַַַֹּבמקֹום

והבן: אֹותם אמר ולא להם אמר ְְְֵֶֶַַָָָָָָֹולזה
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ּבהם ׁשֹולטת הרע .עין ִֶֶֶַָָָ
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:‡Ú‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

      

B‚Â'.יד) Èk ÂÈ„È ˙‡ ÏkNּתבת אמר ƒ≈∆»»ƒ¿ֵַַָ
על ׁשּפרׁשּו יׁש ,להפ טעם והּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַּכי
כן ּפי על ואף הּבכֹור מנּׁשה ּכי הּדר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַזה

ּׁשּקדםÔBÎp‰Âגֹו':ו מה לפי הּוא ּבעיני ְ¿«»ְְִֵֶַַַָ
יׂשראל עיני ּכי להֹודיע ְְִִִֵֵֵַַָָהּכתּוב
ּומי הּבכֹור הּוא מי הּכר יּוכל לא מּזקן ְְִִִֵֶַַַָֹֹּכבדּו
ּכי ּבדעּתֹו ּדן לבר ּכׁשרצה לזה הּצעיר, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
הּבכֹור לעׂשֹות מּוסרי ּבדר יסּדרם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָהמסּדר
אחד ּכל מקֹום ידע ּובזה המבר ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָלימינֹו
עׂשֹות, מחׁשבּתֹו על ּׁשעלה מה ועׂשה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָמהם
וא"ת ידיו את ׂשּכל הּכתּוב ׁשעּור הּוא ְְִִֵֶֶַָָָוזה
אמר לזה אחד ּכל ׁשל מקֹומֹו והּכיר ידע ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָמּנין
יהיה אֹותֹו ּכי ידע ּומּזה הּבכֹור מנּׁשה ְְְִִִִֶֶֶַַַָּכי

ידיו: ׂשּכל ולזה ְְִִֵֶָָָָלימין
ÛÒBÈ.טו) ˙‡ CÈÂליֹוסף ּברכה ראינּו לא «¿»∆∆≈ְְִֵָָָֹ

היא הּבנים ּברּכת ּכי ּפי' ורמּב"ן ְְְִִִִֵַַַָָָּכאן.
ּכי ּבזה נֹוחה הּדעת ואין וכּו'. יֹוסף ְְְִִֵֵֶַַַַָָּברּכת
הּנֹוגעים ּבדברים עצמֹו יֹוסף יתּבר לא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹלּמה

ויבר ּבתבת ּכי ּבעיני והּנכֹון ּבפרטּות. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאליו
ּתמיד ׁשּיהיה ליֹוסף ּבר ּכי הּכתּוב ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָרׁשם

:ְָֹמבר
„BÚ'פ (ב"ר ׁשאמרּו ּדבריהם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַָָיתּבאר

אברהם ּביד היה הּברכֹות ׁשּמפּתח ְְְְֵֶַַַַַָָָָָל"ט)
פ' (ׁשם ליעקב מסרֹו ויצחק ליצחק ְְְְְְְֲִִַָָָָָֹּומסרֹו
ויבר אֹומרֹו והּוא ליֹוסף, מסרֹו ויעקב ְְְְְְֲֵֶַַָָֹס"א)

הּברכֹות: מפּתח ּבידֹו מסר ּפרּוׁש ְְְְֵֵַַַַָָָוגֹו'
Ó‡iÂ.'וגֹו האהבההאלהים לעֹורר התחיל «…«ְְְֱֲִִִֵַָָָֹ

י"ח ּתפּלת ּכסדר הּקדמֹונים ְְְִִֵֶֶַַַׁשל
ואמר האבֹות ּבזכרֹון ׁשּמתחילין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּמתּפּללין
והזּכיר ויצחק אברהם וגֹו' אׁשר ְְְְְְֱֲִִִִֶַָָָָֹהאלהים
אתי הרעה האלהים ואמר ּבהצנע זכּותֹו ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹֹּגם
יעקב הּוא ּכי הּדר זה על זכּותֹו רמז ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹוכאן
רֹועה לפני ּכׂשה יתּבר לרצֹונֹו מתהּל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה
אבֹות זכּות ׁשּסּדר ואחר אֹותּה, ְְִֵֶֶַַָָָהרֹועה

וגֹו': הּמלא להתּפּלל ְְְְְִִִֵַַַָהתחיל
B‚Â'.טז) Ï‡b‰ C‡Ïn‰אׁשר ה' מאמר ּפרּוׁש ««¿»«…≈¿ֲֲֵֶַַ

קֹול ּכי מלא ׁשם יּקרא אליו ידידיו את ה' ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיצו
ּבאֹומרֹו ּכּונתֹו והּוא אׁש. להבֹות חֹוצב ְְְֲֵֵַַָָה'
ּבסעדם ּדה' ממרא ׁשּיהיה ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּמלא

אֹותם: ִֵָָויבר
‡wÈÂ.'וגֹו ׁשמי ּבהדרגתבהם ׁשּיהיּו ּפרּוׁש ¿ƒ»≈ְְְְְִִֵֶֶַַָָ

ּבעֹולם אדם ׁשאין ּוכׁשם אבֹות ְְֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁשה
ואין אבֹות מּג' ּבאחד לקלקל אֹו לנּתק ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָיכֹול

הם: כן ּכמֹו יחד ּבכּלן לֹומר ְְִֵֵַַַָָֻצרי
„BÚׁשּיּגיע ּפרּוׁש ּוגדּלה יקר לׁשֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָֻירצה

על והּוא אבֹות, לׁשם יקר ְְְְְֵֶַָָָָּבאמצעּותם
צּדיק אבי יגיל ּגיל כ"ג) (מׁשלי אֹומרֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַָּדר
ּבני זקנים עטרת י"ז) (ׁשם אֹומר הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָוכן
ההגּונה הכנתם ּבאמצעּות יהיה וזה ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָבנים,
אבֹותם: לאבֹות יקר ׁשּיּגיע עד הּיׁשר ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָָודרּכם

„BÚׁשמם הזּכרת חּבּוב להם יהיה ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹירמז
יצחק אברהם ׁשם הזּכרת ּכחּבּוב ה' ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָלפני
(ירמיה הּנביא ׁשאמר ּתמצא כן ּוכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹויעקב,
ּדּברי מּדי ּכי וגֹו' אפרים לי יּקיר הבן ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַל"א)



מב              

     

      ©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦©§¦²©¬Ÿ¤§©−¦
       ©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²¥©¬«Ÿ

  ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
ÂÈ‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

       ©Ÿ¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ¦¬
 החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור §¦«§−©Ÿ«

      ©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
       ¦«§¤§¨−§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½
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ÈzÚ„È È ÈzÚ„È∑הּבכֹור B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚlŒ‰È‰È ‡e‰ŒÌb∑ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מּמּנּו, לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ידֹו על נס עֹוׂשה epnÓ.הּוא Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â∑וילּמד הארץ את ׁשּינחיל מּמּנּו, לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד ֵֶַָ¿»»ƒ«»…ƒ¿«ƒ∆ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ליׂשראל ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ.ּתֹורה ‰È‰È BÚÊÂ∑,ּוׁשמֹו ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם וירחּכׁשּיעמּכל ּבגבעֹון חּמה יד ְְִֵָָ¿«¿ƒ¿∆¿…«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

אּילֹון .ּבעמק ְֵֶַָ

        

יהיהיהיה מלאמלאמלאמלא יהיהיהיהיהיהיהיה וזרעוזרעוזרעוזרע ממממ יגליגליגליגל טהטהטהטה אחיואחיואחיואחיו לואלואלואליט)וא ז(מח, ברכה הכר, מנה, את יעקב ר לא מע לאל: י ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
ענינ היינ ,("אר פה את בריה" מ) 'המכה' ר 'רכה' הה ,והעני .טה מאחיו גל – עצמיילהמילהמילהמלהמ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ולא ,רקמ לחלחלחלחבר א יומ ,מאפרי יגל נה ברכת לפעל יעקב יכל היה לא לכ קר. ק אינ בר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
קר. הב החייהחייהחייהחייהא אוראוראוראור ַַַָָ

ÏÚיז dÈÓÈ „È È‰e‡ ÈeL È‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡e ÌÈÙ‡„ ‡LÈ≈»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈÙ‡„ ‡LÈ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח È‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

‡Ûיט ‡Ú„È È ‡Ú„È Ó‡Â È‰e‡ ÈÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ìe ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰Be dpÓ ÈbÒÈ ‡ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

      

ּבעיני נתיּקר אפרים ׁשל ׁשמֹו ּכי הרי וגֹו', ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַבֹו
יתרה: וחּבה ּבחׁשק ּומזּכירֹו ְְְְִִֵֵֶַָָה'

e‚„ÈÂ.'וגֹו ּׁשּפרׁשּתילרב מה ּדר על הּכּונה ¿ƒ¿ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ויבר כ"ב) (א' ּבּפסּוק ּבראׁשית ְְְִֵֶַַָָּבפ'
לברכם ה' הצר ּכי ּבּדגים האמּור וגֹו' ְְְְִִַַָָָָָָֹֻאתם
האחרֹון ּבּקצה נגּדי הּוא ּדירתם ׁשּמקֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָלצד
הּמֹוליד ּכח ּבהם הגּדיל לזה הּלדה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבחינת
ׁשּידגּו יעקב אמר וכאן ּבּמים, אפי' ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֹלהֹוליד
זה ּגדר להם ויהיה הּלדה ּברּבּוי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכדגים
מּברּכת ּגדֹולה ּברכתם ּתהיה זה ּוכפי ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּבארץ,
לֹומר ודקּדק והבן. ּבּמים להיֹותם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּדגים

נחּבא ׁשּיהיּו רמז ּדרּבקרב על ּבפנים ים ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבזמן ל"ו:) (סֹוטה יהֹוׁשע להם ּׁשאמר ְְִֶֶַַַַָָָֻמה
החּביאּו לכּו ּבהם יעקב ּברּכת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹׁשּנתקּימה
הּכתּוב ּפרׁש יהֹוׁשע ּכי ּביערים, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻעצמכם
נ"ה:) (ּברכֹות ּבזה ּדרׁשה ויׁש ְְְְֵֵֵֶָָָָּכפרּוׁשנּו.
ׁשֹולטת הרע עין ׁשאין לדגים ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהמׁשילם
ּפרּוׁש הארץ ּבקרב אֹומרֹו זה ּוכפי ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָּבהם,
ּבגדר הם ּובזה הארץ, ּבקרב ׁשּיהיּו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהגם

מהּדגים: ְִֵֶַָעליֹון
‡È.יח) ÔÎ ‡Ï 'B‚Â ÛÒBÈ Ó‡iÂטעם «…∆≈¿…≈»ƒַַ

אבי כן לא הּדברים אּלה ּכל ְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהארי

וגֹו': ימינ ׂשים לֹומר עֹוד וחזר הּבכר זה ְְְְְִִִֶַַַָֹּכי
‰p‰'הא ּדרכים, מּב' ּבאחד יֹוסף נסּתּפק ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַָָָ

לקּוחים היּו הּבנים ּכי יעקב ׁשחׁשב ְֲִִִֶַַַָָָֹהּוא
יּקח ּכי הּדבר וידּוע ּברכה ּבׁשעת יֹוסף ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָּביד
יהיּו זה ּוכפי הּצעיר ּובׂשמאלֹו הּבכֹור ְְְְִִִִִִֶַַָֹּבימינֹו
לימינֹו, והּצעיר לׂשמאלֹו הּבכֹור יעקב ְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹלפני
הּבכֹור מנּׁשה ּכי ידיו את ׂשּכל ּכן על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָואׁשר
ׁשּבכּונת ב' ודר ימינֹו, ּביד אביו יׂשים ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָואֹותֹו
ראׁש על ימינֹו לׂשּום ידיו את ׂשּכל ְְִִֵֵֶַַַָָָֹהמכּון
היא ּכּונתֹו אם ּבתחּלה לֹו אמר לזה ְִִִִִֶַַַָָָָָָהּצעיר,
לימינֹו הּבכֹור ּבידֹו אביהם לקחם ּכי ְְְְְֲִִִִֶַָָָָלחׁשבֹו
חֹוׁשב ׁשאּתה ּכמֹו אבי כן לא אמר יֹוסף ְִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשל
סדּורים ּכי יֹודע אּתה ואם הּבכֹור, זה ְְְִִִִֵֶַַַָּכי
ימינ מֹונע ׁשאּתה אּלא וגֹו' לימינ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּבכֹור
ּפרּוׁש ראׁשֹו על ימינ ׂשים אמר לזה ְְְִִֵֵֶַַַָָֹמהּבכֹור
מה ידעּת ּוכבר מּבעליה, הּטֹובה ּתמנע ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָלּמה

זה: ּדבר ֶֶַָָָּׁשּגרם
B‚Â'.יט) ÈzÚ„È Ó‡iÂ ÂÈ‡ Ô‡ÓÈÂאֹומרֹו «¿»≈»ƒ«…∆»«¿ƒ¿ְ

אביו יד לסמ רֹוצה ׁשהיה לצד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹוימאן,
ידעּתי, בני ידעּתי לֹומר וכפל אֹותּה, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָלהסיר

ּדברי לב' להׁשיבֹו ּכמֹונתּכּון ׁשאמר ם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ּכי אבי כן לא ׁשאמרּת מה ּכנגד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּפרׁשנּו,

ׁשּסדּורים חֹוׁשב ׁשאני ּכמֹו ולא הּבכר ְְְְֲִִֵֶֶֶַֹֹזה
ּומן ּפרּוׁש ּבני ּבאֹומרֹו ורמז בני ידעּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָּבהפ
ולא ימיני לפני ימינ ּתחׁשיב לא ְְְְְְְִִִִִֵַַָֹֹהּסתם
ּוכנגד ,לימינ ולא לימיני הּבכֹור אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹּתסּדרם
ּבאֹומר הּבכֹורה מׁשּפט לעׂשֹות ּׁשהֹורתני ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָמה
ּובכלל זה ּגם ידעּתי ראׁשֹו על ימינ ְְְְִִִִֶַַַַָֹׂשים
זה מּדבר המסּובב ידיעת ּגם נכנסה זֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָידיעה
ּפרּוׁש יגּדל הּוא ּגם ואמר ליֹוסף, ּכן ְְְֲִֵֵֵַַַָָּבעׂשֹות
יגּדל אּלא ׁשפלה ּבמדרגה ׁשהּוא ּתחׁשב ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ּברכתי לצד לא ּפרּוׁש וגֹו' ואּולם לעם, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹויהיה
מלא יהיה וזרעֹו מּמּנּו ּׁשּיצא מה לצד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאּלא
לעתיד הּבכֹור, זה זה ׁשּבזמן הגם לזה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּגֹוים,
(ּתנחּומא) ז"ל ּכאֹומרם ּגדֹול יֹותר הּקטן ְְְְִֵֶַַָָָָָיהיה
יהֹוׁשע מּמּנּו יצא וזה ּגדעֹון מּמּנּו יצא ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּזה
נׁשמת ּבׂשרׁש היתה זֹו ׁשלׁשלת הּסתם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָּומן
אני ּכן על ואׁשר יעקב ּברּכת מּבלי ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַֹהּׁשבט

לּבכֹור: ְְִַַמקּדימֹו
B‡,טענֹותי ּכל ידעּתי הּדר זה על ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָירצה

אּלא גרם זה לא ּגרם, זה ּכי ּׁשרמזּת ְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּומה
העֹובר לכל ׁשּגרם הּוא ּבני ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶַָָָּבני
ב' ּפעם ידעּתי ואֹומרֹו .ּודברי ְְְְֲִֶֶַַַַָָּבחלֹומֹותי
ואּולם וגֹו' הּוא ּגם מּמּנה למּטה עם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָנמׁשכת
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§©¤«
Ï‡NÈ CÈ Ea∑"וכמנּׁשה ּכאפרים אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ּבברכתם יברכם ּבניו, את לבר .הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ÌÈÙ‡Œ˙‡ ÌNiÂ∑לפני הּנׂשיאיםּבברכתֹו, ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו החייהחייהחייהחיי.מנּׁשה, אוראוראוראור «»∆∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻ

       ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³¡Ÿ¦Æ
    החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

        ©«£¦º¨©¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³¨©̧§¦Æ
   ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

EÏ Èz˙ È‡Â∑,ּבקבּורתי להתעּסק טֹורח ׁשאּתה ׁשכם,לפי זֹו זֹו? ואי ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם «¬ƒ»«ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
כד)ׁשּנאמר: ּבׁשכם"(יהושע קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר יֹוסף עצמֹות EÈÁ‡ŒÏÚ."ואת „Á‡ ÌÎL∑ׁשכם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ¿∆««««∆ְֶ

ל ּתהיה היא אחימּמׁש, על יתרה אחד ÈzL˜e.חלק ÈaÁa∑נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי את ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא אחד", "ׁשכם אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכל

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', חלקים, כא)ׁשני ּתׁשית(תהלים ׁשכם", תׁשיתמֹו "ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לחלקים. לפני ס)ׂשֹונאי ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה חלקֹו,(הושע איׁש ירּצחּוֿׁשכמה", ג)"ּדר אחד"(צפניה ׁשכם ."לעבדֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÈÓ‡‰ „iÓ ÈzÁ˜Ï L‡∑פיו ּבאמרי אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר אמֹורי. מעׂשה ׁשעׂשה עׂשו, ÈaÁa.מּיד ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ¿«¿ƒ
ÈzL˜e∑חכמתי ולענּיּות(ּותפּלתיהיא זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש אפׁשר ּדאי ׁשּכתב ּברא"ם ועּין ¿«¿ƒְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לׁשמעֹון ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, לפרׁש אפׁשר אי הכי ּבלאו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדעּתי,

ודֹוק ליֹוסף, ולא .)ולוי, ְְְְִֵֵֹ
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ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות אחריםּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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ÈB‡ ˙ÈL‡Â∑מּימיו קרי ראה ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)היא יב)ּכחי, אֹון(הושע "מצאתי ¿≈ƒƒְִִִִִֶֶָָָָָָֹƒְִִָָֹ

CÈכ Ca ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈe¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈÙ‡k ÈÈ CÈeLÈ ÓÈÓÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈÙ‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

È‰ÈÂכא ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú‡Ï ÔBÎ˙È È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב ÏÚ ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙ÈÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚe¿»ƒ

ÈeÁ‡Âא eLpk˙‡ Ó‡Â È‰BÏ ˜ÚÈ ‡˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È ÚÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

‡ÔÙÏeב eÏÈa˜Â ˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe‡ Ï‡NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג CÏ Èt˜z LÈÂ ÈÏÈÁ z‡ ÈÎea Ôe‡¿≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙eÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

      

מהּגדֹול יגּדל ׁשהּקטן ּבנבּואה ׁשּידע ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוגֹו'
ּדּמה אׁשר מהחזֹון הפ לעׂשֹות יכֹול ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָואינֹו

הּוא: ּברּו האדֹון ְָָָָּבידֹו
B‚Â'.כ) Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia ÌÎÈÂּפרּוׁש «¿»¿≈««≈…¿ֵ

ׁשאין ּגדר עד ּברכֹות ּכ ּכל אֹותם ְֵֵֵֵֶַָָָָָּבר
ּב אֹומרים ׁשהּכל עד מּמּנה למעלה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹּברכה

ואֹומרֹו יׂשראל. לבר אפריםראּוי את וּיׂשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבאמ ּפרּוׁש מקֹוםוגֹו' קבע זה ּדּבּור צעּות ְְְִֵֶֶַָָָ

זה הּוא מי ּכי למנּׁשה קדם לּצעיר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹלמעלה

אבינּו יעקב מטּבע יׁשּנה אׁשר יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּבני
ּוכאפרים ּכמנּׁשה אלהים יׂשימ לבנֹו ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַֹֹויאמר
מנּׁשה קדם אפרים ּכי לאֹות זה מאמר ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹוהיה

ּדבר: ְָָָלכל
B‚Â'.כא) ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰Â 'B‚Â Ï‡NÈ Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»≈¿¿»»¡…ƒ¿

אֹומרֹו ׁשּלאּכּונת ּפרּוׁש וגֹו' מת אנכי ְְִֵֵֶַַָָֹֹ
הּׁשכינה ּתסּתּלק יעקב ּבמֹות ּכי ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹיחׁשבּו
עּמהם. אלהים יהיה ימּות אפּלּו אּלא ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹמּביניהם
נפקדים ׁשּיהיּו הֹודיעֹו וגֹו' והׁשיב ְְְְְְִִִִִֵֶָואֹומרֹו

לֹומר ודקּדק ּבּדבר, ספק ּבאין ׁשבּותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָָלׁשּוב
והם נּתנה לאבֹות הארץ ּכי אבֹותיכם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָארץ
ּבידי יׁש ּומעּתה מצרים ליֹוצאי לא ּבּה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹזכּו
ּתצּדק ּבזה ּכי וגֹו' אחד ׁשכם ל ְְְְִֵֶֶַַַָָֻלתת
נתּתי ואני אֹומרֹו והּוא אליו, מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהּנתינה
פ' רּבה (ּבראׁשית רז"ל לדברי וגם וגֹו'. ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָל
יעקב ּבני ׁשּבאּו ּכמׁשמעּה זֹו ׁשכם ּכי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹצ"ג)
אבֹות זכּות זּולת כן ּפי על אף חלליה, ְֲִֵֶַַַַָָָעל

ּבניו: ולא יעקב ּבּה יזּכה לא ְְֲִֶֶַָָָָָֹֹֹּבארץ
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Ï‡NÈ CÈ Ea∑"וכמנּׁשה ּכאפרים אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ּבברכתם יברכם ּבניו, את לבר .הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ÌÈÙ‡Œ˙‡ ÌNiÂ∑לפני הּנׂשיאיםּבברכתֹו, ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו החייהחייהחייהחיי.מנּׁשה, אוראוראוראור «»∆∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻ
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    החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

        ©«£¦º¨©¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³¨©̧§¦Æ
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EÏ Èz˙ È‡Â∑,ּבקבּורתי להתעּסק טֹורח ׁשאּתה ׁשכם,לפי זֹו זֹו? ואי ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם «¬ƒ»«ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
כד)ׁשּנאמר: ּבׁשכם"(יהושע קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר יֹוסף עצמֹות EÈÁ‡ŒÏÚ."ואת „Á‡ ÌÎL∑ׁשכם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ¿∆««««∆ְֶ

ל ּתהיה היא אחימּמׁש, על יתרה אחד ÈzL˜e.חלק ÈaÁa∑נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי את ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא אחד", "ׁשכם אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכל

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', חלקים, כא)ׁשני ּתׁשית(תהלים ׁשכם", תׁשיתמֹו "ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לחלקים. לפני ס)ׂשֹונאי ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה חלקֹו,(הושע איׁש ירּצחּוֿׁשכמה", ג)"ּדר אחד"(צפניה ׁשכם ."לעבדֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÈÓ‡‰ „iÓ ÈzÁ˜Ï L‡∑פיו ּבאמרי אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר אמֹורי. מעׂשה ׁשעׂשה עׂשו, ÈaÁa.מּיד ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ¿«¿ƒ
ÈzL˜e∑חכמתי ולענּיּות(ּותפּלתיהיא זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש אפׁשר ּדאי ׁשּכתב ּברא"ם ועּין ¿«¿ƒְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לׁשמעֹון ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, לפרׁש אפׁשר אי הכי ּבלאו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדעּתי,

ודֹוק ליֹוסף, ולא .)ולוי, ְְְְִֵֵֹ
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ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות אחריםּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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ÈB‡ ˙ÈL‡Â∑מּימיו קרי ראה ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)היא יב)ּכחי, אֹון(הושע "מצאתי ¿≈ƒƒְִִִִִֶֶָָָָָָֹƒְִִָָֹ

CÈכ Ca ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈe¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈÙ‡k ÈÈ CÈeLÈ ÓÈÓÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈÙ‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

È‰ÈÂכא ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú‡Ï ÔBÎ˙È È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב ÏÚ ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙ÈÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚe¿»ƒ

ÈeÁ‡Âא eLpk˙‡ Ó‡Â È‰BÏ ˜ÚÈ ‡˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È ÚÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

‡ÔÙÏeב eÏÈa˜Â ˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe‡ Ï‡NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג CÏ Èt˜z LÈÂ ÈÏÈÁ z‡ ÈÎea Ôe‡¿≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙eÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

      

מהּגדֹול יגּדל ׁשהּקטן ּבנבּואה ׁשּידע ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוגֹו'
ּדּמה אׁשר מהחזֹון הפ לעׂשֹות יכֹול ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָואינֹו

הּוא: ּברּו האדֹון ְָָָָּבידֹו
B‚Â'.כ) Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia ÌÎÈÂּפרּוׁש «¿»¿≈««≈…¿ֵ

ׁשאין ּגדר עד ּברכֹות ּכ ּכל אֹותם ְֵֵֵֵֶַָָָָָּבר
ּב אֹומרים ׁשהּכל עד מּמּנה למעלה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹּברכה

ואֹומרֹו יׂשראל. לבר אפריםראּוי את וּיׂשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבאמ ּפרּוׁש מקֹוםוגֹו' קבע זה ּדּבּור צעּות ְְְִֵֶֶַָָָ

זה הּוא מי ּכי למנּׁשה קדם לּצעיר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹלמעלה

אבינּו יעקב מטּבע יׁשּנה אׁשר יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּבני
ּוכאפרים ּכמנּׁשה אלהים יׂשימ לבנֹו ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַֹֹויאמר
מנּׁשה קדם אפרים ּכי לאֹות זה מאמר ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹוהיה

ּדבר: ְָָָלכל
B‚Â'.כא) ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰Â 'B‚Â Ï‡NÈ Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»≈¿¿»»¡…ƒ¿

אֹומרֹו ׁשּלאּכּונת ּפרּוׁש וגֹו' מת אנכי ְְִֵֵֶַַָָֹֹ
הּׁשכינה ּתסּתּלק יעקב ּבמֹות ּכי ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹיחׁשבּו
עּמהם. אלהים יהיה ימּות אפּלּו אּלא ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹמּביניהם
נפקדים ׁשּיהיּו הֹודיעֹו וגֹו' והׁשיב ְְְְְְִִִִִֵֶָואֹומרֹו

לֹומר ודקּדק ּבּדבר, ספק ּבאין ׁשבּותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָָלׁשּוב
והם נּתנה לאבֹות הארץ ּכי אבֹותיכם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָארץ
ּבידי יׁש ּומעּתה מצרים ליֹוצאי לא ּבּה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹזכּו
ּתצּדק ּבזה ּכי וגֹו' אחד ׁשכם ל ְְְְִֵֶֶַַַָָֻלתת
נתּתי ואני אֹומרֹו והּוא אליו, מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהּנתינה
פ' רּבה (ּבראׁשית רז"ל לדברי וגם וגֹו'. ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָל
יעקב ּבני ׁשּבאּו ּכמׁשמעּה זֹו ׁשכם ּכי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹצ"ג)
אבֹות זכּות זּולת כן ּפי על אף חלליה, ְֲִֵֶַַַַָָָעל

ּבניו: ולא יעקב ּבּה יזּכה לא ְְֲִֶֶַָָָָָֹֹֹּבארץ



מד              
מ)לי", אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", N‡˙."מרב ˙È∑ּכּפים נׂשיאּות לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית .ראּוי ְִִִֵֵֹ∆∆¿≈ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ÊÚ ˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א אּלה?(שמואל ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז החייהחייהחייהחיי."ויּתן אוראוראוראור ¿∆∆»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

      

B‚Â'.ג) ‰z‡ ÈÎa Ôe‡מה להעיר יׁש ¿≈¿…ƒ«»¿ְִֵַָ
הּבכֹור: הּוא ּכי לראּובן יעקב מֹודיע ְְֲִִִִֵַַַֹחּדּוׁש

„BÚּדעּתֹו הּוא מה אֹוני וראׁשית ּכחי ְְְִִִֵַַֹאֹומרֹו
ּכי צ"ח) פ' (ב"ר אמרּו ורז"ל ְְִֶַַָָּבזה,
ועדין ראׁשֹונה, טּפה הּוא ּכי ּבזה ֲִִִִִֶַַָָָהֹודיעֹו
לראּובן: זֹו הֹודעה ּכּונת היא מה לדעת ְִִִֵַַַַַָָָָָצרי

„BÚלֹומר הסּפיק ולא ּכחי לֹומר ּכפל ְְִִִַַַָָָֹֹלּמה
אֹוני: ִִֵראׁשית

„BÚויתר ׂשאת יתר אֹומרֹו ּכּונת לדעת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָצרי
ׂש אמרּו (ׁשם) ורז"ל ּכהּנהעז. זה את ְְְְֵֶַַָָָָֻ

לא לּמה לדעת וצרי וכּו', מלכּות זה ְְְִֶַַַָָָָָֹעז
ּפרטי לפרט ׁשּירד אחר ׁשנים ּפי חלק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאמר
להזּכירּה הֹוסיף ואנקלּוס ּבכֹור. לבן ְְְְְְְִִֵַַָָֻֻהּמּׂשג

וכּו': חלקין ּתלת ואמר ְְְְְְִַַָָָּבתרּגּומֹו
„BÚאל ּכּמים ּפחז אֹומרֹו ּכּונת לדעת ְִִַַַַַַַַַָָָצרי

ּפחזּת אׁשר על ּפרׁש ז"ל ורש"י ְְֲֵֶַַַַָָּתֹותר.
היתרּות ל יהיה לא ּתֹותר אל לזה ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹּכּמים
ועדין וגֹו'. מׁשּכבי עלית ּכי הּפחז הּוא ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָּומה
לֹומר הסּפיק לא לּמה למֹודעי אנּו ְְְִִִִִַָָָָֹצריכין
ּכּנּוי הּוא ׁשהּפחזּות אחר עלית ּכי ּתֹותר ֲִִִֶַַַַַַָָאל
עׂשאֹו ּלי ּומה לבד העון להזּכיר לֹו היה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹלעון

ּבחּפזֹון: ׁשּלא אֹו ְְִִֶָָֹּבחּפזֹון
„BÚהעון הֹודעת ּבאמצע ּבענׁש הפסיק ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹלּמה

ּתֹותר אל הּדר זה על לֹומר לֹו ֶֶֶֶַַַַַָָׁשהיה
ּפחז הּדר זה על אֹו עלית ּכי ּכּמים ִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפחז

ּתֹותר: אל וגֹו' עלית ּכי ְִִִַַַַָָּכּמים
„BÚמׁשּכבי עלית אֹומרֹו ּכּונת לדעת ְְְִִִֵַַַַָָָָָצרי

רּבים: לׁשֹון ְִִַָאבי
„BÚמׁשמע ּכי חּללּת אז אֹומרֹו ּכּונת ְְְִִַַַַַָָָָמה

ולזה מחּלקם ּבזמּנים ּדברים ב' ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻׁשעׂשה
היה ׁשהחּלּול לצד ּכי ּפרּוׁש וגֹו' אז ְְִִֵֶַַַָָָָאמר
אמר לזה אביו יצּועי ׁשעלה מּזמן נפרד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבזמן
ׁשעׂשה החּלּול היא מה לדעת וצרי חּללּת ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָאז
היא הּכּונה ואם וגֹו', מׁשּכבי עלית ְְְְִִִִֵַַַָָָָזּולת
לֹומר לֹו היה וגֹו' חּלל עלּיתֹו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּבאמצעּות
ׁשאז מּובן והּדבר וגֹו'. חּללּת וגֹו' ְְְְִִֶַַָָָָָָָעלית
אז: לֹומר צרי היה ולא יצּועי חּלל ְְֲִִֵֵַַָָָָֹּבעלֹותֹו

Ì„˜Âלחקר לנּו יׁש הּכתּובים לבאּור לבֹוא ¿…∆ְְְִֵֵַַָָֹ
יעקב עׂשה אי והיא אחת ְֲֲִִֵַַַָָָֹחקירה
ט"ז) כ"א (ּתצא ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה ֵֵֶֶֶַַָָהפ
בן ּפני על האהּובה ּבן את לבּכר יּוכל ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ה רחלהּׂשנּואה ּבן יֹוסף ּבּכר והּוא ּבכר ְְְִֵֵֵֶַַָָֹ
לאה ּבן ראּובן ּפני על אצלֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָהאהּובה
האבֹות אם לב לתת צרי וקדם ְְִִֵֵֶַָָָָָֹהּׂשנּואה.
הלא ּכי הּתֹורה ּכל קּיּום חּיּוב עליהם ֲֲִִִֵֶַָָָָֹהיה
לא ואברהם אחיֹות ב' נׂשא ׁשּיעקב ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹמצינּו

ּפרטים: ּכּמה וכן זקן ׁשהיה עד ְְִֵֵֶַַָָָָָָמל
‰zÚÓeּבן ׁשּבּכר זֹו לקׁשיא ּמקֹום מה ≈«»ְְִֵֶֶַָָֻ

אברהם ׁשל ּכערלה זֹו ּתהיה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָהאהּובה
ליעקב. אחיֹות ב' וכנׂשיאת ׁשּנצטּוה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹֹקדם

טעם ׁשּנתן ה') כ"ו (ּתֹולדֹות לרמּב"ן ְְְְִִֶַַַַָָָוראיתי
ּבארץ היה לא ּכי אחיֹות ב' ׁשּנׂשא ְֲֲִֶֶַָָָָָָָֹֹליעקב
מי ּכי ּבסמֹוכֹות חזקים ּדבריו ואין ּכאן, ְְְֲִִִֵַָָָָָעד
אּלא ּתֹורה ׁשֹומר היה ׁשּלא זה סֹוד לֹו ִֵֶֶֶָָָָָֹּגּלה
לח"ל הארץ ּבין הפרׁש ׁשאין אחר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבארץ
האבֹות: ׁשמרּום ׁשּלא הּמצוֹות ּפרטי ְְְְִֵֶַָָָָָֹּבאֹותן

ÔBÎp‰Âהּתֹורה קּבלּו האבֹות ּכי הּוא ּבעיני ¿«»ְְִִֵַַָָָ
ׁשּקּבל מחנֹו ׁשּקּבל מּנח ׁשּקּבל ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹמּׁשם
הּגבּורה מּפי למדּה אׁשר הראׁשֹון ְְֲִִִֵֶַָָָָָָמאדם
ח"א (זהר לאדם, וּיאמר וגֹו' ראה אז ְְִִֶַַָָָָָָֹֹּדכתיב
עדן ּגן לעבד צּוהּו וׁשּבאמצעּותּה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹקצ"ט.)
לעבדּה ט"ו) ב' (לעיל ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְְְִֵֵֶַַָָָּוכמֹו
מצֹות ז' על אּלא נצטּוה לא א ְְְְִִֶַַַָָָָֹּולׁשמרּה.
הּתֹורה ׁשאר אבל יהרג עליהם יעבר ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאם
אם ההפסד מן ורחֹוק יעׂשה אם לׂשכר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָקרֹוב
נתינת אחר ּגם לנּו ׁשּיׁש ּוכדר יקּים, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא
האדם אֹותם יעׂשה ׁשאם מצֹות ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה
ּכמֹו עליהם ענׁש לֹו אין לא ואם ׂשכר ְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹיּטל
הּתֹורה ּבכל אדם אלהים ּברא מּיֹום היה ְְֱִִֵַָָָָָָֹֹכן
ּבה' חביבּותם לצד והאבֹות מצוֹות, מּז' ְְְֲִִִַַָָָחּוץ
(כ"ו ּכאֹומרֹו הּכל קּימּו עליֹון ּבאׁשר ְְְְְְְִֶֶֶַָֹֹוחׁשקם
(יֹומא ז"ל ואמרּו וגֹו', ׁשמע אׁשר עקב ְְְֲֵֶֶַָָָה')
ערּובי אפּלּו אבינּו אברהם קּים ְֲִִִֵֵֵַָָָכ"ח:)
להרויח ּתחּתיו הקים ּבניו ואת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתבׁשילין
ּבמקֹום אבל הּתֹורה, ועסק הּמצֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָּתֹועלת
ּכמֹו להם ההצלחה ּדבר ּתֹועלת רֹואים ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו

ּב ּבהצלחתֹו ּכׁשהרּגיׁש יעקב נּׂשּואיׁשּתאמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
מּקּיּום הּנמׁש מרוח עין העלים האחיֹות ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתי
לא אם ענׁש לֹו ׁשאין ּכיון ההּוא ְִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּמצוה
ּגם ּומה ּתֹורה, נּתנה ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִֶֶַַַָָָָֹיקּימּנה
ּכי הּדּבּור ּפי על עֹוׂשים ׁשהיּו נאמר ִִִִִֶַַַָֹאם
ּכן, לעׂשֹות להם אמר וה' היּו נביאים ְֲִִֵֶַַַָָָָָהאבֹות
ּבהלכֹות רמּב"ם ּׁשּכתב למה ּדֹומה זה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָודבר
לעבר ׁשאמר נביא ּכי (פ"ט) הּתֹורה ְֲִִֵֶַַַָָָֹיסֹודי
ׁשֹומעין ׁשעה לפי הּתֹורה מאּסּורי אּסּור ְְִִִִֵֵַַָָָעל
יעקב יאמן ּגם וגֹו' הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹלֹו
ב' לּׂשא ׁשּיכֹול נבּואתֹו ּפי על מעׂשה ְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשעׂשה
אחיֹות, ב' אּסּור ׁשּיעקר לא ׁשעה לפי ְֲֲֲִִֶַָָָָֹֹאחיֹות
הּדבר על ענׁש להם היה ׁשּלא ּבזמן ּגם ְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּומה
ּגם ּכּנזּכר, יקּימּו אם הּתֹועלת הקרבת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָאּלא
ּתמר לקחת הרׁשה מלא ידי על ְְְְֵַַַַָָָָָָֻיהּודה
ּׁשּנמׁש למה פ"ד) פ' (ב"ר ז"ל ְְְְִֶַַָּכאֹומרם
זה ּולפי הּקדֹוׁשֹות, נׁשמֹות מהאצלת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמּמּנה
ראּובן להעניׁש ּבעיניו נראה יעקב ּכי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹֹנאמר
אֹו הּבכֹורה מּמּנּו ונטל יצּועֹו חּלל אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָעל
הּכתּוב אמר ׁשּכן ּוכמֹו ּבנבּואה, לֹו נאמר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכן
ּכי יׂשראל ּבכר ראּובן ה') (א' הּימים ְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹּבדברי
ּבכֹורתֹו נּתנה אביו יצּועי ּובחּללֹו הּבכֹור ְְְְְְִִֵַַָָָהּוא
לּמה ּכי מסּפיק הּדבר אין ועדין יֹוסף. ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלבני
לׁשאר אֹו ליהּודה ולא ליֹוסף אּלא נּתנה ְְְְִִִֵֶָָָָֹֹלא

ּדף וּיׁשלח פ' הּזהר ּובס' הּגדֹולים, ְְְִִִַַַַַַַֹאחים
ּדעאל ּבׁשעּתא וז"ל הּדבר טעם ּכתב ְְְְֵַַַַַָָָָָקע"ו
ולּביה רעּותיה ליליא ההּוא ּכל ּדלאה ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָלגּבה
אהדר וכּו' איהי ּדרחל ּדחׁשיב ּברחל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהּוה
ליֹוסף אהּדרּת ּבכֹורתיה וכּו' לאתריה ְְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָֻעבּדא
ּבכֹורה לנטילת מסּפיק זה טעם הּנה ע"כ. ְְְְִִִִֵֶַַַַָוכּו'
האמת ּכפי הּוא ּכי ּביֹוסף ותעמד ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָֹמראּובן
ראׁשֹונה ּבביאה ראׁשֹונה ּבמחׁשבה ְְְִִִֶַָָָָָָָׁשעלה
קׁשה אּלא ּבאּמֹו. חׁשב יעקב זרעֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכׁשהטיל
אביו יצּועי ּובחּללֹו לֹומר הּכתּוב הצר ְְְְִֵַַַַָָָָֻלּמה
מחּלל ראּובן היה לא אם אפּלּו הלא ְְְֲֲִִֵֵַָָֹֹוגֹו'
ּכּנזּכר: נֹוגעת ליֹוסף הּבכֹורה אביו ְְְְִִֵֵַַַַַָָיצּועי

MÈÏeרּוחנּיּות ּכל ּכי הּוא ידּוע ּדבר הענין ¿«≈ְִִִַָָָָָָָ
אחד ּבחינֹות, לג' מתחּלק ְְְִִֵֶֶַָָָׁשּבעֹולם
אחת וכל רע, חלק ואחד חֹול, ואחד ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֻקדּׁשה,
לבחינתּה. ותתאּוה ענפיה ּתֹוציא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמהּׁשלׁשה
הּנצחי והאׁשר הּטֹוב ענפי יפריח הּקדּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻחלק
לאכל יתאּוה החל חלק למׂשּכלֹות, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻותתאּוה
אבנים ּבּתי ויבנה לעין והּנחמד לּפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהערב
חלק נדמים, והכנֹות מלּבּוׁשים ויכֹונן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָועפר
ׂשנא אׁשר ּכל ויעׂשה ּתעּוב לכל יתאּוה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרע
חלק ולאכל ּולׁשּקר ּולרּמֹות לגזל ויבחר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֹה'
ויערב וכּו' ׁשקצים ּוטרפֹות נבלֹות ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָהּטמא
איׁש אׁשת ּגֹויה נּדה טמא ּבׂשר לחּבק ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלנפׁשֹו
אּלה ּומּג' הּקדּׁשה, מּבחינת המרחקים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻֻוזכר
הּטֹוב מחלקי ּבין נמצא וכל הֹווה ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָיׁשנֹו
ׁשאנּו והּוא הממּצע ּבחלקי ּבין ְְְְְֳֵֵֶֶַַָָָָֻוהּטהרה
וצּוה והּטמאה, הרע ּבחלקי ּבין חל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻקֹוראים
הּקדּׁשה ּבחינת ׁשהם לצד ּכי יׂשראל לעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻה'
ולא ּבמאכל לא הרע מחלק יטעמּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹלבל
ּבראּיה ולא ּבמחׁשבה ולא ּבדּבּור ולא ְְְְְְְְְִִִִֶַָָָֹֹֹּבמׁשּתה
יאכל לבל מאכל ּבריח. ולא ּבׁשמיעה ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹֹולא
ּוׁשקצים ּונבלֹות ּוטרפֹות טמאים חּיים ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָּבעלי
וכּדֹומה. ערלה ויין נס יין יׁשּתה ולא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹוכּו'
הּפה ונבלּות ּורכילּות ׁשקר ידּבר ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹּדּבּור
ּבע"ז יחׁשב לבל מחׁשבה וכּדֹומה. הרע ְְְְְְֶַַַַַָָָָֹולׁשֹון
און. יחרׁש ולא ּבדעּתֹו יתּגאה ולא ּבזנּות ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹֹֹולא
ּכאֹומרֹו האסּורה אּׁשה ּביפי יּביט לבל ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹראּיה
פ"ג:) קדֹוׁשים (זהר וגֹו' האלילם אל ּתפנּו ְְְֱִִִִֶַַָֹאל
ׁשמיעה לראֹות. האסּורים ּבדברים יּביט ְְְְֲִִִִִִַָָָֹולא
אּׁשה קֹול ולא המׁשּקצים ּדברים יׁשמע ְְְְְִִִִֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּדברים ריח יריח ׁשּלא ריח וכּדֹומה. ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאסּורה
חלק יׁש ּובחינה ּבחינה ּכל ּוכנגד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָהאסּורים,
חלק ׁשּיהיה ה' וגזר הּקדּׁשה, וחלק ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהחל
רׁשּות החל וחלק ּכן לעׂשֹות מצוה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֻהּקדּׁשה
מהם אחת ּבבחינה האדם ידּבק אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובעת

ּב נפׁשֹו ּתדּבק כן לטֹובּכמֹו אם ההּוא ּׁשרׁש ְְְְִִֵֶַַַַֹ
האדם נפׁש ׁשּתהיה הגם ּומעּתה להפּכֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאם
יכניס אׁשר ּבאמצעּות ּוברה זּכה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָטהֹורה
ההיא הּנפׁש ּתהיה הרע מחלק ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלפנימּיּותֹו
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יסֹובב וזה ורע טֹוב ּבחינֹות מּב' ְְְְְִִֵֶֶֶַֹמערבת
ּגּוף אֹו להתיּסר הּמר טעימת ההיא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַלּנפׁש
מֹותֹו, לאחר לבד נפׁש אֹו הּזה ּבעֹולם ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָונפׁש
ׁשּבת ּבׁשלהי ׁשאמרּו הּכביסה סֹוד ְְְְְִֵֶֶַַָָָוהּוא
ּכפי ּכי לדעת ל ויׁש לּכֹובס. יּנתנּו ְְְְִִִֵֵַַַָָ(קנ"ב:)
כן ּכמֹו מהרע ּבּנפׁש ׁשּנדּבקה הרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבחינת
נחלאה נפׁשֹו אם ׁשּתאמר ּכמֹו נפׁשֹו, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹּתתאּוה
ּכפי זֹו לבחינה נפׁשֹו ּתתאּוה הּנאּוף ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻמּטמאת
לכּיֹוצא ּתתאּוה ּבחינה ּכל ּכי ּׁשהקּדמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמה
מחלקי נפׁשֹו להלעיט האדם ירּבה וכי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּה
ויתרחק ויּבדל הרע חׁשק ּבּה ּתגּדל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרע
אין ּכי ּביד זה ּכלל ּתּקח הּטֹוב, ְְְְִִִִֵֶַַַָָמּבחינת
ׁשאין ּדבר נדנּוד ולא ּבעֹולם מעׂשה ּדבר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹל
ׁשהֹודיע אּסּור ּדבר וכל ּברּוחנּיּות, יסֹוד ְְְְִִִֶַַָָלֹו
הּוא הרי ּבֹו הּנדּבק ּכל אסּור זה הּוא ּכי ְֲִִֵֶַָָָה'
ּׁשּכתב מה ּולמד וצא רע, חלק לנפׁשֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָמֹוׁש
ּבהבחנת ר"ת ׁשחּבר ט') (ׁשער הּיׁשר ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבספר
ותמצא ּטיבּה. מה נפׁשֹו אדם לדעת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּנפׁש
נאּוף עׂשֹות מׂשיחתֹו נפׁשֹו ׁשאין אדם ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָׁשּיׁש
זה ודבר הּדבר על ׁשּמׂשיחתֹו אדם נפׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָויׁש
אֹותּה הרע מּבחינת ּבנפׁשֹו ּדבק הּוא אם ְְְִִִֵֵַַַָָָּגֹורם
לׂשנא הרע טבעּה להפ יכֹולה אינּה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹּבחינה
(סּכה ז"ל אֹומרם סֹוד ּכן ּגם והּוא ּבֹו, ְְֵֵַַָָֻּכּיֹוצא
רעב מׂשּביעֹו ּבאדם יׁש קטן איבר ְִֵֵֵַָָָָָָָנ"ב:)

ׂשבע: ְִֵַַָמרעיבֹו
Ìbאדם יׁש ּכי ּבזה אחת הבחנה לגּלֹות יׁש «ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

רע עׂשֹות אחר להּוט טבעֹו יהיה יּולד ְְֲִִִִֵֶַַַָָּכי
ׁשּום ּבלי טבעֹו אדם ויׁש רׁשע, עׂשֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָויגּדל
לאחֹור יחזר ּובנקל הרע מּבחינת יחּדל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹטרח
ּבׁשעת מההרּכבה יּמׁש זה ּדבר יחּפץ. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאם
ּבחׁשק חֹוׁשבת הּזֹורעת אדם נפׁש אם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזריעה
צרי ואין לֹו, יערב ּכי הּמעׂשה לצד ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָהּמעׂשה
יחׁשב אֹו אחר ּבכֹוס עינֹו יּתן אם ְְִִֵֵֵַַַֹלֹומר
מּבני ּולמד וצא הּטהֹור ּבמינֹו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמחׁשבֹות
ב' ׁשּיצאּו י':) ּברכֹות יעקב (עין ע"ה ְְְֲִִֵֶַָָָֹחזקּיה
ּכי ּבעממים הּמֹוליד מחׁשבת לצד ע"ז ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָעֹובדי
וזה ּבּנֹולד, הּבנין ּבֹונה מּצב ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה
לנפׁש הּבֹונים הם הּמזריעים ּכי ּגדֹול עּקר ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָל
מּׁשמּיא קּדיׁש וטהר ּבנּקיֹון ּתזרע ואם ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹהּנֹולד,
הרע מחלק ׁשהּוא ּכל ּבֹו ּתֹולד ואם ְִֵֵֵֵֶֶַָָָנחית,
צחנתֹו ותעל הרע ּבחינת ּתּכנס ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּדר
הרע לבחינת יתאּוה לא הּכלל זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּובאׁשֹו,
לא עּקר ּכל רע מין ּבֹו ׁשאין וכל מינֹו ְִִִֵֶֶַָָָָֹאּלא
והרי לֹומר אדם לקח ואם לּדבר, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָּתתאּוה
ועבר חטא ואי היה הרע מחלק מׁשלל ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻאדם

ּבחינת לא ּגם היה ׁשֹוגג לֹו אמר ה'. ּדברי ְְֱִִֵֵַַַָָֹֹעל
נטּוע ּכי והראיה הּדעת עץ היה ּגמּור ְְִֵַַַַַָָָָָָָָהרע
ז"ל אמרּו ּגם רע, ׁשאין מקֹום אלהים ְְֱִֵֶַַַָָֹּבגן
ערב עד ממּתין היה ׁשאם כ"א) פ' ְִִֶֶֶַַָָ(ב"ר
ּדאמר למאן גפן על מקּדׁש היה קדׁש ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבת
היה ׁשּלא למדּת הא היה, ּגפן ע'.) ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ(סנהדרין
והּוא קדׁש ּבער חל ּכדבר אּלא הרע ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבחינת

סֹוד:
Ì‡Âויצחק יׁשמעאל ילד אברהם אי ּתאמר ¿ƒְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

הרע חלקי הם ּכי לדעת ל יׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָעׂשו,
ע"ז עֹובד אברהם אבי ּתרח האב ּבהם ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּזרע
ּדבּוקה יצאה אברהם נפׁש ּוכׁשּיצתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָָהיה
אברהם חסד עליו ׁשּגבר אּלא הרע ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמּבחינת
ּומסרּה ׁשהפרידּה עד הרע ּבחינת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָוכפה
עד ּדבקים הרע ניצֹוצי היה ועדין ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּביׁשמעאל,
והּוא הּקדּׁשה, ּברתיחת והפרידם יצחק ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻׁשּבא
נקי יצא יעקב ּכי ס"ג) פ' (ב"ר ז"ל ְֲִִַָָָָֹאֹומרם
ּכי יעקב ּבמעׂשה נׁשקיף ּומעּתה וכּו'. ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָֹּובר
ׁשלמה לא מחׁשבּתֹו היתה ראּובן הזרעת ְְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָֹּבעת
מעׂשה עׂשה ׁשּלא זה ּבפרט הּטֹוב ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּבבחינת
ּבמדרגת אינּה זֹו ּובחינה הּמחׁשבה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבמקֹום

ז" ׁשחׁשבּו ׁשּתמצא ּוכמֹו (נדריםהּטֹוב, ל ְְְְִִֶֶַָָָ
יׁשּתּנה ּכי והגם ּתמּורה, ּבני לזה ּבּדֹומה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָכ"ו:)
ׁשלמה וידיעתֹו מחׁשבּתֹו ּכי לצד יעקב ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֹמעׂשה
ּבדעּתֹו היה ּגם ּברחל חֹוׁשב היה ּכי ְְְִֵֵֵַַָָָָָּפרּוׁש
יֹודע ׁשהיה לא רחל זאת היא ּכי ִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּובידיעתֹו
ּבני יקרא ׁשּלזה ּברחל וחׁשב לאה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא
ׁשהּוא ּכל הּוא הּדבר כן ּפי על אף ְִֵֶַַַָָָָּתמּורה,
מּזה ּׁשּיצא מה ּולמד וצא טהֹור, לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמּבחינת
ׁשעׂשה הרי אביו יצּועי ּובלּבל ראּובן יצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָּכי
עׂשה ּׁשּלא מה טהֹור הּבלּתי מעׂשה ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻּפעּלתֹו
נּסיֹון ידי על ואפּלּו הּׁשבטים מּכל אחד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָכן
נ"ה:) (ׁשּבת רּבנן ׁשאמרּו והגם יֹוסף. ְֲֵֶֶַַַַָָָָׁשל
עם טֹועה, אּלא אינֹו חטא ראּובן האֹומר ְִֵֵֵֶֶָָָָָּכל
לצד אֹו החטא עליו העלה הּכתּוב זה ְְֱֵֶֶַַַָָָָָּכל

עליו: לּקרא ׁשראּוי לצד אֹו ְֲִֵֶֶַָָָָָׁשעׂשאֹו
‰Óe'ב ּתמר, עם ׁשכב ׁשּיהּודה ּׁשּתמצא «ְְִִֶֶַָָָָָ

ידעּה לא ּכי הא' ּבּדבר יׁש ְְִֵַָָָָָֹּתׁשּובֹות
כ"ג:) (מּכֹות ז"ל ּכאֹומרם אנסֹו מלא ְְְְֲַַַָָָוגם
ואמרה קֹול ּבת ׁשּיצתה מּמּני צדקה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּבּפסּוק
ראּובן ּכן ּׁשאין מה הּדברים יצאּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמּמּני
ּבלּתי מעׂשה עׂשה ּכי העידה הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּדאדרּבה

ָהגּון:
‰Óeרֹוזאניס הר"י הּמפלא להרב ּׁשראיתי «ְְִִִֶַַָָָָֻ

ׁשהליץ ד"א) ּדרכים (ּפרׁשת ְִִֵֶַָָָזצוק"ל

ּתבת ודּיק אביו מפּתת היתה ּבלהה ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻּבעדֹו
ּדבריו אין יע"ש, וכּו' ּבקּדּוׁשין ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָּפילגׁש
ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו היּו ׁשּבקּדּוׁשין וּדאי ּכי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָנראים
הראיֹות, ּבקנטרס ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמקֹומֹו ְְְְְְִֵֶָָָָֻׁשם
ּפילגׁש כ"ב) ל"ה (לעיל הּכתּוב ּׁשאמר ְִֵֶֶֶַַַָָּומה
רמז אֹו ׁשגג. ׁשּבּה ראּובן סברת ׁשהיא ְְִֵֶֶַַַַָָָָאּולי
לא ׁשאמר אביו יצּועי ּבלּבּולי טעם ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהּכתּוב
עֹוד אּלא הּגבירה רחל ּבפני אּמֹו זלזּול ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּדי
יעקב אׁשת ּולעֹולם הּפילגׁש, ּבפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתּזלזל

והּכתּוב ּומעּתההיתה עּמּה. ׁשּׁשכב עליו העלה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשּטעם ׁשאמר הּזהר ּדברי ּכי לדעת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּתׂשּכיל
עמדה ּבמקֹומּה הּמחׁשבה ּכי הּוא ְְְְִִַַַָָָָָָהּבכֹורה
הּימים ּבדברי הּכתּוב ּׁשאמר ּומה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָּביֹוסף
ּכי אחד ענין הּוא וגֹו' אביו יצּועי ְְְְְִִִֵֶַָָָּובחּללֹו
היתה ׁשּלא הּמחׁשבה מהאמצעּות יצא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהחּלּול
ּבלאה מחׁשבּתֹו היתה ואם ּברחל אּלא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּבלאה

אביו: יצּועי מחּלל ראּובן היה ְְְִֵֵֵַָָָֹלא
‰Êeּכי ופרח, ּכפּתֹור הּכתּובים לבאּור נבֹוא »∆ְְְִִֵֶַַַָָ

להסיר ּכׁשרצה הּטֹוב ּדברֹו ּתחּלת ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹיעקב
ּׁשהקּדמנּו מה לפניו לנס עמד מראּובן ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּבכֹורה
ּתהיה התחלתּה ּבּבנים הרע ּתֹולדֹות ְְְִִִֶַַַָָָָָּכי
ּבלּבֹו ראּובן ׁשּיאמר יעקב חׁש לזה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמהּמֹוליד,
מה ּכפי ההּוא לּמעׂשה הּסֹובב הּוא יעקב ְֲֲִִֵֶַַַַַַֹּכי
ּבנפׁש ׁשרׁשים יֹוליד הּמֹוליד ּכי ְְְִִִִִֶֶֶַַָָּׁשהקּדמנּו
ראּובן ׁשחטא ּולצד לרע, אם לטֹוב אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַהּבן
מּמּנּו חׁשד להסיר ּבא הּׁשכיבה ּבבחינת ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָהיה
ּבעֹוברי יׁש הּנה וגֹו', אּתה ּבכרי ראּובן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָֹואמר
ׁשּנֹואפים א) הדרגֹות, ג' הּנאּוף ּבבחינת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָעברה
ּבאּסּור מזריעים ב) ּכהגן. ׁשּלא ּבנים ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹויֹולדים
ּבגדר ויׁש ההזרעה, מאֹותּה ּבן מֹוליד ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
ולא איׁש אׁשת על ׁשּבא אֹו הדרגֹות ּכּמה ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
ׁשּׁשחת אֹו ּבזכר ׁשּׁשחת אֹו ממזר מּמּנה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָילד
ׁשּמתחּמם ג) ּבמקרה, לילה ּבחזיֹונֹות אֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָארצה
רעֹות מחׁשבֹות ּבאמצעּות ננער וקׁשּתֹו ְְְְְְִֶַַַָָָָָָהאדם
הּתעּוב מדרגת הם אּלה ׁשלׁש וכל ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,
ׁשלׁשּתם ּכנגד אמר לזה הקב"ה, ּבעיני ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָהּׂשנאּוי
ׁשּלא אּתה ּבכֹורי אֹוני, וראׁשית וכחי ְְְְִִִִִֵֶַָֹֹֹּבכרי
וקּדּוׁשין ּכתּבה ּבדר ׁשּלא ל קדם ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻילדּתי
יצא ׁשּלא ּכחי נכֹון, מהּבלּתי ּכן ּגם זה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּכי
ננערה ׁשּלא אֹוני ראׁשית ,ל קדם זרע ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמּמּני
זֹו מּבחינה מׁשלל יעקב ּכי למדּת הא ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֻקׁשּתי,

ּבהחלט: נאּוף ְְֵֵֶֶׁשל
Ìbׁשּנֹוצר אֹוני וראׁשית ּכחי ּבאֹומרֹו רמז «ְְְִִִֵֶַַָֹ

ׁשּיצא ראׁשֹונה אּתהמּטּפה ּומּזה מּיעקב ֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
לא ּכן ׁשאם הּבתּולים על ּבעל לא ּכי ְִִִֵֵֶַַַָָֹֹלמד



מה               
מ)לי", אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", N‡˙."מרב ˙È∑ּכּפים נׂשיאּות לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית .ראּוי ְִִִֵֵֹ∆∆¿≈ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ÊÚ ˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א אּלה?(שמואל ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז החייהחייהחייהחיי."ויּתן אוראוראוראור ¿∆∆»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

      

B‚Â'.ג) ‰z‡ ÈÎa Ôe‡מה להעיר יׁש ¿≈¿…ƒ«»¿ְִֵַָ
הּבכֹור: הּוא ּכי לראּובן יעקב מֹודיע ְְֲִִִִֵַַַֹחּדּוׁש

„BÚּדעּתֹו הּוא מה אֹוני וראׁשית ּכחי ְְְִִִֵַַֹאֹומרֹו
ּכי צ"ח) פ' (ב"ר אמרּו ורז"ל ְְִֶַַָָּבזה,
ועדין ראׁשֹונה, טּפה הּוא ּכי ּבזה ֲִִִִִֶַַָָָהֹודיעֹו
לראּובן: זֹו הֹודעה ּכּונת היא מה לדעת ְִִִֵַַַַַָָָָָצרי

„BÚלֹומר הסּפיק ולא ּכחי לֹומר ּכפל ְְִִִַַַָָָֹֹלּמה
אֹוני: ִִֵראׁשית

„BÚויתר ׂשאת יתר אֹומרֹו ּכּונת לדעת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָצרי
ׂש אמרּו (ׁשם) ורז"ל ּכהּנהעז. זה את ְְְְֵֶַַָָָָֻ

לא לּמה לדעת וצרי וכּו', מלכּות זה ְְְִֶַַַָָָָָֹעז
ּפרטי לפרט ׁשּירד אחר ׁשנים ּפי חלק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאמר
להזּכירּה הֹוסיף ואנקלּוס ּבכֹור. לבן ְְְְְְְִִֵַַָָֻֻהּמּׂשג

וכּו': חלקין ּתלת ואמר ְְְְְְִַַָָָּבתרּגּומֹו
„BÚאל ּכּמים ּפחז אֹומרֹו ּכּונת לדעת ְִִַַַַַַַַַָָָצרי

ּפחזּת אׁשר על ּפרׁש ז"ל ורש"י ְְֲֵֶַַַַָָּתֹותר.
היתרּות ל יהיה לא ּתֹותר אל לזה ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹּכּמים
ועדין וגֹו'. מׁשּכבי עלית ּכי הּפחז הּוא ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָּומה
לֹומר הסּפיק לא לּמה למֹודעי אנּו ְְְִִִִִַָָָָֹצריכין
ּכּנּוי הּוא ׁשהּפחזּות אחר עלית ּכי ּתֹותר ֲִִִֶַַַַַַָָאל
עׂשאֹו ּלי ּומה לבד העון להזּכיר לֹו היה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹלעון

ּבחּפזֹון: ׁשּלא אֹו ְְִִֶָָֹּבחּפזֹון
„BÚהעון הֹודעת ּבאמצע ּבענׁש הפסיק ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹלּמה

ּתֹותר אל הּדר זה על לֹומר לֹו ֶֶֶֶַַַַַָָׁשהיה
ּפחז הּדר זה על אֹו עלית ּכי ּכּמים ִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפחז

ּתֹותר: אל וגֹו' עלית ּכי ְִִִַַַַָָּכּמים
„BÚמׁשּכבי עלית אֹומרֹו ּכּונת לדעת ְְְִִִֵַַַַָָָָָצרי

רּבים: לׁשֹון ְִִַָאבי
„BÚמׁשמע ּכי חּללּת אז אֹומרֹו ּכּונת ְְְִִַַַַַָָָָמה

ולזה מחּלקם ּבזמּנים ּדברים ב' ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻׁשעׂשה
היה ׁשהחּלּול לצד ּכי ּפרּוׁש וגֹו' אז ְְִִֵֶַַַָָָָאמר
אמר לזה אביו יצּועי ׁשעלה מּזמן נפרד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבזמן
ׁשעׂשה החּלּול היא מה לדעת וצרי חּללּת ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָאז
היא הּכּונה ואם וגֹו', מׁשּכבי עלית ְְְְִִִִֵַַַָָָָזּולת
לֹומר לֹו היה וגֹו' חּלל עלּיתֹו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּבאמצעּות
ׁשאז מּובן והּדבר וגֹו'. חּללּת וגֹו' ְְְְִִֶַַָָָָָָָעלית
אז: לֹומר צרי היה ולא יצּועי חּלל ְְֲִִֵֵַַָָָָֹּבעלֹותֹו

Ì„˜Âלחקר לנּו יׁש הּכתּובים לבאּור לבֹוא ¿…∆ְְְִֵֵַַָָֹ
יעקב עׂשה אי והיא אחת ְֲֲִִֵַַַָָָֹחקירה
ט"ז) כ"א (ּתצא ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה ֵֵֶֶֶַַָָהפ
בן ּפני על האהּובה ּבן את לבּכר יּוכל ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ה רחלהּׂשנּואה ּבן יֹוסף ּבּכר והּוא ּבכר ְְְִֵֵֵֶַַָָֹ
לאה ּבן ראּובן ּפני על אצלֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָהאהּובה
האבֹות אם לב לתת צרי וקדם ְְִִֵֵֶַָָָָָֹהּׂשנּואה.
הלא ּכי הּתֹורה ּכל קּיּום חּיּוב עליהם ֲֲִִִֵֶַָָָָֹהיה
לא ואברהם אחיֹות ב' נׂשא ׁשּיעקב ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹמצינּו

ּפרטים: ּכּמה וכן זקן ׁשהיה עד ְְִֵֵֶַַָָָָָָמל
‰zÚÓeּבן ׁשּבּכר זֹו לקׁשיא ּמקֹום מה ≈«»ְְִֵֶֶַָָֻ

אברהם ׁשל ּכערלה זֹו ּתהיה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָהאהּובה
ליעקב. אחיֹות ב' וכנׂשיאת ׁשּנצטּוה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹֹקדם

טעם ׁשּנתן ה') כ"ו (ּתֹולדֹות לרמּב"ן ְְְְִִֶַַַַָָָוראיתי
ּבארץ היה לא ּכי אחיֹות ב' ׁשּנׂשא ְֲֲִֶֶַָָָָָָָֹֹליעקב
מי ּכי ּבסמֹוכֹות חזקים ּדבריו ואין ּכאן, ְְְֲִִִֵַָָָָָעד
אּלא ּתֹורה ׁשֹומר היה ׁשּלא זה סֹוד לֹו ִֵֶֶֶָָָָָֹּגּלה
לח"ל הארץ ּבין הפרׁש ׁשאין אחר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבארץ
האבֹות: ׁשמרּום ׁשּלא הּמצוֹות ּפרטי ְְְְִֵֶַָָָָָֹּבאֹותן

ÔBÎp‰Âהּתֹורה קּבלּו האבֹות ּכי הּוא ּבעיני ¿«»ְְִִֵַַָָָ
ׁשּקּבל מחנֹו ׁשּקּבל מּנח ׁשּקּבל ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹמּׁשם
הּגבּורה מּפי למדּה אׁשר הראׁשֹון ְְֲִִִֵֶַָָָָָָמאדם
ח"א (זהר לאדם, וּיאמר וגֹו' ראה אז ְְִִֶַַָָָָָָֹֹּדכתיב
עדן ּגן לעבד צּוהּו וׁשּבאמצעּותּה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹקצ"ט.)
לעבדּה ט"ו) ב' (לעיל ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְְְִֵֵֶַַָָָּוכמֹו
מצֹות ז' על אּלא נצטּוה לא א ְְְְִִֶַַַָָָָֹּולׁשמרּה.
הּתֹורה ׁשאר אבל יהרג עליהם יעבר ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאם
אם ההפסד מן ורחֹוק יעׂשה אם לׂשכר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָקרֹוב
נתינת אחר ּגם לנּו ׁשּיׁש ּוכדר יקּים, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא
האדם אֹותם יעׂשה ׁשאם מצֹות ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה
ּכמֹו עליהם ענׁש לֹו אין לא ואם ׂשכר ְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹיּטל
הּתֹורה ּבכל אדם אלהים ּברא מּיֹום היה ְְֱִִֵַָָָָָָֹֹכן
ּבה' חביבּותם לצד והאבֹות מצוֹות, מּז' ְְְֲִִִַַָָָחּוץ
(כ"ו ּכאֹומרֹו הּכל קּימּו עליֹון ּבאׁשר ְְְְְְְִֶֶֶַָֹֹוחׁשקם
(יֹומא ז"ל ואמרּו וגֹו', ׁשמע אׁשר עקב ְְְֲֵֶֶַָָָה')
ערּובי אפּלּו אבינּו אברהם קּים ְֲִִִֵֵֵַָָָכ"ח:)
להרויח ּתחּתיו הקים ּבניו ואת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתבׁשילין
ּבמקֹום אבל הּתֹורה, ועסק הּמצֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָּתֹועלת
ּכמֹו להם ההצלחה ּדבר ּתֹועלת רֹואים ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו

ּב ּבהצלחתֹו ּכׁשהרּגיׁש יעקב נּׂשּואיׁשּתאמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
מּקּיּום הּנמׁש מרוח עין העלים האחיֹות ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתי
לא אם ענׁש לֹו ׁשאין ּכיון ההּוא ְִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּמצוה
ּגם ּומה ּתֹורה, נּתנה ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִֶֶַַַָָָָֹיקּימּנה
ּכי הּדּבּור ּפי על עֹוׂשים ׁשהיּו נאמר ִִִִִֶַַַָֹאם
ּכן, לעׂשֹות להם אמר וה' היּו נביאים ְֲִִֵֶַַַָָָָָהאבֹות
ּבהלכֹות רמּב"ם ּׁשּכתב למה ּדֹומה זה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָודבר
לעבר ׁשאמר נביא ּכי (פ"ט) הּתֹורה ְֲִִֵֶַַַָָָֹיסֹודי
ׁשֹומעין ׁשעה לפי הּתֹורה מאּסּורי אּסּור ְְִִִִֵֵַַָָָעל
יעקב יאמן ּגם וגֹו' הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹלֹו
ב' לּׂשא ׁשּיכֹול נבּואתֹו ּפי על מעׂשה ְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשעׂשה
אחיֹות, ב' אּסּור ׁשּיעקר לא ׁשעה לפי ְֲֲֲִִֶַָָָָֹֹאחיֹות
הּדבר על ענׁש להם היה ׁשּלא ּבזמן ּגם ְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּומה
ּגם ּכּנזּכר, יקּימּו אם הּתֹועלת הקרבת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָאּלא
ּתמר לקחת הרׁשה מלא ידי על ְְְְֵַַַַָָָָָָֻיהּודה
ּׁשּנמׁש למה פ"ד) פ' (ב"ר ז"ל ְְְְִֶַַָּכאֹומרם
זה ּולפי הּקדֹוׁשֹות, נׁשמֹות מהאצלת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמּמּנה
ראּובן להעניׁש ּבעיניו נראה יעקב ּכי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹֹנאמר
אֹו הּבכֹורה מּמּנּו ונטל יצּועֹו חּלל אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָעל
הּכתּוב אמר ׁשּכן ּוכמֹו ּבנבּואה, לֹו נאמר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכן
ּכי יׂשראל ּבכר ראּובן ה') (א' הּימים ְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹּבדברי
ּבכֹורתֹו נּתנה אביו יצּועי ּובחּללֹו הּבכֹור ְְְְְְִִֵַַָָָהּוא
לּמה ּכי מסּפיק הּדבר אין ועדין יֹוסף. ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלבני
לׁשאר אֹו ליהּודה ולא ליֹוסף אּלא נּתנה ְְְְִִִֵֶָָָָֹֹלא

ּדף וּיׁשלח פ' הּזהר ּובס' הּגדֹולים, ְְְִִִַַַַַַַֹאחים
ּדעאל ּבׁשעּתא וז"ל הּדבר טעם ּכתב ְְְְֵַַַַַָָָָָקע"ו
ולּביה רעּותיה ליליא ההּוא ּכל ּדלאה ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָלגּבה
אהדר וכּו' איהי ּדרחל ּדחׁשיב ּברחל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהּוה
ליֹוסף אהּדרּת ּבכֹורתיה וכּו' לאתריה ְְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָֻעבּדא
ּבכֹורה לנטילת מסּפיק זה טעם הּנה ע"כ. ְְְְִִִִֵֶַַַַָוכּו'
האמת ּכפי הּוא ּכי ּביֹוסף ותעמד ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָֹמראּובן
ראׁשֹונה ּבביאה ראׁשֹונה ּבמחׁשבה ְְְִִִֶַָָָָָָָׁשעלה
קׁשה אּלא ּבאּמֹו. חׁשב יעקב זרעֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכׁשהטיל
אביו יצּועי ּובחּללֹו לֹומר הּכתּוב הצר ְְְְִֵַַַַָָָָֻלּמה
מחּלל ראּובן היה לא אם אפּלּו הלא ְְְֲֲִִֵֵַָָֹֹוגֹו'
ּכּנזּכר: נֹוגעת ליֹוסף הּבכֹורה אביו ְְְְִִֵֵַַַַַָָיצּועי

MÈÏeרּוחנּיּות ּכל ּכי הּוא ידּוע ּדבר הענין ¿«≈ְִִִַָָָָָָָ
אחד ּבחינֹות, לג' מתחּלק ְְְִִֵֶֶַָָָׁשּבעֹולם
אחת וכל רע, חלק ואחד חֹול, ואחד ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֻקדּׁשה,
לבחינתּה. ותתאּוה ענפיה ּתֹוציא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמהּׁשלׁשה
הּנצחי והאׁשר הּטֹוב ענפי יפריח הּקדּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻחלק
לאכל יתאּוה החל חלק למׂשּכלֹות, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻותתאּוה
אבנים ּבּתי ויבנה לעין והּנחמד לּפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהערב
חלק נדמים, והכנֹות מלּבּוׁשים ויכֹונן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָועפר
ׂשנא אׁשר ּכל ויעׂשה ּתעּוב לכל יתאּוה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרע
חלק ולאכל ּולׁשּקר ּולרּמֹות לגזל ויבחר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֹה'
ויערב וכּו' ׁשקצים ּוטרפֹות נבלֹות ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָהּטמא
איׁש אׁשת ּגֹויה נּדה טמא ּבׂשר לחּבק ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלנפׁשֹו
אּלה ּומּג' הּקדּׁשה, מּבחינת המרחקים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻֻוזכר
הּטֹוב מחלקי ּבין נמצא וכל הֹווה ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָיׁשנֹו
ׁשאנּו והּוא הממּצע ּבחלקי ּבין ְְְְְֳֵֵֶֶַַָָָָֻוהּטהרה
וצּוה והּטמאה, הרע ּבחלקי ּבין חל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻקֹוראים
הּקדּׁשה ּבחינת ׁשהם לצד ּכי יׂשראל לעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻה'
ולא ּבמאכל לא הרע מחלק יטעמּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹלבל
ּבראּיה ולא ּבמחׁשבה ולא ּבדּבּור ולא ְְְְְְְְְִִִִֶַָָָֹֹֹּבמׁשּתה
יאכל לבל מאכל ּבריח. ולא ּבׁשמיעה ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹֹולא
ּוׁשקצים ּונבלֹות ּוטרפֹות טמאים חּיים ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָּבעלי
וכּדֹומה. ערלה ויין נס יין יׁשּתה ולא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹוכּו'
הּפה ונבלּות ּורכילּות ׁשקר ידּבר ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹּדּבּור
ּבע"ז יחׁשב לבל מחׁשבה וכּדֹומה. הרע ְְְְְְֶַַַַַָָָָֹולׁשֹון
און. יחרׁש ולא ּבדעּתֹו יתּגאה ולא ּבזנּות ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹֹֹולא
ּכאֹומרֹו האסּורה אּׁשה ּביפי יּביט לבל ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹראּיה
פ"ג:) קדֹוׁשים (זהר וגֹו' האלילם אל ּתפנּו ְְְֱִִִִֶַַָֹאל
ׁשמיעה לראֹות. האסּורים ּבדברים יּביט ְְְְֲִִִִִִַָָָֹולא
אּׁשה קֹול ולא המׁשּקצים ּדברים יׁשמע ְְְְְִִִִֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּדברים ריח יריח ׁשּלא ריח וכּדֹומה. ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאסּורה
חלק יׁש ּובחינה ּבחינה ּכל ּוכנגד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָהאסּורים,
חלק ׁשּיהיה ה' וגזר הּקדּׁשה, וחלק ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהחל
רׁשּות החל וחלק ּכן לעׂשֹות מצוה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֻהּקדּׁשה
מהם אחת ּבבחינה האדם ידּבק אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובעת

ּב נפׁשֹו ּתדּבק כן לטֹובּכמֹו אם ההּוא ּׁשרׁש ְְְְִִֵֶַַַַֹ
האדם נפׁש ׁשּתהיה הגם ּומעּתה להפּכֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאם
יכניס אׁשר ּבאמצעּות ּוברה זּכה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָטהֹורה
ההיא הּנפׁש ּתהיה הרע מחלק ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלפנימּיּותֹו
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יסֹובב וזה ורע טֹוב ּבחינֹות מּב' ְְְְְִִֵֶֶֶַֹמערבת
ּגּוף אֹו להתיּסר הּמר טעימת ההיא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַלּנפׁש
מֹותֹו, לאחר לבד נפׁש אֹו הּזה ּבעֹולם ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָונפׁש
ׁשּבת ּבׁשלהי ׁשאמרּו הּכביסה סֹוד ְְְְְִֵֶֶַַָָָוהּוא
ּכפי ּכי לדעת ל ויׁש לּכֹובס. יּנתנּו ְְְְִִִֵֵַַַָָ(קנ"ב:)
כן ּכמֹו מהרע ּבּנפׁש ׁשּנדּבקה הרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבחינת
נחלאה נפׁשֹו אם ׁשּתאמר ּכמֹו נפׁשֹו, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹּתתאּוה
ּכפי זֹו לבחינה נפׁשֹו ּתתאּוה הּנאּוף ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻמּטמאת
לכּיֹוצא ּתתאּוה ּבחינה ּכל ּכי ּׁשהקּדמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמה
מחלקי נפׁשֹו להלעיט האדם ירּבה וכי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּה
ויתרחק ויּבדל הרע חׁשק ּבּה ּתגּדל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרע
אין ּכי ּביד זה ּכלל ּתּקח הּטֹוב, ְְְְִִִִֵֶַַַָָמּבחינת
ׁשאין ּדבר נדנּוד ולא ּבעֹולם מעׂשה ּדבר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹל
ׁשהֹודיע אּסּור ּדבר וכל ּברּוחנּיּות, יסֹוד ְְְְִִִֶַַָָלֹו
הּוא הרי ּבֹו הּנדּבק ּכל אסּור זה הּוא ּכי ְֲִִֵֶַָָָה'
ּׁשּכתב מה ּולמד וצא רע, חלק לנפׁשֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָמֹוׁש
ּבהבחנת ר"ת ׁשחּבר ט') (ׁשער הּיׁשר ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבספר
ותמצא ּטיבּה. מה נפׁשֹו אדם לדעת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּנפׁש
נאּוף עׂשֹות מׂשיחתֹו נפׁשֹו ׁשאין אדם ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָׁשּיׁש
זה ודבר הּדבר על ׁשּמׂשיחתֹו אדם נפׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָויׁש
אֹותּה הרע מּבחינת ּבנפׁשֹו ּדבק הּוא אם ְְְִִִֵֵַַַָָָּגֹורם
לׂשנא הרע טבעּה להפ יכֹולה אינּה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹּבחינה
(סּכה ז"ל אֹומרם סֹוד ּכן ּגם והּוא ּבֹו, ְְֵֵַַָָֻּכּיֹוצא
רעב מׂשּביעֹו ּבאדם יׁש קטן איבר ְִֵֵֵַָָָָָָָנ"ב:)

ׂשבע: ְִֵַַָמרעיבֹו
Ìbאדם יׁש ּכי ּבזה אחת הבחנה לגּלֹות יׁש «ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

רע עׂשֹות אחר להּוט טבעֹו יהיה יּולד ְְֲִִִִֵֶַַַָָּכי
ׁשּום ּבלי טבעֹו אדם ויׁש רׁשע, עׂשֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָויגּדל
לאחֹור יחזר ּובנקל הרע מּבחינת יחּדל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹטרח
ּבׁשעת מההרּכבה יּמׁש זה ּדבר יחּפץ. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאם
ּבחׁשק חֹוׁשבת הּזֹורעת אדם נפׁש אם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזריעה
צרי ואין לֹו, יערב ּכי הּמעׂשה לצד ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָהּמעׂשה
יחׁשב אֹו אחר ּבכֹוס עינֹו יּתן אם ְְִִֵֵֵַַַֹלֹומר
מּבני ּולמד וצא הּטהֹור ּבמינֹו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמחׁשבֹות
ב' ׁשּיצאּו י':) ּברכֹות יעקב (עין ע"ה ְְְֲִִֵֶַָָָֹחזקּיה
ּכי ּבעממים הּמֹוליד מחׁשבת לצד ע"ז ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָעֹובדי
וזה ּבּנֹולד, הּבנין ּבֹונה מּצב ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה
לנפׁש הּבֹונים הם הּמזריעים ּכי ּגדֹול עּקר ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָל
מּׁשמּיא קּדיׁש וטהר ּבנּקיֹון ּתזרע ואם ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹהּנֹולד,
הרע מחלק ׁשהּוא ּכל ּבֹו ּתֹולד ואם ְִֵֵֵֵֶֶַָָָנחית,
צחנתֹו ותעל הרע ּבחינת ּתּכנס ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּדר
הרע לבחינת יתאּוה לא הּכלל זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּובאׁשֹו,
לא עּקר ּכל רע מין ּבֹו ׁשאין וכל מינֹו ְִִִֵֶֶַָָָָֹאּלא
והרי לֹומר אדם לקח ואם לּדבר, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָּתתאּוה
ועבר חטא ואי היה הרע מחלק מׁשלל ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻאדם

ּבחינת לא ּגם היה ׁשֹוגג לֹו אמר ה'. ּדברי ְְֱִִֵֵַַַָָֹֹעל
נטּוע ּכי והראיה הּדעת עץ היה ּגמּור ְְִֵַַַַַָָָָָָָָהרע
ז"ל אמרּו ּגם רע, ׁשאין מקֹום אלהים ְְֱִֵֶַַַָָֹּבגן
ערב עד ממּתין היה ׁשאם כ"א) פ' ְִִֶֶֶַַָָ(ב"ר
ּדאמר למאן גפן על מקּדׁש היה קדׁש ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבת
היה ׁשּלא למדּת הא היה, ּגפן ע'.) ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ(סנהדרין
והּוא קדׁש ּבער חל ּכדבר אּלא הרע ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבחינת

סֹוד:
Ì‡Âויצחק יׁשמעאל ילד אברהם אי ּתאמר ¿ƒְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

הרע חלקי הם ּכי לדעת ל יׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָעׂשו,
ע"ז עֹובד אברהם אבי ּתרח האב ּבהם ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּזרע
ּדבּוקה יצאה אברהם נפׁש ּוכׁשּיצתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָָהיה
אברהם חסד עליו ׁשּגבר אּלא הרע ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמּבחינת
ּומסרּה ׁשהפרידּה עד הרע ּבחינת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָוכפה
עד ּדבקים הרע ניצֹוצי היה ועדין ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּביׁשמעאל,
והּוא הּקדּׁשה, ּברתיחת והפרידם יצחק ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻׁשּבא
נקי יצא יעקב ּכי ס"ג) פ' (ב"ר ז"ל ְֲִִַָָָָֹאֹומרם
ּכי יעקב ּבמעׂשה נׁשקיף ּומעּתה וכּו'. ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָֹּובר
ׁשלמה לא מחׁשבּתֹו היתה ראּובן הזרעת ְְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָֹּבעת
מעׂשה עׂשה ׁשּלא זה ּבפרט הּטֹוב ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּבבחינת
ּבמדרגת אינּה זֹו ּובחינה הּמחׁשבה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבמקֹום

ז" ׁשחׁשבּו ׁשּתמצא ּוכמֹו (נדריםהּטֹוב, ל ְְְְִִֶֶַָָָ
יׁשּתּנה ּכי והגם ּתמּורה, ּבני לזה ּבּדֹומה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָכ"ו:)
ׁשלמה וידיעתֹו מחׁשבּתֹו ּכי לצד יעקב ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֹמעׂשה
ּבדעּתֹו היה ּגם ּברחל חֹוׁשב היה ּכי ְְְִֵֵֵַַָָָָָּפרּוׁש
יֹודע ׁשהיה לא רחל זאת היא ּכי ִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּובידיעתֹו
ּבני יקרא ׁשּלזה ּברחל וחׁשב לאה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא
ׁשהּוא ּכל הּוא הּדבר כן ּפי על אף ְִֵֶַַַָָָָּתמּורה,
מּזה ּׁשּיצא מה ּולמד וצא טהֹור, לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמּבחינת
ׁשעׂשה הרי אביו יצּועי ּובלּבל ראּובן יצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָּכי
עׂשה ּׁשּלא מה טהֹור הּבלּתי מעׂשה ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻּפעּלתֹו
נּסיֹון ידי על ואפּלּו הּׁשבטים מּכל אחד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָכן
נ"ה:) (ׁשּבת רּבנן ׁשאמרּו והגם יֹוסף. ְֲֵֶֶַַַַָָָָׁשל
עם טֹועה, אּלא אינֹו חטא ראּובן האֹומר ְִֵֵֵֶֶָָָָָּכל
לצד אֹו החטא עליו העלה הּכתּוב זה ְְֱֵֶֶַַַָָָָָּכל

עליו: לּקרא ׁשראּוי לצד אֹו ְֲִֵֶֶַָָָָָׁשעׂשאֹו
‰Óe'ב ּתמר, עם ׁשכב ׁשּיהּודה ּׁשּתמצא «ְְִִֶֶַָָָָָ

ידעּה לא ּכי הא' ּבּדבר יׁש ְְִֵַָָָָָֹּתׁשּובֹות
כ"ג:) (מּכֹות ז"ל ּכאֹומרם אנסֹו מלא ְְְְֲַַַָָָוגם
ואמרה קֹול ּבת ׁשּיצתה מּמּני צדקה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּבּפסּוק
ראּובן ּכן ּׁשאין מה הּדברים יצאּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמּמּני
ּבלּתי מעׂשה עׂשה ּכי העידה הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּדאדרּבה

ָהגּון:
‰Óeרֹוזאניס הר"י הּמפלא להרב ּׁשראיתי «ְְִִִֶַַָָָָֻ

ׁשהליץ ד"א) ּדרכים (ּפרׁשת ְִִֵֶַָָָזצוק"ל

ּתבת ודּיק אביו מפּתת היתה ּבלהה ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻּבעדֹו
ּדבריו אין יע"ש, וכּו' ּבקּדּוׁשין ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָּפילגׁש
ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו היּו ׁשּבקּדּוׁשין וּדאי ּכי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָנראים
הראיֹות, ּבקנטרס ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמקֹומֹו ְְְְְְִֵֶָָָָֻׁשם
ּפילגׁש כ"ב) ל"ה (לעיל הּכתּוב ּׁשאמר ְִֵֶֶֶַַַָָּומה
רמז אֹו ׁשגג. ׁשּבּה ראּובן סברת ׁשהיא ְְִֵֶֶַַַַָָָָאּולי
לא ׁשאמר אביו יצּועי ּבלּבּולי טעם ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהּכתּוב
עֹוד אּלא הּגבירה רחל ּבפני אּמֹו זלזּול ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּדי
יעקב אׁשת ּולעֹולם הּפילגׁש, ּבפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתּזלזל

והּכתּוב ּומעּתההיתה עּמּה. ׁשּׁשכב עליו העלה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשּטעם ׁשאמר הּזהר ּדברי ּכי לדעת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּתׂשּכיל
עמדה ּבמקֹומּה הּמחׁשבה ּכי הּוא ְְְְִִַַַָָָָָָהּבכֹורה
הּימים ּבדברי הּכתּוב ּׁשאמר ּומה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָּביֹוסף
ּכי אחד ענין הּוא וגֹו' אביו יצּועי ְְְְְִִִֵֶַָָָּובחּללֹו
היתה ׁשּלא הּמחׁשבה מהאמצעּות יצא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהחּלּול
ּבלאה מחׁשבּתֹו היתה ואם ּברחל אּלא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּבלאה

אביו: יצּועי מחּלל ראּובן היה ְְְִֵֵֵַָָָֹלא
‰Êeּכי ופרח, ּכפּתֹור הּכתּובים לבאּור נבֹוא »∆ְְְִִֵֶַַַָָ

להסיר ּכׁשרצה הּטֹוב ּדברֹו ּתחּלת ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹיעקב
ּׁשהקּדמנּו מה לפניו לנס עמד מראּובן ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּבכֹורה
ּתהיה התחלתּה ּבּבנים הרע ּתֹולדֹות ְְְִִִֶַַַָָָָָּכי
ּבלּבֹו ראּובן ׁשּיאמר יעקב חׁש לזה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמהּמֹוליד,
מה ּכפי ההּוא לּמעׂשה הּסֹובב הּוא יעקב ְֲֲִִֵֶַַַַַַֹּכי
ּבנפׁש ׁשרׁשים יֹוליד הּמֹוליד ּכי ְְְִִִִִֶֶֶַַָָּׁשהקּדמנּו
ראּובן ׁשחטא ּולצד לרע, אם לטֹוב אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַהּבן
מּמּנּו חׁשד להסיר ּבא הּׁשכיבה ּבבחינת ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָהיה
ּבעֹוברי יׁש הּנה וגֹו', אּתה ּבכרי ראּובן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָֹואמר
ׁשּנֹואפים א) הדרגֹות, ג' הּנאּוף ּבבחינת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָעברה
ּבאּסּור מזריעים ב) ּכהגן. ׁשּלא ּבנים ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹויֹולדים
ּבגדר ויׁש ההזרעה, מאֹותּה ּבן מֹוליד ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
ולא איׁש אׁשת על ׁשּבא אֹו הדרגֹות ּכּמה ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
ׁשּׁשחת אֹו ּבזכר ׁשּׁשחת אֹו ממזר מּמּנה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָילד
ׁשּמתחּמם ג) ּבמקרה, לילה ּבחזיֹונֹות אֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָארצה
רעֹות מחׁשבֹות ּבאמצעּות ננער וקׁשּתֹו ְְְְְְִֶַַַָָָָָָהאדם
הּתעּוב מדרגת הם אּלה ׁשלׁש וכל ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,
ׁשלׁשּתם ּכנגד אמר לזה הקב"ה, ּבעיני ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָהּׂשנאּוי
ׁשּלא אּתה ּבכֹורי אֹוני, וראׁשית וכחי ְְְְִִִִִֵֶַָֹֹֹּבכרי
וקּדּוׁשין ּכתּבה ּבדר ׁשּלא ל קדם ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻילדּתי
יצא ׁשּלא ּכחי נכֹון, מהּבלּתי ּכן ּגם זה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּכי
ננערה ׁשּלא אֹוני ראׁשית ,ל קדם זרע ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמּמּני
זֹו מּבחינה מׁשלל יעקב ּכי למדּת הא ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֻקׁשּתי,

ּבהחלט: נאּוף ְְֵֵֶֶׁשל
Ìbׁשּנֹוצר אֹוני וראׁשית ּכחי ּבאֹומרֹו רמז «ְְְִִִֵֶַַָֹ

ׁשּיצא ראׁשֹונה אּתהמּטּפה ּומּזה מּיעקב ֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
לא ּכן ׁשאם הּבתּולים על ּבעל לא ּכי ְִִִֵֵֶַַַָָֹֹלמד



מו              
יצּועי על נקּוד∑ÊÁt.עֹולה היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, נקּוד וכּלֹו למעלה טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְִַָ««ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

למּטה וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ ּוסדינין,∑ÈÚeˆÈ.חציֹו לבדין ידי על אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על מׁשּכב, לׁשֹון ְְְְְֲֶֶַַַָָָָ¿ƒְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לֹו: ּדֹומים סג)והרּבה עלֿיצּועי",(תהלים קלב)"אםֿזכרּתי יצּועי(שם עלֿערׂש החייהחייהחייהחיי.""אםֿאעלה אוראוראוראור ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

     ¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«
ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑וּיאמרּו" יֹוסף: ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְְֵֵֶַַַַַָֹ

אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא הרי יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ונהרגהּו", לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאיׁש
וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה אתּֿבני נער "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׂשנאתן היתה לא הרי הּׁשפחֹות, ּבני ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתאמר:
אחים אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון ,ּכרח על מהם, הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו לא ּוזבּולּון .יׂששכר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÒÓÁ ÈÏk∑אֹותּה חמסּתם ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו מּברּכת ּבידכם, הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות ¿≈»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
מכי"ר∑Ì‰È˙ÎÓ.הימּנּו יוני ּבלׁשֹון ּסיף זין. ּכלי "מכרתיהם"(תנחומא)לׁשֹון אחר: ּדבר מגּורתם(ב"ר). נהגּוּבארץ ֵֶ¿≈…≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו: חמס, ּבכלי טו)עצמן אּונקלֹוס(יחזקאל ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי מכרתי".החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

      §Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³
    §©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

ÈLÙ ‡zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר),מׁשה לפני הּמדינית את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ּכׁשּנתקּבצּו זמרי, מעׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ׁשּנאמר:ואמרּו ּבּדבר, ׁשמי יּזכר אל ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

יעקב ּבן ּכתב ולא לּׁשמעֹוני" ביתֿאב נׂשיא ּבןֿסלּוא קר∑ÌÏ‰˜a."זמרי לוי,ּכׁשּיקהיל ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹƒ¿»»ְְְִִִִֵֶֶֶַַֹ

Ú‡aה ÔÈab ÔÈb ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡e‚ e„Ú ÔB‰˙e˙Bz»¿¬»¿»

C‰ÓÏו ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Êa¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚ È‡ È˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡Ò eL eÚz ÔB‰˙eÚe ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

      

הֹוציא אּלא ראׁשֹונה מּביאה מתעּברת ְְִִִִִֶֶֶַָָָָָהיתה
הא הּטּפה ּתּפסד ׁשּלא ּכדי ּבאצּבע ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבתּולים
הּתאוה הגּביר לא מעׂשה ּבׁשעת ּגם ּכי ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֹלמדּת
קדּׁשה, ּדבר לתכלית היה ּומעׂשהּו ְְְְֲִִֵַַַַָָָֻהּגּופית
מּמעׂשה ּביעקב לחׂשד מקֹום אין ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֹּומעּתה
ּכּונתֹו ּתכלית היא וזֹו הּסֹובב, הּוא ּכי ְְְִִִֵֵַַַָָראּובן

נתּכּון: עצמֹו לׁשּבח ְְְְִֵֵַַַַֹולא
BÓB‡Âּפי נטילת ּכי ּפרּוׁש וגֹו' ׂשאת יתר ¿¿ְְְִִִֵֵֶֶַ

אּתה ּבכרי ּבאֹומרֹו הּוא רמז ְְְְִִַַַָָֹׁשנים
והּכהּנה הּגדּלה אּלא ׁשנים ּפי נֹוטל ּבכֹור ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻּוסתם
ּתתהּפ ולפעמים ארץ ּדר מהלכֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָהיא
לפני קטן ׁשּיהיה הגם לּה ׁשראּוי למי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמעלה
לּטל עֹוד יתרֹון ל ויׁש אמר לזה ְְְְִִֵֶַָָֹּבכֹור,

והּמלכּות: ְְְַַַָֻהּכהּנה
B‡ּבחינת ּביתרֹון לּטל נאה לֹו ּכי ְְְְִִִִִֶֶַָֹירצה

מּכל יֹותר הּמלכּות ּבחינת ּוביתרֹון ְְְְְִִִֵַַַַָָֻהּכהּנה
לבחינת יׁשוּו לא הּבכֹורֹות ּכל ּכי ְְְְִִִִַַַָֹהּבכֹורֹות
יעקב: ׁשאמר מהּטעמים ראּובן ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכֹורתֹו

„ÚÂמּבחינת ּבמׁשלל עצמֹו החזיק הרי עּתה ¿«ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ
נאה לראּובן לֹו ּכי הּבכֹורה והחזיק ְְְְִִִֵֶַַָָָָהרע
ּדברים, לב' טעם לתת ּבא ּכ ואחר יאה, ְְְְִֵַַַַָָָָָָולֹו
ּבין מּמּנּו ׁשהּוסרה לּגדּלה ּׁשּנֹוגע למה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּבין
מּבטן הגּון ּבלּתי מעׂשה לבחינת ּׁשּנֹוגע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָלמה
לּבכֹורה ּׁשּנֹוגע מה ּכנגד ואמר הּקרח יצא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמי

אמר: ְֶַָָֻּוגדּלֹותיה
B‚Â'.ד) ÌÈnk ÊÁtלבלּבל ּפחזּת אּתה ּפרּוׁש ««««ƒ¿ְְְֵֵַַַָָָ

ּכאיׁש ׁשּמהרּת אּלא יצר ּכבׁשּת ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹיצּועי
הרע ניצֹוץ לנצח עצמ עּכבּת ולא ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹֹהּפֹוחז
הּג' מּכל יתרֹון ל יהי' לא לזה ,ּב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּנׁשרׁש

ּבאֹומרֹויתרֹונ רמז עֹוד ּפׁשּוט, ונעׂשה אלֹות ְְְְֲִַַַָָָ

ּבלּתי ּדבר לעׂשֹות ׁשּנהג ׁשהּפחיזּות ְְֲִִִֶֶַַַַָָָּתֹותר
יתרֹון, ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר לעׂשֹותֹו נהג לא ְְֲִֵֶַַָָָָֹהגּון
ּתׁשּובה לעׂשֹות הּוא קדם לא ּתׁשּובה לענין ְְְְֲִִַַַָָָֹּכי
לראּובן ּגרם מי צ"ב) (ב"ק ז"ל ְְְִִֵַָָּכאֹומרם
פ' (ב"ר ז"ל ׁשאמרּו והגם יהּודה, ְְֲֶֶֶַַָָׁשּיֹודה
עד ּבתּׁשּובה ׁשּפתח אדם היה לא וז"ל ְְִֶַַָָָָָָֹפ"ד)
וּדּוי זה ּכל עם ּכאן, עד וכּו' ראּובן ְְִִֵֶֶַָָָׁשּבא
מּמּני צדקה ואמר יהּודה ׁשּבא עד אמר ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹלא
ּבלּבלּתי אני ואמר ראּובן קפץ ׁשעה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבאֹותּה
ׁשּכ (ּתנחּומא) ּבּמדרׁש הּובא ּכ אבי, ְְִִִֶַַַָָָָָָמּטת
ּכי לֹומר לנּו יׁש אּלּו ּולדבריהם ּבידם. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָקּבלה
ליהּודה ראּובן ׁשל מלכּותֹו נּתנה זה ְְְְִִֵֶֶַַַָָלטעם
להֹודֹות. לראּובן ּגרמֹו אׁשר ההֹודאה ּגמר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָּבעד
ּבּה זכה לא ּכי נראה ללוי ׁשּנּתנה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻוהּכהּנה
(ּברכה ּכאֹומרֹו ּכ אחר מעׂשיו ּבאמצעּות ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָאּלא
וגֹו' ּבמּסה נּסיתֹו אׁשר חסיד לאיׁש ח') ְְְֲֲִִִִֶֶַָל"ג
ּפנים ּכל ועל הּכהּנה, ללוי ׁשּנתנּה הּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻואז
ּכאֹומרֹו מראּובן הּמעלֹות ּכל נּטלּו יעקב ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָֹמימי
וא' ליֹוסף א' מעלֹות ב' יעקב ונתן ּתֹותר ְְְֲֲֵַַַַַָֹאל
הקב"ה ׁשּנתנּה עד ועֹומדת ּתלּויה והּג' ְְְְִֶֶֶַַָָָָליהּודה

וגֹו': נּסהּו אׁשר לּה ְֲִֶָָָָלראּוי
„‚Îeאמר ׁשרׁשֹו ּבנין למעׂשה ּׁשּנֹוגע מה ¿∆∆ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ

ּכן עׂשֹות טעם ּפרּוׁש וגֹו' עלית ְְֲִִֵֵַַָָּכי
היה אּמֹו ּבבטן ועלה ׁשּזרעֹו ּבעת ּכי ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהּוא
לאה מׁשּכבֹות ּבב' עלה ּכי ּבעלּיתֹו ְְְֲִִִִֵַָָָָָּבלּבּול
ּבמעׂשה ּכי ּבמחׁשבה, וא' ּבמעׂשה הא' ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָורחל
היא ּכי יעקב חׁשב ּובמחׁשבה לאה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹהיתה
היה וזה ,אבי מׁשּכבי אֹומרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֶָָָָרחל,
הרע ּבחינת ּכי עלה, יצּועי חּללּת ׁשאז ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָסּבה
ּכמֹו ּבבלּבּול ׁשעלה ּכׁשם ּבדמּותּה ְְְְְִִִֵֶָָָּתֹוליד

אז לֹומר ּדקּדק ולזה אביו, יצּועי ּבלּבל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָכן
אביו מׁשּכבי ׁשעלה זמן על לא ּכי ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹלרמז
זמּנים ב' הם ּכי יצּועי ׁשחּלל אֹומר ְְִִִֵֵֵֵֶַהּוא

ׁש ּבבטןׁשּזמן ׁשעלה זמן הּוא מׁשּכב עלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכן: אחרי הּוא ׁשחּלל ּוזמן ְֲִִֵֵֵֶַַאּמֹו

B‚Â'.ה) ÈÂÏÂ ÔBÚÓLיׁשנםאֹומרֹו ּכי אחים ƒ¿¿≈ƒ¿ְְִִֶַָ
ּכדעת ׁשוה אחת ודעת ּבטבעם ְְְְְְִַַַַַַַָָָָּבאחוה
ירצה אֹו אחים, ּבכל יׁשוה לא זה ודבר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹאחים
ׁשכם ּבמעׂשה עׂשּו אׁשר למעׂשיהם טעם ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלתת
יסֹוד ּבתגּברת ׁשּטבעם ואמר יֹוסף ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּובמעׂשה
ׁשאּול כ"ב.) (יֹומא ז"ל ׁשאמרּו ותמצא ְְְִֵֶָָָָָהאׁש.
ּבכּמה ודוד מּמּנּו הּמלּוכה לֹו ועלתה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָּבאחת
ׁשאּול ּכי לצד הּוא והּטעם לֹו, עלתה ְְְְִַַַַָָָֹולא
(ש"א ּכאֹומרֹו חם טבעֹו ודוד מזּוג ְְְְְִִִַָָטבעֹו
ּכפי האדם את ּדן וה' אדמני, והּוא ְְְִִֶַַָָָָֹט"ז)
עם האׁש יסֹוד ּבֹו ׁשּגֹובר מי ּכי ְְִִִֵֵֶַָָָהרּכבתֹו,
ה' ּבעבֹודת הּזריזּות עצם ּבכל ׁשּיתעּצם ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָֹהיֹות
מהתעּצמּותֹו מעט ּובחלק מהּׁשגיֹון, יּמלט ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻלא
מּׁשגיאֹות. עצמֹו ירויח מזּוג אדם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשּיעׂשה
ולזה חם, לׁשֹון אחים ולוי ׁשמעֹון ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹואמר
ּכי הּוא וידּוע קׁשתה, ּכי ועברתם לאּפם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָקּלל
ּכׁשּיתרּבה. האׁש מיסֹוד ּתגּדל והעברה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאף
ּכלי לזה החם ּבתגּברת ׁשהם לצד ּכי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹואמר
חמס, לכלי מעׂשיהם ודּמה מכרתיהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמס
הּמֹוליד נפׁש מּׁשרׁש ּכליהם ירׁשּו לא ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹלֹומר
ּופי' להם. הּמּכרים ּדברים הם חמס ּכלי ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאּלא
להם ּבּה ּפעל ׁשּלא הּכרה לׁשֹון ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמכרתיהם
מאמצעּות הם אבל האׁש הגּברת אּלא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאביהם
ּכמעׂשה נכֹונים ּבלּתי מעׂשים עׂשּו זה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָּדבר

ֵיֹוסף:

              
אהרן ועל מׁשה על העדה ּכל È„k.את „ÁzŒÏ‡∑ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: ׁשמי, עּמהם יתיחד אל ׁשם ְֲֵֶֶַַַָָָֹֹ«≈«¿…ƒְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נאמר: הּדּוכן, על קרח ּבני ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ו)ּבןֿלוי", א הימים "ּבןֿקרח,(דברי ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי ּבןֿקהת È„k.ּבןֿיצהר, „ÁzŒÏ‡∑ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ּכרח ועל הּוא, זכר לׁשֹון ּכבֹוד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ«≈«¿…ƒְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּכבֹוד ּכמֹו:אל עּמהם, ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, יד)ואֹומר: ּבקבּורה"(ישעיה אּתם ‰e‚."לאֿתחד Ìt‡ Èk ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹƒ¿«»»¿
LÈ‡∑:ּבגדעֹון אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא ּכּלם חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור ו)אּלּו את(שופטים "והּכית ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּכל איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ורֹוכבֹו "סּוס ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמדין
וכן: עליו, ׁשּכעסּו 'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, יט)אחד אכל"(יחזקאל אדם טרף לטרף Ìˆe."וּילמד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ¿…»

BLŒewÚ∑י את לעקר לׁשֹוןרצּו ּבלע"ז, אשריטו"ר עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, ׁשּנקרא ֹוסף ƒ¿ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
יא) ּתעּקר(יהושע סּוסיהם .""את ְֵֵֶֶַ

        

ככככ ואניואניואניואני חמרחמרחמרחמר אאאו)א מט, אמר(רש"י יעקב אר :ע קונ .העני לכל ר ,עצמ חמר  כ את  הזיר לא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
"האר יב להבאיני אתי עכר" ולוי מעל)ל לד, הערית"(וישלח מ עצמ דר "האת הרי ,כ להריגת הת לא , ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ז) סק  יבי(רש"י (א) הרי ,כל הת לא "אי הרג בא "י אמר , א ,במ דר'. ר' אפא, היה, כ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
."א" מד ההרג לא (ב) ,הריגת על התרעמ לא הארהחייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
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ÊÚ Èk Ìt‡ e‡∑קּבה לא אּקֹוב "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא קּלל לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
˜ÚÈa.אל" Ì˜lÁ‡∑ל אין אחר: ּדבר חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ׁשּלא מּזה, זה אפרידם ֵ¬«¿≈¿«¬…ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּגרנֹות על מחּזר עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות, ּומלּמדי וסֹופרים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָענּיים
ּתפּוצתֹו לֹו נתן ּולמעׂשרֹות, ּכבֹודלתרּומֹות ּדר.החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ְְְְִֶֶַַַָָָ

       §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬
   §−§¥¬¨¦«

EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑הראׁשֹונים את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִִִֶֶַָ
לאחֹוריו לּסֹוג יהּודה התחיל ּתמר(ּבקנטּורים, מעׂשה על יֹוכיחּנּו ּכמֹותם')ׁשּלא אּתה לא 'יהּודה, רּצּוי: ּבדברי יעקב ּוקראֹו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

‡Èז ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È‡ ÔB‰Ê‚ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡NÈa Ôepc‡Â ˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈

Ôe„BÈח Ca ‡˙˙È‰ ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôeca˙È C„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈfÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

      

„BÚהּמכר ּפרּוׁש וגֹו', חמס ּכלי ּבאֹומרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָירצה
מה על מכרּוהּו חמס יֹוסף את ְְֵֶֶַַָָָָׁשּמכרּו

הא ׁשּכל והגם ּבּדין. להם נתחּיב חיםּׁשּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
העּקר, היּו ׁשהם ּתראה ּכׁשּתׂשּכיל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמכרּוהּו
ואמרּו וגֹו' אחיו אל איׁש אמרּו ּבבֹואֹו ְְְְְְִִִִֶָָָָמּתחּלה
והם ולוי ׁשמעֹון ׁשהם צ"ט) פ' (ב"ר ְְְִִֵֵֵֶז"ל
הּוא וכן מהם היה והּכל הריגה עליו ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיעצּו

ז"ל: רּבֹותינּו ְְִֵֵַּבדברי
B‚Â'.ו) Ì„Òaהּכתּוב ּכּונת לדעת צרי ¿…»¿ִַַַַַָָָָ

זה ּבסדם ק"ט.) (סנהדרין אמרּו ְְְְְִֶֶַַַָָֹורז"ל
ּכי קרח, מעׂשה זה ּבקהלם זמרי, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹמעׂשה
ּוברצנם ׁשכם, ואנׁשי חמֹור זה וגֹו' ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹּבאּפם
ע"כ. ירּוׁשלמי) (ּתרּגּום וכּו' יֹוסף זה ְְְְְִֵֶַַוגֹו'
קׁשה הּפׁשט ּוכפי ּדרׁש ּדר ז"ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָודבריהם
ויֹוסף ׁשכם מעׂשה ויאחר המאחר יקּדים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֻלּמה

ראׁשֹונים: ִִֶָׁשהיּו
„BÚּבפני ענין על ּכי ּתבת לאמר יצּדק ְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֻאי

מּמּנּו: למעלה עם ׁשּיכּות לֹו ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָעצמֹו
„BÚוהּוא ללוי ּגם זמרי עון מיחס ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹלּמה

נקמֹות: הּנֹותן ְְֵַַַָָאדרּבא

„BÚלּמה ּוברצנם אֹומרֹו ּכּונת לדעת ְְִִַַַַָָָָָָֹצרי
ּבזה: הרצֹון ְִִֶָָָהזּכיר

ÔÎ‡ידּבר הּכתּוב ּכל ּכי הּוא הּכתּוב ּפׁשט »≈ְְִֵַַַַָָָ
מעת ּפרּוׁש ּבסדם ואמר יֹוסף ְְְֲֵֵֵֵֵַַָָֹּבמעׂשה
ּבסֹוד ּביניהם הּדבר והיה לׂשנאתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהתחילּו
לא ּפרּוׁש נפׁשי ּתבֹוא אל סֹוד ְְֲִִֵֶַַַָֹּכׁשּיערימּו
עּמהם להיֹות ּבהם ׁשּזרעּתי נפׁש ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָהסּכימה
ּבא מּכחֹו לא ּכי ּבזה והּכּונה יחד, ְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹֹּבהּוסדם

למעלה: ׁשּכתבנּו ּכמֹו ההּוא ְְְְֶַַַַָָָהרע
„BÚׁשעׂשּו לצד הּדבר על יענׁש לא ּכי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹירצה

קנאתם ּגרם ׁשהּוא לצד אֹו ּככה. ְְִֶַַָָָָָָָּבניו
ּכׁשּנקהלּו ּבקהלם הּבנים. ּבין ּבנֹו את ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבׁשּנֹותֹו
ונהרגהּו לכּו כ') (ל"ז ּדכתיב להרגֹו ְְְְְְִִֵַַָָָעליו
ּבני ׁשמי על יּקראּו לא ּכבדי ּתחד אל ְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹוגֹו'

ׁשעה: ּבאֹותּה עּקר ּכל ְֲִַָָָָָֹיעקב
„BÚליגֹונֹות רמז ּכאן חדוה לׁשֹון ּתחד אל ְְְִִֵֶֶַַַָָָירצה

ׁשהּוא מעליו הּׁשכינה וסּלּוק ְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשעברּוהּו
וּיׁשב) (ּתנחּומא ז"ל ּכאֹומרם הּכבֹוד ְְְְִֵֶַַַַָָָּבחינת
ׁשכינה עליו יֹוסףלאׁשרתה מּמּנּו ׁשּנאבד ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמעת
ּפרּוׁש וגֹו' ּבאּפם ּכי ואֹומרֹו והּיגֹון. העצב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָמּצד

וגֹו' ּתחד ואל ּתבא אל אֹומר ׁשאני הּדבר ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹטעם
אֹומרֹו והּוא זממּו, נפׁש לקחת יחד ּבהּוסדם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּכי
הרי הרגּוהּו ׁשּלא ׁשּמצינּו והגם איׁש, ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹהרגּו
מלא ּבֹור אל והטילּוהּו הריגתֹו על ְְֲִִִִֵֵֶַָָהסּכימּו

מיתֹות: מיני ּבכּמה ׁשם למּות וגֹו' ְְְִִִֵַָָָָנחׁשים
Ìˆe.'אחרוגֹו אּפם ׁשּנח ּבעת אפּלּו ּפרּוׁש ƒ¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָָ

לחם לאכל ויׁשבּו ּבּבֹור ְְְֱִִֶֶֶֶַָֹׁשהׁשליכּוהּו
על אף רּוח ונחת רּצּוי ּדברי יהּודה להם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָודּבר
יֹוסף ׁשהּוא לּׁשֹור ׁשעקרּוהּו רעה עׂשּו כן ֲִֵֵֶֶַָָָָּפי
ירידת ׁשּבאמצעּות נ"ו:) (סֹוטה ז"ל ְְְְִֶֶֶַָָָׁשאמרּו
נעקרּו ּפֹוטיפר אׁשת ׁשל רע ּומקרה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמצרים
י"ב לילד ראּוי ׁשהיה ׁשבטים עׂשרה ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָמּיֹוסף

ׁשנים: אּלא נׁשארּו ְְְֲִִֶַָֹולא
B‚Â'.ז) ÊÚ Èk Ìt‡ e‡לחלק ּפרּוׁש »«»ƒ»¿ֵֵֶַ

הּוא הרגיל מּׁשעּור יֹותר ּבהם ְִִִֵֶֶַָָָֻהמרּבה
ּכדי אדם ּבכל הרגיל חלק ּבהם ויּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמקּלל
לעבֹודת ּכפּיתֹו על הּבא לעֹולם ׂשכר ְְֲִֵַַַַַָָָָָָלקּבל
אׁשר ּבבחינתֹו מהם יׁשלל כן לא ׁשאם ְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֻה'
הרתיחה עז לקרר ּתּקּון ּכי וראה לּנצח. ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמּׂשג

וגֹו': אחּלקם ואמר וגֹו' לחּלקם ְְְְְְֲֵַַַָָהּוא



מז               
אהרן ועל מׁשה על העדה ּכל È„k.את „ÁzŒÏ‡∑ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: ׁשמי, עּמהם יתיחד אל ׁשם ְֲֵֶֶַַַָָָֹֹ«≈«¿…ƒְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נאמר: הּדּוכן, על קרח ּבני ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ו)ּבןֿלוי", א הימים "ּבןֿקרח,(דברי ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי ּבןֿקהת È„k.ּבןֿיצהר, „ÁzŒÏ‡∑ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ּכרח ועל הּוא, זכר לׁשֹון ּכבֹוד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ«≈«¿…ƒְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּכבֹוד ּכמֹו:אל עּמהם, ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, יד)ואֹומר: ּבקבּורה"(ישעיה אּתם ‰e‚."לאֿתחד Ìt‡ Èk ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹƒ¿«»»¿
LÈ‡∑:ּבגדעֹון אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא ּכּלם חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור ו)אּלּו את(שופטים "והּכית ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּכל איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ורֹוכבֹו "סּוס ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמדין
וכן: עליו, ׁשּכעסּו 'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, יט)אחד אכל"(יחזקאל אדם טרף לטרף Ìˆe."וּילמד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ¿…»

BLŒewÚ∑י את לעקר לׁשֹוןרצּו ּבלע"ז, אשריטו"ר עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, ׁשּנקרא ֹוסף ƒ¿ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
יא) ּתעּקר(יהושע סּוסיהם .""את ְֵֵֶֶַ

        

ככככ ואניואניואניואני חמרחמרחמרחמר אאאו)א מט, אמר(רש"י יעקב אר :ע קונ .העני לכל ר ,עצמ חמר  כ את  הזיר לא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
"האר יב להבאיני אתי עכר" ולוי מעל)ל לד, הערית"(וישלח מ עצמ דר "האת הרי ,כ להריגת הת לא , ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ז) סק  יבי(רש"י (א) הרי ,כל הת לא "אי הרג בא "י אמר , א ,במ דר'. ר' אפא, היה, כ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
."א" מד ההרג לא (ב) ,הריגת על התרעמ לא הארהחייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹ

        ̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨¨−¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ
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ÊÚ Èk Ìt‡ e‡∑קּבה לא אּקֹוב "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא קּלל לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
˜ÚÈa.אל" Ì˜lÁ‡∑ל אין אחר: ּדבר חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ׁשּלא מּזה, זה אפרידם ֵ¬«¿≈¿«¬…ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּגרנֹות על מחּזר עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות, ּומלּמדי וסֹופרים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָענּיים
ּתפּוצתֹו לֹו נתן ּולמעׂשרֹות, ּכבֹודלתרּומֹות ּדר.החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ְְְְִֶֶַַַָָָ

       §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬
   §−§¥¬¨¦«

EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑הראׁשֹונים את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִִִֶֶַָ
לאחֹוריו לּסֹוג יהּודה התחיל ּתמר(ּבקנטּורים, מעׂשה על יֹוכיחּנּו ּכמֹותם')ׁשּלא אּתה לא 'יהּודה, רּצּוי: ּבדברי יעקב ּוקראֹו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

‡Èז ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È‡ ÔB‰Ê‚ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡NÈa Ôepc‡Â ˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈

Ôe„BÈח Ca ‡˙˙È‰ ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôeca˙È C„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈfÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

      

„BÚהּמכר ּפרּוׁש וגֹו', חמס ּכלי ּבאֹומרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָירצה
מה על מכרּוהּו חמס יֹוסף את ְְֵֶֶַַָָָָׁשּמכרּו

הא ׁשּכל והגם ּבּדין. להם נתחּיב חיםּׁשּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
העּקר, היּו ׁשהם ּתראה ּכׁשּתׂשּכיל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמכרּוהּו
ואמרּו וגֹו' אחיו אל איׁש אמרּו ּבבֹואֹו ְְְְְְִִִִֶָָָָמּתחּלה
והם ולוי ׁשמעֹון ׁשהם צ"ט) פ' (ב"ר ְְְִִֵֵֵֶז"ל
הּוא וכן מהם היה והּכל הריגה עליו ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיעצּו

ז"ל: רּבֹותינּו ְְִֵֵַּבדברי
B‚Â'.ו) Ì„Òaהּכתּוב ּכּונת לדעת צרי ¿…»¿ִַַַַַָָָָ

זה ּבסדם ק"ט.) (סנהדרין אמרּו ְְְְְִֶֶַַַָָֹורז"ל
ּכי קרח, מעׂשה זה ּבקהלם זמרי, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹמעׂשה
ּוברצנם ׁשכם, ואנׁשי חמֹור זה וגֹו' ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹּבאּפם
ע"כ. ירּוׁשלמי) (ּתרּגּום וכּו' יֹוסף זה ְְְְְִֵֶַַוגֹו'
קׁשה הּפׁשט ּוכפי ּדרׁש ּדר ז"ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָודבריהם
ויֹוסף ׁשכם מעׂשה ויאחר המאחר יקּדים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֻלּמה

ראׁשֹונים: ִִֶָׁשהיּו
„BÚּבפני ענין על ּכי ּתבת לאמר יצּדק ְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֻאי

מּמּנּו: למעלה עם ׁשּיכּות לֹו ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָעצמֹו
„BÚוהּוא ללוי ּגם זמרי עון מיחס ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹלּמה

נקמֹות: הּנֹותן ְְֵַַַָָאדרּבא

„BÚלּמה ּוברצנם אֹומרֹו ּכּונת לדעת ְְִִַַַַָָָָָָֹצרי
ּבזה: הרצֹון ְִִֶָָָהזּכיר

ÔÎ‡ידּבר הּכתּוב ּכל ּכי הּוא הּכתּוב ּפׁשט »≈ְְִֵַַַַָָָ
מעת ּפרּוׁש ּבסדם ואמר יֹוסף ְְְֲֵֵֵֵֵַַָָֹּבמעׂשה
ּבסֹוד ּביניהם הּדבר והיה לׂשנאתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהתחילּו
לא ּפרּוׁש נפׁשי ּתבֹוא אל סֹוד ְְֲִִֵֶַַַָֹּכׁשּיערימּו
עּמהם להיֹות ּבהם ׁשּזרעּתי נפׁש ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָהסּכימה
ּבא מּכחֹו לא ּכי ּבזה והּכּונה יחד, ְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹֹּבהּוסדם

למעלה: ׁשּכתבנּו ּכמֹו ההּוא ְְְְֶַַַַָָָהרע
„BÚׁשעׂשּו לצד הּדבר על יענׁש לא ּכי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹירצה

קנאתם ּגרם ׁשהּוא לצד אֹו ּככה. ְְִֶַַָָָָָָָּבניו
ּכׁשּנקהלּו ּבקהלם הּבנים. ּבין ּבנֹו את ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבׁשּנֹותֹו
ונהרגהּו לכּו כ') (ל"ז ּדכתיב להרגֹו ְְְְְְִִֵַַָָָעליו
ּבני ׁשמי על יּקראּו לא ּכבדי ּתחד אל ְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹוגֹו'

ׁשעה: ּבאֹותּה עּקר ּכל ְֲִַָָָָָֹיעקב
„BÚליגֹונֹות רמז ּכאן חדוה לׁשֹון ּתחד אל ְְְִִֵֶֶַַַָָָירצה

ׁשהּוא מעליו הּׁשכינה וסּלּוק ְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשעברּוהּו
וּיׁשב) (ּתנחּומא ז"ל ּכאֹומרם הּכבֹוד ְְְְִֵֶַַַַָָָּבחינת
ׁשכינה עליו יֹוסףלאׁשרתה מּמּנּו ׁשּנאבד ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמעת
ּפרּוׁש וגֹו' ּבאּפם ּכי ואֹומרֹו והּיגֹון. העצב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָמּצד

וגֹו' ּתחד ואל ּתבא אל אֹומר ׁשאני הּדבר ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹטעם
אֹומרֹו והּוא זממּו, נפׁש לקחת יחד ּבהּוסדם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּכי
הרי הרגּוהּו ׁשּלא ׁשּמצינּו והגם איׁש, ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹהרגּו
מלא ּבֹור אל והטילּוהּו הריגתֹו על ְְֲִִִִֵֵֶַָָהסּכימּו

מיתֹות: מיני ּבכּמה ׁשם למּות וגֹו' ְְְִִִֵַָָָָנחׁשים
Ìˆe.'אחרוגֹו אּפם ׁשּנח ּבעת אפּלּו ּפרּוׁש ƒ¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָָ

לחם לאכל ויׁשבּו ּבּבֹור ְְְֱִִֶֶֶֶַָֹׁשהׁשליכּוהּו
על אף רּוח ונחת רּצּוי ּדברי יהּודה להם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָודּבר
יֹוסף ׁשהּוא לּׁשֹור ׁשעקרּוהּו רעה עׂשּו כן ֲִֵֵֶֶַָָָָּפי
ירידת ׁשּבאמצעּות נ"ו:) (סֹוטה ז"ל ְְְְִֶֶֶַָָָׁשאמרּו
נעקרּו ּפֹוטיפר אׁשת ׁשל רע ּומקרה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמצרים
י"ב לילד ראּוי ׁשהיה ׁשבטים עׂשרה ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָמּיֹוסף

ׁשנים: אּלא נׁשארּו ְְְֲִִֶַָֹולא
B‚Â'.ז) ÊÚ Èk Ìt‡ e‡לחלק ּפרּוׁש »«»ƒ»¿ֵֵֶַ

הּוא הרגיל מּׁשעּור יֹותר ּבהם ְִִִֵֶֶַָָָֻהמרּבה
ּכדי אדם ּבכל הרגיל חלק ּבהם ויּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמקּלל
לעבֹודת ּכפּיתֹו על הּבא לעֹולם ׂשכר ְְֲִֵַַַַַָָָָָָלקּבל
אׁשר ּבבחינתֹו מהם יׁשלל כן לא ׁשאם ְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֻה'
הרתיחה עז לקרר ּתּקּון ּכי וראה לּנצח. ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמּׂשג

וגֹו': אחּלקם ואמר וגֹו' לחּלקם ְְְְְְֲֵַַַָָהּוא



מח              
‡EÈÈ.(ב"ר) ÛÚa E„È∑:ּדוד כב)ּבימי ב ערף"(שמואל לי ּתּתה ‡EÈ."ואֹויבי, Èa∑הרּבה מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על »¿¿…∆…¿∆ְְִִִֵֶַַָָֹ¿≈»ƒְִִֵֵֶַַָָ

יצחק ׁשאמר ּכדר ,'אּמ 'ּבני אמר: החייהחייהחייהחיי.לא אוראוראוראור ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

        ³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©§©§¥²
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‰È‡ eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד ה)על ב "ּבהיֹות(שמואל «¿≈ְְְִִִִִֵַַָָ
ׁשּתרּגם וזהּו עליהם, ּכׁשהמליכּוהּו אריה, ּולבּסֹוף, יׂשראל", את והּמביא הּמֹוציא היית אּתה עלינּו, מל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאּול

ּבתחּלתֹו ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון וזהּו∑ÛhÓ.אּונקלֹוס: אכלתהּו", רעה חּיה יֹוסף, טרף ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְְְְְְִִִֵֵָָƒ∆∆ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לאריה ׁשּנמׁשל ÈÏÚ˙.יהּודה Èa∑,ּתמר ּבהריגת וכן וגֹו'", "מהּֿבצע ואמרּת: עצמ את "צדקהסּלקּת ׁשהֹודה: ְְְְִֵֶַָָ¿ƒ»ƒ»ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לפיכ B‚Â'.מּמּני", ı Úk∑:ׁשלמה ה)ּבימי א וגֹו'"איׁש(מלכים ּגפנֹו החייהחייהחייהחיי."ּתחת אוראוראוראור ְִִִֶָ»«»«¿ְְְִִֵַַַֹֹ

a˙È‡ט ‡ÙBÒe ‡ÈeL È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
Èa ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È‡ ‰„e‰È ˙ÈcÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È‡k ÛB˜˙ ÈLÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

      

B‚Â'.ח) ‰z‡ ‰„e‰Èהצר לּמה לדעת צרי ¿»«»¿ְִַַַָָָָֻ
הילֹומר ׁשעּמֹו ּכיון ּומהאּתה מדּבר ה ְִֵֵֶַַַַָָָָ

וגֹו' ויד אמר לא לּמה עֹוד למעט. ְְְְֵַַָָָָָֹּבא
נֹוספים: ּדברים ׁשהם ּכיון וגֹו' ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָויׁשּתחוּו

‰‡Âאּתה הּדר זה על הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מתחלת הּׂשררה אין ּפרּוׁש ְְֵֵֶֶַַָָיֹודּו
לׁשאר האמּורים ּברכֹות ׁשאר ּכדר ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָלעתיד
לארץ לכׁשּיּכנסּו רחֹוקים לזמּנים ׁשהם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהאחים
אֹומר הּוא וכן ,אחי יֹודּו ּבעצמ אּתה ְְְְֵֵֶֶַַַָָאּלא
ּבאחיו, ּגבר יהּודה ה') (א' הּימים ְְְְִִֵֶַַָָָָּבדברי
על ותתּגּבר איבי ּבערף ׁשּיד זמן ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּוכׁשּיבֹוא
עליהם, וימליכּו וגֹו' ל יׁשּתחוּו אזי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָהאֹויבים
הּנצחֹון ּדוד ּכׁשעׂשה ׁשאּול ּבימי היה ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָוזה
יׂשראל והמליכּוהּו אֹויביו ּבערף ְְְְְִִִֵֶַָָָֹהּגדֹול

ֲֵֶעליהם:
B‚Â'.ט) ‰È‡ eb(:רל"ז ח"א (זהר רז"ל «¿≈¿ַַַֹ

וצרי אריה ּכ ואחר ּגּור מּתחּלה ְְְְְִִִֵַַַָָָָאמרּו
עֹוד ּגּור. היֹותֹו זמן להזּכיר הצר לּמה ְְְְֱִַַַַַָָָֻלדעת

אֹומרֹו לדעת ורז"לצרי עלית. ּבני מּטרף ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
לֹו אֹומר הּוא טרף טרף אֹומרֹו ׁשעל ְְֵֶַַָָֹֹאמרּו
ז"ל ּולדבריהם ,עצמ סּלקּת ּפרּוׁש עלית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבני
הּדר זה על ּולמּטה למעלה ּבני ּתבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּתתּפרׁש
הּדר זה על ּגם עלית, יֹוסף ּפי' ּבני ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּטרף
עלית, ּבני אּתה ּפרּוׁש ּבני יֹוסף ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּטרף
אּלא הּלב. וקרּוב חּבה לׁשֹון ּבני ּתבת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָואמר
עּתה לֹומר ליהּודה חׁשדֹו ׁשּיעקב ערב ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּצרי
מעֹולם ּכי נֹותנת והּדעת מהחׁשד ׁשעלה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעליו
יד יׁשלחּו ׁשהאחים יעקב ּדעת על עלה ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹלא
רז"ל ׁשּדברי אּלא מהם, אחד לחׁשד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹוסף

קּבלה: ּדברי ְִֵֵַָָהם
„BÚמי וגֹו' רבץ ּכרע אֹומרֹו לדעת ְְִִַַַַָָָָצרי

מׁשמעּות ׁשאין מּלבד ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָיקימּנּו
וׁשּנה נסּתר לׁשֹון ּדּבר לּמה הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָלפׁשטּיּות
ּכאֹומרֹו נֹוכח ּבדר ּבֹו לדּבר ׁשהתחיל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמּסדר

עלית: ּבני וגֹו' יֹודּו ְְִִַָָָאּתה
ÔÎ‡אחת הקּדמה ּפי על הּכתּובים יתּבארּו »≈ְְְֲִִִַַַַַָָָ

ּבדברים עינינּו האירה אׁשר ּוברה ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָזּכה
הראׁשֹון אדם ּכי והּוא ּתֹורתנּו, מאֹור ְְִִִֵֵֶָָָָָנחמדים
ׁשל הּנׁשמֹות ּכל ּתלּויים היּו ׁשּבֹו אילן ְְִִֶֶַָָָָהּוא
ואׁשר עֹולם היֹות מּיֹום לעֹולם ׁשּיצאּו ְְֱֲִֶֶַַָָָָָֻהּקדּׁשה

הרע חלק ׁשלט אדם ּוכׁשחטא לצאת, ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעתידין
מעל ודרׁשּו מסּפר, לאין ׁשבי מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָוּיׁשּב
מהּקדּׁשה הּׁשבּויים עצמּו מה אמת אנׁשי ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻספר
היֹותם מּיֹום מׁשּתּדלים ה' עם והן ְְְְֱִִִִֵַַַָָּבּקלּפה,
ּומבררים והֹולכים מּפיו ּבלעֹו ּולהֹוציא ְְְְְְְִִִִִֵָָָלברר
אׁשר הּקדּׁשה מקֹור ּבאמצעּות מּידֹו ְְְְֲִִִֶֶַָָָֻּומֹוציאים
ּגם והּמצֹות. הּתֹורה היא ּבתֹוכנּו ה' ְְְִִֵַַַַָָנטע
הּקדֹוׁשה הּנפׁש ּדבקּות ּבאמצעּות ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלפעמים
למינּה, חּיה נפׁש ּתֹוציא לאנסּה הּטמאה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֻּבנפׁש
ּבדינה נפׁשֹו וּתדּבק ל"ג) (וּיׁשלח סֹוד ְְְְְִִִַַַַַָוהּוא
לנפׁש הּקדֹוׁשה ּדינה נפׁש ׁשּׁשאבה יעקב ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבת
ואמרּו ׁשכם, ּתֹו נתּונה ׁשהיתה מינּה ְְְְְְִֶֶָָָָָָקדֹוׁשה
ּבן חנינא ר' נפׁש הּוא ּכי יעקב) (קהלת ֲֲִִֶֶֶֶֶַָֹֹז"ל
ולפעמים ידים. רחב"ת רמז והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָּתרדיֹון.
הּׁשרצת לצד לעֹולם מעצמּה הּנפׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתצא
ּובצאתּה היא ּגם ּתצא ּבעֹולם הּקלּפה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָנפׁשֹות
ּותאּוה טבעּה הּקלּפה מאֹוצר מבּדלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻּתהיה
הּגרים נׁשמת סֹוד והּוא הּטֹוב ּבדר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָללכת
ּבצל להסּתֹופף וחֹוׁשקים מעצמם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָהּמתּגּירים
ּבאמצעּות ּכן ּגם זה ּדבר ּובכלל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻהּקדּׁשה,
אדם ׁשהּוא הּׁשּבאי יבחר ּביֹותר מגּנה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּדבר
ּבידֹו ׁשּׁשבּויה הּקדּׁשה נפׁש להֹוציא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻּבלּיעל
יֹותר ׁשּיהיה העון ּבחינת ׁשהיא קלּפה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹּבמקֹום
יצתה הּמֹואבּיה רּות האֹות ל וזה ְְְְֲִֶֶַָָָָֻמגּנה,
ותבחין העמֹונית, ונעמה ּובּתֹו אב ְְְְֲֲִִִִַַָָָמּזנּות
מלכּות ׁשלׁשלת מּמּנה ׁשּיצתה רּות ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָלדעת
עברה ּבעלת ׁשהיא מּמֹואב היתה ּדוד ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבית
עליה ּמֹוכיחֹות ּומעׂשיה יֹותר ֲֲִִֵֶֶַַָָָּבחציפּות
מעמֹון יצתה ונעמה ל"ח:) (ב"ק ז"ל ְְְְֲֲֵַָָָָּכאֹומרם
לדעת ל ויׁש ּכאחֹותּה. מזהם העון היה ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
לא אחר אדם לֹוט מעׂשה עֹוׂשה היה אם ֲִִֵֵֶַַָָָָֹּכי
הּטֹובֹות ּפרידֹות ב' מאמצעּותֹו יֹוצאים ְְְִִֵֶַָָהיּו
ּגם ּכי ּבבחינתֹו ּגדֹול ׁשהיה לֹוט לצד ְְִִִֶֶַַָָָָָאּלא
למעלה זֹו ּגדֹולֹות הדרגֹות ּבּה יׁש הרע ְְְְְִֵַַַַָָָָּבחינת
ׁשהם מהאּמֹות ּולמד וצא ּבחינתּה, ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻמּזֹו
ּומלכים ּגדֹולים מלכים ּבהם ׁשּיׁש הּקלּפה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָענפי
אֹומרם סֹוד והּוא וגֹו'. וׂשרים הער ְְְְְִֵֵֶַָָָקטּני
ּכּונתם מׁשיחא ּבעקבֹות מ"ט:) (סֹוטה ְְְִִַָָָָָז"ל
הּקלּפה ּתפיסת ּכל מבררים ׁשאנּו לצד ּכי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָּבזה
ׁשהּוא ּדבר לסֹוף הּברּור ּכׁשּיּגיע ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻמהּקדּׁשה

סֹוף הּוא ּכי לעקבּים הּתכלית וכּנּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָהעקב
ּבּזמּנים ּכי ּתמצא ולזה האדם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאיברי
נפׁשֹות מהּקלּפה מתּבררים היּו ְְְְִִִִִֵַָָָָָהראׁשֹונים
אבינּו ּבענקים הּגדֹול האדם ּולמד וצא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָּגדֹולֹות
ראׁשֹון צדק ּגר אברהם הּוא ראׁשינּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹועטרת
ּובדֹורֹות הּמֹואבּיה ורּות אּמנּו וׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּבּגרים
והן הּגר, אנקלּוס ואבטליֹון ׁשמעיה ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָֻאחרֹונים
ּתּמּו ׁשּספּו להיֹות ׁשּמתּגּירים, הגם ְְְֲִִִֶֶַַַַָהּיֹום
ּכי נׁשארּו ולא הּקלּפה מּתֹו הּקדּׁשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֻניצֹוצי
עצמּה ּבּבחינה המברר ּכח ּגם ּבעקבֹות, ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹאם
(ח"א ּבּזהר ז"ל אֹומרם סֹוד והּוא ְְְַַַָָֹקטּנה
ּבחינה ּכל ּכי ּברגלין רגלין ּדנגעּו ְְְְְְִִִִַַָָָרנ"ח.)
ּתׂשּכיל זֹו הקּדמה ּפי ועל ּבחינתּה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָּתברר
מלא וׁשלח יהּודה על יעץ אׁשר ה' ְְְֲֲֶַַַַַָָָָעצת
ּכי פ"ד) פ' (ב"ר הּקדׁשה אל לבֹוא ְְְִִִֵֶַָָוהכריחֹו
ּפי על הגּון ּבלּתי הּדבר היֹות ְְְֱִִִֶַַָָָָּבאמצעּות
היֹות ּובאמצעּות ּכּלתֹו את לׁשּכב ְְְֱִֶֶַַַָָָהּתֹורה
אּסּור ּדבר נעלם הּדּבּור ּפי על אנּוס ְְֱִִִֶַַַַָָיהּודה
הֹוציא ּובזה היא ּכּלתֹו ּכי ידע ולא ְִִִִֶֶַַָָָֹמּמּנּו
ּפרץ ׁשּבּקדּׁשה מפלא ענף הּטמאה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻֻֻמּמקֹור
אדם והיה הרע ּבבחינת ׁשבּויים ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָוזרח
וצא מעלתם, ּגדל לצד עליהם רֹובץ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבלּיעל
וׁשלׁשלת מהם יצאּו צּדיקים ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָּולמד
ׁשהּוא יהּודה וזּולת ּדוד. ּבית ׁשל ְְְִֵֶֶַַָָָהּמלּוכה
להֹוציאם יכֹול אדם היה לא הּמלּוכה ְְְִִַַָָָָָָָֹּבחינת
יבֹוא ּכי הרע מעׂשה ּדמיֹון זּולת ּגם ְֲִִִֶַַַַָָָמּידֹו.

מ אין ּכּלתֹו ּובאמצעּותאל להֹוציאם ציאּות ְְְְִִֵֶֶַָָָ
והֹוציא הרע למדֹור נכנס זה הרי הרע ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּדמיֹון

רב: ַָָׁשלל
Ô‰Âאריה ּגּור הּכתּוב ׁשאמר הּדברים הּנה ¿≈ְְִֵֵֶַַַַָָָָ

ּתמר מעׂשה קדם מּתחּלה ּפרּוׁש ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹיהּודה
ּדבריו ּבתחּלת ׁשרמז הּוא וזה ּגּור, ְְְִִֶֶַַָָָהּוא
ּׁשּפרׁשּתי מה מּלבד אחי יֹודּו אּתה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָּבאֹומרֹו
הּדר זה על עֹוד יתּבאר זה ּכפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָּבמקֹומֹו
ּגדּלת אּלא ל היה לא ּפרּוׁש יֹודּו ְְֵֶַַָָָָֹֻאּתה
היתה לא אבל ל ּכפּופים אחי ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹעצמ
ּגדּלה מה ּולמד וצא לדֹורֹות, נֹוהגת זֹו ְְְְִֵֶֶַַָָֻמּדה
מּמעׂשה ׁשּבאּו וזרח ּפרץ לבד לבניו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיתה
אריה ּולבּסֹוף אלהים. ּפרׂש אׁשר ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹהרׁשת
לעלֹות זכה מּנין ּופרׁש ונתעּלה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנתּגּבר
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‰„e‰ÈÓ ËL eÒÈŒ‡Ï∑,ואיל ׁשּבבבל,מּדוד ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו …»≈∆ƒ»ְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
הּמלכּות ּפי על ׁשּממּנים ּבּׁשבט, העם את ה)ׁשרֹודים ÂÈÏ‚.(סנהדרין ÔÈaÓ ˜˜ÁÓe∑ארץ נׂשיאי אּלּו ּתלמידים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ¿…≈ƒ≈«¿»ְְִִִֵֵֶֶַ

ÏÈL‰.יׂשראל ‡ÈŒÈk „Ú∑ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, לֹו,מל ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ׁשּלֹו, ְִֵָ«ƒ»…ƒ…ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא"(תהלים ׁשי ÌÈnÚ."יֹובילּו ˙‰wÈ BÏÂ∑,"יפעת" ּכמֹו: ּביסֹוד, היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿««ƒְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

וׁשל נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות אֹותּיֹות וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּופעמים
ואל"ף ,ּבאזניכם"נֹוׁש יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). זין((יחזקאל לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון (מלכים,)והּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ד) ׁשּנאמר:ב עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, אף ׁשמן", יא)"ואסּו לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו (משלי ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אקהתא ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ּבׁשּוקי"עין ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא עּמים(דף קהּית לֹומר: היה ויכל .. ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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‰ÈÚ ÔÙbÏ ÈÒ‡∑יין מֹוׁשכת ׁשּתהא יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
אחד אתֹון ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, עיר לּגפן יאסר יהּודה איׁש ארּכה,∑N˜‰.ּכמעין, זמֹורה ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ≈»ְֲָָֻ

ּבלע"ז ÔÈia.קורייר"א Òak∑יין רּבּוי לׁשֹון זה ּבּמקראלׁש∑eÒ˙‰.ּכל ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, ּבגד מין ∑‡ÈÒ.ֹון ְַַƒ≈««ƒְִִֶַָ…ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒ
ּדגמתֹו: אֹוסר, קיג)ּכמֹו ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי ואּונקלֹוס(שם זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ּבּׁשמים", "הּיֹוׁשבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבמל יׂשראלּתרּגם אּלּו ׂשרקה, ירּוׁשלים, זֹו עירה, יׂשראל, הם ּגפן, ב)הּמׁשיח: ׂשֹורק"(ירמיה נטעּתי ."ואנכי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
BB˙‡ Èa∑יחזקאל ּבספר האיתֹון" "ׁשער לׁשֹון: היכלּה, צּדיקים.(מ)יבנּון אּלּו ּגפן, אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד , ¿ƒ¬ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אתֹונֹות "רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, אֹוריתא עבדי אתֹונֹו, ׁשּצּבּועֹוּבני לבּוׁשּוהי, טב ארּגון יהא ּבּיין, ּכּבס צחֹורֹות". ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ליּתן הּזכר את ּבהן ּומסיתה לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ליין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּדֹומה

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון ּבּגמרא קיא)ּפרׁשּו לֹומר:(דף ּתלמּוד מרוה'? אינֹו ּתאמר ׁשּמא הּיין, 'ועל : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻ
החייהחייהחייהחיי.""סּותה אוראוראוראור ֹ

ÙÒÂ‡י ‰„e‰È ˙ÈcÓ ÔËÏL „Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

‰dÏÎÈיא ÔeÈ ‡nÚ dz˜Ï Ï‡NÈ ÁÒÈ«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«»ƒ¿≈¿≈
‡˙ÈB‡ È„ÚÂ dÏ BÁÒ BÁÒ ‡i˜Ècˆ ÔB‰È¿«ƒ«»¿¿≈¿»¿≈«¿»
È‰BLeÏ Ë ÔÂb‡ È‰È dnÚ ÔÙÏe‡a¿¿«ƒ≈¿≈«¿¿»«¿ƒ
:ÔÈBÚˆÂ ÈB‰Ê Úˆ ‡ÏÈÓ ‡ÏÈÓ d˙eÒk¿≈≈»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

      

מאֹותֹו ּפרּוׁש עלית ּבני מּטרף ואמר זֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמעלה
הראׁשֹון מאדם הרע ּבחינת ׁשּטרף אדם ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָטרף
ּתמר מעׂשה ּובאמצעּות הּמפלאֹות ְְְְֲֵֶַַָָָָָֻנׁשמֹות
ּבנים וקנית עלּית היתה מּזה אֹותם ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָָהרוחּת
היה לא זה ׁשּזּולת עֹולמים מלכּות ְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמלכּותם
:לבּד ל אּלא לדֹורֹות ּגדּלה נׁשמת ְְְְְְְְְִֵֶַַָָָֻּבענפי

BÓB‡Âהּטרף אֹותֹו ּכי ּפרּוׁש וגֹו' רבץ ּכרע ¿¿ְִֵֶֶַַַָָ
עליו רבץ ּכרע עלּיתֹו היתה ְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשּמּמּנּו
רבץ חּטאת לּפתח ז') (ד' ּבֹו ׁשּנאמר ֱֵֶֶֶַַַַָֹאֹותֹו
ּולהֹוציאֹו מעליו להקימֹו מציאּות לֹו היה ְְְֲִִִֵַָָָָֹולא
ולביא אריה ּבאֹומרֹו ורמז יקרה, האבן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו
ּבחינת היא הלא ּבּנפׁש ׁשּתקּפּה ּבחינה ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּכי
ׁשהּוא ׁשּבּקדּׁשה ארי ּבחינת צרי ולזה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֻארי
ּומעּתה ידֹו. מּתחת ּולהֹוציאּה להקימֹו ְְֲִִִֵַַַַָָָָיהּודה
מלכּות מלכּותֹו לעֹולם מיהּודה ׁשבט יסּור ְְְִֵֶַַָָָֹלא
יבא ּכי עד הּמלּוכה יסֹוד קנה ּכי עֹולמים ְְִִִַַָָָָָָֹּכל
צּפינּו יֹום יֹום מקּוים אנּו ׁשאליו ְִִִִֵֶַָָֹׁשילה

ִָליׁשּועה:
B‚Â'.יא) ÔÙbÏ ÈÒ‡ּכתּוב מפרׁשי רּבּו הן …¿ƒ«∆∆¿ְְֵֵַָָ

ׁשּיכּון ואּולי ּדרׁשּו. ּדרׁש ּדר וכּלן ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָֻזה
האמּור הּמׁשיח מל ּביאת על לֹומר ִִֶֶַַַַַָָָעֹוד
יקהת ולֹו ואמר וגֹו' ׁשילה יבא ּכי עד ְְְְְִִִַַַָָָֹֹּבסמּו

ּבמאסר ׁשּיאסר אמר ידרׁשּו עּמים ׁשאליו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעּמים
ׁשּנמׁשלּו יׂשראל ׁשהם הּגפן לפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּובתפיסה
ּתּסיע מּמצרים ּגפן פ') (ּתהּלים ּדכתיב ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַלגפן
האּמֹות ּכל ּפרּוׁש עירה לפניהם ְֱִִֵֵֶֶָָֹֹֻיאסר
אׁשר כ"ג) (יחזקאל ּדכתיב לחמֹור ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָהּנמׁשלים
(קּדּוׁשין ז"ל ּדרׁשּו וכן ּבׂשרם, חמֹורים ְְְְֲִִִֵַָָָּבׂשר
המׁשּולים עם החמֹור עם ּבּפסּוק ְֲִִַַַַָס"ח.)
מהּגפן אחד ענף לפני ּפרּוׁש ולּׂשרקה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחמֹור.
ודקּדק אתנֹו, ּבני ּכן ּגם יאסר ׂשֹורק ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּנקרא
הּקלּפה ּבבחינת ׁשּיׁש לצד ואתֹון עיר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלֹומר
ּונקבה זכר ּבחינת האּמֹות נפׁשֹות ׁשרׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהיא
יקרא נקבה ולבחינת עיר יקרא זכר ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָולבחינת
יׂשראל ּכללּות ׁשהּוא הּגפן ּכנגד ואמר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאתֹון.
ּתקף ׁשהּוא הּזכר ּבחינת ׁשהּוא עירה ְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹאסרי
אתנֹו אמר מּיׂשראל אחד ענף ּוכנגד ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּמֹות
לכל יצטר לא הּנקבה ּבחינת לצד ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹלֹומר

ּדי: אחד ענף ּבאמצעּות אּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָיׂשראל
B‡'ּבב מדּבר ׁשהּכתּוב הּדר זה על ְְֵֶֶֶֶַַַַַָֹיאמר

ׁשל היא הא' המפרסמֹות, ְְְִֶַַָָֻהּגאּולֹות
ּבעזרת העתידה ּגאּולה היא והּב' ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָמצרים,
על לּגפן אסרי אמר הא' ּגאּולה ּכנגד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשם,
ה' ּכפה ׁשאז ּתּסיע מּמצרים ּגפן אֹומרֹו ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּדר

לפני והכנע עיר הּנקראת אחת ּבחינה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻלפניהם
ׁשּתהיה הּׁשם ּבעזרת הּב' ּגאּולה ּוכנגד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהּגפן
יׁשרק אׁשר ּבעת ּפרּוׁש ולּׂשרקה אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבימינּו
ואקּבצם להם אׁשרקה י') (זכריה ּדכתיב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָה'
ּבחינת ּכל לֹומר רּבים לׁשֹון אמר אתנֹו ּבני ְְְֲִִֵַַַַָָָֹאז
ה' הכניע לא מצרים ּביציאת ּכי ְְִִִִִִִַַַָֹֻהאּמֹות

ּו מצרים ׁשהם אּמֹות ראׁש אּלא כנעןלפניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ
לכל ותגּברת ראׁש היּו ׁשהם עממין ז' ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשהם
נּתנּו ולא הכנעּו לא אּמֹות ע' אבל ְְְְֲִָָֹֹֻֻֻהאּמֹות
יּניח לא ּבעז"ה לבֹוא לעתיד אבל ְֲִִֶֶַַָָָָֹלהם,
ּתּנתן ׁשּלא קטּנה אֹו ּגדֹולה אּמה ְְִֵֵֶַָָָָָֹֻֻמהאּמֹות
מּלבד ּפרּוׁש אתנֹו ּבני אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִֵֵֶַָֹלהם,
לֹומר נּוכל ואּולי אתנֹו, ּבני ּגם אּלא ְְֲִֵֶַַַַָֹֹעירה
רל"א:) (ּפנחס ּבּזהר ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְִֶֶֶַַַַָָֹעֹוד
חזקה יֹותר היא הּנקבה אחרא ּבסטרא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּכי
ונקרא ׁשּלה יֹותרת נֹוטל הּזכר ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמהּזכר
הראּוני הּזה ּובחזיֹון הּזה וכּדבר הּכבד, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָיֹותרת
ויהי הּזכר עם ּבּמלחמה ׁשהאבקּתי ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחלֹום
ּבכחי אֹותֹו והּפלּתי להכניעֹו ּבעיני ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹנקל
ואחר ּפעמים ּכּמה ּכחי ּבכל נתאּמצּתי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹולּנקבה
מעלֹות ּכּמה להׁשליכּה יכלּתי טרחֹות ְְְְֲִִַַַַָָָָָֹּכּמה
אמר ולזה הּזכר, ּכבעלּה לא א לארץ ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלמּטה
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‰È‡ eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד ה)על ב "ּבהיֹות(שמואל «¿≈ְְְִִִִִֵַַָָ
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B‚Â'.ח) ‰z‡ ‰„e‰Èהצר לּמה לדעת צרי ¿»«»¿ְִַַַָָָָֻ
הילֹומר ׁשעּמֹו ּכיון ּומהאּתה מדּבר ה ְִֵֵֶַַַַָָָָ

וגֹו' ויד אמר לא לּמה עֹוד למעט. ְְְְֵַַָָָָָֹּבא
נֹוספים: ּדברים ׁשהם ּכיון וגֹו' ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָויׁשּתחוּו

‰‡Âאּתה הּדר זה על הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מתחלת הּׂשררה אין ּפרּוׁש ְְֵֵֶֶַַָָיֹודּו
לׁשאר האמּורים ּברכֹות ׁשאר ּכדר ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָלעתיד
לארץ לכׁשּיּכנסּו רחֹוקים לזמּנים ׁשהם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהאחים
אֹומר הּוא וכן ,אחי יֹודּו ּבעצמ אּתה ְְְְֵֵֶֶַַַָָאּלא
ּבאחיו, ּגבר יהּודה ה') (א' הּימים ְְְְִִֵֶַַָָָָּבדברי
על ותתּגּבר איבי ּבערף ׁשּיד זמן ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּוכׁשּיבֹוא
עליהם, וימליכּו וגֹו' ל יׁשּתחוּו אזי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָהאֹויבים
הּנצחֹון ּדוד ּכׁשעׂשה ׁשאּול ּבימי היה ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָוזה
יׂשראל והמליכּוהּו אֹויביו ּבערף ְְְְְִִִֵֶַָָָֹהּגדֹול

ֲֵֶעליהם:
B‚Â'.ט) ‰È‡ eb(:רל"ז ח"א (זהר רז"ל «¿≈¿ַַַֹ

וצרי אריה ּכ ואחר ּגּור מּתחּלה ְְְְְִִִֵַַַָָָָאמרּו
עֹוד ּגּור. היֹותֹו זמן להזּכיר הצר לּמה ְְְְֱִַַַַַָָָֻלדעת

אֹומרֹו לדעת ורז"לצרי עלית. ּבני מּטרף ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
לֹו אֹומר הּוא טרף טרף אֹומרֹו ׁשעל ְְֵֶַַָָֹֹאמרּו
ז"ל ּולדבריהם ,עצמ סּלקּת ּפרּוׁש עלית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבני
הּדר זה על ּולמּטה למעלה ּבני ּתבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּתתּפרׁש
הּדר זה על ּגם עלית, יֹוסף ּפי' ּבני ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּטרף
עלית, ּבני אּתה ּפרּוׁש ּבני יֹוסף ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּטרף
אּלא הּלב. וקרּוב חּבה לׁשֹון ּבני ּתבת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָואמר
עּתה לֹומר ליהּודה חׁשדֹו ׁשּיעקב ערב ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּצרי
מעֹולם ּכי נֹותנת והּדעת מהחׁשד ׁשעלה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעליו
יד יׁשלחּו ׁשהאחים יעקב ּדעת על עלה ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹלא
רז"ל ׁשּדברי אּלא מהם, אחד לחׁשד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹוסף

קּבלה: ּדברי ְִֵֵַָָהם
„BÚמי וגֹו' רבץ ּכרע אֹומרֹו לדעת ְְִִַַַַָָָָצרי

מׁשמעּות ׁשאין מּלבד ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָיקימּנּו
וׁשּנה נסּתר לׁשֹון ּדּבר לּמה הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָלפׁשטּיּות
ּכאֹומרֹו נֹוכח ּבדר ּבֹו לדּבר ׁשהתחיל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמּסדר

עלית: ּבני וגֹו' יֹודּו ְְִִַָָָאּתה
ÔÎ‡אחת הקּדמה ּפי על הּכתּובים יתּבארּו »≈ְְְֲִִִַַַַַָָָ

ּבדברים עינינּו האירה אׁשר ּוברה ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָזּכה
הראׁשֹון אדם ּכי והּוא ּתֹורתנּו, מאֹור ְְִִִֵֵֶָָָָָנחמדים
ׁשל הּנׁשמֹות ּכל ּתלּויים היּו ׁשּבֹו אילן ְְִִֶֶַָָָָהּוא
ואׁשר עֹולם היֹות מּיֹום לעֹולם ׁשּיצאּו ְְֱֲִֶֶַַָָָָָֻהּקדּׁשה

הרע חלק ׁשלט אדם ּוכׁשחטא לצאת, ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעתידין
מעל ודרׁשּו מסּפר, לאין ׁשבי מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָוּיׁשּב
מהּקדּׁשה הּׁשבּויים עצמּו מה אמת אנׁשי ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻספר
היֹותם מּיֹום מׁשּתּדלים ה' עם והן ְְְְֱִִִִֵַַַָָּבּקלּפה,
ּומבררים והֹולכים מּפיו ּבלעֹו ּולהֹוציא ְְְְְְְִִִִִֵָָָלברר
אׁשר הּקדּׁשה מקֹור ּבאמצעּות מּידֹו ְְְְֲִִִֶֶַָָָֻּומֹוציאים
ּגם והּמצֹות. הּתֹורה היא ּבתֹוכנּו ה' ְְְִִֵַַַַָָנטע
הּקדֹוׁשה הּנפׁש ּדבקּות ּבאמצעּות ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלפעמים
למינּה, חּיה נפׁש ּתֹוציא לאנסּה הּטמאה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֻּבנפׁש
ּבדינה נפׁשֹו וּתדּבק ל"ג) (וּיׁשלח סֹוד ְְְְְִִִַַַַַָוהּוא
לנפׁש הּקדֹוׁשה ּדינה נפׁש ׁשּׁשאבה יעקב ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבת
ואמרּו ׁשכם, ּתֹו נתּונה ׁשהיתה מינּה ְְְְְְִֶֶָָָָָָקדֹוׁשה
ּבן חנינא ר' נפׁש הּוא ּכי יעקב) (קהלת ֲֲִִֶֶֶֶֶַָֹֹז"ל
ולפעמים ידים. רחב"ת רמז והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָּתרדיֹון.
הּׁשרצת לצד לעֹולם מעצמּה הּנפׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתצא
ּובצאתּה היא ּגם ּתצא ּבעֹולם הּקלּפה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָנפׁשֹות
ּותאּוה טבעּה הּקלּפה מאֹוצר מבּדלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻּתהיה
הּגרים נׁשמת סֹוד והּוא הּטֹוב ּבדר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָללכת
ּבצל להסּתֹופף וחֹוׁשקים מעצמם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָהּמתּגּירים
ּבאמצעּות ּכן ּגם זה ּדבר ּובכלל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻהּקדּׁשה,
אדם ׁשהּוא הּׁשּבאי יבחר ּביֹותר מגּנה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּדבר
ּבידֹו ׁשּׁשבּויה הּקדּׁשה נפׁש להֹוציא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻּבלּיעל
יֹותר ׁשּיהיה העון ּבחינת ׁשהיא קלּפה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹּבמקֹום
יצתה הּמֹואבּיה רּות האֹות ל וזה ְְְְֲִֶֶַָָָָֻמגּנה,
ותבחין העמֹונית, ונעמה ּובּתֹו אב ְְְְֲֲִִִִַַָָָמּזנּות
מלכּות ׁשלׁשלת מּמּנה ׁשּיצתה רּות ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָלדעת
עברה ּבעלת ׁשהיא מּמֹואב היתה ּדוד ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבית
עליה ּמֹוכיחֹות ּומעׂשיה יֹותר ֲֲִִֵֶֶַַָָָּבחציפּות
מעמֹון יצתה ונעמה ל"ח:) (ב"ק ז"ל ְְְְֲֲֵַָָָָּכאֹומרם
לדעת ל ויׁש ּכאחֹותּה. מזהם העון היה ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
לא אחר אדם לֹוט מעׂשה עֹוׂשה היה אם ֲִִֵֵֶַַָָָָֹּכי
הּטֹובֹות ּפרידֹות ב' מאמצעּותֹו יֹוצאים ְְְִִֵֶַָָהיּו
ּגם ּכי ּבבחינתֹו ּגדֹול ׁשהיה לֹוט לצד ְְִִִֶֶַַָָָָָאּלא
למעלה זֹו ּגדֹולֹות הדרגֹות ּבּה יׁש הרע ְְְְְִֵַַַַָָָָּבחינת
ׁשהם מהאּמֹות ּולמד וצא ּבחינתּה, ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻמּזֹו
ּומלכים ּגדֹולים מלכים ּבהם ׁשּיׁש הּקלּפה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָענפי
אֹומרם סֹוד והּוא וגֹו'. וׂשרים הער ְְְְְִֵֵֶַָָָקטּני
ּכּונתם מׁשיחא ּבעקבֹות מ"ט:) (סֹוטה ְְְִִַָָָָָז"ל
הּקלּפה ּתפיסת ּכל מבררים ׁשאנּו לצד ּכי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָּבזה
ׁשהּוא ּדבר לסֹוף הּברּור ּכׁשּיּגיע ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻמהּקדּׁשה

סֹוף הּוא ּכי לעקבּים הּתכלית וכּנּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָהעקב
ּבּזמּנים ּכי ּתמצא ולזה האדם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאיברי
נפׁשֹות מהּקלּפה מתּבררים היּו ְְְְִִִִִֵַָָָָָהראׁשֹונים
אבינּו ּבענקים הּגדֹול האדם ּולמד וצא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָּגדֹולֹות
ראׁשֹון צדק ּגר אברהם הּוא ראׁשינּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹועטרת
ּובדֹורֹות הּמֹואבּיה ורּות אּמנּו וׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּבּגרים
והן הּגר, אנקלּוס ואבטליֹון ׁשמעיה ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָֻאחרֹונים
ּתּמּו ׁשּספּו להיֹות ׁשּמתּגּירים, הגם ְְְֲִִִֶֶַַַַָהּיֹום
ּכי נׁשארּו ולא הּקלּפה מּתֹו הּקדּׁשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֻניצֹוצי
עצמּה ּבּבחינה המברר ּכח ּגם ּבעקבֹות, ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹאם
(ח"א ּבּזהר ז"ל אֹומרם סֹוד והּוא ְְְַַַָָֹקטּנה
ּבחינה ּכל ּכי ּברגלין רגלין ּדנגעּו ְְְְְְִִִִַַָָָרנ"ח.)
ּתׂשּכיל זֹו הקּדמה ּפי ועל ּבחינתּה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָּתברר
מלא וׁשלח יהּודה על יעץ אׁשר ה' ְְְֲֲֶַַַַַָָָָעצת
ּכי פ"ד) פ' (ב"ר הּקדׁשה אל לבֹוא ְְְִִִֵֶַָָוהכריחֹו
ּפי על הגּון ּבלּתי הּדבר היֹות ְְְֱִִִֶַַָָָָּבאמצעּות
היֹות ּובאמצעּות ּכּלתֹו את לׁשּכב ְְְֱִֶֶַַַָָָהּתֹורה
אּסּור ּדבר נעלם הּדּבּור ּפי על אנּוס ְְֱִִִֶַַַַָָיהּודה
הֹוציא ּובזה היא ּכּלתֹו ּכי ידע ולא ְִִִִֶֶַַָָָֹמּמּנּו
ּפרץ ׁשּבּקדּׁשה מפלא ענף הּטמאה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻֻֻמּמקֹור
אדם והיה הרע ּבבחינת ׁשבּויים ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָוזרח
וצא מעלתם, ּגדל לצד עליהם רֹובץ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבלּיעל
וׁשלׁשלת מהם יצאּו צּדיקים ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָּולמד
ׁשהּוא יהּודה וזּולת ּדוד. ּבית ׁשל ְְְִֵֶֶַַָָָהּמלּוכה
להֹוציאם יכֹול אדם היה לא הּמלּוכה ְְְִִַַָָָָָָָֹּבחינת
יבֹוא ּכי הרע מעׂשה ּדמיֹון זּולת ּגם ְֲִִִֶַַַַָָָמּידֹו.

מ אין ּכּלתֹו ּובאמצעּותאל להֹוציאם ציאּות ְְְְִִֵֶֶַָָָ
והֹוציא הרע למדֹור נכנס זה הרי הרע ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּדמיֹון

רב: ַָָׁשלל
Ô‰Âאריה ּגּור הּכתּוב ׁשאמר הּדברים הּנה ¿≈ְְִֵֵֶַַַַָָָָ

ּתמר מעׂשה קדם מּתחּלה ּפרּוׁש ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹיהּודה
ּדבריו ּבתחּלת ׁשרמז הּוא וזה ּגּור, ְְְִִֶֶַַָָָהּוא
ּׁשּפרׁשּתי מה מּלבד אחי יֹודּו אּתה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָּבאֹומרֹו
הּדר זה על עֹוד יתּבאר זה ּכפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָּבמקֹומֹו
ּגדּלת אּלא ל היה לא ּפרּוׁש יֹודּו ְְֵֶַַָָָָֹֻאּתה
היתה לא אבל ל ּכפּופים אחי ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹעצמ
ּגדּלה מה ּולמד וצא לדֹורֹות, נֹוהגת זֹו ְְְְִֵֶֶַַָָֻמּדה
מּמעׂשה ׁשּבאּו וזרח ּפרץ לבד לבניו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיתה
אריה ּולבּסֹוף אלהים. ּפרׂש אׁשר ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹהרׁשת
לעלֹות זכה מּנין ּופרׁש ונתעּלה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנתּגּבר
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‰„e‰ÈÓ ËL eÒÈŒ‡Ï∑,ואיל ׁשּבבבל,מּדוד ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו …»≈∆ƒ»ְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
הּמלכּות ּפי על ׁשּממּנים ּבּׁשבט, העם את ה)ׁשרֹודים ÂÈÏ‚.(סנהדרין ÔÈaÓ ˜˜ÁÓe∑ארץ נׂשיאי אּלּו ּתלמידים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ¿…≈ƒ≈«¿»ְְִִִֵֵֶֶַ

ÏÈL‰.יׂשראל ‡ÈŒÈk „Ú∑ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, לֹו,מל ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ׁשּלֹו, ְִֵָ«ƒ»…ƒ…ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא"(תהלים ׁשי ÌÈnÚ."יֹובילּו ˙‰wÈ BÏÂ∑,"יפעת" ּכמֹו: ּביסֹוד, היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿««ƒְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

וׁשל נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות אֹותּיֹות וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּופעמים
ואל"ף ,ּבאזניכם"נֹוׁש יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). זין((יחזקאל לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון (מלכים,)והּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ד) ׁשּנאמר:ב עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, אף ׁשמן", יא)"ואסּו לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו (משלי ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אקהתא ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ּבׁשּוקי"עין ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא עּמים(דף קהּית לֹומר: היה ויכל .. ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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‰ÈÚ ÔÙbÏ ÈÒ‡∑יין מֹוׁשכת ׁשּתהא יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
אחד אתֹון ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, עיר לּגפן יאסר יהּודה איׁש ארּכה,∑N˜‰.ּכמעין, זמֹורה ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ≈»ְֲָָֻ

ּבלע"ז ÔÈia.קורייר"א Òak∑יין רּבּוי לׁשֹון זה ּבּמקראלׁש∑eÒ˙‰.ּכל ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, ּבגד מין ∑‡ÈÒ.ֹון ְַַƒ≈««ƒְִִֶַָ…ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒ
ּדגמתֹו: אֹוסר, קיג)ּכמֹו ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי ואּונקלֹוס(שם זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ּבּׁשמים", "הּיֹוׁשבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבמל יׂשראלּתרּגם אּלּו ׂשרקה, ירּוׁשלים, זֹו עירה, יׂשראל, הם ּגפן, ב)הּמׁשיח: ׂשֹורק"(ירמיה נטעּתי ."ואנכי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
BB˙‡ Èa∑יחזקאל ּבספר האיתֹון" "ׁשער לׁשֹון: היכלּה, צּדיקים.(מ)יבנּון אּלּו ּגפן, אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד , ¿ƒ¬ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אתֹונֹות "רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, אֹוריתא עבדי אתֹונֹו, ׁשּצּבּועֹוּבני לבּוׁשּוהי, טב ארּגון יהא ּבּיין, ּכּבס צחֹורֹות". ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ליּתן הּזכר את ּבהן ּומסיתה לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ליין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּדֹומה

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון ּבּגמרא קיא)ּפרׁשּו לֹומר:(דף ּתלמּוד מרוה'? אינֹו ּתאמר ׁשּמא הּיין, 'ועל : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻ
החייהחייהחייהחיי.""סּותה אוראוראוראור ֹ

ÙÒÂ‡י ‰„e‰È ˙ÈcÓ ÔËÏL „Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

‰dÏÎÈיא ÔeÈ ‡nÚ dz˜Ï Ï‡NÈ ÁÒÈ«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«»ƒ¿≈¿≈
‡˙ÈB‡ È„ÚÂ dÏ BÁÒ BÁÒ ‡i˜Ècˆ ÔB‰È¿«ƒ«»¿¿≈¿»¿≈«¿»
È‰BLeÏ Ë ÔÂb‡ È‰È dnÚ ÔÙÏe‡a¿¿«ƒ≈¿≈«¿¿»«¿ƒ
:ÔÈBÚˆÂ ÈB‰Ê Úˆ ‡ÏÈÓ ‡ÏÈÓ d˙eÒk¿≈≈»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

      

מאֹותֹו ּפרּוׁש עלית ּבני מּטרף ואמר זֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמעלה
הראׁשֹון מאדם הרע ּבחינת ׁשּטרף אדם ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָטרף
ּתמר מעׂשה ּובאמצעּות הּמפלאֹות ְְְְֲֵֶַַָָָָָֻנׁשמֹות
ּבנים וקנית עלּית היתה מּזה אֹותם ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָָהרוחּת
היה לא זה ׁשּזּולת עֹולמים מלכּות ְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמלכּותם
:לבּד ל אּלא לדֹורֹות ּגדּלה נׁשמת ְְְְְְְְְִֵֶַַָָָֻּבענפי

BÓB‡Âהּטרף אֹותֹו ּכי ּפרּוׁש וגֹו' רבץ ּכרע ¿¿ְִֵֶֶַַַָָ
עליו רבץ ּכרע עלּיתֹו היתה ְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשּמּמּנּו
רבץ חּטאת לּפתח ז') (ד' ּבֹו ׁשּנאמר ֱֵֶֶֶַַַַָֹאֹותֹו
ּולהֹוציאֹו מעליו להקימֹו מציאּות לֹו היה ְְְֲִִִֵַָָָָֹולא
ולביא אריה ּבאֹומרֹו ורמז יקרה, האבן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו
ּבחינת היא הלא ּבּנפׁש ׁשּתקּפּה ּבחינה ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּכי
ׁשהּוא ׁשּבּקדּׁשה ארי ּבחינת צרי ולזה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֻארי
ּומעּתה ידֹו. מּתחת ּולהֹוציאּה להקימֹו ְְֲִִִֵַַַַָָָָיהּודה
מלכּות מלכּותֹו לעֹולם מיהּודה ׁשבט יסּור ְְְִֵֶַַָָָֹלא
יבא ּכי עד הּמלּוכה יסֹוד קנה ּכי עֹולמים ְְִִִַַָָָָָָֹּכל
צּפינּו יֹום יֹום מקּוים אנּו ׁשאליו ְִִִִֵֶַָָֹׁשילה

ִָליׁשּועה:
B‚Â'.יא) ÔÙbÏ ÈÒ‡ּכתּוב מפרׁשי רּבּו הן …¿ƒ«∆∆¿ְְֵֵַָָ

ׁשּיכּון ואּולי ּדרׁשּו. ּדרׁש ּדר וכּלן ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָֻזה
האמּור הּמׁשיח מל ּביאת על לֹומר ִִֶֶַַַַַָָָעֹוד
יקהת ולֹו ואמר וגֹו' ׁשילה יבא ּכי עד ְְְְְִִִַַַָָָֹֹּבסמּו

ּבמאסר ׁשּיאסר אמר ידרׁשּו עּמים ׁשאליו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעּמים
ׁשּנמׁשלּו יׂשראל ׁשהם הּגפן לפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּובתפיסה
ּתּסיע מּמצרים ּגפן פ') (ּתהּלים ּדכתיב ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַלגפן
האּמֹות ּכל ּפרּוׁש עירה לפניהם ְֱִִֵֵֶֶָָֹֹֻיאסר
אׁשר כ"ג) (יחזקאל ּדכתיב לחמֹור ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָהּנמׁשלים
(קּדּוׁשין ז"ל ּדרׁשּו וכן ּבׂשרם, חמֹורים ְְְְֲִִִֵַָָָּבׂשר
המׁשּולים עם החמֹור עם ּבּפסּוק ְֲִִַַַַָס"ח.)
מהּגפן אחד ענף לפני ּפרּוׁש ולּׂשרקה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחמֹור.
ודקּדק אתנֹו, ּבני ּכן ּגם יאסר ׂשֹורק ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּנקרא
הּקלּפה ּבבחינת ׁשּיׁש לצד ואתֹון עיר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלֹומר
ּונקבה זכר ּבחינת האּמֹות נפׁשֹות ׁשרׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהיא
יקרא נקבה ולבחינת עיר יקרא זכר ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָולבחינת
יׂשראל ּכללּות ׁשהּוא הּגפן ּכנגד ואמר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאתֹון.
ּתקף ׁשהּוא הּזכר ּבחינת ׁשהּוא עירה ְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹאסרי
אתנֹו אמר מּיׂשראל אחד ענף ּוכנגד ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּמֹות
לכל יצטר לא הּנקבה ּבחינת לצד ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹלֹומר

ּדי: אחד ענף ּבאמצעּות אּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָיׂשראל
B‡'ּבב מדּבר ׁשהּכתּוב הּדר זה על ְְֵֶֶֶֶַַַַַָֹיאמר

ׁשל היא הא' המפרסמֹות, ְְְִֶַַָָֻהּגאּולֹות
ּבעזרת העתידה ּגאּולה היא והּב' ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָמצרים,
על לּגפן אסרי אמר הא' ּגאּולה ּכנגד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשם,
ה' ּכפה ׁשאז ּתּסיע מּמצרים ּגפן אֹומרֹו ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּדר

לפני והכנע עיר הּנקראת אחת ּבחינה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻלפניהם
ׁשּתהיה הּׁשם ּבעזרת הּב' ּגאּולה ּוכנגד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהּגפן
יׁשרק אׁשר ּבעת ּפרּוׁש ולּׂשרקה אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבימינּו
ואקּבצם להם אׁשרקה י') (זכריה ּדכתיב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָה'
ּבחינת ּכל לֹומר רּבים לׁשֹון אמר אתנֹו ּבני ְְְֲִִֵַַַַָָָֹאז
ה' הכניע לא מצרים ּביציאת ּכי ְְִִִִִִִַַַָֹֻהאּמֹות

ּו מצרים ׁשהם אּמֹות ראׁש אּלא כנעןלפניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ
לכל ותגּברת ראׁש היּו ׁשהם עממין ז' ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשהם
נּתנּו ולא הכנעּו לא אּמֹות ע' אבל ְְְְֲִָָֹֹֻֻֻהאּמֹות
יּניח לא ּבעז"ה לבֹוא לעתיד אבל ְֲִִֶֶַַָָָָֹלהם,
ּתּנתן ׁשּלא קטּנה אֹו ּגדֹולה אּמה ְְִֵֵֶַָָָָָֹֻֻמהאּמֹות
מּלבד ּפרּוׁש אתנֹו ּבני אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִֵֵֶַָֹלהם,
לֹומר נּוכל ואּולי אתנֹו, ּבני ּגם אּלא ְְֲִֵֶַַַַָֹֹעירה
רל"א:) (ּפנחס ּבּזהר ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְִֶֶֶַַַַָָֹעֹוד
חזקה יֹותר היא הּנקבה אחרא ּבסטרא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּכי
ונקרא ׁשּלה יֹותרת נֹוטל הּזכר ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמהּזכר
הראּוני הּזה ּובחזיֹון הּזה וכּדבר הּכבד, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָיֹותרת
ויהי הּזכר עם ּבּמלחמה ׁשהאבקּתי ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחלֹום
ּבכחי אֹותֹו והּפלּתי להכניעֹו ּבעיני ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹנקל
ואחר ּפעמים ּכּמה ּכחי ּבכל נתאּמצּתי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹולּנקבה
מעלֹות ּכּמה להׁשליכּה יכלּתי טרחֹות ְְְְֲִִַַַַָָָָָֹּכּמה
אמר ולזה הּזכר, ּכבעלּה לא א לארץ ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלמּטה
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ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון חכלילּות(משלי "למי «¿ƒƒְְְְְְִִֵֶַַֹ

מאדימין עיניהם יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן וכן∑ÏÁÓ.עינים", צאן, לעדרי טֹוב מרעה ּבארצֹו ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ≈»»ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ּתרּגּומֹו: ּולפי חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, מרב יהא עינים אדם הּמקרא: ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹּפירּוׁש
הּוא ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, הּיקבים: וקּלּוח מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד למרחֹוק. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָצֹופים

זרה עבֹודה עד)ּבמּסכת "ׁשּנ(דף ּתרּגם: ּבקעתּה, יחורן ארּתחּו'. 'נעוה הּסלעים: ׁשּני לׁשֹון: החייהחייהחייהחיי.ים", אוראוראוראור ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏeÊ∑ארצֹו ּתהיה יּמים חֹוף ּבלע"ז,∑ÛBÁ.על מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: יהיה(יבמות והּוא ¿À¿«ƒְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַ
ּוממציא ּבפרקמטיא עֹוסק זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם מביאֹות ׁשאנּיֹות הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר ְְְְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻמצּוי

יּׂששכר, לׁשבט מׁשה:(תנחומא)מזֹון ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. עֹוסקים לג)והם ּבאהלי",(דברים ויּׂששכר ּבצאת זבּולן "ׂשמח ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבאהלים ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר ּבפרקמטיא, יֹוצא Ô„ÈˆŒÏÚ.זבּולן B˙ÎÈÂ∑לצידֹון סמּו יהיה ּגבּולֹו .סֹוף ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ¿«¿»«ƒ…ְְְִִֶָ

B˙ÎÈÂ∑הּמׁשּכן "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ¿«¿»ְְְְְִֵַַָ
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Ìb ÓÁ Î˘OÈ∑ּכחמֹור ּתֹורה על סֹובל עצמֹות, ּבעל חמֹור ƒ»»¬…»∆ֲֲֲֵַַַָָֹ

ּכבד מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין ‰ÌÈ˙tLn.חזק ÔÈa ı∑ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור ְִִֵֶַַָָָָ…≈≈«ƒ¿¿»ƒְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
ּפרקמטיא ׁשם ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי הּתחּומין, ּבין רֹובץ לנּוח, החייהחייהחייהחיי.רֹוצה אוראוראוראור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

È‰BÂÚיב ÔeÙeËÈ È‰BÓÎa È‰BeË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
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LaÎÈיג ‡e‰Â ÈLÈ ‡iÓÓÈ ÙÒ ÏÚ ÔÏeÊ¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈
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ÔÈaיד dzÒÁ‡Â ÔÈÒÎa ÈzÚ Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
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יׁשרק אׁשר עת ולּׂשרקה העתידה ּגאּולה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכנגד
מּכח ׁשּבאים אֹותם אתנֹו ּבני ויקּבצם ְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹה'
יׂשראל. ּבני לפני ה' יאסר אֹותם ּגם ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּנקבה
הּכתּוב ּדברי מחּלקים ׁשאנּו ּבעיני יקׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹולא
הלא ּכי הּמׁשיח, ּבימי וחלק מׁשה ּבימי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹחלק
מׁשה ּכי ק"כ.) (ח"ב הּקדֹוׁש הּזהר ּדברי ְְִִֵֶַַַַָָָֹֹידעּת
יגאל הּוא אבֹותינּו את ּגאל אׁשר הּגֹואל ְֲֲִֵֵֶֶַַַָהּוא
א') (קהלת ּדכתיב לגבּולם ּבנים ויׁשיב ְְְִִִִִֶֶָָָָֹאֹותנּו
יקׁשה ולא מׁשה, ר"ת ׁשּיהיה הּוא ּׁשהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֹמה
הּמׁשיח מל הלא ּבאֹומר זה ּדבר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבעיני
ויׁש ע"ה הּמל ּדוד ׁשל מּזרעֹו יהּודה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמּׁשבט
מל עצמֹו ּדוד צ"ח:) (סנהדרין ְְְְִִִֶֶֶַַָאֹומרים
מל ּדוד ועבּדי ל"ז) (יחזקאל ּדכתיב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּמׁשיח
אֹומרים אנּו היא ּכן ואם ּכמׁשמעֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָעליהם

לוי: מּׁשבט הּבא מׁשה ִִֵֵֶֶֶַָֹׁשהּוא
LÈע"ה מׁשה נׁשמת ּבחינת ּכי לדעת ל ≈ְְְִִִֶַַַַָֹ

ּכל ּכי יׂשראל ׁשבטי מּי"ב ּכלּולה ְְְִִִִִֵֵָָָהיא
ׁשל ׁשבּטֹו וענף ע"ה ענפיה היּו רּבֹוא ְֲֲִִֶֶַַַָָָהּס'
מדּבר ּבארץ ּתמצאּנּו ולזה הּוא, ּבמׁשה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹּדוד
וגּבֹור וחכם ונביא ולוי וכהן מל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשהיה
ּולעתיד ׁשּבקדּׁשה הענפים ּכל ּכֹולל ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֻׁשהיה
ׁשּבמׁשה הּמלכּות ׁשרׁש ּבעֹולם ּתתּגּלה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלבֹוא
והּוא ּדוד והּוא הּמׁשיח מל עצמֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָׁשהּוא

וׁשילה: ְִִֹיּנֹון
Òak.'וגֹו ז"לּבּיּין אֹומרם ּדר על יתּבאר ƒ≈ְְְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּבֹו ד' ּגלּות ּכי ּבראׁשית) ּפרׁשת ְִִֵֶַָָָ(ז"ח
יׂשראל ּביד ׁשּתהיה צרי העצּום הּגֹואל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּגלה
מּבֹוא, יתעּכב זה וזּולת הּתֹורה עסק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָמצות

ּבאֹומרֹו רמז ּכחֹוולזה ּכי ּפרּוׁש וגֹו' ּכּבס ְְְְִִֵֵֶַָָֹ
ּבחינת הּוא ׁשמֹו ׁשילה המצּפה הּמל ְְְִִֶֶֶֶַַַֹֻׁשל
ּתֹורה, ׁשל ּביינּה יׂשראל ׁשּיתעּסקּו הּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעסק
פ"ב) (שהש"ר ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ְְִֵֵֶַַַַָועּין
באמצעּותּה ּכי ואמר הּיין, ּבית אל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָהביאני
אליו נכֹון לּמלכּות ּכּנּוי ׁשהּוא לבּוׁשֹו ְְְִִֵֶֶַַָָיהיה
לֹומר נתּכּון וגֹו' ענבים ּובדם ואֹומרֹו ְְְְְְְֲִִֵַַַָָללבׁשֹו,
ּפרּוׁש יין יּמצא ולא הּגאּולה זמן יּגיע אם ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹּכי
על ּבאמצעּות הּגאּולה ּתהיה ּתֹורה ּבנּו ְְְְִֵֶֶַָָָָֹאין
ליׂשראל האּמֹות יצירּון אׁשר הּגלּות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֻותקף
קץ ּכׁשּיּגיע ּכי צ"ז) (סנהדרין ז"ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָּכאֹומרם
יעמיד לגאלם זכּות ּביׂשראל יהיה ולא ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהּנחּתם
ּובדם אֹומרֹו והּוא וכּו', ּכהמן קׁשה מל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָלהם
הּנפׁשֹות יזּדּככּו הּיּסּורין ּבאמצעּות ּכי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָענבים
ׁשּיתּבררּו ּכדר הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻויתּבררּו
מלאכּתֹו ׁשּזֹו אּלא הּתֹורה ּבחינת ְְְְְִֶֶֶַַַָָָּבאמצעּות
ענבים ואֹומרֹו נאה. ּבלּתי מלאכּתֹו וזֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָנאה
ּכגמר הכנתּה ּתּגמר הּיּסּורין ּבאמצעּות ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּכי
ּכי רמז וגם הענבים. ׁשהם הּגפן ּפרי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּׁשּול
אֹו אילן לזמר ּדם לׁשּפ האּמֹות יׁשלטּו ְְְְִִִִָָָֹֹֹֻלא
ּגרּגרין. ּפרּוׁש ענבים אּלא אׁשּכֹול אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָענף

סּותה למּטהואמר קטּנה מדרגה לרמז ְְְְְִֵַַַַָָָָֹֹ
ההכרחי ּכּסּוי לׁשֹון ירצה הּסּות ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַמהּכסּות
יהיה ּגדֹול הפרׁש ּכי ּבזה והּכּונה מסוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשֹון
הּתֹורה ּבאמצעּות הּגאּולה ּתהיה אם ְְְְִִֵֶֶַַָָָּבין
לתהיה עליֹון מלכּות ּבגּלּוי יּגלה אז ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָוהּמצֹות
יהיה ּביׂשראל ּתהיה אׁשר הּנקמה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבאמצעּות

וגֹו': ורֹוכב עני ְְְִִִֵַָּבבחינת

B‚Â'.יב) ÌÈÈÚ ÈÏÈÏÎÁאֹומרֹו ּדר על יכּון «¿ƒƒ≈«ƒ¿ְְֵֶֶַַ
ּבּכֹוׁשרֹות אסירים מֹוציא ס"ח) ְֲִִִִִַָ(ּתהּלים
ּבכי וׁשירֹות ּבכי פ"ד) (במד"ר ז"ל ְְְְְִִִָודרׁשּו

אֹומרֹו והּוא ליׂשראל, וׁשירֹות חכלילילמצרים ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָ
ׁשּכל הּדינים ענין ׁשהּוא אדמימּות לׁשֹון ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָעינים
ּדמים ּכי הּמׁשּפט עצם על יֹורה ְְִִִִֶֶַַַָָָֹהאדמימּות
הּדין מּמקֹור ּפרּוׁש מּיין ואמר נגעּו. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבדמים
מּיין היא הּנקמה סּבת ירמז אֹו הּיין. ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּוא
ּתֹורה ּבני ּופׁשעּו ּׁשחּבלּו מה מּצד ְְְִִֵֵֶַַָָּפרּוׁש
על מעי מעי זה ּדבר על לּבי לּבי ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּללמד,
אל ּבתֹורת מעסק אֹותנּו עולה ּבני מנעּו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָֹאׁשר
ּתגּברת ּבהתעֹוררּות נקם ינקם זה ועל ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹחי
יראה מחלב ׁשּנים ּולבן עצמֹו ּובּזמן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּדינים.
ּבאֹומרֹו ׁשּירמז ואּולי מחלב ׁשּנים לבן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹלנּו
(ירמיה ּדכתיב ּבן ה' ׁשּקראֹו יׂשראל על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּולבן
ּבחינת היא מחלב ואֹומרֹו לי. יּקיר הבן ְְְֲִִִִֵֵַַָָל"א)
הזמן אבינּו עלינּו יעֹורר אׁשר והרחמים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהחסד
(מיכה אֹומרֹו והּוא נקם, נֹוקם ׁשהּוא ְְְִֵֶַָָָעצמֹו
ּבכי היה ׁשאז ּכׁשם וגֹו' צאת ּכימי ְְְְִִֵֵֵֶָָָז')
אמן: ּבימינּו ּבמהרה יהיה כן ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָוׁשירֹות

B‚Â'.יד) ÎNOÈּפרּוׁשאֹומרֹו ּגרם חמר ƒ»»¿ְֲֵֶָֹ
(נּדה החמֹור ׁשּנער ידי על אּמֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָיציאת
ּבין רבץ ׁשּיּׂשׂשכר סּבה היה זה ִִֵֵֶֶָָָָָֹל"ה)
והּוא ּבמקֹומֹו, ּתמיד מיּׁשב ואינֹו ְְְְְְִִִִֵַָָָֻהּמׁשּפתים
יסֹובבּו יּׂשׂשכר ענפי ׁשהם ּתֹורה ׁשּבני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָטעם
יֹוליד נכֹון הּבלּתי הּמעׂשה ּכי לעיר ְְֲִִִִִִֵֶַַַָמעיר
למראית ׁשהּוא ּדבר עׂשתה לאה והיא ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָענפיו
מּמּנה הּיֹוצא ּגם הּמּוסר מּדר חּוץ ִִִֵֶֶֶַַַַָָָהעין
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BË Èk ‰ÁÓ ‡iÂ∑להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ
ÏaÒÏ.ּפרֹות BÓÎL ËiÂ∑ּתֹורה יׂשראל∑È‰ÈÂ.על אחיו BÚ„.לכל ÒÓÏ∑ּתֹורה ׁשל הֹוראֹות להם לפסק ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר: עּבּורין, יב)וסדרי א הימים מאתים",(דברי ראׁשיהם יׂשראל, מהּֿיעׂשה לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
א וכל העמיד סנהדראֹות ראׁשי ּפיהםמאתים על BÓÎL.חיהם ËiÂ∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ«≈ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

הּספר על יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל", ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאזנכם".
עֹובד למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב .ויהיה ְְְְִֵֵֶַַָָָ

     ̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«
BnÚ ÔÈ„È Ôc∑'ה ידין "ּכי ּכמֹו: מּפלׁשּתים, עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְְִִִִִִִַַָֹ

Ï‡NÈ.עּמֹו" ÈËL „Á‡k∑עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל ּכּלםּכל ואת ַ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִִֵֶֶָָָָֻ
ׁשּבא ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ׁשבטי "ּכאחד לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ועל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻידין,

החייהחייהחייהחיי.מיהּודה אוראוראוראור ִָ
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ÔÙÈÙL∑,נֹוׁשף ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ג)ּכמֹו: עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈwÚ."ואּתה CLp‰∑ּדרּכֹו ּכ ְְְֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈ְַָ

סּוס" עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ‡BÁ.ׁשל BÎ ÏtiÂ∑ ְְְִִֵֵֶַָָָָָ«ƒ……¿»
ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע טז)ׁשּלא ואּונקלֹוס(שופטים מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני את וגֹו' "וּילּפת ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ

צפעֹוני, והּוא לנׁשיכתֹו, רפּואה ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי הּכלּתרּגם: ׁשעֹוׂשה ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
יארב 'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', .חרם. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָֹ

  ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו הּפעם(שם)נתנּבא א נא וחּזקני נא .""זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

‡Èטו ‡Ú‡ ˙ÈÂ Ë È‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe‡zL‡„e ÔB‰Èic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז ‡b Ìe˜ÈÂ Áa˙È Ôc ˙ÈcÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iËL ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BLe dnÚ ˜t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז ˙ÈcÓ Ìe˜ÈÂ Áa˙Èc ‡‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á‡ ÏÚ ÈLÈ ÔÓeÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
Èab Ïh˜È ‡ÏÈL ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
wÚÈ ÔÈ‡Ï‚ ÌÚ ÔÈLt È‡zLÏt ˙ÈMÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡BÁ‡Ï ÔB‰ÈÎB bÓÈÂ ÔÈk˙e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח ˙ÈaÒ C˜eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

      

חפצים כן ּפי על ואף זה, ּכדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַימצאּנּו
טֹוב ּכי מנּוחה וּירא ּבנעם. ּתֹורה ׁשל ְְְֲִֶַַַַָָָָֹּבעמלּה
ּבהּביט ּפרּוׁש טֹוב ּכי העליֹונה, מנּוחה ְְְִִֵֵֶַָָָּפרּוׁש
הּזה העֹולם הנאֹות ּבכל האדם ְְְֲִֵֶַָָָָָָָּובהתּבֹונן
והּמׁשּתה הּמאכל ּתאות ׁשּתאמר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָֹהּנרּגׁשֹות
עצמֹו מּצד צֹודק ּדבר אֹותֹו ׁשל הערבּות ְֲִֵֵֵֶַַָָָאין
ׁשעֹומד ריקם ּכלי הּוא אׁשר הּגּוף מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאּלא
יּוכל ׁשּלא הּיֹוצר ּבֹו הטּביע ׁשּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹלמּלאֹות
האדם יהיה ּכאׁשר ולזה ּכלל, ריקם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהתעּכב
לּמאכל ערבּות יּקח ׁשּלא מּלבד לא ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹׂשבע
אליו נפׁשֹו ּכלתה וגם נכספה אׁשר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָההּוא
אּלא ּכרסֹו ׁשּמּלא קדם עצמּה ׁשעה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאֹותּה
הּכתּוב ׁשאמר וזהּו ּברע, ּכמֹואס ּבֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמֹואס
הּפת ּפרּוׁש ּתקיאּנה אכלּת ּפּת כ"ג) ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ(מׁשלי
ּכ אחר אֹותֹו אכלּת אם הּזה העֹולם ְִֶֶַַַַָָָָָׁשל

ּגם ,ּפי לּתֹו מהכניסֹו ּתמאס ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַּתקיאּנּו
העין למראית האדם ּבֹו יחׁשק אׁשר ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹּבּדבר
ּבטיב יחקר ּכאׁשר נעימה, לברּיה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹויתאו
אּלא אינֹו ּונעימּות יפי ׁשאֹותֹו יראה ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹהחקירה
ּובעֹור ּבבׂשר האדם ּבהתּבֹונן ּכי הּיּולי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָמראה
יראה ּבאדם ותאר יפי ּכל ּבנּוי מהם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹאׁשר
נעימּות ּבהם אין ּכי ּבהם ּבהתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָויׂשּכיל
הּכל ואין אליו מּגׁשת אדם ּבבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹויתמאס
והּנעימּות האמּתי הּטֹוב אבל ּדמיֹון, ְְְֲֲִִִִֶַַָָָאּלא
אמר ולזה העליֹון, עֹולם ׁשל הּוא ְְֵֶֶֶַַָָָָהּצֹודק
ׁשּנקרא העֹולם ּפרּוׁש טֹוב ּכי מנּוחה ְְְִִֵֶַַָָָָוּירא
הּנדמה הּטֹוב לׁשלל טֹובה ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַָָֹמנּוחה
ּכפי נעמה ּכי הארץ ואת ּכּנזּכר הּזה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם

הּזההאמת, העֹולם צער לסּבל ׁשכמֹו וּיט ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ
עבד מס עצמֹו הּוא ׁשּיהיה ּפרּוׁש למס ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹויהי

ּכמס עצמֹו ועׂשה ה' לעבד עצמֹו ׁשּפּנה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּפרּוׁש
הּקדׁש עבֹודת עֹובד להיֹות עצמֹו נתן ּכן ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנּתן

והּנעימה: ְְֲִֵַָָָהערבה
„BÚׁשּכל עבד למס ויהי ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֵֶַַָֹֹירמז

לפרנסתֹו מס לֹו יעלּו ְְְֲִִַַַַָָָהּנבראים
ליּׂשׂשכר ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּתֹורה לבן ְְְְְִִֶֶַַָָָָויעבדּוהּו
ּדֹור ּבכל וכן אֹותֹו עֹובד זבּולן ׁשהיה ְְְְֵֵֶַָָָֻעצמֹו

ְודֹור:
B‚Â'.טז) ÔÈ„È Ôcׁשמׁשֹון ׁשאמר לצד ּכי אּולי »»ƒ¿ְְִִֶַַַָ

ּפלׁשּתים עם נפׁשי ּתמת ט"ז) ְְְְִִִִִַָֹ(ׁשֹופטים
יׂשראל ׁשֹופטי עם ּבגדר יׁשנֹו ּכי יעקב אמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלזה
מּצּדיק יגרע ולא הפרׁש ּבאין למעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהמיחדים

אֹומרֹו והּוא ּפרּוׁשעינֹו יׂשראל ׁשבטי ּכאחד ְְְְְִִֵֵֵֵַַָ
ּכי מּיׂשראל וׁשבט ׁשבט ׁשּבכל המיחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכאחד
ליׂשראל: ׁשֹופטים ּבהם היּו הּׁשבטים ְְְְִִִֵֶַָָָָָּכל



ני               

    ©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«
ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון חכלילּות(משלי "למי «¿ƒƒְְְְְְִִֵֶַַֹ

מאדימין עיניהם יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן וכן∑ÏÁÓ.עינים", צאן, לעדרי טֹוב מרעה ּבארצֹו ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ≈»»ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ּתרּגּומֹו: ּולפי חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, מרב יהא עינים אדם הּמקרא: ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹּפירּוׁש
הּוא ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, הּיקבים: וקּלּוח מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד למרחֹוק. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָצֹופים

זרה עבֹודה עד)ּבמּסכת "ׁשּנ(דף ּתרּגם: ּבקעתּה, יחורן ארּתחּו'. 'נעוה הּסלעים: ׁשּני לׁשֹון: החייהחייהחייהחיי.ים", אוראוראוראור ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

       §ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
©¦«Ÿ

ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏeÊ∑ארצֹו ּתהיה יּמים חֹוף ּבלע"ז,∑ÛBÁ.על מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: יהיה(יבמות והּוא ¿À¿«ƒְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַ
ּוממציא ּבפרקמטיא עֹוסק זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם מביאֹות ׁשאנּיֹות הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר ְְְְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻמצּוי

יּׂששכר, לׁשבט מׁשה:(תנחומא)מזֹון ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. עֹוסקים לג)והם ּבאהלי",(דברים ויּׂששכר ּבצאת זבּולן "ׂשמח ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבאהלים ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר ּבפרקמטיא, יֹוצא Ô„ÈˆŒÏÚ.זבּולן B˙ÎÈÂ∑לצידֹון סמּו יהיה ּגבּולֹו .סֹוף ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ¿«¿»«ƒ…ְְְִִֶָ

B˙ÎÈÂ∑הּמׁשּכן "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ¿«¿»ְְְְְִֵַַָ

     ¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦
Ìb ÓÁ Î˘OÈ∑ּכחמֹור ּתֹורה על סֹובל עצמֹות, ּבעל חמֹור ƒ»»¬…»∆ֲֲֲֵַַַָָֹ

ּכבד מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין ‰ÌÈ˙tLn.חזק ÔÈa ı∑ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור ְִִֵֶַַָָָָ…≈≈«ƒ¿¿»ƒְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
ּפרקמטיא ׁשם ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי הּתחּומין, ּבין רֹובץ לנּוח, החייהחייהחייהחיי.רֹוצה אוראוראוראור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

È‰BÂÚיב ÔeÙeËÈ È‰BÓÎa È‰BeË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡Ú È„Úe eÈÚa d˙Ú˜a ÔeÁÈ ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»

LaÎÈיג ‡e‰Â ÈLÈ ‡iÓÓÈ ÙÒ ÏÚ ÔÏeÊ¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ

ÔÈaיד dzÒÁ‡Â ÔÈÒÎa ÈzÚ Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

      

יׁשרק אׁשר עת ולּׂשרקה העתידה ּגאּולה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכנגד
מּכח ׁשּבאים אֹותם אתנֹו ּבני ויקּבצם ְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹה'
יׂשראל. ּבני לפני ה' יאסר אֹותם ּגם ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּנקבה
הּכתּוב ּדברי מחּלקים ׁשאנּו ּבעיני יקׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹולא
הלא ּכי הּמׁשיח, ּבימי וחלק מׁשה ּבימי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹחלק
מׁשה ּכי ק"כ.) (ח"ב הּקדֹוׁש הּזהר ּדברי ְְִִֵֶַַַַָָָֹֹידעּת
יגאל הּוא אבֹותינּו את ּגאל אׁשר הּגֹואל ְֲֲִֵֵֶֶַַַָהּוא
א') (קהלת ּדכתיב לגבּולם ּבנים ויׁשיב ְְְִִִִִֶֶָָָָֹאֹותנּו
יקׁשה ולא מׁשה, ר"ת ׁשּיהיה הּוא ּׁשהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֹמה
הּמׁשיח מל הלא ּבאֹומר זה ּדבר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבעיני
ויׁש ע"ה הּמל ּדוד ׁשל מּזרעֹו יהּודה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמּׁשבט
מל עצמֹו ּדוד צ"ח:) (סנהדרין ְְְְִִִֶֶֶַַָאֹומרים
מל ּדוד ועבּדי ל"ז) (יחזקאל ּדכתיב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּמׁשיח
אֹומרים אנּו היא ּכן ואם ּכמׁשמעֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָעליהם

לוי: מּׁשבט הּבא מׁשה ִִֵֵֶֶֶַָֹׁשהּוא
LÈע"ה מׁשה נׁשמת ּבחינת ּכי לדעת ל ≈ְְְִִִֶַַַַָֹ

ּכל ּכי יׂשראל ׁשבטי מּי"ב ּכלּולה ְְְִִִִִֵֵָָָהיא
ׁשל ׁשבּטֹו וענף ע"ה ענפיה היּו רּבֹוא ְֲֲִִֶֶַַַָָָהּס'
מדּבר ּבארץ ּתמצאּנּו ולזה הּוא, ּבמׁשה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹּדוד
וגּבֹור וחכם ונביא ולוי וכהן מל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשהיה
ּולעתיד ׁשּבקדּׁשה הענפים ּכל ּכֹולל ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֻׁשהיה
ׁשּבמׁשה הּמלכּות ׁשרׁש ּבעֹולם ּתתּגּלה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלבֹוא
והּוא ּדוד והּוא הּמׁשיח מל עצמֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָׁשהּוא

וׁשילה: ְִִֹיּנֹון
Òak.'וגֹו ז"לּבּיּין אֹומרם ּדר על יתּבאר ƒ≈ְְְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּבֹו ד' ּגלּות ּכי ּבראׁשית) ּפרׁשת ְִִֵֶַָָָ(ז"ח
יׂשראל ּביד ׁשּתהיה צרי העצּום הּגֹואל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּגלה
מּבֹוא, יתעּכב זה וזּולת הּתֹורה עסק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָמצות

ּבאֹומרֹו רמז ּכחֹוולזה ּכי ּפרּוׁש וגֹו' ּכּבס ְְְְִִֵֵֶַָָֹ
ּבחינת הּוא ׁשמֹו ׁשילה המצּפה הּמל ְְְִִֶֶֶֶַַַֹֻׁשל
ּתֹורה, ׁשל ּביינּה יׂשראל ׁשּיתעּסקּו הּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעסק
פ"ב) (שהש"ר ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ְְִֵֵֶַַַַָועּין
באמצעּותּה ּכי ואמר הּיין, ּבית אל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָהביאני
אליו נכֹון לּמלכּות ּכּנּוי ׁשהּוא לבּוׁשֹו ְְְִִֵֶֶַַָָיהיה
לֹומר נתּכּון וגֹו' ענבים ּובדם ואֹומרֹו ְְְְְְְֲִִֵַַַָָללבׁשֹו,
ּפרּוׁש יין יּמצא ולא הּגאּולה זמן יּגיע אם ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹּכי
על ּבאמצעּות הּגאּולה ּתהיה ּתֹורה ּבנּו ְְְְִֵֶֶַָָָָֹאין
ליׂשראל האּמֹות יצירּון אׁשר הּגלּות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֻותקף
קץ ּכׁשּיּגיע ּכי צ"ז) (סנהדרין ז"ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָּכאֹומרם
יעמיד לגאלם זכּות ּביׂשראל יהיה ולא ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהּנחּתם
ּובדם אֹומרֹו והּוא וכּו', ּכהמן קׁשה מל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָלהם
הּנפׁשֹות יזּדּככּו הּיּסּורין ּבאמצעּות ּכי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָענבים
ׁשּיתּבררּו ּכדר הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻויתּבררּו
מלאכּתֹו ׁשּזֹו אּלא הּתֹורה ּבחינת ְְְְְִֶֶֶַַַָָָּבאמצעּות
ענבים ואֹומרֹו נאה. ּבלּתי מלאכּתֹו וזֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָנאה
ּכגמר הכנתּה ּתּגמר הּיּסּורין ּבאמצעּות ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּכי
ּכי רמז וגם הענבים. ׁשהם הּגפן ּפרי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּׁשּול
אֹו אילן לזמר ּדם לׁשּפ האּמֹות יׁשלטּו ְְְְִִִִָָָֹֹֹֻלא
ּגרּגרין. ּפרּוׁש ענבים אּלא אׁשּכֹול אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָענף

סּותה למּטהואמר קטּנה מדרגה לרמז ְְְְְִֵַַַַָָָָֹֹ
ההכרחי ּכּסּוי לׁשֹון ירצה הּסּות ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַמהּכסּות
יהיה ּגדֹול הפרׁש ּכי ּבזה והּכּונה מסוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשֹון
הּתֹורה ּבאמצעּות הּגאּולה ּתהיה אם ְְְְִִֵֶֶַַָָָּבין
לתהיה עליֹון מלכּות ּבגּלּוי יּגלה אז ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָוהּמצֹות
יהיה ּביׂשראל ּתהיה אׁשר הּנקמה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבאמצעּות

וגֹו': ורֹוכב עני ְְְִִִֵַָּבבחינת

B‚Â'.יב) ÌÈÈÚ ÈÏÈÏÎÁאֹומרֹו ּדר על יכּון «¿ƒƒ≈«ƒ¿ְְֵֶֶַַ
ּבּכֹוׁשרֹות אסירים מֹוציא ס"ח) ְֲִִִִִַָ(ּתהּלים
ּבכי וׁשירֹות ּבכי פ"ד) (במד"ר ז"ל ְְְְְִִִָודרׁשּו

אֹומרֹו והּוא ליׂשראל, וׁשירֹות חכלילילמצרים ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָ
ׁשּכל הּדינים ענין ׁשהּוא אדמימּות לׁשֹון ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָעינים
ּדמים ּכי הּמׁשּפט עצם על יֹורה ְְִִִִֶֶַַַָָָֹהאדמימּות
הּדין מּמקֹור ּפרּוׁש מּיין ואמר נגעּו. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבדמים
מּיין היא הּנקמה סּבת ירמז אֹו הּיין. ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּוא
ּתֹורה ּבני ּופׁשעּו ּׁשחּבלּו מה מּצד ְְְִִֵֵֶַַָָּפרּוׁש
על מעי מעי זה ּדבר על לּבי לּבי ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּללמד,
אל ּבתֹורת מעסק אֹותנּו עולה ּבני מנעּו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָֹאׁשר
ּתגּברת ּבהתעֹוררּות נקם ינקם זה ועל ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹחי
יראה מחלב ׁשּנים ּולבן עצמֹו ּובּזמן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּדינים.
ּבאֹומרֹו ׁשּירמז ואּולי מחלב ׁשּנים לבן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹלנּו
(ירמיה ּדכתיב ּבן ה' ׁשּקראֹו יׂשראל על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּולבן
ּבחינת היא מחלב ואֹומרֹו לי. יּקיר הבן ְְְֲִִִִֵֵַַָָל"א)
הזמן אבינּו עלינּו יעֹורר אׁשר והרחמים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהחסד
(מיכה אֹומרֹו והּוא נקם, נֹוקם ׁשהּוא ְְְִֵֶַָָָעצמֹו
ּבכי היה ׁשאז ּכׁשם וגֹו' צאת ּכימי ְְְְִִֵֵֵֶָָָז')
אמן: ּבימינּו ּבמהרה יהיה כן ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָוׁשירֹות

B‚Â'.יד) ÎNOÈּפרּוׁשאֹומרֹו ּגרם חמר ƒ»»¿ְֲֵֶָֹ
(נּדה החמֹור ׁשּנער ידי על אּמֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָיציאת
ּבין רבץ ׁשּיּׂשׂשכר סּבה היה זה ִִֵֵֶֶָָָָָֹל"ה)
והּוא ּבמקֹומֹו, ּתמיד מיּׁשב ואינֹו ְְְְְְִִִִֵַָָָֻהּמׁשּפתים
יסֹובבּו יּׂשׂשכר ענפי ׁשהם ּתֹורה ׁשּבני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָטעם
יֹוליד נכֹון הּבלּתי הּמעׂשה ּכי לעיר ְְֲִִִִִִֵֶַַַָמעיר
למראית ׁשהּוא ּדבר עׂשתה לאה והיא ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָענפיו
מּמּנה הּיֹוצא ּגם הּמּוסר מּדר חּוץ ִִִֵֶֶֶַַַַָָָהעין
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BË Èk ‰ÁÓ ‡iÂ∑להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ
ÏaÒÏ.ּפרֹות BÓÎL ËiÂ∑ּתֹורה יׂשראל∑È‰ÈÂ.על אחיו BÚ„.לכל ÒÓÏ∑ּתֹורה ׁשל הֹוראֹות להם לפסק ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר: עּבּורין, יב)וסדרי א הימים מאתים",(דברי ראׁשיהם יׂשראל, מהּֿיעׂשה לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
א וכל העמיד סנהדראֹות ראׁשי ּפיהםמאתים על BÓÎL.חיהם ËiÂ∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ«≈ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

הּספר על יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל", ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאזנכם".
עֹובד למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב .ויהיה ְְְְִֵֵֶַַָָָ

     ̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«
BnÚ ÔÈ„È Ôc∑'ה ידין "ּכי ּכמֹו: מּפלׁשּתים, עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְְִִִִִִִַַָֹ

Ï‡NÈ.עּמֹו" ÈËL „Á‡k∑עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל ּכּלםּכל ואת ַ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִִֵֶֶָָָָֻ
ׁשּבא ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ׁשבטי "ּכאחד לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ועל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻידין,

החייהחייהחייהחיי.מיהּודה אוראוראוראור ִָ

      §¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ¦§¥
   ½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

ÔÙÈÙL∑,נֹוׁשף ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ג)ּכמֹו: עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈwÚ."ואּתה CLp‰∑ּדרּכֹו ּכ ְְְֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈ְַָ

סּוס" עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ‡BÁ.ׁשל BÎ ÏtiÂ∑ ְְְִִֵֵֶַָָָָָ«ƒ……¿»
ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע טז)ׁשּלא ואּונקלֹוס(שופטים מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני את וגֹו' "וּילּפת ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ

צפעֹוני, והּוא לנׁשיכתֹו, רפּואה ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי הּכלּתרּגם: ׁשעֹוׂשה ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
יארב 'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', .חרם. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָֹ

  ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו הּפעם(שם)נתנּבא א נא וחּזקני נא .""זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

‡Èטו ‡Ú‡ ˙ÈÂ Ë È‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe‡zL‡„e ÔB‰Èic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז ‡b Ìe˜ÈÂ Áa˙È Ôc ˙ÈcÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iËL ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BLe dnÚ ˜t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז ˙ÈcÓ Ìe˜ÈÂ Áa˙Èc ‡‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á‡ ÏÚ ÈLÈ ÔÓeÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
Èab Ïh˜È ‡ÏÈL ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
wÚÈ ÔÈ‡Ï‚ ÌÚ ÔÈLt È‡zLÏt ˙ÈMÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡BÁ‡Ï ÔB‰ÈÎB bÓÈÂ ÔÈk˙e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח ˙ÈaÒ C˜eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

      

חפצים כן ּפי על ואף זה, ּכדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַימצאּנּו
טֹוב ּכי מנּוחה וּירא ּבנעם. ּתֹורה ׁשל ְְְֲִֶַַַַָָָָֹּבעמלּה
ּבהּביט ּפרּוׁש טֹוב ּכי העליֹונה, מנּוחה ְְְִִֵֵֶַָָָּפרּוׁש
הּזה העֹולם הנאֹות ּבכל האדם ְְְֲִֵֶַָָָָָָָּובהתּבֹונן
והּמׁשּתה הּמאכל ּתאות ׁשּתאמר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָֹהּנרּגׁשֹות
עצמֹו מּצד צֹודק ּדבר אֹותֹו ׁשל הערבּות ְֲִֵֵֵֶַַָָָאין
ׁשעֹומד ריקם ּכלי הּוא אׁשר הּגּוף מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאּלא
יּוכל ׁשּלא הּיֹוצר ּבֹו הטּביע ׁשּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹלמּלאֹות
האדם יהיה ּכאׁשר ולזה ּכלל, ריקם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהתעּכב
לּמאכל ערבּות יּקח ׁשּלא מּלבד לא ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹׂשבע
אליו נפׁשֹו ּכלתה וגם נכספה אׁשר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָההּוא
אּלא ּכרסֹו ׁשּמּלא קדם עצמּה ׁשעה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאֹותּה
הּכתּוב ׁשאמר וזהּו ּברע, ּכמֹואס ּבֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמֹואס
הּפת ּפרּוׁש ּתקיאּנה אכלּת ּפּת כ"ג) ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ(מׁשלי
ּכ אחר אֹותֹו אכלּת אם הּזה העֹולם ְִֶֶַַַַָָָָָׁשל

ּגם ,ּפי לּתֹו מהכניסֹו ּתמאס ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַּתקיאּנּו
העין למראית האדם ּבֹו יחׁשק אׁשר ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹּבּדבר
ּבטיב יחקר ּכאׁשר נעימה, לברּיה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹויתאו
אּלא אינֹו ּונעימּות יפי ׁשאֹותֹו יראה ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹהחקירה
ּובעֹור ּבבׂשר האדם ּבהתּבֹונן ּכי הּיּולי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָמראה
יראה ּבאדם ותאר יפי ּכל ּבנּוי מהם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹאׁשר
נעימּות ּבהם אין ּכי ּבהם ּבהתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָויׂשּכיל
הּכל ואין אליו מּגׁשת אדם ּבבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹויתמאס
והּנעימּות האמּתי הּטֹוב אבל ּדמיֹון, ְְְֲֲִִִִֶַַָָָאּלא
אמר ולזה העליֹון, עֹולם ׁשל הּוא ְְֵֶֶֶַַָָָָהּצֹודק
ׁשּנקרא העֹולם ּפרּוׁש טֹוב ּכי מנּוחה ְְְִִֵֶַַָָָָוּירא
הּנדמה הּטֹוב לׁשלל טֹובה ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַָָֹמנּוחה
ּכפי נעמה ּכי הארץ ואת ּכּנזּכר הּזה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם

הּזההאמת, העֹולם צער לסּבל ׁשכמֹו וּיט ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ
עבד מס עצמֹו הּוא ׁשּיהיה ּפרּוׁש למס ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹויהי

ּכמס עצמֹו ועׂשה ה' לעבד עצמֹו ׁשּפּנה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּפרּוׁש
הּקדׁש עבֹודת עֹובד להיֹות עצמֹו נתן ּכן ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנּתן

והּנעימה: ְְֲִֵַָָָהערבה
„BÚׁשּכל עבד למס ויהי ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֵֶַַָֹֹירמז

לפרנסתֹו מס לֹו יעלּו ְְְֲִִַַַַָָָהּנבראים
ליּׂשׂשכר ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּתֹורה לבן ְְְְְִִֶֶַַָָָָויעבדּוהּו
ּדֹור ּבכל וכן אֹותֹו עֹובד זבּולן ׁשהיה ְְְְֵֵֶַָָָֻעצמֹו

ְודֹור:
B‚Â'.טז) ÔÈ„È Ôcׁשמׁשֹון ׁשאמר לצד ּכי אּולי »»ƒ¿ְְִִֶַַַָ

ּפלׁשּתים עם נפׁשי ּתמת ט"ז) ְְְְִִִִִַָֹ(ׁשֹופטים
יׂשראל ׁשֹופטי עם ּבגדר יׁשנֹו ּכי יעקב אמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלזה
מּצּדיק יגרע ולא הפרׁש ּבאין למעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהמיחדים

אֹומרֹו והּוא ּפרּוׁשעינֹו יׂשראל ׁשבטי ּכאחד ְְְְְִִֵֵֵֵַַָ
ּכי מּיׂשראל וׁשבט ׁשבט ׁשּבכל המיחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכאחד
ליׂשראל: ׁשֹופטים ּבהם היּו הּׁשבטים ְְְְִִִֵֶַָָָָָּכל



נב              

     

     ̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
ep„e‚È „e„b „b∑ואם מנחם. חּברֹו וכ הם, ּגדּוד לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְְְְִִֵֵַָָֻ

צרי ּדבר, ׁשם 'ּגדּוד', לֹומר יׁש ּדלתי"ן, ּב' ּבלא ּגדּוד אין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּתאמר:
אמר: וכן אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא יסֹודּה ואין ּבסֹופּה, להּכפל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ּדר ׁשּכן ּדלתי"ן, כו)ׁשני (משלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

מּגזרת: לנּוד", ז)"ּכּצּפר נדּודים".(איוב ה)"וׂשבעּתי יגּוד,(שופטים אף צהרים". "יׁשּוד מּגזרת: ׁשדּוד", נפל "ׁשם ְְְְְֳִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹ
יג ּכמֹו: ּכפּול אינֹו יפעל ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא הם. אחת מּגזרה ּוגדּוד, ּוכׁשהּואיגּודּנּו יׁשּוב. יׁשּוד, ירּום, ינּוד, ּוד, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מפעיל: ּובלׁשֹון יתעֹודד. יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, יתּגֹודד, ּכמֹו: ּכפּול, הּוא אחרים, מפעיל אֹו (תהליםמתּפעל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
יעֹודד",קמו) ואלמנה מט)"יתֹום אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב אינֹו(שם ּכאן, האמּור יגּודּנּו אף נתיבֹות". "מׁשֹובב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו: הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, ׁשּיפעילּוהּו י)לׁשֹון ּגדּודים(ירמיה יגּודּנּו", ּגדּוד "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", "ּבני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הארץ ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל לּמלחמה אחיהם עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, ˜Ú.יגּודּו „e‚È ‡e‰Â∑ּגדּודיו ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿»»≈ְָָ

איׁש מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבעבר ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו,∑˜Ú.יׁשּובּו ׁשהלכּו, ּובמסּלֹותם ּבדרּכם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ»≈ְְְְִִֶַָָָָ
עז)ּכמֹו: וכן(תהלים נֹודעּו", לא א)"ועּקבֹותי השירים תרציא"ס(שיר לע"ז ּבלׁשֹון הּצאן", החייהחייהחייהחיי."ּבעקבי אוראוראוראור ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹ

     ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤
BÓÁÏ ‰ÓL L‡Ó∑,ׁשמן יהא אׁשר ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבמנחֹות ׁשּׁשנינּו ּכמֹו רגלֹו", ּבּׁשמן "וטבל מׁשה: ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן מֹוׁש והּוא ּבחלקֹו מרּבים זיתים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּיהיּו
פה) הצר(דף אחת ּפעם וכּו': לׁשמן לּודקּיא אנׁשי .כּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֻ

        

לחמלחמלחמלחמ מנהמנהמנהמנה כ)מארמארמארמאר הראתה(מט, אר ת רח הרי אר, חינת ידי על היתה מצרי את יצחק', לוי 'לטי מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
 ,סי עצמת את לקח ואז קבר, סי היכ יסלמה תא היע הרי לצאת, יכל לא זה בלי ,צרימ יצא יראל בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הפצת היינ נפלאת), ארא מצרי מאר צאת (ימי אר חינת ידי על בא העתידה האה א ,סילה וי . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻעל
אר. ל ענינ הא רה, 'מ'ה הרה, נימת החייהחייהחייהחיימעינת אוראוראוראור ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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‰ÁÏL ‰Ïi‡∑,ּפרֹותיה לבּׁשל קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לרּוץ מׁשּלחת אּילה ׁשלחה", "אּילה לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו .ּכאּילה ְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ
ÙLŒÈÓ‡ Ô˙p‰∑:נתנּבא סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ד)ּכתרּגּומֹו. איׁש(שופטים אלפים עׂשרת עּמ "ולקחּת «…≈ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּברגליו" ׁשּלח "ּבעמק ׁשּלּוח לׁשֹון ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו וגֹו'" נפּתלי ‡ÙLŒÈÓ.מּבני Ô˙p‰∑על ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ַ
סֹוטה ּבמּסכת הּמערה, על עׂשו ּכׁשערער יעקב: קבּורת יֹום על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. ּוברק ּדבֹורה ׁשרּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹידם

יג) חבלֹו(דף יּפל עדביּה', 'יתרמי ותרּגּומֹו: וׁשבח, נאים אמרים חלקֹו על יֹודה .והּוא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
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˙t Ôa∑,ׁשמעֹון לרּבי נמטּיּה אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

מציעא ּבבא קיח)ּבסֹוף ÔÈÚŒÈÏÚ.(דף ˙t Ôa∑העין על נטּוי חּנֹו ְְִָָָ≈…»¬≈»ƒִִַַָָ
אֹותֹו eLŒÈÏÚ.הרֹואה ‰„Úˆ ˙Ba∑צעדה הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה על צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות ָָ»»¬»¬≈ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ואחת אחת מּׁשםּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל להבין(ּבמקֹום וקל חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ּכי לֹומר, צרי ּכן אחר, על)ּדבר "עליֿׁשּור", . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

È˙יט ÔeÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙ÈMÓ „b ˙ÈcÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎe ‡˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡cÈ«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú‡Ï Ôee˙È¿¿«¿¬

È˜eÙ˙aכ ‡ÈÓ ‡e‰Â dÚ‡ ‡Ë L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

d„Úכא ÈÓ˙È ‡Ë Ú‡a ÈÏzÙ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎÓe¿»¿ƒ¬≈

Èˆcכב ÔÙ‚k Ca˙È„ Èa ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ Èa¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈËL ÔÈz ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

      

B‚Â'.יט) „e„b „bּבׁשמֹו ּברכתֹו מבליע »¿¿ְְְִִִַַָ
ּולׁשֹון מחנה, ּפרּוׁש ּגדּוד לׁשֹון ּגד ְְְֲֵֵֶַָּופרּוׁש
ׁשּכּלם הּקף, ּולׁשֹון מׁשיכה, ּולׁשֹון ְְְְִִֵֶֶָָָֻּגדּיה,
ּגד. ּתבת ּבפרּוׁש ּבערּו ועּין ּגד, ְְְְְֵֵֵַַַָָָָּבמׁשמעּות

ּגדֹותיו,ואמר על יסֹובבּוהּו אֹויביו ּגדּוד ּגד ְְְְְְַַָָָָ

עד ּפרּוׁש עקב אֹותם יכרת ּפרּוׁש יגּוד ְְִֵֵֵַָָָֹוהּוא
מחנה לׁשֹון ּפרּוׁש ּגדּוד ירצה עֹוד ְְְֲִֵֶֶַָָּכלה.
,והֹול מׁשּו מחנהּו ויהיה ּגדּודיו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָׁשּיתרּבּו
ּפרּוׁש יגּוד והּוא ואֹומרֹו יגּודּנּו, אֹומרֹו ְְְְְְֵֶָוהּוא
עקב ּבעדם. ויּלחם יׂשראל מחנה לכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָיּקיף

ּכל ׁשּינחלּו עד נחלתם:ּפרּוׁש ְֲֲִֵֶַַָָָ
B‚Â'.כ) ‰ÓL L‡Óּכי לֹומר ׁשּיכּון אּולי ≈»≈¿≈»¿ְִֵֶַַַ

והּוא אֹותּה הּׂשיג מאמצעּותֹו זֹו ְְִִֵֶַָָָָהּׂשגה
זכּותֹו מּצד אֹו מּצּדֹו ּפרּוׁש וגֹו' מאׁשר ְְְִִִֵֵֵַָאֹומרֹו

הׁשּתּדלּותֹו: מּצד ְְִִַַאֹו

              
כד)ּכמֹו:ראּיתֹו, הּמקרא(במדבר ליּׁשב נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי קרֹוב", ולא ׁשּבֹו∑t˙."אׁשּורּנּו ּתי"ו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ…»ֶָ

ּכמֹו: הּלׁשֹון, ּתּקּון ג)הּוא האדם"(קהלת ּבני לׁשּור.∑eL."עלּֿדברת ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר לׁשּור, ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
ּבנֹות ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין 'ּתרין עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָותרּגּום
מדרׁשי ויׁש ּורבּיה. ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. עברי ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמנּׁשה,
ּבניהם לפני ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ּבׁשעה הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻאּגדה
ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ּוברחל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהׁשּתחוֹות,
עׂשו, ׁשל "עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו והּוא לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹיצא

לגדּלה זכית ,לפיכ.eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב להסּתּכל ְְִִִָָָָֻ»»¬»¬≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבהם ׁשֹולטת הרע עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ואף הרע, עין החייהחייהחייהחיי.ּבזרעֹו אוראוראוראור ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

    ©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«
eaÂ e‰ÓÈÂ∑ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, וימררּוהּו «¿»¬À»…ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ

חּייהם" את "וימררּו לׁשֹון: ׁשאם∑eaÂ.לאסרֹו, ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו ְְְְֲֵֶֶַַָָ»…ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו היה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָּכן

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ב)ליּנקד, לׁשֹון(ירמיה ׁשהּוא מעט", "רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ו הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא אתהּורמּו, מׁשֹוממים הם הּוא, מאליהם רּבּו, רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים, ידי על הּוׁשמּו, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו מעצמם, נתרֹוממּו .עצמם, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
ÌÈvÁ ÈÏÚa∑עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ׁשּלׁשֹונם «¬≈ƒƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

החייהחייהחייהחיי.נחלה אוראוראוראור ֲַָ
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BzL˜ Ô˙È‡a LzÂ∑ּבחזק efÙiÂ.חזקֹו∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿ְָ«»…
ÂÈ„È ÈÚÊ∑זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת נתינת היא זֹו ¿…≈»»ְְִִַַַַַָָָָֹ

יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם יעקב, אביר ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מידי לֹו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהיתה
אׁשר החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו: ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, אבן ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלׁשֹון

הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם ּתרּגּוםחלם רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ולא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
היתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב העברי: על הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּפז לׁשֹון ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על דהב יתרמא 'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת Ï‡NÈ.לֹו Ô‡∑לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ∆∆ƒ¿»≈ְ
'אבהן ּובן, אב ּובניונֹוטריקֹון: יעקב .ּובנין': ְְֲֲִִֵַָָָָָֹ

ÔÈbכג dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È eÓ˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈabƒ»ƒ«¬≈«¿»

‡ÈB˙‡כד Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È ÔB‰a ˙˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó˙È ÔÎa dˆÁB ‡Ù˜e˙ ÈeLÂ ‡˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚc ÏÚ ‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡NÈ„ ‡ÚÊ ÔÈe Ô‰‡ ÔÊ dÓÈÓ¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

      

ÛÒBÈ.כב) ˙t Ôaלֹומר הּוא הּכפל טעם ≈…»≈ֶֶַַַַ
הא' לפרֹות, הּוא ראּוי צדדין לב' ְְְִִִָָָּכי
(סֹוטה ז"ל ּכאֹומרם יֹוסף ּׁשהּוא מה ְְְֵֶַַָָלצד
ׁשבטים, י"ב להעמיד יֹוסף היה ראּוי ְְֲִִֵַָָָָל"ו:)
אחרי זנה לא אׁשר על עין עלי ּפרת ּבן ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹוהּב'

ואֹומרֹו ּדרעיניו. על יתּבאר צעדה ּבנֹות ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
קראה ּפֹוטיפר ׁשאׁשת (ּתנחּומא) ז"ל ְְְִֵֶֶַַָָָָאֹומרם
לׁשרת יֹוסף והכניסה והּגדֹולים הּׂשרים נׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּכל
עלי זֹו, ּכאצעדה היה והּקפם וקּבּוצם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלפניהם
הּקדׁש רּוח כן ּפי על אף ּבֹו, להּביט ּכדי ְְִִֵֵֶַַַַַֹׁשּור
ׁשהּוא ּוכׁשם און, הּביט ׁשּלא עליו ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹמעידה
הרע עין ּתׁשלט לא כן ּכמֹו ּבהם הסּתּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹלא

ּבֹו:
B‚Â'.כג) eaÂ e‰ÓÈÂחׁשבּו מּתחּלה ּפרּוׁש «¿»¬À»…¿ְְִִֵָָ

אֹו ונהרגהּו, לכּו כ') (ל"ז ּדכתיב ְְְְְְִִֵַַָלהרגֹו

ּכי וּיׁשב) פ' הּיׁשר (ספר ז"ל אֹומרם ּדר ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
חבלּו ּכׁשהפׁשיטּוהּו לּבֹור ׁשהׁשליכּוהּו ְְְְִִִִֶֶֶַָֹקדם
אמר זה ּוכנגד לֹו והצרּו חבלֹות ּכּמה ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו
לּבֹור להׁשליכֹו עליו נתיעצּו ּכ ואחר ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָֻוימררהּו,

ּוכנגד לנכרים ורּבּוּולמכרֹו אמר אּלּו חלּקֹות ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
היא חּצים ּבעלי וּיׂשטמהּו להצר, הרּבּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֻּפרּוׁש

ּפֹוטיפר ּבמסּבתּהאׁשת הּמּוסּבֹות וחברֹותיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכחץ. הּיֹורה זרע ׁשהּוא חּציו מּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּבּקׁשּו
וימררהּו זה ּפרט על הּכתּוב ּכל יכּון אּולי ְְְֲֵֶַַַַַָָָָֻאֹו
היה וזה רע לעׂשֹות המפּתה הרע ּבחינת ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהם
ּבגּופֹו ׁשּנכנס לצד ידיו זרעי ׁשּיפּזּו סּבה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלֹו
עמרם רב פ"א.) (קּדּוׁשין ּוכמעׂשה הרע ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהּיצר
ׁשם לּה יתיחס הּקלּפה ּבחינת והּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָחסידא,
על ורּבּו הרע. ּכחֹות וימררהּו אמר לזה ְֲֶַַַַָָָָָָָֹֹֻמרה
העברה על ואנסּוהּו עליו הרע ּכחֹות ׁשרּבּו ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹידי

הם חּצים ּבעלי וּיׂשטמהּו הּמֹונע על ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֹֻורּבּו
להֹוציא האדם את מחטיאים אׁשר ְְְֲִִִִֶֶַַָָָהּקלּפֹות
מׂשטמה לׁשֹון ואמר ּכחץ הּיֹורה לבּטלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָזרע
לּקדּׁשה ּכמׂשטמים לרעה יחׁשבּו הרע ּכחֹות ְְְְְְְִִַַַַָָָָֹֻּכי
ּכארי נתּגּבר כן ּפי על ואף חמּדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלהׁשחית
ואֹומרֹו ידיו. זרעי וּיפּזּו אּלא חּצֹו ירה ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹֹולא
ּדר על עזרֹו ה' ּכי ּפרּוׁש יעקב אביר ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָֹמידי
ונתן בידֹו יעזבּנּו לא ה' ל"ז) (ּתהּלים ְְְְְִִֶַַַָָֹאֹומרֹו
נגד העֹוזר הּוא ה' ּכי ּכנגּדם אּבירּות ְְִִֵֶֶֶַָָלֹו
אבן רעה מּׁשם ואֹומרֹו והּמּדיח. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמסית
מאסּו אבן קי"ח) (ּתהּלים רמז ּכאן ְְֲִִִֵֶֶַָָָָיׂשראל
ׁשמר אׁשר צדקֹו ּבאמצעּות ויֹוסף ְְְְֲִִֵֶֶַַָָהּבֹונים
סֹוד והּוא הראׁשה. ּבאבן זכה קדׁש ְְְִֶֶֶָָָָֹֹּברית
אבן רעה ׁשּנקרא עֹולם יסֹוד צּדיק י') ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹ(מׁשלי

לֹו: נתנּו ּומּׁשּלֹו והבן ְְְִִֵֵֶָָָיׂשראל



נג               
כד)ּכמֹו:ראּיתֹו, הּמקרא(במדבר ליּׁשב נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי קרֹוב", ולא ׁשּבֹו∑t˙."אׁשּורּנּו ּתי"ו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ…»ֶָ

ּכמֹו: הּלׁשֹון, ּתּקּון ג)הּוא האדם"(קהלת ּבני לׁשּור.∑eL."עלּֿדברת ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר לׁשּור, ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
ּבנֹות ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין 'ּתרין עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָותרּגּום
מדרׁשי ויׁש ּורבּיה. ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. עברי ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמנּׁשה,
ּבניהם לפני ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ּבׁשעה הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻאּגדה
ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ּוברחל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהׁשּתחוֹות,
עׂשו, ׁשל "עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו והּוא לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹיצא

לגדּלה זכית ,לפיכ.eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב להסּתּכל ְְִִִָָָָֻ»»¬»¬≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבהם ׁשֹולטת הרע עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ואף הרע, עין החייהחייהחייהחיי.ּבזרעֹו אוראוראוראור ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

    ©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«
eaÂ e‰ÓÈÂ∑ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, וימררּוהּו «¿»¬À»…ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ

חּייהם" את "וימררּו לׁשֹון: ׁשאם∑eaÂ.לאסרֹו, ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו ְְְְֲֵֶֶַַָָ»…ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו היה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָּכן

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ב)ליּנקד, לׁשֹון(ירמיה ׁשהּוא מעט", "רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ו הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא אתהּורמּו, מׁשֹוממים הם הּוא, מאליהם רּבּו, רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים, ידי על הּוׁשמּו, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו מעצמם, נתרֹוממּו .עצמם, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
ÌÈvÁ ÈÏÚa∑עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ׁשּלׁשֹונם «¬≈ƒƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

החייהחייהחייהחיי.נחלה אוראוראוראור ֲַָ

        ©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ
   ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

BzL˜ Ô˙È‡a LzÂ∑ּבחזק efÙiÂ.חזקֹו∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿ְָ«»…
ÂÈ„È ÈÚÊ∑זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת נתינת היא זֹו ¿…≈»»ְְִִַַַַַָָָָֹ

יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם יעקב, אביר ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מידי לֹו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהיתה
אׁשר החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו: ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, אבן ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלׁשֹון

הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם ּתרּגּוםחלם רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ולא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
היתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב העברי: על הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּפז לׁשֹון ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על דהב יתרמא 'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת Ï‡NÈ.לֹו Ô‡∑לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ∆∆ƒ¿»≈ְ
'אבהן ּובן, אב ּובניונֹוטריקֹון: יעקב .ּובנין': ְְֲֲִִֵַָָָָָֹ

ÔÈbכג dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È eÓ˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈabƒ»ƒ«¬≈«¿»

‡ÈB˙‡כד Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È ÔB‰a ˙˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó˙È ÔÎa dˆÁB ‡Ù˜e˙ ÈeLÂ ‡˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚc ÏÚ ‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡NÈ„ ‡ÚÊ ÔÈe Ô‰‡ ÔÊ dÓÈÓ¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

      

ÛÒBÈ.כב) ˙t Ôaלֹומר הּוא הּכפל טעם ≈…»≈ֶֶַַַַ
הא' לפרֹות, הּוא ראּוי צדדין לב' ְְְִִִָָָּכי
(סֹוטה ז"ל ּכאֹומרם יֹוסף ּׁשהּוא מה ְְְֵֶַַָָלצד
ׁשבטים, י"ב להעמיד יֹוסף היה ראּוי ְְֲִִֵַָָָָל"ו:)
אחרי זנה לא אׁשר על עין עלי ּפרת ּבן ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹוהּב'

ואֹומרֹו ּדרעיניו. על יתּבאר צעדה ּבנֹות ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
קראה ּפֹוטיפר ׁשאׁשת (ּתנחּומא) ז"ל ְְְִֵֶֶַַָָָָאֹומרם
לׁשרת יֹוסף והכניסה והּגדֹולים הּׂשרים נׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּכל
עלי זֹו, ּכאצעדה היה והּקפם וקּבּוצם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלפניהם
הּקדׁש רּוח כן ּפי על אף ּבֹו, להּביט ּכדי ְְִִֵֵֶַַַַַֹׁשּור
ׁשהּוא ּוכׁשם און, הּביט ׁשּלא עליו ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹמעידה
הרע עין ּתׁשלט לא כן ּכמֹו ּבהם הסּתּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹלא

ּבֹו:
B‚Â'.כג) eaÂ e‰ÓÈÂחׁשבּו מּתחּלה ּפרּוׁש «¿»¬À»…¿ְְִִֵָָ

אֹו ונהרגהּו, לכּו כ') (ל"ז ּדכתיב ְְְְְְִִֵַַָלהרגֹו

ּכי וּיׁשב) פ' הּיׁשר (ספר ז"ל אֹומרם ּדר ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
חבלּו ּכׁשהפׁשיטּוהּו לּבֹור ׁשהׁשליכּוהּו ְְְְִִִִֶֶֶַָֹקדם
אמר זה ּוכנגד לֹו והצרּו חבלֹות ּכּמה ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו
לּבֹור להׁשליכֹו עליו נתיעצּו ּכ ואחר ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָֻוימררהּו,

ּוכנגד לנכרים ורּבּוּולמכרֹו אמר אּלּו חלּקֹות ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
היא חּצים ּבעלי וּיׂשטמהּו להצר, הרּבּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֻּפרּוׁש

ּפֹוטיפר ּבמסּבתּהאׁשת הּמּוסּבֹות וחברֹותיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכחץ. הּיֹורה זרע ׁשהּוא חּציו מּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּבּקׁשּו
וימררהּו זה ּפרט על הּכתּוב ּכל יכּון אּולי ְְְֲֵֶַַַַַָָָָֻאֹו
היה וזה רע לעׂשֹות המפּתה הרע ּבחינת ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהם
ּבגּופֹו ׁשּנכנס לצד ידיו זרעי ׁשּיפּזּו סּבה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלֹו
עמרם רב פ"א.) (קּדּוׁשין ּוכמעׂשה הרע ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהּיצר
ׁשם לּה יתיחס הּקלּפה ּבחינת והּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָחסידא,
על ורּבּו הרע. ּכחֹות וימררהּו אמר לזה ְֲֶַַַַָָָָָָָֹֹֻמרה
העברה על ואנסּוהּו עליו הרע ּכחֹות ׁשרּבּו ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹידי

הם חּצים ּבעלי וּיׂשטמהּו הּמֹונע על ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֹֻורּבּו
להֹוציא האדם את מחטיאים אׁשר ְְְֲִִִִֶֶַַָָָהּקלּפֹות
מׂשטמה לׁשֹון ואמר ּכחץ הּיֹורה לבּטלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָזרע
לּקדּׁשה ּכמׂשטמים לרעה יחׁשבּו הרע ּכחֹות ְְְְְְְִִַַַַָָָָֹֻּכי
ּכארי נתּגּבר כן ּפי על ואף חמּדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלהׁשחית
ואֹומרֹו ידיו. זרעי וּיפּזּו אּלא חּצֹו ירה ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹֹולא
ּדר על עזרֹו ה' ּכי ּפרּוׁש יעקב אביר ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָֹמידי
ונתן בידֹו יעזבּנּו לא ה' ל"ז) (ּתהּלים ְְְְְִִֶַַַָָֹאֹומרֹו
נגד העֹוזר הּוא ה' ּכי ּכנגּדם אּבירּות ְְִִֵֶֶֶַָָלֹו
אבן רעה מּׁשם ואֹומרֹו והּמּדיח. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמסית
מאסּו אבן קי"ח) (ּתהּלים רמז ּכאן ְְֲִִִֵֶֶַָָָָיׂשראל
ׁשמר אׁשר צדקֹו ּבאמצעּות ויֹוסף ְְְְֲִִֵֶֶַַָָהּבֹונים
סֹוד והּוא הראׁשה. ּבאבן זכה קדׁש ְְְִֶֶֶָָָָֹֹּברית
אבן רעה ׁשּנקרא עֹולם יסֹוד צּדיק י') ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹ(מׁשלי

לֹו: נתנּו ּומּׁשּלֹו והבן ְְְִִֵֵֶָָָיׂשראל
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EÈ‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל ÈcL.היתה ˙‡Â∑ועם ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈««ְִ
יברכּך והּוא ,אדֹונת לדברי ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה הּוא ּברּו ÌÁÂ.הּקדֹוׁש ÌÈ„L ˙Îa∑'ּדאּבא ּברכתא ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹƒ¿…»«ƒ»»«ְְִַָָָ

יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו והּיֹולדֹות, הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹּודאּמא',
עּבריהן להּפיל ׁשּלהן, רחם ּכאן,∑ÌÈ„L.את ׁשדים אף יׁשּתדי', 'איׁשּתדאי מתרּגמינן: יּירה" ׁשם"ירה על ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ»«ƒְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּכחץ יֹורה החייהחייהחייהחיי.ׁשהּזרע אוראוראוראור ְֵֶֶֶַַ

       ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−¦§´Ÿ
      ¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

'B‚Â eb EÈ‡ ˙Îa∑,הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַַָָָ
הֹורי את ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ÌÏBÚ.ּגברּו ˙Úb ˙Â‡zŒ„Ú∑ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ׁשּלי ׁשהּברכֹות לפי ְְְְֵֶֶַַַַָָָ««¬«ƒ¿…»ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: העֹולם, קצֹות ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ּברכה לי ׁשּנתן ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָעֹולם,
ראה אׁשרֿאּתה הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא "ׂשא לֹו: אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם אמר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּׁשּלא
האל אתּֿכלֿהארצֹות אּתן ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ּבלבד. יׂשראל ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹל

יׁשעיה: ׁשאמר זהּו וגֹו'", אתֿהּׁשבּועה נח)והקימתי אברהם'(ישעיה 'נחלת אמר: ולא ,"אבי יעקב נחלת והאכלּתי". ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
˙Â‡z∑סרּוק ּבן מנחם חּברֹו ּכ הריֹון,∑‰ÈB.אשמול"ץ, ּכמֹולׁשֹון אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני ּגבר"(איוב ."הרה «¬«ְְִֵֶַָָ«ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ

˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד קדמה",(במדבר לגבּול לכם ח)"והתאּויתם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :.ÔÈÈ‰z∑ּכּלם ««¬«ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ¿∆»ָֻ
יֹוסף ‡ÂÈÁ.לראׁש ÈÊ∑.אחֹור נזרּו יׂשראל", ּבני מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל דאחֹוהי', 'ּפריׁשא ְֵֹ¿ƒ∆»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', וקֹוראֹו אדֹוניו, ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על קׁשּתֹו", ּבאיתן "וּתׁשב ּדרׁשּו: ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָורּבֹותינּו
ÂÈ„È".ּכחץ ÈÚBÊ efÙiÂ"∑,וּיפּוצּו ידיוּכמֹו: אצּבעֹות מּבין הּזרע ˜ÚÈ.ׁשּיצא È‡ È„ÈÓ∑לֹו ׁשּנראתה ְֵ«»…¿≈»»ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¬ƒ«¬…ְֲִֶָ

ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו לו)ּדמּות ּו"גבעֹות",(דף וחמּדה, ּתאוה לׁשֹון עֹולם", "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס . ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
לקּבלם והזקיקתֹו אּמֹו ׁשחּמדתן הּברכֹות והם ארץ", "מצקי .לׁשֹון: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

     

        ¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¨¤−¤§©¥¬¨¨«
ÛËÈ ‡Ê ÔÈÓÈa∑יטרף,זאב אׁשר עתידיןהּוא ׁשּיהיּו על נּבא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ

חטפנין: כא)להיֹות ּבּגבע(שופטים ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש לכם ה,"וחטפּתם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו נֹוצח ׁשּיהיה ׁשאּול על יד)ונּבא א "וׁשאּול(שמואל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ירׁשיע" יפנה אׁשר ּובכל וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה Ú„.לכד ÏÎ‡È ˜aa∑הּמתרּגם וׁשלל, ּבּזה לׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«…∆…««ְְְְִַָָָָֻ
עברית: ּבלׁשֹון ּדֹומה לֹו יׁש ועֹוד לג)'עדאה', ּבתחּלת(ישעיה ׁשעמד אֹומר, הּוא ׁשאּול ועל עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּפריחתן(ּבקרן אחרים: יׂשראל)ספרים ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ÚÏÂ∑ידי על יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ¿»∆∆¿«≈»»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לבבל ׁשּיגלם ÏÏL.נבּוכדנּצאר, ˜lÁÈ∑בית "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו מּבנימין ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְְְֵֶֶֶַַַָ¿«≈»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּמקּדׁש ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על ּתרּגם ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי החייהחייהחייהחיי.המן אוראוראוראור ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ÈcLכה ˙ÈÂ CcÚÒ È‰È Ce‡„ ‡‰Ï‡ ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎa CpÎÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
ÚlÓ ‡Ú‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎa ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce‡„ ‡˙kaƒ¿¿»¿»¿ƒ»

„ÈÏÈכו ‡˙ka ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce‡„ ‡˙kaƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰‡ eÎÈa»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈÏ ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈt ‡‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

dzÒÁ‡eכז ‡zÎL ÈLz dÚ‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙe ‡Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ ÔcÚe ‡a˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

      

B‚Â'.כה) EÈ‡ Ï‡Óמאלהי ּכי ּפרּוׁש ≈≈»ƒ¿ֱִֵֵֵֹ
ורמז אליו, הּמּׂשג ׁשהּׂשיג הּוא ְִִִֵֶַַָָָָֻאביו
ׁשּכמֹו והתּפּלל הּדבר. היה אביו ּבזכּות ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכי

אֹומרֹו והּוא ּבעזרֹו, יהיה ּתמיד ויעזרּך.ּכן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשהּוא ׁשּדי ׁשם ּגם ּפרּוׁש ׁשּדי ואת ְְְֵֵֵֶַַַַַואֹומרֹו
למביני ּכּידּוע יֹוסף נפׁש ּבחינת ׁשּבסעד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשם

ּג הּתֹורה להּצילֹוסֹודי ּבעזרֹו היה זה ם ְְְִֵֶֶַַַָָָ
ּבֹו: ּוברכֹו נכר אל ְִֵֵֵַָמּבת

„BÚזה על ויברכּך ויעזרּך ּבאֹומרֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָירצה

להּנצל ׂשּגבֹו וׁשּדי עזרֹו ׁשאל ׁשהגם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּדר
טֹובה לֹו מחזיקים כן ּפי על אף החטא ְֲִִִִֵֵַַַַָמן
ּכאּלּו אֹותֹו ּומברכין ּבעזרֹו והם הּדבר ְְְְְְִִֵֶַַָָָעל
ּׁשּפרׁשּתי מה ראה נא ול הּדבר. היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ולא ּבידֹו יעזבּנּו לא ה' ּבּפסּוק ל"ז) ְְְְִִֶַַַָָֹֹ(ּתהּלים

ּבהּׁשפטֹו: ְְְִִֶַָירׁשיעּנּו
C„eז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב ירמז רמז ¿∆∆ְְִֶֶֶֶַַָָֹ

אחרים ּבזכּות הּתֹולה י'.) ְְֲִִֵֶַָ(ּברכֹות
אבי מאל אֹומרֹו והּוא עצמֹו, ּבזכּות לֹו ְְְְִִִֵֵַָּתֹולין

אבי מּזכּות ׁשהיא ל הּמּׂשגת ההטבה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּתלית
:ּבזכּות ל העזר יתּכּנה ּפרּוׁש ויעזרּך ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבזה

„BÚ(.נ"ח (ב"ב ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶַָֹירמז
לעמד ׁשעתיד למי אּלא נס עֹוׂשין ְֲִִִֵֵֶֶַָָֹאין
ּדבר ל היה אבי מאל אֹומרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵָָָָָּבצדקֹו,
ּכעּור ּבדבר ּתּכׁשל לבל ויעזרּך ּומעּתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה

נאמן: ּבמקֹום נּסֹו ְְֱֲִִֶַָָלהעמיד
ÛËÈ.כז) ‡Ê ÔÈÓÈaׁשאּול אל נתּכּון ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְִֵֶַָ

ּכי ּבמהירּות ׁשּטֹורף זאב מעׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָׁשעׂשה

              

      ̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧
       ¨¤³£¦¤Æ©§¨¤́½̈¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬

Ÿ¨«
Ì˙B‡ CÈÂ Ì‰È‡ Ì‰Ï acŒL‡ ˙‡ÊÂ∑:ּפרּוׁשֹו ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ויבר" לֹומר: ּתלמּוד ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר מה אביהם", להם אׁשרּֿדּבר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ"וזאת
ּבמׁשמע ּכּלם B˙Îk.אֹותם", L‡ LÈ‡∑ואחד אחד ּכל על לבא העתידה ‡˙Ì.ּברכה Ca∑לֹו היה לא ְְַָָָֻƒ¬∆¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ≈«…»ָָֹ

ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר" לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר "איׁש אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלֹומר,
ּבר" לֹומר: ּתלמּוד הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל חטיפתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּולבנימין

החייהחייהחייהחיי."אתם אוראוראוראור ָֹ

       ©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
      Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬©«¦¦«

ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑,הכנסה לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון אסיפה ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יט)ּכגֹון: הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש כב)"ואין ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו ּתבּואת(ויקרא את "ּבאסּפכם ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

א וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם הּגׁשמים. מּפני לּבית הכנסתם הכנסההארץ", לׁשֹון היא אף ּבמיתה האמּורה .סיפה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
È˙B‡ŒÏ‡∑אבֹותי החייהחייהחייהחיי.עם אוראוראוראור ∆¬»ֲִַ

     ©§¨º̈£¤̧¦§¥©©§¥¨²£¤©§¥¬©§¥−
       §¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ
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Â„‡כח ÒÚ ÔÈz Ï‡NÈ„ ‡iËL ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc b ÔB‰˙È CÈe ÔB‰e‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È Ca d˙kÎ¿ƒ¿¿≈»≈»¿

Lk˙Óכט ‡‡ ÔB‰Ï Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡zÚÓa È˙‰‡ ˙ÂÏ È˙È e˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔBÙÚ Ï˜Á«¬«∆¿ƒ»»

‡Ètל ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á Èc ‡zÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰‡ ÔÊ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ‡ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡e˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ ÔÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

      

ּכל אּלא ּבטריפתֹו מתעּכב ׁשאינֹו הּזאב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמנהג
ולא הּוא עׂשה כן ּכמֹו וטֹורף, ממהר הּוא ְְְְֵֵֵַָָָֹּכ
מהר אּלא ׁשמּואל לֹו ׁשּקבע לּזמן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהמּתין
אכל ׁשּלא סּבה היה ּומּזה לטרף י"ג) ְִִִֶֶַָָָָֹֹ(ש"א

ואֹומרֹו מלכּותֹו. ונפסקה ּבּבקר ולערבאּלא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ
(ׁשם ׁשּיאמרּו יחּלק מלכּותֹו ערב לעת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹּפרּוׁש
ירמז אֹו ּברבבתיו. ודוד וגֹו' ׁשאּול הּכה ְְְְְִִִִָָָָֹֹי"ח)
ּדוד ּבית מלכּות ּתתחּלק סּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבאמצעּות
ּכׁשאמר כ"ב:) (יֹומא ז"ל אֹומרם ּדר ְְֶֶֶַַָָָעל
קֹול ּבת יצתה הּׂשדה ּתחלקּו וציבא אּתה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָּדוד
הּמלכּות, את יחלקּו וירבעם רחבעם לֹו ְְְְְְְְְֶַַַַָָָָָָואמרה
ּבעונֹות: יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן העריב ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּומאז

B‚Â'.כח) ÈËL ‰l‡ Ïkמנין לדעת צרי »≈∆ƒ¿≈¿ְִִַַָָָ
אין ּכן אם ּבּכלל, לוי אם י"ב, ׁשל ְִִִֵֵֵֶֶַָזה
אמר ויעקב ּבאחד אּלא ליֹוסף מֹונה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
וׁשמעֹון, ּכראּובן ּומנּׁשה אפרים ה') (מ"ח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָאליו
לא ׁשהּכתּוב ׁשּמצינּו ּכמֹו ּבּכלל לוי אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹואם
ׁשבטים י"ב ּבחׁשּבֹון הּפקּודים ּבחמׁש ְְְְְְִִֶֶַָָֹמנאֹו
לוי יּגרע לּמה קׁשה ּדגל, ּבכל ג' ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּדגלים
אּלא לֹו מצינּו ׁשּלא לצד ואם אביו, ְְְִִִִִֶֶַַָָָֹמּברּכת
לא ּכן אם המברכים אּלא אמר ולא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֹקנטּור
לא ּכי ואּולי וׁשמעֹון. ראּובן ּגם ּבּמנין ְְְְְִִִֵַַַָָֹיבֹוא
ּבמנין ּומנּׁשה אפרים למנֹות הּכתּוב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָהתחיל

הּכתּוב מנה וכאן מצרים יציאת אחר עד ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָׁשנים
ּכי הּוא ּבזה לֹומר והּנראה ּדחק. וזה ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹיֹוסף
ּבר ּכברכתֹו אׁשר איׁש הּכתּוב ׁשאמר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלצד
ּבכלל ולוי ׁשמעֹון ּכלל ׁשּיעקב ּומצינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹוגֹו'

ּבאחד: ׁשניהם מנה לזה ְְֵֶֶֶֶָָָָָאחד
L‡.'וגֹו ויבר וגֹו' ׁשּלאּדּבר ׁשראינּו הגם ¬∆ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹ

יּגיד לוי, ולא ׁשמעֹון ולא ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵַֹֹּבר
ּברכתם היא להם הּקׁשה ּדּבּורֹו ּכי ְִִִִֶֶַַָָָָָהּכתּוב

אֹומרֹו ּומהוהּוא וגֹו' ויבר וגֹו' ּדּבר אׁשר ְְְְְֲִֶֶֶַַָ
את צּוה ׁשם קנטּור ּדברי לראּובן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּׁשאמר
(ּבהעלת (ספרי אֹומרם ּדר על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּברכה
ּכיון זה ּוכפי לּבכֹורֹות, ׁשּתחזר עבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹעתידה
לׁשרת לעמד הּוא עתיד הּבכֹורה ׁשם לֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּקבע
צֹופים ׁשהּצּדיקים ותמצא לבֹוא ְְִִִִִֶֶַַָָָלעתיד
יעקב הׁשּתּדל זה ּולטעם העתיד, אל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּומּביטים
חלק לֹו יהיה לבל מעׂשו הּבכֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָלקנֹות
העבֹודה ׁשּנּתנה והגם לבֹוא. לעתיד ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָּבעבֹודה
עבֹודת לעבד ׁשניהם ויבֹואּו הם ׁשקּולים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹלּלוּים
וגם מֹורידין. ולא ּבּקדׁש מעלין ּכי ְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹֹהּקדׁש
זֹו אּפם ארּור ּׁשאמר ּבּמה ּברכם ולוי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשמעֹון
ּומריע המקלקל לתגּברת ׁשּקּלל ּברכתם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהיא
ּתכלית להּׂשגת הּוא והפיצם ּׁשחּלקם מה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּגם

ּכן: ּגם ֵֶַָֹהאׁשר

L‡.ּבחינתּכברכתֹו ּכפי לֹו הראּוי ּפי' ¬∆ְְְְִִִֵַָָָ
לדעת ל יׁש ּכי מעׂשיו, ּוכפי ְְְֲִִִֵַַַָָָנׁשמתֹו
הּמעלה ּבחינת לּה יׁש אחת ּכל הּנפׁשֹות ְְֲִִֵַַַַַַָָָָּכי
ּכתר ויׁש מלכּות ויׁש ּכהּנה ׁשּמעלתּה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיׁש
הצלחה, ויׁש עׁשר ויׁש ּגבּורה ויׁש ְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹּתֹורה
ּכפי אחד ּכל לבר ּבנבּואה יעקב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
ּבכהּנה והּכהן ּבמלכּות הּמל לּה הראּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּברכתֹו

הּמסּלֹות: הפ ולא הּדר זה על ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹוכן
Ca.'וגֹו להיֹותאמראתם רּבים לׁשֹון אתם ≈«ְְְִִַַָָָֹֹ

לעצמֹו ּתֹועיל ואחד אחד ּכל ּברּכת ְְְְִִִֶֶַַָָָּכי
ׁשּידֹו לּמל ּכׁשּיבר ׁשּתאמר ּכמֹו אחיו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולכל
וכן אחיו. לכל הּטֹוב מּגיע הּנה אֹויביו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבערף
לכל והדרגתֹו, וׁשפעֹו אחד מעלת ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּירּבה
איׁש אמר לזה ּדבר, מּקצת ּכן ּגם יּגיעּו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחיו

אתם: ּבר ּכברכתֹו ְְֲִֵֶַָָֹאׁשר
B‚Â'.כט) Ì˙B‡ ÂˆÈÂקרא ׁשּמּקדם להיֹות «¿«»¿ְִִֶֶָָֹ

ּבקבּורתֹו, להּטּפל והׁשּביעֹו ליֹוסף ְְְְְְִִִִִֵֵַָלבנֹו
ולא ּבלבד יֹוסף אּלא חּיב ׁשּלא יחׁשבּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
ּבֹו. יתעּסקּו ּכּלן ּכי יחד לכּלם צּוה לזה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻֻלהם
ּכדבריו יעׂשּו הם ּכי להׁשּביעם הצר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֻולא
(מ"ז ליעקב ׁשאמר יֹוסף ּבדברי ׁשּפרׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹּכמֹו

:ּכדברי אעׂשה אנכי ְְִִֶֶֶָָֹל')
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EÈ‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל ÈcL.היתה ˙‡Â∑ועם ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈««ְִ
יברכּך והּוא ,אדֹונת לדברי ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה הּוא ּברּו ÌÁÂ.הּקדֹוׁש ÌÈ„L ˙Îa∑'ּדאּבא ּברכתא ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹƒ¿…»«ƒ»»«ְְִַָָָ

יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו והּיֹולדֹות, הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹּודאּמא',
עּבריהן להּפיל ׁשּלהן, רחם ּכאן,∑ÌÈ„L.את ׁשדים אף יׁשּתדי', 'איׁשּתדאי מתרּגמינן: יּירה" ׁשם"ירה על ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ»«ƒְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּכחץ יֹורה החייהחייהחייהחיי.ׁשהּזרע אוראוראוראור ְֵֶֶֶַַ

       ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−¦§´Ÿ
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'B‚Â eb EÈ‡ ˙Îa∑,הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַַָָָ
הֹורי את ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ÌÏBÚ.ּגברּו ˙Úb ˙Â‡zŒ„Ú∑ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ׁשּלי ׁשהּברכֹות לפי ְְְְֵֶֶַַַַָָָ««¬«ƒ¿…»ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: העֹולם, קצֹות ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ּברכה לי ׁשּנתן ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָעֹולם,
ראה אׁשרֿאּתה הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא "ׂשא לֹו: אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם אמר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּׁשּלא
האל אתּֿכלֿהארצֹות אּתן ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ּבלבד. יׂשראל ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹל

יׁשעיה: ׁשאמר זהּו וגֹו'", אתֿהּׁשבּועה נח)והקימתי אברהם'(ישעיה 'נחלת אמר: ולא ,"אבי יעקב נחלת והאכלּתי". ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
˙Â‡z∑סרּוק ּבן מנחם חּברֹו ּכ הריֹון,∑‰ÈB.אשמול"ץ, ּכמֹולׁשֹון אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני ּגבר"(איוב ."הרה «¬«ְְִֵֶַָָ«ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ

˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד קדמה",(במדבר לגבּול לכם ח)"והתאּויתם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :.ÔÈÈ‰z∑ּכּלם ««¬«ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ¿∆»ָֻ
יֹוסף ‡ÂÈÁ.לראׁש ÈÊ∑.אחֹור נזרּו יׂשראל", ּבני מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל דאחֹוהי', 'ּפריׁשא ְֵֹ¿ƒ∆»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', וקֹוראֹו אדֹוניו, ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על קׁשּתֹו", ּבאיתן "וּתׁשב ּדרׁשּו: ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָורּבֹותינּו
ÂÈ„È".ּכחץ ÈÚBÊ efÙiÂ"∑,וּיפּוצּו ידיוּכמֹו: אצּבעֹות מּבין הּזרע ˜ÚÈ.ׁשּיצא È‡ È„ÈÓ∑לֹו ׁשּנראתה ְֵ«»…¿≈»»ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¬ƒ«¬…ְֲִֶָ

ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו לו)ּדמּות ּו"גבעֹות",(דף וחמּדה, ּתאוה לׁשֹון עֹולם", "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס . ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
לקּבלם והזקיקתֹו אּמֹו ׁשחּמדתן הּברכֹות והם ארץ", "מצקי .לׁשֹון: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
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ÛËÈ ‡Ê ÔÈÓÈa∑יטרף,זאב אׁשר עתידיןהּוא ׁשּיהיּו על נּבא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ

חטפנין: כא)להיֹות ּבּגבע(שופטים ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש לכם ה,"וחטפּתם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו נֹוצח ׁשּיהיה ׁשאּול על יד)ונּבא א "וׁשאּול(שמואל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ירׁשיע" יפנה אׁשר ּובכל וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה Ú„.לכד ÏÎ‡È ˜aa∑הּמתרּגם וׁשלל, ּבּזה לׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«…∆…««ְְְְִַָָָָֻ
עברית: ּבלׁשֹון ּדֹומה לֹו יׁש ועֹוד לג)'עדאה', ּבתחּלת(ישעיה ׁשעמד אֹומר, הּוא ׁשאּול ועל עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּפריחתן(ּבקרן אחרים: יׂשראל)ספרים ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ÚÏÂ∑ידי על יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ¿»∆∆¿«≈»»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לבבל ׁשּיגלם ÏÏL.נבּוכדנּצאר, ˜lÁÈ∑בית "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו מּבנימין ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְְְֵֶֶֶַַַָ¿«≈»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּמקּדׁש ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על ּתרּגם ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי החייהחייהחייהחיי.המן אוראוראוראור ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ÈcLכה ˙ÈÂ CcÚÒ È‰È Ce‡„ ‡‰Ï‡ ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎa CpÎÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
ÚlÓ ‡Ú‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎa ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce‡„ ‡˙kaƒ¿¿»¿»¿ƒ»

„ÈÏÈכו ‡˙ka ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce‡„ ‡˙kaƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰‡ eÎÈa»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈÏ ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈt ‡‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

dzÒÁ‡eכז ‡zÎL ÈLz dÚ‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙe ‡Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ ÔcÚe ‡a˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

      

B‚Â'.כה) EÈ‡ Ï‡Óמאלהי ּכי ּפרּוׁש ≈≈»ƒ¿ֱִֵֵֵֹ
ורמז אליו, הּמּׂשג ׁשהּׂשיג הּוא ְִִִֵֶַַָָָָֻאביו
ׁשּכמֹו והתּפּלל הּדבר. היה אביו ּבזכּות ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכי

אֹומרֹו והּוא ּבעזרֹו, יהיה ּתמיד ויעזרּך.ּכן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשהּוא ׁשּדי ׁשם ּגם ּפרּוׁש ׁשּדי ואת ְְְֵֵֵֶַַַַַואֹומרֹו
למביני ּכּידּוע יֹוסף נפׁש ּבחינת ׁשּבסעד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשם

ּג הּתֹורה להּצילֹוסֹודי ּבעזרֹו היה זה ם ְְְִֵֶֶַַַָָָ
ּבֹו: ּוברכֹו נכר אל ְִֵֵֵַָמּבת

„BÚזה על ויברכּך ויעזרּך ּבאֹומרֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָירצה

להּנצל ׂשּגבֹו וׁשּדי עזרֹו ׁשאל ׁשהגם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּדר
טֹובה לֹו מחזיקים כן ּפי על אף החטא ְֲִִִִֵֵַַַַָמן
ּכאּלּו אֹותֹו ּומברכין ּבעזרֹו והם הּדבר ְְְְְְִִֵֶַַָָָעל
ּׁשּפרׁשּתי מה ראה נא ול הּדבר. היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ולא ּבידֹו יעזבּנּו לא ה' ּבּפסּוק ל"ז) ְְְְִִֶַַַָָֹֹ(ּתהּלים

ּבהּׁשפטֹו: ְְְִִֶַָירׁשיעּנּו
C„eז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב ירמז רמז ¿∆∆ְְִֶֶֶֶַַָָֹ

אחרים ּבזכּות הּתֹולה י'.) ְְֲִִֵֶַָ(ּברכֹות
אבי מאל אֹומרֹו והּוא עצמֹו, ּבזכּות לֹו ְְְְִִִֵֵַָּתֹולין

אבי מּזכּות ׁשהיא ל הּמּׂשגת ההטבה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּתלית
:ּבזכּות ל העזר יתּכּנה ּפרּוׁש ויעזרּך ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבזה

„BÚ(.נ"ח (ב"ב ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶַָֹירמז
לעמד ׁשעתיד למי אּלא נס עֹוׂשין ְֲִִִֵֵֶֶַָָֹאין
ּדבר ל היה אבי מאל אֹומרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵָָָָָּבצדקֹו,
ּכעּור ּבדבר ּתּכׁשל לבל ויעזרּך ּומעּתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה

נאמן: ּבמקֹום נּסֹו ְְֱֲִִֶַָָלהעמיד
ÛËÈ.כז) ‡Ê ÔÈÓÈaׁשאּול אל נתּכּון ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְִֵֶַָ

ּכי ּבמהירּות ׁשּטֹורף זאב מעׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָׁשעׂשה
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Ÿ¨«
Ì˙B‡ CÈÂ Ì‰È‡ Ì‰Ï acŒL‡ ˙‡ÊÂ∑:ּפרּוׁשֹו ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ויבר" לֹומר: ּתלמּוד ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר מה אביהם", להם אׁשרּֿדּבר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ"וזאת
ּבמׁשמע ּכּלם B˙Îk.אֹותם", L‡ LÈ‡∑ואחד אחד ּכל על לבא העתידה ‡˙Ì.ּברכה Ca∑לֹו היה לא ְְַָָָֻƒ¬∆¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ≈«…»ָָֹ

ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר" לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר "איׁש אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלֹומר,
ּבר" לֹומר: ּתלמּוד הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל חטיפתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּולבנימין

החייהחייהחייהחיי."אתם אוראוראוראור ָֹ

       ©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
      Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬©«¦¦«

ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑,הכנסה לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון אסיפה ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יט)ּכגֹון: הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש כב)"ואין ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו ּתבּואת(ויקרא את "ּבאסּפכם ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

א וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם הּגׁשמים. מּפני לּבית הכנסתם הכנסההארץ", לׁשֹון היא אף ּבמיתה האמּורה .סיפה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
È˙B‡ŒÏ‡∑אבֹותי החייהחייהחייהחיי.עם אוראוראוראור ∆¬»ֲִַ

     ©§¨º̈£¤̧¦§¥©©§¥¨²£¤©§¥¬©§¥−
       §¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ
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Â„‡כח ÒÚ ÔÈz Ï‡NÈ„ ‡iËL ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc b ÔB‰˙È CÈe ÔB‰e‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È Ca d˙kÎ¿ƒ¿¿≈»≈»¿

Lk˙Óכט ‡‡ ÔB‰Ï Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡zÚÓa È˙‰‡ ˙ÂÏ È˙È e˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔBÙÚ Ï˜Á«¬«∆¿ƒ»»

‡Ètל ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á Èc ‡zÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰‡ ÔÊ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ‡ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡e˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ ÔÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

      

ּכל אּלא ּבטריפתֹו מתעּכב ׁשאינֹו הּזאב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמנהג
ולא הּוא עׂשה כן ּכמֹו וטֹורף, ממהר הּוא ְְְְֵֵֵַָָָֹּכ
מהר אּלא ׁשמּואל לֹו ׁשּקבע לּזמן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהמּתין
אכל ׁשּלא סּבה היה ּומּזה לטרף י"ג) ְִִִֶֶַָָָָֹֹ(ש"א

ואֹומרֹו מלכּותֹו. ונפסקה ּבּבקר ולערבאּלא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ
(ׁשם ׁשּיאמרּו יחּלק מלכּותֹו ערב לעת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹּפרּוׁש
ירמז אֹו ּברבבתיו. ודוד וגֹו' ׁשאּול הּכה ְְְְְִִִִָָָָֹֹי"ח)
ּדוד ּבית מלכּות ּתתחּלק סּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבאמצעּות
ּכׁשאמר כ"ב:) (יֹומא ז"ל אֹומרם ּדר ְְֶֶֶַַָָָעל
קֹול ּבת יצתה הּׂשדה ּתחלקּו וציבא אּתה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָּדוד
הּמלכּות, את יחלקּו וירבעם רחבעם לֹו ְְְְְְְְְֶַַַַָָָָָָואמרה
ּבעונֹות: יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן העריב ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּומאז

B‚Â'.כח) ÈËL ‰l‡ Ïkמנין לדעת צרי »≈∆ƒ¿≈¿ְִִַַָָָ
אין ּכן אם ּבּכלל, לוי אם י"ב, ׁשל ְִִִֵֵֵֶֶַָזה
אמר ויעקב ּבאחד אּלא ליֹוסף מֹונה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
וׁשמעֹון, ּכראּובן ּומנּׁשה אפרים ה') (מ"ח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָאליו
לא ׁשהּכתּוב ׁשּמצינּו ּכמֹו ּבּכלל לוי אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹואם
ׁשבטים י"ב ּבחׁשּבֹון הּפקּודים ּבחמׁש ְְְְְְִִֶֶַָָֹמנאֹו
לוי יּגרע לּמה קׁשה ּדגל, ּבכל ג' ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּדגלים
אּלא לֹו מצינּו ׁשּלא לצד ואם אביו, ְְְִִִִִֶֶַַָָָֹמּברּכת
לא ּכן אם המברכים אּלא אמר ולא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֹקנטּור
לא ּכי ואּולי וׁשמעֹון. ראּובן ּגם ּבּמנין ְְְְְִִִֵַַַָָֹיבֹוא
ּבמנין ּומנּׁשה אפרים למנֹות הּכתּוב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָהתחיל

הּכתּוב מנה וכאן מצרים יציאת אחר עד ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָׁשנים
ּכי הּוא ּבזה לֹומר והּנראה ּדחק. וזה ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹיֹוסף
ּבר ּכברכתֹו אׁשר איׁש הּכתּוב ׁשאמר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלצד
ּבכלל ולוי ׁשמעֹון ּכלל ׁשּיעקב ּומצינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹוגֹו'

ּבאחד: ׁשניהם מנה לזה ְְֵֶֶֶֶָָָָָאחד
L‡.'וגֹו ויבר וגֹו' ׁשּלאּדּבר ׁשראינּו הגם ¬∆ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹ

יּגיד לוי, ולא ׁשמעֹון ולא ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵַֹֹּבר
ּברכתם היא להם הּקׁשה ּדּבּורֹו ּכי ְִִִִֶֶַַָָָָָהּכתּוב

אֹומרֹו ּומהוהּוא וגֹו' ויבר וגֹו' ּדּבר אׁשר ְְְְְֲִֶֶֶַַָ
את צּוה ׁשם קנטּור ּדברי לראּובן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּׁשאמר
(ּבהעלת (ספרי אֹומרם ּדר על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּברכה
ּכיון זה ּוכפי לּבכֹורֹות, ׁשּתחזר עבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹעתידה
לׁשרת לעמד הּוא עתיד הּבכֹורה ׁשם לֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּקבע
צֹופים ׁשהּצּדיקים ותמצא לבֹוא ְְִִִִִֶֶַַָָָלעתיד
יעקב הׁשּתּדל זה ּולטעם העתיד, אל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּומּביטים
חלק לֹו יהיה לבל מעׂשו הּבכֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָלקנֹות
העבֹודה ׁשּנּתנה והגם לבֹוא. לעתיד ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָּבעבֹודה
עבֹודת לעבד ׁשניהם ויבֹואּו הם ׁשקּולים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹלּלוּים
וגם מֹורידין. ולא ּבּקדׁש מעלין ּכי ְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹֹהּקדׁש
זֹו אּפם ארּור ּׁשאמר ּבּמה ּברכם ולוי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשמעֹון
ּומריע המקלקל לתגּברת ׁשּקּלל ּברכתם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהיא
ּתכלית להּׂשגת הּוא והפיצם ּׁשחּלקם מה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּגם

ּכן: ּגם ֵֶַָֹהאׁשר

L‡.ּבחינתּכברכתֹו ּכפי לֹו הראּוי ּפי' ¬∆ְְְְִִִֵַָָָ
לדעת ל יׁש ּכי מעׂשיו, ּוכפי ְְְֲִִִֵַַַָָָנׁשמתֹו
הּמעלה ּבחינת לּה יׁש אחת ּכל הּנפׁשֹות ְְֲִִֵַַַַַַָָָָּכי
ּכתר ויׁש מלכּות ויׁש ּכהּנה ׁשּמעלתּה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיׁש
הצלחה, ויׁש עׁשר ויׁש ּגבּורה ויׁש ְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹּתֹורה
ּכפי אחד ּכל לבר ּבנבּואה יעקב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
ּבכהּנה והּכהן ּבמלכּות הּמל לּה הראּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּברכתֹו

הּמסּלֹות: הפ ולא הּדר זה על ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹוכן
Ca.'וגֹו להיֹותאמראתם רּבים לׁשֹון אתם ≈«ְְְִִַַָָָֹֹ

לעצמֹו ּתֹועיל ואחד אחד ּכל ּברּכת ְְְְִִִֶֶַַָָָּכי
ׁשּידֹו לּמל ּכׁשּיבר ׁשּתאמר ּכמֹו אחיו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולכל
וכן אחיו. לכל הּטֹוב מּגיע הּנה אֹויביו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבערף
לכל והדרגתֹו, וׁשפעֹו אחד מעלת ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּירּבה
איׁש אמר לזה ּדבר, מּקצת ּכן ּגם יּגיעּו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחיו

אתם: ּבר ּכברכתֹו ְְֲִֵֶַָָֹאׁשר
B‚Â'.כט) Ì˙B‡ ÂˆÈÂקרא ׁשּמּקדם להיֹות «¿«»¿ְִִֶֶָָֹ

ּבקבּורתֹו, להּטּפל והׁשּביעֹו ליֹוסף ְְְְְְִִִִִֵֵַָלבנֹו
ולא ּבלבד יֹוסף אּלא חּיב ׁשּלא יחׁשבּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
ּבֹו. יתעּסקּו ּכּלן ּכי יחד לכּלם צּוה לזה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻֻלהם
ּכדבריו יעׂשּו הם ּכי להׁשּביעם הצר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֻולא
(מ"ז ליעקב ׁשאמר יֹוסף ּבדברי ׁשּפרׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹּכמֹו

:ּכדברי אעׂשה אנכי ְְִִֶֶֶָָֹל')
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B‚Â'.לא) ew ‰nLּבעלּה ׁשהּמערה להיֹות »»»¿¿ְְֲִֶַַָָָ
ּקברּו ׁשּמה אמר לזה עפרֹון היה ְְִֶֶַָָָָָָָָהראׁשֹון
ּבעליה נתמעטּו הרי ׂשרה ואת אברהם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאת
יצחק ׁשהם אברהם יֹורׁשי ועמדּו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָהראׁשֹונים

נתּכּוןויׁשמעאל. וגֹו' יצחק את קברּו ׁשּמה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
יצחק ליֹורׁשי ועמדה יׁשמעאל חלק ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָלמעט
ּבא לאה את קברּתי וׁשּמה ועׂשו, יעקב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהם
לי ּכריתי אׁשר ּבקברי והעד עׂשו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָלמעט

וכּו': י"ג.) (סֹוטה ז"ל ְְְָָודרׁשּו
B‚Â'.לב) ‰„O‰ ‰˜Óלהם ׁשרמז אחר ƒ¿≈«»∆¿ֶֶַַַָָ

על חזר לבּדֹו לֹו הּמערה זכּות ְְְְַַַַַַָָָָהקנאת
והם הּמערה על ּבערעּור ׁשּיׁשנֹו אחד ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּפרט
מצרא ּדבר מּדינא לערער ׁשּיכֹולין חת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבני
ּדין אין הּדין ׁשּכפי והגם מּידם, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָויֹוציאּנה
המערער אם ּדוקא זה הּגֹוי, מן ּבלֹוקח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמצר
(ב"מ ּבּׁש"ס ׁשאמרּו ּכמֹו והּטעם ְְְְִֵֶַַַַַָָיׂשראל
מּמצר ל אברחי אריא ליה ּדאמר ְְְְְִִֵֵַַַָָָָק"ח:)
צֹודק, זה טעם אין ׁשּלפנינּו ּבּמציאּות ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָאבל
ּבני מּיד להֹוציא הּמצר ּדין יטענּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַוהּגֹוים
ּׁשּקבר מה יסּפיק לא מצר טענת ּולער ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹיעקב,
ׁשּכתב ּוכמֹו וכּו', ורבקה ויצחק וׂשרה ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָאברהם
ּבנה ׁשּבין ׁשכנים מהלכֹות י"ג ּבפרק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָרמּב"ם
לֹו ּומנּכה ּכׁשליח הּוא הרי וקלקל חפר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָּבין

מאת וגֹו' הּׂשדה מקנה אמר לזה קלקל. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאם
ועּין מצרא, ּבר ּדין להם ׁשאין ּבאפן חת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבני
ׁשּלא וטעם ׂשרה, חּיי ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמה
מעפרֹון, לּקנּיה סמּו זה ּפרט הּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָסּדר
קנּיתֹו וׁשעּור ּבגדר חת מּבני קנּיתֹו אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָּכי
הראׁשֹונים ּבעלים הּוא עפרֹון ּכי ְְְִִִִֵֶֶָָמעפרֹון
ּכת אּלא אינן חת ּובני אברהם מּידֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּקנה
לזה מצרא, ּבר מּדין ערעּור מחּוׁש ּבהם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש

ּבאחרֹונה: ּדבריהם ְֲִֵֶַָָָּבא
B‚Â'.לג) ˙eˆÏ ˜ÚÈ ÏÎÈÂׁשּלא למדּת הא «¿««¬…¿«…¿ְֶַָָָֹ

ח') (קהלת נאמר יעקב ׁשלטֹוןעל ואין ְְֱֲִֵֶֶֶַַַֹֹ
עד ּוברׁשּותֹו ּברצֹונֹו הּדבר ׁשהיה הּמות ְְְִִֶֶַַַָָָָָּביֹום

ואז ּכרצֹונֹו לבניו לצּוֹות רגליוׁשּכּלה וּיאסף ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ
יעקב ה:) (ּתענית רז"ל מאמר והּוא ְְֲֲֲִַַַַַַֹוגֹו'
היתה לא הּמות ּבֹו ׁשלט ׁשאּלּו מת, לא ְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאבינּו
וצא רגליו, לאסף יחּפץ עת עד ׁשליטה ְְְְֱִֵֵֶַַַָָֹֹלֹו
(קהלת ּפסּוק ּבפי' ז"ל ּׁשאמרּו מה ְְְֵֶֶֶַַָָֹּולמד
אנקלּומא ׁשּיתלה מי ׁשאין ׁשלטֹון ואין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֻפ"ח)

ְוכּו':
BÏ.א) ˜MiÂנכֹון אין אבל נׁשק לֹו ּפרּוׁש «ƒ«ֲֵֵַָָָ

ּגדּוׁש הּמת ּכי אחר למת כן ְֲִֵֵֵֵַַַָלעׂשֹות
לרקיע עד ועֹולה ּבֹוקעת וטמאתֹו ְְְְְִַַַַָָָָָֻֻּבטמאה
חי ּכי ליעקב לֹו אּלא הּנֹוׁשקת הּנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹותּפגם

ונרּדם: ּכיׁשן קראתֹו ּדֹורמיטא אּלא ְְְְְִִֵֶַָָָָָהּוא
‰ÌÈ‡Ù.ב) eËÁiÂמּׁשּום יֹוסף ּכן עׂשה «««¿»…¿ƒִֵֵָָ

ּומּכל הּנכּבדים מׁשּפט כן ּכי אביו ְְְִִִִִִֵַַָָָּכבֹוד
ּבֹו יטעּו ׁשּלא ּכדי אֹו הּמלכּות, ּגדֹולי ְְְְִֵֵֵֶֶַַֹׁשּכן
ולא ׁשּמת אֹו מת ׁשּלא יחנטּוהּו ְְְְֵֵֶֶֶַֹֹֹּכׁשּלא
ּבעּמים ּפלא הּוא ּכי אלּה ויעׂשּוהּו ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָֹהסריח
קבּורתֹו, לארץ יעלהּו לבלּתי וסֹובב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹהמזהמים
ּפׁשּוט הּדבר הּנזּכרים טעמים היּו לא ְְְִִִִַַָָָָָָֹואם
ּולמד וצא מסריח, היה לא חניטה ּבלא ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹּכי
ּבּׁש"ס ּכאמּור ּברשב"י אלעזר ר' ְְֲִֵֶַַַָָָָמּמעׂשה

פ"ד:): (ב"מ
B‡על ׁשעמדּו יׂשראל לצד ּכי לֹומר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָאפׁשר

ולזה קמ"ו.) (ׁשּבת זהמתן ּפסקה סיני ְְֲִֶַַַָָָָָָֻהר
מסריחין היּו לא והלאה מאז יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹצּדיקי
יבׁש ּבּבטן הּנׁשאר עּפּוׁש ואפּלּו מֹותם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאחר
אכל הּמסרחת היא הּגּוף זהמת ּכי לעפר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻויהיה
ׁשּנאמר והגם לכן, קדם ּכן ּׁשאין מה ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּבּמעים
אבל מת לא ּכי יסריח לא יעקב ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּגּופֹו
ּבגּוף יּׁשאר אׁשר הּמאכל עּפּוׁש ּפנים ּכל ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָעל
ויסריח יתעּפׁש הּימים לֹו ירּבּו ּכי ּכנּוס ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָהאדם

לחנ וצּוה יֹוסף חׁש ט:ולזה ְְֲִֵֶַָָָֹ
B‡וצּוה זה מּסֹוד ידע לא יֹוסף ּכי ְְִִִֵֶֶַָָָֹאפׁשר

ֲַֹלחנט:

              

       ©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ
      ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ

החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ¥«Ÿ

       ̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
       ̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©¨−¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²

  §¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
ÈÏ È˙Èk L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, "אׁשר(שמות ּכמֹו: הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". "ּכיֿיכרה ¬∆»ƒƒƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ

כו)קניתי", ּדגּור,(ר"ה ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ועֹוד ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
'ט לעׂשו: ואמר ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא וזהב ּכסף ּכל יעקב ּבּמערה'ׁשּנטל חלק ּבׁשביל זה החייהחייהחייהחיי.ל אוראוראוראור ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

       ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«
EÚÈaL‰ L‡k∑,מּניח הייתי לא הּׁשבּועה, ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְֲִִִִִִַַָָֹֹ

לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ׁשּנׁשּבעּתי הּׁשבּועה על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא הּׁשבּועה'! על 'עבר לֹומר: ירא ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹאבל
סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, ׁשבעים על עדף מּכיר ׁשאני לו)הּקדׁש, .(דף ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

       ©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³©§ŸÆ
    ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

        §ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
   §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

       ©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ

      ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈
        ¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«

„Ë‡‰ Ôb∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף ׁשם(סוטה על …∆»»»ְְֲִֵֵַַָָָָָֻ
יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, יׁשמעאל ּונׂשיאי ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּמארע,

והּקיפּוהּו ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן קֹוציםעמדּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻ

      ©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈
       ©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´

   ¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

Èa˙ד ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ ÈÓBÈ eÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÓÈÓÏ ‰Út«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:ÓÈÓÏ ‰Út Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה ‡‡ ‡‰ ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èpa˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו Ce‡ ˙È B˜e ˜Ò ‰Út Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז È‰e‡ ˙È a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
ÈÒ ÏÎÂ d˙È ÈÒ ‰ÚÙ È„Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח È‰e‡ ˙Èe È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú‡a e˜L ÔB‰ÈB˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט ÔÈLt Û‡ ÔÈk˙ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙ÈLÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa‡י Èc „Ë‡„ È„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â  „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡Ï‡ È‰e‡Ï „ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ

Èa˙יא ‡Ï‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï‡ eÓ‡Â „Ë‡„ È„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡Úa Èc ÌÈˆÓ Ï‡ dÓL ‡˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡cÈ„¿«¿¿»

      

Ó‡Ï.ד) ‰Út ˙Èa Ï‡סדר ׁשּגם ּפרּוׁש ∆≈«¿…≈…ֵֵֶֶַ
חּלה הּוא ּכי ּפרעה אל יאמרּו אליהם ְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹּדּברֹו
אֹו ּפרעה. ּבעיני חּנֹו ּבזה ויט זה ּבסדר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפניהם
מּנין ד'.) (יֹומא ז"ל אֹומרם ּדר על ְִִֶֶַַַָָֹיאמר
עד ּתאמר בבל ׁשהּוא ּדבר לחברֹו ְֲֵֵֶַַַַָָָֹלאֹומר
לאמר, וגֹו' ה' וידּבר ּדכתיב אמר. לֹו ְְְֱִִֵֵֶַַַֹֹֹׁשּיאמר
סדר ׁשּיאמרּו הרׁשם ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכמֹו
ּפרעה: לבית זה ּבדר להם ּדּבר אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהּדּבּור

Ì‡.מצאתי ּוזמןנא ּבּקׁשה לׁשֹון נא ּפרּוׁש ƒְְִֵַַָָָָָָ

וחּנּות חּבה ליֹוסף להראֹות מציאּות אין ְְְְְִִִִֵֵַָּכי
צרי היה לא ּכי הּזאת ּובעֹונה ּבעת אם ִִִִֵַָָָָָָֹֹּכי

ּדבר: לׁשּום ְֶָָָלהם
eac.יראנא היה ּכי ּומּיד ּתכף עּתה ּפרּוׁש «¿ִִֵֵֵֶַָָָָָָ

הּׁשבּועה: קּיּום ְְִֵַַָלאחר
ÈÊ‡a.לאמר אֹומרֹוּפרעה נתּכּוןטעם לאמר, ¿»¿≈ְְְִֵֵֵַַַַֹֹֹ

לרּצֹות מעצמם ּכן ּגם יאמרּו ְְְֵֵֵֶַַַָֹׁשהם
לעׂשֹותֹו: הּדבר על ְֲַַַַָָֹּפרעה

Ó‡Ï.ה) ÈÚÈaL‰(ל"ו (סֹוטה ּדרׁשּו רז"ל ƒ¿ƒ«ƒ≈…ְַַָָ

היא ׁשבּועת ּגם ׁשבּועה נּתיר ּתאמר ְְְְִִִַַַָָֹואם
אֹומרֹו הּפׁשט ּוכפי לאּבהּתרה, ּכי לאמר ְְְְִִֵַַָָָֹֹ

ּבדברי האמּור עצמֹו ּבלׁשֹון הּׁשבּועה ְְְְְְִִֵַַָָָָָהיתה
אמר לזה הּׁשבּועה, ּכּונת אּלא להם ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָיֹוסף
ּבׁשבּועה ּׁשאמר מה ׁשּכּונת לֹומר לאמר ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתבת

וגֹו': ְִהיא
C„eטענת לׁשלל ׁשּנתּכּון אפׁשר ּדרׁש ¿∆∆ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

נמל לא לּמה אליו יאמר ּכי ְְִִֵַַַָָָֹֹֹּפרעה
מהמלכת חּוץ ּדבר ועׂשה הּׁשבּועה קדם ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹעּמֹו



נז               

      ́̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ ¨
      ̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ¤¥¨«

     החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ¦§¥©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

      ©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®
  ©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

ÂÈÏ‚ ÛÒ‡iÂ∑רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑יעקב לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
לא ה)מתאבינּו החייהחייהחייהחיי.(תענית אוראוראוראור ִֵָֹ

      החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨¨−©¦©«

     ©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®
  ©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

ÂÈ‡Œ˙‡ ËÁÏ∑הּוא ּבׂשמים מרקחת החייהחייהחייהחיי.ענין אוראוראוראור «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

       ©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
    ©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

BÏŒe‡ÏÓiÂ∑יֹום ארּבעים לֹו ׁשּמלאּו עד חניטתֹו, ימי לֹו ‡˙B.הׁשלימּו ekiÂ'B‚Â∑לחניטה ארּבעים «ƒ¿¿ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ«ƒ¿…¿ְֲִִַַָָ
מתּברכין נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה לרגלֹו, ּברכה להם ׁשּבאה לפי לבכּיה, .ּוׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

‡d˙zלא ‰N ˙ÈÂ Ì‰‡ ˙È e˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¿̃»ƒ»≈»

Èaלב ÔÓ d Èc ‡zÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈÊ¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡ÒÚÏ È‰BÏ‚«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא ‡Îe È‰e‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰BcÚ ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג Ôk È‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚL È‡ˆÓ d˙È BÎe ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

      

B‚Â'.לא) ew ‰nLּבעלּה ׁשהּמערה להיֹות »»»¿¿ְְֲִֶַַָָָ
ּקברּו ׁשּמה אמר לזה עפרֹון היה ְְִֶֶַָָָָָָָָהראׁשֹון
ּבעליה נתמעטּו הרי ׂשרה ואת אברהם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאת
יצחק ׁשהם אברהם יֹורׁשי ועמדּו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָהראׁשֹונים

נתּכּוןויׁשמעאל. וגֹו' יצחק את קברּו ׁשּמה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
יצחק ליֹורׁשי ועמדה יׁשמעאל חלק ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָלמעט
ּבא לאה את קברּתי וׁשּמה ועׂשו, יעקב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהם
לי ּכריתי אׁשר ּבקברי והעד עׂשו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָלמעט

וכּו': י"ג.) (סֹוטה ז"ל ְְְָָודרׁשּו
B‚Â'.לב) ‰„O‰ ‰˜Óלהם ׁשרמז אחר ƒ¿≈«»∆¿ֶֶַַַָָ

על חזר לבּדֹו לֹו הּמערה זכּות ְְְְַַַַַַָָָָהקנאת
והם הּמערה על ּבערעּור ׁשּיׁשנֹו אחד ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּפרט
מצרא ּדבר מּדינא לערער ׁשּיכֹולין חת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבני
ּדין אין הּדין ׁשּכפי והגם מּידם, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָויֹוציאּנה
המערער אם ּדוקא זה הּגֹוי, מן ּבלֹוקח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמצר
(ב"מ ּבּׁש"ס ׁשאמרּו ּכמֹו והּטעם ְְְְִֵֶַַַַַָָיׂשראל
מּמצר ל אברחי אריא ליה ּדאמר ְְְְְִִֵֵַַַָָָָק"ח:)
צֹודק, זה טעם אין ׁשּלפנינּו ּבּמציאּות ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָאבל
ּבני מּיד להֹוציא הּמצר ּדין יטענּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַוהּגֹוים
ּׁשּקבר מה יסּפיק לא מצר טענת ּולער ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹיעקב,
ׁשּכתב ּוכמֹו וכּו', ורבקה ויצחק וׂשרה ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָאברהם
ּבנה ׁשּבין ׁשכנים מהלכֹות י"ג ּבפרק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָרמּב"ם
לֹו ּומנּכה ּכׁשליח הּוא הרי וקלקל חפר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָּבין

מאת וגֹו' הּׂשדה מקנה אמר לזה קלקל. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאם
ועּין מצרא, ּבר ּדין להם ׁשאין ּבאפן חת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבני
ׁשּלא וטעם ׂשרה, חּיי ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמה
מעפרֹון, לּקנּיה סמּו זה ּפרט הּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָסּדר
קנּיתֹו וׁשעּור ּבגדר חת מּבני קנּיתֹו אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָּכי
הראׁשֹונים ּבעלים הּוא עפרֹון ּכי ְְְִִִִֵֶֶָָמעפרֹון
ּכת אּלא אינן חת ּובני אברהם מּידֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּקנה
לזה מצרא, ּבר מּדין ערעּור מחּוׁש ּבהם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש

ּבאחרֹונה: ּדבריהם ְֲִֵֶַָָָּבא
B‚Â'.לג) ˙eˆÏ ˜ÚÈ ÏÎÈÂׁשּלא למדּת הא «¿««¬…¿«…¿ְֶַָָָֹ

ח') (קהלת נאמר יעקב ׁשלטֹוןעל ואין ְְֱֲִֵֶֶֶַַַֹֹ
עד ּוברׁשּותֹו ּברצֹונֹו הּדבר ׁשהיה הּמות ְְְִִֶֶַַַָָָָָּביֹום

ואז ּכרצֹונֹו לבניו לצּוֹות רגליוׁשּכּלה וּיאסף ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ
יעקב ה:) (ּתענית רז"ל מאמר והּוא ְְֲֲֲִַַַַַַֹוגֹו'
היתה לא הּמות ּבֹו ׁשלט ׁשאּלּו מת, לא ְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאבינּו
וצא רגליו, לאסף יחּפץ עת עד ׁשליטה ְְְְֱִֵֵֶַַַָָֹֹלֹו
(קהלת ּפסּוק ּבפי' ז"ל ּׁשאמרּו מה ְְְֵֶֶֶַַָָֹּולמד
אנקלּומא ׁשּיתלה מי ׁשאין ׁשלטֹון ואין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֻפ"ח)

ְוכּו':
BÏ.א) ˜MiÂנכֹון אין אבל נׁשק לֹו ּפרּוׁש «ƒ«ֲֵֵַָָָ

ּגדּוׁש הּמת ּכי אחר למת כן ְֲִֵֵֵֵַַַָלעׂשֹות
לרקיע עד ועֹולה ּבֹוקעת וטמאתֹו ְְְְְִַַַַָָָָָֻֻּבטמאה
חי ּכי ליעקב לֹו אּלא הּנֹוׁשקת הּנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹותּפגם

ונרּדם: ּכיׁשן קראתֹו ּדֹורמיטא אּלא ְְְְְִִֵֶַָָָָָהּוא
‰ÌÈ‡Ù.ב) eËÁiÂמּׁשּום יֹוסף ּכן עׂשה «««¿»…¿ƒִֵֵָָ

ּומּכל הּנכּבדים מׁשּפט כן ּכי אביו ְְְִִִִִִֵַַָָָּכבֹוד
ּבֹו יטעּו ׁשּלא ּכדי אֹו הּמלכּות, ּגדֹולי ְְְְִֵֵֵֶֶַַֹׁשּכן
ולא ׁשּמת אֹו מת ׁשּלא יחנטּוהּו ְְְְֵֵֶֶֶַֹֹֹּכׁשּלא
ּבעּמים ּפלא הּוא ּכי אלּה ויעׂשּוהּו ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָֹהסריח
קבּורתֹו, לארץ יעלהּו לבלּתי וסֹובב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹהמזהמים
ּפׁשּוט הּדבר הּנזּכרים טעמים היּו לא ְְְִִִִַַָָָָָָֹואם
ּולמד וצא מסריח, היה לא חניטה ּבלא ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹּכי
ּבּׁש"ס ּכאמּור ּברשב"י אלעזר ר' ְְֲִֵֶַַַָָָָמּמעׂשה

פ"ד:): (ב"מ
B‡על ׁשעמדּו יׂשראל לצד ּכי לֹומר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָאפׁשר

ולזה קמ"ו.) (ׁשּבת זהמתן ּפסקה סיני ְְֲִֶַַַָָָָָָֻהר
מסריחין היּו לא והלאה מאז יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹצּדיקי
יבׁש ּבּבטן הּנׁשאר עּפּוׁש ואפּלּו מֹותם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאחר
אכל הּמסרחת היא הּגּוף זהמת ּכי לעפר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻויהיה
ׁשּנאמר והגם לכן, קדם ּכן ּׁשאין מה ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּבּמעים
אבל מת לא ּכי יסריח לא יעקב ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּגּופֹו
ּבגּוף יּׁשאר אׁשר הּמאכל עּפּוׁש ּפנים ּכל ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָעל
ויסריח יתעּפׁש הּימים לֹו ירּבּו ּכי ּכנּוס ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָהאדם

לחנ וצּוה יֹוסף חׁש ט:ולזה ְְֲִֵֶַָָָֹ
B‡וצּוה זה מּסֹוד ידע לא יֹוסף ּכי ְְִִִֵֶֶַָָָֹאפׁשר

ֲַֹלחנט:
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החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור ¥«Ÿ

       ̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
       ̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©¨−¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²

  §¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
ÈÏ È˙Èk L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, "אׁשר(שמות ּכמֹו: הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". "ּכיֿיכרה ¬∆»ƒƒƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ

כו)קניתי", ּדגּור,(ר"ה ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ועֹוד ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
'ט לעׂשו: ואמר ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא וזהב ּכסף ּכל יעקב ּבּמערה'ׁשּנטל חלק ּבׁשביל זה החייהחייהחייהחיי.ל אוראוראוראור ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

       ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«
EÚÈaL‰ L‡k∑,מּניח הייתי לא הּׁשבּועה, ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְֲִִִִִִַַָָֹֹ

לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ׁשּנׁשּבעּתי הּׁשבּועה על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא הּׁשבּועה'! על 'עבר לֹומר: ירא ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹאבל
סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, ׁשבעים על עדף מּכיר ׁשאני לו)הּקדׁש, .(דף ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

       ©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³©§ŸÆ
    ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

        §ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
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      ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈
        ¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«

„Ë‡‰ Ôb∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף ׁשם(סוטה על …∆»»»ְְֲִֵֵַַָָָָָֻ
יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, יׁשמעאל ּונׂשיאי ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּמארע,

והּקיפּוהּו ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן קֹוציםעמדּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻ

      ©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈
       ©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´

   ¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

Èa˙ד ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ ÈÓBÈ eÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÓÈÓÏ ‰Út«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:ÓÈÓÏ ‰Út Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה ‡‡ ‡‰ ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èpa˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו Ce‡ ˙È B˜e ˜Ò ‰Út Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז È‰e‡ ˙È a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
ÈÒ ÏÎÂ d˙È ÈÒ ‰ÚÙ È„Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח È‰e‡ ˙Èe È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú‡a e˜L ÔB‰ÈB˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט ÔÈLt Û‡ ÔÈk˙ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙ÈLÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa‡י Èc „Ë‡„ È„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â  „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡Ï‡ È‰e‡Ï „ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ

Èa˙יא ‡Ï‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï‡ eÓ‡Â „Ë‡„ È„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡Úa Èc ÌÈˆÓ Ï‡ dÓL ‡˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡cÈ„¿«¿¿»

      

Ó‡Ï.ד) ‰Út ˙Èa Ï‡סדר ׁשּגם ּפרּוׁש ∆≈«¿…≈…ֵֵֶֶַ
חּלה הּוא ּכי ּפרעה אל יאמרּו אליהם ְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹּדּברֹו
אֹו ּפרעה. ּבעיני חּנֹו ּבזה ויט זה ּבסדר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפניהם
מּנין ד'.) (יֹומא ז"ל אֹומרם ּדר על ְִִֶֶַַַָָֹיאמר
עד ּתאמר בבל ׁשהּוא ּדבר לחברֹו ְֲֵֵֶַַַַָָָֹלאֹומר
לאמר, וגֹו' ה' וידּבר ּדכתיב אמר. לֹו ְְְֱִִֵֵֶַַַֹֹֹׁשּיאמר
סדר ׁשּיאמרּו הרׁשם ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכמֹו
ּפרעה: לבית זה ּבדר להם ּדּבר אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהּדּבּור

Ì‡.מצאתי ּוזמןנא ּבּקׁשה לׁשֹון נא ּפרּוׁש ƒְְִֵַַָָָָָָ

וחּנּות חּבה ליֹוסף להראֹות מציאּות אין ְְְְְִִִִֵֵַָּכי
צרי היה לא ּכי הּזאת ּובעֹונה ּבעת אם ִִִִֵַָָָָָָֹֹּכי

ּדבר: לׁשּום ְֶָָָלהם
eac.יראנא היה ּכי ּומּיד ּתכף עּתה ּפרּוׁש «¿ִִֵֵֵֶַָָָָָָ

הּׁשבּועה: קּיּום ְְִֵַַָלאחר
ÈÊ‡a.לאמר אֹומרֹוּפרעה נתּכּוןטעם לאמר, ¿»¿≈ְְְִֵֵֵַַַַֹֹֹ

לרּצֹות מעצמם ּכן ּגם יאמרּו ְְְֵֵֵֶַַַָֹׁשהם
לעׂשֹותֹו: הּדבר על ְֲַַַַָָֹּפרעה

Ó‡Ï.ה) ÈÚÈaL‰(ל"ו (סֹוטה ּדרׁשּו רז"ל ƒ¿ƒ«ƒ≈…ְַַָָ

היא ׁשבּועת ּגם ׁשבּועה נּתיר ּתאמר ְְְְִִִַַַָָֹואם
אֹומרֹו הּפׁשט ּוכפי לאּבהּתרה, ּכי לאמר ְְְְִִֵַַָָָֹֹ

ּבדברי האמּור עצמֹו ּבלׁשֹון הּׁשבּועה ְְְְְְִִֵַַָָָָָהיתה
אמר לזה הּׁשבּועה, ּכּונת אּלא להם ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָיֹוסף
ּבׁשבּועה ּׁשאמר מה ׁשּכּונת לֹומר לאמר ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתבת

וגֹו': ְִהיא
C„eטענת לׁשלל ׁשּנתּכּון אפׁשר ּדרׁש ¿∆∆ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

נמל לא לּמה אליו יאמר ּכי ְְִִֵַַַָָָֹֹֹּפרעה
מהמלכת חּוץ ּדבר ועׂשה הּׁשבּועה קדם ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹעּמֹו



נח              

     ©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
Ìeˆ L‡k∑?צּום אׁשר .מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

       ©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
      §¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹©«£ª©

     ¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«
ÂÈ B˙‡ e‡NiÂ∑מּבנֹות ׁשהם מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא 'אל צּום: ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

אּתם', אּלא ּכאן.(ב"ר)ּכנען, נקּבעּו ּדגלים ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, לד' וכן למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
וזהּו: ּתחּתיהם. יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלוי

עלּֿדגל מּטתֹו"איׁש ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות ּבאתת", .ֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

        

יאיאיאיא לאלאלאלא יג)לוילוילוילוי נ, לבאר,(רש"י וי לוי. מבט היה א ,צרימ סי עצמת את נא עצמ ה מצינ כ י על וא ִִִִֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
'מעל' הא  יא", לא "לוי ולכ והלת; העד צרת להתחלת רמ צרימ נאר ניאת יעקב ל טירת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהה
סה ל ואי האה; הלימ חלק היתה זאת, לעת ,סי ל נאר ניאת .בט על חל לא העד מ ראה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻללת,

יראל. ל אל למה, בפרט זה, לבט מיחד ראי הבר  אדרה לוי.  י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻא

      ©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−
    ¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑מצרים הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
הּכבֹוד ׁשראּו לפי אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ּכ ואחר וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחיו,

ּכבֹוד ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי החייהחייהחייהחיי.ׁשעׂשּו אוראוראוראור ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

      ©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬¦§§¥−
        ¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«

Ì‰È‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡iÂ∑ׁשלחנֹו על לסעד רגילים ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף eÓËNÈ.(ב"ר)ׁשל eÏ∑מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ׁשּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹƒ¿¿≈ְְְִִֵֵֶַָ

הֹואלנּו", "ולּו ׁשמעני", "לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלענינים
ׁשקל אנכי "ולּו למצותי", הקׁשבּת "לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש מתנּו". ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ"לּו

ּבּמקרא, ּדֹומה עֹוד לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש ּכמֹו:עלּֿכּפי". 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבּקׁשה, לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה לאֿתל "אּולי"אלי ּבעניי", ה' יראה "אּולי ּכגֹון: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

צּדיקם חמּׁשים יׁש "אּולי 'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' החייהחייהחייהחיי."יׁשיב אוראוראוראור ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

Ôep„wÙ:יב È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B e„ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e˜eיג ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰‡ ÔÊ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ ÔÙÚ ÔÓ ‡e˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

ÏÎÂיד È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈˆÓÏ ÛÒBÈ ˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
˜c ˙a È‰e‡ ˙È a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e‡ ˙È»»ƒ

eÓ‡Âטו ÔB‰e‡ ˙ÈÓ È‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
È˙È ‡˙‡Â ÛÒBÈ e„ ‡Ï hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

      

להּמל זמן לֹו היה לא ּכי לֹו אמר לזה ,ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמל
אביו, למיתת סמּו היתה הּׁשבּועה אמירת ְְְֲִִִִַַַָָָָָּכי

לאמ הׁשּביעני אֹומרֹו מתוהּוא אנכי הּנה ר ְְְִִִִִֵֵֵַָֹֹ
אּלא זמן לי נתן לא ׁשהׁשּביעני ּבׁשעה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפרּוׁש
ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו היה וכן וגֹו', אנכי הּנה לי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאמר

(מ"ז נתןּבּפסּוק ׁשּלא וגֹו' יד נא ׂשים כ"ט) ְְִֶַַָָָָֹ
יֹוסף: ׁשל חּכֹו יהּגה ואמת אר זמן ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָֹלֹו

B‚Â'.יד) B˜ ÈÁ‡ 'B‚Â ÌÈÏÚ‰ ÏÎÂ¿»»…ƒ¿«¬≈»¿¿
מהם נעּדר ׁשּלא לֹומר העלים ּכל ְְִֵֶֶֶַַָָֹֹאֹומרֹו
ּפרׁשים, ּגם רכב ּגם הּכבד הּמחנה מּכל ֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאיׁש
לקּבר מצוה לדבר הלכּו ּכּלם ּכי הּטעם ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻונתן

יֹוסף ׁשּקבר עד מהם אחד חזר ולא אביו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
אֹומרֹו והּוא אביו, העליםאת וכל וגֹו' וּיׁשב ְְְְִִֶַָָָָָֹ

ׁשּכּלם קברֹו אחרי והּטעם ׁשבּו, ּכּלם ְְְֲֵֶַַַַָָָָֻֻוגֹו'
אין מצוה ּוׁשלּוחי מצוה לדבר הליכתם ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָהיתה
(ּפסחים ּבחזרתם ולא ּבהליכתם לא ְְֲֲִִִִַַָָָָָָֹֹנּזֹוקים

ח':):
B‡וכל וגֹו' יֹוסף וּיׁשב הּדר זה על ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָירצה

מרּבה אני עֹולים ּבאיזה ותדע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹהעלים
ׁשהיתה אֹותם איׁש מהם נעּדר ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּכל
נּכרים ּיהיּו ּובּמה אביו את לקּבר עלּיתם ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכּונת
את קברֹו אחרי אמר ּגמר לזה מאּלּו, ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלּו

וגֹו' קברֹו אחרי עד ׁשּנתעּכבּו אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָאביו
מצוה לׁשם ּכי מעׂשיהם מּתֹו נּכרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחׁשבּתם
אבל אחד, עד מהם מת לא ואֹותם ְֲֵֵֶֶַָָָָֹּבאּו
הּדבר: ּבכלל אינם אחרת לסּבה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעֹולים

B‚Â'.טו) eÓËNÈ eÏׁשאין אּלא ּדלמא, ּפרּוׁש ƒ¿¿≈¿ְִֵֵֶֶָָ
לּמה לדעת וצרי הּתֹורה, ּבכל לּה ְְִֵַַַָָָָָָָָחבר
הּוא הרגיל ׁשּמׁשמעּותֹו זה לׁשֹון הּכתּוב ְְִֵֶֶַַַָָָָָידּבר
להבין לטעֹות מקֹום ׁשאין והגם הּכּונה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהפ
לֹומר לֹו היה כן ּפי על אף ּדלמא, זּולת ְִִֵַַַַָָָּבֹו
ּדברי הּכתּוב ּכי ונראה אּולי. אֹו ּפן צֹודק ְְְִִִֵֵֶֶַַָָלׁשֹון
על יראּו ׁשהם ּבזה והּכּונה לּו, קאמר ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָעצמֹו

              

        ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«Ÿ
ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑למׁשה צּוה יׂשראל", אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מי ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: אף יׂשראל, ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּולאהרן
בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: אצלֹו, רגילין ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את ˆe‰.צּוּו? EÈ‡∑(סה יבמות ּבּדבר(ב"ר. ׁשּנּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ»ƒƒ»ִַָָ

ּבעיניו יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, יעקב צּוה לא ּכי הּׁשלֹום, החייהחייהחייהחיי.מּפני אוראוראוראור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

        Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³§©¨¨Æ
         ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®

   ©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
EÈ‡ È‰Ï‡ È„Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

       ©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©Ÿ́§½¦¤¬§−©«£¨¦«
ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

       ©Ÿ¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−¨«¦
È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑הייתי אם ּבתמיהה, אני? ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְְֲִִִִִִִֶָָָ

והיא לטֹובה, חׁשבּה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם והלא יכֹול? אני ּכלּום לכם, להרע ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻרֹוצה
לכם? להרע יכל לבּדי החייהחייהחייהחיי.אני אוראוראוראור ְְֲִִֶַַָָָֹ

        §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©
    החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור £²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

     

     §©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤©§¤®
   ©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

ÌaÏŒÏÚ a„ÈÂ∑ידיכם ועל עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
אחי ואמר ּבהן, ונׁשּתּבח ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות מה אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָנֹודע

נרֹות עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את ׁשהֹורג אח ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף וכּו'הם, אחד נר לכּבֹות יכלּו .לא ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

        ©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½¥¨¬
 ̈¤−¤¨¦«

˜„Ìטז „wt Ce‡ ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

ÔÚkיז ˜BL eÚa ÛÒBÈÏ ÔeÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ È‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„Ú ‡BÁÏ ÔÚk ˜BL ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»

:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Îe Ce‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

eÓ‡Âיח È‰BÓ„˜ eÏÙe È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈcÚÏ CÏ ‡Á‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

ÏÁc‡יט È‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡‡ ÈÈ„«¿»¬»

ÈÈכ Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ ÔezLÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚnÏ ÏÈ„a ‡ËÏ ˙MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

ÈÂ˙כא ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁz ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁÂ ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

‡È‰eכב ˙Èe ‡e‰ ÌÈˆÓa ÛÒBÈ È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈL ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

      

להם מׁשיב ׁשּיהיה ּכן ׁשּיהיה ׁשהּלואי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדבר
אֹומרֹו והיּווהּוא הרעה ּכל את לנּו יׁשיב ְְְִֶָָָָָָָ

יֹוסף ׁשּנצטער ּכׁשעּור הּׁשבטים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָמצטערים
מהּגלּיֹות לבּסֹוף מתחּיבים היּו לא ּובזה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּצּדם
(ׁשּבת ז"ל ּכאֹומרם זה חטא ּבעד ְְְְֵֵֶַַַָָָּומהּצרֹות
וצא האחרֹון, ּבּגלּות וגם מצרים ּגלּות ְְְֲִִֵַַַַָָָי':)

עֹולם: עּמּודי לעׂשרה היה מה ְֲֵַַַַָָָָָּולמד
B‚Â'.טז) ÛÒBÈ Ï‡ eeˆÈÂטעם לדעת צרי «¿«∆≈¿ִַַַַָָ

ליֹוסף,אֹומרֹו לאמר הּכּונה ואם לאמר, ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנתּכּונּו ואּולי יֹוסף. אל לאמר לֹומר לֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהיה

על ׁשלחּוהּו האחים ּכי האֹומר לֹו יאמר ְִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּלא
מצּוה מאביו ׁשמע ׁשהּוא יאמר אּלא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּדבר
וזה האמּורים. הּדברים אליו לֹומר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלהאחים

והבן: לאמר ב' ּפעם אֹומרֹו ְְֵֵַַָֹהּוא
B‚Â'יט) ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èkאּתם אם ּפרּוׁש ƒ¬««¡…ƒ¿ִֵֶַ

ולא ׁשֹופט אלהים הּדבר על ענׁש ְֱִִֵֶַַַָָָֹֹֹחּיבים
אפׁשר להם, מחל ׁשּלא וטעם אּטר. ולא ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאּקם
ּכי ּבמחילתם ּתלּוי הּדבר אין נח ׁשּבני ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלצד
ּומחל ּגזלֹו ׁשּתאמר ּכמֹו לחברֹו אדם ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹיחטא
אפּלּו אֹו מּמיתה, הּגזלן ּפטּור אינֹו ְְֲִִִִֵַַַָָָָהּנגזל

הּנגנב ּביד אין ּומכרֹו יׂשראל ּגנב אם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל
יׁש ּכי להם עֹוד ואמר מּמות. לּגּנב ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלפטרֹו

זכּות: מׁשּפט להם ְְִֶַָָלדּון
dLÁכ) ÌÈ‰Ï‡ 'B‚Â ÌzLÁ Ìz‡Â¿«∆¬«¿∆¿¡…ƒ¬»»

.‰ËÏלהׁשקֹות לּמתּכּון ּדֹומה זה והרי ¿…»ְְְֲִֵֵֶֶַַַַ
מתחּיב ׁשאינֹו יין ּכֹוס והׁשקהּו מות ּכֹוס ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָחברֹו
ּבדיני ּגם וזּכאים ּפטּורים הם והרי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָּכלּום

ִַָׁשמים:
ויחי ּפרׁשת ְֲִַַַָָָחסלת
ּבראׁשית ְְִֵַֻוחּמׁש



נט               

     ©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
Ìeˆ L‡k∑?צּום אׁשר .מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

       ©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
      §¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹©«£ª©

     ¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«
ÂÈ B˙‡ e‡NiÂ∑מּבנֹות ׁשהם מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא 'אל צּום: ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

אּתם', אּלא ּכאן.(ב"ר)ּכנען, נקּבעּו ּדגלים ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, לד' וכן למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
וזהּו: ּתחּתיהם. יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלוי

עלּֿדגל מּטתֹו"איׁש ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות ּבאתת", .ֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

        

יאיאיאיא לאלאלאלא יג)לוילוילוילוי נ, לבאר,(רש"י וי לוי. מבט היה א ,צרימ סי עצמת את נא עצמ ה מצינ כ י על וא ִִִִֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
'מעל' הא  יא", לא "לוי ולכ והלת; העד צרת להתחלת רמ צרימ נאר ניאת יעקב ל טירת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהה
סה ל ואי האה; הלימ חלק היתה זאת, לעת ,סי ל נאר ניאת .בט על חל לא העד מ ראה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻללת,

יראל. ל אל למה, בפרט זה, לבט מיחד ראי הבר  אדרה לוי.  י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻא

      ©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−
    ¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑מצרים הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
הּכבֹוד ׁשראּו לפי אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ּכ ואחר וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחיו,

ּכבֹוד ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי החייהחייהחייהחיי.ׁשעׂשּו אוראוראוראור ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

      ©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬¦§§¥−
        ¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«

Ì‰È‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡iÂ∑ׁשלחנֹו על לסעד רגילים ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף eÓËNÈ.(ב"ר)ׁשל eÏ∑מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ׁשּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹƒ¿¿≈ְְְִִֵֵֶַָ

הֹואלנּו", "ולּו ׁשמעני", "לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלענינים
ׁשקל אנכי "ולּו למצותי", הקׁשבּת "לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש מתנּו". ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ"לּו

ּבּמקרא, ּדֹומה עֹוד לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש ּכמֹו:עלּֿכּפי". 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבּקׁשה, לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה לאֿתל "אּולי"אלי ּבעניי", ה' יראה "אּולי ּכגֹון: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

צּדיקם חמּׁשים יׁש "אּולי 'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' החייהחייהחייהחיי."יׁשיב אוראוראוראור ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

Ôep„wÙ:יב È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B e„ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e˜eיג ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰‡ ÔÊ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ ÔÙÚ ÔÓ ‡e˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

ÏÎÂיד È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈˆÓÏ ÛÒBÈ ˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
˜c ˙a È‰e‡ ˙È a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e‡ ˙È»»ƒ

eÓ‡Âטו ÔB‰e‡ ˙ÈÓ È‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
È˙È ‡˙‡Â ÛÒBÈ e„ ‡Ï hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

      

להּמל זמן לֹו היה לא ּכי לֹו אמר לזה ,ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמל
אביו, למיתת סמּו היתה הּׁשבּועה אמירת ְְְֲִִִִַַַָָָָָּכי

לאמ הׁשּביעני אֹומרֹו מתוהּוא אנכי הּנה ר ְְְִִִִִֵֵֵַָֹֹ
אּלא זמן לי נתן לא ׁשהׁשּביעני ּבׁשעה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפרּוׁש
ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו היה וכן וגֹו', אנכי הּנה לי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאמר

(מ"ז נתןּבּפסּוק ׁשּלא וגֹו' יד נא ׂשים כ"ט) ְְִֶַַָָָָֹ
יֹוסף: ׁשל חּכֹו יהּגה ואמת אר זמן ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָֹלֹו

B‚Â'.יד) B˜ ÈÁ‡ 'B‚Â ÌÈÏÚ‰ ÏÎÂ¿»»…ƒ¿«¬≈»¿¿
מהם נעּדר ׁשּלא לֹומר העלים ּכל ְְִֵֶֶֶַַָָֹֹאֹומרֹו
ּפרׁשים, ּגם רכב ּגם הּכבד הּמחנה מּכל ֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאיׁש
לקּבר מצוה לדבר הלכּו ּכּלם ּכי הּטעם ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻונתן

יֹוסף ׁשּקבר עד מהם אחד חזר ולא אביו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
אֹומרֹו והּוא אביו, העליםאת וכל וגֹו' וּיׁשב ְְְְִִֶַָָָָָֹ

ׁשּכּלם קברֹו אחרי והּטעם ׁשבּו, ּכּלם ְְְֲֵֶַַַַָָָָֻֻוגֹו'
אין מצוה ּוׁשלּוחי מצוה לדבר הליכתם ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָהיתה
(ּפסחים ּבחזרתם ולא ּבהליכתם לא ְְֲֲִִִִַַָָָָָָֹֹנּזֹוקים

ח':):
B‡וכל וגֹו' יֹוסף וּיׁשב הּדר זה על ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָירצה

מרּבה אני עֹולים ּבאיזה ותדע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹהעלים
ׁשהיתה אֹותם איׁש מהם נעּדר ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּכל
נּכרים ּיהיּו ּובּמה אביו את לקּבר עלּיתם ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכּונת
את קברֹו אחרי אמר ּגמר לזה מאּלּו, ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלּו

וגֹו' קברֹו אחרי עד ׁשּנתעּכבּו אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָאביו
מצוה לׁשם ּכי מעׂשיהם מּתֹו נּכרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחׁשבּתם
אבל אחד, עד מהם מת לא ואֹותם ְֲֵֵֶֶַָָָָֹּבאּו
הּדבר: ּבכלל אינם אחרת לסּבה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעֹולים

B‚Â'.טו) eÓËNÈ eÏׁשאין אּלא ּדלמא, ּפרּוׁש ƒ¿¿≈¿ְִֵֵֶֶָָ
לּמה לדעת וצרי הּתֹורה, ּבכל לּה ְְִֵַַַָָָָָָָָחבר
הּוא הרגיל ׁשּמׁשמעּותֹו זה לׁשֹון הּכתּוב ְְִֵֶֶַַַָָָָָידּבר
להבין לטעֹות מקֹום ׁשאין והגם הּכּונה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהפ
לֹומר לֹו היה כן ּפי על אף ּדלמא, זּולת ְִִֵַַַַָָָּבֹו
ּדברי הּכתּוב ּכי ונראה אּולי. אֹו ּפן צֹודק ְְְִִִֵֵֶֶַַָָלׁשֹון
על יראּו ׁשהם ּבזה והּכּונה לּו, קאמר ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָעצמֹו

              

        ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«Ÿ
ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑למׁשה צּוה יׂשראל", אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מי ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: אף יׂשראל, ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּולאהרן
בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: אצלֹו, רגילין ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את ˆe‰.צּוּו? EÈ‡∑(סה יבמות ּבּדבר(ב"ר. ׁשּנּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ»ƒƒ»ִַָָ

ּבעיניו יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, יעקב צּוה לא ּכי הּׁשלֹום, החייהחייהחייהחיי.מּפני אוראוראוראור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

        Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³§©¨¨Æ
         ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®

   ©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
EÈ‡ È‰Ï‡ È„Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

       ©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©Ÿ́§½¦¤¬§−©«£¨¦«
ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

       ©Ÿ¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−¨«¦
È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑הייתי אם ּבתמיהה, אני? ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְְֲִִִִִִִֶָָָ

והיא לטֹובה, חׁשבּה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם והלא יכֹול? אני ּכלּום לכם, להרע ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻרֹוצה
לכם? להרע יכל לבּדי החייהחייהחייהחיי.אני אוראוראוראור ְְֲִִֶַַָָָֹ

        §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©
    החייהחייהחייהחיי אוראוראוראור £²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

     

     §©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤©§¤®
   ©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

ÌaÏŒÏÚ a„ÈÂ∑ידיכם ועל עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
אחי ואמר ּבהן, ונׁשּתּבח ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות מה אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָנֹודע

נרֹות עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את ׁשהֹורג אח ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף וכּו'הם, אחד נר לכּבֹות יכלּו .לא ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

        ©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½¥¨¬
 ̈¤−¤¨¦«

˜„Ìטז „wt Ce‡ ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

ÔÚkיז ˜BL eÚa ÛÒBÈÏ ÔeÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ È‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„Ú ‡BÁÏ ÔÚk ˜BL ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»

:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Îe Ce‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

eÓ‡Âיח È‰BÓ„˜ eÏÙe È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈcÚÏ CÏ ‡Á‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

ÏÁc‡יט È‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡‡ ÈÈ„«¿»¬»

ÈÈכ Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ ÔezLÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚnÏ ÏÈ„a ‡ËÏ ˙MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

ÈÂ˙כא ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁz ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁÂ ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

‡È‰eכב ˙Èe ‡e‰ ÌÈˆÓa ÛÒBÈ È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈL ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

      

להם מׁשיב ׁשּיהיה ּכן ׁשּיהיה ׁשהּלואי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדבר
אֹומרֹו והיּווהּוא הרעה ּכל את לנּו יׁשיב ְְְִֶָָָָָָָ

יֹוסף ׁשּנצטער ּכׁשעּור הּׁשבטים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָמצטערים
מהּגלּיֹות לבּסֹוף מתחּיבים היּו לא ּובזה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּצּדם
(ׁשּבת ז"ל ּכאֹומרם זה חטא ּבעד ְְְְֵֵֶַַַָָָּומהּצרֹות
וצא האחרֹון, ּבּגלּות וגם מצרים ּגלּות ְְְֲִִֵַַַַָָָי':)

עֹולם: עּמּודי לעׂשרה היה מה ְֲֵַַַַָָָָָּולמד
B‚Â'.טז) ÛÒBÈ Ï‡ eeˆÈÂטעם לדעת צרי «¿«∆≈¿ִַַַַָָ

ליֹוסף,אֹומרֹו לאמר הּכּונה ואם לאמר, ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנתּכּונּו ואּולי יֹוסף. אל לאמר לֹומר לֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהיה

על ׁשלחּוהּו האחים ּכי האֹומר לֹו יאמר ְִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּלא
מצּוה מאביו ׁשמע ׁשהּוא יאמר אּלא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּדבר
וזה האמּורים. הּדברים אליו לֹומר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלהאחים

והבן: לאמר ב' ּפעם אֹומרֹו ְְֵֵַַָֹהּוא
B‚Â'יט) ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èkאּתם אם ּפרּוׁש ƒ¬««¡…ƒ¿ִֵֶַ

ולא ׁשֹופט אלהים הּדבר על ענׁש ְֱִִֵֶַַַָָָֹֹֹחּיבים
אפׁשר להם, מחל ׁשּלא וטעם אּטר. ולא ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאּקם
ּכי ּבמחילתם ּתלּוי הּדבר אין נח ׁשּבני ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלצד
ּומחל ּגזלֹו ׁשּתאמר ּכמֹו לחברֹו אדם ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹיחטא
אפּלּו אֹו מּמיתה, הּגזלן ּפטּור אינֹו ְְֲִִִִֵַַַָָָָהּנגזל

הּנגנב ּביד אין ּומכרֹו יׂשראל ּגנב אם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל
יׁש ּכי להם עֹוד ואמר מּמות. לּגּנב ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלפטרֹו

זכּות: מׁשּפט להם ְְִֶַָָלדּון
dLÁכ) ÌÈ‰Ï‡ 'B‚Â ÌzLÁ Ìz‡Â¿«∆¬«¿∆¿¡…ƒ¬»»

.‰ËÏלהׁשקֹות לּמתּכּון ּדֹומה זה והרי ¿…»ְְְֲִֵֵֶֶַַַַ
מתחּיב ׁשאינֹו יין ּכֹוס והׁשקהּו מות ּכֹוס ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָחברֹו
ּבדיני ּגם וזּכאים ּפטּורים הם והרי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָּכלּום

ִַָׁשמים:
ויחי ּפרׁשת ְֲִַַַָָָחסלת
ּבראׁשית ְְִֵַֻוחּמׁש



ס              
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ÛÒBÈ ÈkaŒÏÚ∑ּברּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתרּגּומֹו «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

        

סיסיסיסי רירירירי עלעלעלעל דידידידי .... .... מכירמכירמכירמכיר ניניניני (כג יסיסיסיס(נ, זירינזירינזירינזירינ אתילידאתילידאתילידאתיליד עיאל)דדדד  נתי ר)קנה היה ס ניהיינ ל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
ריו על ל ינת)מכיר, ר),אחי ני ל סנקאת אחד אד לכד א הא יראל מנהג הרי , על והק . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

" אד נה לא למע" לטרת, א)דמה כו, יכל(ימא אתרא' 'רא ספר', ה'חת ל ח י על לתר וי . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
,האר על היט היה סי :א וא .נרצ קטרת להקטיר יכל הדל הה  אחד, מאח יתר עבר סנק ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹל

.אחי לני סנק להית ל הר ולכ אתרא', ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻ'מרא

       ©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨Ÿ¦§´Ÿ
      ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤£¤¬

   ¦§©²§©§¨¨¬§¦§¨−§©«£«Ÿ

       ©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
   ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

       ©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½©¦¬¤
 ̈«¨−§¦§¨«¦

  ̈¨¨¨§¦§©¥
סימ פה אל פ"ה פסוקי פ"ה ויחיחזק פרשת חסלת

Èaכג Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈa ÌÈÙ‡Ï ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈
:ÛÒBÈ ÈaÂ e„ÈÏÈ˙‡ ‰MÓ a ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈

k„Óכד ÈÈÂ ˙È‡Ó ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»»ƒ«»ƒ¿«
‡„‰ ‡Ú‡ ÔÓ ÔBÎ˙È ˜qÈÂ ÔBÎ˙È ÈÎc¿ƒ»¿¿ƒ«»¿ƒ«¿»»»
:˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï Ìi˜ Èc ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

k„Óכה ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ˙È ÛÒBÈ ÈÓB‡Â¿≈≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿«
:‡kÓ ÈÓb ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»

eËÁÂכו ÔÈL ÒÚÂ ‰‡Ó a ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈«¿»«¬«¿ƒ«¬»
˜ÊÁ :ÌÈˆÓa ‡B‡ È‰eÓNÂ d˙È»≈¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

     

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה זאב דוב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו

ונמסר רצונו הטוב להשתתפות בחלוקת הש"ס שמתחלק כאן ביום בהיר י"ט כסלו יום גאלתנו 

ופדות נפשנו ובצירוף בקשתו שיהי' מהמסכתות שלומדים בהדף יומי.

וכבר נתבאר באחת ההתועדות ע"פ המבואר באחרונים שהמשתתפים בחלוקות כאלו, ה"ז כאילו 

למדו כל הש"ס במשך שנה זו ויה"ר שיהי' הלימוד חדור אור וחום חסידותי גופא דאורייתא חדור נשמתא 

דאורייתא וכמבואר בזוה"ק )חלק ג' קנב, א(.

בברכה לבריאות ולבשו"ט ופ"ש אנ"ש שיחיו.

ת"ח ת"ח על הס' ימין יוסף



סי

לשבוע פרשת ויחי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ה' טבת
מפרק כט

עד סוף פרק לד  

יום רביעי - ח' טבת
מפרק מד 

עד סוף פרק מח 

יום שני - ו' טבת
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' טבת
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' טבת
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' טבת
מפרק נה

עד סוף פרק נט 

שבת קודש - י"א טבת
מפרק ס עד סוף פרק סה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 



סב             

טבת ה' ראשון יום
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ב.1. מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, לעיל3.שם, אומר, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים

             

טבת ו' שני יום
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שהמדות מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי Â„ÏÂ˙בפרק
מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.

הן ÍÚשהמדות ÈÙÏשל והמדות השכל לבין האלקית הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.
כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל. תואר שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש
הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של מהותה עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו
וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות, של ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות
מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות, בהתגלות כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם
השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא שהשכל ואומר בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות.

יד.4. א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק א.7.אבות לט, סנהדרין
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טבת ו' שני יום
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שהמדות מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי Â„ÏÂ˙בפרק
מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.

הן ÍÚשהמדות ÈÙÏשל והמדות השכל לבין האלקית הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.
כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל. תואר שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש
הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של מהותה עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו
וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות, של ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות
מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות, בהתגלות כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם
השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא שהשכל ואומר בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות.

יד.4. א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק א.7.אבות לט, סנהדרין
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˜ÊÁ˙˘˙ÂÈ."בערכה - פ"ז תניא קיצור ובל' א'. בסוג הם שסו"ס מפני י"ל אולי עדיפי", "ולא דרק לקמן ומ"ש ד.10.. א, יחזקאל
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א.1. פרק
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים
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ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש
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א.8. ה, א.9.ברכות ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת
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טבת י' שישי יום
           


   
   
    
     
   

 

          
         
         
        

   
    

   
  

  
  

   
   
   

  
 

   
    

    
   

   
  

   
   
   

  
     

  
   

  
    

         
        

       
       

        
      

         
      

          

          

        
         

        
           

          
           
        

      
   

   
    
   
    
    
  
   
  
   
  
   
   
   

  
     

  
   
  
   

  
    

   
   

   
    

        
         

        
          
        

         

         
       
          
          
            
         
          

    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

 
      
        
      
       
        
       
      
        
       
      
      

      
       

  
    
   
   
   
    

       
       
      

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

א.8. ה, א.9.ברכות ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת
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טבת י"א קודש שבת יום
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יב.1. יד, רבה במדבר ב. פ"ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר קנא,4.פרק ב. חלק זוהר חייםראה רבי ובמיוחד א.
ב. נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף א.5.וויטאל קד, כתובות
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ב.6. יט, ב.7.יומא קנב, שבת דברי8.ראה שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי
האויר את ומטהרים תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות פה בעל לומר למשל: פה, בעל תורה

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה ב.9.- חלק ב; רלז, ב; סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי
א-ב. עוזר10.קנ, קפוא, אבר על שלג שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד שרוצים יש

העיר: הוא כך. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך ÔÂÎלהחזרת Ì‡ ‚"Úˆ"
."Ì˘ ˙"Ï˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰.11בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק

שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד,
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ב.6. יט, ב.7.יומא קנב, שבת דברי8.ראה שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי
האויר את ומטהרים תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות פה בעל לומר למשל: פה, בעל תורה

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה ב.9.- חלק ב; רלז, ב; סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי
א-ב. עוזר10.קנ, קפוא, אבר על שלג שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד שרוצים יש

העיר: הוא כך. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך ÔÂÎלהחזרת Ì‡ ‚"Úˆ"
."Ì˘ ˙"Ï˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰.11בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק

שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד,
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מעיר על השאלה )שנדפסה בהתמים חוברת ה' עמוד עח אות ב'( בתניא פרק 

ח', ותוכנה, דבמאכלות אסורות כשמתפלל או לומד אח"כ בכח האכילה ההיא, איך אפשר שהחיות שבה 

לא יעלה לקדושה. ויש להוסיף בזה עוד חומר ע"פ המבואר בריש פרק ל"ז כי א"א לנפש האלקית לבטא 

בשפתים וכו'.

אבל הביאור בזה פשוט, דהעלי' הוא חידוש )להעיר מקה"ר ג, יד( כיון שהסברא החיצונית היא 

להיפך, דמה שייכות לגשם המאכל וכו' ואפילו לגשם הגוף לקדושת התורה והתפלה שכולה רוחנית, ולא 

עוד אלא שגם בהנוגע לנה"ב יש מקום לתמי' זו, ובדוגמא שיד הכותבת דברי שכל אין ניכר בה כלל כל 

זיכוך עי"ז ואין נפק"מ אם כותב דברי שטות, דברי חכמה ושכל או אחרת, וכלשון רבנו ז"ל החכמה א"א 

למששה בידים, אלא שעל ידי זיכוך החומר וגם הגשם נתעלה עד שיש לו איזה שייכות לרוחניות, ובדוגמת 

חומר המוח דוקא שעפ"י המבואר באיזה מאמרים נעשה בו שינוי ע"י ההתעסקות בדברי שכל, משא"כ 

דברי שטות, ונתעלה ע"י עסק זה, ומזה מובן שבאותו הגשם והחומר אפילו אם כבר נתעלה, אם לאח"ז 

נפל ממדריגתו שוב נמצא הוא במצבו הקודם, ומובן ענין זה מהטעם וההסברה שמצות בגשם אפשריות רק 

לאחרי זיכוך העולם והגשם בכללו ע"י גלות מצרים )עיין תו"א יתרו עד, א. ובכ"מ( וק"ל.

בברכה.



עג היום יום . . . 

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין ג-ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד - 
איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען איז 
א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה גדול פון 

דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה  ַהּכֹל ַמֲאִמיִנים ּבֶ ל הֹוָדָאה ּוְתִמימּות, ׁשֶ ֲעָלה ׁשֶ יַח ָיבֹוא, ִיְראּו ֶאת ַהּמַ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת;  ּה ֻמְגּבֶ יֹוֵתר ִהּנָ ה ּבְ ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּלֹו. ּתַ רּוְך הּוא ּוַבּתֹוָרה ּוִמְצֹות ׁשֶ ה' ּבָ ּבַ
ה  ֲעׂשֶ יר ִוְיָבֵאר ֶאת ַה"ּמַ יַח ַיְסּבִ ׁשִ ל. ֶמֶלְך ַהּמָ י ֻמְגּבָ ְלּתִ ַאְך הֹוָדָאה – ֱאמּוָנה – ֱאמּוָנה ִהיא ֶרֶגׁש ּבִ

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ל ַהּתְ דֹול" ׁשֶ ּגָ

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים  ָגה, ֲאִפּלּו ּבְ ל ִעְנַין ְיִדיָעה ְוַהּשָׂ י ּכָ ֵלם", ּכִ ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך, ְוָעְבֵדהּו ּבְ ִתיב "ּדַ ּכְ
ִניִמית  רּות ּפְ ּדֹות ְוִהְתַקּשְׁ ֵברּור ְוִזּכּוְך ַהּמִ ָבר ּבְ ת ּדָ ֻעּלַ ֲעבֹוָדה, ַהְינּו ּפְ ים, ָצִריְך ָלבֹוא ּבַ ַהּיֹוֵתר ֲעֻמּקִ

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ַהּנִ

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

ֵעת־ְלֵעת ]=ַהְיָמָמה[ ֹיאַמר אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה,  י ֵמַהּמֵ ּשִׁ ֵחֶלק ׁשִ ֶבר הּוא, ׁשֶ ֵטר ֵמִחּבּוט ַהּקֶ עּור ְלִהּפָ ַהּשִׁ
ׁש  ּיֵ ה ׁשֶ ּמָ ל ַהּיֹום, ּכַ ַלע הּוא, ַעל ְיֵדי ֲחָזָרה ּכָ ף ַהּקֶ ֵטר ִמּכַ ֶפׁש ְלִהּפָ ים כּו'. ִלְזּכֹות ְלִזּכּוְך ַהּנֶ ִהּלִ ּתְ

ה. ַעל ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ּבִ

ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ִלּמּוִדים  ַבד  ִמּלְ ר  ֲאׁשֶ ים,  ַטּנִ ַהּקְ ְנָכָדיו  ִעם  ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ִדים  ַהְמַלּמְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ִצּוָ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִאים  ֹחֶדׁש ָהיּו ּבָ ה. ּוַפַעם ּבְ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ׁשּוט( ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ּלֹות )ּפֵ רּוׁש ַהּמִ ֶהם ּפֵ ָהְרִגיִלים, ִיְלְמדּו ִעּמָ

ֶזה. ֵחן ּבָ ַמח ֶצֶדק" ְלִהּבָ ֶאל ַה"ּצֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עד

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

ָנה  ֹראׁש ַהּשָׁ ת מּוָסף ּדְ ְתִפּלַ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק" – ְוַגם ּבִ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ח "ָעֵלינּו" לֹוַמר: "ׁשֶ ֻנּסָ נֹוֲהִגין ּבְ
ְלִלים כּו'". ָהְרִקיָקה ִהיא ַאַחר ָהֲאִמיָרה. ַטַעם ָהְרִקיָקה,  ּלֹא לֹוַמר "ּוִמְתּפַ ִקים ׁשֶ ן – ּוְמַדּיְ אֹוְמִרים ּכֵ

ה ֹרק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמֹרק ֶזה. ּבּור ִמְתַהּוֶ י ִמּדִ ּכִ

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און הוא 
מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר 
בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש החזק 
בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, איך הַאלט אזוי, - כי כל "איך"  

ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

ֹבָתיו ּגֹו'". ָאֶון הּוא  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ ִתיב "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ַמח ֶצֶדק" ַעל ְיִחידּות: ּכְ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
ֹלא  ר ּבְ ְכָרח, ֲאׁשֶ ָבר ַהּמֻ ְרּכֹו" ֶזהּו ּדָ ע ּדַ "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ם ּדְ רּוׁשֹו ּכַֹח ָוֹעז. ּוְכׁשֵ ּפֵ חֹוָלם, ׁשֶ ׁשֹון אֹון ּבְ ִמּלְ
ַדַעת  לֹוַמר ִאיׁש ֶהָחָזק ּבְ מֹו ֵכן ָצִריְך ָהִאיׁש ָאֶון, ּכְ ה ּכְ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ִהּנֵ ר ָלֶגׁשֶ ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּתְ
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ בֹוָתיו; ְוֹלא ֹיאַמר "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ַעְצמֹו, ַלֲעֹזב ַמְחׁשְ

רּוד ְלָבבֹות. הּוא ְמקֹור ָהַרע ְוגֹוֵרם ּפֵ

ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר קען 
מען ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. ווען מען 
לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין כפירה-
אויר, איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קרַאנק צו ווערען 
מיט ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין די לופט. 
די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת האויר איז 
דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט אין גַאס, ָאדער 
ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען מיט דעם ריין דעם 
אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען עּפעס אויסגעלערנט 
בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט און אין יעדען ָארט, 

זָאל ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



עה היום יום . . . 

ר ִלְחיֹות, ּוְלִפי ָהֲאִויר ּבֹו ִנְמָצִאים –  ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ִביבֹו. ּבְ ּסְ ֲאִויר ׁשֶ לּוִיים ּבַ י ָהָאָדם ּתְ ַחּיֵ
ל  ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ִריִאים; ּכַ ים ּבְ ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהַחּיִ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ְך ֵהם ַהַחּיִ ּכָ
ָלִלית  רּוָפה ַהּכְ קֹות. ַהּתְ ּבְ ַמֲחלֹות ִמּדַ ִמיִדית ַלֲחלֹות ּבְ ָנה ּתְ ים ִעם ַסּכָ ים חֹוָלִנּיִ ִפיָרה – ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיִ ּכְ
ֶלת ַעל יֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה. ָטֳהַרת  ת ִטהּור ָהֲאִויר ֻמּטֶ ֻעּלַ ָהִראׁשֹוִנית ִהיא ְלַטֵהר ֶאת ָהֲאִויר. ּפְ
ר  ֲאׁשֶ ְרחֹוב, אֹו ּכַ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ֲחנּות, אֹו ּכַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ ָהֲאִויר ִהיא ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכְ
ל ֶאָחד ִמּיֹוְדֵעי  ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ית ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ֶבת־ַהּתַ ַרּכֶ נֹוְסִעים ּבָ
ְך  ּכָ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ים, ִמׁשְ ִהּלִ ּתְ ׁש,  ה: ֻחּמָ ַעל ּפֶ ּבְ ַמד  ּלָ ׁשֶ הּו  ְהֶיה לֹו ַמּשֶׁ ּיִ ׁשֶ ב  ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה ַחּיָ ֵסֶפר 

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום, יּוַכל ַלֲחׁשֹב ְולֹוַמר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ ּבְ ׁשֶ

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

 הוו"ח שאי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שניאור זלמן שי' המכונה ד"ר יצחקי

שלום וברכה!

לחמשה  לביהכ"נ  הס"ת  הכנסת  זמן  קבע  אשר  כותב  בו  טבת,  מב'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

עשר בשבט, ראש השנה לאילנות. ובמעטפה בפ"ע נשלח לכ' חוברת, בה נמצא מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהנוגע להכנסת ספר תורה, ובטח תתקבל בעוד מועד.

וכיון שאמרו רז"ל מגלגלין זכות ליום זכאי, וידוע פתגם הבעש"ט אשר מכל דבר וענין יש ללמוד 

)מס' קדושין בסופה(, לשמש  א. במילוי תפקיד בריאתו, שהוא, כדבר משנה  ז.  הוראה בעבודת האדם, 

את קונו, י"ל הרמז גם בהנ"ל, מתאים לפתגם רז"ל אשר האדם נקרא עולם קטן, וכל מה שיש בעולם יש 

באדם, ובפרט כולל הוא ד' הסוגים דומם צומח חי מדבר, וגם בעבודת האדם לבוראו ד' סוגים אלו, והולך 

מחיל אל חיל, והתחלת ענינו בדומה לסוג הדומם, ז. א. שאינו אלא מקבל מבלי כל הוספה מצדו עצמו, 

אשר בכלל הם ימי הקטנות והילדות, מדומם מתעלה לצומח, אשר חטה אחת מצמיחה כמה חטין ומגרעין 

- צומח אילן נושא פירות, ז. א. אשר ענין שמקבל ולימוד שלומד מתבונן בו ומעבד אותו לארכו לרחבו 

ולעומקו ומנצלו להתפתחות עצמו ככל האפשרי.

מסוג זה עולה, במשך הזמן וע"י עבודה ביגיעת נפש ויגיעת בשר לסוג החי, ז. א. שמתגבר הוא 

על הטבעיות שלו, באם היא בלתי רצוי' וכן על סביבתו מורשת אבות וכיו"ב, ומשנה מקומו ואינו קשור 

להסביבה שלו וכו' אבל גם זה אינו התכלית והמטרה האחרונה, ועליו לעלות לסוג עליון יותר, הוא סוג 

המדבר, אדם בעל שכל עיוני ולא רק שכל המעשי השייך לענינים שבפועל אשר ישנו גם בבעלי חיים, וכמו 

שועל פקח שבחיות כו' וכיו"ב, ז.א. אשר אפילו בעבודתו לקונו אינו מסתפק בלימוד המוכרח בשביל לדעת 

המעשה אשר יעשה ואלה אשר לא תעשינה, כ"א גם עוסק בידיעת בוראו וכמה שכתוב דע את אלקי אביך, 

שכללותה היא פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה ונתבארה בתורת החסידות.

מכל הנ"ל מובן, שתחלת פעולת האדם הוא בעלי' מסוג הדומם מקבל גרידא לסוג הצומח, והתחלה 

זו חלה בר"ה לאילנות וכמ"ש כי האדם עץ השדה, ומזה לר"ה לעניני בהמה ור"ה לעניני אדם )ראה משנה 

ר"ה רפ"א(. אשר הנקודה התיכונה והאחרונה היא, אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, וכמרז"ל 

בפרקי דר"א )פרק א'(.

בברכה.



עו            

ה'תשע"א טבת ה' ראשון יום    

        
         
         


טומאה מקבלים מתכת שכלי כאן, הרמב"ם דברי לכאורה,

לעיל לדבריו סותרים לקרקע, שחוברו לאחר ה"א)אף שכלי(פ"ט
מנעול או דלת כגון לקרקע במחובר בו להשתמש העשוי מתכת

שיקבע! קודם ואפילו טומאה מקבל אינו
לבאר: ויש

משום טומאה מקבל אינו לקרקע להתחבר המיועד כלי א)
גמור, כלי נחשב ואינו מלאכתו נגמרה לא החיבור שקודם
והדברים קרקע. כדין טומאה מקבל אינו שהתחבר ולאחר
דף אך ומנעול, דלת כגון במחובר שתשמישו בכלי רק אמורים
כשאינו גם שימוש לו יש הלחם, את עליו שעורכים נחתומין של
שנקבע לאחר ובין החיבור קודם בין טומאה מקבל ולכן מחובר,

בכותל.
רק טומאה מקבל אינו שמא כי זה, בביאור לדון יש אמנם
שלם, עצמו הכלי כאשר ואילו מעשה. מחוסר הכלי גוף כאשר

טומאה. מקבל הריהו – במקומו נקבע לא שעדיין רק
שכלי כשם טומאה, מקבל אינו לקרקע המשמש כלי ב)
טומאה, מקבל אינו אדם לתשמיש ולא בהמה לתשמיש המיועד
כלי סתם וכך אדם, לצורך הוא בכתוב האמור 'כלי' סתם כי

במחובר. ולא בתלוש בו להשתמש נעשה
במחובר רק בהם להשתמש כדי שנעשו ומנעול דלת ולכן
שנקבע כלי אך טומאה, מקבלים ואינם ככליֿקרקע נחשבים
נחשב אינו לעולם מחובר להשאירו בכוונה שלא בקרקע

טומאה. ומקבל לקרקע כמיוחד
שקבעם מתכות כלי "שכל הרמב"ם: לשון מדויק זה לפי

טומאה מקבלין איגרבקורה... הגר"ע ודייק ל"ט), סי' (שו"ת

כך ואחר קבעו אם אך שקבעו, קודם מוכן שהיה בכלי שמדובר
ללא היה החיבור כי טומאה, מקבל אינו צורתו את השלים
שקבעו אחר שתיקנו וכיון לא, או בקרקע להשאירו אם מחשבה
אך טומאה, מקבל אינו ולכן להשאירו שכוונתו מסתבר בקרקע
שישאירו הכרח אין קבעו כך ואחר הכלי את יצר קודם אם

טומאה. ומקבל בקרקע
     

ה'תשע"א טבת ו' שני יום     

         
            
           

   
נדרש טבילה לאחר כי יידעו שאנשים לוודא כדי לעיין: יש
כלי ממנו ועשו שנשבר, מתכת שכלי - שיגזרו די שמש, הערב

השמש? שתעריב עד נטהר אינו חדש,
לכך: ההסבר

הגזירה במקור מדוקדק טז,ב)עיון נבעה(שבת היא כי מעלה, ,
ובנוסף, שמש; הערב בדין שיטעו האמור, החשש סיבות: משתי

אדומה. פרה מי תורת תשתכח שמא הדאגה
שבעה המתנת מצריך מת, בטומאת שנטמא כלי כלומר:
אפשרות לאדם תינתן אם חטאת. מי הזאת ולאחריה ימים,
הוא – מחדש אותו ולייצר הכלי, את להתיך – מיידית טהרה
מי תורת תישכח כך שבוע. להמתין במקום בה, רק ישתמש

וחלילה. חס חטאת,
מתכת כלי – כללי איסור להוציא חכמים החליטו כן ועל

שנטמא  לטומאתו חוזר מחדש, ונוצר והותך ,
הקודמת.

    

ה'תשע"א טבת ז' שלישי, יום ?  

          
           

        
האם לדון יש במידה, השווים דברים שני עושה האדם כאשר
נחלקו ואכן, בדיוק. מידה באותה הם שהשניים לקבוע ניתן
לצמצם" אפשר "אי או לצמצם" "אפשר האם להלכה, ראשונים
שווים דברים שני שיהיו ולכוין לדייק יכול אדם האם –

לצמצם)במידתם אפשר אי ערך .(אנצי"ת
כאן פוסק – שווים חלקים לשני וחילקו שנטמא תנור ולענין
אם נטהר אינו כלי שבר שכן, טמא. מהם אחד שכל הרמב"ם
– לכוין" אפשר ש"אי והיות הכלי, רוב את מהווה עדיין הוא

זה, לפי הכלי. רוב הוא שמא לעצמו חלק כל על אנו חוששים
לצמצם". אפשר ש"אי להלכה הרמב"ם דעת

שנחלקה . . חרס של "טבלה מדוע להבין צריך כן, ואם
אותה גם לצמצם", אפשר "אי להלכה אם טהורה". – לשנים
על לחשוש ועלינו שווים, חלקים לשני להחלק יכולה לא טבלה

בטומאתו ונשאר הגדול הוא שמא חלק ו)כל יב, כלים ?(תוי"ט
והטבלה: התנור במבנה טמונה התשובה

וגג, דפנות גם לו יש שהרי שווה, אינו התנור של שטחו
כן שאין מה שווים; חלקים לשני לחלקו מאפשר אינו והדבר
בצורה לחלקה ניתן זו ומסיבה וחלקה, שטוחה הינה טבלה

שם)מדוייקת ישראל .(תפארת

            

ה'תשע"א טבת ח' רביעי יום     

        
          
          

         
המשניות כל כי זה, על תמה "אני משיג: והראב"ד
מלאכה מעין ועושה הנשבר שהכלי מזה מלאות והתוספתות

טמאים". קיבול, בית לו שיהיה עץ ובכלי ראשונה,
מעין העושים כלים בשברי המשנה': ה'מרכבת ותירץ
ולכן טומאה, שמקבלים יודה הרמב"ם גם הראשונה מלאכתם
הכלי כאשר כי צורתם", ונפסדה שנשברו "כלים וכתב דקדק
מעין בו לעשות אפשר ואי תשמישו משתנה צורתו את מפסיד
מקבלים אינם הכלים כל כזה במקרה לכן, הראשונה. מלאכתו
יקבלו ששבריהם התורה ריבתה שבהם חרס, מכלי חוץ טומאה,

("הראוי כלשהו לתשמיש ראויים שיהיו ובלבד טומאה,
לקבל").

נוספת: בדרך גם ליישב ויש
אף טומאה, מקבלים אינם אכן השברים נשברו, הכלים אם
חרס בכלי ורק הראשונה, מלאכתם מעין עושים עדיין אם
ניקבו כאשר אמנם, טומאה. יקבלו השברים שגם התורה ריבתה
הכלים כל מקבלים תבניתם), את ואיבדו נשברו (ולא בלבד
"המשניות ואת הראשונה. למלאכתם ראויים הם אם טומאה,
כהוכחה הראב"ד מסתמך שעליהן הרבות והתוספתות"
יבאר הראשונה, מלאכתם מעין בעושים טומאה שמקבלים
הם שלמים אבל ניקבו, שרק בכלים מדברות שכולן הרמב"ם

ב)בתבניתם ל"ח, פרפר נפתוח, .(מי

ה'תשע"א טבת ט' חמישי יום ''  

         
   

זו: בהלכה הראשונים נחלקו
הרא"ש ב)לדעת מז, סנהדרין הרא"ש מטפחת,(תוס' היינו הכיפה,

בה נעשה כך לצורך אם רק מטומאתה עולה הספר על שניתנה
מטומאתם עולים הכלים שהרי מעשה, ולאשינוי במעשה רק

במחשבה.
התוספות לדעת א)אך נח, שלא(שבת למרות טהורה הכיפה

נאסרת הספר על ובנתינתה מאחר כי מעשה, שינוי בה נעשה
מעשה. כשינוי זה הרי קדושה, תשמישי כדין בהנאה

של מעשה שדווקא הוא, כלל לפרש: יש המחלוקת ובביאור
תיקון של מעשה לא אך מטומאתו אותו מעלה בחפץ (שבתקלקול

ב) להפקיענב, מועיל אינו ההנאה איסור הרא"ש לדעת ולכן, .
לדעת אך הספר. לצורך תיקון נחשב שהוא כיון הטומאה את
צדדי דין אלא הספר לצורך תיקון אינו ההנאה איסור התוספות

כאן ואין ומאחר קדושה, לתשמיש נעשתה שהכיפה בגלל
הכיפה, של הקודם לשימוש ביחס קלקול נחשב הדבר תיקון,

הטומאה את ממנה מפקיע זה ע'והרי כלים עמ"ס אליהו .תקלג)(טהרת
הרמ"א כתב ס"א)והנה, קמז סי' לספר(או"ח מפות לעשות שאין

הדברים ואיך הדיוט. לצורך בהם שהשתמשו מדברים תורה
לצורך אישה של מטפחת לתת שמותר זו להלכה תואמים

ספרֿתורה?
כשינוי נחשב והדבר מאחר כי ליישב יש הרא"ש שיטת לפי
אברהם' ה'מגן שכתב כפי איסור, בכך אין הדבר בגוף מעשה

סק"ה) הכיור(שם את מהן שעשו הצובאות ממראות והוכיח ,
הדיוט. לצורך שימשו לכן שקודם אף במשכן

זו בכיפה להשתמש אין שאכן ליישב, יש התוספות ולשיטת
קדושה עליה שחלה כיון הרי כן, עשו אם אך לספרֿתורה,
עולה למדרס עומדת אינה שכבר ומאחר בהנאה נאסרת

סק"ב)מטומאתה שם גבורים .(מגן

ה'תשע"א טבת י' שישי יום      

         
         
          

          
        

כלים מ"ח)במסכת לדעת(פכ"ו שמעון: ורבי חכמים נחלקו
שמענו לא אם ואפילו מתייאשים, הבעלים גניבה בסתם חכמים,
שהרי יאוש כאן יש הסתם מן שנתייאשו, מהבעלים במפורש
ונחשב אותו לתבוע וממי החפץ את גנב מי מושג לבעלים אין
הגזלן מי שיודעים כיוון גזילה, בסתם ואילו כאבוד. בעיניהם
בדין. הגזלן את לתבוע בידם שהרי מתייאשים הבעלים אין

לשימוש הראוי כלי מהם לעשות וחושב עורות הגונב לפיכך,
התייאשו שהבעלים כיוון מועילה, מחשבתו נוספת, מלאכה ללא
בסתם אדרבה שמעון רבי לדעת ואילו כבעלים. הגנב ונעשה

מתייאשים. אינם גניבה ובסתם מתייאשים הבעלים גזילה
א)ובגמרא קיד, קמא לדעת(בבא אמורים: הדברים מתי נחלקו

הבעלים האם שמענו לא כאשר בסתם, רק היא המחלוקת עולא
בין יאוש זה הרי התייאשו, שהבעלים נודע אם אך התייאשו.
חכמים של המחלוקת רבה, לדעת ואילו בגזילה. ובין בגניבה

ידוע. ביאוש גם היא שמעון ורבי
יש גניבה שבסתם במפורש וכתב כחכמים, הרמב"ם ופסק

יאוש אין גזילה ובסתם כאן)יאוש משנה לחם .(וראה



עז             

ה'תשע"א טבת ח' רביעי יום     

        
          
          

         
המשניות כל כי זה, על תמה "אני משיג: והראב"ד
מלאכה מעין ועושה הנשבר שהכלי מזה מלאות והתוספתות

טמאים". קיבול, בית לו שיהיה עץ ובכלי ראשונה,
מעין העושים כלים בשברי המשנה': ה'מרכבת ותירץ
ולכן טומאה, שמקבלים יודה הרמב"ם גם הראשונה מלאכתם
הכלי כאשר כי צורתם", ונפסדה שנשברו "כלים וכתב דקדק
מעין בו לעשות אפשר ואי תשמישו משתנה צורתו את מפסיד
מקבלים אינם הכלים כל כזה במקרה לכן, הראשונה. מלאכתו
יקבלו ששבריהם התורה ריבתה שבהם חרס, מכלי חוץ טומאה,

("הראוי כלשהו לתשמיש ראויים שיהיו ובלבד טומאה,
לקבל").

נוספת: בדרך גם ליישב ויש
אף טומאה, מקבלים אינם אכן השברים נשברו, הכלים אם
חרס בכלי ורק הראשונה, מלאכתם מעין עושים עדיין אם
ניקבו כאשר אמנם, טומאה. יקבלו השברים שגם התורה ריבתה
הכלים כל מקבלים תבניתם), את ואיבדו נשברו (ולא בלבד
"המשניות ואת הראשונה. למלאכתם ראויים הם אם טומאה,
כהוכחה הראב"ד מסתמך שעליהן הרבות והתוספתות"
יבאר הראשונה, מלאכתם מעין בעושים טומאה שמקבלים
הם שלמים אבל ניקבו, שרק בכלים מדברות שכולן הרמב"ם

ב)בתבניתם ל"ח, פרפר נפתוח, .(מי

ה'תשע"א טבת ט' חמישי יום ''  

         
   

זו: בהלכה הראשונים נחלקו
הרא"ש ב)לדעת מז, סנהדרין הרא"ש מטפחת,(תוס' היינו הכיפה,

בה נעשה כך לצורך אם רק מטומאתה עולה הספר על שניתנה
מטומאתם עולים הכלים שהרי מעשה, ולאשינוי במעשה רק

במחשבה.
התוספות לדעת א)אך נח, שלא(שבת למרות טהורה הכיפה

נאסרת הספר על ובנתינתה מאחר כי מעשה, שינוי בה נעשה
מעשה. כשינוי זה הרי קדושה, תשמישי כדין בהנאה

של מעשה שדווקא הוא, כלל לפרש: יש המחלוקת ובביאור
תיקון של מעשה לא אך מטומאתו אותו מעלה בחפץ (שבתקלקול

ב) להפקיענב, מועיל אינו ההנאה איסור הרא"ש לדעת ולכן, .
לדעת אך הספר. לצורך תיקון נחשב שהוא כיון הטומאה את
צדדי דין אלא הספר לצורך תיקון אינו ההנאה איסור התוספות

כאן ואין ומאחר קדושה, לתשמיש נעשתה שהכיפה בגלל
הכיפה, של הקודם לשימוש ביחס קלקול נחשב הדבר תיקון,

הטומאה את ממנה מפקיע זה ע'והרי כלים עמ"ס אליהו .תקלג)(טהרת
הרמ"א כתב ס"א)והנה, קמז סי' לספר(או"ח מפות לעשות שאין

הדברים ואיך הדיוט. לצורך בהם שהשתמשו מדברים תורה
לצורך אישה של מטפחת לתת שמותר זו להלכה תואמים

ספרֿתורה?
כשינוי נחשב והדבר מאחר כי ליישב יש הרא"ש שיטת לפי
אברהם' ה'מגן שכתב כפי איסור, בכך אין הדבר בגוף מעשה

סק"ה) הכיור(שם את מהן שעשו הצובאות ממראות והוכיח ,
הדיוט. לצורך שימשו לכן שקודם אף במשכן

זו בכיפה להשתמש אין שאכן ליישב, יש התוספות ולשיטת
קדושה עליה שחלה כיון הרי כן, עשו אם אך לספרֿתורה,
עולה למדרס עומדת אינה שכבר ומאחר בהנאה נאסרת

סק"ב)מטומאתה שם גבורים .(מגן

ה'תשע"א טבת י' שישי יום      

         
         
          

          
        

כלים מ"ח)במסכת לדעת(פכ"ו שמעון: ורבי חכמים נחלקו
שמענו לא אם ואפילו מתייאשים, הבעלים גניבה בסתם חכמים,
שהרי יאוש כאן יש הסתם מן שנתייאשו, מהבעלים במפורש
ונחשב אותו לתבוע וממי החפץ את גנב מי מושג לבעלים אין
הגזלן מי שיודעים כיוון גזילה, בסתם ואילו כאבוד. בעיניהם
בדין. הגזלן את לתבוע בידם שהרי מתייאשים הבעלים אין

לשימוש הראוי כלי מהם לעשות וחושב עורות הגונב לפיכך,
התייאשו שהבעלים כיוון מועילה, מחשבתו נוספת, מלאכה ללא
בסתם אדרבה שמעון רבי לדעת ואילו כבעלים. הגנב ונעשה

מתייאשים. אינם גניבה ובסתם מתייאשים הבעלים גזילה
א)ובגמרא קיד, קמא לדעת(בבא אמורים: הדברים מתי נחלקו

הבעלים האם שמענו לא כאשר בסתם, רק היא המחלוקת עולא
בין יאוש זה הרי התייאשו, שהבעלים נודע אם אך התייאשו.
חכמים של המחלוקת רבה, לדעת ואילו בגזילה. ובין בגניבה

ידוע. ביאוש גם היא שמעון ורבי
יש גניבה שבסתם במפורש וכתב כחכמים, הרמב"ם ופסק

יאוש אין גזילה ובסתם כאן)יאוש משנה לחם .(וראה



עח            

ה'תשע"א טבת י"א קודש, שבת "   "

ט: הלכה א פרק מקוואות הלכות   
  

יוסף' ה'בית מקוה)כתב ד"ה ר"א סו"ס הדין:(יו"ד הריב"ש, לדעת
שמא לחשוש ויש בדיוק, סאה ארבעים ששיעורו במקוה אמור
שניה, פעם שיטבול סמך על כדין טבל לא הראשונה בפעם
מים ניתזו הראשונה שבטבילה חשש יש השניה ובטבילה

חסר. המקוה ועתה החוצה
בו שיש במקוה אף אמור שהדין משמע הרמב"ם מדברי אך
יסברו פעמיים טובל אותו שהרואים הוא והחשש רבים, מים
ייגע וכאשר טהרה, לשם ולא גופו את לצנן כדי זאת שעשה
בעוד כוונה, צריכה אינה שהטבילה יאמרו וקדשים בתרומה

בכוונה" שתטבול עד טהורה אינה וקדשים (לעילש"לתרומה

.ה"ח)
השולחן' ה'ערוך קצ"ד)וכתב ס"ע ר"א סי' תקף(יו"ד זה שדין

אבל וקדשים, תרומה היו כאשר הבית בזמן רק הרמב"ם) (לדעת
שלנו נשים מנהג "ולכן כוונה צריכה אינה בזמנינו נדה טבילת

הרמב"ם". דעת נגד אינו פעמיים שטובלות
ביאר: עליות' ה'גלות ובעל

הראשונה שבטבילה לחשוש יש פעמיים טובל אדם כאשר
הטבילה על יסתמך כי גופו כל על באו שהמים יוודא לא
יחשוב כי לב תשומת ללא תהא השניה הטבילה ואילו השניה,
בלבד אחת פעם יטבול כאשר אבל כדין, היתה שהראשונה

כראוי. זאת יעשה
אחת, פעם אלא לכתחילה לטבול אין בזמנינו גם זה, לפי
כראוי היתה לא הטבילה שמא חשש יש אם אך הרמב"ם, כדברי
לכתחילה התפילה שלפני בטבילה וכן שנית. לטבול יש וודאי –
טוב ויום שבת לכבוד בטבילה ורק אחת, פעם לטבול יש
שם מה'בעל שמועה ומקובלת הסוד. פי על פעמים כמה טובלים
לו מובטח הקור, בימי גם התפילה, לפני שהטובל נ"ע, טוב'
עולים הדברים והרי בלבד, אחת פעם יטבול אם יינזק, שלא

הרמב"ם. שיטת עם אחד בקנה
    

             
  

       

ה'תשע"א טבת ה' ראשון יום

 
 

מּתכֹות ּכלי מקּבלין1ּכל - עצמן ּבפני ׁשם להן ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
והּנגר הּדלת מן חּוץ והּפֹותה2טמאה, ׁשּתחת3והּמנעּול ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
והּצּנֹור והּקֹורה והּציר לּקרקע4הּציר עּׂשּויין ׁשאּלּו מּפני ;5 ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ

העץ את לׁשּמׁש קדם6אֹו ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
מתטּמא7ׁשּיּקבעּו אינֹו - לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשל עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבפני
טמא8ּפרמּבּיא מּכאן9- הּבהמה לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

מּפני עצמן, ּבפני טמאה מקּבלין ואין טהֹורין, - ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻּומּכאן
חּבּורֹו ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם מקּבל10ׁשאין הּכל - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

.11טמאה ְָֻ
האדם לחיי על ׁשּמּניחין ּברזל ׁשל ּבׁשעת12טּסין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבפני ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמלחמה
מים13עצמן קּבּול ּבית ּבהן יׁש ואם ּככל14. מתטּמאין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

קּבּול .15ּכלי ְִֵ
ּכקדרה העּׂשּוי ונפסק16נזם מלמעלה וכעדׁשה מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּלֹו הּקדרה לּה17- יׁש ׁשהרי עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
והעדׁשה קּבּול, מּפני18ּבית עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

והּצנירה עצמּה, ּבפני ׁשם לּה נכנסת19ׁשּיׁש ׁשהיא ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
עצמּה ּבפני טמאה מקּבלת אינּה באף אֹו הּנזם20ּבאזן היה . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

אׁשּכֹול ּכמין ּבית22ונפרק21עּׂשּוי ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור, - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

ראּוי אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגיר לכל ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָקּבּול,
מּׁשּנפרק.23לתכׁשיט ְְְִִִֶַַ

היא - אחת ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָטּבעת
עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ּבירית, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּנקראת
טּבעת אֹו הּכלים טּבעת ּכמֹו אּלא ּתכׁשיט, ּכלי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָצּורת
ׁשּמּׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ּכתפיו. ּבין ּבּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּקֹוׁשר

לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת וׁשלׁשלת ּברגליהן -24הּבנֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
הּנקראין והן הּבנֹות. ּתכׁשיטי ׁשהן מּפני טמאה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻמקּבלין

ְִָּכבלים.
חליֹות ׁשל אֹו25קטלא צמר ׁשל ּבחּוט והם מּתכת, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻ

ׁשּכל טמאה, מקּבלֹות החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻׁשל
עצמֹו ּבפני ּכלי ואחד מּתכת26אחד ׁשל ׁשּלּה החּוט היה . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זכּוכית, ׁשל אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֻוהחליֹות
עצמֹו ּבפני מתטּמא זֹו הרי - קּים והחּוט החליֹות .27ונׁשּברּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

קטלא קטּנה28ׁשירי צּואר ּכמלא -29. ְְְְִֵַַַַָָָֹ
מּפני טמאה, מקּבלין ואין טהֹורין מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּכל

עצמן ּבפני ׁשם להם הּמחם30ׁשאין מּכּסּוי חּוץ ּומּכּסּוי31, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
רֹופאין32טני האסּפלנית33ׁשל את ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני ;34, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָ

קּבּול. ּכלי ְֲִִַָנעּׂשה
זה הרי - מראה ועּׂשהּו ּולטׁשֹו ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכּסּוי

טמאה .35מקּבל ְְֵַָֻ
הּמׁשקֹולֹות והן36ּכל טמאה. מקּבלֹות מּתכֹות ׁשל ְְְְְִֵֶַַַָָָֻ

ׁשל אּונקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה אּונקּיֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּנקראין
טמאה מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות האּונקּיֹות37ּברזל מּפני , ְְְְְְְִֵֵֶַַָָֻ

ּבֹו מֹוכרי38הּתלּויֹות ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ב משנה י"א פרק עץ.כלים של לשער בריח המשמש ברזל של ובהמוט בקרקע שמשקיעים מתכת של כוס כעין
הבית"). לדלתות "והפותות ט: ז, (במלכיםֿא הדלת ציר את בקרקע.משימים להניח המחוברהעשוי בידינו: הוא כלל

כקרקע. הוא הרי ומנעול.לקרקע בקרקע.נגר לקבעם כדי מלכתחילה שנעשו עלמפני שנותנים רסן הוא פרומביא
עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך שמכניסים ברזל חתיכת ובו הבהמה הבהמהפי הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני

עצמו. בפני שם לו לרסן.ויש מחוברים חלקיו.כשהם כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע להגןואם
החזה. את לכסות ברזל לוחות רבינו מפרש במשנתנו הראש.עליו. את המכסה הברזל מכובע חלק הם אלה טסים

.במלחמה עצמו.לשתות בפני שם לו שאין פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי מזה, מורכבלמדנו
חלולה. כקדירה תבניתו התחתון והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו עדשה בצורת עשוי העליון החלק חלקים, משני

.עצמה בפני שם לה קיבול.שאין בית לה עצמו.שאין בפני שם ולא קיבול בית לה כשהיאשאין אבל
שלם. מכלי כחלק היא הרי לנזם ענבים.מחוברת אשכול בתבנית יחד דבוקים מתכת מזה.גרגירי זה הגרגירים נפרדו

.טומאה מקבל אדם שתכשיט נתבאר ו הלכה ח פרק מלפסועלמעלה עליהן מעכבת שהשלשלת מפרש, שם בגמרא
מדודות. פסיעות לפסוע לבנות נאה גסות. בצוואריהן.פסיעות הנשים קושרות זה ותכשיט נקובים, וכסף זהב גרגירי

.כסף או זהב של אחת חולייא צווארן על התולות נשים ישנן הצוואר, על לתלותה לתכשיט קושרותראוייה לפעמים
לקישוט. הצוואר על כסף או זהב שנקרעה.חוט בגילקטלא קטנה ילדה של צווארה סביב לקשור כדי נשאר אם

תכשיט. עצמם שהם וזהב כסף בחוט המדובר לקישוט. כמשמשימתאים דינם ולפיכך בלבד הכלים את לכסות רק ומיועדים
עצמו.כלים. בפני ככלי מיחם בכיסוי להשתמש שרגילים חכמים ידעו גדול. סל.קומקום = רוקחיםטנא הרופאים

מתכת. של גדול בכלי התרופות לשימוש.את מוכנות אחרות ותרופות עליהרטייה ויש האדם את משמשת שהמראה
שם. כחכמים פסק כלי. כלפיתורת כפופים מתכת של ווים תלויים צדדיו ומשני עץ של קצת רחב מקנה עשויים מאזניים

הווים. לאותם הכוונה - כאן שנאמר ו"משקולת" הנשקלים, הדברים בהם לתלות פשוט.מעלה עץ כלי שהוא פי על ואף
.מתכת מכלי חלק נעשה הקנה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

וגם  )שהרי כל אחד מישראל חייבוהו  בו כותב ע"ד המצב העגום במחנו הט'  במענה על מכתבו 

זיכוהו אנשי כנסת הגדולה לאמר: נשמה שנתת בי טהורה היא( ובפרט בשטח החינוך, אשר לכן עלה בדעתו 
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ה'תשע"א טבת ה' ראשון יום

 
 

מּתכֹות ּכלי מקּבלין1ּכל - עצמן ּבפני ׁשם להן ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
והּנגר הּדלת מן חּוץ והּפֹותה2טמאה, ׁשּתחת3והּמנעּול ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
והּצּנֹור והּקֹורה והּציר לּקרקע4הּציר עּׂשּויין ׁשאּלּו מּפני ;5 ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ

העץ את לׁשּמׁש קדם6אֹו ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
מתטּמא7ׁשּיּקבעּו אינֹו - לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשל עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבפני
טמא8ּפרמּבּיא מּכאן9- הּבהמה לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

מּפני עצמן, ּבפני טמאה מקּבלין ואין טהֹורין, - ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻּומּכאן
חּבּורֹו ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם מקּבל10ׁשאין הּכל - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

.11טמאה ְָֻ
האדם לחיי על ׁשּמּניחין ּברזל ׁשל ּבׁשעת12טּסין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבפני ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמלחמה
מים13עצמן קּבּול ּבית ּבהן יׁש ואם ּככל14. מתטּמאין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

קּבּול .15ּכלי ְִֵ
ּכקדרה העּׂשּוי ונפסק16נזם מלמעלה וכעדׁשה מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּלֹו הּקדרה לּה17- יׁש ׁשהרי עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
והעדׁשה קּבּול, מּפני18ּבית עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

והּצנירה עצמּה, ּבפני ׁשם לּה נכנסת19ׁשּיׁש ׁשהיא ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
עצמּה ּבפני טמאה מקּבלת אינּה באף אֹו הּנזם20ּבאזן היה . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

אׁשּכֹול ּכמין ּבית22ונפרק21עּׂשּוי ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור, - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

ראּוי אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגיר לכל ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָקּבּול,
מּׁשּנפרק.23לתכׁשיט ְְְִִִֶַַ

היא - אחת ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָטּבעת
עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ּבירית, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּנקראת
טּבעת אֹו הּכלים טּבעת ּכמֹו אּלא ּתכׁשיט, ּכלי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָצּורת
ׁשּמּׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ּכתפיו. ּבין ּבּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּקֹוׁשר

לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת וׁשלׁשלת ּברגליהן -24הּבנֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
הּנקראין והן הּבנֹות. ּתכׁשיטי ׁשהן מּפני טמאה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻמקּבלין

ְִָּכבלים.
חליֹות ׁשל אֹו25קטלא צמר ׁשל ּבחּוט והם מּתכת, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻ

ׁשּכל טמאה, מקּבלֹות החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻׁשל
עצמֹו ּבפני ּכלי ואחד מּתכת26אחד ׁשל ׁשּלּה החּוט היה . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זכּוכית, ׁשל אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֻוהחליֹות
עצמֹו ּבפני מתטּמא זֹו הרי - קּים והחּוט החליֹות .27ונׁשּברּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

קטלא קטּנה28ׁשירי צּואר ּכמלא -29. ְְְְִֵַַַַָָָֹ
מּפני טמאה, מקּבלין ואין טהֹורין מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּכל

עצמן ּבפני ׁשם להם הּמחם30ׁשאין מּכּסּוי חּוץ ּומּכּסּוי31, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
רֹופאין32טני האסּפלנית33ׁשל את ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני ;34, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָ

קּבּול. ּכלי ְֲִִַָנעּׂשה
זה הרי - מראה ועּׂשהּו ּולטׁשֹו ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכּסּוי

טמאה .35מקּבל ְְֵַָֻ
הּמׁשקֹולֹות והן36ּכל טמאה. מקּבלֹות מּתכֹות ׁשל ְְְְְִֵֶַַַָָָֻ

ׁשל אּונקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה אּונקּיֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּנקראין
טמאה מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות האּונקּיֹות37ּברזל מּפני , ְְְְְְְִֵֵֶַַָָֻ

ּבֹו מֹוכרי38הּתלּויֹות ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ
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.ב משנה י"א פרק עץ.כלים של לשער בריח המשמש ברזל של ובהמוט בקרקע שמשקיעים מתכת של כוס כעין
הבית"). לדלתות "והפותות ט: ז, (במלכיםֿא הדלת ציר את בקרקע.משימים להניח המחוברהעשוי בידינו: הוא כלל

כקרקע. הוא הרי ומנעול.לקרקע בקרקע.נגר לקבעם כדי מלכתחילה שנעשו עלמפני שנותנים רסן הוא פרומביא
עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך שמכניסים ברזל חתיכת ובו הבהמה הבהמהפי הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני

עצמו. בפני שם לו לרסן.ויש מחוברים חלקיו.כשהם כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע להגןואם
החזה. את לכסות ברזל לוחות רבינו מפרש במשנתנו הראש.עליו. את המכסה הברזל מכובע חלק הם אלה טסים

.במלחמה עצמו.לשתות בפני שם לו שאין פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי מזה, מורכבלמדנו
חלולה. כקדירה תבניתו התחתון והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו עדשה בצורת עשוי העליון החלק חלקים, משני

.עצמה בפני שם לה קיבול.שאין בית לה עצמו.שאין בפני שם ולא קיבול בית לה כשהיאשאין אבל
שלם. מכלי כחלק היא הרי לנזם ענבים.מחוברת אשכול בתבנית יחד דבוקים מתכת מזה.גרגירי זה הגרגירים נפרדו

.טומאה מקבל אדם שתכשיט נתבאר ו הלכה ח פרק מלפסועלמעלה עליהן מעכבת שהשלשלת מפרש, שם בגמרא
מדודות. פסיעות לפסוע לבנות נאה גסות. בצוואריהן.פסיעות הנשים קושרות זה ותכשיט נקובים, וכסף זהב גרגירי

.כסף או זהב של אחת חולייא צווארן על התולות נשים ישנן הצוואר, על לתלותה לתכשיט קושרותראוייה לפעמים
לקישוט. הצוואר על כסף או זהב שנקרעה.חוט בגילקטלא קטנה ילדה של צווארה סביב לקשור כדי נשאר אם

תכשיט. עצמם שהם וזהב כסף בחוט המדובר לקישוט. כמשמשימתאים דינם ולפיכך בלבד הכלים את לכסות רק ומיועדים
עצמו.כלים. בפני ככלי מיחם בכיסוי להשתמש שרגילים חכמים ידעו גדול. סל.קומקום = רוקחיםטנא הרופאים

מתכת. של גדול בכלי התרופות לשימוש.את מוכנות אחרות ותרופות עליהרטייה ויש האדם את משמשת שהמראה
שם. כחכמים פסק כלי. כלפיתורת כפופים מתכת של ווים תלויים צדדיו ומשני עץ של קצת רחב מקנה עשויים מאזניים

הווים. לאותם הכוונה - כאן שנאמר ו"משקולת" הנשקלים, הדברים בהם לתלות פשוט.מעלה עץ כלי שהוא פי על ואף
.מתכת מכלי חלק נעשה הקנה



פ             
  

צמר ּומֹוכרי מקּבל39ּפׁשּתן אינֹו ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבֹו קבּועֹות האּונקּיֹות ׁשּיהיּו עד .40טמאה ְְְְְִֶַָָֻ

ׁשהחזירן41מׁשקלֹות ּפי על אף ּבהן42ׁשּנׁשּתּברּו, וׁשֹוקל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
טמאה מקּבלין אינן מהן43- יחד ׁשליׁשי44. ליטרין, חצאי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻ

טמאה מקּבלין אּלּו הרי - ליטרין רביעי .45ליטרין, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָֻ
והתקינּה46סלע מקּבלת47ׁשּנפסלה - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ְָֻטמאה.
ּכּתפים ׁשל טהֹורה48אּונקלי רֹוכלים49- וׁשל ,50- ְְְְְִִִֶֶַָָ

הּמּטה51מתטּמאה נקליטי ׁשל אּונקלי טהֹורה52. וׁשל53- , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מתטּמאה54ּדרּגׁש ּבּה55- ׁשּצדין הּצּידים ּכּורת ׁשל אּונקלי . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
טהֹורה56הּדגים ׁשּדה57- וׁשל ׁשל58, אּונקלי מתטּמאה. - ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
טהֹורמנֹורֹות - מתטּמא59העץ - ׁשלחן וׁשל הּכלל:60, זה . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּתֹורה מן עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי הרי61ּכל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
טמאה; מקּבלת ׁשּלֹו וׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻהאּונקלי

עץ ּוכלי עץ ּכלי ּפׁשּוטי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֻּוכלי
והּׁשלׁשלת מּתכת ׁשל אּונקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבאים

ואחת אחת וכל טמאה. מקּבלֹות אינן עצמּה62ׁשּלֹו 63ּבפני ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
אּלא עצמֹו, ּבפני ּכלי הּׁשלׁשלת אֹו האּונקלי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטהֹורה,

ּכלי ּכמקצת הן ׁשּבּכתלים64הרי אּונקלי ואפּלּו ׁשּתֹולין65. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
טהֹורה - ּבהן וכּיֹוצא והּבגדים הּכלים .66ּבּה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

נעילה ּבית ּבּה ׁשּיׁש מתטּמאה67ׁשלׁשלת והעּׂשּויה68- , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
טהֹורה69לכפיתה -70. ְְִִָָ

סיטֹונֹות ׁשל נֹועלין71ׁשלׁשלת ׁשהן מּפני מתטּמאה, - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
עּׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; את ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבּה

לנֹוי .72אּלא ְֶָ
קרקע מֹוׁשחי ׁשל ׁשּתֹוקעין73ׁשלׁשלת ויתדֹותיהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַ

טמאה מקּבלֹות - ׁשּמֹוׁשחין ּבׁשעה מקֹוׁשׁשי74ּבּקרקע וׁשל ; ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻ
העץ75עצים את מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי טהֹורה, -76. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
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.האונקיות בלי ישקלו לא כי הצורך, בעת ולהחזירן לשקול שגמרו אחר האונקיות את להסיר ודרכם גדולים, שלהם מאזניים
הכלי. מן כחלק טומאה מקבל הוא בעץ תלויות שהן שבזמן רבינו, מדקדקיםואומר אינם עצמם, לצרכי ששוקלים בתים בעלי

של קבוע חלק אינו העץ כן ואם עצמו, העץ על הנשקל הדבר את ותולים האונקיות, בלי לפעמים שוקלים הם ולכן במשקל כך כל
קבועות הן אם אלא לגביהם העץ בטל לא האונקיות את לפעמים כשתולים אפילו ולפיכך עצמו, בפני פשוט עץ כלי אלא הברזל,
ולפיכך בעץ להן המיוחד במקום הניתלות באונקיות תמיד ומשתמשים מדוייק משקל על מקפידים למכור כדי השוקלים אבל בו,
פירושנו הנשקלים. הדברים את בתוכן שנותנים המאזניים כפות היינו שאונקיות מפרש [הר"ש תלויות. שהן זמן כל אחד, ככלי הכל

במשנה]. רבינו של ביאורו פי על המשאות.הוא את כנגדם ששוקלים אונקיות) (לא ממש אתמשקלות יחד צירף
השבירה.שבריהם. לפני כמו למלאכתם ראויים חצישאינם של משקל שתשמש ליטרא חצי שמשקלה חתיכה קבע

הליטרא. רביע או שליש וכן שבורים.ליטרא בלתי חדשים משקלות שהם ארבעהלפי שווה עתיק, כסף של מטבע
רומיים. ולכווןדינרים לתקנו וצריך נשבר או נשחק אם כגון בגופו, מעשה ידי על תיקון בלי למשקל ראוי אינו כשהסלע המדובר

הלכה ח בפרק למעלה שנאמר כמו טומאה, קבלת לעניין כלי לעשותו מחשבה מספיקה - מעשה מחוסר אינו אם אבל משקלו, את
דברים בו לשקול אסור אבל וכדומה, וזהב כסף נגדו לשקול שהכוונה הר"ש [כתב במחשבה". לטומאה יורדים הכלים "כל י:
ומכביד במתכת נדבק שהשמן מפני והטעם, מתכת". של משקלות עושין "אין ב: פט בתרא בבבא שאמרו כמו שמן, כגון הנדבקים

משקלן]. אתאת שמים כתפיהם) על משאות הנושאים (=סבלים והכתפים ראשיו, בשני בו תלויות ואונקלאות ארוך עץ מוט
לאחוריהם. ואחד לפניהם אחד שק ותולים הכתף על משמשתהעץ והאונקלי הכתף על המונח העץ הוא הכלי שעיקר מפני

העץ. כלי בושם.את קיבולמוכרי בית לו יש כן ואם סחורתם, את בה ונותנים במוט קערה כעין חוקקים הרוכלים
מקבל קיבול בית לו שיש מתכות שכלי ב) (בהלכה למעלה ואמרנו קיבול בית יש עצמה שלאונקלי מפרשים ויש טומאה. ומקבל

עצמו. בפני שם לו שאין פי על אף בראשיטומאה, למרגלותיה. ואחד המטה למראשותי אחד העומדים עץ של עמודים שני
סדין. עליו ופורסים ארוך מוט מניחים שעליהם מתכת ווי קבועים (האונקלות)העמודים והווים עיקר הם והמוט הנקליטים

עץ. כלי פשוטי כמשמשים לגביהם אתבטלים בהן וקושרים ברזל של אונקלאות תחובות המיטה בארוכות עור. של מיטה
עליו. ששוכבים בעור הקבועות קטן,הרצועות ערש היינו שדרגש במשנה מפרש רבינו טומאה. מקבל עצמו העור שמצע מפני

עור. של הם ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין ההבדל טעם פירש לא ומפרשאבל אקון", "של במשנה:
שהדגים כמלכודת עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים חבלים בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ של תיבה רבינו

לצאת. יכולים ואינם לתוכה למעלהנכנסים (ראה טומאה מקבלת ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים כוורת
הכוורת. לגבי טפלה היא שהרי טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה, האונקלי גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק

הייתה ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו: ד הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים מחזיקה שאינה תיבה
טהורה]. - במידה השמןבאה שבו הנר, את עליה ומעמידים קיבול בית לה אין עצמה פרקהמנורה למעלה נתבאר והפתילה,

טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה שםד נתבאר
הכלים. ואת האדם את משמש שהוא מפני טומאה, מקבל והמחוברששולחן טמא - לטמא "המחובר סתם: כתוב במשנה

מתטמא. אינו מדרבנן טומאה שמקבל לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים את הוסיף ורבינו טהור", - שלשלתלטהור
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל כלי של בכלי.ואונקלי מחוברת שאינה מכלי.בזמן חלקכחלק שאינה

טומאה.מכלי. מקבל אינו לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברת שהיא שלשלתמפני ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי נותנים האדם.כזו לצורך כלי הקופיםשהוא בצוואר שקושרים

לנוי. והכלבלבים וחיה.הקטנים בהמה של תכשיט שהיא החנויות.מפני דלתות את בהם רבאלסגור באליהו
לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה השלשלת את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני קרקע,מנמק, מודדי

עצמן.מהנדסים. בפני שם להן ויש האדם את משמשות הן עצים.שהרי חבילת בה עיקר.לקשור והעץ

             
  

טפחים ארּבעה - גדֹול ּדלי סמּו77ׁשלׁשלת מּמּנה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
והּׁשאר הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי, עם מתטּמאה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹלּדלי
- קטן ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים .78עּׂשרה ְֲִָָָ
והּקנטר והּסּדן, מּתכת, ׁשל ּבּנאי,79הּכּדּור ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

חרׁש80והּדקר נּפח81ׁשל ׁשל וחמֹור והמטלטלת82, ,83 ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּבהם ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכירים ּבּנאים, ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָוהּמׁשקֹולֹות

והאפרּכס ּבֹו84הּזיתים, ׁשּכֹורתין והאֹולר מּתכת, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּתכת, ׁשל והּקלמֹוס קנה, ׁשל הּקלמֹוס ראׁש ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻהּסֹופרים

מקּבלין85והּכן אּלּו ּכל - הּסֹופרים ּבֹו ׁשּמּׂשרטטין והּכּנא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ
עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻטמאה,

 
ּבהן ׁשּמחזיקין אֹותןמסמרֹות לתקע העּׂשּויין הּתקרה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

אֹותן ׁשּתֹוקעין הּמסמרֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבעצים
- עצמֹו ּבפני ּכלי להיֹות התקינֹו ואם ּבהן. לתלֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּבּכתלים
ונֹועל ּפֹותח להיֹות ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻמקּבל
אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו אֹו הּפתילה, את להֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבֹו
את ּבֹו לפּתח התקינֹו טמאה. מקּבל זה הרי - חמֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻׁשל

ׁשּיצרפּנּו. עד טהֹור, - ְְִִֶֶֶַָָהחבית
מקּבל אינֹו - הּפתח לׁשמירת ּבסימן העּׂשּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמסמר

- והּכיס הּמאזנים ּבֹו ׁשּתֹולה ׁשלחני ׁשל מסמר וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻטמאה.
ׁשּמסמרין ּפי על אף טהֹורֹות. - הּמגרדֹות ּתלֹויי וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָטהֹור.

הּתקיעה. מסמרֹות מּׁשאר ּבצּורתן מׁשּנין ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻאּלּו
.טמאה מקּבל - ׁשּמּקיזין הּכלי והּוא הּגרע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמסמר

טהֹור. - הּׁשעֹות אבן ׁשל ְֵֶֶֶַַָָּומסמר
ׁשּמכניס ׁשּפּוד ּכעין האר הּמסמר והּוא הּגרּדי, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמסמר

- חּוטים עליה ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבֹו
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

,מּתכת ׁשל העל ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות ּכלי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, את המקּבלֹות והּכנפים ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּקטרב,
והענּבֹול, והּתמחּויֹות, והּמחּגר, ,והּסֹומ הּבהמה, ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָצּוארי
ּבעגלה: טהֹורים ואּלּו ּכּלם. את המחּבר ּומסמר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻוהּצנירה,
והּׁשפֹופרֹות לנֹוי, העּׂשּויין ּוכנפים המצּפה, עץ ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהעל
והּסֹובב ּבהמה, צּוארי ׁשּבצד והאבר הּקֹול, את ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמׁשמיעֹות
- ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין. והּטּסין ּגלּגל, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשל

ְִטהֹורין.
אף ּגרֹוסֹות, ׁשל ארֹון טמאה. מקּבל - הּבד ּבית ְְְֵֵֶַַַַַַָָָֻעקרב

- מּתכת ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם טהֹור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

טמאה. מקּבלת זֹו ְְֲֵֶֶַָֻהרי
:ּכלים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻריחים

ּכברה. ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ְְְִִִִִִַָָָמּׁשּום
אינּה - ּבּתים ּבעלי ׁשל ׁשּבּמגּדל מּתכת ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדלת

מּפני טמאה, מקּבלת - רֹופאים וׁשל טמאה; ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻמקּבלת
הּמסּפרים. את ּבּה ותֹולה האסּפלנית את ּבּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּניחים

מקּבלין - הּקדרה את ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָטּסין
טהֹורין. - ּבּכירה והּקבּועין ְְְְִִִַַָָֻטמאה,

;טמאה מקּבלין - הּפתילה את ּבהן ׁשּממע ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמלקחים
מקּבלֹות אינן - מלמעלה הרחים את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּצּנֹורֹות

לחּזק. אּלא עּׂשּויֹות ׁשאינן מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻטמאה,
מּתכת ׁשל היתה אם הּדלתֹות: ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָקלֹוסטרא

טהֹורה. - מּתכת ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; -ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
.טמאים - והּפּורנא ְְְִִֵַַָהּפין
הע את מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי טהֹורה, - מּתכת ׁשל ץ.ּפּקה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
- מּתכת ׁשל וחליל וסמפֹוניא והּמּקל והּפימא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּכֹוׁש

חּוץ טהֹורין; - מּתכת ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין
ּפי על אף ּכנפים, קּבּול ּבית ּבּה היה ׁשאם הּסמפֹוניא, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמן

טמאה. - מצּפה ְְִֵֶָָֻׁשהיא
יֹודע אין אם חליֹות: חליֹות ׁשּמפּצלת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֻֻֻהחצֹוצרת

מחּברת; ּכׁשהיא טמאה מקּבלת זֹו הרי - אּמן אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻלהחזירּה
טמאה. מקּבלת אינּה - ּולהחזירּה לפרקּה הּכל יכֹולין ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻואם

מקּבל - ּתקיעה ּבׁשעת עליו הּפה ׁשּמּניחין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּקצה
מקּבל אינֹו - הרחב האחר והּקצה עצמֹו; ּבפני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻטמאה
ּבֹו: ּכּיֹוצא טמא. הּכל - חּבּור ּובׁשעת עצמֹו; ּבפני ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹֻטמאה
ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אינן - עצמן ּבפני מנֹורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻקני
עצמן; ּבפני מתטּמאין - והּבסיס ׁשּלּה הּפרח לוי; ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהן

טמא. הּכל - חּבּור ְִִֵַַָֹּובׁשעת
ׁשל לׁשֹונֹות ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ׁשהיא החּצים, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָקֹורת

האסּורים ּברגלי אֹותּה וׁשּמּניחים טמאה; מקּבלת - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמּתכת
לחֹור ׁשּניה ׁשעּׂשה מגרה טמאה. מקּבל - והּקֹולר טהֹורה. -ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
טמאה. מקּבלת אינּה - ּבּה ׁשּמׁשּתּמׁש ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּדלת,
עד ּבטמאתּה זֹו הרי - הּדלת לחֹור עּׂשאּה מּׁשּנטמאת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻואם
מן ּבין מלמּטה ּבין מלמעלה ּבין הפכּה, ּבמסמר. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבעּנה

טהֹורה. - ְְִַָָהּצדדים

  
טמאה יקּבל ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה

ּׁשהּוא. מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר ְְְִִִֶַַַָֹֻאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כי שהם מפני טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים טפחיםארבעה מארבעה למעלה אבל ככלים, דינן הכלים וידות לדלי ד
הכלי. לצורך הדלי.אינה מן היד את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול דלי של שםשלשלת משנה

העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו אמה כמו ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד חדה.פרק חתיכתנגר.יתד
לפניו. המונחת המתכת על בפטיש ומכה עליו רוכב והנפח חמור בתבנית והבנאיםברזל בחוט תלוייה מתכת חתיכת

קצת. אחרת בצורה עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל. את ליישר כדי בה, רחבמשתמשים ריחיים של כלי
שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש את ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע והולך מלמעלה

הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה אתאת ליישר הסרגל את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים
"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח הקו.



פי              
  

טפחים ארּבעה - גדֹול ּדלי סמּו77ׁשלׁשלת מּמּנה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
והּׁשאר הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי, עם מתטּמאה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹלּדלי
- קטן ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים .78עּׂשרה ְֲִָָָ
והּקנטר והּסּדן, מּתכת, ׁשל ּבּנאי,79הּכּדּור ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

חרׁש80והּדקר נּפח81ׁשל ׁשל וחמֹור והמטלטלת82, ,83 ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּבהם ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכירים ּבּנאים, ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָוהּמׁשקֹולֹות

והאפרּכס ּבֹו84הּזיתים, ׁשּכֹורתין והאֹולר מּתכת, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּתכת, ׁשל והּקלמֹוס קנה, ׁשל הּקלמֹוס ראׁש ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻהּסֹופרים

מקּבלין85והּכן אּלּו ּכל - הּסֹופרים ּבֹו ׁשּמּׂשרטטין והּכּנא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ
עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻטמאה,

 
ּבהן ׁשּמחזיקין אֹותןמסמרֹות לתקע העּׂשּויין הּתקרה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

אֹותן ׁשּתֹוקעין הּמסמרֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבעצים
- עצמֹו ּבפני ּכלי להיֹות התקינֹו ואם ּבהן. לתלֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּבּכתלים
ונֹועל ּפֹותח להיֹות ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻמקּבל
אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו אֹו הּפתילה, את להֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבֹו
את ּבֹו לפּתח התקינֹו טמאה. מקּבל זה הרי - חמֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻׁשל

ׁשּיצרפּנּו. עד טהֹור, - ְְִִֶֶֶַָָהחבית
מקּבל אינֹו - הּפתח לׁשמירת ּבסימן העּׂשּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמסמר

- והּכיס הּמאזנים ּבֹו ׁשּתֹולה ׁשלחני ׁשל מסמר וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻטמאה.
ׁשּמסמרין ּפי על אף טהֹורֹות. - הּמגרדֹות ּתלֹויי וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָטהֹור.

הּתקיעה. מסמרֹות מּׁשאר ּבצּורתן מׁשּנין ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻאּלּו
.טמאה מקּבל - ׁשּמּקיזין הּכלי והּוא הּגרע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמסמר

טהֹור. - הּׁשעֹות אבן ׁשל ְֵֶֶֶַַָָּומסמר
ׁשּמכניס ׁשּפּוד ּכעין האר הּמסמר והּוא הּגרּדי, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמסמר

- חּוטים עליה ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבֹו
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

,מּתכת ׁשל העל ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות ּכלי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, את המקּבלֹות והּכנפים ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּקטרב,
והענּבֹול, והּתמחּויֹות, והּמחּגר, ,והּסֹומ הּבהמה, ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָצּוארי
ּבעגלה: טהֹורים ואּלּו ּכּלם. את המחּבר ּומסמר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻוהּצנירה,
והּׁשפֹופרֹות לנֹוי, העּׂשּויין ּוכנפים המצּפה, עץ ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהעל
והּסֹובב ּבהמה, צּוארי ׁשּבצד והאבר הּקֹול, את ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמׁשמיעֹות
- ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין. והּטּסין ּגלּגל, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשל

ְִטהֹורין.
אף ּגרֹוסֹות, ׁשל ארֹון טמאה. מקּבל - הּבד ּבית ְְְֵֵֶַַַַַַָָָֻעקרב

- מּתכת ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם טהֹור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

טמאה. מקּבלת זֹו ְְֲֵֶֶַָֻהרי
:ּכלים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻריחים

ּכברה. ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ְְְִִִִִִַָָָמּׁשּום
אינּה - ּבּתים ּבעלי ׁשל ׁשּבּמגּדל מּתכת ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדלת

מּפני טמאה, מקּבלת - רֹופאים וׁשל טמאה; ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻמקּבלת
הּמסּפרים. את ּבּה ותֹולה האסּפלנית את ּבּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּניחים

מקּבלין - הּקדרה את ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָטּסין
טהֹורין. - ּבּכירה והּקבּועין ְְְְִִִַַָָֻטמאה,

;טמאה מקּבלין - הּפתילה את ּבהן ׁשּממע ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמלקחים
מקּבלֹות אינן - מלמעלה הרחים את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּצּנֹורֹות

לחּזק. אּלא עּׂשּויֹות ׁשאינן מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻטמאה,
מּתכת ׁשל היתה אם הּדלתֹות: ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָקלֹוסטרא

טהֹורה. - מּתכת ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; -ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
.טמאים - והּפּורנא ְְְִִֵַַָהּפין
הע את מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי טהֹורה, - מּתכת ׁשל ץ.ּפּקה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
- מּתכת ׁשל וחליל וסמפֹוניא והּמּקל והּפימא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּכֹוׁש

חּוץ טהֹורין; - מּתכת ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין
ּפי על אף ּכנפים, קּבּול ּבית ּבּה היה ׁשאם הּסמפֹוניא, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמן

טמאה. - מצּפה ְְִֵֶָָֻׁשהיא
יֹודע אין אם חליֹות: חליֹות ׁשּמפּצלת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֻֻֻהחצֹוצרת

מחּברת; ּכׁשהיא טמאה מקּבלת זֹו הרי - אּמן אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻלהחזירּה
טמאה. מקּבלת אינּה - ּולהחזירּה לפרקּה הּכל יכֹולין ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻואם

מקּבל - ּתקיעה ּבׁשעת עליו הּפה ׁשּמּניחין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּקצה
מקּבל אינֹו - הרחב האחר והּקצה עצמֹו; ּבפני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻטמאה
ּבֹו: ּכּיֹוצא טמא. הּכל - חּבּור ּובׁשעת עצמֹו; ּבפני ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹֻטמאה
ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אינן - עצמן ּבפני מנֹורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻקני
עצמן; ּבפני מתטּמאין - והּבסיס ׁשּלּה הּפרח לוי; ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהן

טמא. הּכל - חּבּור ְִִֵַַָֹּובׁשעת
ׁשל לׁשֹונֹות ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ׁשהיא החּצים, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָקֹורת

האסּורים ּברגלי אֹותּה וׁשּמּניחים טמאה; מקּבלת - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמּתכת
לחֹור ׁשּניה ׁשעּׂשה מגרה טמאה. מקּבל - והּקֹולר טהֹורה. -ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
טמאה. מקּבלת אינּה - ּבּה ׁשּמׁשּתּמׁש ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּדלת,
עד ּבטמאתּה זֹו הרי - הּדלת לחֹור עּׂשאּה מּׁשּנטמאת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻואם
מן ּבין מלמּטה ּבין מלמעלה ּבין הפכּה, ּבמסמר. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבעּנה

טהֹורה. - ְְִַָָהּצדדים

  
טמאה יקּבל ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה

ּׁשהּוא. מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר ְְְִִִֶַַַָֹֻאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כי שהם מפני טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים טפחיםארבעה מארבעה למעלה אבל ככלים, דינן הכלים וידות לדלי ד
הכלי. לצורך הדלי.אינה מן היד את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול דלי של שםשלשלת משנה

העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו אמה כמו ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד חדה.פרק חתיכתנגר.יתד
לפניו. המונחת המתכת על בפטיש ומכה עליו רוכב והנפח חמור בתבנית והבנאיםברזל בחוט תלוייה מתכת חתיכת

קצת. אחרת בצורה עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל. את ליישר כדי בה, רחבמשתמשים ריחיים של כלי
שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש את ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע והולך מלמעלה

הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה אתאת ליישר הסרגל את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים
"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח הקו.



פב             
  

הּוא עדין - מלאכּתֹו מעין לעּׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּכל
והרי ׁשּנׁשּבר מּתכת ׁשל ּכלי ּכיצד? ׁשלם. ּכלי וחׁשּוב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכלי
- הּקמקּום ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאֹות יכֹול ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֻהּוא
ּכדי - הּלפס סלעים. לקּבל ּכדי - הּמחם חּמין. ּבֹו לחם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי
ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי - הּקיתֹון מּתכת. ׁשל קיתֹונֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַלקּבל
למד ּכדי - הּׁשמן מּדֹות וכן הּיין. ּבהן למד ּכדי - הּיין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּדֹות
נקבים ׁשלׁשה ּבּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל מסּננת הּׁשמן. ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבהן
מעין מׁשּמׁשת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - זה לתֹו זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּלמּטה
- ּכקּורנס ׁשהיא ּפי על אף ּכּפּה, ׁשּנּטלה מגרפה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמלאכּתּה.
הּקּורנס, מעין אּלא מלאכּתּה מעין עֹוּׂשה ׁשאינּה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָטהֹורה;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכקּורנס. ּבּה לתקע נעּׂשית לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹוהיא

ּבמקֹום ׁשלׁש ּבֹו נׁשּתּיר אם ׁשּניו, ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמסרק
לפי טהֹור, - הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. - ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאחד
לסרק, מֹועלת אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן, ּבֹו לסרק יכֹול ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאינֹו
נּטלּו טהֹור. - מּתכת ּבכלי מלאכּתֹו מעין עֹוּׂשה ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוכל
והתקינּה אחת טמאֹות. - למלקטת ועּׂשאן ׁשּתים הּמסרק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמן
ואם טמאה. מקּבלת - לרּקּום החּוט עליה ללּפף אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלּנר
זֹו הרי - התקינּה ׁשּלא ּפי על אף ּוגדֹולה, עבה הּׁשן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיתה

עצמּה. ּבפני ְְְִִֵֵַַָמתטּמאת
;טמא - ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמסרק

טהֹור. - אחת ּבֹו ְִֵַַַָנׁשּתּיר
ׁשהרי טמאין, - קּימת ׁשּלהן ואּונקלי ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּכדּומים

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. - מּבינתים אחת ׁשן ׁשּנּטלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמגרה

ּבּנׁשאר. לגר אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ּבמקֹום הּסיט ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמלא
עדין - ׁשּנפּגמּו והּמקּדח והּמפסלת והאזמל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּמעצד

לׁשנים ׁשּנחלקּו וכּלן טהֹורין. - חּסּומן נּטל טמאה. ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻֻמקּבלין
ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו ׁשהרי הּמקּדח, מן חּוץ טמאין; -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהרּונקי

ּכלי. ְְִִָמקצת
יד ּומּגל והרמח מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹהּסיף

וזּוג ּבּתים ּבעלי ׁשל קטּנים מסּפרים וזּוג קציר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּומּגל
מקּבל מהן חלק ּכל - ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרים

מלאכּתֹו. מעין עֹוּׂשה ׁשהּוא מּפני ְְְְִֵֵֵֶֶַָֻטמאה,
מעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמסּפרים

ּבדחק. אּלא הּׂשער ְֵֶֶַַָָֹאת
מעין מׁשּמׁש אם לרחּבֹו, טהֹור; - לארּכֹו ׁשּנחלק ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשריֹון

ואינֹו מּׁשּיבלה טהרתֹו? מאימתי טמא. - ראׁשֹונה ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכּתֹו
מלמעלה אם רּבֹו: ּבֹו ונׁשּתּיר ּבלה מלאכּתֹו. מעין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻמׁשּמׁש
חליא ועּׂשה מּמּנּו קּצץ טהֹור. - מּלמּטה ואם טמא, -ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַָֻלתכׁשיט
עֹוּׂשי וׁשל נּפחים וׁשל זֹוגין וׁשל זהבים ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשפֹופרת

מׁשּמׁשת אם לרחּבּה: טהֹורה; - לארּכּה ׁשּנחלקה ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָזכּוכית
טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ראׁשֹונה מלאכּתּה ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָמעין

זכּוכית עֹוּׂשי וׁשל רֹופאים וׁשל סּפרים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכלבּיא
מּפני טמאה, - נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנחלקה
ּבּה חֹותה ועכׁשו הּגחלים] את ּבּה [חֹותה ּבּתחּלה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

הּגחלים. ִֶֶַָאת

אינּה אם ׁשּנּטׁשטׁשה: אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמראה
עדין - הּפנים רב מראה היתה טהֹורה; - הּפנים רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא
ואם טהֹורה. - עקצּה אֹו הּנקּוב קצתּה ׁשּנּטל ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמחט

מחט אבל טמאה. - ּבּה לרקם החּוט עליה ללּפף ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹהתקינּה
רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - הּנקּוב קצתּה ׁשּנּטל ּׂשּקין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

הּׁשני. ִֵֶַַָּבּקצה
ּבהן וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמחט

ׁשּנּטל ּבין ׁשּלּה הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין הרֹוקמין, ׁשעֹוּׂשין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
הּתפירה. מלאכתּה ׁשאין טמאה, - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻעקצּה

,טהֹורה - הּתפירה מעּכבת אם חלּודה: ׁשהעלתה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחט
טמאה. - לאו ְְִֵָָואם

והׁשחיזן ׁשפאן טהֹורין; - חלּודה ׁשהעלּו והּסּכין ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּסיף
ׁשּפׁשטּה צּנֹורא וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו טהֹורה;- - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֻ
היׁשנה. לטמאתּה חזרה - ְְְְְַָָָָָָָָֻּכפפּה

- ארכּבֹותיו; מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻמפּתח
- ּגּמֹו מּתֹו ׁשּנׁשּבר ּגם ּכמין העּׂשּוי מפּתח וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָטהֹור.
מעין מׁשּמׁשין אינן והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור.
מפּתח. הּוא ׁשעדין טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבּה היּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמלאכּתן.
טמא - הּנקבים נסּתמּו הּנקבים; מּפני טמא - הּׁשּנים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָנּטלּו
ׁשּנפרצּו אֹו הּנקבים ונסּתמּו הּׁשּנים נּטלּו הּׁשּנים. ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָמּפני

טהֹור. - זה לתֹו זה ְְִֶֶַָָהּנקבים
ּובראׁשֹו הּדׁשן ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכלי

ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה הּבּׂשר: ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשני
ּכּפֹו ׁשּנּטלה מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָנּטלּו
העין; ּבֹו ׁשּכֹוחלים הּזכר מּפני טמא - הּכחֹול ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּגֹורפין

הּכף. מּפני טמא - הּזכר ְִִֵֵַַַַָָָנּטל
הּׁשני ּובּקצה עליו לצלֹות ּכסבכה ּכף אחד ׁשּבראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלי

נּטלה האׁש: מעל אֹו הּקדרה מן הּבּׂשר מהן להֹוציא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנים
וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּכּפֹו
הּׁשני ּובראׁשֹו האחד ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹעט
- הּמֹוחק נּטל הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָמֹוחקין:
הּנׁשאר ׁשּיהיה והּוא באּלּו. ּכּיֹוצא וכן הּכֹותב. מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא
ׁשּלֹו הּמֹוחק ׁשּנּטל עט ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעּׂשֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָיכֹול
לקׁשרי ׁשּיּגיע ּכדי מארּכֹו נׁשאר אם הּכֹותב, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָונׁשאר
נּטל ּבֹו. ויכּתב ּבֹו ׁשּיאחז אפׁשר ׁשהרי טמא, - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאצּבעֹותיו
- ידֹו ּפס מלֹוא מארּכֹו נׁשאר אם הּמֹוחק, ונׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהּכֹותב
טהֹור. - מּזה ּפחֹות נׁשאר ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטמא,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
- ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא עׁשּפֹו, ׁשּנּטל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻקרּדם

ּבית מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ּבּקּועֹו; ּבית מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָטמא
טהֹור. - מּקֹופֹו נׁשּבר ְְִַַָֻעׁשּפֹו.

נׁשּבר רּבֹו. ׁשּיּנטל עד ּכלי הּוא עדין - ׁשּנפּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֻחרחֹור
טהֹור. - ַָמּקֹופֹו

מסמר ּוכמֹו עב. אר עץ והּוא הּמלמד, הּוא ְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָֹהּמרּדע
ּובּקצה דרבן. נקרא הּברזל וזה מלמעלה, ּבקצתֹו ּתקּוע ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָחד
הּברזל וזה ּבֹו, נכנס והעץ רמח ּכמֹו ּברזל מלמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּׁשני

חרחֹור. ְְִַָנקרא
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- ׁשּנטמאה ׁשפֹופרת, ּכמֹו ׁשהיא מּתכת, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמניקת
לא ּתטהר. העץ עם ויחּברּנה בדלת אֹו ּבמּקל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּיקּבעּנה
טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת אֹו ּבמּקל ּוקבעּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻנטמאה
- ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם מּתכֹות ּכלי ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמקֹומּה;
ּדף ,לפיכ מעּׂשיהם. את ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיּו טמאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבלין
ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו מּתכת ׁשל נחּתֹומין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
ּבין מקּבליהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ּכלי מּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבזה

ּכׁשהיּו. טמאה מקּבלים - ְְְְְִֵֶֶַָָֻּפׁשּוטיהן

ה'תשע"א טבת ו' שני יום

  
עץ מּטמאתן.1ּכלי טהרּו - ׁשּנׁשּברּו עצם ּוכלי עֹור ּוכלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ּכלי ועּׂשה ׁשבריה2חזר את ׁשּקּבץ אֹו ועּׂשהמּׁשבריהם ן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּלא הּטהֹורים הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

מּקדם ּכלי3נטמאּו וכן ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועּׂשה4מּתכֹות וחזר הּתיכן טהרּו. - ׁשּנטמאּו אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

אחרים ּכלים לכלי5מהן ואין היׁשנה. לּטמאה חזרּו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
גמּורה טהרה ׁשלמים6מּתכֹות ּכׁשהם ּבמקוה ׁשּיטּבילם 7עד ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשבּורים. יּׁשארּו ְֲִִָאֹו
סֹופרים מּדברי - היׁשנה לטמאתן מּתכֹות ּכלי .8וחזרת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

היׁשנה? לטמאתן ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על גזרּו מה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּפני
ּבֹו אחר ּכלי מּמּנּו ויעּׂשה ויּתיכּנּו ּכלי לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגזרה
לֹומר: יבֹוא ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא יאמר אם ְִִֶַַַָָָֹּבּיֹום.
נׁשּבר ׁשאם ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבירה
ּבּיֹום ּבֹו טהֹור הּוא הרי - ּכׁשהיה ּכלי מּמּנּו ועּׂשה ,9והּתיכֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
טהֹור הּוא הרי - ּכׁשהיה ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּכ

ׁשמׁש. הערב צריכין הּכלים ׁשאין לֹומר ויבֹואּו ּבּיֹום, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבֹו
עליהם טמאה ּגזרּו החׁשׁש זה .10מּפני ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

אֹו ּבמת ׁשּנטמא ּכלי הּטמאֹות11אחד אם12ּבׁשאר , ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
והּזה ּבמת נטמא ׁשּיטּביל. עד היׁשנה לטמאתֹו חזר - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהּתיכֹו

ּבּׁשליׁשי והּזה13עליו אחר ּכלי ועּׂשאהּו הּתיכֹו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
ׁשּקדם הּזיה ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליו
עד טהרה לֹו ואין .הּתּו ׁשאחר להּזאה מצטרפת ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתּו
ׁשבירה, קדם ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּזה

ׁשּיּתיכּנּו אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה .14אֹו ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא הּטמא15ּברזל מן רב אם : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

- למחצה מחצה טהֹור; - הּטהֹור מן רב ואם טמא; -ְְֱֱִִֵֶֶַָָָָָֹ
טיט16טמא וכן ּבגללים17. ּבכבׁשן18ׁשּבללֹו הּכל וּׂשרף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מּפני טמאה, מקּבל זה הרי - הּטיט מן רב אם ּכלי: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻועּׂשאהּו
טמאה. מקּבל אינֹו - הּגללים מן רב ואם חרס; ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשהּוא

ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות טמאים.20ּבאנ19ּכלי - טמא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
טהֹורין הן הרי - הּטמא האנ מן ּכלים העֹוּׂשה .21אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

מן עׁשּפֹו ועּׂשה הּטהֹור הּברזל מן ׁשעּׂשאהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻקרּדם
מן והּקרּדם הּטהֹור מן עׁשּפֹו עּׂשה טמא. זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻהּטמא
הּמלאכה. עֹוּׂשה אחר הֹול ׁשהּכל טהֹור. זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּטמא

ׁשחסמֹו טהֹור טהֹור22קרּדם - טמא .23ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
טהֹור.24קיתֹון - הּטהֹור מן וׁשּוליו הּטמא מן ׁשעּׂשאהּו ְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

הֹול ׁשהּכל טמא. - הּטמא מן וׁשּוליו הּטהֹור מן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעּׂשאהּו
המקּבל מלאכה25אחר .26העֹוּׂשה ְְֵֶַַַַָָָ

ּכגֹון סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻּכלי
וחזר והּתיכֹו ונׁשּבר ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּנטמא
לטמאתֹו חזר אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻועּׂשה

חזר. לא אֹו ְַַָָָֹהיׁשנה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.א משנה טו ופרק א משנה ב פרק שבירתו.כלים לפני שהיה חוזרת.כמו ואינה לחלוטין פקעה הישנה הטומאה
."כלי ועשה "חזר לדין ולא בלבד טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" שנשברו.המלה הכלים כדוגמת שלא אפילו
.חדשים כלים ועשיית היתוך ידי על אפילו לעולמים, חוזרת שאינה הטומאה,מוחלטת, חזרת מונעת אינה השברים טבילת

גורעת. ולא מוסיפה טבילתם אין טהורים שהם חכמים.מפני שמש.גזירת הערב רבא:לפני [לשון שם. כרבא
יחשוב" שהתיכוהו יודע ואינו שנטמא ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו שמא

בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני בו ומשתמשים שהטבילוהו
יחזרו חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן לצורף ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה שעשתה המלכה

ישנה. ובין.לטומאתן ... אדומהבין פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת טומאת על אלא גזרו שלא כחכמים,
כלים ולעשות ולהתיכם לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים שבעה לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,

הזאה. צריכות שאינן טומאות בשאר אינו זה וחשש ביוםחדשים, אדומה פרה אפר מי עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו בביאורוהשלישי בפירוש כתב וכן ניטהרו. - המהותכים השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו

במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד וזה הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז): י"ד פרק (שם למשנה
ז) משנה (שם במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים כלים ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים". כשהם

למעלה. שהבאנו "נתך" המלה תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין כלי."אין מהם ועשה יחד שהברזלהתיכם פי על אף
למחצה. מחצה על גם ישנה טומאה חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר בכבשןהטמא שרוף מטיט העשוי כלי

טומאה. ומקבל חרס כלי טומאה.הוא מקבלים אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר בהמה. ציפהצפיעי
ציפוי.אותם. למלאכת מתוקנת "טהורין"מתכת כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת וישבתוספתא "טמאין", ובסיפא

מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו, לשיטת טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא. לגירסת כאן רבינו דברי את להתאים
אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות ולא לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת ובסיפא טומאה.

כלי. ממנה (=פלדה).עשה קשה בברזל חודו את הכלי.ציפה לגבי בטל זה דק גדולה.ציפוי השולייםכוס
העיקריים. המקבלים הקיבול.הם מלאכת
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- ׁשּנטמאה ׁשפֹופרת, ּכמֹו ׁשהיא מּתכת, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמניקת
לא ּתטהר. העץ עם ויחּברּנה בדלת אֹו ּבמּקל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּיקּבעּנה
טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת אֹו ּבמּקל ּוקבעּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻנטמאה
- ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם מּתכֹות ּכלי ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמקֹומּה;
ּדף ,לפיכ מעּׂשיהם. את ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיּו טמאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבלין
ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו מּתכת ׁשל נחּתֹומין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
ּבין מקּבליהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ּכלי מּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבזה

ּכׁשהיּו. טמאה מקּבלים - ְְְְְִֵֶֶַָָֻּפׁשּוטיהן

ה'תשע"א טבת ו' שני יום

  
עץ מּטמאתן.1ּכלי טהרּו - ׁשּנׁשּברּו עצם ּוכלי עֹור ּוכלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ּכלי ועּׂשה ׁשבריה2חזר את ׁשּקּבץ אֹו ועּׂשהמּׁשבריהם ן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּלא הּטהֹורים הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

מּקדם ּכלי3נטמאּו וכן ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועּׂשה4מּתכֹות וחזר הּתיכן טהרּו. - ׁשּנטמאּו אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

אחרים ּכלים לכלי5מהן ואין היׁשנה. לּטמאה חזרּו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
גמּורה טהרה ׁשלמים6מּתכֹות ּכׁשהם ּבמקוה ׁשּיטּבילם 7עד ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשבּורים. יּׁשארּו ְֲִִָאֹו
סֹופרים מּדברי - היׁשנה לטמאתן מּתכֹות ּכלי .8וחזרת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

היׁשנה? לטמאתן ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על גזרּו מה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּפני
ּבֹו אחר ּכלי מּמּנּו ויעּׂשה ויּתיכּנּו ּכלי לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגזרה
לֹומר: יבֹוא ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא יאמר אם ְִִֶַַַָָָֹּבּיֹום.
נׁשּבר ׁשאם ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבירה
ּבּיֹום ּבֹו טהֹור הּוא הרי - ּכׁשהיה ּכלי מּמּנּו ועּׂשה ,9והּתיכֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
טהֹור הּוא הרי - ּכׁשהיה ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּכ

ׁשמׁש. הערב צריכין הּכלים ׁשאין לֹומר ויבֹואּו ּבּיֹום, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבֹו
עליהם טמאה ּגזרּו החׁשׁש זה .10מּפני ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

אֹו ּבמת ׁשּנטמא ּכלי הּטמאֹות11אחד אם12ּבׁשאר , ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
והּזה ּבמת נטמא ׁשּיטּביל. עד היׁשנה לטמאתֹו חזר - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהּתיכֹו

ּבּׁשליׁשי והּזה13עליו אחר ּכלי ועּׂשאהּו הּתיכֹו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
ׁשּקדם הּזיה ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליו
עד טהרה לֹו ואין .הּתּו ׁשאחר להּזאה מצטרפת ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתּו
ׁשבירה, קדם ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּזה

ׁשּיּתיכּנּו אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה .14אֹו ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא הּטמא15ּברזל מן רב אם : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

- למחצה מחצה טהֹור; - הּטהֹור מן רב ואם טמא; -ְְֱֱִִֵֶֶַָָָָָֹ
טיט16טמא וכן ּבגללים17. ּבכבׁשן18ׁשּבללֹו הּכל וּׂשרף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מּפני טמאה, מקּבל זה הרי - הּטיט מן רב אם ּכלי: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻועּׂשאהּו
טמאה. מקּבל אינֹו - הּגללים מן רב ואם חרס; ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשהּוא

ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות טמאים.20ּבאנ19ּכלי - טמא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
טהֹורין הן הרי - הּטמא האנ מן ּכלים העֹוּׂשה .21אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

מן עׁשּפֹו ועּׂשה הּטהֹור הּברזל מן ׁשעּׂשאהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻקרּדם
מן והּקרּדם הּטהֹור מן עׁשּפֹו עּׂשה טמא. זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻהּטמא
הּמלאכה. עֹוּׂשה אחר הֹול ׁשהּכל טהֹור. זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּטמא

ׁשחסמֹו טהֹור טהֹור22קרּדם - טמא .23ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
טהֹור.24קיתֹון - הּטהֹור מן וׁשּוליו הּטמא מן ׁשעּׂשאהּו ְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

הֹול ׁשהּכל טמא. - הּטמא מן וׁשּוליו הּטהֹור מן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעּׂשאהּו
המקּבל מלאכה25אחר .26העֹוּׂשה ְְֵֶַַַַָָָ

ּכגֹון סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻּכלי
וחזר והּתיכֹו ונׁשּבר ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּנטמא
לטמאתֹו חזר אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻועּׂשה

חזר. לא אֹו ְַַָָָֹהיׁשנה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.א משנה טו ופרק א משנה ב פרק שבירתו.כלים לפני שהיה חוזרת.כמו ואינה לחלוטין פקעה הישנה הטומאה
."כלי ועשה "חזר לדין ולא בלבד טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" שנשברו.המלה הכלים כדוגמת שלא אפילו
.חדשים כלים ועשיית היתוך ידי על אפילו לעולמים, חוזרת שאינה הטומאה,מוחלטת, חזרת מונעת אינה השברים טבילת

גורעת. ולא מוסיפה טבילתם אין טהורים שהם חכמים.מפני שמש.גזירת הערב רבא:לפני [לשון שם. כרבא
יחשוב" שהתיכוהו יודע ואינו שנטמא ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו שמא

בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני בו ומשתמשים שהטבילוהו
יחזרו חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן לצורף ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה שעשתה המלכה

ישנה. ובין.לטומאתן ... אדומהבין פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת טומאת על אלא גזרו שלא כחכמים,
כלים ולעשות ולהתיכם לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים שבעה לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,

הזאה. צריכות שאינן טומאות בשאר אינו זה וחשש ביוםחדשים, אדומה פרה אפר מי עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו בביאורוהשלישי בפירוש כתב וכן ניטהרו. - המהותכים השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו

במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד וזה הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז): י"ד פרק (שם למשנה
ז) משנה (שם במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים כלים ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים". כשהם

למעלה. שהבאנו "נתך" המלה תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין כלי."אין מהם ועשה יחד שהברזלהתיכם פי על אף
למחצה. מחצה על גם ישנה טומאה חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר בכבשןהטמא שרוף מטיט העשוי כלי

טומאה. ומקבל חרס כלי טומאה.הוא מקבלים אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר בהמה. ציפהצפיעי
ציפוי.אותם. למלאכת מתוקנת "טהורין"מתכת כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת וישבתוספתא "טמאין", ובסיפא

מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו, לשיטת טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא. לגירסת כאן רבינו דברי את להתאים
אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות ולא לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת ובסיפא טומאה.

כלי. ממנה (=פלדה).עשה קשה בברזל חודו את הכלי.ציפה לגבי בטל זה דק גדולה.ציפוי השולייםכוס
העיקריים. המקבלים הקיבול.הם מלאכת
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ואפּלּו הּכלים. ּככל טהרּו - ונׁשּברּו ׁשּנטמאּו זכּוכית ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּכלי
לּטמאה חֹוזרים אינם - אחרים ּכלים מהן ועּׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻהּתיכן

סֹופרים מּדברי טמאתם ׁשעּקר לפי ׁשּבארנּו,27היׁשנה; ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
אף ׁשּנׁשּברּו, זכּוכית ּכלי וכן יׁשנה. ּבטמאה עליהן גזרּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלא

ּכלים ׁשּׁשבריהן ּפי והם28על הֹואיל לתׁשמיׁש, ּוראּויין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַ
טמאה מקּבלין אינן - ּכלים לכלי29ׁשברי ּדֹומין ׁשאינן לפי , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻ

ׁשּולים30חרס והתקין ׁשּנׁשּברה זכּוכית ׁשל קערה ּכיצד? .31 ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשהן ּפי על אף טמאה, מקּבלין הּׁשּולים אין - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻלתׁשמיׁש

קרסם ואם ּבׁשֹופין32ּכקערה. וׁשפֹו הּׁשבר מקֹום -33את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ
טמאה מקּבלת זֹו .34הרי ְְֲֵֶֶַָֻ

מקּבלת35צלֹוחית - ּפיה ׁשּנּטל אחת ּביד הּנּטלת קטּנה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמּנה יֹוצק אּלא לתֹוכּה הּיד מכניסין ׁשאין מּפני .36טמאה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מּפני טהֹורה, - ּפיה ׁשּנּטל ידים ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
צלֹוחית וכן לתֹוכּה. ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא

ּפליטֹון טהֹורה,37ׁשל - ּפיה נּטל אם קטּנה, ׁשהיא ּפי על אף , ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
מּתֹוכּה. הּבּׂשם ׁשּמֹוציא ּבׁשעה ּבאצּבעֹו ׁשחֹובלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּפני

מּפני ּכלים, הן עדין - ּפיהן ׁשּנּטל הּגדֹולין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַלגינים
לכבׁשנים הּוא .38ׁשּמתקינם ְְְִִִֶַָָ

רּבֹו39ּכֹוס ּברב40ׁשּנפּגם הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור. - ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
טהֹור - טהֹור.41ּגבהֹו - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב . ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

- מּלמּטה ּבין מלמעלה ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס
ְִטהֹורין.

טמאין42הּתמחּוי - מלמעלה ׁשּנּקבּו: ,43והּקערה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ל יכֹולין אם נסּדקּו: טהֹורין. - החּמיןמּלמּטה את קּבל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

טהֹורין.44ּכּצֹוננין - לאו ואם טמאין, - ְְְְִִִִֵַָ
החתּוכין סֹורכין45הּכֹוסֹות ׁשּׂשפתֹותיהם ּפי על אף ,46 ְְֲִִִִֵֶֶַַַַ

טמאה מקּבלים - הּפה .47את ְְְִֶֶַַָֻ
מחץ48האפרּכס ּכמֹו הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

מקּבל. ְֵֵֶַׁשאינֹו
למראה אֹותּה ׁשעֹוּׂשין ּפי49זכּוכית על אף טהֹור, - ְְְִִִֶַַַָָָ

מקּבלת ׁשל50ׁשהיא הּתרוד לקּבלה. נעּׂשית ׁשּלא לפי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּׁשלחן על ׁשּכׁשּמּניחֹו ּפי על אף מקּבל, ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻזכּוכית

צּדֹו על טמאה.51נהּפ מקּבל זה הרי - מקּבל ואינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
מראה ׁשעּׂשאֹו זכּוכית ׁשל טמאה52ּתמחּוי מקּבל -53. ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשּמּניחין דברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה עּׂשאהּו מּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָואם
מאחֹוריו אין54נראין זכּוכית ּכלי וכל טהֹור. זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

הּכלים. ּככל מלאכּתן, ׁשּתּגמר עד טמאה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין

  
מתטּמא חרס ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכבר

ּבהן ׁשּנגעה הּכלים ּכל ּוׁשאר הּזב; ּבהּסט אֹו מאוירֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
ּבהן נגעה ולא לאוירן טמאה נכנסה ואם נטמאּו, - ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה
ּבּכלים, טהֹור - חרס ּבכלי הּטמא נמצא טהֹורין. הם הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכלי ׁשאין ּומּנין חרס. ּבכלי טהֹור - הּכלים ּבכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטמא
יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: מאוירֹו? אּלא מתטּמא ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹחרס
מאחֹוריו. לא מתטּמא, הּוא מּתֹוכֹו - וגֹומר ּתֹוכֹו אל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָֹמהם

ּומׁשקין אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמתטּמא ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם
ּומׁשקין אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא חרס ּכלי ּכיצד? ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאוירֹו.
טמאין; אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו,
הּטמאין הּכלים ׁשאר אבל יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין אכלין מטּמאין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָאינן
ּבין חרס ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרס ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַאין

ונכנסה ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשהיּו ּגדֹול חרס ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאר
היּו טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו הּכלים וכל טמא הּוא - ּבאוירֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻטמאה
וחֹוזרין מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשקין
טּמאּוני, לא מטּמאי אֹומר: זה והרי הּכלים. את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּומטּמאין

טּמאתני. ְִִֵַַָואּתה
נטמאּו - ּבלבד ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרס ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכלי

ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכלים. ּכל ּכׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאחֹוריו,
הרי - טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָלֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באמרו התורה. מן טומאה מקבלים אינם במת או בשרץ נגעו אם שאפילו חכמים, גזירת היא זכוכית כלי טומאת עיקר כלומר,
אלא התורה, מן היא טומאתם עיקר מתכת שכלי ואומר זו, ובין הקודמת ההלכה בין ההבדל את להסביר רבינו התכווין "שעיקר"
הסבירו (וכן זכוכית בכלי כן שאין מה ישנה, טומאה על חכמים בהם שגזרו אפשר ולפיכך דרבנן בטומאה כשנטמאו המדובר שכאן

בטומאה). המתחיל דיבור א טז, ושבת תיבעי המתחיל דיבור שם זרה עבודה התוספות כמוגם בהם להשתמש שאפשר
שבירתו. שלפני כשעורו לא אמנם משקים, לקבל הוא וראוי נשאר ממנו וחלק דופנו שנשבר כד כגון שלמים, שלאבכלים

חרס. כלי בו.כדין האוחזת היד את לפצוע ועלול חד השבר שמקום משום שבור זכוכית בכלי להשתמש אדם של דרכו אין
.שלהם הקיבול בבית להשתמש אפשר פיו על הכלי את וכשהופכים סביב שפה שלהם בשוליים אתהמדובר הוריד

השבר. שבמקום דקה.הגבשושיות בפצירה פציעה.החליקו סכנת ללא בשוליים להשתמש שאפשר בקבוק.מפני
פציעה.ואפש חשש ללא בה להשתמש באצבע.ר להוציאו וצריך מעצמו נשפך ואינו סמיך בושם משתמשמין

טיפול. כל ללא רב זמן שם נשארים והם ופירות ירקות לכבוש זכוכית.בהם השפה.של היקף אדםרוב אין
שכזה. פגום בכלי גדולה.משתמש השלם.קערה בחלק להשתמש אפשר ונותניםשהרי בכלי ביקוע יש אם

חמים. לקבל וראוי חזק או עבה הכלי כן אם אלא טומאה, מקבל אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב חמים לתוכו
.כך כל חלקה ואינה חתוכה קצת.השפה ממשית.מסרטים חבלה גורמות שאינן מפני לשימוש, הן ראויות
.מלמטה וצר מלמעלה רחב גדול כך.משפך לשם מלכתחילה שקערורה,נעשתה בה יש אלא לגמרי שטוחה אינה

לתוכה. שנותנים מה מקבלת עגול.והיא שהוא כבמראה.מפני בו להשתמש ייחדו ואחרֿכך לתבשיל נעשה מתחילה
.מחשבה ידי על טומאה קבלת מידי יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו שינוי עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא
בתבנית שמאחריה הדברים את רואים מעוגל ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו "אספקלריא" כתוב במשנה

המחזירו ב) לח, (שמות הצובאות למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא מוקטנת או שהיא.מוגדלת כמו התמונה את ת

             
  

אחֹוריו אין - חרס ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזה
ּבא מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. חרסמתטּמאין ּכלי חֹורי ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּכל ׁשאר ואחד חרס ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּטמא
אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה. ּבדבר ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכלים

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמׁשקין
על ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו טמאה ׁשּנכנסה חרס ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאחד

ׁשהרי עליה, אהל ונעּׂשה הארץ על הּמּנחת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻהּטמאה
ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּטמאה

האהלים. את לרּבֹות -ְִֶַָָֹ
הּגּמא על חרס ּכלי וכפה ּבתֹוכּה מּנח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻּגּמא

ׁשל עצמּה ׁשּתּכנס עד - ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: נטמא; לא -ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשל מנחׁשּתֹו למּטה ׁשּנמצא הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻֻטמאה
נפל, חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - קרקעית ׁשהיא ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתּנּור,
טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו. ּגּמא ּבתֹו מת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֻועכׁשו
- הּנמצאים הּכלים ׁשּכל ּפי על אף מנחׁשּתֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻלמּטה
ׁשם אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים,
נפלּו ולא עליהן, נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיּו
ּבמה לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבתֹוכֹו.
יֹוצאין אינן אבל נראין ּתּנּור ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻיתלה.
הּתּנּור נטמא - ּבהן נֹוגע והּוא הּבצק את אֹופה אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאוירֹו:
היּו ּכאּלּו טהֹור הּתּנּור - לאו ואם אוירֹו; בתֹו היּו ְְְְֲִִִִַַָָָָּכאּלּו
ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבבצק אמרּו? ּבצק זה ּבאי מּנחׁשּתֹו. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלמּטה

קׁשה. ולא ּביֹותר ְְֵֶַָֹר
ׁשל ּבעין ּכירה, ׁשל ּבעין ּתּנּור, ׁשל ּבעין ׁשּנמצא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשרץ

אם וכן טהֹור. - ולחּוץ הּפנימית הּׂשפה מן נמצא אם ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻּכּפח,
אֹו הּתּנּור לאויר נכנס לא ׁשהרי טהֹור; - העין ּבאויר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנמצא
ּתלּוי. הּוא דפנֹותיהן עבי ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו ְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכירה
היה ּכן אם אּלא טהֹורין; - הּמת מן ּכזית ׁשם היה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָואפּלּו
לאויר הּטמאה את מביא ׁשהרי טפח, ּפֹותח העין ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבעבי

מת. טמאת ּבענין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻהּתּנּור,
הּפנימית הּׂשפה מן העצים הּנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָנמצא

יׁשיבת ּבמקֹום הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָולחּוץ
טהֹור. הּכל - הּזיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹהּצּבע,

היקֹוד מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא הּתּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹאין
ולפנים. הּסתימה מן הּטמאה נמצאת ּכן אם אּלא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמתטּמאין

ּכמֹו ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלי
וזהּו מסרק, ּכמֹו הרׁשת מן ׁשּלמעלה ּוּׂשפתֹו חרס ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת
למעלה הּמסרק לאויר הּטמאה נכנסה אם צרצּור, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֻהּנקרא

זה. ּכלי ׁשל ּתֹוכֹו ׁשּזהּו ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָֻמן
היתה מּזֹו: לפנים זֹו ּׂשפיֹות ׁשלׁש לֹו ׁשהיה חרס ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָּכלי

ּכל - הּפנימית לאויר טמאה ונכנסה עֹודפת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻהּפנימית
ּובין הּפנימית הּׂשפה ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאכלין
עֹודפת האמצעית היתה טהֹורין. והחיצֹונה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָהאמצעית
טהֹור. ולחּוץ מּמּנה טמא, ולפנים מּמּנה - אוירּה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָונטמא
ׁשוֹות היּו טמא. הּכל - אוירּה ונטמא עֹודפת החיצֹונה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה

טהֹור. והּׁשאר טמאה, אוירּה ׁשּנטמא ּכל -ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
ּבעליֹונה והּׁשרץ ׁשוֹות וּׂשפתֹותיהן זֹו ּבתֹו זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאלּפסים

האלּפסין ּוׁשאר טמאה, הּׁשרץ ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹו

נקּובה מהן אלּפס ּכל היה ׁשּבהן. האכלין וכל הן ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָטהֹורין
ׁשּבכל והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ מׁשקה ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבכֹונס
היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלן, ּבאויר ׁשהּטמאה טמאים; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻהאלּפסים
נכנס לא ׁשהרי טהֹורֹות; וכּלן טמאה היא - ּבּתחּתֹונה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּׁשרץ
לטּמא ּכדי עֹודפת הּתחּתֹונה ּׂשפת ואין העליֹונה, לאויר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשרץ
והיתה ּבעליֹונה הּׁשרץ היה ׁשּבתֹוכּה. והּמׁשקין האכלין ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּכל
ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - עֹודפת הּתחּתֹונה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּׂשפת
ּבאוירּה; הּׁשרץ הרי עֹודפת ׁשּׂשפתּה מּפני הּתחּתֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן
חרס ּכלי ׁשאין טהֹורין, הּתחּתֹונה ׁשּבתֹו האלּפסין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּוׁשאר
ּכל - טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמטּמא
מאויר מתטּמא ׁשהּמׁשקה טמאה; טֹופח מׁשקה ּבּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

האלּפס. את ּומטּמא וחֹוזר העֹודפת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּתחּתֹונה
ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקֹות קערֹות ׁשהיּו חרס ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָטבלא

לא - מהן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמעּׂשיה
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לּטבלא היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻנטמאּו
הּדין וכן ּכּלן. נטמאּו - מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּקערֹות
בֹו. ּכיֹוצא הּמתאימֹות וקלמירין חרס, ׁשל הּתבלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבבית

- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, דפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו. נטמא - ּבמׁשקין ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּכל
לטמאה לזה זה חּבּור אּלּו הרי - ּבמסמר קבּועין ּבּתיו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהיּו
ולא לטמאה חּבּור אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻּולהּזיה.
לטמאה לא חּבּור אינן - ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻלהּזיה.

להּזיה. ְְַָָֹולא

  
ּבצמיד מּציל - הּמת ּבאהל ּפתיל ּבצמיד הּמּציל ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכל

הּוא ּדין החמּור, ּבמת הּציל אם חרס. ּכלי ּבאויר ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָּפתיל
אינֹו - הּמת ּבאהל מּציל ׁשאינֹו וכל הּקל. חרס ּבכלי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּיּציל

חרס. ּכלי ּבאויר ְֲִִִֶֶַַמּציל
אין ּכ הּמת, ּבאהל לּטמאה ּפתיל צמיד ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּוכׁשם

ׁשהיא קדרה ּכיצד? חרס. ּכלי ּבאויר לּטמאה ּפתיל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻצמיד
ּבתֹו ּונתּונה ּפתיל צמיד ּומּקפת ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָֻמלאה
היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה וכל הּקדרה הרי - הּטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּתּנּור
ּונתּונה ּפתיל צמיד ּומּקפת ּבתֹוכּה טמאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּׁשרץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל [וכן הּתּנּור. נטמא - הּתּנּור ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבאויר
טמאה מחט אֹו הּלבנה ּבתֹו ׁשּמבלעת טמאה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻטּבעת

אף נטמא. - חרס ּכלי לאויר ונפלּו העץ ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמבלעת
טהֹור, - זֹו ּבלבנה אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מאוירֹו. חרס ּכלי מטּמאין הן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַהרי
הרי - הּתּנּור לאויר ונפל מת ּבּׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּתרנגֹול

ׁשהּבלּועין הּתּנּור. נטמא - הּתרנגֹול ׁשם מת ואם טהֹור. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזה
הּמת. ּבאהל ׁשּמּצילין ּכדר חרס, ּכלי מּיד מּצילין ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹּבחי

.ּכבלּועין אינן - הּקמטין ּבתֹו אֹו הּפה ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּדברים
והכניס ּפיו וקפץ ּפיו ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרס ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹראׁשֹו
נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו לתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹּומׁשקין
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פה              
  

אחֹוריו אין - חרס ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזה
ּבא מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. חרסמתטּמאין ּכלי חֹורי ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּכל ׁשאר ואחד חרס ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּטמא
אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה. ּבדבר ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכלים

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמׁשקין
על ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו טמאה ׁשּנכנסה חרס ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאחד

ׁשהרי עליה, אהל ונעּׂשה הארץ על הּמּנחת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻהּטמאה
ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּטמאה

האהלים. את לרּבֹות -ְִֶַָָֹ
הּגּמא על חרס ּכלי וכפה ּבתֹוכּה מּנח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻּגּמא

ׁשל עצמּה ׁשּתּכנס עד - ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: נטמא; לא -ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשל מנחׁשּתֹו למּטה ׁשּנמצא הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻֻטמאה
נפל, חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - קרקעית ׁשהיא ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתּנּור,
טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו. ּגּמא ּבתֹו מת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֻועכׁשו
- הּנמצאים הּכלים ׁשּכל ּפי על אף מנחׁשּתֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻלמּטה
ׁשם אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים,
נפלּו ולא עליהן, נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיּו
ּבמה לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבתֹוכֹו.
יֹוצאין אינן אבל נראין ּתּנּור ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻיתלה.
הּתּנּור נטמא - ּבהן נֹוגע והּוא הּבצק את אֹופה אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאוירֹו:
היּו ּכאּלּו טהֹור הּתּנּור - לאו ואם אוירֹו; בתֹו היּו ְְְְֲִִִִַַָָָָּכאּלּו
ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבבצק אמרּו? ּבצק זה ּבאי מּנחׁשּתֹו. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלמּטה

קׁשה. ולא ּביֹותר ְְֵֶַָֹר
ׁשל ּבעין ּכירה, ׁשל ּבעין ּתּנּור, ׁשל ּבעין ׁשּנמצא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשרץ

אם וכן טהֹור. - ולחּוץ הּפנימית הּׂשפה מן נמצא אם ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻּכּפח,
אֹו הּתּנּור לאויר נכנס לא ׁשהרי טהֹור; - העין ּבאויר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנמצא
ּתלּוי. הּוא דפנֹותיהן עבי ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו ְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכירה
היה ּכן אם אּלא טהֹורין; - הּמת מן ּכזית ׁשם היה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָואפּלּו
לאויר הּטמאה את מביא ׁשהרי טפח, ּפֹותח העין ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבעבי

מת. טמאת ּבענין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻהּתּנּור,
הּפנימית הּׂשפה מן העצים הּנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָנמצא

יׁשיבת ּבמקֹום הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָולחּוץ
טהֹור. הּכל - הּזיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹהּצּבע,

היקֹוד מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא הּתּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹאין
ולפנים. הּסתימה מן הּטמאה נמצאת ּכן אם אּלא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמתטּמאין

ּכמֹו ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלי
וזהּו מסרק, ּכמֹו הרׁשת מן ׁשּלמעלה ּוּׂשפתֹו חרס ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת
למעלה הּמסרק לאויר הּטמאה נכנסה אם צרצּור, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֻהּנקרא

זה. ּכלי ׁשל ּתֹוכֹו ׁשּזהּו ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָֻמן
היתה מּזֹו: לפנים זֹו ּׂשפיֹות ׁשלׁש לֹו ׁשהיה חרס ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָּכלי

ּכל - הּפנימית לאויר טמאה ונכנסה עֹודפת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻהּפנימית
ּובין הּפנימית הּׂשפה ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאכלין
עֹודפת האמצעית היתה טהֹורין. והחיצֹונה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָהאמצעית
טהֹור. ולחּוץ מּמּנה טמא, ולפנים מּמּנה - אוירּה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָונטמא
ׁשוֹות היּו טמא. הּכל - אוירּה ונטמא עֹודפת החיצֹונה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה

טהֹור. והּׁשאר טמאה, אוירּה ׁשּנטמא ּכל -ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
ּבעליֹונה והּׁשרץ ׁשוֹות וּׂשפתֹותיהן זֹו ּבתֹו זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאלּפסים

האלּפסין ּוׁשאר טמאה, הּׁשרץ ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹו

נקּובה מהן אלּפס ּכל היה ׁשּבהן. האכלין וכל הן ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָטהֹורין
ׁשּבכל והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ מׁשקה ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבכֹונס
היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלן, ּבאויר ׁשהּטמאה טמאים; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻהאלּפסים
נכנס לא ׁשהרי טהֹורֹות; וכּלן טמאה היא - ּבּתחּתֹונה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּׁשרץ
לטּמא ּכדי עֹודפת הּתחּתֹונה ּׂשפת ואין העליֹונה, לאויר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשרץ
והיתה ּבעליֹונה הּׁשרץ היה ׁשּבתֹוכּה. והּמׁשקין האכלין ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּכל
ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - עֹודפת הּתחּתֹונה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּׂשפת
ּבאוירּה; הּׁשרץ הרי עֹודפת ׁשּׂשפתּה מּפני הּתחּתֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן
חרס ּכלי ׁשאין טהֹורין, הּתחּתֹונה ׁשּבתֹו האלּפסין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּוׁשאר
ּכל - טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמטּמא
מאויר מתטּמא ׁשהּמׁשקה טמאה; טֹופח מׁשקה ּבּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

האלּפס. את ּומטּמא וחֹוזר העֹודפת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּתחּתֹונה
ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקֹות קערֹות ׁשהיּו חרס ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָטבלא

לא - מהן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמעּׂשיה
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לּטבלא היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻנטמאּו
הּדין וכן ּכּלן. נטמאּו - מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּקערֹות
בֹו. ּכיֹוצא הּמתאימֹות וקלמירין חרס, ׁשל הּתבלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבבית

- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, דפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו. נטמא - ּבמׁשקין ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּכל
לטמאה לזה זה חּבּור אּלּו הרי - ּבמסמר קבּועין ּבּתיו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהיּו
ולא לטמאה חּבּור אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻּולהּזיה.
לטמאה לא חּבּור אינן - ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻלהּזיה.

להּזיה. ְְַָָֹולא

  
ּבצמיד מּציל - הּמת ּבאהל ּפתיל ּבצמיד הּמּציל ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכל

הּוא ּדין החמּור, ּבמת הּציל אם חרס. ּכלי ּבאויר ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָּפתיל
אינֹו - הּמת ּבאהל מּציל ׁשאינֹו וכל הּקל. חרס ּבכלי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּיּציל

חרס. ּכלי ּבאויר ְֲִִִֶֶַַמּציל
אין ּכ הּמת, ּבאהל לּטמאה ּפתיל צמיד ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּוכׁשם

ׁשהיא קדרה ּכיצד? חרס. ּכלי ּבאויר לּטמאה ּפתיל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻצמיד
ּבתֹו ּונתּונה ּפתיל צמיד ּומּקפת ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָֻמלאה
היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה וכל הּקדרה הרי - הּטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּתּנּור
ּונתּונה ּפתיל צמיד ּומּקפת ּבתֹוכּה טמאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּׁשרץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל [וכן הּתּנּור. נטמא - הּתּנּור ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבאויר
טמאה מחט אֹו הּלבנה ּבתֹו ׁשּמבלעת טמאה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻטּבעת

אף נטמא. - חרס ּכלי לאויר ונפלּו העץ ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמבלעת
טהֹור, - זֹו ּבלבנה אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מאוירֹו. חרס ּכלי מטּמאין הן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַהרי
הרי - הּתּנּור לאויר ונפל מת ּבּׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּתרנגֹול

ׁשהּבלּועין הּתּנּור. נטמא - הּתרנגֹול ׁשם מת ואם טהֹור. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזה
הּמת. ּבאהל ׁשּמּצילין ּכדר חרס, ּכלי מּיד מּצילין ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹּבחי

.ּכבלּועין אינן - הּקמטין ּבתֹו אֹו הּפה ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּדברים
והכניס ּפיו וקפץ ּפיו ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרס ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹראׁשֹו
נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו לתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹּומׁשקין
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פו             
  

הּׁשרץ מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ׁשּבפיו. ְְְֲֳִִִֶֶֶַַָָָָָֻאכלים
ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָֻוהכניסֹו

הּקמט. ְֶֶַּבתֹו
,מּבחּוץ נגּוב ׁשהּוא ּפי על אף טמאין, מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָספֹוג

וכן לצאת. מׁשקה ׁשּסֹוף טּמאהּו, - חרס ּכלי לאויר נפל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאם
מׁשקין ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו חרסים ּגמי. וׁשל לפת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחתיכה
נפלּו טּמאּוהּו. לא - חרס ּכלי לאויר ונפלּו ונּגבּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹטמאין
ּדברים ּבּמה לצאת. מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - והּסק ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלּתּנּור
הּנּדה ּדם ּכגֹון ּבחמּורין, אבל קּלין; ּבמׁשקין ְְְֲֲֲִִִִִַַַַַָָאמּורים?
- ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת יכֹולין היּו אם רגליה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומימי
מקּפיד אינֹו ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור מטּמא זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹֻהרי
ּבגפת וכן הּמׁשקה. ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא אינֹו - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻעליו
נטמא, - הּתּנּור ּבּה ׁשהּסק טמאין מּמׁשקין הּבאה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻחדׁשה
יׁשנה? היא איזֹו טהֹור. - ּביׁשנה אבל לצאת; מׁשקה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּסֹוף
מׁשקה מּמּנה ׁשּיֹוצא ידּוע ואם חדׁש. עּׂשר ׁשנים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלאחר
ּכׁשּיּסק. הּתּנּור נטמא - ׁשנים ׁשלׁש לאחר אפּלּו הּסק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻּבׁשעת

ונכנסה קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחיצה ׁשחּלקֹו חרס ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָּכלי
לפי ּכּלֹו, הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין ּכדר חרס ּכלי לחּלק אדם ּבני ּדר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשאין
ונמצא ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹהאהלים.

טמא. הּכל - אחד ּבמקֹום ְֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשרץ
ּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, הּטמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֻּכלי

ּפי על אף חרס, לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוּׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרס,
ׁשּנאמר: טהֹור; זה הרי - חרס ּכלי ּבתֹו מכּונת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהּטמאה

ּתֹוכֹו. ּתֹו אל לא - ּתֹוכֹו ֶֶֹאל
אחר ּכלי לאוירֹו והכניס טמא חרס ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

חרס, לכלי חּוץ האחר הּכלי ּוּׂשפת ּומׁשקין, אכלים ּבֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאף
ולא - יטמא ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: טהֹורין; אּלּו הרי -ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
חמת אֹו קדרה אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ּתֹוכֹו. ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּבתֹו
לאויר הּקּפה וׁשלׁשל ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבתֹו מכּון ׁשהּׁשרץ ּפי על אף הּתּנּור, לאויר אֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֻהחבית
מּׂשפת למעלה החמת אֹו הּקּפה ּוּׂשפת הֹואיל החבית, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאויר
ּבתֹו היה ואם טהֹורין. אּלּו הרי - הּתּנּור מּׂשפת אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהחבית
מׁשקין אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
הן הרי - הּטמאין החבית לאויר אֹו הּתּנּור לאויר ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוׁשלׁשלן
ּבהן וכּיֹוצא החמת אֹו הּקּפה אֹו הּכּורת היתה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטהֹורין.
וׁשלׁשלן לתֹוכן הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנקּובין
מׁשקין אֹו אכלין היּו ואם נטמא, - הּטהֹור חרס ּכלי ְְְְֲֳִִִִִִֶֶַַַָָָָלאויר
יהיה וכּמה נטמאּו. - הּטמא חרס ּכלי לאויר וׁשלׁשלן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹוכן
ּבכלי היה ואם זיתים. ּבמֹוציא - ׁשטף ּבכלי היה אם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּנקב?

- למׁשקין והעּׂשּוי ּבזיתים; ׁשעּורֹו - לאכלין העּׂשּוי ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָחרס:
אֹותֹו מּטילין - וכ לכ והעּׂשּוי מׁשקה; ּבכֹונס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשעּורֹו
מּציל אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס זה חרס ּכלי ּוכׁשּיּנקב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻלחמרֹו,

חרס. ּכלי ְִִֶֶַמּיד
זה ּבכלי הּׁשרץ היה אם ּבזפת: חרס ּכלי נקב ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָסתם

מּציל הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו
זה ּבכלי היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
הן הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרס. ּכלי מּיד מּציל אינֹו - ּבֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַוכּיֹוצא
אינּה - ּבקׁש הּפחת ׁשּסתם ּפי על אף ּפחּותה, ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכּורת

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרס, ּכלי מּיד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמּצלת
ּפי על אף רּמֹון, ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָהחמת

והּוא חרס. ּכלי מּיד מּצילין אּלּו הרי - ּכלי מּתֹורת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבטלּו
ּבית ויהיה מּבחּוץ חרס ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה

חרס. ּכלי לתֹו מׁשלׁשל ׁשּלהן ְְְְִִֶֶֶֶָָֻקּבּול
אֹו חרס ּכלי לאויר ׁשקּוע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ּפׁשּוט ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹור

ואם טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָלאויר
טמאין. העֹור ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין - ּבּתּנּור הּׁשרץ ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
ּכגֹון ,ּתֹו להן ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרס ּכלי מּיד מּציל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

והחמת. והּקּפה ְְֵֶַַַַָֻהּסל
טהֹור חרס ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרס ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻּכלי

דבּוקה ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן ׁשאויר ּפי על אף הּטהֹור, הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה לא ׁשהרי ּבטהרתֹו, והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא - ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב
חבית ,לפיכ הּטהֹור. חרס ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה
ׁשל מּנחׁשּתֹו למּטה ּונתּונה טהֹורין מׁשקין מלאה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהיתה

ׁש ונפל והּמׁשקיןּתּנּור, החבית הרי - הּתּנּור לתֹו רץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
החבית. אויר עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹטהֹורין,
לאויר ּופיה הּתּנּור ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכן

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּתּנּור

ה'תשע"א טבת ז' שלישי יום

  
חרס ּכלי מלאכּתֹו.1אין ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

מּׁשּיּצרפּו מלאכּתֹו? גמר הּוא -3ּבּכבׁשן2ּומאימתי הּתּנּור . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ספּגנין4מּׁשּיּסיקּנּו ּבֹו לאפֹות הּכירה5ּכדי מּׁשּיּסיקּנה6. - ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ּבאלּפס8טרּופה7ּכדי .9ּונתּונה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
עּׂשאהּו10הּכּפח ּכתּנּור; ׁשעּורֹו - לאפּיה עּׂשאהּו אם : ְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֻ

ּככירה. ׁשעּורֹו - ְְִִִָלבּׁשּול
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.ד משנה ד פרק "צירוף".כלים נקראת בכבשן השריפה לחזקם. כדי בכבשן, ושרופים מטיט עשויים חרס ואףכלי
למכירה. שמוציאו לפני הכלי שבשפת הבליטות את מסיר וגם ומחליק משפשף האומן שהרי מלאכתו, כל עדיין נגמרה שלא פי על

.מספיק אינו וכופח כירה בתנור, - חרס כלי בשאר מספיק שהצירוף פי על אף ההיסק.מלמדנו, לפני צירוף צריך ואינו
.קדרות שתי המעמיד מקום בה ויש לבישול פירשומשמשת ב פ, שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה כתוב: במשנה

מהר. שמתבשלת תרנגולת לביצת בשמן.מעורבבת.שהכוונה בלבד.מרוחה אחת לקדירה מקום בו ויש מכירה קטן

             
  

לבנֹותֹו ׁשהתחיל ּבֹו11ּתּנּור מּׁשּיתחיל - גדֹול היה אם : ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
טפחים קטן12ארּבעה היה ואם טמאה; מקּבל -13ויּסיקּנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

טפח ּבֹו ׁשלׁש14מּׁשּיתחיל ּבּה מּׁשּיתחיל - הּכירה ויּסיקּנּו. ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
לא עּׂשאהּו אם הּכּפח: ויּסיקּנה. הּואאצּבעֹות הרי - פּיה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּככירה. הּוא הרי - לבּׁשל ואם ְְְְֲִִֵֵַַָּכתּנּור,
מאחֹוריו ׁשהּסק האּמן15ּתּנּור מּבית ׁשהּסק אֹו16אֹו ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

לדעת ׁשּלא זה17ׁשהּסק הרי - מקֹום מּכל והּסק הֹואיל , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻ
מעּׂשה טמאה. מן18מקּבל ּבכפר ּבתּנּור דלקה ׁשּנפלה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

טמאה. מקּבל ואמרּו: ּדין ּבית לפני מעּׂשה ּובא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּכפרים,
ּבֹו צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו טמאה.19ּתּנּור מקּבל זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

ּפׁשּתן ׁשל אּונין ּבֹו מלאכה20ללּבן עֹוּׂשה זה ׁשאין טהֹור; - ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הּתּנּור .21ּבגּוף ְַַ

ׁשחצצֹו ונטמא22ּתּנּור מחלקיו אחד והּסיק לׁשנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טהֹור23ּבמׁשקין וחברֹו טמא הּוא וכּיֹוצא24- ּבׁשרץ נטמא . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

טמא הּכל - ּתֹורה ׁשל מּטמאֹות ׁשּביניהן25ּבֹו ועבי טמא.26, ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
את חֹולקין - ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻהּסקּו

לּטמא המׁשּמׁש טמא27עביֹו: טהֹור28- - לּטהֹור ּבּמה29, . ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּסיקֹו אבל הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן אמּורים? ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּדברים

חצצֹו ּכ נטמא30ואחר - ּבמׁשקין אפּלּו מהן אחד ונטמא , ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.31הּכל ַֹ

לעֹולם טהֹורין - אבן ׁשל ּכירה אֹו מּתכת32ּתּנּור וׁשל . ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
וכירים ּתּנּור מּׁשּום טהֹורין לֹו33- ׁשּיׁש את - יּתץ ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

מתטּמאין אין ּכיצד? מּתכֹות. ּכלי מּׁשּום ּומּטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָנתיצה,
ּבהן נגעה ואם וכירים; ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,

טמאה אב נעּׂשין - ּבמת נטמאּו מּתכֹות;34ואם ּכלי ּכׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻ
ּבמקוה טהרה להן .35ויׁש ְְְֳִֵֶֶָָָ

נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ּבטיט36ּתּנּור ּוסתמֹו נסּדק אֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
טפלה לֹו ׁשעּׂשה מּוסף37אֹו אֹו טיט הרי38ׁשל - טיט ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּתּנּור מּׁשּום מתטּמא ּבּנקב39זה יהיה וכּמה ׁשּיצא40. ּכדי ? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
האּור ּפטּפּוטים41ּבֹו לּכירה עּׂשה ואם ּבכירה. וכן ׁשל42. ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

ּבטיט מרחּה ּכירה. מּׁשּום מתטּמאה - מּבפנים43טיט ּבין , ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָ
טמאה מקּבלת אינּה עדין - מּבחּוץ .44ּבין ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻ

45ּתּנּור- הּגמל ּבצּואר ּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּתּנּור מּׁשּום טמא זה ּבכל46הרי - הם טמאים ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ָמקֹום.
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וכיריים "תנור לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע על עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע מחוברים שהם פי על שאף ללמד לשיעוריותץ" מגיע כשגבהו

כמה. פי עליו להוסיף שבדעתו פי על אף שלם כתנור דינו וכו'".זה שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל חכמים: אמרו במשנה
בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה גדול שנעשה לפני תנור כל והרי הוא, מה קטן כאן, ולא שם פירש לא ורבינו
תנור). דין עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו לאפות (הכוונה בו לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א קכד,

מיוחדת. בתבנית נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן שם:והר"ש ובחולין שהוא" "כל אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח
טפח". בנות תנורים עושים שכן טפח, - ינאי רבי דבי אש"אמרו הכניס מבחוץ.לא סביבו שלהבת הדליק אלא בפנים

.בו לאפות כדי הוסק להסיקו.ולא כוונה סוברבלי ורבינו גמליאל". רבן "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא זה
חביריו. עליו חלקו לאפייה.שלא התכוון בחום.ולא ומתלבן כהה מראהו הפשתן מנופץ. פשתן הפשתןאגודות

יישרף. - מצונן בלתי מוסק לתנור יתנוהו ואם נמוך, לחום אלא תנור, של לחומו צריך במחיצה.אינו חכמיםחילקו
הכלים. את שיטמאו טמאים משקים על מלאכתו.גזרו נגמרה שלא גםמפני טומאה חכמים גזרו דאורייתא בטומאה

הוסק. שלא החלק המחיצה.על הטמא.עובי החלק לצד הפונה העובי כדופןחצי נידון המחיצה של זה חלק
משנה). כסף (ראה הטמא כאן.התנור כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם, אחד בהסיק שנגמרהלמעלה ובשעה

טומאה. לקבל ומוכשר אחד כלי כולו היה ההסקה ידי על תורתמלאכתו מפקיעה אינה מלאכה גמר אחר המחיצה העמדת
מלאכה. גמר בשעת עליו שירדה טומאה אבנים,קבלת שכלי ו, הלכה א בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם

מתטמאים. אינם הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים וכלכלי לקרקע מחוברים הם וכיריים שתנור ב בהלכה למעלה נתבאר
שהםהמחובר פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם וכיריים שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל זה אין לקרקע

תורה חידשה לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין בתורה האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע, מחוברים
מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד מתדין טומאת בהלכות כמבואר במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס של תנור אבל

ו. הלכה ה תורהפרק שאמרה חרס, בכלי כן שאין מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש במקווה טבילתם
תשברו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): יא, נוח(ויקרא ואינו נפגמה שפתו

הדופןלשימוש. על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב בתוך טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט עליו הדביק
כסתימה]. נידונית אינה הסדק קיבולו.במקום בית את והגדיל התנור שפת על טיט שכבת תיקןהוסיף שהטיט מפני

הטיט. הדבקת אחר התנור את כשהסיק והמדובר טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור בטיטאת שסתימתו כדי
טומאה. לעניין וכיריים תנור תורת התנור על טיטתוריד של והסתימה התנור של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

זה לשון משינוי בסדק. יהיה כמה שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה ואומר: מדייק [רבינו החום. על שומרת
שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך שהוא, כל - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק אחרונה, משנה בעל בליטותלמד

שלימה. בכירה והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד כדי הכירה, שלימה.בשפת בכירה מתכתהמדובר של כירה
מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף אינו והמירוח לבישול מספיק חומה שהיא חרס.כמות פשל על שהואאף י

שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי ו ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה ובמצב מלמטה פתוח
הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר טומאה מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק לא אם
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לבנֹותֹו ׁשהתחיל ּבֹו11ּתּנּור מּׁשּיתחיל - גדֹול היה אם : ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
טפחים קטן12ארּבעה היה ואם טמאה; מקּבל -13ויּסיקּנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

טפח ּבֹו ׁשלׁש14מּׁשּיתחיל ּבּה מּׁשּיתחיל - הּכירה ויּסיקּנּו. ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
לא עּׂשאהּו אם הּכּפח: ויּסיקּנה. הּואאצּבעֹות הרי - פּיה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּככירה. הּוא הרי - לבּׁשל ואם ְְְְֲִִֵֵַַָּכתּנּור,
מאחֹוריו ׁשהּסק האּמן15ּתּנּור מּבית ׁשהּסק אֹו16אֹו ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

לדעת ׁשּלא זה17ׁשהּסק הרי - מקֹום מּכל והּסק הֹואיל , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻ
מעּׂשה טמאה. מן18מקּבל ּבכפר ּבתּנּור דלקה ׁשּנפלה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

טמאה. מקּבל ואמרּו: ּדין ּבית לפני מעּׂשה ּובא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּכפרים,
ּבֹו צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו טמאה.19ּתּנּור מקּבל זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

ּפׁשּתן ׁשל אּונין ּבֹו מלאכה20ללּבן עֹוּׂשה זה ׁשאין טהֹור; - ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הּתּנּור .21ּבגּוף ְַַ

ׁשחצצֹו ונטמא22ּתּנּור מחלקיו אחד והּסיק לׁשנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טהֹור23ּבמׁשקין וחברֹו טמא הּוא וכּיֹוצא24- ּבׁשרץ נטמא . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

טמא הּכל - ּתֹורה ׁשל מּטמאֹות ׁשּביניהן25ּבֹו ועבי טמא.26, ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
את חֹולקין - ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻהּסקּו

לּטמא המׁשּמׁש טמא27עביֹו: טהֹור28- - לּטהֹור ּבּמה29, . ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּסיקֹו אבל הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן אמּורים? ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּדברים

חצצֹו ּכ נטמא30ואחר - ּבמׁשקין אפּלּו מהן אחד ונטמא , ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.31הּכל ַֹ

לעֹולם טהֹורין - אבן ׁשל ּכירה אֹו מּתכת32ּתּנּור וׁשל . ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
וכירים ּתּנּור מּׁשּום טהֹורין לֹו33- ׁשּיׁש את - יּתץ ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

מתטּמאין אין ּכיצד? מּתכֹות. ּכלי מּׁשּום ּומּטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָנתיצה,
ּבהן נגעה ואם וכירים; ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,

טמאה אב נעּׂשין - ּבמת נטמאּו מּתכֹות;34ואם ּכלי ּכׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻ
ּבמקוה טהרה להן .35ויׁש ְְְֳִֵֶֶָָָ

נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ּבטיט36ּתּנּור ּוסתמֹו נסּדק אֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
טפלה לֹו ׁשעּׂשה מּוסף37אֹו אֹו טיט הרי38ׁשל - טיט ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּתּנּור מּׁשּום מתטּמא ּבּנקב39זה יהיה וכּמה ׁשּיצא40. ּכדי ? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
האּור ּפטּפּוטים41ּבֹו לּכירה עּׂשה ואם ּבכירה. וכן ׁשל42. ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

ּבטיט מרחּה ּכירה. מּׁשּום מתטּמאה - מּבפנים43טיט ּבין , ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָ
טמאה מקּבלת אינּה עדין - מּבחּוץ .44ּבין ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻ

45ּתּנּור- הּגמל ּבצּואר ּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּתּנּור מּׁשּום טמא זה ּבכל46הרי - הם טמאים ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ָמקֹום.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכיריים "תנור לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע על עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע מחוברים שהם פי על שאף ללמד לשיעוריותץ" מגיע כשגבהו

כמה. פי עליו להוסיף שבדעתו פי על אף שלם כתנור דינו וכו'".זה שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל חכמים: אמרו במשנה
בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה גדול שנעשה לפני תנור כל והרי הוא, מה קטן כאן, ולא שם פירש לא ורבינו
תנור). דין עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו לאפות (הכוונה בו לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א קכד,

מיוחדת. בתבנית נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן שם:והר"ש ובחולין שהוא" "כל אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח
טפח". בנות תנורים עושים שכן טפח, - ינאי רבי דבי אש"אמרו הכניס מבחוץ.לא סביבו שלהבת הדליק אלא בפנים

.בו לאפות כדי הוסק להסיקו.ולא כוונה סוברבלי ורבינו גמליאל". רבן "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא זה
חביריו. עליו חלקו לאפייה.שלא התכוון בחום.ולא ומתלבן כהה מראהו הפשתן מנופץ. פשתן הפשתןאגודות

יישרף. - מצונן בלתי מוסק לתנור יתנוהו ואם נמוך, לחום אלא תנור, של לחומו צריך במחיצה.אינו חכמיםחילקו
הכלים. את שיטמאו טמאים משקים על מלאכתו.גזרו נגמרה שלא גםמפני טומאה חכמים גזרו דאורייתא בטומאה

הוסק. שלא החלק המחיצה.על הטמא.עובי החלק לצד הפונה העובי כדופןחצי נידון המחיצה של זה חלק
משנה). כסף (ראה הטמא כאן.התנור כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם, אחד בהסיק שנגמרהלמעלה ובשעה

טומאה. לקבל ומוכשר אחד כלי כולו היה ההסקה ידי על תורתמלאכתו מפקיעה אינה מלאכה גמר אחר המחיצה העמדת
מלאכה. גמר בשעת עליו שירדה טומאה אבנים,קבלת שכלי ו, הלכה א בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם

מתטמאים. אינם הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים וכלכלי לקרקע מחוברים הם וכיריים שתנור ב בהלכה למעלה נתבאר
שהםהמחובר פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם וכיריים שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל זה אין לקרקע

תורה חידשה לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין בתורה האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע, מחוברים
מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד מתדין טומאת בהלכות כמבואר במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס של תנור אבל

ו. הלכה ה תורהפרק שאמרה חרס, בכלי כן שאין מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש במקווה טבילתם
תשברו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): יא, נוח(ויקרא ואינו נפגמה שפתו

הדופןלשימוש. על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב בתוך טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט עליו הדביק
כסתימה]. נידונית אינה הסדק קיבולו.במקום בית את והגדיל התנור שפת על טיט שכבת תיקןהוסיף שהטיט מפני

הטיט. הדבקת אחר התנור את כשהסיק והמדובר טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור בטיטאת שסתימתו כדי
טומאה. לעניין וכיריים תנור תורת התנור על טיטתוריד של והסתימה התנור של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

זה לשון משינוי בסדק. יהיה כמה שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה ואומר: מדייק [רבינו החום. על שומרת
שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך שהוא, כל - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק אחרונה, משנה בעל בליטותלמד

שלימה. בכירה והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד כדי הכירה, שלימה.בשפת בכירה מתכתהמדובר של כירה
מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף אינו והמירוח לבישול מספיק חומה שהיא חרס.כמות פשל על שהואאף י

שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי ו ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה ובמצב מלמטה פתוח
הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר טומאה מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק לא אם
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מּתכֹות צֹורפי ׁשל ׁשפיתה47ּכּור ּבית ּבֹו -48ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶַָָ
ּככירה ּבית49מתטּמא ּבֹו יׁש אם זכּוכית, עֹוּׂשי ׁשל וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

טמאה. מקּבל - ְְְִֵַָָֻׁשפיתה
סּידין ׁשל זֹוגגין50ּכבׁשן יֹוצרין51וׁשל טהֹורין52וׁשל -53. ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָ

ּדפן54הּפּורנה לּה יׁש אם מתטּמאה55, -56. ְְְִִֵֶַַָָָֹ
טפלה לֹו עּׂשה אם ּתּנּור: ועּׂשאן לזֹו זֹו ׁשחּברן 57אבנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ּומתטּמא ּדבר לכל ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּבפנים
ּבמּגע58מאוירֹו מתטּמא - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם ולא59; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹ
מתטּמאֹות60ּבאויר - לזֹו זֹו חּברן ולא לתּנּור אבנים חּבר . ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹ

הּתּנּור ּכטירה.61עם הן הרי - לּתּנּור חּברן ולא לזֹו זֹו חּברן . ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
טהֹור - טירה ועּׂשה ּבארץ הּכירה62חפר וטירת טהֹור63. -64. ְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ּוׁשני חבּיֹות ּכירה66אלּפסין65ׁשּתי -67ׁשעּׂשאן ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ּבאויר חבּיֹות69ּובמּגע68מתטּמאין ׁשל ותֹוכן טהֹור70. -71. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

החבּיֹות טמא,72ועבי - הּכירה את המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין ְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
טהֹור. - החבית ּתֹו את ְְִֵֶֶַַָָוהמׁשּמׁש

ּפטּפּוטין ׁשלׁשה להיֹות74ּבארץ73העֹוּׂשה ּבטיט וחּברן ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָ
קבע ּכירה. מּׁשּום טמאה זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשֹופת

מסמרין הּקדרה,75ׁשלׁשה את עליהן ׁשֹופת להיֹות ּבארץ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הרי - הּקדרה ׁשּתׁשב ּבטיט מקֹום ּבראׁשן ׁשעּׂשה ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף

טהֹורה מּתכת76זֹו ׁשל מרחם77ּככירה ׁשּלא אבנים וכן . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
הי ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן - עליהן ׁשֹופת ׁשהּוא אּבטיט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

אבן. ׁשל ִֶֶֶָּכירה
וחּברן ּכירה אבנים ׁשּתי מתטּמאה.78העֹוּׂשה - ּבטיט ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

מקּבלת אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט האחת את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחּבר
ְָֻטמאה.

עליה ׁשֹופת ׁשהּוא הּתּנּור79האבן ועל80ועל עליה , ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."כור" נקראת זו חפירה בטיט, טוחים ודפנותיה ששוליה בקרקע בחפירה המתכות את מתיכים בדופןהצורפים שקע
המקרא מלשון "שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת שבתוכה מה ולבשל קדירה בו להעמיד כדי הכור,

הגדולה"). הסיר "שפות לח): ד, לצורך(מלכיםֿב השקע אבל וכיריים, תנור תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני לעמוד יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר כירה. אותו עושה בישול
בית של תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל הוא עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם הטיט אלא טומאה מקבלת
מקבל בלבד השפיתה בית פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו אמרו: ט הלכה ו פרק קמא בבא כלים בתוספתא דינאי.

טהורה. עצמה והחפירה לסיד.טומאה אבנים בו ["עושיששורפים לחלונות. שקופות זגוגיות או זכוכית כלי עושי
זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית, עושים שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם הקודמת שבהלכה זכוכית"
גבוה בחום הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר הפסולת ושאר העפר את מפרידה והיא בטיט, מוטח בכור נעשית

מוטח. בלתי בתנור עושים זה שני חימום הרצוי. לטיפול נוח נעשה שהוא חרס.עד כלי טוחיםעושי שאינם מפני
וכירותבטיט. [בתנורים הקרקע. על הקדירות את ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו בצידו, שפתחו תנור

דפנות על הפת את מדביקים היו התלמוד לכך].שבתקופת מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה הקדירות את ושופתים יהם
ומדביקים קדירות מעמידים זה דופן ועל הפורנא של גגה על או השוליים על עומד עבה דופן רבינו ומפרש "לבזבז", במשנה:
גמליאל:פת. רבן בשם אומר מאיר רבי הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה שפורנא אמרו שם בתוספתא

בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה, לבזבז בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת = (לבזבז ליזבז לה יש אם
- בקרקע להשתמש מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד ואפשר דופן לה יש שאם מאיר, רבי ואומר עצמה, בפורנא ולא

כמותו. רבינו פסק דבריו על חולק שאין ומפני טיט.טמא. אבןשל של כירה או "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
חרס. של תנור תורת עליו מורידה טיט של שהטפילה כאן ומלמדנו לעולם" נטמא.טהורין - התנור בפנים שרץ נגע אם

נגעה שלא פי על אף נטמא, הכלי לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא חרס שכלי פעמים, כמה כבר נתבאר
מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה שתיגע עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו אבנים של תנור אולם בדופנותיו,
חיבור אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך בית גבי ג ה, פרק כלים במשנה
ואותו זו. בטומאה שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי היכר, לשם בטומאתם הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה

כאן. בנידון גם יפה כוחו כללהנימוק טומאה מקבלים אינם אבנים שכלי פי על ואף האבנים גם נטמאו - התנור נטמא אם
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד שהן מפני והטעם, ו). הלכה למעלה קרקע(ראה טומאה. מקבלת אינה

הכלים. את משמש כשהוא אפילו מתטמא כירהאינו שעטרת ונראה הכירה". "עטרת כתוב: ג ה פרק כלים במשנה שם.
הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות, את בתוכו להעמיד הכירה ראש על קטן בניין היינו (ר"ש) הן אחת כירה וטירת

ז לבניין האש. התנור.מן של בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה בראש ונתון מעוגל שהוא מפני "עטרה", קראו ה
ואחר פת בו שאופים בתנור כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה טירה לעשות אדם בני של דרכם שאין מפני

לכירה. מחוברת כשאינה והמדובר, בטירה. אותה מניחים שני.הרדייה או גדולות.פירוש לאקערות זו העמידן
האילפסים. או החביות דפנות על השעין הקדירות ואת ביניהן אש והדליק מזו החביותרחוק שבין לאוויר טומאה נכנסה אם

שם. הנמצאים האוכלים נטמאו -ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי בתוך מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
ובאוויר". "במגע כאן כתב באוויר", ולא "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה שלמדנו מפני אלא חרס, כלי מטמא אינו בגבו

.הטומאה שם נכנסה מגבו.שלא מטמא אינו חרס וכלי התנור גב הוא החביות של הפנימי שצידם עובימפני
רגליים.הדפנות. סגול.כעין בצורת הארץ על מתכת.העמידם טומאה.של מקבלת שהמסמרותאינה

הכלי. עיקר עלהם אלא כירה, תורת שניים על אין קטנים שהם פטפוטים בראשן]. לזו זו חיברן מפרשים [ויש לקרקע.
שתיים. מספיקות רחבות, שהן אבנים אבל בטיט.שלושה, המחוברת באבן התנורהמדובר מן קצת מרוחקת האבן

שניהם.וה על עומדת קדירה

             
  

טמאה - הּכּפח ועל עליה הּכתל81הּכירה, ועל עליה .82, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
הּסלע ועל טמאה83עליה מקּבלת אינּה -84. ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּטּבחים וכּלן85ּכירת אבן ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּכּלן נטמאּו לא - מהן אחת נטמאת ּבטיט, .86מחּברֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻֻ

ּכירֹות ׁשּתי ועּׂשאן ּבטיט ׁשחּברן אבנים ּבין87ׁשלׁש , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
ולא ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין לּקרקע חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן

הּכירֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם לזֹו, זֹו האבן88חּברן - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּטמאה לּכירה מּמּנה המׁשּמׁש והמׁשּמׁש89האמצעית, טמא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּכירה ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה לּכירה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנה
לטמאה ּכּלה האמצעית החלטה - נּטלה90הּטהֹורה . ְְְְְְְִִֶַָָָָָָָָֻֻ

ּכּלּה האמצעית האבן טהרה - הּטמאה ּכירה ׁשל .91החיצֹונה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
- ּגדֹולה האמצעית האבן היתה אם החיצֹונֹות: ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנטמאּו

ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה מּמּנה הּׁשנּיה92נֹותן ולּכירה מּצּדּה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
מּכאן ׁשפיתה והּׁשאר93ּכדי קטּנה94, היתה ואם -95טהֹור; ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

ׁשּתים על לׁשּפת יכֹול אם האמצעית: נּטלה טמא. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּכל
יתר מרחקין היּו טמאה; היא הרי - גדֹולה יֹורה ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָֻחיצֹונֹות

האמצעית96מּזה את החזיר טהֹורה. טהֹור97- הּכל הרי - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּולהּבא98ּכׁשהיה מּכאן טמאה מקּבל - ּבטיט מרחּה והּוא99. . ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

הּביצה את עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל .100ׁשּיּסיקּנה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
זֹו לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה ׁשעּׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתי
מּכאן101מּמּנה אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת חצי102אבן הרי - ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשתי אבן האבן103ּכל וחצי טמא, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשל104טהֹור הׁשּתים חזרּו - ׁשּסמ הּטהֹורֹות הׁשּתים נּטלּו . ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ

לטמאתן .105ּכירה ְְִָָָֻ
חרס ׁשל הּקדרֹות106ּדּוכן ּקּבּול ּבית לֹו 107ׁשּיׁש ְִֵֵֵֶֶֶֶַָ

ּכירה108והרמץ מּׁשּום טהֹור - ּבתֹוכֹו מּׁשּום109נתּון וטמא ְְְִִִֵֶֶָָָָָ
ּכׁשאר טהֹור - ּבארץ מחּבר היה אם ,לפיכ קּבּול. ְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֻּכלי

קּבּול110הּכלים ּככלי טמאה מקּבל אינֹו - נּקב ואם מה111, . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָֻ
ּבהן הּנֹוגע ׁשּלֹו, הּצדדין ּבכירה. ּכן טמא112ּׁשאין אינֹו - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכירה ׁשּלֹו113מּׁשּום הרחב ּבּׁשּול114. ּבׁשעת עליו ׁשּיֹוׁשבין ְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא אם מתטּמא הּסל115- ּובנה116את ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגּבּה על זֹו117ּכירה הרי עץ118- ּכלי מּׁשּום לא119טמאה , ְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּככירה. מאוירּה טמאה מקּבלת אינּה לפיכ ּכירה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּׁשּום

  
.רּבֹו ׁשיריו - והּקטן טפחים, ארּבעה ׁשיריו - ּגדֹול ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻּתּנּור

טמאה; מקּבל - רּבֹו ּובּקטן ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר אם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻּכיצד?
עד ונתצֹו נטמא אם וכן טמאה. מקּבל אינֹו - מּכאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּפחֹות
- ּבּקטן מרב ּפחֹות אֹו ּבּגדֹול מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּׁשּיר
ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ּבּקטן רב אֹו ארּבעה ּבֹו נׁשאר ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹֻטהֹור.
- לאפּיה ׁשעּׂשאהּו הּכּפח אצּבעֹות. ׁשלׁש ׁשיריה - ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻוהּכירה

ּככירה. ׁשעּורֹו - לבּׁשּול ּכתּנּור; ְְְִִִִַָׁשעּורֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

,כירה להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה שלא משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט שחיברן אבנים שתי כמו
כבר. הקיימת לכירה מצטרפת אינה אבן שעונהאבל כשהיא האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש הבעיר

הכותל. בריאתה.על מתחילת במקומה קבועה בתורתאבן ודרשו יותץ" וכיריים "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה
נתיצה. דין אין וסלע ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את טומאה, לו יש - נתיצה לו שיש "את מוכריכהנים:

אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות אבנים הרבה לקרקע לחבר ודרכם מבושל, לטבלאבשר דומה וזה
בה. דבוקות קדירה.שקערות שם לשפות אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח לאווירה.כל שרץ שנכנס כגון

.החבית עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה עובייה, משמשתחצי האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן זמן כל
הטמאה. לכירה האמצעית כל שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את בלבד.גם הטהורה את משמשת היא כי

.קדירה שם להעמיד טמאות.מקום אלו שפיתה כדי ושתי השני, מקומותמצידה שני בין באמצע שנשאר החלק
ועוד.שפיתה. שפיתות כשתי בה שתיהן.ואין על היורה את להשעין אפשר החיצוניות.ואי שתי בין למקומה

טו מביאה אינה למקומה האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו חדשה.מאה.הכירות למעלהככירה נתבאר
בשיעור היסק צריכה - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי שיסיקנה עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה

חדשות. לכירות הכירה.הקבוע טהורות.מן החיצונות ושתי טמאה האמצעית - כירות שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
.החיצון בהלכהחצייה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות כירות משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
הכירהיז. נותצה לא שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה שבסוף האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין

טמאות, נשארו חציין שהרי הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות האבנים שניטלו לפני ואפילו הטמאה,
הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין אבל כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק משמשות כשהן עכשיו, ולפיכך

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא ומהיכן נטהר, וגובהוהכול ורוחב אורך לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
וירכיב החם באפר מתוכו וימלא השני לפני אחד עגולים נקבים נקוב העליון ושטחו מתוכו חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש,
ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על כלים יעמיד (פירוש, בראשה כלים

רביעי. דופן לו משמש הכירה שדופן באופן, הכירה ליד חומן.אותו שיישמר כדי שבגגו, בנקבים הקדירות את מעמידים
.לוחשות גחלים קצת בו שמעורבות חם טומאה.אפר קבלת לעניין ככירה נידון שחידשהאינו הוא חידוש

שא מה לקרקע, מחוברים שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור כלים.תורה בשאר כן אינוין הקבוע כשיעור ניקב שאם
טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, בהם.מקבל טומאה נגעה לקרקע.אם מחובר כשאינו קיבול כלי משום אלא

.הבישול בעת בו וישבו אליו מחובר ממנו רחב יותר שטח הדוכן, למעלה.של ושוליו פניו על קלועהופכו
עץ. ככלי ודינו עצים כן.מענפי כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על "הריבמשנה: ולכתוב לתקן יש ולכן לסל הכוונה

אחרונה). (משנה משוםזה" מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל אומרים אנו ואין טומאה בו נגעה אם
הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק כל אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה



פט              
  

טמאה - הּכּפח ועל עליה הּכתל81הּכירה, ועל עליה .82, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
הּסלע ועל טמאה83עליה מקּבלת אינּה -84. ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּטּבחים וכּלן85ּכירת אבן ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּכּלן נטמאּו לא - מהן אחת נטמאת ּבטיט, .86מחּברֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻֻ

ּכירֹות ׁשּתי ועּׂשאן ּבטיט ׁשחּברן אבנים ּבין87ׁשלׁש , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
ולא ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין לּקרקע חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן

הּכירֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם לזֹו, זֹו האבן88חּברן - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּטמאה לּכירה מּמּנה המׁשּמׁש והמׁשּמׁש89האמצעית, טמא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּכירה ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה לּכירה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנה
לטמאה ּכּלה האמצעית החלטה - נּטלה90הּטהֹורה . ְְְְְְְִִֶַָָָָָָָָֻֻ

ּכּלּה האמצעית האבן טהרה - הּטמאה ּכירה ׁשל .91החיצֹונה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
- ּגדֹולה האמצעית האבן היתה אם החיצֹונֹות: ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנטמאּו

ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה מּמּנה הּׁשנּיה92נֹותן ולּכירה מּצּדּה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
מּכאן ׁשפיתה והּׁשאר93ּכדי קטּנה94, היתה ואם -95טהֹור; ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

ׁשּתים על לׁשּפת יכֹול אם האמצעית: נּטלה טמא. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּכל
יתר מרחקין היּו טמאה; היא הרי - גדֹולה יֹורה ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָֻחיצֹונֹות

האמצעית96מּזה את החזיר טהֹורה. טהֹור97- הּכל הרי - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּולהּבא98ּכׁשהיה מּכאן טמאה מקּבל - ּבטיט מרחּה והּוא99. . ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

הּביצה את עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל .100ׁשּיּסיקּנה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
זֹו לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה ׁשעּׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתי
מּכאן101מּמּנה אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת חצי102אבן הרי - ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשתי אבן האבן103ּכל וחצי טמא, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשל104טהֹור הׁשּתים חזרּו - ׁשּסמ הּטהֹורֹות הׁשּתים נּטלּו . ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ

לטמאתן .105ּכירה ְְִָָָֻ
חרס ׁשל הּקדרֹות106ּדּוכן ּקּבּול ּבית לֹו 107ׁשּיׁש ְִֵֵֵֶֶֶֶַָ

ּכירה108והרמץ מּׁשּום טהֹור - ּבתֹוכֹו מּׁשּום109נתּון וטמא ְְְִִִֵֶֶָָָָָ
ּכׁשאר טהֹור - ּבארץ מחּבר היה אם ,לפיכ קּבּול. ְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֻּכלי

קּבּול110הּכלים ּככלי טמאה מקּבל אינֹו - נּקב ואם מה111, . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָֻ
ּבהן הּנֹוגע ׁשּלֹו, הּצדדין ּבכירה. ּכן טמא112ּׁשאין אינֹו - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכירה ׁשּלֹו113מּׁשּום הרחב ּבּׁשּול114. ּבׁשעת עליו ׁשּיֹוׁשבין ְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא אם מתטּמא הּסל115- ּובנה116את ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגּבּה על זֹו117ּכירה הרי עץ118- ּכלי מּׁשּום לא119טמאה , ְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּככירה. מאוירּה טמאה מקּבלת אינּה לפיכ ּכירה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּׁשּום

  
.רּבֹו ׁשיריו - והּקטן טפחים, ארּבעה ׁשיריו - ּגדֹול ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻּתּנּור

טמאה; מקּבל - רּבֹו ּובּקטן ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר אם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻּכיצד?
עד ונתצֹו נטמא אם וכן טמאה. מקּבל אינֹו - מּכאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּפחֹות
- ּבּקטן מרב ּפחֹות אֹו ּבּגדֹול מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּׁשּיר
ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ּבּקטן רב אֹו ארּבעה ּבֹו נׁשאר ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹֻטהֹור.
- לאפּיה ׁשעּׂשאהּו הּכּפח אצּבעֹות. ׁשלׁש ׁשיריה - ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻוהּכירה

ּככירה. ׁשעּורֹו - לבּׁשּול ּכתּנּור; ְְְִִִִַָׁשעּורֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

,כירה להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה שלא משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט שחיברן אבנים שתי כמו
כבר. הקיימת לכירה מצטרפת אינה אבן שעונהאבל כשהיא האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש הבעיר

הכותל. בריאתה.על מתחילת במקומה קבועה בתורתאבן ודרשו יותץ" וכיריים "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה
נתיצה. דין אין וסלע ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את טומאה, לו יש - נתיצה לו שיש "את מוכריכהנים:

אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות אבנים הרבה לקרקע לחבר ודרכם מבושל, לטבלאבשר דומה וזה
בה. דבוקות קדירה.שקערות שם לשפות אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח לאווירה.כל שרץ שנכנס כגון

.החבית עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה עובייה, משמשתחצי האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן זמן כל
הטמאה. לכירה האמצעית כל שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את בלבד.גם הטהורה את משמשת היא כי

.קדירה שם להעמיד טמאות.מקום אלו שפיתה כדי ושתי השני, מקומותמצידה שני בין באמצע שנשאר החלק
ועוד.שפיתה. שפיתות כשתי בה שתיהן.ואין על היורה את להשעין אפשר החיצוניות.ואי שתי בין למקומה

טו מביאה אינה למקומה האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו חדשה.מאה.הכירות למעלהככירה נתבאר
בשיעור היסק צריכה - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי שיסיקנה עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה

חדשות. לכירות הכירה.הקבוע טהורות.מן החיצונות ושתי טמאה האמצעית - כירות שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
.החיצון בהלכהחצייה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות כירות משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
הכירהיז. נותצה לא שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה שבסוף האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין

טמאות, נשארו חציין שהרי הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות האבנים שניטלו לפני ואפילו הטמאה,
הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין אבל כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק משמשות כשהן עכשיו, ולפיכך

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא ומהיכן נטהר, וגובהוהכול ורוחב אורך לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
וירכיב החם באפר מתוכו וימלא השני לפני אחד עגולים נקבים נקוב העליון ושטחו מתוכו חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש,
ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על כלים יעמיד (פירוש, בראשה כלים

רביעי. דופן לו משמש הכירה שדופן באופן, הכירה ליד חומן.אותו שיישמר כדי שבגגו, בנקבים הקדירות את מעמידים
.לוחשות גחלים קצת בו שמעורבות חם טומאה.אפר קבלת לעניין ככירה נידון שחידשהאינו הוא חידוש

שא מה לקרקע, מחוברים שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור כלים.תורה בשאר כן אינוין הקבוע כשיעור ניקב שאם
טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, בהם.מקבל טומאה נגעה לקרקע.אם מחובר כשאינו קיבול כלי משום אלא

.הבישול בעת בו וישבו אליו מחובר ממנו רחב יותר שטח הדוכן, למעלה.של ושוליו פניו על קלועהופכו
עץ. ככלי ודינו עצים כן.מענפי כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על "הריבמשנה: ולכתוב לתקן יש ולכן לסל הכוונה

אחרונה). (משנה משוםזה" מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל אומרים אנו ואין טומאה בו נגעה אם
הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק כל אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה



צ             
  

?אֹותֹו מטהרין ּכיצד לכּתתֹו, רצה ולא ׁשּנטמא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּתּנּור
עד החרסים, ׁשעל הּטפלה את וגֹורר חלקים, לׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחֹולקֹו
חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על עֹומד מהן חרס ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמצא
טהֹור. והּקטן טמא הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלׁשנים,
אפׁשר ׁשאי לפי טמא, מהן אחד ּכל - ּבׁשוה לׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחּלקֹו
- לׁשנים ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרס ׁשל טבלא אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלכּון.
טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ואם ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָטהֹורה.

,טמא הּגדֹול - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה ׁשחּלקֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתּנּור
גבּה היה אם לרחּבֹו, חליֹות חתכֹו טהֹורין. הּקטּנים ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֻוהּׁשנים
וסּדר חזר טהֹור. - טפחים מארּבעה ּפחֹות וחליא חליא ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָֻֻּכל
ּתּנּור והחזירֹו ּבטיט עליהם והמריח זֹו ּגּבי על זֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַֻהחליֹות
טמאה מקּבל ואינֹו אחר, ּתּנּור ׁשעּׂשה ּכמֹו זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכׁשהיה
ספּגנין ּבֹו לאפֹות ּכדי ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא. מּכאן ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאּלא
צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן הּטפלה את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
וזהּו לעֹולם. טמאה מקּבל אינֹו - הּטפלה ּובין החליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻּבין
ּבֹו היתה טהֹור. והּוא ּבֹו אֹופֹות והּטהֹורה הּנּדה ְְְְְִֶַַָָָָָָׁשאמרּו:
ּבמּגע מתטּמאה היא - טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻחליא

טהֹורֹות. החליֹות ּוׁשאר ּבאויר, מתטּמאה ְְְְְְֲִִַַָָָֹֻולא
סמֹוכין לֹו ועּׂשה האּמן מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִֵֶַָָָָָָָֻֻּתּנּור

ונטמא טהֹור והּוא עליו ּונתנם ּכאחד להיֹות אֹותֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָׁשּמקּבצין
הרי - החזירן ואפּלּו יטהר. אֹותֹו הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר -ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

טמא מקּבל - ּבטיט מרחֹו טהֹור. צריהּוא ואינֹו להּבא. ה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻ
הּסק. ׁשּכבר ְְִֶַַָֻלהּסיקֹו,

וטח לחליא חליא ּבין חֹול ונתן חליֹות ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻּתּנּור
טמאה. מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻּבטיט

יכֹול אם ּבטיט: וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיֹורת
טהֹור. - לאו ואם טמאה, מקּבל - עצמֹו ּבפני לעמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻהּטיט

ועּׂשה ּתּנּור, ועּׂשאן ּבזה זה ודּבקן חרס ׁשברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּמביא
טמאה, מקּבל זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ מּבית טפלה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻלֹו

ּכּׁשעּור. מהן אחד ּבכל ׁשאין ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
אף מחּוץ, טפלה לֹו ועּׂשה ּתּנּור ועּׂשאהּו ׁשּקרזלֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּפּטס

ׁשּכלי טהֹור; זה הרי - ּכּׁשעּור ּדפנֹותיו על ׁשּמקּבל ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
עּׂשאהּו ּכן אם אּלא לעֹולם, טמאה לֹו אין - ׁשּטהר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻחרס

ּומּבחּוץ. מּבית טפלה לֹו ועּׂשה ְְִִִֵַַַָָָּתּנּור
ּומקֹום ואחד אחד לכל טפלה ׁשעּׂשה סדקין ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּתּנּור

גפסיס אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. מקּבל אינֹו - מגּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּסדקין
זפת אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא. זה הרי - הּסדקין ּגּבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעל
הּכלל: זה טהֹור. - גללים אֹו ּבצק ּוׁשמרים, ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית,
הּסדקין. את מחּבר אינֹו - ּתּנּור מּמּנּו עֹוּׂשין ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

- הּצדדין מן ּבטיט ּומרח זוית ּכלּפי ׁשּנתנֹו ּתּנּור ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדק
ָטהֹור.

.טהֹור - ּבֹו אֹופה להיֹות ּבזוית ׁשּנתנֹו ּתּנּור ׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָּדף
טמאה. מקּבל - ּתּנּור רב ּבֹו יׁש ְְְִֵֵַַָֹֻואם

ּבלבד מאוירֹו נטמא אם חציֹו: עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ּבמּגע נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מתטּמא אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּולמּטה. מעפר אף ּכּלֹו נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו טמאה ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֻֻונגעה

מקֹום - והּכּפח קדרֹות; ׁשּתי ׁשפיתת מקֹום - ְְְְְְִִֵֵַַַָָֻהּכירה
- לארּכּה ׁשּנחלקה ּכירה ,לפיכ אחת. קדרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשפיתת

ּבין ׁשּנחלק, הּכּפח טמאה. מקּבלת עדין - לרחּבּה ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטהֹורה;
טהֹור. - לרחּבֹו ּבין ְְְְֵָָָלארּכֹו

היה אם קרקעיתּה: ׁשּנפחתה ּבּתים ּבעלי ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקּלתּות
טמאה; מקּבלת זֹו הרי - טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻעמק
היה מלמעלה. הּקדרה ּתתּבּׁשל - מּלמּטה ּבּפחת יּסיק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאם
ׁשהרי טמאה; מקּבלת אינּה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּפחת
על צרֹור אֹו אבן נתן ּבׁשלה. ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאׁש
האבן נעּׂשת - ּבטיט מרחֹו ּבטהרתּה. היא עדין - הּפחת ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפי

ּולהּבא. מּכאן טמאה ּומקּבלת הּכירה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻקרקע

  
- הּכלי נטמא ואם ּכּכלים, הן הרי - הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָּכל

טהֹור, - לּה צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; לּה הּצרי ידֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָנטמאה
ּומן טפח הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
- והּכירה הּתּנּור נטמא ואם חּבּור, - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהּכירה

אבנים -נטמאּו אּלּו ּבאבנים הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין אּלּו. ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵַַָָָָָ
לׁשלׁש ּבחּוץ אֹו ּתּנּור ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם ְְְְְְְְִִֶֶַַָָנטמאּו.

טהֹורין. - ּכירה ׁשל ְְִִֶֶָָאצּבעֹות
לבּׁשּול עּׂשאהּו ּכתּנּור; ׁשעּורֹו - לאפּיה עּׂשאהּו ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֻהּכּפח:

ּככירה. ׁשעּורֹו -ְִִָ
טמא - נחּתֹומין וׁשל טהֹור; - ּבּתים ּבעלי ׁשל הּתּנּור ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּוסף

ּבֹו: ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו ׁשּסֹומ מּפני הּתּנּור, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻּבטמאת
טהֹור. - צּבעים וׁשל טמא, - זיתים ׁשֹולקי ׁשל יֹורה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּוסף

הּמקֹום והּוא הּתּנּור, וטירת טהֹורה. - הּכירה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָעטרת
ׁשהיא ּבזמן רדּיתּה: ּבעת הּפת את ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּבנּוי
ּפחֹות הּתּנּור; ּבטמאת טמאה - טפחים ארּבעה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֻגבֹוהה
חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשאינּה לפי טהֹורה, - טפחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמארּבעה

טמאה. - אבנים ׁשלׁש על אפּלּו ְֲֲִִֵַַַָָָלּתּנּור,
נטמאת אם ׁשּבּכירה: הּנר ּובית הּתבלין ּובית הּפ ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבית

לא - ּבאויר נטמאת ואם ּכּלן, נטמאּו - ּבמּגע ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֻהּכירה
ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינן לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָנטמאּו;
וקדׁשים. ּתרּומה מּגען על יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי הּכר להן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשּו
ואינֹו ּבמּגע מתטּמא ׁשהּוא זה ּבענין אֹומרין ׁשאנּו ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן
הּכר לֹו ועּׂשּו מּדבריהם, אּלא חּבּור אינֹו - ּבאויר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמתטּמא

ּתֹולין. אּלא קדׁשים, עליו יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹזה
הרי - אצּבעֹות ׁשלׁש גבֹוהה ׁשהיא ּבזמן הּכירה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָחצר

ּבין ּבאויר ּבין חצרּה, אֹו הּכירה נטמאת ואם חּבּור; ְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָזֹו
ה הּׁשנּיה. נטמאת - מּכאןּבמּגע ּפחּותה החצר יתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ

אם אבל הּׁשנּיה; נטמאת - ּבמּגע מהן אחת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָונטמאת
טמאה, חברּתּה אין - ּבלבד מאוירּה מהן אחת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנטמאת
הּכירה חצר היתה מּדבריהם. אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלפי
הרי - אצּבעֹות ׁשלׁש גבֹוהה ׁשהיא ּבזמן מּמּנה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמפרׁשת
היתה אויר; לטמאת ּבין מּגע לטמאת ּבין לּה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻֻזֹו
- ּׂשפה לּה ואין חלקה החצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָָפחֹות
ּבין מאוירּה ּבין הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור ְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָאין
הּכירה - החצר נטמאת אם וכן טהֹורה, החצר - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבמּגע

ְָטהֹורה.
ׁשלׁש מהן אחד ּכל גבּה היה ׁשלׁשה. - ּכירה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּפטּפּוטי
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ּבאויר ּבין ּבמּגע ּבין הּכירה, נטמאת אם ּפחֹות, אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאצּבעֹות
אם מהן: אחד נּטל ארּבעה. היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשארּו, הּפטּפּוטים ׁשני נטמאּו - ּבמּגע הּכירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָנטמאת
ׁשני לּה עּׂשה עּמּה. נטמאּו לא - ּבאויר נטמאת ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָֹואם
נטמאּו, - ּבמּגע הּכירה נטמאת אם זה: ּכנגד זה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפטּפּוטים
ּגבֹוהין הּפטּפּוטים היּו נטמאּו. לא - ּבאויר נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָֹואם
ׁשּנטמאת ּבין עּמּה מתטּמאין - ּולמּטה אצּבעֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשלׁש
מתטּמאין - ּולמעלה ּומּׁשלׁש ּבאויר; ׁשּנטמאת ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּגע
- ּבלבד מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע, נטמאת אם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָעּמּה
ׁשלׁש ּבתֹו הּׂשפה מן מׁשּוכין היּו עּמּה. מתטּמאין ְְְְִִִִִֵַַָָָָָאין
ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין עּמּה מתטּמאין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאצּבעֹות
עּמּה מתטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ היּו ּבאויר; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנטמאת
אין - ּבלבד ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע, נטמאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָאם
ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין עּמּה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמתטּמאין

סֹופרים. מּדברי ְְִִִֵֵהן

ה'תשע"א טבת ח' רביעי יום

  
חרס ועּׂשּוי1ּכלי מקּבל ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מקּבל ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית לֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
לקּבלה נעּׂשה ּכלל2ולא טמאה מקּבל אינֹו הּתֹורה3- מן לא , ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹֹֻ

והּספסל והּמּטה הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ׁשאין מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן חרס, ׁשל והּׁשלחן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּמנֹורה
ׁשהּמים הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהם
מקּבלין ׁשהן ּפי על ואף ּכפּופין ׁשהן ּפי על אף ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמהּלכין

ׁשּיצאּו ּכדי אּלא לקּבלה, נעּׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיטים ׁשל חבית וכן הּמים. הּדפּונה4מהן ּבׁשּולי5וחבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ולא6הּמחץ הּמחץ ּבּה ׁשּנֹוּׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעּׂשית הֹואיל , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֻנעּׂשית

ׁשמן קּבּול ּבית ּבֹו ׁשהיה וׁשאין7ּפנס טמאה, מקּבל - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
טהֹור - הּיֹוצרים8ּבֹו מגּופת וכן טמאה.9. - ּתֹו לּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

טהֹור - ּבּתים ּבעלי ׁשל 10מׁשּפ- רֹוכלין וׁשל ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
צּדֹו על ׁשּמּטהּו מּפני לּלֹוקח11מתטּמא, ּבֹו .12ּומריח ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַ

והחבּיֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי טהֹורֹות13ּכּסּוי ׁשּלא14- , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה. מתטּמאין.15נעּׂשּו - ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ

האלּפס נקּוב16ּכּסּוי ׁשהּוא ּבזמן חּדּוד17: לֹו -18ויׁש ְְְִִִִֵֶַָָָ
מּפני19טהֹור מתטּמא, - חּדּוד לֹו ואין נקּוב אינֹו ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

הּירק את לתֹוכֹו מסּננת המׁשּמׁש20ׁשהאּׁשה ּכל הּכלל: זה . ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּכפּוי ּכׁשהּוא חרס טהֹור21ּבכלי -22. ְְִִֶֶֶָָ

ּפרּוטֹות23טיטרֹוס ּומֹוציא נקּוב ׁשהּוא ּפי על אף ,24- ְְִִִֶַַָ
ּבּצדדין מתּכּנסין הּמים ׁשהרי עּׂשּויין25מתטּמא; והן , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ְַָָלקּבלה.
ּבתֹוכֹו והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרס ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד

מתטּמא - דֹולק הּנרֹות26והּוא ּתחת ׁשּמּניחין ּכלי וכן .27 ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
מתטּמא. - הּׁשמן ְְִֵֵֶֶַַַלקּבל

הּנֹוזלין28ּגסטרא מׁשקין לקּבל הּכלים ּתחת ׁשּמּניחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ
טמאה מקּבלת - הּכלי .29מן ְְְִִֶֶַַָֻ

אינּה - מקּבלת ׁשהיא ּפי על אף חרס, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
האמּורין הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת

ּבין30ּבּתֹורה ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל היא ּבין חרס ׁשל היא ּבין , ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ְַָקטּנה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ג משנה ב פרק לתוכו.כלים לקבל אינו הכלי של הרגיל פרקתשמישו למעלה (ראה להם אין מידרס טומאת אפילו
חֿט). הלכה המים.א פני על לשוט המתלמדים בה שמשתמשים דופן.חבית גדולמלשון חרס כלי הוא מחץ

קבלה. אינה הקיבול בבית היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום קיבול בית בקצותיו קיבולועושים שבית פנסים יש
הרוח. מפני להגן רק משמש והפנס בו להשתמש כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים כאלה, ויש בהם קבוע מפניהשמן

הרוח. מפני להגנה אלא לקבלה נעשו לא תבניתשהדפנות ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה היוצר נותן שעליו האבניים
אחרו אבניים על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה מלאכתו.הכלי, וגומר שפה להן שיש עשוית שאינו מפני
א. שבהלכה כפופים סילונות כמו המשקים את להעביר אלא שמן.לקבלה מעט בו השמןונותן טיב את שיכיר כדי
כן. לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל לקבלה, כעשוי נידון חביות.ולפיכך כיסויי ביתפירוש, להם שיש פי על אף

לקבלה.קיבול. בהם להשתמש כדי מתחילה גדולה.נעשו הלכהמחבת י"ד פרק למעלה (ראה משקה ככונס
תחתיו. המתקבץ הקיטור את להוציא כדי האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך בליטהט). היינו חידוד לו יש או פירוש,

מחודד. שראשה גבו לתוכו.על תבשיל ולשפוך גבו על להעמידו אפשר אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו כשיש
.המים ממנו שיתמצו כדי הירק את לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב את לתוכו הכלישופכת על

עצמו. בפני משמש ואינו בלבד.העיקרי מלאכה בשעת כלים משמשי הרבהככל ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה שם
באצבעו סותם כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות הבית רצפת את לרבץ משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו דקים נקבים

לאט. לאט מטפטפים הם - אצבעו מסיר וכשהוא נוטפים המים אין הצוואר נקב קטנות.את הכליטיפות בצידי
בכלי אבל שוטפים, אלא בצדדים מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים בו שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות

כ - זעירות טיפות מתכנסים.שמוציא עלן שאף משמיענו ארוך. במוט המחודד הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו בפני לעמוד יכול שאינו ופירשפי נר". של שקעו "ובית במשנה:

בלבד. מלאכה בשעת כלים כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן. שכתב כמו לורבינו שאין "כלי ו. משנה שם
בפירושו). (רבינו טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש קיבול בית ולא יד הולכיםבית שהנוטפים פי על אף

אולם כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו רבינו של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית - לאיבוד
לשבר שהכוונה מבואר במשנתנו וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר לכלי הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה לספינהכלי. "מנין שנינו: ב פג, בלבבשבת אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר טהורה? שהיא



צי              
  

ּבאויר ּבין ּבמּגע ּבין הּכירה, נטמאת אם ּפחֹות, אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאצּבעֹות
אם מהן: אחד נּטל ארּבעה. היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשארּו, הּפטּפּוטים ׁשני נטמאּו - ּבמּגע הּכירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָנטמאת
ׁשני לּה עּׂשה עּמּה. נטמאּו לא - ּבאויר נטמאת ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָֹואם
נטמאּו, - ּבמּגע הּכירה נטמאת אם זה: ּכנגד זה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפטּפּוטים
ּגבֹוהין הּפטּפּוטים היּו נטמאּו. לא - ּבאויר נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָֹואם
ׁשּנטמאת ּבין עּמּה מתטּמאין - ּולמּטה אצּבעֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשלׁש
מתטּמאין - ּולמעלה ּומּׁשלׁש ּבאויר; ׁשּנטמאת ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּגע
- ּבלבד מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע, נטמאת אם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָעּמּה
ׁשלׁש ּבתֹו הּׂשפה מן מׁשּוכין היּו עּמּה. מתטּמאין ְְְְִִִִִֵַַָָָָָאין
ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין עּמּה מתטּמאין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאצּבעֹות
עּמּה מתטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ היּו ּבאויר; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנטמאת
אין - ּבלבד ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע, נטמאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָאם
ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין עּמּה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמתטּמאין

סֹופרים. מּדברי ְְִִִֵֵהן

ה'תשע"א טבת ח' רביעי יום

  
חרס ועּׂשּוי1ּכלי מקּבל ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מקּבל ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית לֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
לקּבלה נעּׂשה ּכלל2ולא טמאה מקּבל אינֹו הּתֹורה3- מן לא , ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹֹֻ

והּספסל והּמּטה הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ׁשאין מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן חרס, ׁשל והּׁשלחן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּמנֹורה
ׁשהּמים הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהם
מקּבלין ׁשהן ּפי על ואף ּכפּופין ׁשהן ּפי על אף ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמהּלכין

ׁשּיצאּו ּכדי אּלא לקּבלה, נעּׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיטים ׁשל חבית וכן הּמים. הּדפּונה4מהן ּבׁשּולי5וחבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ולא6הּמחץ הּמחץ ּבּה ׁשּנֹוּׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעּׂשית הֹואיל , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֻנעּׂשית

ׁשמן קּבּול ּבית ּבֹו ׁשהיה וׁשאין7ּפנס טמאה, מקּבל - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
טהֹור - הּיֹוצרים8ּבֹו מגּופת וכן טמאה.9. - ּתֹו לּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

טהֹור - ּבּתים ּבעלי ׁשל 10מׁשּפ- רֹוכלין וׁשל ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
צּדֹו על ׁשּמּטהּו מּפני לּלֹוקח11מתטּמא, ּבֹו .12ּומריח ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַ

והחבּיֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי טהֹורֹות13ּכּסּוי ׁשּלא14- , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה. מתטּמאין.15נעּׂשּו - ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ

האלּפס נקּוב16ּכּסּוי ׁשהּוא ּבזמן חּדּוד17: לֹו -18ויׁש ְְְִִִִֵֶַָָָ
מּפני19טהֹור מתטּמא, - חּדּוד לֹו ואין נקּוב אינֹו ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

הּירק את לתֹוכֹו מסּננת המׁשּמׁש20ׁשהאּׁשה ּכל הּכלל: זה . ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּכפּוי ּכׁשהּוא חרס טהֹור21ּבכלי -22. ְְִִֶֶֶָָ

ּפרּוטֹות23טיטרֹוס ּומֹוציא נקּוב ׁשהּוא ּפי על אף ,24- ְְִִִֶַַָ
ּבּצדדין מתּכּנסין הּמים ׁשהרי עּׂשּויין25מתטּמא; והן , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ְַָָלקּבלה.
ּבתֹוכֹו והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרס ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד

מתטּמא - דֹולק הּנרֹות26והּוא ּתחת ׁשּמּניחין ּכלי וכן .27 ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
מתטּמא. - הּׁשמן ְְִֵֵֶֶַַַלקּבל

הּנֹוזלין28ּגסטרא מׁשקין לקּבל הּכלים ּתחת ׁשּמּניחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ
טמאה מקּבלת - הּכלי .29מן ְְְִִֶֶַַָֻ

אינּה - מקּבלת ׁשהיא ּפי על אף חרס, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
האמּורין הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת

ּבין30ּבּתֹורה ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל היא ּבין חרס ׁשל היא ּבין , ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ְַָקטּנה.
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.ג משנה ב פרק לתוכו.כלים לקבל אינו הכלי של הרגיל פרקתשמישו למעלה (ראה להם אין מידרס טומאת אפילו
חֿט). הלכה המים.א פני על לשוט המתלמדים בה שמשתמשים דופן.חבית גדולמלשון חרס כלי הוא מחץ

קבלה. אינה הקיבול בבית היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום קיבול בית בקצותיו קיבולועושים שבית פנסים יש
הרוח. מפני להגן רק משמש והפנס בו להשתמש כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים כאלה, ויש בהם קבוע מפניהשמן

הרוח. מפני להגנה אלא לקבלה נעשו לא תבניתשהדפנות ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה היוצר נותן שעליו האבניים
אחרו אבניים על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה מלאכתו.הכלי, וגומר שפה להן שיש עשוית שאינו מפני
א. שבהלכה כפופים סילונות כמו המשקים את להעביר אלא שמן.לקבלה מעט בו השמןונותן טיב את שיכיר כדי
כן. לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל לקבלה, כעשוי נידון חביות.ולפיכך כיסויי ביתפירוש, להם שיש פי על אף

לקבלה.קיבול. בהם להשתמש כדי מתחילה גדולה.נעשו הלכהמחבת י"ד פרק למעלה (ראה משקה ככונס
תחתיו. המתקבץ הקיטור את להוציא כדי האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך בליטהט). היינו חידוד לו יש או פירוש,

מחודד. שראשה גבו לתוכו.על תבשיל ולשפוך גבו על להעמידו אפשר אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו כשיש
.המים ממנו שיתמצו כדי הירק את לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב את לתוכו הכלישופכת על

עצמו. בפני משמש ואינו בלבד.העיקרי מלאכה בשעת כלים משמשי הרבהככל ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה שם
באצבעו סותם כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות הבית רצפת את לרבץ משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו דקים נקבים

לאט. לאט מטפטפים הם - אצבעו מסיר וכשהוא נוטפים המים אין הצוואר נקב קטנות.את הכליטיפות בצידי
בכלי אבל שוטפים, אלא בצדדים מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים בו שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות

כ - זעירות טיפות מתכנסים.שמוציא עלן שאף משמיענו ארוך. במוט המחודד הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו בפני לעמוד יכול שאינו ופירשפי נר". של שקעו "ובית במשנה:

בלבד. מלאכה בשעת כלים כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן. שכתב כמו לורבינו שאין "כלי ו. משנה שם
בפירושו). (רבינו טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש קיבול בית ולא יד הולכיםבית שהנוטפים פי על אף

אולם כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו רבינו של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית - לאיבוד
לשבר שהכוונה מבואר במשנתנו וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר לכלי הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה לספינהכלי. "מנין שנינו: ב פג, בלבבשבת אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר טהורה? שהיא



צב             
  

ׁשבריהן אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
ראּויין הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין
חרס ּבהן היה ׁשאם חרס, ּכלי מּׁשברי חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלתׁשמיׁש;
ּכלי וכל ׁשּנאמר: טמאה. מקּבל הּוא הרי - לקּבל ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהראּוי

ׁשברי31חרס אּלא לרּבֹות ּבא לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּתֹו זה לחרס ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חרס. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכלי

סמּו לא יֹוׁשב, החרס ּכׁשהיה הּמׁשקין ּבֹו אבל32לקּבל ; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מקּבל אינֹו - אֹותֹו סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאם

ְָֻטמאה.
אזנֹו מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול ׁשאינֹו אֹו33החרס , ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

טהֹור, זה הרי - אחר לצד מכריעֹו והחּדּוד חּדּוד ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיה
החּדּוד נׁשּבר אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על חרס34אף ּכלי ׁשּכל ; ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לעֹולם. טמאה לֹו אין - אחת ׁשעה ְְֵֶַַַָָָָָֻׁשּטהר
חּדין ׁשּׁשּוליהן חרס וׁשּוליהן35ּכלי ׁשּנׁשּברּו ּכמזרקֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם אּלא מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמקּבלין,
הּקרפיֹות טמאה;37והּכֹוסֹות36ׁשּולי מקּבלין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֻ

אֹו ּבסמיכה מקּבלין ׁשּוליהן ׁשּיהיּו מּתחּלתן, נעּׂשּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלכ
.38ּבאחיזה ֲִַָ

הּכלי היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרס יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּכּמה
קטן אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ׁשהן39ּכׁשהיה חבּיֹות עד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּכסאה קרֹוב40מקּבלֹות ּבחרסים,41אֹו ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָ
ּכׁשהּוא מקּבל ׁשהּוא חרס מּדפניהן, ּבין מּקרקעיהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבין

טמאה. מקּבל זה הרי - רביעית ְְְֲִִֵֵֵֶַָֻיֹוׁשב
הּמכילה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה

לקּבל ּכדי הּנׁשאר ּבחרס היה אם ונׁשּברה, יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסאתים
הּמכילה מחבית הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי - לג ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻחצי
חרס מהן נׁשאר אם ונׁשּברּו, ּגדֹולים חצבים עד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָסאתים
מקּבלין החרסים היּו טמאה. מקּבל זה הרי - לג ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻהמקּבל

טמאה. מקּבלין אין - אּלּו מּׁשעּורין ְְְִִִִֵֵַָָֻּפחֹות
ונׁשאר ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרס ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכלי

יֹוׁשב42מּקרקעיתֹו ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל והיה43חרס , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּביֹותר קטן44חד ּככלי טמאה.45ׁשּנמצא מקּבל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

טמאה; מקּבל אינֹו - המקּבל חרס מּדפנֹותיהן נׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואם

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים ׁשּדפנֹות להן46לפי ואין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
חרס. ּכלי ּכפׁשּוטי ונמצאּו הּנּכר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָּתֹו

טהֹורים47חזקת - מקֹום ּבכל הּנמצאים חּוץ48חרסים , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָ
הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר; ּבבית לּכלים,49מהּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֻ

ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על אף טמאה מקּבלת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻוהּגסטרא

  
אם מטמאתֹו ויטהר חרס ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכּמה

העּׂשּוי טהֹור? היה אם טמאה יקּבל לא אֹו טמא, ְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻהיה
- למׁשקין והעּׂשּוי זיתים; ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב - ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין
יּכנס הּמׁשקה על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין ּבמׁשקין, מכניס ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּיּנקב
אֹותֹו מטילין - ּולכ לכ העּׂשּוי ּבּנקב; לּכלי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשקה
זית. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד טמאה מקּבל הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻלחמרֹו,
ׁשהיא לפי ּבלבד, ּבגסטרא אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹולא
הֹוציאה ואם הּכלים, מן הּנֹוזלים הּמׁשקין לקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָעּׂשּויה

ּתׁשמיׁשּה. ּבטל זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַַָָמׁשקין
טהֹור - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרס: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָחמׁש

ּבֹו לקּדׁש ּכלי חׁשּוב הּוא ועדין ּגסטרא, מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהתטּמא
מי ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבּמׁשקין הּזרעים להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
ּבּכלי, ׁשאינן ּכמֹו הן והרי הּזרעים את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו
נּקב טמאה. ּומקּבל זיתים ּבֹו לקּבל חׁשּוב הּוא ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֻועדין
ׁשאין ואבנים גללים ּככלי הּוא והרי טהֹור, - זיתים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבמֹוציא
ּפתיל ּבצמיד להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻמקּבלין
ׁשנים (ּבפרק מת ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיּפחת ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻעד

ָָעּׂשר).
ׁשעּורן - והּקדרה האלּפס ּכאגֹוזים. ׁשעּורּה - ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָהחבית

ּומחזקת גדֹולה היתה אפּלּו חרס, ׁשל ערבה וכן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכזיתים.
ּפי על אף זיתים, ּבמֹוציא ונפחתה ּבלח, סאה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָארּבעים
לא ׁשּמּתחּלתּה טהֹורה, - ּבּה ולׁש צּדּה על מּטּה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּוא

.לכ ְֲֵַָנעּׂשית
.ּבמים ׁשעּורֹו - והּצרצּור ּבׁשמן. ׁשעּורן - והּטני ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּפ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם: בגמרא ופירשו שבריים. לרבות "מנין א: הלכה ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת
חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? אחר.כלי שהוא מה מפריעה.על הכלי באופןאוזן הכלי את להושיב ואפשר

קוץ.שיקבל. בצורת בחוד ומסתיימים מטה כלפי והולכים משתפעים קורפו.השוליים באי המיוצרים ידועים כלים
.סמיכה בלי להעמידן ואין מחודדות ששוליהן כוסות עשו בצידון הצידוניים". "קוסים שנעשהבמשנה מכלי שבר ביד.

להשתמש היא יצירתו כשתחילת אבל למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו מטמא אינו סמיכה בלי להעמידו כדי
טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם עצמאית, עמידה בלי קטןבו אדם סיכת מכדי "שיעורן אומרת: המשנה

(הלוג). ברביעית סאה ועד מלוג לוג, לוגים.ועד ארבעה והקב קבים שישה הכוונההסאה "כסאה" שאמרנו מה פירוש,
א. נה, בחולין התרצן כסברת מסאה כלמעלה דינה מליאה סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; התחתון.קרוב מחלקו

.סמיכה להםבלי המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ מסתיימים עצמם השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו הדפנות
סמיכה. בלי קטן.לעמוד ככלי הוא הזה ישר.השבר שיטחם הנחהכאילו משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק שם

הלכה. לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד לגיסטרא.מתקבלת ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים אינם
לקבל כדי כלים תחת להושיבם היינו, גיסטרא, לשם הבעלים אותם מייחדים אם אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת

גיסטרא. לשמש הבעלים ידי על יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים שחרסים הדעת על ומתקבל החרסיםהנוטפים רוב
הנוטפים]. המשקים לקבל ראויים שהם מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם השליך לא שהיוצר

             
  

ּבּפתילה ּפיו ׁשהּסק אדמה וׁשל טהֹור. - ּפיו ׁשּנּטל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנר
ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרס ּכלי ּבכלל ואינֹו טמאה, מקּבל אינֹו -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻֻֻ

חרס. ּככלי ְְְִִֵֶֶָּבּכבׁשן
אֹו מקּבלת, ּדפנּה על אֹותּה ּוכׁשּמּטין ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָחבית

טמאה. מקּבלת היא עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּנחלקה

טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי להּטלטל יכֹולה ואינּה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָנתרעעה
א ׁשּנּטלּו אחת.חבית אזן אפּלּו ּכגסטרא. היא הרי - זניה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

זֹו הרי - קּימֹות ׁשאזניה ּפי על אף מאזניה, למּטה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנסּדקה
ּכחבית. נּדֹונת - ּבאזנים ׁשּלא מּתחּלה עּׂשאּה ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָֹּכגסטרא.

:גסטראֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצא ּבּכבׁשן ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָחבית
מקּבלת מהן ּגסטרא ּכל - נסּדקה מלאכּתּה מּׁשּנגמרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּכ ואחר מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם נסּדקה ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה;
היּו אם זה? ּדבר יּודע והיא טהֹורה. - ּבּכבׁשן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָנּׂשרפה
מלאכּתּה נגמרה ׁשּלא עד - מאּדים ותֹוכּה ׁשוין ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשבריה
ׁשאחר ּבידּוע - מאּדים ּתֹוכּה ואין ׁשוין ׁשבריה אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנסּדקה;
ׁשברי ּכׁשאר טמאה ּומקּבלת נׁשּברה, מלאכּתּה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנגמרה

לתׁשמיׁש. הראּויין חרס ְְְְִִֵֶֶַָּכלי
ּפי על אף מׁשקין, מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגסטרא

אּלא עּׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; זֹו הרי - אכלין ְְֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּמקּבלת
- דֹולפת היתה ואם ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדֹולפין, מׁשקין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלקּבל
אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרא וכן לגסטרא. ּגסטרא עֹוּׂשין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָאין
ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; - לׁשּתים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנחלקה
ׁשּמתטּמאין. הן ּבלבד חרס ּכלי ׁשירי אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמתטּמאין,

ּבין יֹוׁשבת ׁשהיתה ּבין מּמּנה, יֹוצאין ׁשחּדּודין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגסטרא
זיתים החּדּודין מן המקּבל ּכל צּדּה: על מּטה ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשהיתה
מתטּמא ּוכנגּדֹו ּבמּגע מתטּמא - זיתים הּגסטרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין ּבמּגע מתטּמא - ּבזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבאויר;

ּבאויר. מתטּמא ְְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו
ׁשאם ּבאויר? מתטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע מתטּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

נכנסה החּדּוד; מתטּמא - מּתֹוכּה ּבּגסטרא הּטמאה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻנגעה
לא - החּדּוד ּכנגד היתה אפּלּו הּגסטרא, ּבאויר ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה

החּדּוד. ְִַַָנטמא
הּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מתטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד

הּגסטרא. עם החּדּוד נטמא - החּדּוד ּכנגד הּגסטרא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור חרס ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל הּוא זה ּדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹועל
ּכנגּדֹו מתטּמא אין אֹו ּבאויר ּוכנגּדֹו ּבמּגע מתטּמא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכירים
ּתּנּור אֹו חרס ּכלי ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבאויר.
אויר טמאת וכל מּתֹוכן, בהן הּטמאה ׁשּתּגע הּוא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻוכירים
ּבלבד. לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל הּטמאה ּתּגע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּוא

נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף ּבגללים, ּוטפלּה ׁשּנתרעעה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחבית
מּפני טמאה, מקּבלת זֹו הרי - נֹופלים והחרסים הּגללים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאת
אחר חרסיה ודּבק נׁשּברה מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
אף ּבגללים, ּוטפלם אחר מּמקֹום חרסים ׁשהביא אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּפרׁשּו
טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין וחרסיה הּגללים את ׁשּנֹוטל ּפי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
רביעית מחזיק חרס ּבהן היה ּכלי. ׁשם מעליה ׁשּבטל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכלי ׁשהּוא מּפני ּבאויר, מתטּמא ּבלבד החרס אֹותֹו ּכנגד -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבּה ׁשּתּגע עד מתטּמא אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפני

ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּטמאה

אם נׁשּברה, ּכ ואחר ּבזפת הּנקב וסתם ׁשּנּקבה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית
זה הרי - רביעית להחזיק ּכדי ּבזפת הּסתּום ּבחרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָיׁש
ׁשם בטל ולא החבית, מּׁשברי ׁשהּוא מּפני טמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמקּבל

וסתםּכל הּכלי מן ׁשּפרׁש אחר ׁשּנּקב חרס אבל מעליה. י ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
טהֹור; - רביעית מחזיק ׁשהּוא ּפי על אף ּבזפת, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָהּנקב
ׁשּטהר וכל וטהר, מעליו ּכלי ׁשם ּבטל - ׁשּנּקב ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהחרס

לעֹולם. טמאה לֹו אין - אחת ׁשעה חרס ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּבכלי
יכֹול ׁשאין טהֹור, - ּבזפת ועּׂשאהּו ׁשּנּקב ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻקמקּומֹוס

- ּבהן וכּיֹוצא והּׁשעוה הּזפת ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלקּבל
הּכלים. ּבכלל ואינן ְְְִִִֵֵַַָטהֹורין,

,טמאה מקּבל אינֹו - ּבזפת ׁשּפקקֹו חרס ׁשל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמׁשּפ
ׁשּסתמֹו עץ ׁשל מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי מּׂשימֹו הּזפת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

ּומתטּמא. קּבּול ּככלי זה הרי -ְְֲִִִִֵֵֶַ

 
ּבׁשעת לּה צרי ׁשהּכלי הּכלים יד ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכבר

ּולטּמא. להתטּמא הּכלי ּכגּוף חׁשּובה היא הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָּתׁשמיׁשֹו
הרי - הּכלי נטמא אם הּבריא, חרס ּכלי הּטֹופל ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ
צרי הּכלי ׁשאין טהֹורין, ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאכלין
הּטפלה הרי - הרעּוע חרס ּכלי את הּטֹופל אבל זֹו; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלטפלה
חרס ׁשל הּקרּויה את המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָחׁשּובה
וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ּבעֹור אֹותּה חּפה אם הּמים, ּבּה ְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּדֹולין

ּכגּופּה. הן הרי - רעּועה היתה אם ְְְֲִֵֵֶָָָָָּבהן,
טפל חּבּור. אינֹו - ּבֹו מבּׁשל להיֹות חרס ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּטֹופל

חּבּור. - ּבהן זֹופת להיֹות ְִִִֵֵֶָּכלים
ּבסיד וגפרית, ּבבעץ ּבזפת, ועּׂשאּה ׁשּנּקבה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָחבית

חּבּור. - הּדברים ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָּובגפסיס
מים ׁשל הּפּטסין ּבהן ׁשּטֹופלין הּמׁשּוכין הּלחין ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּדברים

ׁשאפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן הרי - הּכלי ידלף ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכדי
ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין - מאוירֹו הּכלי ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַָָָנטמא
והּוא הּתּנּור. ּכחרס הּוא הרי - ּתּנּור ׁשל טפלֹו וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַטמאין.
אבל ּתּנּור; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא טפח, עד הּטפלה ּבעבי ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
טפח על ּביתר והּנֹוגעין הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיתר
אצּבעֹות. ׁשלׁש עביֹו - הּכירה טפלת טהֹורים. - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמעביֹו

הּנֹוגע - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחבית
חבית על ׁשּנטפה זפת טהֹור. מּצרּכּה ּוביתר טמא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבצרּכּה

טהֹור. ּבּה הּנֹוגע -ֵַַָָ
ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּובחרסית ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם

לּכלי. מתחּבר החרסית ׁשאין טהֹור; ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָטמא,
אינּה - החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמגּופת

נטמאת לא - ּבחבית טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹחּבּור
החבית. אחֹורי נטמאּו לא - בּמגּופה נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה,

הרי - ליין ואם חּבּור. הּזפת אין - ׁשּזפתן נחׁשת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלי
הּכלי. ּכגּוף ְְִֶַזה

הֹוא ּבפסח, אם ׁשרץ: ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ילּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאר ואם הערבה; נטמאת ולא חֹוצץ, - חׁשּוב ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹואּסּורֹו
ואם טהֹורה, הערבה - עליו מקּפיד היה אם הּׁשנה: ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָימֹות

הערבה. ונטמאת ּכערבה הּוא הרי - ּבקּיּומֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָרֹוצה
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צג              
  

ּבּפתילה ּפיו ׁשהּסק אדמה וׁשל טהֹור. - ּפיו ׁשּנּטל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנר
ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרס ּכלי ּבכלל ואינֹו טמאה, מקּבל אינֹו -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻֻֻ

חרס. ּככלי ְְְִִֵֶֶָּבּכבׁשן
אֹו מקּבלת, ּדפנּה על אֹותּה ּוכׁשּמּטין ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָחבית

טמאה. מקּבלת היא עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּנחלקה

טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי להּטלטל יכֹולה ואינּה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָנתרעעה
א ׁשּנּטלּו אחת.חבית אזן אפּלּו ּכגסטרא. היא הרי - זניה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

זֹו הרי - קּימֹות ׁשאזניה ּפי על אף מאזניה, למּטה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנסּדקה
ּכחבית. נּדֹונת - ּבאזנים ׁשּלא מּתחּלה עּׂשאּה ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָֹּכגסטרא.

:גסטראֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצא ּבּכבׁשן ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָחבית
מקּבלת מהן ּגסטרא ּכל - נסּדקה מלאכּתּה מּׁשּנגמרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּכ ואחר מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם נסּדקה ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה;
היּו אם זה? ּדבר יּודע והיא טהֹורה. - ּבּכבׁשן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָנּׂשרפה
מלאכּתּה נגמרה ׁשּלא עד - מאּדים ותֹוכּה ׁשוין ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשבריה
ׁשאחר ּבידּוע - מאּדים ּתֹוכּה ואין ׁשוין ׁשבריה אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנסּדקה;
ׁשברי ּכׁשאר טמאה ּומקּבלת נׁשּברה, מלאכּתּה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנגמרה

לתׁשמיׁש. הראּויין חרס ְְְְִִֵֶֶַָּכלי
ּפי על אף מׁשקין, מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגסטרא

אּלא עּׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; זֹו הרי - אכלין ְְֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּמקּבלת
- דֹולפת היתה ואם ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדֹולפין, מׁשקין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלקּבל
אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרא וכן לגסטרא. ּגסטרא עֹוּׂשין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָאין
ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; - לׁשּתים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנחלקה
ׁשּמתטּמאין. הן ּבלבד חרס ּכלי ׁשירי אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמתטּמאין,

ּבין יֹוׁשבת ׁשהיתה ּבין מּמּנה, יֹוצאין ׁשחּדּודין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגסטרא
זיתים החּדּודין מן המקּבל ּכל צּדּה: על מּטה ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשהיתה
מתטּמא ּוכנגּדֹו ּבמּגע מתטּמא - זיתים הּגסטרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין ּבמּגע מתטּמא - ּבזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבאויר;

ּבאויר. מתטּמא ְְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו
ׁשאם ּבאויר? מתטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע מתטּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

נכנסה החּדּוד; מתטּמא - מּתֹוכּה ּבּגסטרא הּטמאה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻנגעה
לא - החּדּוד ּכנגד היתה אפּלּו הּגסטרא, ּבאויר ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה

החּדּוד. ְִַַָנטמא
הּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מתטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד

הּגסטרא. עם החּדּוד נטמא - החּדּוד ּכנגד הּגסטרא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור חרס ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל הּוא זה ּדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹועל
ּכנגּדֹו מתטּמא אין אֹו ּבאויר ּוכנגּדֹו ּבמּגע מתטּמא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכירים
ּתּנּור אֹו חרס ּכלי ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבאויר.
אויר טמאת וכל מּתֹוכן, בהן הּטמאה ׁשּתּגע הּוא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻוכירים
ּבלבד. לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל הּטמאה ּתּגע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּוא

נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף ּבגללים, ּוטפלּה ׁשּנתרעעה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחבית
מּפני טמאה, מקּבלת זֹו הרי - נֹופלים והחרסים הּגללים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאת
אחר חרסיה ודּבק נׁשּברה מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
אף ּבגללים, ּוטפלם אחר מּמקֹום חרסים ׁשהביא אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּפרׁשּו
טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין וחרסיה הּגללים את ׁשּנֹוטל ּפי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
רביעית מחזיק חרס ּבהן היה ּכלי. ׁשם מעליה ׁשּבטל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכלי ׁשהּוא מּפני ּבאויר, מתטּמא ּבלבד החרס אֹותֹו ּכנגד -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבּה ׁשּתּגע עד מתטּמא אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפני

ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּטמאה

אם נׁשּברה, ּכ ואחר ּבזפת הּנקב וסתם ׁשּנּקבה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית
זה הרי - רביעית להחזיק ּכדי ּבזפת הּסתּום ּבחרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָיׁש
ׁשם בטל ולא החבית, מּׁשברי ׁשהּוא מּפני טמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמקּבל

וסתםּכל הּכלי מן ׁשּפרׁש אחר ׁשּנּקב חרס אבל מעליה. י ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
טהֹור; - רביעית מחזיק ׁשהּוא ּפי על אף ּבזפת, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָהּנקב
ׁשּטהר וכל וטהר, מעליו ּכלי ׁשם ּבטל - ׁשּנּקב ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהחרס

לעֹולם. טמאה לֹו אין - אחת ׁשעה חרס ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּבכלי
יכֹול ׁשאין טהֹור, - ּבזפת ועּׂשאהּו ׁשּנּקב ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻקמקּומֹוס

- ּבהן וכּיֹוצא והּׁשעוה הּזפת ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלקּבל
הּכלים. ּבכלל ואינן ְְְִִִֵֵַַָטהֹורין,

,טמאה מקּבל אינֹו - ּבזפת ׁשּפקקֹו חרס ׁשל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמׁשּפ
ׁשּסתמֹו עץ ׁשל מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי מּׂשימֹו הּזפת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

ּומתטּמא. קּבּול ּככלי זה הרי -ְְֲִִִִֵֵֶַ

 
ּבׁשעת לּה צרי ׁשהּכלי הּכלים יד ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכבר

ּולטּמא. להתטּמא הּכלי ּכגּוף חׁשּובה היא הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָּתׁשמיׁשֹו
הרי - הּכלי נטמא אם הּבריא, חרס ּכלי הּטֹופל ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ
צרי הּכלי ׁשאין טהֹורין, ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאכלין
הּטפלה הרי - הרעּוע חרס ּכלי את הּטֹופל אבל זֹו; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלטפלה
חרס ׁשל הּקרּויה את המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָחׁשּובה
וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ּבעֹור אֹותּה חּפה אם הּמים, ּבּה ְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּדֹולין

ּכגּופּה. הן הרי - רעּועה היתה אם ְְְֲִֵֵֶָָָָָּבהן,
טפל חּבּור. אינֹו - ּבֹו מבּׁשל להיֹות חרס ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּטֹופל

חּבּור. - ּבהן זֹופת להיֹות ְִִִֵֵֶָּכלים
ּבסיד וגפרית, ּבבעץ ּבזפת, ועּׂשאּה ׁשּנּקבה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָחבית

חּבּור. - הּדברים ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָּובגפסיס
מים ׁשל הּפּטסין ּבהן ׁשּטֹופלין הּמׁשּוכין הּלחין ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּדברים

ׁשאפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן הרי - הּכלי ידלף ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכדי
ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין - מאוירֹו הּכלי ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַָָָנטמא
והּוא הּתּנּור. ּכחרס הּוא הרי - ּתּנּור ׁשל טפלֹו וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַטמאין.
אבל ּתּנּור; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא טפח, עד הּטפלה ּבעבי ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
טפח על ּביתר והּנֹוגעין הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיתר
אצּבעֹות. ׁשלׁש עביֹו - הּכירה טפלת טהֹורים. - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמעביֹו

הּנֹוגע - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחבית
חבית על ׁשּנטפה זפת טהֹור. מּצרּכּה ּוביתר טמא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבצרּכּה

טהֹור. ּבּה הּנֹוגע -ֵַַָָ
ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּובחרסית ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם

לּכלי. מתחּבר החרסית ׁשאין טהֹור; ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָטמא,
אינּה - החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמגּופת

נטמאת לא - ּבחבית טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹחּבּור
החבית. אחֹורי נטמאּו לא - בּמגּופה נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה,

הרי - ליין ואם חּבּור. הּזפת אין - ׁשּזפתן נחׁשת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלי
הּכלי. ּכגּוף ְְִֶַזה

הֹוא ּבפסח, אם ׁשרץ: ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ילּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאר ואם הערבה; נטמאת ולא חֹוצץ, - חׁשּוב ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹואּסּורֹו
ואם טהֹורה, הערבה - עליו מקּפיד היה אם הּׁשנה: ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָימֹות

הערבה. ונטמאת ּכערבה הּוא הרי - ּבקּיּומֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָרֹוצה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95



צד             
  

וׁשּבמטּפחֹות הּספרים ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָהּמׁשיחֹות
וכן חּבּור. אינן - ּוקׁשּורֹות חּבּור, - ּתפּורֹות ְְְִִִֵֵַָהּתינֹוקֹות:
חרס, כלי ׁשּבאזני אבל וׁשּבקּפה. וׁשּבּׂשק ׁשּבמעּדר ְְְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻרצּועֹות
חרס. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן - ּתפּורֹות ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָאפּלּו

,חּבּור - אצּבעֹות ׁשלׁש מאחריו: הּיֹוצא קרּדם ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֻיד
טפח מּלפניו: קרּדם יד טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע - ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻוהּיתר
טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע - ּכן על יתר חּבּור, - לּברזל ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּסמּו

- אבנים מפּתחי ׁשל מּקבת ויד טפח; - הּפרּגל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשירי
ׁשלׁשה. - חרׁשים וׁשל טפחים, - זהבים ׁשל קרנס יד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻטפח.
קרּדם יד לּדרבן. סמּו טפחים ארּבעה - הּבקר מלמד ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשירי
קרּדם ויד טפחים; ארּבעה - מים ׁשל ּבירירין ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשחֹופרין
- ּפּטיׁש וׁשל חמּׁשה; - ּפּטיׁש ּבן ויד חמּׁשה. - נּכּוׁש ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל
מּקבת יד ׁשּׁשה. - עדיר וׁשל ּבּקּוע ׁשל קרּדם יד וכן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּׁשה.
מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. - סּתתין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשל
ּבעלי ׁשל הּמגרפה יד טפחים. ׁשבעה - הּמרּדע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּבראׁש
על הּיתר וכל עּׂשרה. - סּידין וׁשל טפחים, ׁשמֹונה - ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבּתים
ּכגֹון האּור, מׁשּמׁשי ּכל יד טמא. - לקּימֹו רצה אם ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָזה,
טמאין. - ׁשהן ּכל ארּכין אפּלּו והאסּכלאֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּׁשּפּודין

לטמאה חּבּור הּוא הרי - לקרּדם יד ׁשעּׂשאהּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֻֻמּקל
אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם מלאכה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבׁשעת
נטמא - ּבּקרּדם נגעה ואם הּקרּדם, נטמא - ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻמבּקע
מחּברן והּמסמר ּכלים ּכׁשני ׁשהן הּדיּוסטר, וכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמּקל.
קבעֹו מלאכה. ּבׁשעת חּבּור הן הרי - עליהן מס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָלהיֹות
עּׂשה לֹו. חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבקֹורה
הּדיּוסטר לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל ּדיּוסטר: הּקֹורה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹקצת
ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע לּדיּוסטר; חּבּור -ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חּבּור. ִַָהּקֹורה
,ּובעבֹות ּובעץ ּובּקטרב ּבעל הּנֹוגע ׁשּנטמאת: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעגלה

ּובּיצּול ּובּבר ּבחרב והּנֹוגע טהֹורה; - מלאכה ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאפּלּו
מגרה וכן טמא. - ּובעיראין ּובּלחיים מּתכת ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּובעין
ּבחּוט והּנֹוגע טמא; - ּומּכאן מּכאן ּבידּה הּנֹוגע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּנטמאת:
חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ׁשּלּה ּובּסניפין ּובאּמה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובּמׁשיחה

טמא. - הּגדֹול מּסר ׁשל ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלּה.
ּבּמכּבׁש הּנֹוגע ׁשּבֹו, הרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמכּבׁש

עליו לפּופה ׁשהיא ּבּקׁשטנית הּנֹוגע ׁשּנטמא, מגרה טהֹור. -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מׁשּו והחץ מתּוחה ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, -ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ואפּלּו טהֹור, - ּובּקׁשת ּבּיתר הּנֹוגע החץ, ונטמא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעּמּה

- ׁשּלּה החץ ׁשּנטמא האיׁשּות מצֹודת וכן מתּוחה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
מּסכת וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצֹודה, נטמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא
העליֹון ּבּכבד הּנֹוגע האריג: ּבׁשעת ׁשּנטמאת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנסּוכה
ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט ּובּקירֹוס, ּובנירים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַוהּתחּתֹון,
אּלּו ׁשּכל טהֹור, - להחזירּה עתיד ׁשאינֹו ּובעירה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָארּגמן,
ּובּׁשתי הּמּסכת, ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד; חּבּור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאינן

ּובעי ארּגמן, ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובּכפל ׁשהּואהעֹומד, רה ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעתיד

הּנֹוגע טהֹור. - ּובאׁשויה האימה ׁשעל ּבּצמר ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע
טהֹור. - מּׁשּפרעּה טמא; - ּפרעּה ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבּפּקה:

אינֹו - צדדין מּׁשני קׁשּור אפּלּו למחט, ׁשהּׁשילֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהחּוט
חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - לּבגד הכניסֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַחּבּור.
לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו החּוט ואין ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻלּבגד.
החּוט חּבּור. אינֹו - הּתפירה לצר ׁשאינֹו חּבּור; - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּתפירה
חבל חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, מן ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּפרׁש
חבל ּבֹו קׁשר חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו ּבחרס, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּקׁשּור
חּבּור. אינֹו ולחּוץ הּקׁשר מן חּבּור, ולפנים הּקׁשר מן - ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאחד
ּתפר. ּכן אם אּלא חּבּור, אינֹו - ּבקּפה קׁשּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהחבל

ה'תשע"א טבת ט' חמישי יום

  
האריג1החּוטין מן היריעה2הּיֹוצאין וׁשּבתחּלת ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָ

ׁשעּורן ּכּמה נימין, הּנקראין והן וׁשל3וׁשּבסֹופּה, סדין ׁשל ? ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
צעיף4סּודרין ראׁש5וׁשל ׁשל ּפליֹון אצּבעֹות6וׁשל ׁשׁש -7; ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹ

קרּוע ׁשהּוא חלּוק ׁשּלֹובׁשין8וׁשל ואחר סֹופֹו ועד מּתחּלתֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
אצּבעֹות עּׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות אֹותֹו מקּבצין .9אֹותֹו ְְְְִִֶֶֶַָָָ

הּיתר12והּטּלית11והרדיד10הּסגֹוס וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש - ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשהּבגד ּפי על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו הּׁשעּורין ִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל

ּבמדרס ׁשאם13טמא לֹומר, צרי ואין טמאֹות. ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ
טהֹור. ׁשהּבגד - ּבּיתר טמאה ְְֵֶֶֶַַָָָָָֻנגעה

ראׁש ׁשל הּכּפה הערבּיים14נימי ׁשּמּניחין והּמסוה על15, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
והּקלקלין והּפּונדה16ּפניהם, הּׂשער, מן ׁשּלֹובׁש17הּׁשזּורין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

והּפרּגֹוד והּׂשמלה ּבּׂשרֹו, על הּפתחים18האדם על ׁשּמּניחין ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשהן ּכל נימיהן - ּפרכת .19ּכמֹו ְִֵֵֶֶֶָָֹ

טפח20מׁשקלת עּׂשר ׁשנים הרי - החּוט21ׁשּנטמאת מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
טהֹור. - טפח עּׂשר לׁשנים ּבחּוץ הּנֹוגע וכל לּה; חּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.א משנה כ"ט, פרק נארגו.כלים שלא חוטים שאריות יוצאות האריג לאריג.מצידי כחיבור נידונים מטפחתשיהיו
והכתפיים. הראש לעטיפת וקטנה.גדולה דקה בראשו.מטפחת מחודד כובע נגעהמין ואם הבגד עם חיבור הן

חיבור. אינו זה משיעור למעלה הנימין חלק אבל להיפך וכן נטמאו, בבגד מאחוריו.טומאה לקשירהפתוח שעשויים מפני
ארוכים. יותר בימותהם אותו שלובשים מאוד, עב בגד הוא סגוס רבינו. בדברי גם כך להגיה ורצוי סגוס", "נימי כתוב במשנה

פניו. כל על בולטות קצרות וציציות דק.הגשמים רגיל.צעיף עליון הכליםבגד את מטמאים לו והדומים זב
משכב מטמאי בהלכות נתבארו ודיניה מדרס טומאת נקראת זו טומאה הטומאה. אב אותם ועושה עליהם דרס או ישב ששכב,

זקינה.ומושב. של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים לערביות.כובע שהכוונה במשנה:נראה צמר. של חגורה
שבזמננו.והקולקין. גופייה הפתח.כעין חיבור.מסך - שהוא אורך ובסופוכל ארוך חוט ג. משנה שם

זה. גבי על זה ישר מונחים החומה נדבכי אם לבדוק בו ומשתמשים עופרת חתיכת שעיסוקםקשורה לבנאים נקבע זה שיעור
קטנים. בניינים

             
  

חרׁשים ׁשל ּבּנאין22ּומׁשקלת וׁשל טפח; עּׂשר ׁשמֹונה -23 ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשהּוא ּפי על אף אּלּו, מּדֹות על והּיתר אּמה. חמּׁשים -ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבקּיּומֹו טהֹור.24רֹוצה - ְִֶָ
ׁשל ׁשהןמׁשקֹולֹות ּכל ארּכין אפּלּו צּירין, וׁשל 25סּידין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

טמאין -26. ְִֵ
מאזנים זהבים27חּוט ּפלס28ׁשל ׁשל ׁשֹוקלי29, וׁשל , ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹ

- מּידֹו הּמאזנים ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹארּגמן
אצּבעֹות ׁשּלּה30ׁשלׁש קנה חּוטי32וחּוטיה31. ׁשהן. ּכל - ְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ּבהן וכּיֹוצא מּתכֹות ׁשל עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל -33מאזנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
טפחים. עּׂשר ׁשנים - וחּוטיה ׁשּלּה קנה טפחים. ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשלׁשה
קנה טפח. - ּבּתים ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹחּוט
צּמרים ׁשל מאזנים חּוט טפחים. ׁשּׁשה - וחּוטיה 34הּמאזנים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּתׁשעה - וחּוטיה מאזנים קנה טפחים. - זכּוכית ׁשֹוקלי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוׁשל

חּבּור. אינן - אּלּו הּׁשעּורין על והּיתר ְְִִִִֵֵֵַַַָָָטפחים.
הּמּטֹות ׁשּמסרגין לטמאה?35החבל חּבּור הּוא מאימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו הּקׁשר36מּׁשּיסרג מן ּבחבל והּנֹוגע .37 ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אצּבעֹות38ולפנים ׁשלׁש עד ולחּוץ: הּקׁשר מן טמא. -39- ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּמּטה; מּכלל הן הרי קׁשר ׁשל צרכיו ׁשהן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטמא,
ׁשאפּלּו הּכלי, לצר ׁשאינֹו טהֹור, - אצּבעֹות לׁשלׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹוחּוץ

נּתר40ּפסקֹו הּקׁשר .41אין ְִֵֶֶַָָ
הּמּטה מן הּיֹוצא ארּבעה42חבל סֹוף עד טמאה: ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לפי43טפחים הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
לכלּום ראּוי -44ׁשאינֹו עּׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת ; ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ

-45טמא ולחּוץ מעּׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ׁשּתֹולין מּפני , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמּטה. צר על יתר ׁשהּוא מּפני ְִִֵֵֶֶַַָָָֹטהֹור,

ׁשּמּקיפין אריג ׁשל לקּבץ46אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּמּטה:47איבריה מן יֹוצאה ׁשּמקצתֹו מזרן, הּנקרא והּוא , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

- ּכן על יתר הּמּטה; מּצרכי הּוא הרי - טפחים עּׂשרה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָעד
ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר אם ׁשּבלה, ּומזרן הּמּטה. מּצרכי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאינֹו

לחמֹור חבק מּמּנּו לעּׂשֹות ּכדי מקּבל48טפחים זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ְָֻטמאה.

מדרס טמאה ׁשהיתה מּמּנה49מּטה יֹוצא עד50ּומזרן : ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
טמאה אב הּוא הרי - טפחים והּכל51עּׂשרה עצמּה ּכּמּטה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻ

מדרס ּכמּגע הּוא הרי - ולחּוץ מעּׂשרה ּדרס52מדרס; הּזב53. ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ
הּיֹוצא הּמזרן ולפנים54על מעּׂשרה ּכּלּה55: הּמּטה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

ולחּוץ56מדרס מעּׂשרה טהֹורה57; ּדברים58- ּבּמה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
למדרס אּמה59אמּורים? מאה אפּלּו טמאֹות, לׁשאר אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָֻ

והכניס הּמּטה על ּכרּו ׁשהּוא מזרן ּכיצד? חּבּור. ּכּלֹו -ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻ
מׁשקין ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת לאהל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקצתֹו

מקצתֹו על הּקצה60טמאין היה ואפּלּו הּמּטה, נטמאת - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אּמה. מאה הּמּטה מן יֹוצא ְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנטמא

מזרן לּה וכר מדרס הּטמאה טמא61מּטה הּכל - ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.עץ בתי שבונים גבוהים.נגרים מגדלים המיותר.בוני את לגזור ולא שהוא כמו החוט את לקיים ללאדעתו
ארכם. החוט.הגבלת כל נטמא - במשקולת טומאה נגעה כפותאם ושתי מתכת או עץ של מקנה מורכבים יד מאזני

המסגרת.קשורות בראש הקשור בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת הלשון מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים
.זהב שלמוכרי פילוסין לובש הגדול) (הכהן היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר המיוצר משובח בד מין

מנה). יקרים.יב דברים כששוקלים קצר בחוט להשתמש רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר אפשר קצר בחוט
.בו קשורות המאזניים לקנה.שכפות הכפות את בעין.המחברים עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
.צמר החבליםמוכרי בין גדול ריווח עם (שבכה), סורג בתבנית אותם וקולעים המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים

חלונות. לחבלים.כעין המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן כל "בית". נקרא הקליעה של ריבוע קשרכל
לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר חבל קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש שנסרג.הסריגה בפחותלצד

המיטה. על השוכב מכובד הקשר יינתק זה זה.משיעור חלק חתך תתקיים.אם הסריגה.והסריגה שנגמרה אחר
"חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה אמרו א הלכה ט פרק מציעא בבא בתוספתא אולם טהור", טפחים ה' "עד במשנה:

אינה שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד כאן כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי, הטפח היינו
מפ אלא משנתנו על כמותה.חולקת פסק ולכן כוונתה, ולפיכךרשת וחזק מהודק קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים

חיבור הן הראשונות אצבעות שלוש אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה [ואולי אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין
להיפך. - כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר הקודמים בהדינים מארבעהומטמאות]. שלמטה החלק אפילו החבל כל

מהודק.טפחים. קשר וקושרים המיטה סביב יתפרקו.כורכים שלא המיטה חלקי את ולהדק עללחבר להניחו
החמור על אותו ומניחים המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים מה לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת

עורו). על להגן לו.כדי והדומים זב עליה ישב או עליה.ששכב כרוך המזרן חלק היה המיטה על הזב כששכב
.בו הנוגעים וכלים אדם שהואומטמא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא ולפיכך המיטה צורך אינו זה חלק

לטומאה. ראשון ונעשה הטומאה וכו'.אב רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל "דרס" שהמונח כבר מןנתבאר היוצא החלק
המיטה.המיטה. מן היוצאים הראשונים טפחים בעשרה המזרן על דרס דינםאם הקרובים הטפחים עשרת וגם המיטה כל

כמיטה. דינו למיטה מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא שהמזרן, פי על ואף הזב. המזרןכמדרס על דרס אם
טפחים. מעשרה יותר המיטה מן המרוחק נגעבמקום שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס מטומאת טהור הכל

ובין הזב בין מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס אבל לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן הזב
הוא הרי - גביהמזרן על זה המונחים סדינים מאה אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת בהלכות [נתבאר לגמרי. טהור

העליון]. על דורס והוא בתוספתאזה, נתבאר טומאות לשאר מדרס בין ההבדל נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
בשאר אבל המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה, מן כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא המזרן עצמה:

חיבור. כולו ולפיכך טומאה לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם שהיאטומאות משקין בטומאת שאפילו רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים הזב.גזירת במדרס שנטמאה אחר



צה              
  

חרׁשים ׁשל ּבּנאין22ּומׁשקלת וׁשל טפח; עּׂשר ׁשמֹונה -23 ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשהּוא ּפי על אף אּלּו, מּדֹות על והּיתר אּמה. חמּׁשים -ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבקּיּומֹו טהֹור.24רֹוצה - ְִֶָ
ׁשל ׁשהןמׁשקֹולֹות ּכל ארּכין אפּלּו צּירין, וׁשל 25סּידין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

טמאין -26. ְִֵ
מאזנים זהבים27חּוט ּפלס28ׁשל ׁשל ׁשֹוקלי29, וׁשל , ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹ

- מּידֹו הּמאזנים ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹארּגמן
אצּבעֹות ׁשּלּה30ׁשלׁש קנה חּוטי32וחּוטיה31. ׁשהן. ּכל - ְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ּבהן וכּיֹוצא מּתכֹות ׁשל עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל -33מאזנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
טפחים. עּׂשר ׁשנים - וחּוטיה ׁשּלּה קנה טפחים. ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשלׁשה
קנה טפח. - ּבּתים ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹחּוט
צּמרים ׁשל מאזנים חּוט טפחים. ׁשּׁשה - וחּוטיה 34הּמאזנים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּתׁשעה - וחּוטיה מאזנים קנה טפחים. - זכּוכית ׁשֹוקלי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוׁשל

חּבּור. אינן - אּלּו הּׁשעּורין על והּיתר ְְִִִִֵֵֵַַַָָָטפחים.
הּמּטֹות ׁשּמסרגין לטמאה?35החבל חּבּור הּוא מאימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו הּקׁשר36מּׁשּיסרג מן ּבחבל והּנֹוגע .37 ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אצּבעֹות38ולפנים ׁשלׁש עד ולחּוץ: הּקׁשר מן טמא. -39- ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּמּטה; מּכלל הן הרי קׁשר ׁשל צרכיו ׁשהן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטמא,
ׁשאפּלּו הּכלי, לצר ׁשאינֹו טהֹור, - אצּבעֹות לׁשלׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹוחּוץ

נּתר40ּפסקֹו הּקׁשר .41אין ְִֵֶֶַָָ
הּמּטה מן הּיֹוצא ארּבעה42חבל סֹוף עד טמאה: ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לפי43טפחים הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
לכלּום ראּוי -44ׁשאינֹו עּׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת ; ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ

-45טמא ולחּוץ מעּׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ׁשּתֹולין מּפני , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמּטה. צר על יתר ׁשהּוא מּפני ְִִֵֵֶֶַַָָָֹטהֹור,

ׁשּמּקיפין אריג ׁשל לקּבץ46אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּמּטה:47איבריה מן יֹוצאה ׁשּמקצתֹו מזרן, הּנקרא והּוא , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

- ּכן על יתר הּמּטה; מּצרכי הּוא הרי - טפחים עּׂשרה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָעד
ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר אם ׁשּבלה, ּומזרן הּמּטה. מּצרכי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאינֹו

לחמֹור חבק מּמּנּו לעּׂשֹות ּכדי מקּבל48טפחים זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ְָֻטמאה.

מדרס טמאה ׁשהיתה מּמּנה49מּטה יֹוצא עד50ּומזרן : ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
טמאה אב הּוא הרי - טפחים והּכל51עּׂשרה עצמּה ּכּמּטה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻ

מדרס ּכמּגע הּוא הרי - ולחּוץ מעּׂשרה ּדרס52מדרס; הּזב53. ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ
הּיֹוצא הּמזרן ולפנים54על מעּׂשרה ּכּלּה55: הּמּטה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

ולחּוץ56מדרס מעּׂשרה טהֹורה57; ּדברים58- ּבּמה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
למדרס אּמה59אמּורים? מאה אפּלּו טמאֹות, לׁשאר אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָֻ

והכניס הּמּטה על ּכרּו ׁשהּוא מזרן ּכיצד? חּבּור. ּכּלֹו -ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻ
מׁשקין ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת לאהל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקצתֹו

מקצתֹו על הּקצה60טמאין היה ואפּלּו הּמּטה, נטמאת - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אּמה. מאה הּמּטה מן יֹוצא ְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנטמא

מזרן לּה וכר מדרס הּטמאה טמא61מּטה הּכל - ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
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.עץ בתי שבונים גבוהים.נגרים מגדלים המיותר.בוני את לגזור ולא שהוא כמו החוט את לקיים ללאדעתו
ארכם. החוט.הגבלת כל נטמא - במשקולת טומאה נגעה כפותאם ושתי מתכת או עץ של מקנה מורכבים יד מאזני

המסגרת.קשורות בראש הקשור בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת הלשון מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים
.זהב שלמוכרי פילוסין לובש הגדול) (הכהן היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר המיוצר משובח בד מין

מנה). יקרים.יב דברים כששוקלים קצר בחוט להשתמש רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר אפשר קצר בחוט
.בו קשורות המאזניים לקנה.שכפות הכפות את בעין.המחברים עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
.צמר החבליםמוכרי בין גדול ריווח עם (שבכה), סורג בתבנית אותם וקולעים המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים

חלונות. לחבלים.כעין המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן כל "בית". נקרא הקליעה של ריבוע קשרכל
לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר חבל קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש שנסרג.הסריגה בפחותלצד

המיטה. על השוכב מכובד הקשר יינתק זה זה.משיעור חלק חתך תתקיים.אם הסריגה.והסריגה שנגמרה אחר
"חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה אמרו א הלכה ט פרק מציעא בבא בתוספתא אולם טהור", טפחים ה' "עד במשנה:

אינה שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד כאן כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי, הטפח היינו
מפ אלא משנתנו על כמותה.חולקת פסק ולכן כוונתה, ולפיכךרשת וחזק מהודק קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים

חיבור הן הראשונות אצבעות שלוש אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה [ואולי אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין
להיפך. - כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר הקודמים בהדינים מארבעהומטמאות]. שלמטה החלק אפילו החבל כל

מהודק.טפחים. קשר וקושרים המיטה סביב יתפרקו.כורכים שלא המיטה חלקי את ולהדק עללחבר להניחו
החמור על אותו ומניחים המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים מה לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת

עורו). על להגן לו.כדי והדומים זב עליה ישב או עליה.ששכב כרוך המזרן חלק היה המיטה על הזב כששכב
.בו הנוגעים וכלים אדם שהואומטמא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא ולפיכך המיטה צורך אינו זה חלק

לטומאה. ראשון ונעשה הטומאה וכו'.אב רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל "דרס" שהמונח כבר מןנתבאר היוצא החלק
המיטה.המיטה. מן היוצאים הראשונים טפחים בעשרה המזרן על דרס דינםאם הקרובים הטפחים עשרת וגם המיטה כל

כמיטה. דינו למיטה מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא שהמזרן, פי על ואף הזב. המזרןכמדרס על דרס אם
טפחים. מעשרה יותר המיטה מן המרוחק נגעבמקום שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס מטומאת טהור הכל

ובין הזב בין מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס אבל לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן הזב
הוא הרי - גביהמזרן על זה המונחים סדינים מאה אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת בהלכות [נתבאר לגמרי. טהור

העליון]. על דורס והוא בתוספתאזה, נתבאר טומאות לשאר מדרס בין ההבדל נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
בשאר אבל המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה, מן כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא המזרן עצמה:

חיבור. כולו ולפיכך טומאה לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם שהיאטומאות משקין בטומאת שאפילו רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים הזב.גזירת במדרס שנטמאה אחר



צו             
  

הפריׁשֹו62מדרס מּגע63. והּמזרן ּכׁשהיתה, מדרס הּמּטה - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָ
ׁשבעה64מדרס טמאת טמאה היתה ּכּלּה65. - מזרן לּה וכר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻֻ

ׁשבעה טמאת ּכׁשהיתה,66טמאה טמאה היא - הפריׁשֹו . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
ערב טמאת טמא וכר67והּמזרן ערב טמאת טמאה היתה . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ערב טמאת טמא הּכל - מזרן טמאה68לּה היא - הפריׁשֹו . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
טהֹור והּמזרן ערב, .69טמאת ְְְִֶֶַַָָֻ

טמא הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן עליה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּטה
ׁשרץ ּבּה נגע ׁשבעה. טמאת טמא - ּפרׁשֹו ׁשבעה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻטמאת
טמאת טמאין - ּפרׁשּו ערב. טמאת טמאין - בהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻֻוכּיֹוצא

ֶֶערב.
מדרס70ּכרע טמאה לּמּטה71ׁשהיתה הּמּטה72וחּברּה - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מדרס ּכׁשהיתה,73ּכּלּה מדרס טמאה הּכרע - ּפרׁשה . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
טמאת טמאה הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּטה
ּכאּלּו ׁשבעה, טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֻׁשבעה

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת הּמּטה74נגע על הּזה ואם טהרה75. - ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבכללּה טמאה76והּכרע הּכרע - הּזיה קדם ּפרׁשה ואם . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ערב טמאת טמאה והּמּטה ּכׁשהיתה, ׁשבעה היתה77טמאת . ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
טמאת טמא הּכל - לּמּטה וחּברּה ערב טמאת טמאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻהּכרע
טהֹורה. והּמּטה ערב, טמאת טמאה היא - ּפרׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻערב.
ולא אדם לא מטּמא הּמת מן ערב טמאת הּטמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשאין
ׁשל ּבּׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכלים,

לּמעּדר.78מעּדר חּברֹו ּכ ואחר ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

  
ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה להתטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכּמה

למדרס - אצּבעֹותטפחים ׁשלׁש על אצּבעֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָ
ּבּמה טמאֹות. לׁשאר אֹו הּמת לטמאת - הּמלל עם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻֻֻמכּונֹות
ׁשל ּבגדים אבל ּופׁשּתים; צמר ּבבגדי אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָּדברים
ּכן אם אּלא הּטמאֹות מּכל טמאה מקּבלין אין - מינין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻׁשאר
יתר. אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה
לרּבֹות הּכתּוב ׁשּבא למדּו, הּׁשמּועה מּפי בגד. אֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
לטמאה. ּבגדים ּבׁשאר טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָֻׁשלׁשה
האֹורג אבל הּבגדים; מן ּבקרעים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּבּמה

טמאֹות, ׁשאר מקּבל זה הרי - ׁשהּוא ּכל עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבגד
למדרס. הראּוי אּלא אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻחּוץ

,הּקׁשין והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּבגדים
מצרים ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה עד טמאה מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבּׂשר
לׁשאר ּבין למדרס ּבין טפחים, ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּקרע

ְֻטמאֹות.
הּקֹולע אחד ּכבגדים, טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּכל

ּבֹו; וכּיֹוצא אבנט ועּׂשאן האֹורגן אֹו ּפיף ועּׂשאן ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּוטים
ׁשהיא הּצמר, ּבּה לקׁשר הּצּמרים ׁשעֹוּׂשין מּקליעה ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחּוץ
- עֹור אֹו ארּוג ׁשּבּה אבן קּבּול ׁשּבית הּקלע ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורה.
נפסק טהֹורה. - ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
הּמכמֹורֹות ּבטמאתּה. היא עדין - ּבלבד ׁשּלּה הּפקיע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ[ּבית]
מּפני טמאה מקּבל - והחרם טמאה. מקּבלין - ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוהרׁשתֹות
היא והרי ּביֹותר ּדּקין הּׂשבכה אֹותּה ׁשעיני מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָזּוטֹו,
מתטּמא. - זּוטֹו מן טהֹור; - החרם מן ּבגד העֹוּׂשה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכבגד.

ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ּבֹו יׁש אם המׁשּמרת, מן חלּוק ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעּׂשה
טמאה. מקּבל -ְְֵַָֻ

מלאכה מעין מׁשּמׁשת אם ׁשּבלתה: יין ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמׁשּמרת
טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ְְְִִֵָָָָראׁשֹונה

מּפני טמאה, מקּבלין אין - המצּירֹות ספרים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻֻמטּפחֹות
ׁשּבׁשביל עליהן מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן
חּוץ טמאֹות ּבׁשאר מתטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן נעּׂשּו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻֻספר
מלאכּתנּו, ונעּׂשה עמד לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻמּטמאת

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֶַַָָּכמֹו
- הּמֹוט מּפני ּכתפיהן על ׁשּמּניחין הּסּבלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכסת

מתטּמאה אינּה - יין ׁשל ּומׁשּמרת ּבמדרס; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמתטּמאה
ְְִָּבמדרס.

ּבּטל טמאה. מקּבל אינֹו - לצּורֹות עליו ׁשחּׁשב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבגד
מטּפחֹות ׁשעּׂשה הּבית ּבעל טמאה. מקּבל - ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמחׁשבּתֹו
טמאה. מקּבלֹות אינן - עּמּודים אֹו ּכתלים ּבהן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻלחּפֹות

אינֹו - ׁשכר ׁשֹותי ּבֹו לּׂשחק ּכדי ּכסבכה העּׂשּוי ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָחלּוק
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ממנה כחלק ונעשה למיטה טפל שהוא מפני המזרן, מדרס.גם ונטמא שכרכו היהאחר שלא מכיוון אחד. יום
ובטלה למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני בעקיפין כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה המיטה על כרוך

בטלה. לא - במיטה נגיעתו ידי על עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל שהםטומאתו, המת באוהל או במגע
"טומאת וסתם מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה, טומאת היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים

וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא שהוא דבר כל מת]. טומאת מגדירה מדרס.שבעה" בטומאת כמו
.הטומאה באב נוגע ככל אחד שבעה.יום בטומאת אינוכמו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה נטמא ולא

כלים. מיטה.מטמא של למשנה).רגל בפירושו (רבינו המיטה מן מופרשת כשהייתה הזב עליה רה.טהושדרס
למזרן דומה זה ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע זקוקה כולה הרי המיטה, את מעמיד שהכרע מכיוון

המזרן. בלי רב זמן בה ולהשתמש להתקיים ויכולה כך כל לו צריכה המיטה כשנטמאה.שאין לה אפרהמחובר מי
מת. מטומאת לטהרה כדי המיטה.פרה לטומאת הגורם שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי על צריכהאף ואינה

טמאהזייה. חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של כללו לזריעה. ולהכשירה האדמה את לפורר בו שמשתמשים כלי
מפני נטמא אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים, שהם זמן כל הכלי כל על הטומאה עוברת - לו צריך שהכלי
- טהור כלי לו וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון. ונעשה עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו
לטומאה. בראשון במגע מתטמא אינו כלי שהרי לגמרי, לו המחובר הכלי נטהר כשפירש אבל הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת

             
  

אבל מדרס, טמאת מּלקּבל טהֹור - הּספר על ׁשּנתנֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפה
טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת ְְְְִִֵֵַָֻמתטּמא

על אף הּבגד, על ּבין העֹור על ּבין אסּפלנית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹוּׂשה
מל עליהן עּׂשה טהֹורין. - ׁשעּור ּבהן ׁשּיׁש עלּפי ּוגמא: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי טמאה, מקּבל אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּבגד
למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהעֹור

ׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמאימתי
ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאצּבעֹות
ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין - ואנּפליא הּכיס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכגֹון

ְְַָמלאכּתן.
ּכיון - מצֹודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעּׂשין הּכלים ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּכל

טמאה. מקּבלין מלאכּתן קּבּול ּבית ּבהן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּנעּׂשה
לעּׂשֹות התחיל אם ּבראׁשיהן: הּבנֹות ׁשּמּניחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָסבכה

קרקעיתּה; ׁשּיגמר עד טמאה מקּבלת אינּה - מּפיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה
ׁשּיגמר עד טמאה מקּבלת אינּה - מּקרקעיתּה התחילּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואם
חּבּור וחּוטיה עצמּה. ּבפני טמאה מקּבלת ּוׁשביסּה ּפיה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאת

ּולהתטּמא. לטּמא ְְְִֵֵַַָלּה
- הראׁש ּׂשער רב מקּבלת אינּה אם ׁשּנקרעה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹסבכה

ְָטהֹורה.
הּוא מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד ׁשל אֹו ּבגד ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

והּקטן גדלֹו לפי הּגדֹול ּפיו. את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָגמר
טהרתֹו? הּוא מאימתי - החלּוק נטמא ואם קטנֹו. ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָלפי
ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. מלאכּתֹו מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמּׁשּיבלה
טהֹור. - מּלמּטה רּבֹו ּבטמאתֹו; הּוא עדין - מלמעלה ְְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻֻרּבֹו

טהֹור. - ּפיו מּבית נקרע ְְִִִִֵַָואם
אינֹו - סדין ׁשל ּומּצּדֹו ּבגד ׁשל מצּואר חגֹור ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעֹוּׂשה

הּבגד מאמצע עּׂשאהּו ּׂשפתֹותיו. ׁשּימלל עד טמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמקּבל
הּׁשני. מּצד ׁשּימלל עד טמאה מקּבל אינֹו - הּסדין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּומאמצע

.טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו ׁשּבלּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחגֹור
מתניו את ּבּה לחּגר והתקינּה הּבגד מן ׁשּפרׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּׂשפה

ּכאבנט. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
,קּימֹות ּׂשפתֹותיה רב היּו אם ׁשּבלתה: עני ׁשל ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹטּלית

מקּבלת זֹו הרי - ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאף
ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה יׁש אם קּימֹות: ּׂשפתֹותיה אין ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻטמאה;
מקּבלת אינּה - לאו ואם טמאה, מקּבלת - ּובריא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחזק

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֵָָֻטמאה.
מקּבלֹות אינן - ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמטלּיֹות

ׁשּיהיּו עד טמאה מקּבלֹות - והכינן עליהן חּׁשב ואם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻטמאה.
אינֹו ׁשלׁש על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ִִֵֶַַָָָָָָָּפחֹות

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל טמאה ְְְְֱִִֵֶַַַָָֻמקּבל
את ּבֹו לפקק ׁשהתקינֹו ׁשלׁשה על מּׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶַָָָֹּפחֹות

וכּיֹוצא הרחים את ּבֹו ּולקּנח הּקדרה את ּבֹו ּולנער ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמרחץ
ּתלאֹו טמאה; מקּבל אינֹו - ּבאׁשּפה הׁשליכֹו אם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּבאּלּו:
ּבתֹו ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָבּמגֹוד
חּוץ טמאֹות ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבגדיו,

טפ מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, חים.מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻ
היה אם ּבאׁשּפה: מׁשל ׁשהיה ׁשלׁשה על ְְְְִֶַַָָָָָָָָָֻׁשלׁשה

זה הרי - יּקרע ולא ּגס מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּבריא
היה אם אבל מתטּמא. אינֹו - לאו ואם ּבמדרס, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָמתטּמא
מלח, ּבֹו לצרר יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא היה אם ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּבית,
טמא זה הרי - ּבריא היה ולא מלח ּבֹו צֹורר ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

ְִָמדרס.
אם הּקרעים: הבּדלּו ולא ׁשּנקרע ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻׁשלׁשה

זה הרי - ּבּכּסא ּבּׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָטהֹור,

אֹו אחד, חּוט אפּלּו מּמּנה ׁשּנמחה ׁשלׁש על ְֲִִִֶֶֶַָָָָָׁשלׁש
טהֹורה. זֹו הרי - מתאימין חּוטין ׁשני אֹו קׁשר ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמצא

החזירּה טהֹורה; - ּבאׁשּפה ׁשהׁשליכּה ׁשלׁש על ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש
והחזרתּה מטהרּתּה הׁשלכתּה לעֹולם טמאה. מקּבלת -ְְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית וׁשל ארּגמן מּׁשל חּוץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָמטּמאּתה,
חׁשּובה. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת - האׁשּפה על ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

ּבפני ּכּדּור ׁשעּׂשאּה אֹו ּבכּדּור ׁשּנתנּה ׁשלׁש על ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלׁש
טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אבל טהֹורה. - ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָעצמּה
ּבמדרס. ּומתטּמא ׁשהיה ּכמֹות הּוא הרי - ּבכּדּור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּנתנֹו
ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעּׂשהּו

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו ְְְֲִֶֶַַַָָהּתפר

  
ּומן החבלים מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמּפץ

ּכלים ּבכלל הּמּפץ ואין ּבהן. וכּיֹוצא הּגמא ּומן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּסּוף
ּדין ּבמדרס הּוא מתטּמא כן ּפי על ואף ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָהאמּורין
למׁשּכב ראּוי וזה הּמׁשּכב', 'ּכל הּכתּוב רּבה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,
ּככל מּדבריהן, טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מתטּמא וכן לֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻועּׂשּוי
ׁשּכל ּגדֹול: ּכלל וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו עץ, ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפׁשּוטי

טמאֹות. ּבׁשאר מתטּמא - ּבמדרס ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻהּמתטּמא
ּכמֹו ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מתטּמא ׁשהּבגד ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכבר

ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשּבארנּו
למדרס. ְְְִִָָטפחים

העֹור טפחים; ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורֹו - ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָהּׂשק
למדרס ּבין ׁשּׁשה. על ׁשּׁשה - הּמּפץ חמּׁשה; על חמּׁשה -ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
טהֹורין - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות הּטמאֹות. לׁשאר ְְְִִִִִֵֵַַָָָֻּבין
ּבלא ׁשּנקרע מהן אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּכלּום.
למֹוׁשב טפח על טפח אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכּונה;
זה הרי - למׁשּכב טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָאֹו
אֹו ׁשּקּצץ טפח על הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמתטּמא
מאחד המקּצע וכן מּפץ. אֹו עֹור אֹו ּׂשק אֹו ּבגד ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלׁשה
קֹוצצי ׁשעֹוּׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיאחז ּכדי לאחיזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהן
ׁשהּוא. ּבכל טמא זה הרי - אצּבעֹותיהן יּזֹוקּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּתאנים
מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ׁשלׁש, על מּׁשלׁש ּפחֹות יהיה ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹוהּוא

מּכלּום. טהֹור ְְִֶָָאצּבעֹות
ׁשלׁשה טפח, הּׂשק ּומן הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהמחּבר

הּמּפץ מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּׂשק ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
הרי טפחים- חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס. מן טהֹור זה ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הּׂשק, מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
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צז              
  

אבל מדרס, טמאת מּלקּבל טהֹור - הּספר על ׁשּנתנֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפה
טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת ְְְְִִֵֵַָֻמתטּמא

על אף הּבגד, על ּבין העֹור על ּבין אסּפלנית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹוּׂשה
מל עליהן עּׂשה טהֹורין. - ׁשעּור ּבהן ׁשּיׁש עלּפי ּוגמא: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי טמאה, מקּבל אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּבגד
למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהעֹור

ׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמאימתי
ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאצּבעֹות
ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין - ואנּפליא הּכיס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכגֹון

ְְַָמלאכּתן.
ּכיון - מצֹודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעּׂשין הּכלים ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּכל

טמאה. מקּבלין מלאכּתן קּבּול ּבית ּבהן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּנעּׂשה
לעּׂשֹות התחיל אם ּבראׁשיהן: הּבנֹות ׁשּמּניחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָסבכה

קרקעיתּה; ׁשּיגמר עד טמאה מקּבלת אינּה - מּפיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה
ׁשּיגמר עד טמאה מקּבלת אינּה - מּקרקעיתּה התחילּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואם
חּבּור וחּוטיה עצמּה. ּבפני טמאה מקּבלת ּוׁשביסּה ּפיה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאת

ּולהתטּמא. לטּמא ְְְִֵֵַַָלּה
- הראׁש ּׂשער רב מקּבלת אינּה אם ׁשּנקרעה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹסבכה

ְָטהֹורה.
הּוא מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד ׁשל אֹו ּבגד ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

והּקטן גדלֹו לפי הּגדֹול ּפיו. את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָגמר
טהרתֹו? הּוא מאימתי - החלּוק נטמא ואם קטנֹו. ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָלפי
ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. מלאכּתֹו מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמּׁשּיבלה
טהֹור. - מּלמּטה רּבֹו ּבטמאתֹו; הּוא עדין - מלמעלה ְְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻֻרּבֹו

טהֹור. - ּפיו מּבית נקרע ְְִִִִֵַָואם
אינֹו - סדין ׁשל ּומּצּדֹו ּבגד ׁשל מצּואר חגֹור ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעֹוּׂשה

הּבגד מאמצע עּׂשאהּו ּׂשפתֹותיו. ׁשּימלל עד טמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמקּבל
הּׁשני. מּצד ׁשּימלל עד טמאה מקּבל אינֹו - הּסדין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּומאמצע

.טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו ׁשּבלּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחגֹור
מתניו את ּבּה לחּגר והתקינּה הּבגד מן ׁשּפרׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּׂשפה

ּכאבנט. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
,קּימֹות ּׂשפתֹותיה רב היּו אם ׁשּבלתה: עני ׁשל ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹטּלית

מקּבלת זֹו הרי - ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאף
ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה יׁש אם קּימֹות: ּׂשפתֹותיה אין ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻטמאה;
מקּבלת אינּה - לאו ואם טמאה, מקּבלת - ּובריא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחזק

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֵָָֻטמאה.
מקּבלֹות אינן - ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמטלּיֹות

ׁשּיהיּו עד טמאה מקּבלֹות - והכינן עליהן חּׁשב ואם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻטמאה.
אינֹו ׁשלׁש על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ִִֵֶַַָָָָָָָּפחֹות

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל טמאה ְְְְֱִִֵֶַַַָָֻמקּבל
את ּבֹו לפקק ׁשהתקינֹו ׁשלׁשה על מּׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶַָָָֹּפחֹות

וכּיֹוצא הרחים את ּבֹו ּולקּנח הּקדרה את ּבֹו ּולנער ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמרחץ
ּתלאֹו טמאה; מקּבל אינֹו - ּבאׁשּפה הׁשליכֹו אם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּבאּלּו:
ּבתֹו ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָבּמגֹוד
חּוץ טמאֹות ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבגדיו,

טפ מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, חים.מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻ
היה אם ּבאׁשּפה: מׁשל ׁשהיה ׁשלׁשה על ְְְְִֶַַָָָָָָָָָֻׁשלׁשה

זה הרי - יּקרע ולא ּגס מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּבריא
היה אם אבל מתטּמא. אינֹו - לאו ואם ּבמדרס, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָמתטּמא
מלח, ּבֹו לצרר יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא היה אם ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּבית,
טמא זה הרי - ּבריא היה ולא מלח ּבֹו צֹורר ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

ְִָמדרס.
אם הּקרעים: הבּדלּו ולא ׁשּנקרע ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻׁשלׁשה

זה הרי - ּבּכּסא ּבּׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָטהֹור,

אֹו אחד, חּוט אפּלּו מּמּנה ׁשּנמחה ׁשלׁש על ְֲִִִֶֶֶַָָָָָׁשלׁש
טהֹורה. זֹו הרי - מתאימין חּוטין ׁשני אֹו קׁשר ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמצא

החזירּה טהֹורה; - ּבאׁשּפה ׁשהׁשליכּה ׁשלׁש על ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש
והחזרתּה מטהרּתּה הׁשלכתּה לעֹולם טמאה. מקּבלת -ְְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית וׁשל ארּגמן מּׁשל חּוץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָמטּמאּתה,
חׁשּובה. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת - האׁשּפה על ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

ּבפני ּכּדּור ׁשעּׂשאּה אֹו ּבכּדּור ׁשּנתנּה ׁשלׁש על ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלׁש
טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אבל טהֹורה. - ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָעצמּה
ּבמדרס. ּומתטּמא ׁשהיה ּכמֹות הּוא הרי - ּבכּדּור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּנתנֹו
ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעּׂשהּו

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו ְְְֲִֶֶַַַָָהּתפר

  
ּומן החבלים מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמּפץ

ּכלים ּבכלל הּמּפץ ואין ּבהן. וכּיֹוצא הּגמא ּומן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּסּוף
ּדין ּבמדרס הּוא מתטּמא כן ּפי על ואף ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָהאמּורין
למׁשּכב ראּוי וזה הּמׁשּכב', 'ּכל הּכתּוב רּבה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,
ּככל מּדבריהן, טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מתטּמא וכן לֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻועּׂשּוי
ׁשּכל ּגדֹול: ּכלל וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו עץ, ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפׁשּוטי

טמאֹות. ּבׁשאר מתטּמא - ּבמדרס ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻהּמתטּמא
ּכמֹו ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מתטּמא ׁשהּבגד ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכבר

ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשּבארנּו
למדרס. ְְְִִָָטפחים

העֹור טפחים; ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורֹו - ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָהּׂשק
למדרס ּבין ׁשּׁשה. על ׁשּׁשה - הּמּפץ חמּׁשה; על חמּׁשה -ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
טהֹורין - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות הּטמאֹות. לׁשאר ְְְִִִִִֵֵַַָָָֻּבין
ּבלא ׁשּנקרע מהן אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּכלּום.
למֹוׁשב טפח על טפח אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכּונה;
זה הרי - למׁשּכב טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָאֹו
אֹו ׁשּקּצץ טפח על הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמתטּמא
מאחד המקּצע וכן מּפץ. אֹו עֹור אֹו ּׂשק אֹו ּבגד ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלׁשה
קֹוצצי ׁשעֹוּׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיאחז ּכדי לאחיזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהן
ׁשהּוא. ּבכל טמא זה הרי - אצּבעֹותיהן יּזֹוקּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּתאנים
מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ׁשלׁש, על מּׁשלׁש ּפחֹות יהיה ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹוהּוא

מּכלּום. טהֹור ְְִֶָָאצּבעֹות
ׁשלׁשה טפח, הּׂשק ּומן הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהמחּבר

הּמּפץ מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּׂשק ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
הרי טפחים- חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס. מן טהֹור זה ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הּׂשק, מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
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צח             
  

זה מדרס. טמא זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה
הּקל מן טמא; - מּמּנּו ּבחמּור ׁשעּורֹו ׁשהׁשלים ּכל ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכלל:

טהֹור. -ָ
ואינן טהֹורין, - ליׁשיבה ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָּבלֹויי

ּכמּפץ. יהיּו ּכ ואחר ׁשּיקּצצם עד טמאה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻמקּבלין
ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבמדרס מתטּמא אינֹו - קטן ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחלּוק

ּכפּול, ונמּדד טפחים. ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִַַָָָָָָּכּׁשעּור,
על אֹותן ׁשּמלּביׁשין ּבגדים ּכפּולין: נמּדדין ואּלּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכברּיתֹו.
והּכיס והּכֹובע והּמכנסים הראׁש ואת הּׁשֹוקים ועל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹהרגלים
- ּפׁשּוטה אם הּׂשפה, על ׁשּתלאּה ּומטלית ּפּונדא. ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשל

ּכפּולה. נמּדדת - ּכפּולה ואם ּפׁשּוטה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָנמּדדת
ּכ ואחר ּבמדרס ונטמא ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ׁשארג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבגד

מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל מדרס. ּכּלֹו - הּבגד ּכל את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻהׁשלים
ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל הּמדרס, מן טהר -ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכ ואחר מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל ּבמדרס. ׁשּנגע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּככלי
ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהׁשלים
ּבמת ונטמא אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנארג
מת. טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את עליו הׁשלים ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻואחר
מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהר - מּתחּלתֹו אחד חּוט ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנטל
ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל מת. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. הּכל - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּבגד
ׁשלׁשה אבל מּכלּום; טהֹורה - ׁשּנתמעטה ׁשלׁש על ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָׁשלׁש
הרי - הּמדרס מן ׁשּטהרה ּפי על אף ׁשּנתמעטה, ׁשלׁשה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

הּטמאֹות. ּבכל טמאה ְְְִֵַָָֻהיא
- העֹור על אֹו הּקּפה על ּוטלאּה מדרס ׁשהיא ְְְִִִֶַַַַָָָָָֻמטלית

הּקּפה הרי - הּמטלית את הפריׁש לטמאה. ראׁשֹון הּכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻנעּׂשה
טהֹורה, והּמטלית ּבּמדרס, ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
על אֹו הּבגד על טלאּה ּבטלה. והפריׁשּה ׁשּטלאּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון
- הפריׁשּה טמאה. אב הּכל והרי מדרס, הּכל נעּׂשה - ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׂשק
אב והּמטלית ּבּמדרס, נגע ׁשהרי ראׁשֹון, הּׂשק אֹו הּבגד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהרי
על הּמטלית ּתפר האריג. על ּבטלה ׁשאינּה ּכׁשהיתה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻטמאה
אינֹו - ּגאם ּכמין רּוחֹות מּׁשתי אֹו אחת מרּוח ּכׁשּטלאּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבגד
ּתפרּה ּבלבד. מדרס מּגע אּלא אב, הּכל נעּׂשה ולא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹחּבּור,
אב. הּכל ונעּׂשה חּבּור, היא הרי - זֹו ּבצד זֹו רּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמּׁשתי

- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
והּנם ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס, מן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻטהר
מּמּנּו וקרע ּבמדרס ׁשּנטמא ּבגד אבל ׁשּנטמא. ּכלי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכׁשברי
מן טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָׁשלׁש

הּבגד מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; מּגע טמא אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרס,
ּבמּגע. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול

מן טהר - ּפרכת עּׂשאהּו ּכ ואחר ּבמדרס ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסדין
ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו הּוא ּומאימתי ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.

הּפרֹוכֹות. ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא ְְִִֶֶַַָָָָָהּלּולאֹות
ׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית

קר מּמּנה לקרע אינּההתחיל ׁשּוב רּבּה ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - ע ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
מעפרת ּכדי ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף ּכּלּה, וטהרה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּבּור
אמּורים? ּדברים ּבּמה .והֹול קֹורע הּוא ׁשהרי נקרע, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
יחּוס לא ּכ להטּבילּה, עליה חס ׁשּלא ׁשּכיון יֹום; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבטבּולת

ּכּלּה. טהרה ּולפיכ ּכּלּה, את ְְֲִִֶַָָָָָֹֻֻלקרע

ה'תשע"א טבת י' שישי יום

  
עֹורֹות ּבמדרס:1אּלּו מתטּמאין ְְְְִִִֵַָ

לׁשטיחה עליו ׁשחׁשב הּמּטֹות2עֹור על ׁשּמּניחין ועֹור . ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּתחת3מלמעלה החמֹור על ׁשּמּניחין ועֹור עליו. ליׁשן ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ועֹור4הּמּׂשאֹוי הּכר ועֹור הּקטן. ּתחת ּבערס ׁשּמּניחין ועֹור . ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכדי האכילה ּבעת הּׁשלחן ּתחת ׁשּמּניחין ועֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּכסת.
עליו נׁשען ׁשהּוא מּפני הּפרּורין, עליו ועֹור5ׁשּיּפלּו ּברגלֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּפׁשּתן נֹופץ החּמר6ׁשחֹוגר ׁשחֹוגר ועֹור ׁשּנֹופץ, ּבעת עליו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ועֹור ׁשּסֹובל, ּבעת ּכתפֹו על הּסּבל ׁשּמּניח ועֹור ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעליו,

הּׁשחינין ׁשּמפיס ּבעת ּברּכיו על הרֹופא ׁשּכל7ׁשּמּניח מּפני ; ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
יֹורד ׁשרירֹו קטן ׁשל הּלב ועֹור עליהן. יֹוׁשב האּלּו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹורֹות

יּפסדּו ׁשּלא ּכדי וע8עליו לּבֹוּבגדיו, על לנתנֹו ׁשעּׂשאהּו ֹור ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשּלֹופפין ועֹור הּׁשרב, מּפני הּקציר ועֹור9ּבׁשעת ּבֹו, הּכסּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

מתהּפכין אּלּו ׁשּכל הּבגדים; ּבֹו ׁשּמּניחין ּבתבה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתפּור
עליהן.10עליהן ונׁשענין ְְֲֲִִֵֵֶֶָ

עד מתטּמאין אינן - ּבמדרס הּמתטּמאין העֹורֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּכל
ואּלּו טפחים. חמּׁשה על טפחים חמּׁשה ּכּׁשעּור, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
הּצמר סֹורק ׁשחֹוגר עֹור ּבמדרס: מתטּמאין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעֹורֹות

הּסרּוק הּצמר ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור ׁשּסֹורק, ׁשּלֹופף11ּבעת ועֹור , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הארּגמן וכּלן12ּבֹו הארּגמן. ּבֹו ׁשּמּניחין הּתֹופר ועֹור , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

טמאֹות ּבׁשאר .13מתטּמאין ְְְְִִִַָֻ
מּכלּום טהֹור - לכלים חּפּוי ׁשעּׂשאֹו חּפּוי14עֹור עּׂשאֹו . ְְֲֲִִִִֵֶָָָ

לקּבלה נעּׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר מקּבל - ,15למׁשקלת ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבמדרס מתטּמא .16ואינֹו ְְְְִִֵֵַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ה משנה כ"ו פרק עליו.כלים ולשבת הארץ על אותו המיטה.לשטוח דפנות את המחברים החבלים עלעל להגן
עליו. האדם רוכב שלפעמים מפני מידרס, ומטמא החמור. אדם.עור לתשמיש גם עשוי הוא כן כדיואם הפשתן על החובט

בו. הדבוקים הקנים עצי שיירי את מורסא.להפיל שהעלו המכות את ויתקלקלו.פותח פירוש,כורכים.יתלכלכו
לפעמים אבל יתלכלכו שלא כדי עליהם מלשבת ונמנעים נקיים שהם מהם ויש מלוכלכים, שהם מפני עליהם יושבים אין אמנם

השני. צידם על ויושבים אותם יעלומהפכים שלא כדי עליו, מלשבת נמנע והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
להסירם. וקשה בגדיו על היקר.הפירורים הארגמן את וילכלך אבק יעלה שלא כדי הזה, העור על יושבים הכליםאין ככל

משתמשים. אין ובין ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין דרשוהמיטמאים ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
ד). הלכה ד פרק למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי בעורמהכתוב המדובר הקודמת בבבא המשקולת. את לקבל

במשקולת. כשמשתמשים אותו ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת לחיפוי ועור לכלי, קבוע חיפוי אפילושעשאו

             
  

ּולפרסתֹו לעקבֹו ׁשעּׂשאהּו רב17עֹור את חֹופה אם : ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
מתטּמא - טהֹור.18הרגל - לאו ואם , ְְִִֵֶֶַָָָ

האמּום ׁשעל אדם19מנעל לבׁשֹו לא ׁשעדין ּפי על אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּכבר ּבמדרס, מתטּמא זה הרי -20. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבמדרס להתטּמא הראּוי עֹור -21ּכל מלאכה חסר ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ
מטּמאּתּו ׁשלחן22הּמחׁשבה עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם , ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻ

מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - ּבֹו 23וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
מן חּוץ מלאכּתֹו. ׁשּתּגמר עד ּבֹו מֹועלת הּמחׁשבה אין -ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמרּכב ּבֹו ׁשּמחּפין ׁשהּמחׁשבה24העֹור האבק, מּפני ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו ּדברים25מֹועלת ּבּמה . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּבית ּבעל ּבעֹורֹות העּבדן26אמּורים? עֹורֹות אבל ;27, ְְֲֲִִַַַַַָָָ
ּבהן ׁשּיעּׂשה עד מטּמאתן הּמחׁשבה אין - למכירה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּסתמן

למדרס ויכינם .28מעּׂשה ְְֲִִִֵֶַָ
;ׁשּלֹו ׁשאינן מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

ּבמׁשּכבֹו והּנֹוגע ּבלא29ׁשּנאמר: עליו ודרס מׁשּכב ּגזל . ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּבעלים30נגיעה נתיאׁשּו ואם טהֹור; מׁשּכב31- ּגנב טמא. - ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָ

ׁשאינן הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; - עליו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָויׁשב
גנבֹו מי -32יֹודעים הּבעלים נתיאׁשּו לא ׁשעדין נֹודע ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹ

- לׁשכיבה עליו וחּׁשב עֹור ׁשּגנב ּגּנב ,לפיכ ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָטהֹור.
אין - הּגזלן אבל ּבמדרס; ּומתטּמא לֹו מֹועלת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמחׁשבה

הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא מֹועלת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבּתֹו
הּוא הרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס ׁשּנטמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָעֹור

טפחים. מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻּבטמאתֹו
:אחר לכלי וׁשּנהּו הּזב ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

מּפׁשּוט ׁשּנהּו ּבטמאתֹו33אם הּוא הרי - ׁשּנהּו34לפׁשּוט ; ְְְֲִִִִֵָָָָָֻ

למקּבל טהֹור35מּפׁשּוט - לפׁשּוט הּכל36ּומּמקּבל - ּובבגד . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חמת37טמא ּכיצד? ׁשטיח38. ׁשעּׂשאהּו39ׁשעּׂשאּה וׁשטיח ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

טהֹור - ועּׂשאּה40חמת מדרס ׁשּנטמאה חמת אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מדרס41ּתּורמיל הן הרי - חמת ׁשעּׂשאהּו ּתּורמיל אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָ

.42ּכׁשהיּו ְֶָ
ּבגד ׁשל סדין43ּכר ועּׂשאהּו ּבמדרס סדין44ׁשּנטמא אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

מטּפחת אֹו מטּפחת ׁשעּׂשאהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעּׂשאהּו
ּכׁשהיּו מדרס הן הרי - ּכסת .45ׁשעּׂשאּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלים
והּכסתֹות והּמרצּופין46הּכרים נפחתּו47והּׂשּקין אם אף48, , ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ

ׁשאינן מּפני טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מּלהתטּמא ׁשּטהרּו ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻעל
ּבמדרס מתטּמאין הן הרי - לקּבל הן49יכֹולין ׁשעדין , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּכגֹון ּבלבד, לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל למדרס. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָראּויין
והּתּורמיל ליׁשב50החמת ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי גדֹולים היּו אם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

מתטּמאין הן הרי - גדלן מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעליהן,
ׁשאפׁשר ּפי על אף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדרס
עּׂשּיתן ׁשעּקר ּבמדרס; מתטּמאין אין - עליהן ליׁשב ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדין

מּלקּבל ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, מּלהתטּמא,51לקּבלה טהרּו - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
טמאֹות ּבׁשאר ולא ּבמדרס ויהיּו52לא ׁשעּורן הּוא וכּמה . ְְְְְְְְִִִִַָָָָֹֹֻ

קּבין ׁשבעה - החמת למדרס? חמּׁשה.53ראּויין - והּילקּוט . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּבהמה54והּקלסּתר ּבראׁש הּׂשעֹורים ּבֹו -55ׁשּתֹולין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֻ

והּכריתית ּפחֹות56ארּבעה. סאה. - הּמים ּבּה ׁשּמערין ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
ליׁשב העם ּדר ואין למדרס, ראּויין אינן - אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּׁשעּורין

וצרר נפחתּו הּפחת57עליהן. טהֹורין,58מקֹום הן הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָ
ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל הּפחת. מקֹום קׁשר לא ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּוכאּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו טפחים.יש הרגל.חמישה של התחתון נעל.החלק ככל מידרס בטומאת עליוגם מתוחה שהנעל הדפוס
מלאכה. שמעוןבשעת רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה נימוק

אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה על טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי נחלקו "לא שזורי:
את לבחון כדי האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום". ומחזירתו בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים מטהר
מן אותה נוטלת שהאשה מפני מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום מן נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה.
חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים). מנחת - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה להחזירה ומתכוונת האימום

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא התנא מעובד.על עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי חישבפירוש, אם
לתשמיש לכך.עליו המכשירו מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס, טומאת מקבל הוא הרי בנימידרס שאין

הזו. המלאכה גמר לפני למידרס כזה בעור משתמשים המרכבה.אדם את בו סביבמכסים סביב הקצעה עוד חסר
מהוקצע. שאינו בעור המרכב לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם, עורות. מוכרי של להקפידכדרכם דרכו שאין

העורות. שיפור על כך למכירה.כל עורות כלמעבד מתוקנים שאינם דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין מפני
במשכבו.צרכם. יגע אשר ואיש כתוב מכאןבתורה כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק כגון

שלו. שאינו דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, והיאשלדעת הגזילה את הגזלן קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו תקווה מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי הבעלים מפי שמענו כשלא אבל "משכבו",

אותו. מכיר הגניבה.שהוא את מידו להוציא סיכויים אין קיבול.ולכן בית לו שאין שינהמדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, קיבול.ממקבל בית לו שיש שלאלדבר נולד, חדש וכלי נפסד הראשון שהכלי

לזה.נטמא. זה דומים בגד תשמישי גדול.שכל עליו.נוד לשבת הקרקע על והניחו ששינהקרעו מפני
מקבל. שאינו לדבר המקבל הרועים.מדבר לקבלה.ילקוט עשויים - והתורמיל החמת - שניהם פירוש,שהרי

בגד. של בכר שהמדובר רבינו פירש מעור עשויים כרים שיש מפני בד. כסדין.של בו ומשתמש התפרים את משוםפרם
דומים. אחרים.שתשמישם רכים דברים או צמר שלממולאים בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים שקים

טומאה. מקבלים אינם שפשוטיהם לקבל.עור ראויים כמבוארואינם מדבריהם, טומאות בשאר גם מיטמאים כך ומתוך
א. הלכה כ"ג פרק בלבד.למעלה לקבלה נעשו בעיקרם אבל במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים אמנם

.נעשו שלשמו לתשמיש ראויים כלי.ואינם מתורת לגמרי שבטלו הסאהמפני קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם
לוגים. ארבעה והקב קבים קטן.שישה מתוכו.שק אוכלת עור.והיא של לקבלה.קשר.שק וראויים



צט              
  

ּולפרסתֹו לעקבֹו ׁשעּׂשאהּו רב17עֹור את חֹופה אם : ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
מתטּמא - טהֹור.18הרגל - לאו ואם , ְְִִֵֶֶַָָָ

האמּום ׁשעל אדם19מנעל לבׁשֹו לא ׁשעדין ּפי על אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּכבר ּבמדרס, מתטּמא זה הרי -20. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבמדרס להתטּמא הראּוי עֹור -21ּכל מלאכה חסר ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ
מטּמאּתּו ׁשלחן22הּמחׁשבה עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם , ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻ

מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - ּבֹו 23וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
מן חּוץ מלאכּתֹו. ׁשּתּגמר עד ּבֹו מֹועלת הּמחׁשבה אין -ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמרּכב ּבֹו ׁשּמחּפין ׁשהּמחׁשבה24העֹור האבק, מּפני ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו ּדברים25מֹועלת ּבּמה . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּבית ּבעל ּבעֹורֹות העּבדן26אמּורים? עֹורֹות אבל ;27, ְְֲֲִִַַַַַָָָ
ּבהן ׁשּיעּׂשה עד מטּמאתן הּמחׁשבה אין - למכירה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּסתמן

למדרס ויכינם .28מעּׂשה ְְֲִִִֵֶַָ
;ׁשּלֹו ׁשאינן מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

ּבמׁשּכבֹו והּנֹוגע ּבלא29ׁשּנאמר: עליו ודרס מׁשּכב ּגזל . ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּבעלים30נגיעה נתיאׁשּו ואם טהֹור; מׁשּכב31- ּגנב טמא. - ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָ

ׁשאינן הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; - עליו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָויׁשב
גנבֹו מי -32יֹודעים הּבעלים נתיאׁשּו לא ׁשעדין נֹודע ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹ

- לׁשכיבה עליו וחּׁשב עֹור ׁשּגנב ּגּנב ,לפיכ ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָטהֹור.
אין - הּגזלן אבל ּבמדרס; ּומתטּמא לֹו מֹועלת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמחׁשבה

הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא מֹועלת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבּתֹו
הּוא הרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס ׁשּנטמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָעֹור

טפחים. מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻּבטמאתֹו
:אחר לכלי וׁשּנהּו הּזב ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

מּפׁשּוט ׁשּנהּו ּבטמאתֹו33אם הּוא הרי - ׁשּנהּו34לפׁשּוט ; ְְְֲִִִִֵָָָָָֻ

למקּבל טהֹור35מּפׁשּוט - לפׁשּוט הּכל36ּומּמקּבל - ּובבגד . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חמת37טמא ּכיצד? ׁשטיח38. ׁשעּׂשאהּו39ׁשעּׂשאּה וׁשטיח ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

טהֹור - ועּׂשאּה40חמת מדרס ׁשּנטמאה חמת אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מדרס41ּתּורמיל הן הרי - חמת ׁשעּׂשאהּו ּתּורמיל אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָ

.42ּכׁשהיּו ְֶָ
ּבגד ׁשל סדין43ּכר ועּׂשאהּו ּבמדרס סדין44ׁשּנטמא אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

מטּפחת אֹו מטּפחת ׁשעּׂשאהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעּׂשאהּו
ּכׁשהיּו מדרס הן הרי - ּכסת .45ׁשעּׂשאּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלים
והּכסתֹות והּמרצּופין46הּכרים נפחתּו47והּׂשּקין אם אף48, , ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ

ׁשאינן מּפני טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מּלהתטּמא ׁשּטהרּו ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻעל
ּבמדרס מתטּמאין הן הרי - לקּבל הן49יכֹולין ׁשעדין , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּכגֹון ּבלבד, לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל למדרס. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָראּויין
והּתּורמיל ליׁשב50החמת ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי גדֹולים היּו אם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

מתטּמאין הן הרי - גדלן מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעליהן,
ׁשאפׁשר ּפי על אף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדרס
עּׂשּיתן ׁשעּקר ּבמדרס; מתטּמאין אין - עליהן ליׁשב ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדין

מּלקּבל ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, מּלהתטּמא,51לקּבלה טהרּו - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
טמאֹות ּבׁשאר ולא ּבמדרס ויהיּו52לא ׁשעּורן הּוא וכּמה . ְְְְְְְְִִִִַָָָָֹֹֻ

קּבין ׁשבעה - החמת למדרס? חמּׁשה.53ראּויין - והּילקּוט . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּבהמה54והּקלסּתר ּבראׁש הּׂשעֹורים ּבֹו -55ׁשּתֹולין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֻ

והּכריתית ּפחֹות56ארּבעה. סאה. - הּמים ּבּה ׁשּמערין ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
ליׁשב העם ּדר ואין למדרס, ראּויין אינן - אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּׁשעּורין

וצרר נפחתּו הּפחת57עליהן. טהֹורין,58מקֹום הן הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָ
ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל הּפחת. מקֹום קׁשר לא ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּוכאּלּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו טפחים.יש הרגל.חמישה של התחתון נעל.החלק ככל מידרס בטומאת עליוגם מתוחה שהנעל הדפוס
מלאכה. שמעוןבשעת רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה נימוק

אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה על טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי נחלקו "לא שזורי:
את לבחון כדי האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום". ומחזירתו בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים מטהר
מן אותה נוטלת שהאשה מפני מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום מן נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה.
חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים). מנחת - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה להחזירה ומתכוונת האימום

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא התנא מעובד.על עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי חישבפירוש, אם
לתשמיש לכך.עליו המכשירו מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס, טומאת מקבל הוא הרי בנימידרס שאין

הזו. המלאכה גמר לפני למידרס כזה בעור משתמשים המרכבה.אדם את בו סביבמכסים סביב הקצעה עוד חסר
מהוקצע. שאינו בעור המרכב לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם, עורות. מוכרי של להקפידכדרכם דרכו שאין

העורות. שיפור על כך למכירה.כל עורות כלמעבד מתוקנים שאינם דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין מפני
במשכבו.צרכם. יגע אשר ואיש כתוב מכאןבתורה כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק כגון

שלו. שאינו דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, והיאשלדעת הגזילה את הגזלן קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו תקווה מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי הבעלים מפי שמענו כשלא אבל "משכבו",

אותו. מכיר הגניבה.שהוא את מידו להוציא סיכויים אין קיבול.ולכן בית לו שאין שינהמדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, קיבול.ממקבל בית לו שיש שלאלדבר נולד, חדש וכלי נפסד הראשון שהכלי

לזה.נטמא. זה דומים בגד תשמישי גדול.שכל עליו.נוד לשבת הקרקע על והניחו ששינהקרעו מפני
מקבל. שאינו לדבר המקבל הרועים.מדבר לקבלה.ילקוט עשויים - והתורמיל החמת - שניהם פירוש,שהרי

בגד. של בכר שהמדובר רבינו פירש מעור עשויים כרים שיש מפני בד. כסדין.של בו ומשתמש התפרים את משוםפרם
דומים. אחרים.שתשמישם רכים דברים או צמר שלממולאים בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים שקים

טומאה. מקבלים אינם שפשוטיהם לקבל.עור ראויים כמבוארואינם מדבריהם, טומאות בשאר גם מיטמאים כך ומתוך
א. הלכה כ"ג פרק בלבד.למעלה לקבלה נעשו בעיקרם אבל במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים אמנם

.נעשו שלשמו לתשמיש ראויים כלי.ואינם מתורת לגמרי שבטלו הסאהמפני קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם
לוגים. ארבעה והקב קבים קטן.שישה מתוכו.שק אוכלת עור.והיא של לקבלה.קשר.שק וראויים



ק             
  

טהֹורֹות ּתמיד59- דרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ערבּיים, מּׁשל חּוץ , ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
חלילין וחמת אינּה60לצררן. ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אין - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

למדרס. ְְְִָָראּויה

  
אֹו לׁשכיבה אֹו ליׁשיבה העּׂשּויין עץ ּכלי ּפׁשּוטי ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָּכל

וכּיֹוצא והּכּסא הּמּטה ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמאין - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָלרכיבה
ֶָּבהן.

ּומׁשּבר ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה
וכּסא הּכלים, את עליו ׁשּכֹובס ּכֹובס ׁשל וכּסא חיה, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשל
- טפח גבּה ּבֹו ׁשאין ּפי על אף רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל

ּבמדרס. מתטּמאין אּלּו ְְְְִִִֵַָָּכל
- עליו נתּון והעֹור הּכּסא ּבבית ׁשעֹוּׂשין ּברזל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכּסא

עֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס מתטּמא הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻהרי
והּברזל ּבמדרס, מתטּמא העֹור - הּברזל על ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻהמחּפה

ּבמדרס. לא אבל טמאֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻמתטּמא
מתטּמא - ּבעֹור המחּפה ּבֹו וכּיֹוצא ּגמי ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻטרסקל

העֹור - מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵָָָָָָֻּבמדרס
נעּׂשה ׁשהרי מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמתטּמא

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
מתטּמא - עץ ׁשל רגליו ׁשּׁשתי ׁשּבּמרחץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָספסלין

מקּבל אינֹו - ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ ׁשל אחת היתה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמדרס.
ְָֻטמאה.

ׁשאינן טמאה; מקּבלין אינן - ׁשּׁשּגמן ׁשּבּמרחץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻנסרים
ליׁשיבה, ּתחּתיהן.עּׂשּויין הּמים ׁשּיהּלכּו ּכדי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפי על אף מֹוכין, אֹו ּתבן ׁשּמלאן והּסל ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּכלּכּלה
ׁשאינן מדרס, טמאת מקּבלין אינן - ליׁשיבה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהתקינן
- ּפיהן על ּבמׁשיחה אֹו ּבגמי סרגן ואם ליׁשיבה. ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָָראּויין

ּבמדרס. ְְְְִִִַָמתטּמאין
אינֹו - ּכּסא האחד ראׁשּה ׁשעּׂשה הּבד ּבית ִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹקֹורת

מלאכּתנּו. ונעּׂשה עמד לֹו: ׁשאֹומרין מּפני ּבמדרס, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמתטּמא
מתטּמא הּכּסא - הּבד ּבית ּבקֹורת הּכּסא את קבע אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאבל
וכן הּכּסא. נטמא לא - הּקֹורה על הּזב ּדרס ואם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבמדרס,
הּגדֹולה הּקֹורה ראׁש עּׂשה אֹו גדֹולה ּבקֹורה הּכּסא קבע ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹאם
הּקֹורה ּוׁשאר ּבלבד, הּכּסא מקֹום אּלא טמא אין - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכּסא
טהֹור. ׁשהּוא ּבערבה, ׁשּקבעֹו ּבכּסא הּדין וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

- עליו ליׁשב האבן את המסּתת ׁשּמתּקן הּקֹורה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקצת
ׁשאחֹורי יׁשיבה ּומקֹום ּבמדרס. מתטּמא יׁשיבתֹו מקֹום ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהרי

צער. יׁשיבת אּלא ׁשאינּה טהֹור, - ְִֵֶֶַַַַָָָָהּקרֹון
את וׁשפין האּמנין עליהן ׁשּיֹוׁשבין ּכלֹונסֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻראׁשי

ׁשהּוא ּתמרה ׁשל ּכפת וכן טהֹורין. - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאבנים
וכן ּכלי. זה ׁשאין טהֹור, - טפח גבֹוּה אפּלּו עליו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹוׁשב
לׁשער ּפנים ועּׂשאהּו וכרּכמֹו ׁשּסרקֹו ּפי על אף עץ, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּול
ּבֹו. ׁשּיחק עד טמאה מקּבל ולא ּכלי אינֹו - ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻוכּיֹוצא

מקּבלין - לדעת חקקן אם החקּוקין, ּכלֹונסֹות ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָראׁשי
טמאה מקּבלין - עליהן חּׁשב אם חקּוקין, מצאן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻֻטמאה.

אדם אֹו וקטן ׁשֹוטה חרׁש עליהן חּׁשב ואם ּולהּבא. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּכאן
ׁשאינן מּדברים ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. - ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאינן
מֹועלת מחׁשבה ל ׁשאין ּבמחׁשבה; אּלא טמאה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמקּבלין

דעה. ּבני ׁשהן ּבעלים מחׁשבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא
הרי - ליׁשיבה ויחדּה ויּבׁשּה הּׂשאֹור מן ּכּפה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָהעֹוּׂשה

מׁשּמׁשת ׁשהרי ּבמדרס, ּומתטּמאה אכל מּתֹורת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבטלה
העץ. ְִֵֵַָּתׁשמיׁשי

חלף וׁשל קנים וׁשל ּבמדרס; מתטּמאה - הּקׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחצלת
הּמחצלאֹות: ּוׁשאר למדרס. ראּויה ׁשאינּה מּפני טהֹורה, -ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
- לסּכּו עּׂשאּה טמאה; מקּבלת - לׁשכיבה עּׂשאּה ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֻאם
- קטּנה ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה סתם: עּׂשאּה ְְְְְְֲִַָָָָָָָָטהֹורה.

לׁשכיבה. ְְִִָָָסתמּה
,מדרס טמאה - לארּכּה קנים לּה ׁשעּׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמחצלת

לּה עּׂשה טהֹורה. - ּכי ּכמין עּׂשאּה לׁשכיבה. ראּויה ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָׁשעדין
- טפחים ארּבעה לחברֹו קנה ּבין אין אם לרחּבּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָקנים
לארּכּה: טמאה; מקּבלת עדין - לרחּבּה נחלקה ְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֻטהֹורה.
היא עדין - טפחים ׁשּׁשה ׁשל מעדּנים ׁשלׁשה ּבּה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָנׁשּתּירּו
אם וכן טהֹורה. - מּכאן ּפחֹות ּומתטּמאה; למדרס ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָראּויה
ּתקּבל לא מדרס טמאת ואף טהֹורה. - מעדּנים ראׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻהּתיר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ותתקּנב, מלאכּתּה ׁשּתּגמר עד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמחצלת

ׁשאינּה הּמדרס, מן טהֹורה - מלמעלה ׁשּפתחּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתבה
- מּצּדּה ּפתחּה טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת עליה, ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻראּויה

ּבמדרס טמאֹות.טמאה ּובׁשאר ְְְְְִִֵָָָֻ
.עליה נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמאה - קטן ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָעגלה
.לסּיע אּלא ׁשאינֹו מּכלּום, טהֹור - זקנים ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּקל
,ּבמדרס מתטּמא - עץ ׁשל סנּדל והּוא סּידין, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסנּדל

לביתֹו. ׁשּמּגיע עד ּבֹו מטּיל ּפעמים ׁשהּסּיד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּפני
מתטּמא - ּכתיתין קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש קּטע ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַקב

ׁשהרי ּבמדרס, ּומתטּמא קּבּולֹו; ּבית מּפני טמאֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻּבׁשאר
עליו. ְִָָָנׁשען

:מרּכב מּׁשּום טמאין ְְְִִֵֵֶָואּלּו
ׁשל ואּכף הּגמל, וכר סּוס, ׁשל וטּפיטן חמֹור, ׁשל ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמרּדעת
החמֹור ּגּבי על ׁשּמּניחין הּלּוחֹות ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹנאקה,
ראּויה היתה ואם טהֹורֹות; - הּמּׂשאֹוי עליו נֹותנין ּכ ְְְְְְִִַַַַָָָָָָואחר

טמאה. - ְְְֵֶָָלמרּכב

  
קבעֹו הּבנין: ּבתֹו ּבּכתל ׁשּקבעֹו למדרס הראּוי עץ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

עדין - קבעֹו ולא ּגּביו על ּבנה אֹו ּגּביו על ּבנה ולא ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּכתל
- עליו ּובנה ּבמסמרים קבעֹו ּכׁשהיה; ּבמדרס ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָמתטּמא

הּק ּגּבי על ׁשּנתנֹו מּפץ וכן עליוטהֹור. נתן ולא קבעֹו ֹורֹות: ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
- קבעֹו ולא הּמעזיבה את עליו ׁשּנתן אֹו הּמעזיבה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאת
טהֹור. - הּמעזיבה את עליו ונתן קבעֹו ּבמדרס; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמתטּמא

.למדרס ראּוי הּוא עדין - מראׁשיו אחד ׁשּנּטל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָספסל
ּבמדרס. מתטּמא - טפח גבּה ּבֹו יׁש ואם טהֹור. - הּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹנּטל

חּפּוייו היּו לא ואם טהֹור. - חּפּוייו ׁשּנּטלּו ּכּלה ׁשל ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּכּסא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.לקבלה בהם להשתמש אדם בני של דרכם נוד.אין בתבנית מעור עשוי זמר כלי

             
  

להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן למדרס, ראּוי הּוא עדין - ונּטלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָיֹוצאים
עליו. ויֹוׁשב צּדֹו על ְִֵֵַַָָמּטהּו

.מתטּמא - ליׁשיבה ראּוי הּוא ועדין חּפּוייו ׁשּנּטלּו ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּכּסא
טהֹור. - זה ּבצד זה מחּפּוייו ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַָָנּטלּו

ׁשהּוא הּתחּתֹון, מּפני טמאה - ׁשּלּה העליֹון ׁשּנּטל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּדה
נּטלּו העליֹון; מּפני טמאה - הּתחּתֹון נּטל למדרס; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי

טהֹורין. הּדּפין הרי - ְְֲִִֵֵֶַַׁשּתיהן
ּובׁשאר ּבמדרס מתטּמאה - מּצּדּה ׁשּנפחתה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָּתבה

עליה. יֹוׁשבין והּכל ליׁשיבה אף ׁשראּויה מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאֹות,
ראּויה אינּה ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹורה - מלמעלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנפחתה
מקּבלת. היא ׁשעדין טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻליׁשיבה,
ׁשאפׁשר ּפי על אף טמאֹות, מּכל טהֹורה - מלמּטה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻנפחתה
ּבטל ּוכבר לקּבלה, מעּׂשיה ׁשעּקר מּפני ּככּסא; עליה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליׁשב
וכן לּה. חּבּור ואינן מתטּמאֹות - ׁשּלּה והּמגֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהעּקר.
ׁשראּויה ּפי על אף רּמֹונים, מּלקּבל ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמׁשּפלת
מעּׂשיה ׁשעּקר מּפני מּכלּום; טהֹורה היא הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדרס

העּקר ּובטל והֹואיל הּטפלה.לקּבלה, ּבטלה - ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָ
אף הּגפסיס, את אֹו הּבנין ּבּה ׁשּמגּבלין עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָערבה

ּבמדרס. מתטּמאה אינּה - טמאֹות ׁשאר ׁשּמקּבלת ּפי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ּתׁשעה ועד לּגין מּׁשני ׁשּמחזקת הּבצק, את ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוׁשּלׁשין
מּפני אחת רגלֹו ּבּה לרחץ יכֹול ׁשאינֹו עד ׁשּנסּדקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקּבין,
ויֹוׁשב ׁשּכֹופתּה ׁשּסתמּה ּבמדרס; מתטּמאה זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדק
ׁשּנתּפחה עד ּבּגׁשמים הּניחּה ׁשּלּה. וסדק גדלּה לפי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליה
ראּויה היא ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמאה אינּה - הּסדק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּתם
טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת ּבּה, ללּוׁש מעּׂשיה ּותחּלת ּבּה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻללּוׁש
טמאת לקּבל חזרה - הּסדק ונפּתח ּבקרים והּניחּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחזר

טמאֹות. מּׁשאר ּוטהֹורה ְְְְִִָָָֻמדרס,
ׁשּנפחתה קּבין ּתׁשעה על יתר ׁשהיא גדֹולה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבה

אף טהֹורה זֹו הרי - ליׁשיבה והכינּה רּמֹונים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָמּלקּבל
ּבערבה מֹועלת הּמחׁשבה ׁשאין ׁשּיקציע; עד מדרס ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמּטמאת
אבּוס עּׂשאּה מעּׂשה. ּבּה ׁשּיעּׂשה עד ׁשּנפחתה ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָגדֹולה
הּטמאֹות. ּבכל טמאה - ּבּכתל ׁשּקבעּה ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלבהמה,

לּה ועּׂשה ׁשּנטמאת אחר ׁשּלּה ארּכֹות ׁשּתי ׁשּנּטלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמּטה
- החדׁשֹות ונׁשּברּו הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות ְְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָֹֻארּכֹות
ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות נׁשּתּברּו ּבטמאתּה; היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻעדין

היׁשנֹות. אחר ְֵַַַָהֹול

- ּכרעים ּוׁשּתי קצרה ונּטלה מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָמּטה
נּטלה עֹומדת; הּמּטה צּורת ׁשעדין ּבטמאתּה, היא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻעדין

ּכ ּוׁשּתי טהֹורה.ארּכה - רעים ְְְֲִֵַָָָֻ
ׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ּבאלכסֹון, מּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָקצץ

- מּטפח ּפחֹות ׁשּמעטן אֹו ּבאלכסֹון, טפח על טפח ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכרעים
היא עדין - ותּקנּה ארּכה נׁשּברה ּוטהֹורה. נׁשּברה זֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻהרי
- ותּקנּה הּׁשנּיה הארּכה נׁשּברה ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻֻאב
הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל הּמדרס, מן ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹטהֹורה
טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד הראׁשֹונה את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלתּקן

ונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה
זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו חציּה אבד אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻחציּה
טמאה מקּבלת - החזירּוה ׁשּנׁשּבר. ּככלי זֹו ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻטהֹורה,
מּׁשברי אחד ּכלי ׁשעּׂשה למי דֹומה זה הרי ּולהּבא. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּכאן

להּבא. טמאה ּומקּבל טהֹור ׁשהּוא ׁשּנטמא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּכלים
ּכרעים ּוׁשּתי ארּכה נׁשּברה אם איבריה, ׁשּנפרקּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּטה

ׁשראּויין מּפני מתטּמאין, אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹו
עליהן. וליׁשן ּבּכתל ְְְֲִֵֶֶַָָֹֹלסמכן

- איברים איברים הטּבילּה אם ּכּלּה, ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻמּטה
ְָטהֹורה.

ׁשּלּה ּבחבלים הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמפרק
ָטהֹור.

ה'תשע"א טבת י"א קודש שבת

  
הן1ׁשלׁש :2ּתבֹות ֵֵָ

מדרס טמאה - מּצּדּה ׁשּנפחתה מלמעלה3ּתבה טמאה4; - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
מת בּמּדה5טמא והּבאה מּכלּום6; טהֹורה -7. ְְְְִִֵֵַַָָָָ

:הן ערבֹות ֲֵֵָׁשלׁש
מדרס; טמאה - ׁשּנסּדקה קּבין ּתׁשעה ועד לּגין מּׁשני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻערבה

מת טמא טמאה - מּכלּום.8ׁשלמה טהֹורה - בּמּדה והּבאה ; ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
:הן עגלֹות ֲֵָָׁשלׁש

ּכקתדרה מדרס9העּׂשּויה טמאה ּכמּטה10- טמא11; טמאה - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
אבנים וׁשל מּכלּום12מת; טהֹורה -13. ְְְֲִִֵֶָָ

ּתריסין הן:14ׁשלׁשה ְְִִֵָ
הּכפּוף מדרס15ּתריס טמא ּבקמּפֹון16- ּבֹו וׁשּמּׂשחקין ;17- ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ד משנה כ"ד פרק הקודמים.כלים בפרקים שנכתבו דינים סיכום הם זה שבפרק ההלכות טורובי בשאר מאות.וכן
.מלמעלה טומאותנפחתה בשאר גם מיטמא - מידרס טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל מידרס. טומאת לא אבל

למידרס]. חוץ הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום א) הלכה כ"ג פרק למעלה ארבעים(ראה מחזיקה שהיא
-סאה. מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה, יושבים שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה המדובר

הטפילה, בטלה העיקר שבטל מפני מידרס מיטמאה אינה קיבול כלי מתורת וכשבטלה במידרס גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת
ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו התורה מן מידרס מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד דבר אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א: מט, בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות בשאר גם מיטמא וכןכך
מידרס. לטומאת חוץ טומאות צדדים.שאר משלושה ומוקף כרחבו שארכו כיסא עליה.בתבנית לשבת עשוייה

.מלאכתנו ונעשה עמוד לו: אומרים אדם עליה יושב ואם משאות בה להוביל תשמישה שכזו עגלה וצרה. העשוייהארוכה
גדולות. אבנים בה עליה.להוליך לשבת אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה העגלה לאורך מונחים עצים הם שוליה

.לוחמים של האוייב.מגינים חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את מקיף והוא מרזב שהחייליםבתבנית מפני
הקרב. בשדה בו וישיבה.שוכבים לשכיבה בו משתמשים ואין לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי בשדה



קי              
  

להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן למדרס, ראּוי הּוא עדין - ונּטלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָיֹוצאים
עליו. ויֹוׁשב צּדֹו על ְִֵֵַַָָמּטהּו

.מתטּמא - ליׁשיבה ראּוי הּוא ועדין חּפּוייו ׁשּנּטלּו ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּכּסא
טהֹור. - זה ּבצד זה מחּפּוייו ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַָָנּטלּו

ׁשהּוא הּתחּתֹון, מּפני טמאה - ׁשּלּה העליֹון ׁשּנּטל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּדה
נּטלּו העליֹון; מּפני טמאה - הּתחּתֹון נּטל למדרס; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי

טהֹורין. הּדּפין הרי - ְְֲִִֵֵֶַַׁשּתיהן
ּובׁשאר ּבמדרס מתטּמאה - מּצּדּה ׁשּנפחתה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָּתבה

עליה. יֹוׁשבין והּכל ליׁשיבה אף ׁשראּויה מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאֹות,
ראּויה אינּה ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹורה - מלמעלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנפחתה
מקּבלת. היא ׁשעדין טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻליׁשיבה,
ׁשאפׁשר ּפי על אף טמאֹות, מּכל טהֹורה - מלמּטה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻנפחתה
ּבטל ּוכבר לקּבלה, מעּׂשיה ׁשעּקר מּפני ּככּסא; עליה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליׁשב
וכן לּה. חּבּור ואינן מתטּמאֹות - ׁשּלּה והּמגֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהעּקר.
ׁשראּויה ּפי על אף רּמֹונים, מּלקּבל ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמׁשּפלת
מעּׂשיה ׁשעּקר מּפני מּכלּום; טהֹורה היא הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדרס

העּקר ּובטל והֹואיל הּטפלה.לקּבלה, ּבטלה - ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָ
אף הּגפסיס, את אֹו הּבנין ּבּה ׁשּמגּבלין עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָערבה

ּבמדרס. מתטּמאה אינּה - טמאֹות ׁשאר ׁשּמקּבלת ּפי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ּתׁשעה ועד לּגין מּׁשני ׁשּמחזקת הּבצק, את ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוׁשּלׁשין
מּפני אחת רגלֹו ּבּה לרחץ יכֹול ׁשאינֹו עד ׁשּנסּדקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקּבין,
ויֹוׁשב ׁשּכֹופתּה ׁשּסתמּה ּבמדרס; מתטּמאה זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדק
ׁשּנתּפחה עד ּבּגׁשמים הּניחּה ׁשּלּה. וסדק גדלּה לפי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליה
ראּויה היא ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמאה אינּה - הּסדק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּתם
טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת ּבּה, ללּוׁש מעּׂשיה ּותחּלת ּבּה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻללּוׁש
טמאת לקּבל חזרה - הּסדק ונפּתח ּבקרים והּניחּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחזר

טמאֹות. מּׁשאר ּוטהֹורה ְְְְִִָָָֻמדרס,
ׁשּנפחתה קּבין ּתׁשעה על יתר ׁשהיא גדֹולה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבה

אף טהֹורה זֹו הרי - ליׁשיבה והכינּה רּמֹונים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָמּלקּבל
ּבערבה מֹועלת הּמחׁשבה ׁשאין ׁשּיקציע; עד מדרס ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמּטמאת
אבּוס עּׂשאּה מעּׂשה. ּבּה ׁשּיעּׂשה עד ׁשּנפחתה ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָגדֹולה
הּטמאֹות. ּבכל טמאה - ּבּכתל ׁשּקבעּה ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלבהמה,

לּה ועּׂשה ׁשּנטמאת אחר ׁשּלּה ארּכֹות ׁשּתי ׁשּנּטלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמּטה
- החדׁשֹות ונׁשּברּו הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות ְְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָֹֻארּכֹות
ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות נׁשּתּברּו ּבטמאתּה; היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻעדין

היׁשנֹות. אחר ְֵַַַָהֹול

- ּכרעים ּוׁשּתי קצרה ונּטלה מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָמּטה
נּטלה עֹומדת; הּמּטה צּורת ׁשעדין ּבטמאתּה, היא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻעדין

ּכ ּוׁשּתי טהֹורה.ארּכה - רעים ְְְֲִֵַָָָֻ
ׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ּבאלכסֹון, מּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָקצץ

- מּטפח ּפחֹות ׁשּמעטן אֹו ּבאלכסֹון, טפח על טפח ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכרעים
היא עדין - ותּקנּה ארּכה נׁשּברה ּוטהֹורה. נׁשּברה זֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻהרי
- ותּקנּה הּׁשנּיה הארּכה נׁשּברה ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻֻאב
הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל הּמדרס, מן ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹטהֹורה
טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד הראׁשֹונה את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלתּקן

ונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה
זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו חציּה אבד אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻחציּה
טמאה מקּבלת - החזירּוה ׁשּנׁשּבר. ּככלי זֹו ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻטהֹורה,
מּׁשברי אחד ּכלי ׁשעּׂשה למי דֹומה זה הרי ּולהּבא. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּכאן

להּבא. טמאה ּומקּבל טהֹור ׁשהּוא ׁשּנטמא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּכלים
ּכרעים ּוׁשּתי ארּכה נׁשּברה אם איבריה, ׁשּנפרקּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּטה

ׁשראּויין מּפני מתטּמאין, אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹו
עליהן. וליׁשן ּבּכתל ְְְֲִֵֶֶַָָֹֹלסמכן

- איברים איברים הטּבילּה אם ּכּלּה, ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻמּטה
ְָטהֹורה.

ׁשּלּה ּבחבלים הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמפרק
ָטהֹור.

ה'תשע"א טבת י"א קודש שבת

  
הן1ׁשלׁש :2ּתבֹות ֵֵָ

מדרס טמאה - מּצּדּה ׁשּנפחתה מלמעלה3ּתבה טמאה4; - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
מת בּמּדה5טמא והּבאה מּכלּום6; טהֹורה -7. ְְְְִִֵֵַַָָָָ

:הן ערבֹות ֲֵֵָׁשלׁש
מדרס; טמאה - ׁשּנסּדקה קּבין ּתׁשעה ועד לּגין מּׁשני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻערבה

מת טמא טמאה - מּכלּום.8ׁשלמה טהֹורה - בּמּדה והּבאה ; ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
:הן עגלֹות ֲֵָָׁשלׁש

ּכקתדרה מדרס9העּׂשּויה טמאה ּכמּטה10- טמא11; טמאה - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
אבנים וׁשל מּכלּום12מת; טהֹורה -13. ְְְֲִִֵֶָָ

ּתריסין הן:14ׁשלׁשה ְְִִֵָ
הּכפּוף מדרס15ּתריס טמא ּבקמּפֹון16- ּבֹו וׁשּמּׂשחקין ;17- ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
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.ד משנה כ"ד פרק הקודמים.כלים בפרקים שנכתבו דינים סיכום הם זה שבפרק ההלכות טורובי בשאר מאות.וכן
.מלמעלה טומאותנפחתה בשאר גם מיטמא - מידרס טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל מידרס. טומאת לא אבל

למידרס]. חוץ הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום א) הלכה כ"ג פרק למעלה ארבעים(ראה מחזיקה שהיא
-סאה. מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה, יושבים שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה המדובר

הטפילה, בטלה העיקר שבטל מפני מידרס מיטמאה אינה קיבול כלי מתורת וכשבטלה במידרס גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת
ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו התורה מן מידרס מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד דבר אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א: מט, בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות בשאר גם מיטמא וכןכך
מידרס. לטומאת חוץ טומאות צדדים.שאר משלושה ומוקף כרחבו שארכו כיסא עליה.בתבנית לשבת עשוייה

.מלאכתנו ונעשה עמוד לו: אומרים אדם עליה יושב ואם משאות בה להוביל תשמישה שכזו עגלה וצרה. העשוייהארוכה
גדולות. אבנים בה עליה.להוליך לשבת אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה העגלה לאורך מונחים עצים הם שוליה

.לוחמים של האוייב.מגינים חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את מקיף והוא מרזב שהחייליםבתבנית מפני
הקרב. בשדה בו וישיבה.שוכבים לשכיבה בו משתמשים ואין לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי בשדה
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הערבּיים ודיצת מת; טמא לפי18טמא מּכלּום; טהֹורה - ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
לצּורה עּׂשּויה ּכלי19ׁשהיא וכל אדם, מּמׁשּמׁשי ואינּה ּבלבד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

עּקר. ּכל טמאה מקּבל אינֹו - אדם מּמׁשּמׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאינֹו
עֹור ׁשל ּתרּבּוסין הן:20ׁשלׁשה ְְִֵֶַָ

סּפרים טמא21ׁשל טמא - עליו וׁשאֹוכלין מדרס; טמא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
לפי22מת מּכלּום, טהֹור - הּזיתים את עליו וׁשּׁשֹוטחים ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

אדם מּמׁשּמׁשי .23ׁשאינֹו ְְִֵֵֶַָָ
ּבסיסאֹות הן:24ׁשלׁשה ְְִֵָָ

הּמּטה ׁשל27הּסֹופרים26וׁשּלפני25ׁשּלפני מדרס; טמא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מגּדל28ׁשלחן וׁשל מת; טמא טמא לפי29- מּכלּום, טהֹור - ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֻ

מגּדל מקצת עליו.30ׁשהּוא מֹוכחת וצּורתֹו ְְְִִֶַַָָָָָ
:הן מּטֹות ִֵָׁשלׁש

ּבּה ׁשּנֹותנין זּגגים וׁשל מדרס; טמאה - לׁשכיבה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהעּׂשּויה
עליה ׁשּמסרגין סרגין וׁשל מת; טמאת טמאה - זכּוכית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכלי
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה לפי מּכלּום, טהֹורה - הּסבכֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאת

מׁשּפלֹות הן:31ׁשלׁש ְֵֵַָ
מדרס טמאה - זבל ּתבן32ׁשל ׁשל מת;33; טמא טמאה - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

ּגמּלים ׁשל ׁשּלֹו34והּפחלץ ׁשהחבלים לפי מּכלּום; טהֹור - ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻ
ּביֹותר ּבֹו35קׁשים וכּיֹוצא ּתבן לקּבל ראּוי ואינֹו ,36ועבים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבלבד. חבלים אּלא ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָונמצא
מּפצין הן:37ׁשלׁשה ְִֵַָָ

מדרס טמא - ליׁשיבה ּבֹו38העּׂשּוי ׁשּמּניחין צּבעים וׁשל ; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

הּכלים מת39את טמא טמא עליו40- ׁשּנֹותנין ּגּתֹות וׁשל ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור - ּבֹו ּומחּפין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָענבים

.41אדם ָָ
חמתֹות ּתּורמלין42ׁשלׁש ּוׁשלׁשה הן:43הן ְְֲִֵֵָָָָ

- החמת ׁשעּורן? וכּמה מדרס. טמאין - ּכּׁשעּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהמקּבלין
ּכּׁשעּור מקּבלין וׁשאינן חמּׁשה. - והּתּורמיל קּבין, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָארּבעה

מּכלּום טהֹור - הּדג עֹורֹות וׁשל מת; טמא טמאים -44. ְְְְִִֵֵֵֶַָָ
:הן עֹורֹות ְֵָׁשלׁשה

לׁשטיח ּכלים45העּׂשּוי לתכרי והעּׂשּוי מדרס; טמא -46- ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
רצּועֹות וׁשל מת; טמא מּכלּום,47טמא טהֹור - סנּדלין וׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין ְְִִֵֶַָָלפי
:הן סדינין ְְִִֵָׁשלׁשה

טמא טמא - לפרכת והעּׂשּוי מדרס; טמא - לׁשכיבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהעּׂשּוי
מּמּנּו48מת ׁשּיתלּמד ּכדי אֹותֹו ׁשעֹוּׂשין צּורֹות, וׁשל ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַ

אדם.49הרֹוקם מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור - ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
:הן מטּפחֹות ְִֵָָׁשלׁש

ידים מדרס50ׁשל טמאה טמא51- טמאה - ספרים וׁשל ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לוי52מת ּבני נבלי וׁשל הּמת ּתכריכי וׁשל טהֹורה53; - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָמּכלּום,
מּפני והאצּבעֹות הּיד ּבֹו ׁשּמכניסין יד, ּכמֹו העּׂשּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹור

ּפרקלינין ּוׁשלׁשה ּפרקלינין. הּנקרא הּוא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּצּנה
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.ילדים לשחוק רק שמשמש קטן בה.תריס שערותיו.להתגדר ניטלו שלא פשוט עור עליוכלי שמושיבים
המסתפרים. עליו.את לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב שאומרים מפני מידרס לא משמשאבל והוא

בלבד. אדם שהוא.משמשי מה עליהם להעמיד המשמשים שלאכלים כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד
הקרה. הריצפה או הקרקע על לרגליו.לעמוד הדום לו "בסיס".המשמש אלה לשני קרא למה לי נתברר לא

ובו ארוך והוא לשתייה מוכן שולחן "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים ובמשנה דלופקי" "של כתוב במשנתנו
לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת [בירושלמי כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות". ולכלי היין לכלי מקומות
משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה (שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני טמאה? היא למה "דולפקי
ולפיכך למסובים, מגישם שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד משמש והוא הדולפקי ליד יושבים אינם שהמסובים
מקבל הבסיס אין ולמה עליו. אוכל שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא טומאה מקבל הוא למה לעזר רבי שאל
טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו, האדם דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד השמש הלא מידרס, טומאת

הדולפקי. מן סאה.כחלק ארבעים מקבל והוא כמגדל, עשוי גדול ארון עליו שאינושמעמידים המגדל מן חלק הוא
טומאה. תבן.מקבל או זבל בהם שמוליכים גדולים עליו.סלים יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש מפני

.התבן על יושב והנהג מלמעלה רימון.פתוחה מכמוציא יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה רשת
.עליו לשבת אפשר לקבלה.ואי ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו ולכן לו, מחצלאות.והדומה
פי על אף מידרס מיטמא שמפץ יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו, (ויקרא הכתוב מן למדו ב פד, בשבת

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא שכל הכלל: מן טומאות בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא ומתוך עץ. כלי מפשוטי שהוא
.בו אותם מידרס.וכורכים מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ, כלי כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני
מקבלים אינם - בלבד מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם את משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר

הרועים.נודות.טומאה. כלל.ילקוט מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק למעלה נתבאר
.עליו ויושבים הקרקע על אותו כלים.שפורסים בו כןלכרוך ואם עדיין, חתכו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

טומאה מקבלות חתוכות רצועות אבל טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא
ו). הלכה י"ג פרק צרעת טומאת בהלכות יד,(רבינו (ביצה בגד תורת עליו יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף שהשמש מפני

כמותן.ב). ירקום שהרוקם כדי הסדין על שונות צורות הידיים.עשו את בה פרקשמנגבים כלאיים בירושלמי
מפ מפרש: ב הלכה עליה.ט וישן הכסת על שנותנה בחיקוני ונותנה תוך כמין אותה שעושה "מפני אמרו: שם בירושלמי

בה". אחרים.ומתחמם ניגון וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית המנגנים שהלוויים

             
  

ועֹוף חּיה צּידי עליו54ׁשל נׁשען ׁשהרי מדרס, טמא -55; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
חּגבים וׁשל56וׁשל החגבים; ּבֹו ׁשּנֹותנין מת, טמא טמא - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאינֹו57קּיצים לפי מּכלּום, טהֹור - ּפרֹות מקּיצין ׁשּבֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
אדם .58מּמׁשּמׁשי ְְִֵַָָ

:הן סבכֹות ְֵָָׁשלׁש
ילּדה מדרס59ׁשל טמאה זקנה60- וׁשל טמא61; טמאה - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשכר62מת לׁשֹותי ּבּה לּׂשחק וׁשעֹוּׂשין מּכלּום,63; טהֹורה - ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה ְְְִִֵֵֶַָָָלפי

:הן סנּדלין ְְִֵַָָׁשלׁשה
ּבהמה ׁשל מּתכֹות ׁשל מדרס; טמא - אדם טמא64ׁשל - ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

מת ׁשעם65טמא ׁשל צפירה66; מּכלּום67וׁשל טהֹור -68. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
אֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ּכל ּדבר: ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָּכללֹו
הרי - אחרת למלאכה אּלא [לכ] נעּׂשה ולא ראּוי ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא
עּמּה ּומׁשּמׁש אחרת למלאכה נעּׂשה הּמדרס; מן טהֹור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא
וכל ּבמדרס. מתטּמא - והרדיד הּטּלית ּכגֹון היׁשיבה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאת
ואינֹו ּבמת מתטּמא ויׁש ּבמת; מתטּמא - ּבמדרס ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָהּמתטּמא
- ּבמת הּמתטּמא וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמדרס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמתטּמא
ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ּבין הּטמאֹות, אבֹות ּבׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻמתטּמא

ּבמׁשקין ּומתטּמאין .69ּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶַַ
:הן קּפֹות ֵָֻׁשלׁש

הּבריאה70מהּוהה על הּבריאה71ׁשּטלאּה אחר הֹולכין -72; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
הּגדֹולה על ׁשוֹות73קטּנה היּו הּגדֹולה; אחר הֹולכין -74- ְְְְִַַַַַַָָָָָ

ׁשא אחריה? הֹולכין ּכיצד הּפנימית. אחר נּקבההֹולכין 75ם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
טהֹורֹות ׁשּתיהן - רּמֹון .76ּבמֹוציא ְְְִִֵֶ

:הן ּפנקסֹות ְְִֵָָׁשלׁשה
מדרס77האּפיפירין טמא - הּספרים עליו ׁשּמּניחין וׁשּיׁש78. ; ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשעוה קּבּול ּבית מת79ּבֹו טמא טמא חלקה80- טהֹורה81; - ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָ
ּכלי צּורת עליו ׁשאין לפי למדרס82מּכלּום, ראּוי .83ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

  
אחֹוריהן ׁשּנטמאּו קּבּול ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל

אזניהן ולא אגניהן ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹּבמׁשקין
- הּכלי ּתֹו נטמא הּכלי. ּבּׂשפת הּׁשֹוקע אצּבע מקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹולא
על אֹו הּכלים ּכּני על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻנטמאּו
הרי - המקּבלין הּכלים ידֹות על אֹו אזניהן על אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאגניהן
נטמאּו. לא ּכּלֹו הּכלי אחֹורי ואפּלּו טהֹורין. והן מנּגבן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻזה

,העֹור ּכלי אֹו והּמרצּופין, הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָאחד
קּפֹות אפּלּו עץ, ּכלי ואחד והּכסתֹות, הּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּכגֹון

נט אם ּתֹוכן.ּומׁשּפלֹות, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן מאּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּׁשלחן ּכגֹון למדרס, ראּויין ׁשאין ׁשטף ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּפׁשּוטי

מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל ּדפן, לּה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוטבלא
ּתֹוכן. נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן נטמאּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹהּתֹורה,
והעֹור הּמּטה ּכגֹון למדרס, הראּויים ׁשטף ּכלי ּפׁשּוטי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
,ותֹו אחֹורים להם אין - ּבהן וכּיֹוצא והּכּסא עליו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשנים
נטמא - מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן ּבהן מׁשקין ׁשּנגעּו ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשל ּומסּננת ליסטרֹות, וזֹומא וׁשמן, יין מּדֹות וכן ּכּלֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּכלי
אם אּלא ,ותֹו אחֹורים להן אין - יין ׁשל ּומׁשּמרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחרּדל,
הּבגדים. ּכמֹו ּכּלן, נטמאּו - מקצתן על מׁשקין ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻנפל

נפלּו ּכיצד? .ותֹו אחֹורים להן יׁש - והּמלמד ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמרּדע
לחרחּור הּסמּו העץ מן נטמא לא - החרחּור על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹמׁשקין
נפלּו אם וכן טהֹור. העץ ּוׁשאר ּבלבד, טפחים ׁשבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
הּסמּוכין טפחים ארּבעה אּלא נטמא לא - הּדרבן על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשקין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על פרקלין לובשים לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד מלומדים וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
ומגן ורחב חזק הוא הפרקלין האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף לפקודתו הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד

העוף. ציפורני שריטות מפני הצייד של ידו הפרקליןעל את פושט ידו, מעל העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך שלא וכדי עץ, על גבו חגבים.ומשעין בהם שתופסים

.לחים פירות הלכהמלקטי ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף צורך זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם
ראשה.ב). את בה מכסה צעירה שאשה עליה.סבכה ויושבת מסירתה היא הסבכות.לפעמים להוריד דרכן אין
.ובגדיו אדם תכשיטי מיוחדותככל סבכות לובשות אלו נשים האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות מאוד רחבות עלשנקביהן ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
סוסיהם. מיפרסות בהם החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א. בדבר: טעמים שלושה נאמרו א נט, ם;בשבת

גופם. את לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על ורץ רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם מיןב.
רך. דקל.עץ לולבי מפרשים ויש גמי. וסנדליםמין טומאה. מקבלים אינם - בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

למעלה. האמורים לתשמישים ראויים אינם הלכהאלה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה ראשון שהם פי על אף
רימוןבלוייה.ב). כמוציא הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה את לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה

תוקן. לא זה משנה).ונקב (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא במהוהה טומאה נגעה אוואם בריאות ושתיהן
מהוהות.מהוהות. או בריאות הראשון.ושתיהן הקטן הנקב את שטלא שהמהוההאחר מפני טומאה. מקבלות אינן

לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה טפילה אוהיא הניירות מונחים וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
הקלף על וכותב הלוחות שני על ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר ספרים מניחים הלוחות גבי על הקלף.

ביניהם. לישיבה.המונח גם עשוי שהוא ביתמשום בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם קטנים בלוחות כאן המדובר
ואפשר שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה (בתקופה בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה בו להניח קיבול

שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק קיבול.היה כלי ביתככל בו ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
פשוט.קיבול. קרש ישיבה.והוא כדי בו שאין בקטן המדובר



קג              
  

ועֹוף חּיה צּידי עליו54ׁשל נׁשען ׁשהרי מדרס, טמא -55; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
חּגבים וׁשל56וׁשל החגבים; ּבֹו ׁשּנֹותנין מת, טמא טמא - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאינֹו57קּיצים לפי מּכלּום, טהֹור - ּפרֹות מקּיצין ׁשּבֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
אדם .58מּמׁשּמׁשי ְְִֵַָָ

:הן סבכֹות ְֵָָׁשלׁש
ילּדה מדרס59ׁשל טמאה זקנה60- וׁשל טמא61; טמאה - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשכר62מת לׁשֹותי ּבּה לּׂשחק וׁשעֹוּׂשין מּכלּום,63; טהֹורה - ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה ְְְִִֵֵֶַָָָלפי

:הן סנּדלין ְְִֵַָָׁשלׁשה
ּבהמה ׁשל מּתכֹות ׁשל מדרס; טמא - אדם טמא64ׁשל - ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

מת ׁשעם65טמא ׁשל צפירה66; מּכלּום67וׁשל טהֹור -68. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
אֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ּכל ּדבר: ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָּכללֹו
הרי - אחרת למלאכה אּלא [לכ] נעּׂשה ולא ראּוי ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא
עּמּה ּומׁשּמׁש אחרת למלאכה נעּׂשה הּמדרס; מן טהֹור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא
וכל ּבמדרס. מתטּמא - והרדיד הּטּלית ּכגֹון היׁשיבה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאת
ואינֹו ּבמת מתטּמא ויׁש ּבמת; מתטּמא - ּבמדרס ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָהּמתטּמא
- ּבמת הּמתטּמא וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמדרס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמתטּמא
ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ּבין הּטמאֹות, אבֹות ּבׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻמתטּמא

ּבמׁשקין ּומתטּמאין .69ּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶַַ
:הן קּפֹות ֵָֻׁשלׁש

הּבריאה70מהּוהה על הּבריאה71ׁשּטלאּה אחר הֹולכין -72; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
הּגדֹולה על ׁשוֹות73קטּנה היּו הּגדֹולה; אחר הֹולכין -74- ְְְְִַַַַַַָָָָָ

ׁשא אחריה? הֹולכין ּכיצד הּפנימית. אחר נּקבההֹולכין 75ם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
טהֹורֹות ׁשּתיהן - רּמֹון .76ּבמֹוציא ְְְִִֵֶ

:הן ּפנקסֹות ְְִֵָָׁשלׁשה
מדרס77האּפיפירין טמא - הּספרים עליו ׁשּמּניחין וׁשּיׁש78. ; ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשעוה קּבּול ּבית מת79ּבֹו טמא טמא חלקה80- טהֹורה81; - ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָ
ּכלי צּורת עליו ׁשאין לפי למדרס82מּכלּום, ראּוי .83ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

  
אחֹוריהן ׁשּנטמאּו קּבּול ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל

אזניהן ולא אגניהן ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹּבמׁשקין
- הּכלי ּתֹו נטמא הּכלי. ּבּׂשפת הּׁשֹוקע אצּבע מקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹולא
על אֹו הּכלים ּכּני על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻנטמאּו
הרי - המקּבלין הּכלים ידֹות על אֹו אזניהן על אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאגניהן
נטמאּו. לא ּכּלֹו הּכלי אחֹורי ואפּלּו טהֹורין. והן מנּגבן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻזה

,העֹור ּכלי אֹו והּמרצּופין, הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָאחד
קּפֹות אפּלּו עץ, ּכלי ואחד והּכסתֹות, הּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּכגֹון

נט אם ּתֹוכן.ּומׁשּפלֹות, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן מאּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּׁשלחן ּכגֹון למדרס, ראּויין ׁשאין ׁשטף ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּפׁשּוטי

מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל ּדפן, לּה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוטבלא
ּתֹוכן. נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן נטמאּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹהּתֹורה,
והעֹור הּמּטה ּכגֹון למדרס, הראּויים ׁשטף ּכלי ּפׁשּוטי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
,ותֹו אחֹורים להם אין - ּבהן וכּיֹוצא והּכּסא עליו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשנים
נטמא - מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן ּבהן מׁשקין ׁשּנגעּו ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשל ּומסּננת ליסטרֹות, וזֹומא וׁשמן, יין מּדֹות וכן ּכּלֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּכלי
אם אּלא ,ותֹו אחֹורים להן אין - יין ׁשל ּומׁשּמרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחרּדל,
הּבגדים. ּכמֹו ּכּלן, נטמאּו - מקצתן על מׁשקין ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻנפל

נפלּו ּכיצד? .ותֹו אחֹורים להן יׁש - והּמלמד ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמרּדע
לחרחּור הּסמּו העץ מן נטמא לא - החרחּור על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹמׁשקין
נפלּו אם וכן טהֹור. העץ ּוׁשאר ּבלבד, טפחים ׁשבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
הּסמּוכין טפחים ארּבעה אּלא נטמא לא - הּדרבן על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשקין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על פרקלין לובשים לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד מלומדים וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
ומגן ורחב חזק הוא הפרקלין האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף לפקודתו הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד

העוף. ציפורני שריטות מפני הצייד של ידו הפרקליןעל את פושט ידו, מעל העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך שלא וכדי עץ, על גבו חגבים.ומשעין בהם שתופסים

.לחים פירות הלכהמלקטי ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף צורך זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם
ראשה.ב). את בה מכסה צעירה שאשה עליה.סבכה ויושבת מסירתה היא הסבכות.לפעמים להוריד דרכן אין
.ובגדיו אדם תכשיטי מיוחדותככל סבכות לובשות אלו נשים האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות מאוד רחבות עלשנקביהן ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
סוסיהם. מיפרסות בהם החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א. בדבר: טעמים שלושה נאמרו א נט, ם;בשבת

גופם. את לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על ורץ רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם מיןב.
רך. דקל.עץ לולבי מפרשים ויש גמי. וסנדליםמין טומאה. מקבלים אינם - בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

למעלה. האמורים לתשמישים ראויים אינם הלכהאלה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה ראשון שהם פי על אף
רימוןבלוייה.ב). כמוציא הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה את לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה

תוקן. לא זה משנה).ונקב (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא במהוהה טומאה נגעה אוואם בריאות ושתיהן
מהוהות.מהוהות. או בריאות הראשון.ושתיהן הקטן הנקב את שטלא שהמהוההאחר מפני טומאה. מקבלות אינן

לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה טפילה אוהיא הניירות מונחים וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
הקלף על וכותב הלוחות שני על ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר ספרים מניחים הלוחות גבי על הקלף.

ביניהם. לישיבה.המונח גם עשוי שהוא ביתמשום בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם קטנים בלוחות כאן המדובר
ואפשר שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה (בתקופה בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה בו להניח קיבול

שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק קיבול.היה כלי ביתככל בו ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
פשוט.קיבול. קרש ישיבה.והוא כדי בו שאין בקטן המדובר



קד             
  

ּככלי זה הרי - לארּבעה וחּוץ לׁשבעה חּוץ נפלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלּדרבן.
מּמקֹום אּלא נטמאּו ולא ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹקּבּול

ולחּוץ. ְַַָמּגעֹו
נטמא לא - ּבמׁשקין מהן אחד ׁשּנטמא ּכיס ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכיס

אבל ׁשוין; ּׂשפתֹותיהן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו.
החיצֹון, נטמא - הּפנימי ונטמא עֹודף החיצֹון היה ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָאם
,ּכ ּובין ּכ ּבין ּובּׁשרץ, הּפנימי. נטמא לא - החיצֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנטמא

חברֹו. נטמא לא - מהם אחד נטמא ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹאם
מהן אחד ונטמא אחד ּבעץ רבע וחצי רבע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהחֹוקק

א הּׁשני, נטמא לא - ּכיצד?ּבמׁשקין אחד. עץ ׁשהן ּפי על ף ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
טמאין, ואחֹוריו הרבע - הרבע ּבתֹו טמאין מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹנגעּו
- מּתֹוכֹו הרבע ּבחצי נגעּו טהֹורין; ואחֹוריו הרבע ְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹוחצי
טהֹורין. ואחֹוריו הרבע טמאים, ואחֹוריו הרבע ְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹחצי
אֹו הרבע אחֹורי נטמאּו הּכל. את מטּביל - מטּביל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהּוא
ׁשאין טמא, הּכלי אחֹורי הרי - ּבמׁשקין הרבע חצי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאחֹורי

האחֹורים. את ְֲִִֶַָחֹולקין
אין - מרּתיח והיה טמאין אחֹוריו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻקמקּומֹוס

וחזרּו ּבאחֹוריו ונגעּו מּתֹוכֹו מׁשקין יצאּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָחֹוׁשׁשין
לתרּומה. טהֹורין ׁשּבתֹוכֹו הּמׁשקין הרי אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלתֹוכֹו,

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
ואחר מקוה ּבמי טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא. אחת, עּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמצות

יטהר. ְִַָּכ
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

 
טמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטמאין, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻּכל

אין - ּדבריהן ׁשל ּבטמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּתֹורה ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻחמּורה
ּבּקרקע. הּנקוין ּבמים ּבטבילה אּלא טהרה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָָָלהן

מן ּבגדים וכּבּוס ּבּׂשר רחיצת ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
ׁשּנאמר וזה ּבמקוה. הּגּוף ּכל טבילת אּלא אינֹו - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּטמאה
והּוא ּגּופֹו. ּכל ׁשּיטּבל ּכלֹומר, - ּבּמים ׁשטף לא וידיו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֹּבזב:
אצּבע מראׁש חּוץ ּכּלֹו טבל ׁשאם הּטמאין, לׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּדין
על אף האּלה, הּדברים וכל ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהּקטּנה
עד וטמא יּובא ּבּמים נאמר: הרי הּׁשמּועה, מּפי ׁשהן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפי
ּבּמים. ׁשּיבֹואּו הּטמאים לכל אב ּבנין - וטהר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהערב

מּכלי חּוץ ּבמקוה, טהרה להן יׁש - ׁשּנטמאּו הּכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
ואתֹו ּבֹו: נאמר - חרס ּכלי הּמּפץ. וכן זכּוכית ּוכלי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹחרס
ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו ׁשבירה. אּלא טהרה לֹו ואין ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָֹתׁשּברּו,
הרי - גפסיס אֹו סיד מלאהּו ואפּלּו ּבמסמר, קבעֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָואפּלּו
חרס ּככלי - זכּוכית ּוכלי ׁשּיּׁשבר. עד ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּוא

זה. ּבדבר ְֲֶָָָעּׂשאּום
.הּטמאֹות ּכל ׁשאר המקּבלים הּכלים ּבכלל אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻהּמּפץ

ּבּתֹורה. האמּורין עץ ּכלי מּכלל אינֹו קּבּול, ּכלי ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָלפי
ּדין ּבלבד מדרס לטמאת נתרּבה למׁשּכב, ראּוי והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֻוהֹואיל
ונתרּבה ּבפרּוׁש וטהרה טמאה לֹו ׁשאין וכיון ְְְְְְֳִֵֵֵֶַָָָָָָֻּתֹורה.

ּבמקוה מתטהר ׁשאין ּבמקוה; לטהר יתרּבה לא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻלטמאה,
אּלא טהרה למּפץ ואין ּבּתֹורה. האמּורין הּכלים ְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא
טפחים. ׁשּׁשה על מּׁשּׁשה ּפחֹות ׁשּיּׁשאר עד ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָקריעתֹו,

ּבמים ּבֹו: נאמר ׁשהרי ּבמעין, אּלא טהרה לֹו אין ְְְֱֲֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזב
- ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָחּיים.

ּבמקוה. אף ְְְִִֶַטֹובלין
ויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן טבילֹות חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל

טֹובל קרי ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
לפנֹות והיה ׁשּנאמר: הּלילה; מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהֹול

י הּלילהערב מּתחּלת והֹול ׁשּטֹובל מלּמד, - ּבּמים רחץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשמׁש. הערב ֱֵֶֶֶַעד

ּבבת ערם ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכל
והרי ראׁשֹו, ּׂשער ּכל יטּביל - ּׂשער ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
- ּבבגדיהן ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ּכגּופֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהּוא
חֹוצצין. ואינן ּבהן ּבאין ׁשהּמים מּפני טבילה, להן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעלתה

לבעלּה. מּתרת - ּבבגדיה ׁשּטבלה הּנּדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוכן
- נתּכּון לא ואם לטבילה, להתּכּון צרי הּטֹובל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל

ּכגֹון ּכּונה, ּבלא ׁשּטבלה נּדה אפּלּו לחּלין. טבילה לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֹֻעלתה
לבעלּה; מּתרת זֹו הרי - להקר ירדה אֹו הּמים לתֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנפלה
ּבכּונה. ׁשּתטּבל עד טהֹורה אינּה ּולקדׁשים לתרּומה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאבל

נכנסּו אם הּמים, ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת
מגּנה. זה הרי - הּמקוה לתֹו הּקֹופץ טהֹור. - ּכּלֹו ּדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻמים
לחברֹו: והאֹומר מגּנה. זה הרי - ּבּמקוה ּפעמים ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻוהּטֹובל

מגּנה. זה הרי - ּבּמקוה עלי יד ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻּכבׁש
ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן הּקמטים ּובית הּסתרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית

הּנראים איברים - ּבּמים ׁשטף לא וידיו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמים;
ּבהן ׁשּיבֹואּו ראּויין להיֹות צריכין כן ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּבלבד.
לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ חֹוצץ. דבר יהיה ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּמים
קמטיה ּבין מדיחה אּׁשה ׁשּתהיה ּביתֹו, ּבתֹו אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָילּמד
ּגדילתּה, ּכדר טֹובלת והאּׁשה ּתטּבל. ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבמים

ּבנּה. את וכמניקה ְְְְִִֶֶֶָָּכאֹורגת
העיר מּבני ׁשּמתּבּיׁשת מּפני ּבנמל, טֹובלת אינּה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

ּכדי ּבֹו וכּיֹוצא מּפץ לּה הּקיף ואם ּכהגן. טֹובלת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואינּה
ּתטּב ולא ּבנמל. טֹובלת - אֹולהצניעּה חרס ּכלי ּגּבי על ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

טבילה. לּה ּתעלה ולא ׁשּמפחדת מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹסל
ּובין ּבינם חֹוצץ דבר יהיה לא הּכלים אֹו האדם ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאחד

ׁשהיה ּכגֹון הּמים, ּובין ּבינם חֹוצץ דבר היה ואם ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּמים.
הרי - הּכלי ּגּוף על אֹו האדם ּבּׂשר על מדּבק טיט אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֻּבצק
אם ּתֹורה: ּדבר טבילה. להן עלתה ולא ּכׁשהיה, טמא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹזה
לא - הּכלי רב אֹו האדם רב את חֹופה החֹוצץ דבר ְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהיה
להעבירֹו; ורֹוצה עליו ׁשּיקּפיד והּוא טבילה. להן ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעלתה
עבר ּבין לב על אֹותֹו ּׂשם ולא עליו מקּפיד אינֹו אם ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹאבל
וכן רּבֹו. את ׁשחֹופה ּפי על ואף חֹוצץ אינֹו - עבר לא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻּבין
מקּפיד ׁשהּוא ּפי על אף חֹוצץ, אינֹו - מעּוטֹו חֹופה היה ְִִִִֵֵֶֶַַַָָאם
מקּפיד היה אם החֹוצץ, ּדבר ׁשּכל סֹופרים: מּדברי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעליו.
מעּוטֹו, על ׁשהּוא ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - ְְִִִֶַַַָָָָָֹעליו
רּבֹו את חֹופה היה אם החֹוצץ, ּדבר וכל רּבֹו; מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻּגזרה
ּגזרה עליו, מקּפיד ׁשאינֹו ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
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ּבּׂשר על היה ׁשאם אֹומר: נמצאת עליו. הּמקּפיד רּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּׁשּום
ּבצק ּכגֹון החֹוצצין, מּדברים ּדבר הּכלי ּגּוף על אֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהאדם
- עליו מקּפיד והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוזפת

לֹו עלתה - עליו מקּפיד אינֹו ואם טבילה; לֹו עלתה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹלא
ּכמֹו האדם, רב אֹו הּכלי רב חֹופה היה ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹטבילה,

ְֵֶַׁשּבארנּו.



       

ה'תשע"א טבת ה' ראשון יום

 
  

חּטאת עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבר
מביא - הּנּׂשיא ּבּה ׁשגג אם ּׂשעירה, אֹו ּכּׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה
ּדברים ּבּמה ּפר. מביא - מׁשיח ּכהן ּבּה ׁשגג ואם ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּׂשעיר,
ּכׁשּטעה ׁשגגתֹו? על ּפר מביא מׁשיח ׁשּכהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
והּוא לבּדּה. הֹוראתֹו ּבׁשגגת מעּׂשה ועּׂשה עצמֹו, ְְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּבהֹוראת
יחטא הּמׁשיח הּכהן אם ׁשּנאמר: מפלא. חכם ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּיהיה
ּבית ׁשהן הּצּבּור, מה ּכצּבּור: מׁשיח הרי - העם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלאׁשמת
להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ּבקרּבן חּיבין אינן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָּדין,
לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוּׂשים ויעּׂשּו ּבהֹוראה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָויטעּו
האּלּו. הּדרכים ּבכל הּמׁשיח ּכ מקצת, ּולקּים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמקצת

ׁשהּזֹורק ודּמה לעצמֹו ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד?
והּוא לרׁשּות מרׁשּות וזרק מּתר, ּבׁשּבת לרׁשּות ְְְְְְְִִֵֵַַָָָֻמרׁשּות
ּפר יביא חטאֹו לֹו ּכׁשּיּודע - לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָּתֹולה
וזרק ׁשגג אּלא ּבהֹוראתֹו, ּתלה לא אם אבל ְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֹלחּטאת.
אֹו מפלא, חכם היה ולא ּבהֹוראתֹו ׁשּתלה אֹו ְְְְִֶָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשגגה,
לבּטל ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, ּבהֹוראתֹו הּגּוף ּכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשעקר
עּׂשה אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עּׂשה ולא ְְְִֵֶַָָָָָָָָֹמקצת,
הרי - ּבמעּׂשה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו אחרת, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה
הּקהל ּכדין עצמֹו להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָזה
זה מאי וׁשכח לעצמֹו הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהֹוראת
ּדעת על עֹוּׂשה הריני אמר: מעּׂשה ּובׁשעת הֹורה, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָטעם

חּטאת. ּפר מביא זה הרי - ֲִִֵֵֶַַָָָהֹוראתי
זרה ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה

והּוא ּכהדיֹוט. ּׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָועּׂשה
חּיב הּמׁשיח הּכהן ׁשאין ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהֹוראה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
ּכצּבּור; הּמעּׂשה ׁשגגת עם ּבהֹוראה ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן
זרה ּבעבֹודה ּבין הֹוראה, ּבלא ּבלבד ּבמעּׂשה ׁשגג אם ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹאבל

ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצֹות ּבׁשאר ְְְְִִִֵֵֵָָָָּבין
והם הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהֹורה

ּבּה, ׁשּטעּו הּזאת ההֹוראה ּפי על ׁשעּׂשּו ּפי על אף ְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהֹוראה,
על אּלא לבּדּה הֹוראתֹו על מעּׂשה ּבׁשעת סמ ולא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹהֹואיל
צרי ואין ּפטּור זה הרי - ּדין ּבית הֹוראת עם ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָהֹוראתֹו

מביאין ּדין ּבית היּו אם אּלא עצמֹו. ּבפני ּכּפרה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהביא
הם העֹוּׂשים היּו ואם הּצּבּור; ּבכלל לֹו מתּכּפר - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָקרּבן
צרי אין ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו הּוא - קרּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהּמביאים

עצמֹו. ּבפני ְְִֵַַָָּכּפרה
ּבחלב והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה

לעצמֹו. ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ׁשגגת ׁשהיא זֹו, ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן

אׁשם מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעּׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה
על ּתלּוי אׁשם מביאין ׁשאינן ּכצּבּור ּבּה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתלּוי,
אם לֹו נסּתּפק אם הּנּׂשיא, אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל הֹודע ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹלא
ההדיֹוטֹות, ּכׁשאר ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו ְְִִֵֶַָָָָָָָָֹחטא
האמּור נּׂשיא זהּו אי ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָמּפני
ואין מּיּׂשראל מאדם רׁשּות עליו ׁשאין ,מל זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבּתֹורה?
מּבית ׁשהיה ּבין אלהיו. ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלמעלה
ואין רּבים מלכים היּו ואם יּׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָּדוד

וא אחד ּכל - חברֹו את עֹובד מהן ּׂשעיראחד מביא מהן חד ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן זהּו ואי ׁשגגתֹו. על ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעּזים

ּבבגדים. המרּבה לא הּמׁשחה, ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹֻּבׁשמן
מּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

על ּפר מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן וכּיֹוצא זקנה אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּום
מׁשיח לכהן המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשגגתֹו.
יֹום, ּכל ׁשל האיפה ועּׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעבר
אבל גדֹולה; ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותן מקריב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשאין

ּבֹו. הם ׁשוים - הּמצוֹות ּכל על הּבא ְִִֵַַַַָָָּפר
זה הרי - ּדין ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעּׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנּׂשיא

על ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם העם. ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמתּכּפר
ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקרּבן, מן ּפטּורין והּמל העם ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתן
והיה ּבקרּבן, ׁשחּיבין הם ּדין ּבית ּפי על העֹוּׂשים היּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואם
נּׂשיא ׁשּׂשעיר ּׂשעיר; מביא זה הרי - העֹוּׂשים מן ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּמל

עֹומד. הּוא הדיֹוט ׁשל ּׂשעירה אֹו ּכּׂשּבה ְְְְִִִֵֶֶָָּבמקֹום
ׁשעבר ונּׂשיא מּנּׂשיאּותֹו, עבר - ׁשּנצטרע ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנּׂשיא

ועבר נּׂשיא ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנּׂשיאּותֹו
אׁשר חּטאתֹו על ׁשּנאמר: ּׂשעיר; מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת - ְִִֵַַָָָחטא
ּפי על אף נתמּנּו, ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

ּכהדיֹוט; אּלּו הרי - ׁשּנתמּנּו אחר אּלא להם נֹודע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
עד - יחטא הּמׁשיח הּכהן אם יחטא, נּׂשיא אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ספק אכל אם ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נּׂשיא ּכׁשהּוא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיחטא
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קה              
  

ּבּׂשר על היה ׁשאם אֹומר: נמצאת עליו. הּמקּפיד רּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּׁשּום
ּבצק ּכגֹון החֹוצצין, מּדברים ּדבר הּכלי ּגּוף על אֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהאדם
- עליו מקּפיד והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוזפת

לֹו עלתה - עליו מקּפיד אינֹו ואם טבילה; לֹו עלתה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹלא
ּכמֹו האדם, רב אֹו הּכלי רב חֹופה היה ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹטבילה,

ְֵֶַׁשּבארנּו.



       

ה'תשע"א טבת ה' ראשון יום

 
  

חּטאת עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבר
מביא - הּנּׂשיא ּבּה ׁשגג אם ּׂשעירה, אֹו ּכּׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה
ּדברים ּבּמה ּפר. מביא - מׁשיח ּכהן ּבּה ׁשגג ואם ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּׂשעיר,
ּכׁשּטעה ׁשגגתֹו? על ּפר מביא מׁשיח ׁשּכהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
והּוא לבּדּה. הֹוראתֹו ּבׁשגגת מעּׂשה ועּׂשה עצמֹו, ְְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּבהֹוראת
יחטא הּמׁשיח הּכהן אם ׁשּנאמר: מפלא. חכם ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּיהיה
ּבית ׁשהן הּצּבּור, מה ּכצּבּור: מׁשיח הרי - העם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלאׁשמת
להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ּבקרּבן חּיבין אינן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָּדין,
לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוּׂשים ויעּׂשּו ּבהֹוראה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָויטעּו
האּלּו. הּדרכים ּבכל הּמׁשיח ּכ מקצת, ּולקּים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמקצת

ׁשהּזֹורק ודּמה לעצמֹו ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד?
והּוא לרׁשּות מרׁשּות וזרק מּתר, ּבׁשּבת לרׁשּות ְְְְְְְִִֵֵַַָָָֻמרׁשּות
ּפר יביא חטאֹו לֹו ּכׁשּיּודע - לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָּתֹולה
וזרק ׁשגג אּלא ּבהֹוראתֹו, ּתלה לא אם אבל ְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֹלחּטאת.
אֹו מפלא, חכם היה ולא ּבהֹוראתֹו ׁשּתלה אֹו ְְְְִֶָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשגגה,
לבּטל ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, ּבהֹוראתֹו הּגּוף ּכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשעקר
עּׂשה אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עּׂשה ולא ְְְִֵֶַָָָָָָָָֹמקצת,
הרי - ּבמעּׂשה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו אחרת, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה
הּקהל ּכדין עצמֹו להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָזה
זה מאי וׁשכח לעצמֹו הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהֹוראת
ּדעת על עֹוּׂשה הריני אמר: מעּׂשה ּובׁשעת הֹורה, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָטעם

חּטאת. ּפר מביא זה הרי - ֲִִֵֵֶַַָָָהֹוראתי
זרה ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה

והּוא ּכהדיֹוט. ּׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָועּׂשה
חּיב הּמׁשיח הּכהן ׁשאין ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהֹוראה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
ּכצּבּור; הּמעּׂשה ׁשגגת עם ּבהֹוראה ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן
זרה ּבעבֹודה ּבין הֹוראה, ּבלא ּבלבד ּבמעּׂשה ׁשגג אם ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹאבל

ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצֹות ּבׁשאר ְְְְִִִֵֵֵָָָָּבין
והם הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהֹורה

ּבּה, ׁשּטעּו הּזאת ההֹוראה ּפי על ׁשעּׂשּו ּפי על אף ְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהֹוראה,
על אּלא לבּדּה הֹוראתֹו על מעּׂשה ּבׁשעת סמ ולא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹהֹואיל
צרי ואין ּפטּור זה הרי - ּדין ּבית הֹוראת עם ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָהֹוראתֹו

מביאין ּדין ּבית היּו אם אּלא עצמֹו. ּבפני ּכּפרה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהביא
הם העֹוּׂשים היּו ואם הּצּבּור; ּבכלל לֹו מתּכּפר - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָקרּבן
צרי אין ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו הּוא - קרּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהּמביאים

עצמֹו. ּבפני ְְִֵַַָָּכּפרה
ּבחלב והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה

לעצמֹו. ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ׁשגגת ׁשהיא זֹו, ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן

אׁשם מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעּׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה
על ּתלּוי אׁשם מביאין ׁשאינן ּכצּבּור ּבּה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתלּוי,
אם לֹו נסּתּפק אם הּנּׂשיא, אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל הֹודע ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹלא
ההדיֹוטֹות, ּכׁשאר ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו ְְִִֵֶַָָָָָָָָֹחטא
האמּור נּׂשיא זהּו אי ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָמּפני
ואין מּיּׂשראל מאדם רׁשּות עליו ׁשאין ,מל זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבּתֹורה?
מּבית ׁשהיה ּבין אלהיו. ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלמעלה
ואין רּבים מלכים היּו ואם יּׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָּדוד

וא אחד ּכל - חברֹו את עֹובד מהן ּׂשעיראחד מביא מהן חד ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן זהּו ואי ׁשגגתֹו. על ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעּזים

ּבבגדים. המרּבה לא הּמׁשחה, ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹֻּבׁשמן
מּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

על ּפר מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן וכּיֹוצא זקנה אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּום
מׁשיח לכהן המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשגגתֹו.
יֹום, ּכל ׁשל האיפה ועּׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעבר
אבל גדֹולה; ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותן מקריב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשאין

ּבֹו. הם ׁשוים - הּמצוֹות ּכל על הּבא ְִִֵַַַַָָָּפר
זה הרי - ּדין ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעּׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנּׂשיא

על ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם העם. ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמתּכּפר
ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקרּבן, מן ּפטּורין והּמל העם ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתן
והיה ּבקרּבן, ׁשחּיבין הם ּדין ּבית ּפי על העֹוּׂשים היּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואם
נּׂשיא ׁשּׂשעיר ּׂשעיר; מביא זה הרי - העֹוּׂשים מן ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּמל

עֹומד. הּוא הדיֹוט ׁשל ּׂשעירה אֹו ּכּׂשּבה ְְְְִִִֵֶֶָָּבמקֹום
ׁשעבר ונּׂשיא מּנּׂשיאּותֹו, עבר - ׁשּנצטרע ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנּׂשיא

ועבר נּׂשיא ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנּׂשיאּותֹו
אׁשר חּטאתֹו על ׁשּנאמר: ּׂשעיר; מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת - ְִִֵַַָָָחטא
ּפי על אף נתמּנּו, ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

ּכהדיֹוט; אּלּו הרי - ׁשּנתמּנּו אחר אּלא להם נֹודע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
עד - יחטא הּמׁשיח הּכהן אם יחטא, נּׂשיא אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ספק אכל אם ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נּׂשיא ּכׁשהּוא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיחטא
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קו              
  

ספ על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא ׁשּנתמּנהחלב אחר קֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
זית חצי אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלהיֹות
אחת, ּבהעלם נּׂשיא ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָחלב
- ׁשעבר אחר זית וחצי נּׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָאֹו
ונתמּנה הדיֹוט, ּכׁשהּוא זית חצי אכל ּופטּור. מצטרף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאינֹו
אם ספק זה הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָועבר,

הּנּׂשיאּות. הפסיקה ּכבר אֹו ְְְְִִִִֵַָָָמצטרף
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ׁשגגֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָסליקּו

ה'תשע"א טבת ו' שני יום

  
ׁשּתקריב א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁש
ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב ב) קרּבן. ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזבה
מצרע ׁשיקריב ד) קרּבן. ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב ג) ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן.
טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּיטהר

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 



,והּיֹולדת הּזבה, ּכּפרה: מחּסרי הּנקראין הן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻארּבעה

מהן, אחד ׁשּכל ּכּפרה? מחּסרי נקראּו ולּמה והּמצרע. ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻוהּזב,
הּוא עדין ׁשמׁשֹו, והעריב וטבל מּטמאתֹו ׁשּטהר ּפי על ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֻאף
ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ּכדי טהרתֹו גמרה ולא ְְְֱֳֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹחסר,
ּכמֹו ּבּקדׁשים, לאכל הּוא אסּור ּכּפרתֹו ׁשּיביא וקדם ְְְֱֳִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹקרּבנֹו,

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ְְְִִֵֵֶַַָֻׁשּבארנּו
ׁשהּוא ּפי על אף קרּבנֹו, הביא לא ועדין וטבל ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּגר

מּמחּסרי אינֹו - קרּבנֹו ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻאסּור
ּכׁשרי ּככל ולהיֹות ּגמּור ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּפרה;

ז ּומּפני נעּׂשהיּׂשראל, לא ׁשעדין ּבּקדׁשים אֹוכל אינֹו ה ְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכׁשר יּׂשראל ויעּׂשה קרּבנֹו ׁשּיביא וכיון יּׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּככׁשרי
אֹוכל - ּבׁשחרית אחת ּפרידה הביא ּבּקדׁשים. ְְֲֳִִִִֵֵֵַַַַָָאֹוכל
עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו ׁשנּיה. ּפרידה ויביא לערב, ְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּקדׁשים
ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָּבהמה

הּקרּבנֹות. ּבמעּׂשה ְְְֲֵֵֶַַַָָׁשּבארנּו
ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּזב

ּכבּׂש קרּבנּה - והּיֹולדת חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבני
מביאה - מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ּובן ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעֹולה
חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
אׁשם ואחד עֹולה אחד ּכבּׂשים, ׁשלׁשה קרּבנֹו - ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹוהּמצרע
עֹולה אחד קן, מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכבּׂשה

לאׁשם. וכבּׂש חּטאת, ְְְֶֶֶַָָָָואחד
ּכּפרתֹו מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּזב

ימי ׁשבעה סֹופר מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּיֹום
ּומקריב ׁשמׁשֹו, ּומעריב הּׁשביעי ּבּיֹום וטֹובל ְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָטהרה,

הּׁשמיני. ּבּיֹום ְְְִִַַָָקרּבנֹותיו
אֹו לזכר ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת

קרּבנּה ּומביאה ׁשמׁשּה מערבת אּלא לנקבה, ׁשמֹונים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּביֹום
ואחד ׁשמֹונים ויֹום לזכר ואחד ארּבעים יֹום ׁשהּוא ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָלמחר,

אֹו לבן טהרּה ימי ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלנקבה.
לא - מלאת ימי ּתֹו קרּבנּה הביאה ואם וגֹומר. ּתביא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹֹלבת
מלאת ימי ּבתֹו הראׁשֹונים ולדֹות על הביאה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹיצאת.
ּכּפרתן הביאּו ולא אּלּו ימים עברּו יצאת. לא - זה ולד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל
ׁשּלא זמן וכל זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
העֹולה אבל ּבּקדׁשים, לאכל אסּורים חּטאתם ְֱֲֲֳִִִִֶַַָָָָָָָֹהקריבּו
ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ(והאׁשם)
חּוץ מּדעּתן, אּלא ידן על מקריבין אין קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּיבי
מביא אדם ׁשהרי ּבעלים, ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּמחּסרי
ּכּפרה מחּסרי היּו אם הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו על ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻקרּבן

ּבזבחים. ְֲִִִַָָּומאכילן
זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא זֹו ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאי

ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה גדֹולה, זבה היא וזֹו נּדתּה. עת ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹּבלא
ּתהיה אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּבקרּבן. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוחּיבת
אּלא זבה ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, ּבּדמים זבה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאּׁשה
ׁשאמרנּו מקֹום ּכל זבה. ספק ּתהיה ּומתי טהֹורה, אֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָנּדה
קרּבן להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה וסֹופרת זבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיא
הרי - זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת, ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוחּטאתּה
ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין קרּבן מביאה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
מה ּבארנּו, וׁשם ּתּׂשרף. הּספק על הּבאה העֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשחּטאת
אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ּתּפיל מה אֹו האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּתלד
ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. טמאה ּתהיה ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתּפיל
וכל נאכלת, וחּטאתּה קרּבן מביאה זֹו הרי - לדה ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָטמאה
מן ּפטּורה זֹו הרי - לדה טמאה ׁשאינּה ׁשאמרנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמקֹום

ְַָָהּקרּבן.
מה ידעה ולא והּפילה עּברּה החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה

חּיבת ׁשאינּה דבר אֹו קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל אם ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּפילה,
וא קרּבן ּומביאה יֹולדת, ספק זֹו הרי - קרּבן חּטאתּהעליו ין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ׁשהּפילּו נׁשים ׁשּתי וכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָנאכלת.
מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה האחר והּנפל עליו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלהקריב
ואין מּספק, קרּבן מביאה מּׁשתיהן אחת ּכל - נפלּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּכרת
על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת נאכלת. מּׁשתיהן אחת ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָחּטאת
חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת אינּה ׁשּמא נּׂשרפת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּספק
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהנאה, אסּורין ׁשהן ּבעזרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ְִָׁשחיטה.
הרּבה ולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת ואחת הּיֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת

ּבתֹו ּכּלן ׁשּתלד והּוא לכּלן. אחד קרּבן מביאה זֹו הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
אף מביאה - מלאת ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹימי
מּיֹום ׁשּתּפיל נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעל
הּולד עם נחׁשבין הן הרי ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּלדה
מביאה ואינּה זה, אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,
ּומּיֹום ואחד ׁשמֹונים ּביֹום נפל הּפילה אחד. קרּבן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאּלא
זֹו הרי - לקרּבן ראּויה היא אם והלאה, ּוׁשמֹונים ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָאחד
אֹו ׁשּׁשים ּולאחר נקבה ילדה עצמֹו. ּבפני עליו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמביאה
ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל - ׁשנּיה נקבה הּפילה יֹום ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשבעים
הּפילה אם וכן עליו. ּפטּורה הּׁשנּיה זֹו נקבה ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשמֹונים
ׁשנּיה נקבה ׁשל יֹום ׁשבעים אֹו ׁשּׁשים אחר ׁשליׁשית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָנקבה
ׁשליׁשית נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
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והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם חׁשּוב ׁשהּוא מּפני עליו. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּורה
מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא מּפני הּׁשני, עם חׁשּוב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹהּׁשליׁשי
קרּבן אּלא מביאה ואינּה הראׁשֹונה, עם חׁשּוב והּׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּלֹו,

הּכל. על ֶַַָֹאחד
אחר נפל והּפילה אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּיֹולדת

ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - לדתֹו מּיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים
חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי הראׁשֹון הּוא ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹזכר
הּפילה מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה היא נקבה ׁשּמא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹנאכלת,

ׁשני. מּקרּבן ּפטּורה ְְִִִֵֶָָָׁשהיא
זיבֹות חמׁש ספק אֹו לדֹות חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה

עליה הּׁשאר ואין ּבּזבחים, ואֹוכלת אחד קרּבן מביאה -ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
- וּדאֹות זיבֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש עליה היּו ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחֹובה.
חֹובה. עליה והּׁשאר ּבּזבחים, ואֹוכלת אחד קרּבן ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמביאה
לדֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשני מביאה - ספק זיבֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָספק,
עליה הּוּדאֹות ּוׁשאר ונאכל, הּוּדאי, על אחד ְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָקרּבנֹות:
עליה הּׁשאר ואין נאכל, ואינֹו הּספק, על ואחד ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחֹובה,

ּבּזבחים. ואֹוכלת ְְִֶֶַָָחֹובה,
ילדה נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה

ואין מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
מחּסרי ׁשּכל ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר נאכלת. ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּטאתּה
להביא חּיבין - הּכּפּורים] [יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּפרה
ּבּקדׁשים. לאכל מכׁשירן זה ׁשּקרּבן הּכּפּורים, יֹום ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

הּקּנים מעֹות מביאה - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה
ּדין ּבית ׁשאין חזקה לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכלת ּבּׁשֹופר ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹותנת
ׁשּבּׁשֹופר הּמעֹות ּכל ׁשיכלּו עד מּׁשם עֹומדין ּכהנים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּכלי ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָויקריבּו

ּבֹו. והעֹובדין ְְְִִַָָהּמקּדׁש
חּטאת ׁשהביאה הּיֹורׁשיםהאּׁשה יביאּו - ומתה ּה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכבר מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹולתּה.
הּוא. ּתֹורה ּדין והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו
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מחליי הּבא זרע ׁשכבת הּוא ּבּתֹורה האמּור ְֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּזב

יֹוצא אינֹו - הּזֹוב ּוכׁשּיֹוצא ּבהן. מתקּבצת ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהחללים
אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּביציאתֹו ואין זרע, ּכׁשכבת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבקׁשי
ּביצה ּכלבן ּכהה ּׂשעֹורים, ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹנגרר
ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה - זרע ׁשכבת אבל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמּוזרת.

מּוזרת. ֵֶֶֶָׁשאינּה
חלי מחמת זב להיֹות לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהרֹואה

מחמת - מּבּׂשרֹו זב ׁשּנאמר: זב; אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
אמרּו: מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּׂשרֹו
ּבמּׂשא ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזב: את ּבֹודקין דרכים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבׁשבעה
גּסה אכילה אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה ּבחלי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּובקפיצה,
מׁשקין אֹו אכלין ׁשתה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה ְְֳִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
ׁשּקפץ אֹו ּכבד, מּׂשֹוי ׁשּנּׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמביאין

ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על הּכה אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמּמקֹום
ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ׁשכיבתּה, והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָחֹולה,
מּכירּה, ׁשהּוא אּׁשה ּבבעילת הרהר ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבעילה
ּבֹו ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה וראה אּלּו מּכל אחד קדם ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאם

מטּמא. ְְֵֵַואינֹו
זֹו ׁשראּיה לעת; מעת ּבזֹוב מתטּמא אינֹו - קרי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹואה

ּתֹולין ּולהרהּור למראה וכן היא. זרע ׁשכבת מחמת זֹוב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשל
- ּולמּׂשא ולקפיצה ּולמׁשּתה למאכל אבל לעת. מעת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהן

ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבהן ְְִִֵֶֶַַָָּתֹולין
ּבין ּכֹוכבים עֹובד ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל ְִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

ּכֹוכבים עֹובד ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ּתֹולין - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיּׂשראל
ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה מטּמא - נתּגּיר ּכ ואחר קרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשראה
ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ּתֹולין אין - קטן לעת. מעת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלֹו
ּבֹודקין לפיכ זֹוב. לידי הּמביא והרהּור מראה לּקטן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

ּבלבד. דרכים ּבחמּׁשה ְְֲִִִַַָָאֹותֹו
,אּמֹו ּבחלי לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ְְְְֳִִִִֵֶָָָָָּוכׁשם

אמּורים ּדברים ּבּמה לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה יֹונק היה ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָאם
ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ּבראּיה אּלּו? ּבדרכים הּזב את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבֹודקין
ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ראּיה אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו זב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָיעּׂשה
טמא זה הרי - ּבּׂשרֹו מחמת ׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותּה
ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף זיבּות; ְְְְִִִִֵֵַַַָָֻטמאת
אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ּבּה ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָלמנֹות
הֹואיל אנס. מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, אֹותֹו ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבֹודקין
ּבּׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעּׂשה ראּיֹות ׁשהרי לטמאה, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻונזקק

ּבקרּבן. יתחּיב לפיכ ְְְְִִֵַָָָָָהיה,
ראה קרי. ּכבעל הּוא הרי - זֹוב ׁשל אחת ראּיה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרֹואה

חּיים, מים ּוביאת ׁשבעה ספירת וצרי זב, זה הרי - ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּתים
וחּיב ּגמּור זב זה הרי - ראּיֹות ׁשלׁש ראה ּבקרּבן. חּיב ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָואינֹו
אּלא ׁשלׁש לרֹואה ראּיֹות ׁשּתי ׁשראה זב ּבין ואין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבקרּבן.
רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו ּודברים ּבלבד. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻקרּבן

ִִַמּסיני.
א ראּיֹות ׁשּתי הרֹואה אחראחד זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש ֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

לפי זב. זה הרי - זה אחר זה יֹום ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּתלה

ּבימים. אֹותֹו ּתלה לא והּזב רּבים, ְְִִִַַָָָָָֹימים
אינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם

ּבׁשני ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
הפסיק ׁשהרי לׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיב
ּבּלילה ואחת הּיֹום אחת ראה אם אבל אחד. יֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּביניהן
ראה ׁשאם לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלאחריו
ראה אם וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ּבּלילה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאחת
אּלּו הרי - זה אחר זה לילֹות ּבׁשלׁשה ראּיֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשלׁש

ְְִָמצטרפֹות.
;טמא - ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין הּזב ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָראּית

מטּמא. ּבבּׂשרֹו נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבּׂשרֹו החּתים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הראּיה מּתחּלת יׁש אם ּפסק: ולא ויֹוצא נגרר הּזֹוב ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהיה
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קז               
  

והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם חׁשּוב ׁשהּוא מּפני עליו. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּורה
מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא מּפני הּׁשני, עם חׁשּוב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹהּׁשליׁשי
קרּבן אּלא מביאה ואינּה הראׁשֹונה, עם חׁשּוב והּׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּלֹו,

הּכל. על ֶַַָֹאחד
אחר נפל והּפילה אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּיֹולדת

ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - לדתֹו מּיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים
חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי הראׁשֹון הּוא ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹזכר
הּפילה מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה היא נקבה ׁשּמא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹנאכלת,

ׁשני. מּקרּבן ּפטּורה ְְִִִֵֶָָָׁשהיא
זיבֹות חמׁש ספק אֹו לדֹות חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה

עליה הּׁשאר ואין ּבּזבחים, ואֹוכלת אחד קרּבן מביאה -ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
- וּדאֹות זיבֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש עליה היּו ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחֹובה.
חֹובה. עליה והּׁשאר ּבּזבחים, ואֹוכלת אחד קרּבן ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמביאה
לדֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשני מביאה - ספק זיבֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָספק,
עליה הּוּדאֹות ּוׁשאר ונאכל, הּוּדאי, על אחד ְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָקרּבנֹות:
עליה הּׁשאר ואין נאכל, ואינֹו הּספק, על ואחד ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחֹובה,

ּבּזבחים. ואֹוכלת ְְִֶֶַָָחֹובה,
ילדה נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה

ואין מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
מחּסרי ׁשּכל ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר נאכלת. ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּטאתּה
להביא חּיבין - הּכּפּורים] [יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּפרה
ּבּקדׁשים. לאכל מכׁשירן זה ׁשּקרּבן הּכּפּורים, יֹום ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

הּקּנים מעֹות מביאה - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה
ּדין ּבית ׁשאין חזקה לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכלת ּבּׁשֹופר ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹותנת
ׁשּבּׁשֹופר הּמעֹות ּכל ׁשיכלּו עד מּׁשם עֹומדין ּכהנים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּכלי ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָויקריבּו

ּבֹו. והעֹובדין ְְְִִַָָהּמקּדׁש
חּטאת ׁשהביאה הּיֹורׁשיםהאּׁשה יביאּו - ומתה ּה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכבר מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹולתּה.
הּוא. ּתֹורה ּדין והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

ה'תשע"א טבת ז' שלישי יום

 
מחליי הּבא זרע ׁשכבת הּוא ּבּתֹורה האמּור ְֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּזב

יֹוצא אינֹו - הּזֹוב ּוכׁשּיֹוצא ּבהן. מתקּבצת ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהחללים
אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּביציאתֹו ואין זרע, ּכׁשכבת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבקׁשי
ּביצה ּכלבן ּכהה ּׂשעֹורים, ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹנגרר
ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה - זרע ׁשכבת אבל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמּוזרת.

מּוזרת. ֵֶֶֶָׁשאינּה
חלי מחמת זב להיֹות לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהרֹואה

מחמת - מּבּׂשרֹו זב ׁשּנאמר: זב; אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
אמרּו: מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּׂשרֹו
ּבמּׂשא ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזב: את ּבֹודקין דרכים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבׁשבעה
גּסה אכילה אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה ּבחלי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּובקפיצה,
מׁשקין אֹו אכלין ׁשתה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה ְְֳִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
ׁשּקפץ אֹו ּכבד, מּׂשֹוי ׁשּנּׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמביאין

ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על הּכה אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמּמקֹום
ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ׁשכיבתּה, והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָחֹולה,
מּכירּה, ׁשהּוא אּׁשה ּבבעילת הרהר ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבעילה
ּבֹו ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה וראה אּלּו מּכל אחד קדם ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאם

מטּמא. ְְֵֵַואינֹו
זֹו ׁשראּיה לעת; מעת ּבזֹוב מתטּמא אינֹו - קרי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹואה

ּתֹולין ּולהרהּור למראה וכן היא. זרע ׁשכבת מחמת זֹוב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשל
- ּולמּׂשא ולקפיצה ּולמׁשּתה למאכל אבל לעת. מעת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהן

ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבהן ְְִִֵֶֶַַָָּתֹולין
ּבין ּכֹוכבים עֹובד ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל ְִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

ּכֹוכבים עֹובד ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ּתֹולין - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיּׂשראל
ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה מטּמא - נתּגּיר ּכ ואחר קרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשראה
ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ּתֹולין אין - קטן לעת. מעת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלֹו
ּבֹודקין לפיכ זֹוב. לידי הּמביא והרהּור מראה לּקטן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

ּבלבד. דרכים ּבחמּׁשה ְְֲִִִַַָָאֹותֹו
,אּמֹו ּבחלי לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ְְְְֳִִִִֵֶָָָָָּוכׁשם

אמּורים ּדברים ּבּמה לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה יֹונק היה ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָאם
ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ּבראּיה אּלּו? ּבדרכים הּזב את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבֹודקין
ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ראּיה אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו זב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָיעּׂשה
טמא זה הרי - ּבּׂשרֹו מחמת ׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותּה
ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף זיבּות; ְְְְִִִִֵֵַַַָָֻטמאת
אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ּבּה ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָלמנֹות
הֹואיל אנס. מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, אֹותֹו ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבֹודקין
ּבּׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעּׂשה ראּיֹות ׁשהרי לטמאה, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻונזקק

ּבקרּבן. יתחּיב לפיכ ְְְְִִֵַָָָָָהיה,
ראה קרי. ּכבעל הּוא הרי - זֹוב ׁשל אחת ראּיה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרֹואה

חּיים, מים ּוביאת ׁשבעה ספירת וצרי זב, זה הרי - ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּתים
וחּיב ּגמּור זב זה הרי - ראּיֹות ׁשלׁש ראה ּבקרּבן. חּיב ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָואינֹו
אּלא ׁשלׁש לרֹואה ראּיֹות ׁשּתי ׁשראה זב ּבין ואין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבקרּבן.
רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו ּודברים ּבלבד. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻקרּבן

ִִַמּסיני.
א ראּיֹות ׁשּתי הרֹואה אחראחד זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש ֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

לפי זב. זה הרי - זה אחר זה יֹום ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּתלה

ּבימים. אֹותֹו ּתלה לא והּזב רּבים, ְְִִִַַָָָָָֹימים
אינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם

ּבׁשני ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
הפסיק ׁשהרי לׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיב
ּבּלילה ואחת הּיֹום אחת ראה אם אבל אחד. יֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּביניהן
ראה ׁשאם לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלאחריו
ראה אם וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ּבּלילה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאחת
אּלּו הרי - זה אחר זה לילֹות ּבׁשלׁשה ראּיֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשלׁש

ְְִָמצטרפֹות.
;טמא - ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין הּזב ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָראּית

מטּמא. ּבבּׂשרֹו נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבּׂשרֹו החּתים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הראּיה מּתחּלת יׁש אם ּפסק: ולא ויֹוצא נגרר הּזֹוב ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהיה
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קח              
  

ּכׁשּתי נחׁשבת זֹו הרי - יתר אֹו וסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
ארּכה היתה לא ואם ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִִַָָָָֹֻֻראּיֹות,
אחת. ראּיה זֹו הרי - ּבינתים הּזֹוב ּפסק אפּלּו הּזה, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּכּׁשעּור
ׁשּנמצא ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻוכן
זֹו הרי - סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָמּתחּלתּה

קרּבן. ויביא ראּיֹות ּכׁשלׁש ְְְְְִִֶֶֶָָָָנחׁשבת
ּבּיֹום אחת ראּיה ואחרראה וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

אֹו ׁשּתים ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים ראה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֻּכ
ּכ ואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים מרּבה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻאחת

ּגמּור. זב זה הרי - אחת ראּיה ְֲִֵֶַַָָָָָראה
ּבתחּלת ּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת ראּיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָראה

ׁשּתי אּלּו הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּלילה,
אחת ראּיה הרֹואה ,לפיכ הראּיה. מחּלקין ׁשהּימים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָראּיֹות,
זה הרי - הּלילה ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

לטמאה. ְְֵָָֻספק
זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָראה

נאכל. ואינֹו קרּבן ּומביא לקרּבן, וספק לטמאה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻוּדאי
ּוראּיה ׁשּבת] [ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ[ראה]

לטמאה ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשנּיה
היתה ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק לקרּבן. ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻוספק
ּביניהן ׁשּבת הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי ּוׁשנּיה ׁשּבת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבערב
אחת ׁשּמא - לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל; זיבּות ּכאן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
חׁשּובה ׁשהיא ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה היתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמהן
ּולפיכ ּבקרּבן. חּיב ׁשהּוא ראּיֹות ׁשלׁש ראה והרי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכׁשּתים,

נאכל. ואינֹו קרּבן ְְֱִֵֵֶָָָמביא

ה'תשע"א טבת ח' רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיח'ֿט'טבתה'תשע"א

 
.טמא הּוא הרי זיבּות ּבהן רֹואה ׁשהּזב הּימים ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

וטֹובל ּכזבה, נקּיים ימים ׁשבעה מֹונה הּזיבּות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּוכׁשּיפסק
קרּבנֹו מביא ּובּׁשמיני ׁשמׁשֹו, ּומעריב ּבעלּבּׁשביעי היה אם ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָ

יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ראה ואם ראּיֹות. ְְְְֲִִִִֶָָָָׁשלׁש
ימים ׁשבעה למנֹות ּומתחיל הּכל, סתר - ׁשּטבל אחר ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשביעי

האחרֹונה. ראּיה יֹום מאחר ְְֲִִִֵַַַָָָנקּיים
סֹותר אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב

ּכיצד? קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעה ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאּלא
וטֹובל ימים, ׁשלׁשה אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָראה

ּברביעי. קרּבנֹו ּומביא ְְְִִִִִֵַָָָּבּׁשליׁשי,
ולא טהֹור, ּומצא הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
טהֹור, ּומצא עצמּה הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו טהרה. ְְְְְֲֳִֶַַַַָָָָָָָָֻּבחזקת
ּובדק הּספירה, ימי ּבתחּלת למחר ּבדק ולא הּזֹוב, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּופסק
הּספירה, ימי לֹו עלּו - טהֹור ּומצא ּבּׁשמיני אֹו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּבּׁשביעי

טהרה. ּבחזקת זה ְְֲֳֵֶֶַַָָוהרי
?ּכיצד קרּבן. לידי מביאה אינּה סֹותרת ׁשהיא ראּיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל

מֹונה הּוא והרי יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ראּיֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָראה
- זֹוב ׁשל ראּיה ראה הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימים ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָׁשבעה

ּכמֹו למנֹות ּומתחיל סֹותרת אּלא לׁשּתים, מצטרפת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאינּה
אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש הּספירה ימי ּבתֹו ראה אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבארנּו.
ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו אחד, ּביֹום אֹותם ראה אפּלּו ְְֲֲִִִֶָָָָָָָזֹו,
קרּבן, מביא אינֹו - נקּיים ימים ׁשבעה ׁשל ׁשביעי יֹום ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָּבסֹוף
- ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ראה הן. לסתירה אּלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָׁשראּיֹות
ּדברים ּבּמה סֹותרין. אּלּו ראּיֹות ׁשאין קרּבן, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמביא
ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב אבל ראּיֹות; ׁשּתי ּבעל ּבזב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָאמּורים?
אינֹו - נקּיים ימים ׁשבעת ׁשּלאחר ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשלׁש

ק עלמביא אחד קרּבן אּלא אּלּו, ראּיֹות ׁשלׁש על ׁשני רּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אחרֹונֹות ׁשלׁש ׁשאין ּפי על ׁשאף הראׁשֹונֹות. ֲִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשלׁש
מחּסר והּלילה לקרּבן. ׁשראּוי לזמן יצא לא הרי ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻסֹותרֹות,
ואחד, ׁשמֹונים ּבליל ׁשהּפילה מּיֹולדת חּוץ לּכל, הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹזמן
מּפי זה ודבר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשני, קרּבן מביאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא

ַַָָהּקּבלה.
ׁשמיני ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה

האחרֹונֹות; זיבֹות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
חׁשּובה, היא זרע ּכׁשכבת זב ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהרי
אם אבל לקרּבן. עּמהם מצטרפת - ׁשּתים אחריה ראה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָואם
מצטרפת, אין - ׁשמיני ּביֹום ואחת ׁשמיני ּבליל ׁשּתים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָראה

האחרֹונה. זֹו הּזיבה על קרּבן מביא ְְֲִִֵֵַַַָָָָָואינֹו
והּגרים יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו ּבזיבה, מתטּמאין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּכל

ּכּפרה עליהן ׁשּמביאין לי, ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהעבדים,
ּכקטן הן ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים להאכילן ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי
ּבזיבה מתטּמאין חּמה ּוסריס אדם ּוסריס ּדעת. ּבן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו

האנׁשים. ְֲִָָָּככל
האיׁש חמרי עליהן נֹותנין - והאנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻֻהּטמטּום

ּכאנׁשים. ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין האּׁשה: ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻוחמרי
ראּיֹות ׁשלׁש ּבעל מהן אחד היה אם ,לפיכ ּבספק. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻוטמאתן
קרּבן מביאין - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראתה זבה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאֹו
אדם, וראה ללבן נקּיים ימים ׁשבעה מֹונה היה נאכל. ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹואינֹו

סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם ְְֲֵֵֵֶֶֶָָֹֹאֹו

ה'תשע"א טבת ט' חמישי יום

 
ּבעץ אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא

ּבּׂשרֹו ּכל את ּומגּלחין צּפרים ּוׁשּתי תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָארז
ׁשבעת ּומֹונה לירּוׁשלים יּכנס זאת ּכל אחר אֹותֹו, ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּומטּבילין
ּכּתגלחת ׁשנּיה ּתגלחּתֹו מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָימים,
ׁשמׁשֹו, ּומעריב יֹום טבּול הּוא והרי וטֹובל, ְְְֲֲִִִֵֵַַָָהראׁשֹונה
מקריבין ּכ ואחר ׁשנּיה ּפעם טֹובל ּבּׁשמיני ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּולמחר
מאמׁש? ׁשּטֹובל אחר ּבּׁשמיני טֹובל מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָקרּבנֹותיו.
מּׁשּום נזהר ואינֹו חלּוטֹו, ּבימי ּבטמאה רגיל ׁשהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻמּפני
ּבּׁשמיני טֹובל לפיכ ׁשּטבל. אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

דעּתֹו. ְִִַַהּסיח
ּכּמה אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי גּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר

יביא ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
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ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה ּפעם ׁשּיטּבל אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקרּבנֹותיו
ּפתח ּכנגד יּׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוּׂשין
עֹומדים וׁשם למערב. ּופניו ניקנֹור ׁשער ּבאסקּפת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻמזרחית
את מׁשקין וׁשם אֹותן, ׁשּמטהרין ּבעת ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
ּומניפֹו חי ּכׁשהּוא מצרע ׁשל אׁשם לֹוקח והּכהן ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּסֹוטֹות.
ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות. ּכל ּכדר ּבמזרח, הּׁשמן לג ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעם
האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ּבפני וזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעצמֹו
עליו, וסֹומ לעזרה ידיו ׁשּתי ּומכניס הּפתח, עד מצרע ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשל
אחד ּדמֹו, את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על וזֹורקֹו ּבכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמקּבל
ׁשּנה ואם הימנית. ּבאצּבעֹו ּומּזה הּׂשמאלית לידֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּומערה
ּבּכלי הּדם מקצת ׁשּקּבל הּכהן ּפסל. - ּתחּלה ּבּׂשמאל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹוקּבל

הּמ על וזֹורקֹו הּכהןמֹוליכֹו יבֹוא ּכ ואחר ּתחּלה. זּבח ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
והּמצרע מּבפנים הּכהן הּמצרע, אצל ּבכּפֹו הּדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּקּבל
ׁשּבכּפֹו הּדם מן הּכהן ונֹותן ראׁשֹו הּמצרע ּומכניס ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹמּבחּוץ,
על ויּתן הימנית ידֹו יכניס ּכ ואחר הימנית. אזנֹו ּתנּו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָעל
רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית רגלֹו יכניס ּכ ואחר ידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהן
חּטאתֹו יקריב ּכ ואחר יצא. לא - הּׂשמאל על נתן ְְְְִִַַַַַַַָָָָָֹֹואם
מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות על הּדם ׁשּיּתן ואחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹועֹולתֹו.
לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית. חברֹו ׁשל ּכּפֹו לתֹו ויֹוצק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשמן
ּומּזה ׁשּבכּפֹו ּבּׁשמן הימנית אצּבעֹו וטֹובל יצא. - עצמֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכף
טבילת הּזיה ּכל על הּקדׁשים, קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשבע
- הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ּכּון ולא הּזה ואם ּבּׁשמן. ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאצּבע
על הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר רגלֹו. ּובהן ידֹו ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם ּדם ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹמקֹום
- נתן לא ואם הּמתטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן

לּכהנים. מתחּלק הּלג ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא
ּכׁשאר ּכהּנה לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו הּלג ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשירי

הּׁשמן מּלג לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי קדׁשים, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻקדׁשי
לֹוקה, - אכל ואם ּבהֹונֹות. ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָעד

זריקה. קדם קדׁשים ְְִִֵֶָָָֹּכאֹוכל
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צּדי על נתן האמצעי. גדר זה אזן? ּתנּו זהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאי

ׁשּנתן ּבין ּפסּול. - צּדיהן צּדי על נתן ּכׁשר; - ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבהֹונֹות
הּדם, ּבצד ׁשּנתן ּבין מלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּׁשמן
יצא; - ּבהֹונֹות על הּׁשמן ׁשּיּתן קדם הּדם נתקּנח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפּלּו
ּבהן אֹו ימנית יד ּבהן לֹו אין האׁשם. ּדם מקֹום על ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשאין אֹו ימנית עֹולמית.רגל טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
על מּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאׁשם

ּכנסּכי נסכים וטעּון לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּגּבי
להכׁשירֹו. אחר אׁשם הּמצרע וצרי מצרע, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹֹאׁשם

,ּבדמּה ממרס אחר יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהקּדים
הּׂשרפה. לבית ותצא צּורתּה ּתעּבר ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֻאּלא

.ימים עּׂשרה אחר ולּגֹו הּיֹום אׁשמֹו להביא לאדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֻיׁש
על אף מׁשּנה, - אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָֹֹואם

חסר ימלאּנּו; - יצק ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּפי
ּבּתחּלה. אחר יביא - ׁשּיצק ְִִֵֵֶַַַַַָָָמאחר

אם הּלג: ונׁשּפ להּזֹות והתחיל לכּפֹו הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ויתחיל אחר יביא - הּלג נׁשּפ ׁשבע מּתן גמר ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹעד
ויתחיל אחר יביא - הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֹּבמּתן
קדם הּלג ונׁשּפ ּבּבהֹונֹות התחיל ּבּבהֹונֹות. ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹֹלכּתחּלה
ּגמר ּבּבהֹונֹות. לכּתחּלה ויתחיל אחר יביא - ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּיגמר
הּׁשמן ׁשאר ׁשּיּתן קדם הּלג נׁשּפ ּכ ואחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּבהֹונֹות
אחר; לג להביא צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשּבכּפֹו
ּבּׁשמן, והּנֹותר ׁשּנאמר: מעּכבת, אינּה הראׁש ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּתנת

הּׁשמן. ִֶֶֶֶַּומּיתר
ויּתן ויחזר ׁשמן הּלג ימּלא - ּדם למּתן ׁשמן מּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהקּדים

ׁשבע למּתן הּבהֹונֹות על ׁשמן מּתן הקּדים הּדם. אחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָהּׁשמן
ׁשּנאמר: ׁשבע. מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ויחזר הּלג ימּלא -ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹֹ
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה - הּמצרע ּתֹורת ּתהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזאת

והכׁשר הרצה, לא - לׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻנתן
ְַָֹהּמצרע.

אחר קרּבן צרי - אׁשמֹו ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמצרע
על קרּבן צרי - ונתנּגע אׁשמֹו הביא אם וכן ׁשנּיה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלצרעת
וחזר צּפריו, והביא ונרּפא נתנּגע אם אבל ואחת. אחת ְְְְְְֲֳִִִִִֵַַַַַַַָָָָָּכל

לכּלן. אחד קרּבן - צּפריו והביא ונתרּפא ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻונתנּגע
קדם והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר עני קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמצרע

ּבׁשעת היה אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיקריב
- עני היה ואם עׁשיר, קרּבן יׁשּלם - עׁשיר האׁשם ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָׁשחיטת

עני. קרּבן ְְִֵַַָָיׁשּלם
מּׁשתי אחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן ׁשּנתערבּו מצרעים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשני

ּכיצד - המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהחּטאֹות
יכֹול, אינֹו ּבהמה חּטאת להביא החי? הּמצרע זה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹוּׂשה
חּטאת מביאין ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמא
ׁשעׁשיר יכֹול, אינֹו העֹוף חּטאת ּולהביא הּספק; על ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבהמה
נכסיו ּכל יכּתב יעּׂשה? וכיצד יצא. לא עני קרּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהביא
ּתאכל, ולא מּספק העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹלאחר

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו, ְְְְֳִִֵֵֶַַָָּכמֹו
היה והּמצרע עלי, זה מצרע ׁשל קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹעׁשיר

הּנֹודר יד ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעני
הּמצרע והיה עלי, זה מצרע ׁשל קרּבנֹו ׁשאמר: ועני ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמּׂשגת.
זה ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעׁשיר

עׁשיר. ּבקרּבנֹות חּיב ְְְִֵַַָָָהּנֹודר
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּכּפרה מחּסרי הלכֹות להֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻסליקּו
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מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצות אחת מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָיׁש
ּבבהמה. ּבהמה ימיר ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלא
יׁשּנה ׁשּלא ג) המיר. אם קדׁש הּתמּורה ׁשּתהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹב)

לקדּׁשה. מּקדּׁשה ְְֳִִִַָָָֻֻהּקדׁשים
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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קט               
  

ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה ּפעם ׁשּיטּבל אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקרּבנֹותיו
ּפתח ּכנגד יּׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוּׂשין
עֹומדים וׁשם למערב. ּופניו ניקנֹור ׁשער ּבאסקּפת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻמזרחית
את מׁשקין וׁשם אֹותן, ׁשּמטהרין ּבעת ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
ּומניפֹו חי ּכׁשהּוא מצרע ׁשל אׁשם לֹוקח והּכהן ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּסֹוטֹות.
ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות. ּכל ּכדר ּבמזרח, הּׁשמן לג ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעם
האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ּבפני וזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעצמֹו
עליו, וסֹומ לעזרה ידיו ׁשּתי ּומכניס הּפתח, עד מצרע ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשל
אחד ּדמֹו, את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על וזֹורקֹו ּבכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמקּבל
ׁשּנה ואם הימנית. ּבאצּבעֹו ּומּזה הּׂשמאלית לידֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּומערה
ּבּכלי הּדם מקצת ׁשּקּבל הּכהן ּפסל. - ּתחּלה ּבּׂשמאל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹוקּבל

הּמ על וזֹורקֹו הּכהןמֹוליכֹו יבֹוא ּכ ואחר ּתחּלה. זּבח ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
והּמצרע מּבפנים הּכהן הּמצרע, אצל ּבכּפֹו הּדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּקּבל
ׁשּבכּפֹו הּדם מן הּכהן ונֹותן ראׁשֹו הּמצרע ּומכניס ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹמּבחּוץ,
על ויּתן הימנית ידֹו יכניס ּכ ואחר הימנית. אזנֹו ּתנּו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָעל
רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית רגלֹו יכניס ּכ ואחר ידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהן
חּטאתֹו יקריב ּכ ואחר יצא. לא - הּׂשמאל על נתן ְְְְִִַַַַַַַָָָָָֹֹואם
מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות על הּדם ׁשּיּתן ואחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹועֹולתֹו.
לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית. חברֹו ׁשל ּכּפֹו לתֹו ויֹוצק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשמן
ּומּזה ׁשּבכּפֹו ּבּׁשמן הימנית אצּבעֹו וטֹובל יצא. - עצמֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכף
טבילת הּזיה ּכל על הּקדׁשים, קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשבע
- הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ּכּון ולא הּזה ואם ּבּׁשמן. ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאצּבע
על הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר רגלֹו. ּובהן ידֹו ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם ּדם ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹמקֹום
- נתן לא ואם הּמתטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן

לּכהנים. מתחּלק הּלג ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא
ּכׁשאר ּכהּנה לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו הּלג ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשירי

הּׁשמן מּלג לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי קדׁשים, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻקדׁשי
לֹוקה, - אכל ואם ּבהֹונֹות. ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָעד

זריקה. קדם קדׁשים ְְִִֵֶָָָֹּכאֹוכל
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צּדי על נתן האמצעי. גדר זה אזן? ּתנּו זהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאי

ׁשּנתן ּבין ּפסּול. - צּדיהן צּדי על נתן ּכׁשר; - ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבהֹונֹות
הּדם, ּבצד ׁשּנתן ּבין מלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּׁשמן
יצא; - ּבהֹונֹות על הּׁשמן ׁשּיּתן קדם הּדם נתקּנח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפּלּו
ּבהן אֹו ימנית יד ּבהן לֹו אין האׁשם. ּדם מקֹום על ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשאין אֹו ימנית עֹולמית.רגל טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
על מּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאׁשם

ּכנסּכי נסכים וטעּון לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּגּבי
להכׁשירֹו. אחר אׁשם הּמצרע וצרי מצרע, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹֹאׁשם

,ּבדמּה ממרס אחר יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהקּדים
הּׂשרפה. לבית ותצא צּורתּה ּתעּבר ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֻאּלא

.ימים עּׂשרה אחר ולּגֹו הּיֹום אׁשמֹו להביא לאדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֻיׁש
על אף מׁשּנה, - אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָֹֹואם

חסר ימלאּנּו; - יצק ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּפי
ּבּתחּלה. אחר יביא - ׁשּיצק ְִִֵֵֶַַַַַָָָמאחר

אם הּלג: ונׁשּפ להּזֹות והתחיל לכּפֹו הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ויתחיל אחר יביא - הּלג נׁשּפ ׁשבע מּתן גמר ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹעד
ויתחיל אחר יביא - הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֹּבמּתן
קדם הּלג ונׁשּפ ּבּבהֹונֹות התחיל ּבּבהֹונֹות. ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹֹלכּתחּלה
ּגמר ּבּבהֹונֹות. לכּתחּלה ויתחיל אחר יביא - ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּיגמר
הּׁשמן ׁשאר ׁשּיּתן קדם הּלג נׁשּפ ּכ ואחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּבהֹונֹות
אחר; לג להביא צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשּבכּפֹו
ּבּׁשמן, והּנֹותר ׁשּנאמר: מעּכבת, אינּה הראׁש ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּתנת

הּׁשמן. ִֶֶֶֶַּומּיתר
ויּתן ויחזר ׁשמן הּלג ימּלא - ּדם למּתן ׁשמן מּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהקּדים

ׁשבע למּתן הּבהֹונֹות על ׁשמן מּתן הקּדים הּדם. אחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָהּׁשמן
ׁשּנאמר: ׁשבע. מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ויחזר הּלג ימּלא -ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹֹ
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה - הּמצרע ּתֹורת ּתהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזאת

והכׁשר הרצה, לא - לׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻנתן
ְַָֹהּמצרע.

אחר קרּבן צרי - אׁשמֹו ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמצרע
על קרּבן צרי - ונתנּגע אׁשמֹו הביא אם וכן ׁשנּיה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלצרעת
וחזר צּפריו, והביא ונרּפא נתנּגע אם אבל ואחת. אחת ְְְְְְֲֳִִִִִֵַַַַַַַָָָָָּכל

לכּלן. אחד קרּבן - צּפריו והביא ונתרּפא ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻונתנּגע
קדם והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר עני קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמצרע

ּבׁשעת היה אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיקריב
- עני היה ואם עׁשיר, קרּבן יׁשּלם - עׁשיר האׁשם ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָׁשחיטת

עני. קרּבן ְְִֵַַָָיׁשּלם
מּׁשתי אחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן ׁשּנתערבּו מצרעים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשני

ּכיצד - המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהחּטאֹות
יכֹול, אינֹו ּבהמה חּטאת להביא החי? הּמצרע זה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹוּׂשה
חּטאת מביאין ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמא
ׁשעׁשיר יכֹול, אינֹו העֹוף חּטאת ּולהביא הּספק; על ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבהמה
נכסיו ּכל יכּתב יעּׂשה? וכיצד יצא. לא עני קרּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהביא
ּתאכל, ולא מּספק העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹלאחר

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו, ְְְְֳִִֵֵֶַַָָּכמֹו
היה והּמצרע עלי, זה מצרע ׁשל קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹעׁשיר

הּנֹודר יד ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעני
הּמצרע והיה עלי, זה מצרע ׁשל קרּבנֹו ׁשאמר: ועני ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמּׂשגת.
זה ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעׁשיר

עׁשיר. ּבקרּבנֹות חּיב ְְְִֵַַָָָהּנֹודר
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּכּפרה מחּסרי הלכֹות להֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻסליקּו
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,ׁשּימיר ּובהמה ּבהמה ּכל על לֹוקה - הּממיר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

עּׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו, ימיר ולא יחליפּנּו לא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשאין תעּׂשה לא מצות ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמעּׂשה.
ּומקּלל ּוממיר מּנׁשּבע חּוץ עליה, לֹוקין אין - מעּׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּה
ּבהן ׁשּיהיה אפׁשר אי אּלּו לאוין ׁשלׁשה ּבׁשם. חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאת
והרי הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ּכלל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמעּׂשה
הּוא והיה ימירּנּו המר ואם ׁשּנאמר: לעּׂשה, נּתק ׁשּבּה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאו

יה ועֹוד,ּותמּורתֹו לאוין. ּוׁשני עּׂשה ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּקדׁש? יה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
עֹוּׂשין אין והּׁשּתפין ׁשהּצּבּור לעּׂשה; ׁשוה ׁשּבּה לאו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ימירּו. ׁשּלא מזהרין ׁשהן ּפי על אף המירּו, אם ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּתמּורה
ואפּלּו קדׁש. הּתמּורה הרי - ׁשהמיר ׁשהּיחיד אֹומר, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנמצאת
ׁשהמיר, הּׁשּתפין מן ואחד ארּבעים. לֹוקה - ּבׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהמיר
ּבהן לֹו ויׁש הֹואיל הּצּבּור, מּקרּבנֹות ּבקרּבן ׁשהמיר מי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

קדׁש. הּתמּורה ואין לֹוקה זה הרי - ְְֲֵֵֶֶֶַָָֹֻׁשּתפּות
עֹוּׂשה זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ּבזדֹון הּממיר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

עֹולה ּתמּורת זֹו הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ולֹוקה. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָּתמּורה
זֹו הרי - לי ׁשּיׁש ׁשלמים ּתמּורת זֹו הרי ואמר: לי, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּיׁש
אֹו והמיר, להמיר ׁשּמּתר ּדּמה אם אבל ולֹוקה. ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֻּתמּורה
והמיר וׁשכח ונכנס מּדעּתי, ואמיר זה לבית אּכנס ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמר:

עליה. לֹוקה ואינֹו ּתמּורה זֹו הרי - מּדעּתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא
אמר ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּבקרּבן ּבהמּתֹו ממיר אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין

הרי - וימיר יבֹוא ּבבהמּתי להמיר הרֹוצה ּכל הּקרּבן: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבעל
אינּה - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבבהמה קרּבנֹו המיר ּבּה. ממיר ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָזה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּתמּורה,
.הּמקּדיׁש לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוּׂשה הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהּמתּכּפר

ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה הקּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
הּוא הּנזיר אֹותֹו - הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ׁשּיתּכּפר נזיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות
ׁשאינן לפי ׁשהקּדיׁש, זה לא אבל ּתמּורה, ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעֹוּׂשה

ֶׁשּלֹו.
זֹו הרי - ומת ּבניו לׁשני ּבהמה הּניח ממיר. ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָהּיֹורׁש

והּׁשּתפין ׁשּתפין, ּבּה הם ׁשהרי ּבּה; ממירין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻקרבה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוּׂשין ְְְִֵֵֶַָאין

מּדברי אבל הּתֹורה; מן ּתמּורה עֹוּׂשין נכרים קדׁשי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָאין
הּנכרי הקּדיׁש ּתמּורה. זֹו הרי - ׁשהמיר ׁשהּנכרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָסֹופרים,
ספק זֹו הרי - הּנכרי ּבּה והמיר יּׂשראל ּבּה ׁשּיתּכּפר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה

ְָּתמּורה.
.ּתמּורה עֹוּׂשין - המירּו אם נׁשים ואחד אנׁשים ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָאחד
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשהמיר, נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקטן

עֹוּׂשה אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוּׂשה אם ספק ּבֹו יׁש - ְִֵֵֵֶֶֶָָלֹוקה
ְָּתמּורה.

ׁשהם ּפי על ׁשאף ּובאׁשם; ּבחּטאת ממירין הּכהנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
עד ּבּבּׂשר להם ׁשאין מחּיים, ּבהן זֹוכין אינן - ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלהם
ּפי על ׁשאף ּבּבכֹורה; ממירין הּכהנים ואין הּדם. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּזרק
ׁשהרי מּתחּלה, ּבֹו זֹוכה אינֹו - מחּיים ּבֹו זֹוכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשהּוא
ּכל ּבּבכֹור ׁשהמירּו הּבעלים אבל הּוא. יּׂשראל ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּתחּלתֹו

ּבּבכֹור ׁשהמיר ּכהן וכן ּתמּורה. עֹוּׂשים - ּבביתם ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹזמן
ּתמּורה. זֹו הרי - מּיּׂשראל ׁשּלקח ּבּבכֹור לא לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנֹולד

עֹוּׂשה אינֹו ּפרֹו אבל ּתמּורה, עֹוּׂשה ּגדֹול ּכהן ׁשל ְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹאילֹו
הּכהנים ואחיו הֹואיל מּׁשּלֹו, ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹּתמּורה;

ּכׁשּתפין. ּבֹו הם הרי - ּבֹו ְְְֲִִִֵֵַָֻמתּכּפרין
אּלא נאמר ׁשּלא ּתמּורה, עֹוּׂשין אינן והּמנחֹות ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעֹופֹות

ְֵָּבהמה.
:ּבּמעּׂשר ׁשּנאמר ּתמּורה. עֹוּׂשין אין הּבית ּבדק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָקרּבנֹות

ּבכלל הּמעּׂשר והלֹוא ימירּנּו. ולא לרע טֹוב ּבין יבּקר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹלא
ּמעּׂשר מה הּכלל: על ללּמד יצא? ולּמה היה, הּקדׁשים ְְְֲֳִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָּכל
ּמעּׂשר מה הּׁשּתפין. וכן צּבּור קרּבנֹות יצאּו יחיד, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻקרּבן
הּקׁש ּבהמה ּמעּׂשר מה הּבית. ּבדק קדׁשי יצאּו מזּבח, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻקרּבן
יצאּו נכרים, ולא יּׂשראל אּלא ּבֹו חּיבין ׁשאין ּדגן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלמעּׂשר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוּׂשין ׁשאין נכרים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָקרּבנֹות
מּפני ּתמּורה, עֹוּׂשה אינּה - קבּוע מּום ּבעלת ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

ּדמים. קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ואחר ּתמימה ׁשהקּדיׁש אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָאבל

ּתמּורה. עֹוּׂשה זֹו הרי - קבּוע מּום לּה נֹולד ְֲֵַַָָָָָּכ
,ּבתמים מּום ּבעל אֹו מּום ּבבעל ּתמים הּממיר ְְִִִֵֶַַַַַָָָאחד

אֹו ּבעּזים ּכבּׂשים אֹו ּבבקר, צאן אֹו ּבצאן ּבקר ׁשהמיר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹאֹו
אֹו ּבנקבֹות, זכרים אֹו ּבזכרים נקבֹות אֹו ּבכבּׂשים, ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָעּזים
ּבזֹו ּבין אחת ּבבת ּבין ּבאחד, מאה אֹו ּבמאה אחד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהמיר
ׁשהמיר. הּבהמֹות ּכמנין ולֹוקין ּתמּורה, זֹו הרי - זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָאחר

ההקּדׁש ּבהמֹות ולד ולא ּתמּורה, עֹוּׂשה הּתמּורה ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָֹאין
ולא - 'הּוא' ּותמּורתֹו; הּוא והיה ׁשּנאמר: ּתמּורה. ְְְְֱֶֶֶַָָָָֹעֹוּׂשה
הּממיר אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא - 'ּותמּורתֹו' ְְְְְֲִֵַַָָָָֹולדֹו,
ּכּלן - אלף אפּלּו והמיר, וחזר ּבּה והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה,
ׁשלמים ולא ּבׁשלמים עּברים אֹו איברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין

ּתחת ידּה אֹו זֹו ּבהמה ׁשל רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן.
ז אינּהעֹולה - זֹו עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה עּבר ׁשאמר אֹו ֹו, ְֵֵֶַַַַָָָָָֻ

עֹולה ׁשל רגלּה אֹו ידּה ּתחת זֹו ּבהמה האֹומר: וכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָּתמּורה.
אינּה - זֹו חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו ּבהמה ׁשאמר: אֹו ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻזֹו,

ְָּתמּורה.
ּבטמטּום אֹו דפן ויֹוצא ּבטרפה אֹו ּבכלאים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻהּממיר

ּכמי זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה אין - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס
ּולפיכ קרּבן, ּבמינן ׁשאין לפי ּבחמֹור, אֹו ּבגמל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהמיר
ּבמינֹו יׁש מּום ּבעל מּום? לבעל אּלּו ּבין מה לֹוקה. ְְִֵֵֵֵֶַַַַַאינֹו

קרּבן. ּבמינם אין אּלּו ְְְִֵֵָָָָָקרּבן,
.ּתמּורה ועֹוּׂשין מּום ּכבעל הם הרי - והּנרּבע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָהרֹובע

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּתמּורה עֹוּׂשה לא - חל וחציּה קדׁש ׁשחציּה ְְְְְֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹּבהמה

ּתמּורה. נעּׂשית ְְֲֵַָֹולא
וכל ּתמּורה, עֹוּׂשין אינן - ׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

עֹוּׂשה - ותּמכר מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחּטאת
ְָּתמּורה.
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- לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּמפריׁש
הֹואיל לּקרב, ראּויין ׁשאינן ּפי על אף ּתמּורה; ְְִִִִֵֵֶַַָָָָעֹוּׂשה
לקדּׁשת ירדּו - ּתמימים הם והרי ּדמים לקדּׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻֻוירדּו
ׁשהפריׁש ונּׂשיא לחּטאתֹו, ּׂשעיר הּמפריׁש אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּגּוף.

אינן - לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן לחּטאתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּׂשעירה
ּכלל נתקּדׁשה לא - ּבחּטאֹות המׁשּנה ׁשּכל ּתמּורה; ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹעֹוּׂשין
ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדמים, קדּׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֻואפּלּו

ְִַָֻהּמקּדׁשין.



      

ה'תשע"א טבת ה' ראשון יום
יוםראשוֿןשישיה'ֿי'טבתה'תשע"א

  
― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

מצרע  .[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ
ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

 עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתקההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
     זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

ה'תשע"א טבת ו' שני יום

  
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה
ְִֶָָוכלּֿדיניה.

ה'תשע"א טבת ז' שלישי יום

  
― מאה הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. הּיֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהיֹות
ֶֶַהּיֹולדת.

ה'תשע"א טבת ח' רביעי יום

  
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה

ה'תשע"א טבת ט' חמישי יום

  
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

ה'תשע"א טבת י' שישי יום

  
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וכלֿ נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻמטמאה,
ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדיניה.

לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל הּטמאֹות,ׁשּתזּכרּנה מּמיני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
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? ְְְִִֵֶַַַַָָ
 ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִַַָָָָָֹלּה?
― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִֵֵֵֵַַָּכיצד?
לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָהּדין
ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ּבזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּנֹוגע

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת הּטמאים: ְְְֲִִֵֵֵַַָָ
  ולא קדׁש לאכל ְְֱֶֶֶֹֹֹֹוׁשּלא

ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹלנּגע
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
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קיי          
  

- לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּמפריׁש
הֹואיל לּקרב, ראּויין ׁשאינן ּפי על אף ּתמּורה; ְְִִִִֵֵֶַַָָָָעֹוּׂשה
לקדּׁשת ירדּו - ּתמימים הם והרי ּדמים לקדּׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻֻוירדּו
ׁשהפריׁש ונּׂשיא לחּטאתֹו, ּׂשעיר הּמפריׁש אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּגּוף.

אינן - לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן לחּטאתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּׂשעירה
ּכלל נתקּדׁשה לא - ּבחּטאֹות המׁשּנה ׁשּכל ּתמּורה; ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹעֹוּׂשין
ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדמים, קדּׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֻואפּלּו

ְִַָֻהּמקּדׁשין.



      

ה'תשע"א טבת ה' ראשון יום
יוםראשוֿןשישיה'ֿי'טבתה'תשע"א

  
― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

מצרע  .[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ
ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

 עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתקההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
     זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

ה'תשע"א טבת ו' שני יום

  
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה
ְִֶָָוכלּֿדיניה.

ה'תשע"א טבת ז' שלישי יום

  
― מאה הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. הּיֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהיֹות
ֶֶַהּיֹולדת.

ה'תשע"א טבת ח' רביעי יום

  
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה

ה'תשע"א טבת ט' חמישי יום

  
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

ה'תשע"א טבת י' שישי יום

  
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וכלֿ נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻמטמאה,
ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדיניה.

לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל הּטמאֹות,ׁשּתזּכרּנה מּמיני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
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? ְְְִִֵֶַַַַָָ
 ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִַַָָָָָֹלּה?
― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִֵֵֵֵַַָּכיצד?
לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָהּדין
ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ּבזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּנֹוגע

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת הּטמאים: ְְְֲִִֵֵֵַַָָ
  ולא קדׁש לאכל ְְֱֶֶֶֹֹֹֹוׁשּלא

ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹלנּגע
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
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קיב         
  

מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹּבקרבתֹו
ְַָֻהּטמאה.

ה'תשע"א טבת י"א קודש שבת

 
― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמקוה
אתּֿכלֿ ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶַַַַָָָּבֹו,

ּבׂשרֹו"  ּבּקּבלה ּובא ,  ְַַָָָָ
ׁשעּור והּוא ּבהם עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים :ְְִִֶֶֶַָָָ

נֹובעים מים היּו אם אּלא ׁשּלהםמקוה", , ְְִִִִֶֶֶַָָָָ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ְְְְְִִִִֵֵֶָָ

הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשּיטהר

חּיים" "ּבמים ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא עׂשה, מצות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּטבילה
לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ׁשּכלֿהּמתעּטף ּכדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבהכרח,
לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ֲִִִִֵֶֶַַַָָציצית,
ׁשאנּו טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמעקה
יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻנצטּוינּו

ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּדבר
ספרא  ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְְִִֵַַַַָָָ
מל    :לֹומר ּתלמּוד ְֶֶַַ

הריהּו הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל יבא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻואחר
למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָרֹומז
הּוא זה ודין ― ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשרֹוצה
אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמצוה;
ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרֹוצה

    זמן ְֵֶַאיזה
האמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ―  ְֱֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכלֿמי
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו  ְְֲֳִִֵֶַַָָָ

 ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְִֵֵֶַַַָָָֻ
אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלטּבל

 חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― "ּכלּֿבׂשרֹו :ְְֵֵֶָָָָֹ
נתּב הּנה הּמים". ּובין ―ּבינֹו זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָוהיא
יֹום טבּול ודיני החציצה    ְְֲִִֵַָ

    מבארת זֹו ּומצוה .ְְִֶֶָֹ
יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ְְְְִֶֶֶֶַַָּבמּסכת
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(Â).ÂÏ ‰ÂˆÚ:ממנו ˜„˘.עצורה ÌÈÚ‰ ÈÏÎ ÂÈ‰ÈÂ

ÏÂÁ.טהורים: Í„ ‡Â‰Âמעל משנסתלק והלחם
שיצא חולין, להיות הוא קרוב הבזיכין, והקטירו השולחן

לכהנים: היתר שעת לו משיהיה מעילה ÈÎמידי Û‡Â
.ÈÏÎ ˘„˜È ÌÂÈ‰קדושתו תחלת היתה היום אם ואפילו

שאחזו ולהאכילנו, משם ליטלו זקוק הייתי השלחן, על
במנחות: מפורש כך הוא, ומסוכן ÌÂ˘Ï(Ê)בולמוס

.ÌÁ ÌÁÏאמרו ורבותינו זה. הלקח ביום כאאחר, (יומא

סדורו:א) כיום חם סלוקו, ביום גם הלקחו, ביום חם :

(Á).'‰ ÈÙÏ ˆÚלעסוק מועד, אהל לפני עצמו עוצר
‰ÌÈÚÂ.בתורה: È‡:דין בית Ù‰.(Ë)אב ˘È ÔÈ‡Â

פה: יש וכןËÂÏ‰.(È)בבהילות:ıÂÁ.ואם כרוכה,
יג) יט באדרתו:(מלכיםֿא פניו וילט :.„ÂÙ‡‰ ÈÁ‡אחר

יונתן: תרגם וכן כן. לו אמר ותומים, באורים ששאלו
באפודא: ליה דשאיל ÍÏÓ(È)בתר „Â„ ‰Ê ‡Ï‰

.ı‡‰בינינו היה תנאי לאכיש, לו ט)אמרו יז 'אם(לעיל :
אלא לך אין לעבדים', לכם והיינו והכני אתי להלחם יוכל

הזאת: הארץ מלך ויהיה מכסאך, שתרד

 
(Â).ÂÏ ‰ÂˆÚ ‰˘‡ Ì‡ ÈÎשתחשוב כמו לא לומר: רצה

אשה אם כי היא, כן לא מאשה, נשמרים אנו שאין אתה
ואף מביתי, צאתי בזמן השלישי תמול כעת מן מאתנו מנועה
אותם: טהרו כי לקודש, וראוים טהורים המה הנערים בגדי

.ÏÁ Í„ ‡Â‰Âוקרבו השלחן מעל משנסתלק ההוא והלחם
משיש מעילה מידי יצא כי חולין, להיות הוא קרוב הבזיכין,

לכהנים: היתר ÂÎÂ'.בו ÌÂÈ‰ ÈÎ Û‡Âאם ואפילו לומר: רצה
מעילה, בו יש ועדיין השלחן, על קדושתו תחילת היתה היום
חולי והוא בולמוס, אחזו כי לאכלם, לי מותר זאת כל עם
רבותינו פירשו כן נפש, פקוח משום מותר והכל הרעבון,

ב)במנחות ÂÎÂ'.(Ê):(צה ˘„˜ 'ÂÎÂ Ô˙ÈÂ,הפנים לחם לו נתן
אלו: אם כי אחר לחם לו היה לא נסתלקו‰ÌÈÒÂÓ.כי אשר

אלו את הלקח בעת חם, לחם במקומם לשום השלחן, מן
השבוע כל השלחן על מונחים בשבתשהיו המסודר שהלחם [ואף

חומו]: שישמור במקום מונח היה מקום מכל שבת, מערב נאפה היה

(Á).ˆÚ:'ה בעבודת להתבודד שם, ‰ÌÈÚÂ.מעוכב È‡:המלך מקנה רועי על וממונה שאלהÔÈ‡Â.(Ë)גדול בלשון
לי: לתתה חרב פה יש אין האם לו, ıÂÁ.אמר 'ÂÎÂ ‰È‰ ÈÎ:עמדי מה לקחתי לא המהירות ‰‡ÂÙ„.(È)ובעבור ÈÁ‡מונחת

הדברים לו אמר זה ואחרי ותומים, באורים לו שאל מתחלה לומר: רצה באפודא. ליה דשאיל בתר תרגם: ויונתן האפוד, אחרי
‡Â˙‰.האלה: Ì‡:אותה קח לקחתה, תרצה ÂÓÎ‰.אם ÔÈ‡:החרבות מכל לי היא טובה לומר: ‰‰Â(È‡)רצה ÌÂÈ.‡כי

ברח: לא וכאלו שאול, ברשות היה עדיין ישראל, בארץ היותו ‰‡ı.בעוד ÍÏÓיוצא היותו על כמלך, חשוב לומר: רצה
העם: לפני במלחמה ÂÚÈ.ובא ‰ÊÏ ‡Ï‰:ברבבותיו ודוד וכו' הכה לאמר, במחולות לזמר השבח היה עליו הלא לומר רצה

 
(Â).‰ÂˆÚכמו יז)מנועה, יא השמים:(דברים את ועצר :.ÂÏ

מעמנו: לומר ˘Ì˘Ï.רוצה ÏÂÓ˙Îכתמול לומר רוצה
היום: שלפני ÏÂÁ.השלישי Í„:חולין ענין לומר רוצה

(Ê).ÌÈÒÂÓ‰:הסרה כמוˆÚ.(Á)מלשון (שופטיםמעוכב,

טו) אותך:יג נא נעצרה :.ÈÓÂ„‡‰היה אבל באדום, גר שהיה
מלידה: כמו‡È.ישראל חוזק, כד)ענין מט אביר(בראשית :

וחשוב: גדול לומר ורוצה כמוÔÈ‡Â.(Ë)יעקב, בחיר"ק
וכן כא)בציר"י, ד כבוד:(לעיל אי :.‰Ù:כאן.ÈÏÎ:יונתן תרגם

בבהילו:ıÂÁ.מני: יונתן: תרגם וכן רב, מהירות ענין
(È).‰ËÂÏכמו ומעוטף, יג)מכורך יט פניו(מלכיםֿא וילט :

לחושן:‰‡ÂÙ„.בבגד:ÏÓ˘‰.באדרתו: גם כולל שם הוא
.‰˙ÏÂÊ:ממנה הזה:Ê‰.חוץ הרמתÂÚÈ.(È)במקום ענין

כמו יד)קול, כז רם:(דברים קול הלוים וענו :.˙ÂÏÂÁÓכלי שם
זמר:

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - מבלי הוראת זמן הכתיבה - בו שואל אם לעשות תנאים או קנין.

וכן יעשה, אבל מה  והנה אין בזה נפק"מ כ"כ, וישאל למנהג אנ"ש במקומו עתה בזמן האחרון 

שכן נוגע הוא קביעות זמן החתונה בשעה טובה ומוצלחת, ובתור הכנה לזה אשר המיול"ח יתחיל בהקדם 

האפשרי לקיים בפועל קבלת עול תורה כמו שאמרתי לו והפועל בזה הוא הוספה בקב"ע בפו"מ וכבר ידוע 

דעתי בכגון דא שאין להאריך בהזמן שבין התדברות הצדדים והחתונה.

ויהי רצון מהשי"ת שיהיו קשוה"ת והחתונה לאח"ז בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית חסידותי 

מאושר בגו"ר.

בברכה.



קיג     
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אלו את הלקח בעת חם, לחם במקומם לשום השלחן, מן
השבוע כל השלחן על מונחים בשבתשהיו המסודר שהלחם [ואף

חומו]: שישמור במקום מונח היה מקום מכל שבת, מערב נאפה היה

(Á).ˆÚ:'ה בעבודת להתבודד שם, ‰ÌÈÚÂ.מעוכב È‡:המלך מקנה רועי על וממונה שאלהÔÈ‡Â.(Ë)גדול בלשון
לי: לתתה חרב פה יש אין האם לו, ıÂÁ.אמר 'ÂÎÂ ‰È‰ ÈÎ:עמדי מה לקחתי לא המהירות ‰‡ÂÙ„.(È)ובעבור ÈÁ‡מונחת

הדברים לו אמר זה ואחרי ותומים, באורים לו שאל מתחלה לומר: רצה באפודא. ליה דשאיל בתר תרגם: ויונתן האפוד, אחרי
‡Â˙‰.האלה: Ì‡:אותה קח לקחתה, תרצה ÂÓÎ‰.אם ÔÈ‡:החרבות מכל לי היא טובה לומר: ‰‰Â(È‡)רצה ÌÂÈ.‡כי

ברח: לא וכאלו שאול, ברשות היה עדיין ישראל, בארץ היותו ‰‡ı.בעוד ÍÏÓיוצא היותו על כמלך, חשוב לומר: רצה
העם: לפני במלחמה ÂÚÈ.ובא ‰ÊÏ ‡Ï‰:ברבבותיו ודוד וכו' הכה לאמר, במחולות לזמר השבח היה עליו הלא לומר רצה

 
(Â).‰ÂˆÚכמו יז)מנועה, יא השמים:(דברים את ועצר :.ÂÏ

מעמנו: לומר ˘Ì˘Ï.רוצה ÏÂÓ˙Îכתמול לומר רוצה
היום: שלפני ÏÂÁ.השלישי Í„:חולין ענין לומר רוצה

(Ê).ÌÈÒÂÓ‰:הסרה כמוˆÚ.(Á)מלשון (שופטיםמעוכב,

טו) אותך:יג נא נעצרה :.ÈÓÂ„‡‰היה אבל באדום, גר שהיה
מלידה: כמו‡È.ישראל חוזק, כד)ענין מט אביר(בראשית :

וחשוב: גדול לומר ורוצה כמוÔÈ‡Â.(Ë)יעקב, בחיר"ק
וכן כא)בציר"י, ד כבוד:(לעיל אי :.‰Ù:כאן.ÈÏÎ:יונתן תרגם

בבהילו:ıÂÁ.מני: יונתן: תרגם וכן רב, מהירות ענין
(È).‰ËÂÏכמו ומעוטף, יג)מכורך יט פניו(מלכיםֿא וילט :

לחושן:‰‡ÂÙ„.בבגד:ÏÓ˘‰.באדרתו: גם כולל שם הוא
.‰˙ÏÂÊ:ממנה הזה:Ê‰.חוץ הרמתÂÚÈ.(È)במקום ענין

כמו יד)קול, כז רם:(דברים קול הלוים וענו :.˙ÂÏÂÁÓכלי שם
זמר:
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(Â).'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡Ó ËÚÓ Â‰ÒÁ˙Â'ל מאלהים

את וליבש החמה להדמים ביהושע כח שנתת מלאכים
למרום, ולעלות סוף ים מי לקרוע במשה הירדן,

המת: את להחיות ÌÈÙÏ‡Â.(Á)ובאליהו ‰ˆצאן
כמו כה)ובקר הוא(דברים פעולה לשון צנה אלפיך, שגר

לב)כמו יש(במדבר בלעז, אוביילדי"ץ לצנאכם, וגדרות
המקראות: לפי מתיישבין ואינם אגדה ÏÚ(‡)מדרשי

.ÔÏ ˙ÂÓאבשלום בנו מת על לבן מות על פותרין יש
לו ואין הבן אמר ולא לבן אומ' מפני פתרונו יתכן ולא
על פותרין ויש הפתרון זה לאמץ וזכרון עדות במזמור
ואין השם את להפוך יתכן לא זה ואף נבל לבן מות

זכרונו שהיא(סא"א)במזמור הגדולה במסורה וראיתי
לה חיבר שהרי אחת מח)תיבה עלמות(לקמן ינהגנו והוא

בעיני, נראה ואינו שפתרו מה ודונש מנחם פתרו
גוים גערת בעמלק מדבר שהענין בפסיקת' וראיתי

מ זהשמם שיר לבן מות על למנצח אני ואומר חית
ישראל של ושחרותן ילדותן כשיתלבן לבא לעתיד
וזרעו, עמלק שימחה ישועתם ותקרב צדקתם ותגלה

לבן, עלמות פתר ומנחם ללבן, כמו לבן ילדות, עלמות
למשורר לבן מות על למנצח פתרונו וכה ללמד נגינות
ע"ש עלמות ולבונן, להבין כמו לבן ויהי ללמד, נגינות

שאמר כמו עלמות ששמו שיר מו)כלי עלמות(להלן על
שהי' לבן שמו שהי' אדם שם לבן פתר ודונש שיר
גוים גערת אומר שהוא ומה ההם בימים בדוד נלחם
נקיים עם ההורג לבן הוא הזה הרשע רשע אבדת
שמו שהי' אדם אחר במקום רואה אתה שאין ואע"פ
אחרים בשמות מוצא אתה כן הזה במקום רק לבן

א': פעם רק במקרא נכתבים ÍÈ˙Â‡ÏÙ.()שאינן ÏÎ
שנאמ' כמו הנסים כל כנגד ששקולה האחרונה גאולה

טז) וגו':(ירמי' העלה אשר ה' חי עוד יאמר לא
(‰).ÈÈ„Â ÈËÙ˘Óחילוק ואין במקרא כפולות תיבות

במרומים וסהדי עדי כמו טז)ביניה' אפיקי(איוב עצמיו
ברזל כמטיל גרמיו מ)נחושה ÈÈ„Â.:(שם ÈËÙ˘Ó

ÒÎÏ‡.בשמים: ˙˘È:המשפט ‚ÌÈÂ.(Â)כסא ˙Ú‚
גוים ראשית כד)עמלק Ú˘.:(במדבר ˙„‡:אבותיו

.˙ÈÁÓ ÌÓ˘אמחה מחה יז)כי :(שמות

 
(Â).Â‰ÒÁ˙Âמעט רק חסרתו בהשגחתך זה כל על

הוא כי והדר בכבוד ועטרתו והדעת החכמה בדבר מהמלאכים
הדבור: בחוש חי כל על בכל˙Â‰ÏÈ˘Ó.(Ê)מתעלה המשלתו

ÂÈÏ‚.הבריות: ˙Á˙:אליו נכנעים ˘ÌÈÓ.(Ë)ר"ל ÂÙˆ
האדם בו ימשול זה כל ועם השמים לאויר למעלה הפורח

בחכמה: ÌÈÓÈ.ויצודו ˙ÂÁ‡ ÂÚבחכמתו האדם כי ר"ל
דגי אף לצוד הוא ויכול ימים ארחות עובר ובהם אניות יעשה

‡„È.(È)הים: ‰Óבכל שמך אדיר מאד שמה נראה זה מכל
בכל: ומושל משגיח ÔÂÈÏÚ.(‚)הארץ ÍÓ˘ ‰ÓÊ‡:התשבחות כל על ונעלה עליון עוד ששמו לומר Â˘.(„)אשבחו

הכפולה: טובה בעבור כפולה שמחה אעלצה אשמחה אז ויאבדו ויכשלו לאחור וישובו לי אויבי יכלו È˘Ú˙.(‰)כשלא ÈÎ
אויבי: לשפוט בכסא וישבת משפטי עשית פעמים רבות יזכרו:‚Ú˙.(Â)הלא לבל שמם ומחית וכו' גוים גערת בעבורי

 
(Ê).‰˙˘:שמת(Á).‰ˆ:צאן כמוÌÈÙÏ‡Â.מלשון פרים,

אלפיך כ')שגר בה"א:˘„È.:(דברים שדה שםÔÏ.(‡)כמו
שירה: עליו אמר וכשמת דוד עם נלחם ‡˘ÁÓ‰(‚)אדם

.‰ˆÏÚ‡Â:במ"ש הדבר ÈÈ„Â.(‰)כפל ÈËÙ˘Óלהתמדת
במ"ש: כפל במקוםÒÎÏ‡.הדבר הלמ"ד ובא בכסא כמו

ישי לבן אתה בוחר כי וכן כ')הבי"ת ישי:(ש"א בבן ומשפטו
(Â).˙Ú‚:נזיפה זעקת ענין
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קבע.54) אפ55.ונר מ(56ת ,מ להדליק ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
נאת. בפתילת ל.57)מח 58)יהי.־כמ(59די ְְְְְִִִֵֵָָֻ

.עה תמא ,פתח נאה מזזה קר60)לקע ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
נאה. כלת תיל יי(61,קצתיה על וקא תלע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אפר יה ער למרת מח, ר יהיה יהְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻו
לק עצמ את חק מי .חה על ק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַלעת

קה, עה  מהר, אפ(62.ויהיה נאדת63)לער, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹֹֻ
חל.64)וכי. לעי65היה עבר למר: ונה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ל.66)קרבת. ית תח רב68)הר.67)ליד ראה ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
.אבי רי את רי,71)לכד.70היה.69)הנא נרת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
וחנה, ת ה72)לכבד ירחק א ואי הנא: רב ְְֲִִֶַַַַַַַָָָֹֻ

.(73ני(74.ליד י75)אנ.זה76)יצא מית ,אמ ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ
ני זכת ,מפלגי חכמי למידי ני לצאת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָֻעתידי

.אכ ת. נרת על יתר ידיקה הג יצא(77ני ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
,ת.)78מהל א.79)לעבר אבי חמיו, תח על ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹ

ראה.(81ל.80) ולכבד82)הא ת לכבד יר =נרת ְְְְִִִֵֶַַָָָ
חסא.83)חנה. דל.84)רב ו85)אד .אמ יצא86)יצא ְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֻ

זה ת,87)מית נרת לנקט  לזהירת המ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ל נאיה אחד הא ההדלקה זמ  המרא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמצנת

לכ קר .כה מ להדליק רי ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָההירת,
.ע היה את המרא ל.88)מביאה היא89)א ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

חלילה90)היתה. לא ,האחר רגע הת נרת את ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
לא וג מהרה, מלאכה אר זה אז הקיעה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחרי
ההכנת, את סמה היא עה זה רק גלל  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעתה
 על ,ח מד הרת פי הבינה היא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאא
הת אר את רה אז ורק אפר, ה עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהמינה

ימי".93)למדנ(92,על(91:ית. "לא ההדה: ְְְִִַַַַַַָָָָָֹ
קר.94) עד95)לפנת לפני חר, טר עד מיע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

.נעל 96)הא.־כערב.97)כמ טר98)לפנת עד מיע ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
חפיפה, היתה ה המרת החלפת י הילה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹא
אחד לי קט רגע אפ ה לא יראל ני יצא בכְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
בר ,ח האירה עדי מה י על וא ,ניהְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמ
סי רב ס הילה. לממרת כמ ,הא עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהפיע
את להדליק רי ללמד עלינ מ :לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹואמר

היא.  על הילה. א טר עד להקי99)הרת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
הרת, הדלקת את סבא:100)הרה תא ל אמר . ְְֵֵֶַַַַַָָָָָ

בריתא:101) ר102)למדננ לא אז הה, על יתר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ת. לכבד היא הרת כ(103.הדלקת ְְִִֵֵֶַַַַָָ
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קבע.54) אפ55.ונר מ(56ת ,מ להדליק ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
נאת. בפתילת ל.57)מח 58)יהי.־כמ(59די ְְְְְִִִֵֵָָֻ

.עה תמא ,פתח נאה מזזה קר60)לקע ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
נאה. כלת תיל יי(61,קצתיה על וקא תלע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אפר יה ער למרת מח, ר יהיה יהְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻו
לק עצמ את חק מי .חה על ק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַלעת

קה, עה  מהר, אפ(62.ויהיה נאדת63)לער, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹֹֻ
חל.64)וכי. לעי65היה עבר למר: ונה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ל.66)קרבת. ית תח רב68)הר.67)ליד ראה ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
.אבי רי את רי,71)לכד.70היה.69)הנא נרת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
וחנה, ת ה72)לכבד ירחק א ואי הנא: רב ְְֲִִֶַַַַַַַָָָֹֻ

.(73ני(74.ליד י75)אנ.זה76)יצא מית ,אמ ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ
ני זכת ,מפלגי חכמי למידי ני לצאת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָֻעתידי

.אכ ת. נרת על יתר ידיקה הג יצא(77ני ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
,ת.)78מהל א.79)לעבר אבי חמיו, תח על ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹ

ראה.(81ל.80) ולכבד82)הא ת לכבד יר =נרת ְְְְִִִֵֶַַָָָ
חסא.83)חנה. דל.84)רב ו85)אד .אמ יצא86)יצא ְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֻ

זה ת,87)מית נרת לנקט  לזהירת המ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ל נאיה אחד הא ההדלקה זמ  המרא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמצנת

לכ קר .כה מ להדליק רי ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָההירת,
.ע היה את המרא ל.88)מביאה היא89)א ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

חלילה90)היתה. לא ,האחר רגע הת נרת את ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
לא וג מהרה, מלאכה אר זה אז הקיעה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחרי
ההכנת, את סמה היא עה זה רק גלל  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעתה
 על ,ח מד הרת פי הבינה היא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאא
הת אר את רה אז ורק אפר, ה עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהמינה

ימי".93)למדנ(92,על(91:ית. "לא ההדה: ְְְִִַַַַַַָָָָָֹ
קר.94) עד95)לפנת לפני חר, טר עד מיע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

.נעל 96)הא.־כערב.97)כמ טר98)לפנת עד מיע ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
חפיפה, היתה ה המרת החלפת י הילה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹא
אחד לי קט רגע אפ ה לא יראל ני יצא בכְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
בר ,ח האירה עדי מה י על וא ,ניהְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמ
סי רב ס הילה. לממרת כמ ,הא עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהפיע
את להדליק רי ללמד עלינ מ :לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹואמר

היא.  על הילה. א טר עד להקי99)הרת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
הרת, הדלקת את סבא:100)הרה תא ל אמר . ְְֵֵֶַַַַַָָָָָ

בריתא:101) ר102)למדננ לא אז הה, על יתר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ת. לכבד היא הרת כ(103.הדלקת ְְִִֵֵֶַַַַָָ



קטז             

lebit zaygn oi` ,mdl mileqt mdy zecearay zx`an dpynd
:oaxwd z` zlqet mdlymileqtd lk    

zaygna  zaygna mcd z` elaiw m` ok 
s` okl ,mcd zlaw ly ef dcearl mileqt mdy oeik 

`l` ,mzaygna oaxwd lqtp `l lebit zaygn eaygy  
n dndad x`eeva x`yp m` ,ea z`vei ytpdy mc  

dwixfl xykd mcd `edy(.dl oldl),odkd z` 
.gafnd lr epwxfie ,zexyka mcd

eid dceard meiqe zligzy ote`a oicd z` zx`an dpynd
:leqtd wiqtd rvn`ae ,zexyka mcd z`eze` 

`l` ,jka lqtp mcd oi`mcd z` leqtd 
m` oke .gafnd iab lr xykd epwxfiemcd z` xyk odk 

,oinia wx ziyrp dceary ,epick ,oini cia  epi` 
`l` ,jka lqtpmcd z`m` oke .gafnl epkileie 

 ,epickektye     m` oke 
mcd    ,dtvxdn 

mewna `ly mcd z` leqtd wxfy ote`a oicd z` zx`an dpynd
:dwixfdmcd z` mileqtdn cg` wxf   oi`y 

envr gafnd lr ewxf m` oke ,my dxyk dwixfd  
,ceqid cbpk `l` dxyk dwixfd oi`y ,'ceqi' eizgz oi`y mewna 

m` oke    epicy oaxw ly mc wxf  
,epnn dlrnl ewxfe ,`xwiqd hegn dhnl oevigd gafna ewxflok 

ozp m`   ewxfl epicy oaxw ly enc  
,dhnl ewxfe `xwiqd hegn dlrnlozp m` ok   

gafn lr ewxfe ,iniptd gafn lr wxfidl epicy mc wxf  
,oevigdozp m` ok   dwixfy it lr s` 

e ,jka lqtp oaxwd oi` ,dleqt ef x`eeva x`yp oiicr m`  
n dndad    


`xnbd .'dxiyk ozhigy ehgyy mileqtd lk' :dpyna epipy
dpynd oeyln :`xnbd dywn .`ziixal epizpyn oia dxizq dywn

y'a wxy rnyn,ehgy xaky oaxwd ,ok  
la` ,xyk hegyl mdl xzen did m`y ,ehgyi 

.'oihgey mileqtd lk' zxne` dpynd dzid dligzkl 
dhigyy oicd xewn `aed my ,`ziixaa epipyy dnn jk lr dywe

dler oaxw iabl dxeza xn`p ,da epipy jke ,mileqta dxyk`xwie)

(d `yi 'odkd hgye' xn`p `ly jkne ,''d iptl xwAd oA z` ¤¤©¨¨¦§¥
y cenll      

   `ziixad dkiynn 
:zxne`e mixfa wqer weqtd oi`e ,ok epi` `ny  
:`ziixad ddnzyxtl yiy xne` dz` ike  

,odka `weec `ed 'hgye'y  cenll jl yi okidn  
daiyn .dhigya odk llk xkfed `l ixd ,dpedk jixvdle

,jk yxtle cenll yi ok` :`ziixad jezn  
xn`e llk weqtdy       

 (f gi xacna)dpi` gafnd zceary micnel df weqtny , 
,mipdka `l` dxyky xnel iziid jxev yi 

,gafnd zcear llka `id s`y ,odka zcnel  
xn`p ,zxg` dyxcn oicd z` `ziixad(d ` `xwie)  

    dne ,'mCd z` mipdMd oxd` ipA §¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨

`pyxg`ly dceard `idy mcd zlawl dpeekd 'eaixwde' xn
,xnelk ,dhigydzcear dxn`p  

,dhigyd iabl ,weqtd zligza dpedkd dxkfed `ly jkne
aezkd    x`ean mipt lk lre 

`xaq oi` ok m`e ,dhigya dpedk dxezd dkixvd `ly `ziixaa
wxy rnyn dpyna ixdy ,dywe ,dligzkl leqtle xingdl

.dxyk mileqtd zhigy carica
:`xnbd zvxzn    mb ok`  

,hegyl mileqtl xzen dligzkloeyl dpynd dhwpy mrhd 
,caric drnyny   `pzd dvxy itl  

mb ,mileqtd lk mr dpyna zepyloicd mday 
y minkg exn`,ehgyi   ly 

okl ,edelqtie ede`nhie oaxwdmileqtd lk lr `pzd dpy  
oeyl.caric dzernyny 

:`xnbd dywnik ,hgy xaky  ezhigy  
,dxykdxeza xn`p ,`ziixaa epipyy dnn jk lr dywe  

(dc ` `xwie)cine ,'eilr xRkl Fl dvxpe dlrd W`x lr Fci ¨©Ÿ¨Ÿ¨§¦§¨§©¥¨¨
xn`p ok ixg`efl ef zeceard izy eknqede ,'xwAd oA z` ¤¤©¨¨

,ywida cnll ick wx dxyk   
wx dxyk,weqtn cnlp hegyl leqt `nhy df oicy oeike 

.carica s` akrn `ed i`cea
wx `ed `nh leqt zn`a :`xnbd zvxzn,dligzkle 

zyxecy dyxcde ,xyaa rbiy yygn ok exfby lirl x`eank
.`zknq` wx `l` ,dxenb dyxc dpi` `ziixad

mixedha dhigy oic dcnly ,`ziixad zyxca oecl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywn .dkinq oicn dpey dna heyty 

meyn df ixd ,mixedha wx dxyk `id dxezd ony `pzl
dkinqa da cenrl mileki mpi` mi`nhe ,dxfra xnelk 

ywida cenll wwfed dhigy oic z` recn ,dyw ok m`e ,jenqle
iabl ixd ,dkinqn    dpi`y jkn cnlpe 

.'d iptl cenrl mileki mpi`y mi`nha dxyk
ixdy ,`nh zhigy hrnl leki ''d iptl' weqtd oi` :`xnbd zvxzn

 zeyrl `ed leki   ixdedf 
.dxfra ziyrp dnvr dhigyd ixdy ,''d iptl' aygp

a ixd :df uexiz lr dywn `xnbd ok mb  
  eici qipkdle dxfrl ueg cenrl jneqd leki  

iptl' weqtdn cnlp cvike ,dxfra ziyrp dkinqdy `vnpe ,jenqle
:`xnbd zvxzn .mi`nha dkinq oi`y ''d,`ziixaa `pzd 

y ,dxfrl mc`d ly eteb zvwn zqipk   
wx elit` qipkdl leki epi` okle ,`nhl dxeq`d d`ia zaygp 
uegn cenrl lekiy ,dhigya ok oi`y dn ,jenqle dxfrl eici z`

.dkex` oikqa hegyle ixnbl dxfrl
:`ziixaa zxg` `qxib d`ian `xnbd    

dxeza xn`p ,jtidl `ziixaa dyxcd z` dpey `cqg ax
  `weec dxyk  dxyk 

`weecoicn dkinqd oic z` micnely `vnp ef `qxible 
.dhigyd

:`xnbd zl`ey ef `qxibl s` dpey dna  
meyn m` ,`ziixe`cn mi`nha dleqty `pzd xaeqyda 

 .hegyl xyk epi` dxfrl qpkdl leki epi`y `nh okle 
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זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

             

a ixd    dxyk dkinqy jkn cenll yie 
.dhigyn ywida z`f cenll jxev yi recn ok m`e ,mixedha wx

nql leki epi` `nhy weqtdn cenll oi` :`xnbd zvxznixdy ,je
   dxfrl ueg cenrl `nhd leki  

zaygp dpi` zvwna d`iay `pzd xaeqe] jenqle eici qipkdle
.[dxeq`d d`ia

a ,jk m` :`xnbd dywn ''d iptl' weqtdn di`x oi` 
ixdy ,leqt `nhy zeyrl `ed leki   

,dxfrl uegn cenrie:`xnbd zvxzn .'d iptl ,dxfrd jeza 
 zrck ,diepy `id in zrck ef `ziixa   

 weqta xn`p ,`ziixaa(d ` `xwie)    
 ,dxfra ,''d iptl' zeidl jixv xwad oa wxy rnyne 

`diy jxev oi`e   .dxfrl ueg cenrl leki `l` 
 e wleg        

,dxfra zeidl jixv hgeyd mby ,xnelk ,dndad on  
       dy   

   oi` ,''d iptl' `diy weqta xen`d 'hgye'e 
.'d iptl didi hgeyd mc`dy `l` ,dhigyd dyrnl dpeekd

lirl d`aedy drcd z` zx`an `xnbd(`"r)zvwna d`iay ,
:d`ia dny        
,dxfrd on (c ai `xwie)    l`e §¤

,'Dxdh ini z`ln cr `az `l WCwOdaezkd`nh ly ©¦§¨Ÿ¨Ÿ©§Ÿ§¥¨¢¨
,ycwnl,miycwa `nh ly miycwa 

`nhd ly etebn dribp mzq ixdy ,dyrz `la xearl 
,etebn zvwna `id  ,ycwnl etebn  

.dilr dwel `nhdy
:`ziixan `ler ixac lr dywn `xnbddywd  

 ipinyd meia cnerd rxevna zwqerd `ziixadn 
etebn wlg qipkdl jixve eizepaxw z`ad mei `edy ,ezxdhl
mcn lawl ick [dpiky dpgn `idy ziniptd dxfrd epiid] dxfrl
,da epipy jke ,eilbxe eici zepedae epf` jepz lr onyd belne my`d

 d mei        
ixw lrae,[diel dpgn `edy] ziad xdl qpkdl leki epi` 

         z`neh ly 
ixwdpgnl mb qpkdl el xeq`y afk epicy meyn ,ziad xdl 

mewn lkn ,afk epic af ly mei leahy `pzd xaeq lahy s`e ,diel
mei leah,gqt axra ely ipiny lgy rxevn mb `edy 

dxfrl eici qipkdl lkeiy] zepedad lr mcd ozn jxevl ziad xdl
egqt z` lek`l lkeie ezrxvn xdhiy ick ,[zepedad ozn jxevl

y itl ,ziad xdl qpkdl el xzedy mrhde .axray 
,gqt oaxw zaxwd ly  cifna eniiwln rpnpdy  

,zxk eyper ,ziad xdl ixw lra zqipk ly  


  y xaeqe wleg opgei iax  ,`ziixe`cn  
,ixw z`nehn mei leah   ,ziad xdl qpkdl `ly 

(d k 'a i"dc)       
  e ,ziad xdl iepik edfeeny `xwp recn  

    itl   ly 
,dkldjk      xeqi`y ixd 

opgei iax xaeq ,diel dpgna dxezdn xeq` afy s`e .opaxcn df
xaery xaeqy `ziixaa `pzd la` .afk epi` ,af ly mei leahy

.afk `ed ixd ,af ly mei leahy xaeq ,dyra
:eziiyew z` `iryed ax miiqn    

,dxeq`e d`ial zaygp zvwna d`iay xn`z m`e  
  eici qipkn ixw lra `edy df rxevn ji`  

ixd ,zepeda oznl dxfrl zevn mb xnelk ,dfe df  
,dxfrl qpkdl `nhl xeqi`d mbe gqtd zlik`   

.ycwnl `nhd z`ia ly dyrd z` ,gqt ly dyr dgci ji`e
:`xnbd zvxzn ,`iryed axl `lerj`ynn  

z`ady `ziixadn xnelk ,jilr ciak` ,ilr ciakdl z`ay
,rxevna zwqer `ziixad ixdy .jziiyew zegcl yi ,ilr zeywdl

ed oic `ed dpey el xizdl `id aezkd zxifby 
qpkil el xeq`e ,`ed mixetik xqegny it lr s` dxfrl eci qipkdl

e ,dxfrl  cid zqpkd xeqi` el xzedy itl  
oiicr `ed ixdy ,zepedad ozn jxevl ezrxv z`neh zngny

,dxfrle ezqipka zxk yper yie mixetik xqegn  
ozn jxevl ,eixw z`neh zngny cid zqpkd xeqi` mb el xzed

.zepedad
cg` xeqi` dxizd dxezdyky ,`ler ly eyeciga dpc `xnbd

:enr sxhvdy xg` xeqi` epyi m` mb dxizd ,mieqn ote`a 
  ezrxvl xzede li`ed' xn`y `ler ixacn  

m`y ,gqt oaxwa dkld dxn`p ,sqep oic cenll yi 'eixiwl xzed
la` ,d`neha gqtd z` miaixwn ,zn z`neha mi`nh l`xyi aex
itle .axw gqtd oi`e zigcp mz`neh oi` ,af z`neha mi`nh md m`

m` ,`ler ixacz`neh gqtd axra mi`nh eid l`xyi ly 
 [daifa e`nhpy xg`l] meia ea   

 oaxw aixwdl icka znd z`neh dxzedy oeik  
,gqtd .gqtd z` eaixwie mzaif z`neh mb dxzed  

:sqei ax ly epic z` dgec iia`  ,sqei axl  
dligz drxi` df ote`a ixd ,`ler ly epicl df oic dnec ike 

k xg` wxe ,gqtd z` aixwdl ick dxzed `ly ,daif z`nehj
,ok m`e ,dxzedy zn z`neh drxi`d`ay znd z`neh  

,daifa mi`nh eid xaky xg`l ,dpexg`,dxzedy `id  
z`neh la`,mcew d`ay dxzed `l  

ezrxv z`neh dncwy rxevnl dnec epi`e ,zcner dnewnae
jk xg` d`ay ixwd z`neh oi` xzidd lgy oeike ,xak dxzede
daifa e`nhp mcewy ,o`k la` ,exq`l ick zrxvd z`nehn dxeng
ick d`neh mdilr dtqepy dn liren `l ,zigcp mz`neh oi`e

.aixwdl mdl xizdl
e iia` jiynd ,sqei axl   mb `ny  

m` ,dfd ote`l dzid jzpeekeid l`xyi ly axra 
,gqtdz`neha mi`nh jk xg`   

,zncew dzidy ,zn z`nehl s`z`neh 
.ixw d`xy rxevnl xzei dnec df oice 

 ,iia`l sqei ax.izpeekzd jkl ok`  
:df oic mb dgece iia` jiynn  df oic oi` oiicr  

ixdy ,ixw d`xy rxevnl dnec,zepedal eici qipkny 
 eici qipkiy dxezd eilr dxfb jky ,`ed xenb xzid  

oicd xn`p dfk ote`ae ,`nh `edy s`  
z`neh mb dxzed ,ixnbl zrxv z`neh dxzede li`ed dn ,eixw

ok oi`y`l ,gqt oaxw miaixwny zn i`nh ly xeaiv  
`l` ,mz`neh dxzed gqtd iptn zigcp d`nehd  

yi ok m`e .uivd ievixl dkixve ,xenb xzida ziyrp `le iyewa
xnel la` ,diigcd dlg zn z`nehl `weec  

 .diigcd dlg `l daif z`nehl  
:iia` ly ewelig z` dgece wlegy `ax ixac z` d`ian `xnbd

  ,iia`l  xnel xazqn  
,jtidlc welgl yi ,ixnbl xzed exeqi`y  

xnele `ler lr    oiprl wx  
la` ,eixw z`neh oiprl `le ,qpkdl dxezd dxizd ezrxv z`neh

xeqi`d`neha `ad oaxwa dxzed `ly 
,oaxwd zaxwd zevn iptn zigcp wx `l` ixnbl d`nehd 

     cg` xeqi` ly diigc oia welig oi`  
.mixeqi` ipy ziigcl
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a ixd    dxyk dkinqy jkn cenll yie 
.dhigyn ywida z`f cenll jxev yi recn ok m`e ,mixedha wx

nql leki epi` `nhy weqtdn cenll oi` :`xnbd zvxznixdy ,je
   dxfrl ueg cenrl `nhd leki  

zaygp dpi` zvwna d`iay `pzd xaeqe] jenqle eici qipkdle
.[dxeq`d d`ia

a ,jk m` :`xnbd dywn ''d iptl' weqtdn di`x oi` 
ixdy ,leqt `nhy zeyrl `ed leki   

,dxfrl uegn cenrie:`xnbd zvxzn .'d iptl ,dxfrd jeza 
 zrck ,diepy `id in zrck ef `ziixa   

 weqta xn`p ,`ziixaa(d ` `xwie)    
 ,dxfra ,''d iptl' zeidl jixv xwad oa wxy rnyne 

`diy jxev oi`e   .dxfrl ueg cenrl leki `l` 
 e wleg        

,dxfra zeidl jixv hgeyd mby ,xnelk ,dndad on  
       dy   

   oi` ,''d iptl' `diy weqta xen`d 'hgye'e 
.'d iptl didi hgeyd mc`dy `l` ,dhigyd dyrnl dpeekd

lirl d`aedy drcd z` zx`an `xnbd(`"r)zvwna d`iay ,
:d`ia dny        
,dxfrd on (c ai `xwie)    l`e §¤

,'Dxdh ini z`ln cr `az `l WCwOdaezkd`nh ly ©¦§¨Ÿ¨Ÿ©§Ÿ§¥¨¢¨
,ycwnl,miycwa `nh ly miycwa 

`nhd ly etebn dribp mzq ixdy ,dyrz `la xearl 
,etebn zvwna `id  ,ycwnl etebn  

.dilr dwel `nhdy
:`ziixan `ler ixac lr dywn `xnbddywd  

 ipinyd meia cnerd rxevna zwqerd `ziixadn 
etebn wlg qipkdl jixve eizepaxw z`ad mei `edy ,ezxdhl
mcn lawl ick [dpiky dpgn `idy ziniptd dxfrd epiid] dxfrl
,da epipy jke ,eilbxe eici zepedae epf` jepz lr onyd belne my`d

 d mei        
ixw lrae,[diel dpgn `edy] ziad xdl qpkdl leki epi` 

         z`neh ly 
ixwdpgnl mb qpkdl el xeq`y afk epicy meyn ,ziad xdl 

mewn lkn ,afk epic af ly mei leahy `pzd xaeq lahy s`e ,diel
mei leah,gqt axra ely ipiny lgy rxevn mb `edy 

dxfrl eici qipkdl lkeiy] zepedad lr mcd ozn jxevl ziad xdl
egqt z` lek`l lkeie ezrxvn xdhiy ick ,[zepedad ozn jxevl

y itl ,ziad xdl qpkdl el xzedy mrhde .axray 
,gqt oaxw zaxwd ly  cifna eniiwln rpnpdy  

,zxk eyper ,ziad xdl ixw lra zqipk ly  


  y xaeqe wleg opgei iax  ,`ziixe`cn  
,ixw z`nehn mei leah   ,ziad xdl qpkdl `ly 

(d k 'a i"dc)       
  e ,ziad xdl iepik edfeeny `xwp recn  

    itl   ly 
,dkldjk      xeqi`y ixd 

opgei iax xaeq ,diel dpgna dxezdn xeq` afy s`e .opaxcn df
xaery xaeqy `ziixaa `pzd la` .afk epi` ,af ly mei leahy

.afk `ed ixd ,af ly mei leahy xaeq ,dyra
:eziiyew z` `iryed ax miiqn    

,dxeq`e d`ial zaygp zvwna d`iay xn`z m`e  
  eici qipkn ixw lra `edy df rxevn ji`  

ixd ,zepeda oznl dxfrl zevn mb xnelk ,dfe df  
,dxfrl qpkdl `nhl xeqi`d mbe gqtd zlik`   

.ycwnl `nhd z`ia ly dyrd z` ,gqt ly dyr dgci ji`e
:`xnbd zvxzn ,`iryed axl `lerj`ynn  

z`ady `ziixadn xnelk ,jilr ciak` ,ilr ciakdl z`ay
,rxevna zwqer `ziixad ixdy .jziiyew zegcl yi ,ilr zeywdl

ed oic `ed dpey el xizdl `id aezkd zxifby 
qpkil el xeq`e ,`ed mixetik xqegny it lr s` dxfrl eci qipkdl

e ,dxfrl  cid zqpkd xeqi` el xzedy itl  
oiicr `ed ixdy ,zepedad ozn jxevl ezrxv z`neh zngny

,dxfrle ezqipka zxk yper yie mixetik xqegn  
ozn jxevl ,eixw z`neh zngny cid zqpkd xeqi` mb el xzed

.zepedad
cg` xeqi` dxizd dxezdyky ,`ler ly eyeciga dpc `xnbd

:enr sxhvdy xg` xeqi` epyi m` mb dxizd ,mieqn ote`a 
  ezrxvl xzede li`ed' xn`y `ler ixacn  

m`y ,gqt oaxwa dkld dxn`p ,sqep oic cenll yi 'eixiwl xzed
la` ,d`neha gqtd z` miaixwn ,zn z`neha mi`nh l`xyi aex
itle .axw gqtd oi`e zigcp mz`neh oi` ,af z`neha mi`nh md m`

m` ,`ler ixacz`neh gqtd axra mi`nh eid l`xyi ly 
 [daifa e`nhpy xg`l] meia ea   

 oaxw aixwdl icka znd z`neh dxzedy oeik  
,gqtd .gqtd z` eaixwie mzaif z`neh mb dxzed  

:sqei ax ly epic z` dgec iia`  ,sqei axl  
dligz drxi` df ote`a ixd ,`ler ly epicl df oic dnec ike 

k xg` wxe ,gqtd z` aixwdl ick dxzed `ly ,daif z`nehj
,ok m`e ,dxzedy zn z`neh drxi`d`ay znd z`neh  

,daifa mi`nh eid xaky xg`l ,dpexg`,dxzedy `id  
z`neh la`,mcew d`ay dxzed `l  

ezrxv z`neh dncwy rxevnl dnec epi`e ,zcner dnewnae
jk xg` d`ay ixwd z`neh oi` xzidd lgy oeike ,xak dxzede
daifa e`nhp mcewy ,o`k la` ,exq`l ick zrxvd z`nehn dxeng
ick d`neh mdilr dtqepy dn liren `l ,zigcp mz`neh oi`e

.aixwdl mdl xizdl
e iia` jiynd ,sqei axl   mb `ny  

m` ,dfd ote`l dzid jzpeekeid l`xyi ly axra 
,gqtdz`neha mi`nh jk xg`   

,zncew dzidy ,zn z`nehl s`z`neh 
.ixw d`xy rxevnl xzei dnec df oice 

 ,iia`l sqei ax.izpeekzd jkl ok`  
:df oic mb dgece iia` jiynn  df oic oi` oiicr  

ixdy ,ixw d`xy rxevnl dnec,zepedal eici qipkny 
 eici qipkiy dxezd eilr dxfb jky ,`ed xenb xzid  

oicd xn`p dfk ote`ae ,`nh `edy s`  
z`neh mb dxzed ,ixnbl zrxv z`neh dxzede li`ed dn ,eixw

ok oi`y`l ,gqt oaxw miaixwny zn i`nh ly xeaiv  
`l` ,mz`neh dxzed gqtd iptn zigcp d`nehd  

yi ok m`e .uivd ievixl dkixve ,xenb xzida ziyrp `le iyewa
xnel la` ,diigcd dlg zn z`nehl `weec  

 .diigcd dlg `l daif z`nehl  
:iia` ly ewelig z` dgece wlegy `ax ixac z` d`ian `xnbd

  ,iia`l  xnel xazqn  
,jtidlc welgl yi ,ixnbl xzed exeqi`y  

xnele `ler lr    oiprl wx  
la` ,eixw z`neh oiprl `le ,qpkdl dxezd dxizd ezrxv z`neh

xeqi`d`neha `ad oaxwa dxzed `ly 
,oaxwd zaxwd zevn iptn zigcp wx `l` ixnbl d`nehd 

     cg` xeqi` ly diigc oia welig oi`  
.mixeqi` ipy ziigcl







































































































































































































































קכ             

:`xnbd zxne`,cenll yi `axe iia` ly mdixac jezn  
  y mixaeq mdipyy    

oaxwaex xy`k d`neha axw xeaiv oaxwy df oic ,xnelk 
,df ote`a ixnbl dxzed d`nehdy meyn df oi` ,e`nhp xeaivd

.oaxwd zaxwd zevn iptn ,iyewa `id zigcp `l`
,'d`ia dny zvwna d`ia' xn`y `ler ixacl zxfeg `xnbd

:`ziixan eixacl riiql dqpne  yiy xn`p m`d  
,da epipy jky ,`ler ixacl `ziixadn di`x lr 

mcew dndad y`x lr eci z` jneq oaxwd lray] zepaxwd
[dhigyd ,ycwna   oicd mda xn`p  

  xg`l cin zeidl dkixv dhigydy xnelk 
,wqtd ila dkinqd ,rxevn my` zkinqn  

ziyrp dxfrl oaxwd z` miqipkn eid dkinqd xg`e 
itl ,mdipia wqtd dide eze` mihgeyed   

,jenql ick dxfrl       
:di`xd z` `xnbd zniiqn y xn`z m`e  

   z` miiwl xyt` i` rxevn my`a recn 
,dhigy dkinql skiz ly oicd  leki ixd  

.cin my edehgyie oaxwd lr jenqle dxfrl eici qipkdl rxevnd
:di`xd z` `xnbd dgec    zrck ef `ziixa  

k ,`id in       ,xnelk 
mixyr gztd on wegx ,miycw iycw zhigyl xykd dxfrd oetv
dxfra mzhigyy 'miycw iycw'l aygp ,rxevn my`e .dn` mizye
mzhigyl xykd mewnd ,dcedi iaxa iqei iax zrcle ,oetv cva
dvwe ,oetv cvay dxfrd lzek cr ,gafnd cbpky dn wx `ed
,igxfnd dxfrd gztn dn` mizye mixyr wegx gxfn cvl gafnd
,jenqie dxfrl eici rxevnd qipki m` s` okle .xepwp xry epiide
,gafnl oetvl cr xepwip xryl jenqan my`d z` jiledl ekxvei
zvwna d`iay di`x oi` ,ok m`e .dhigyl dkinqd oia wqtd didie

.d`ia dny
`ed dkinqd mewna hegyl xyt` i`y mrhd m` :`xnbd zl`ey

,gafnd cbpk hegyl jixvy meyn xyt` ixd  
qipkiy ick ,gafnd cbpk ipetvd dxfrd lzeka ohw gzt zeyrl
`ed ok eyr `ly mrhd jgxk lrae ,eny` lr jenql eici rxevnd
eici z` qipkdl leki rxevnd oi`e d`ia dny zvwna d`iay meyn

:`xnbd daiyn .llk   mdipy exn` ± 
xqnp `ly mewna dxfra gzt zeyrl xyt` i` ,ef `iyew ayiil

jlnd cec xn`y meyn ,gzt ea zeyrl 'dn(hi gk '` i"dc)
        ,xnelk 

xyt` i`e 'd cin xqnp lkd ,ziad oipae dizecn ,dxfrd igzt
.xqnpy itkn zepyl

:zxg` jxca di`xd z` dgec `xnbd jk  

,d`ial zaygp dpi` zvwna d`iay s` ,di`xd z` zegcl 
,miycw iycw zhigyl xyk dxfray oetv cv lky iaxk dklde
,jenqie eici qipkie gzta cenri rxevndy xyt` i` mewn lkn

y meyn    z` qipkdl jixv jneqd  
,jenql ick eteb aexe ey`x a dkinqy itl  

ok m` `l` dzeyrl ozip `le egek lka dzeyrl jixv  
,dxfrl eteb aex qipkn  

xyt` i` rxevn my`ay `ziixad ixac z` x`al zxfeg `xnbd
:zxxane ,'dhigy dkinql skz' miiwl `pzd xaeq dn  

,ok xn`y aeigy  n `id 
oic mby xaeq ok  `eddnl 

,dxfrl uegn jneq rxevnd  dxfrl qpki  
,ekxck jenqie .dxezd dzeiv jk ixdy  

:`xnbd zx`an    xaeq df `pz mpn` 
,`ziixe`c dhigy dkinql skze ,`ziixe`c rxevn my` zkinqy
exq` minkg la` ,jenqle dxfrl qpkdl jixv rxevnd dxezd one

,qpkdl eilr   aiigzie ,jxevd itkn xzei 
.zxk

:sqep xe`ia d`ian `xnbd jk    
y xaeq df `pz     

   jenql xyt` dxezd ony oeike 
ok m` ,hegyle dxfrl dndad z` qipkdl jk xg`e dxfrl uegn
dxezdy di`x dfn oi` ,jenql rxevnd lr dzeiv dxezdy s`

.dxfrl qpkdl el dxizd
:`ziixan df xe`ia lr `xnbd dywndnn zeywdl yi  

dxeza xn`p ,`ziixaa epipyy(c ` `xwie),'dlrd W`x lr Fci ¨©Ÿ¨Ÿ¨
xn`p jenqa ok ixg`e(d ` my)dazke ,''d iptl xwAd oA z` ¤¤©¨¨¦§¥

,ywida cenll ick ,zekinqa el` mipic ipy dxezd 
wx dxyk  wx dxyk   

`ed dhigy dkinql skz oicy xne` dz` m`eepi`  
nok m`   okzi mb mi`nha  

,mixedha `l` dxyk dpi` dkinqy oicd ixdy ,dkinq `evnl
xyt` i`e ,dxfra xnelk ''d iptl' dhigya aezky dnn cnlp
yi okle ,dhigy dkinql skz ixdy ,dxfrl uegn didz dkinqdy
dxfrl qpkdl mileki mpi`y mi`nhe ,miptl jneqd qpkiy jxev
mi`nhy oipn ok m` ,opaxcn `l` epi` df oic m` la` ,mikneq mpi`
xedhde ,dxfrl uegn jenql `nhd leki ixd ,jenql mixyk mpi`

.hegyie oaxwd z` qipki
:`xnbd zvxzn xaeq `pzdy ,jtidl ayiil yi  

y    ,opaxcn `l` 
  wx `id dnvr dkinqdy oeike 

.dxfrl qpkdl xeqi`d rxevnl xzed `l ,opaxcn









































































































































































       

           
          

            
            

     
    

    
     

      
    
      
      
     
     

     
      

     
     

     
       
      

      
       
       
     
     

    
       
     
       
      
      

             
        

            
           
            

           
             

          
          

         
          

        
         

        
            
          
           

        
        

        










































































































             

               

              

                 

       

       

          

      

      

      

       

      

        

     

       

   

      

      

       

    

       

      

        

      

     

      

     

     

       

       

      

      

               



            

         

         

              

              

               

          

             

             

               

              

              

              

              

             

               

             

              

              

              

                          

                          


















































































































       
        
       

         
        
         
        
        
       
        
         
      
     
        
        
      
      
       
       
     













































קכי        

           
          

            
            

     
    

    
     

      
    
      
      
     
     

     
      

     
     

     
       
      

      
       
       
     
     

    
       
     
       
      
      

             
        

            
           
            

           
             

          
          

         
          

        
         

        
            
          
           

        
        

        










































































































             

               

              

                 

       

       

          

      

      

      

       

      

        

     

       

   

      

      

       

    

       

      

        

      

     

      

     

     

       

       

      

      

               



            

         

         

              

              

               

          

             

             

               

              

              

              

              

             

               

             

              

              

              

                          

                          


















































































































       
        
       

         
        
         
        
        
       
        
         
      
     
        
        
      
      
       
       
     











































זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



קכב       

          
           

           
          

      
   

      
     
      
      
      
     
      
     
     
      

   
     

    
     
       
      
      
      

   
     
        
             

         
  































































              

               

               

     

    

    

      

       

      

        

       

       

     

       

       

       

        

      

      

       

       

       

      

      

      

   

      

              

             

             

             

                            

                           

                         

                             

                            

                              

                         

     

                          

                           

                           

                          

                          

                            

                              

                               

                              

                               

       






































































































        
       
        
         
        

        
       
         
       
        

       
      
       
        
        
        



































זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

             

lirl(:al)d`iay yiwl yix mya `ler ixac z` `xnbd d`iad
rxevny ,`ziixad ixacn eixac lr dzywde ,d`ia dny zvwna
xcq zeyrl ziad xdl qpkp ,ixw d`xe gqt axra ely ipiny lgy
dyr dgcie zxk ea yiy gqt ly dyr `eaiy aheny meyn ,ezxdh
dny zvwna d`ia m`e .zxk ea oi`y ziad xdn z`vl `nh ly
ji`e ,zxk ea yi ,zepeda oznl dxfrl eici qipknyk ixd ,d`ia

.eixac z` `ler uxize ,eze` dgec gqt ly dyr
:xg` ote`a yiwl yix ixac z` zvxzn o`k `xnbd 

wx ,d`ia dny zvwna d`iay yiwl yix mya `ler xn`y dn
aeig z`iak zaygp zvwna d`ia oi` la` 

`ziixadn eixac lr zeywdl oi` `linne ,zxk aeig oprl elek
.zxk aiig epi`y dpnn rnzyny

:yiwl yix ixacl xg` uexiz d`ian `xnbd `ayk  
laal l`xyi ux`nmya cnl `l yiwl yixy 

wx `l` ,llk ycwn z`ia oic df weqtna zewln aeig 
  .eixac exn`p ziaa xn`p jky  

,yxcnd         
 ,mzwelgn mrhe   xn`py meyn 

(c ai `xwie),zclei z`neh oica   `l WCwOd l`e §¤©¦§¨Ÿ
.'`az  ycewa rbpy `nh y meyn ¨Ÿ

,'rbz `l ycew lka' weqtd  rbpy `nha xn`p  
.dnexza

:`xnbd dywnzrcl ik       
ixde ,ycewa rbpy `nh lr xacn df weqt   weqt  

epnn cenll jxvp dfxeqi`   z`neha 
.sebd

:yiwl yix ok xn` okid `xnbd d`iane xeqi`  
y `nh   .cnlp `ed okidn   

weqtdn cnlp df xeqi`(c ai `xwie)   efy 
e .ycew xya lke`d `nhl dxdf`     

,[mkg my] `lcxa dpy jkdey dxifba cnlp df xeqi`  

   `nh ly eypera xn`py 
ycew lke`y(k f `xwie)xW` minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤

ly eypera xn`pe ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
ycwnl qpkpy `nh(bi hi xacna)WtPd dzxkpe `Oh 'd oMWn z`'¤¦§©¦¥§¦§§¨©¤¤

.'Fa Fz`nh cFr didi `nh eilr wxf `l dCp in iM ,l`xUIn `edd©¦¦¦§¨¥¦¥¦¨ŸŸ©¨¨¨¥¦§¤ª§¨
y myk aezkdy ep`vn ,ycwnl `nh z`iaa 

'mdipgn z` E`Ohi `le' ,weqta yxetn exeqi`e d xacna) §Ÿ§©§¤©£¥¤
(b, aezkdy dey dxifba cenll yi ,ycew lk`y `nha 

 jxved yiwl yixy ef `xnina x`ean mipt lk lre 
xya lke`y `nhl xeqi` 'rBz `l WcFw lkA' weqtdn cenll§¨¤Ÿ¦¨

.ycewa rbpy `nhl xeqi` mb epnn cnel ji` ok m`e ,ycew
xeqi` ,mixacd ipy z` df weqtn cenll yi ok` :`xnbd zvxzn

l  micnel    
ycew lka' aezkk dribp oeyla xeqi`d z` `ived aezkdy jkn

eli`e ,'rbz `l micnel d`neha ycew xya 
  ycwn z`ial ycew xya ywedy jkn  

,jkn cenll yie ,'`az `l WCwOd l`e rBz `l Wcw lkA' aezkk§¨Ÿ¤Ÿ¦¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ
enky ,rbepd lr `le ycew xya lke`d lr xn`p weqtd xwiry
iabl aezky dn mb ,zxk yper yi weqta zxkfend ycwn z`iaay
epi` ycewa rbepd `nh ixde ,zxk yper ea yiy xac `ed ycew
s` wqer weqtdy gkene ,ycew lke`y `nh wx `l` ,zxk yepr

.ycew lk`y `nha
:yiwl yix ixack `ziixa d`ian `xnbd   

lke`y `nhl xeqi`d xewny ,yiwl yix ixack `ziixaa epipy 
dxeza xn`p ,df weqtn `ed ycew   epcnl 

o`kn :`ziixad zl`ey .d`neha ycew xya 
`ed df weqty ,d`neha ycew xya  

df oi` `ny xeqi`daiyn .sebd z`neha ycewa 
:`ziixad        

    z`ia iabl dxdf`dy myk  
`ed ,df weqtay   































































































































קכג              

lirl(:al)d`iay yiwl yix mya `ler ixac z` `xnbd d`iad
rxevny ,`ziixad ixacn eixac lr dzywde ,d`ia dny zvwna
xcq zeyrl ziad xdl qpkp ,ixw d`xe gqt axra ely ipiny lgy
dyr dgcie zxk ea yiy gqt ly dyr `eaiy aheny meyn ,ezxdh
dny zvwna d`ia m`e .zxk ea oi`y ziad xdn z`vl `nh ly
ji`e ,zxk ea yi ,zepeda oznl dxfrl eici qipknyk ixd ,d`ia

.eixac z` `ler uxize ,eze` dgec gqt ly dyr
:xg` ote`a yiwl yix ixac z` zvxzn o`k `xnbd 

wx ,d`ia dny zvwna d`iay yiwl yix mya `ler xn`y dn
aeig z`iak zaygp zvwna d`ia oi` la` 

`ziixadn eixac lr zeywdl oi` `linne ,zxk aeig oprl elek
.zxk aiig epi`y dpnn rnzyny

:yiwl yix ixacl xg` uexiz d`ian `xnbd `ayk  
laal l`xyi ux`nmya cnl `l yiwl yixy 

wx `l` ,llk ycwn z`ia oic df weqtna zewln aeig 
  .eixac exn`p ziaa xn`p jky  

,yxcnd         
 ,mzwelgn mrhe   xn`py meyn 

(c ai `xwie),zclei z`neh oica   `l WCwOd l`e §¤©¦§¨Ÿ
.'`az  ycewa rbpy `nh y meyn ¨Ÿ

,'rbz `l ycew lka' weqtd  rbpy `nha xn`p  
.dnexza

:`xnbd dywnzrcl ik       
ixde ,ycewa rbpy `nh lr xacn df weqt   weqt  

epnn cenll jxvp dfxeqi`   z`neha 
.sebd

:yiwl yix ok xn` okid `xnbd d`iane xeqi`  
y `nh   .cnlp `ed okidn   

weqtdn cnlp df xeqi`(c ai `xwie)   efy 
e .ycew xya lke`d `nhl dxdf`     

,[mkg my] `lcxa dpy jkdey dxifba cnlp df xeqi`  

   `nh ly eypera xn`py 
ycew lke`y(k f `xwie)xW` minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤

ly eypera xn`pe ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
ycwnl qpkpy `nh(bi hi xacna)WtPd dzxkpe `Oh 'd oMWn z`'¤¦§©¦¥§¦§§¨©¤¤

.'Fa Fz`nh cFr didi `nh eilr wxf `l dCp in iM ,l`xUIn `edd©¦¦¦§¨¥¦¥¦¨ŸŸ©¨¨¨¥¦§¤ª§¨
y myk aezkdy ep`vn ,ycwnl `nh z`iaa 

'mdipgn z` E`Ohi `le' ,weqta yxetn exeqi`e d xacna) §Ÿ§©§¤©£¥¤
(b, aezkdy dey dxifba cenll yi ,ycew lk`y `nha 

 jxved yiwl yixy ef `xnina x`ean mipt lk lre 
xya lke`y `nhl xeqi` 'rBz `l WcFw lkA' weqtdn cenll§¨¤Ÿ¦¨

.ycewa rbpy `nhl xeqi` mb epnn cnel ji` ok m`e ,ycew
xeqi` ,mixacd ipy z` df weqtn cenll yi ok` :`xnbd zvxzn

l  micnel    
ycew lka' aezkk dribp oeyla xeqi`d z` `ived aezkdy jkn

eli`e ,'rbz `l micnel d`neha ycew xya 
  ycwn z`ial ycew xya ywedy jkn  

,jkn cenll yie ,'`az `l WCwOd l`e rBz `l Wcw lkA' aezkk§¨Ÿ¤Ÿ¦¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ
enky ,rbepd lr `le ycew xya lke`d lr xn`p weqtd xwiry
iabl aezky dn mb ,zxk yper yi weqta zxkfend ycwn z`iaay
epi` ycewa rbepd `nh ixde ,zxk yper ea yiy xac `ed ycew
s` wqer weqtdy gkene ,ycew lke`y `nh wx `l` ,zxk yepr

.ycew lk`y `nha
:yiwl yix ixack `ziixa d`ian `xnbd   

lke`y `nhl xeqi`d xewny ,yiwl yix ixack `ziixaa epipy 
dxeza xn`p ,df weqtn `ed ycew   epcnl 

o`kn :`ziixad zl`ey .d`neha ycew xya 
`ed df weqty ,d`neha ycew xya  

df oi` `ny xeqi`daiyn .sebd z`neha ycewa 
:`ziixad        

    z`ia iabl dxdf`dy myk  
`ed ,df weqtay   





























































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ט' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א כסלו, בו כותב אודות ההוספה בבנין ובודאי הוספה זו תביא גם 

להוספה בהענינים שבתוך הבנין, כוונתי להתלמידים הר"מ והר"י הן בכמות והן באיכות. ויה"ר שיהי' 

בהצלחה ובאופן דמוסיף והולך אף ששקעה החמה ונמצאים אנו בגלות מר חשך כפול ומכופל, וכהוראת 

ימי חנוכה דמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור הבא משמן טהור.

בברכה.

ז"ע נתקבל מכתבו מאדר"ח. וקראתי בחתימת המכ' ע"ד החלטתם - שבודאי זהו דעת השנים, 

ויה"ר  לאויוש"ט.  יצחק  יוסף  בישראל  שמו  יקרא  זכר  בבן  השי"ת  כשיברכם  אשר   - תי'  זוג'  ושל  שלו 

שבקרוב ממש תמלאנה משאלות לבבם בזה לטובה ויגדלוהו לתחומע"ט להיות חסיד יר"ש ולמדן.



קכד             

 ,[ycwnl qpkpd `nh yper dfy] zxk aeig  
iabl dxdf`d`ed weqtay     
.zxk yper xn`p xeqi`dy xn`zd `nh,ycewa 

   ,ycewa dribp lr zxk aeig oi` ixde 
wqer 'rbz `l ycew lka' weqtd jgxk lryiy 

.zxk da
:yiwl yix ixac lr zeywdl dkiynn `xnbd   

dyxcl 'rbz `l ycew lka' weqtd z` jixv yiwl yix oiicr ixde
,zxg`a xeqi` cnl      

    oaxw lyd,mcd ly 
        mrhe 

,mzwelgn   xn`py meyn(c ai `xwie) 
  ,ycew zlik`a `nh xeq`l welig oi`e  

oia          
enrhe ycew lek`l `nhl xeqi`dy ,[mkg my] 
dey dxifba cnlp  eyper iabl xn`py 

qpkpy `nh ly yper iabl xn`pe ,'ez`neh' ycew lk`y `nh ly
jk ,dypre dxidfd dxezd ycwn z`iaay enke ,'ez`neh' ycwnl

.dypre dxidfd dxezd ,ycew xya lke`d `nha mb 
wx xn`p ,ycew xya lk`y `nha xen`d yperd ixde  

elk`ykdm` ,yperdn cnlp xeqi`dy oeike ,mcd ly 
yixl dyw mipt lk lre .enc wxfpy xg`l `l` epi` xeqi`d ok
ic ,xeqi`d xwir z` epnn cenll ick df weqt jixvy oeik ,yiwl
xaery oipne ,dwixf xg`l lke`l xeqi`d z` epnn cnlpy jka

.dwixf iptl mb xeqi`a
:`xnbd zvxzn ,dwixf xg`l wx epcnll `a weqtdy 

weqtd xn`i ,'rBz `lxn`p recn  Ÿ¦¨
   epcnl mb ,mipte`d ipyl xeqi` o`kn 

.dwixf mcew mbe dwixf xg`l
lk`y `nha opgei iaxe yiwl yix zwelgna oecl zxaer `xnbd

:dwixf iptl ycew       
       

:`nh ycew xya lk`y xedha dpc `xnbd  
`weec `id ,enc zwixf iptl oaxw xya lke`a opgei iaxe yiwl yix

elk`yk ,xedh did xyade `nh did mc`dy 
,dwel epi` opgei iaxle dwel yiwl yixly   

,`nh oaxw xya lk`y xedh mc`  zwixf iptl s` 
meyn ,enc (hi f `xwie)`l `nh lkA rBi xW` xUAde' §©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ

dazke dxezd dxfg ,'xUA lk`i xFdh lM xUAde ,sxVi W`A lk`i¥¨¥¨¥¦¨¥§©¨¨¨¨Ÿ©¨¨
 lke`d z` ,e`nhpy  

 ,dlik`l miie`x mpi`y     
ok m` ,mzlik`a zewln aiige aezkd mze` daix ok it lr s`e 

.dwel ,mixedhl xzip `ly s`e ,mdn rxb `l dwixf iptl xya mb
:iia` lr wlegd zrc z` d`ian `xnbd  yix 

dwixf iptl xedh ycew xya lke`a wx `id opgei iaxe yiwl
  dwixf iptl lke`d xedh mc`  

,`nh xyadyk        
 yperd oiprl dwixf iptly xyaa xn`p `ly oeik  

weqtd(k f my)'dl xW` minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©
  ,'diOrn `edd WtPd  `l  ©¤¤©¦¥©¤¨

jenqd weqta xen`d xeqi`d mb ea xn`p(hi f my)  
   xya lke` ly xeqi`d z` dknq dxezdy 

cnlle myiwdl ick ,xedh xya lk`y `nha xn`pd yperl `nh
xeqi` oi` jk ,dwixf iptl xya lk`y `nha yper oi`y myky

.dwixf iptl `nh xya zlik`a
:`ax zrc lr `xnbd dywn    

iptl `nh xya dpey dnae ,dwel mze` lke`dy ,e`nhpy 
:`xnbd zvxzn .dwel epi`y ,dwixf  dfi`a  

,dpeale mivr zlik` lr zewln yi ote` dpealde mivrd 
 ,zxy ilka aygpy     

lke`d okle ,dlik`a eze` mixiznd mixacd lk eaxwy oaxw enk 

eaxw `ly oeik dwixf iptl xyaa ok oi`y dn ,dwel e`nhpyk mze`
dwel epi` ,eixizn.

eaxwy enk aygp mixizn el oi`y xaca ilk yeciwy `xnbd dgiken
:eixizndlirn zkqna(.i),oaxw  xac  

elk` m` wx zxk aiig ,`nh `edyk elk`e ,dlik`a exiznd
eoaxw  zxk aiig  

:opgei iaxe yiwl yix ly ztqep zwelgn d`ian `xnbd
aixwnd   [milnbe miqeq oebk] 

          
,mzwelgn mrhe   xn`py(a ` `xwie)on' ¦

cenll yie ,'mkpAxw z` EaixwY o`Sd onE xwAd on dndAd©§¥¨¦©¨¨¦©Ÿ©§¦¤¨§©§¤
dnday weqtdn,o`ve xwa enkdnda j` ,eaixwz  

  y yiwl yix xaeq   `l' xeqi`  
pd jezn cnlpy 'dyrz,'dyr' oeyla xn` xeqi` oick 

,d`nh dnda aixwdl xeqi`d lr okle ,'dyrz `l' oeyla xn`py
.'dyr' llkn cnlpy s` ,miwel     

y meyn   `l' oeyla xn`py xeqi`k epi` 
e ,'dyrz  

:yiwl yix ixac lr dywn `xnbddywn   
dxeza xn`p ,d`nh dnda lek`l xeqi` iabl `ziixaa epipy`xwie)

(b `i,dndAA dxB zlrn ,zqxR rqW zrqWe dqxR zqxtn lM'Ÿ©§¤¤©§¨§Ÿ©©¤©§¨Ÿ©£©¥¨©§¥¨
 ,weqtdn cenll yieelk`z  

   k epicwelgl yiwl yix leki cvike 
.dyrz `lk epic dyr llkn `ad e`ly xnele `ziixad lr

:xg` ote`a opgei iaxe yiwl yix zwelgn z` zyxtn `xnbd
        jl xiaq`  

zn`a ,ef drenyaixwn  ,gafnd iab lr 
   mdipye ,miwleg opgei iaxe yiwl yix oi`  

oi`e ,'dyr ,dyr llkn `ad e`l'y meyn ,eilr miwel oi`y mixaeq
,'dyrz `l' df ,ewlgp dnae ixa` aixwndxedh 

,dyra xaer m`d `l` ,zewln oiprl ewlgp `le ,gafnd iab lr
 lr dxedh dig ixa` aixwnd ,ef dreny dxn`p jke  

,gafnd iab        
  ,mzwelgn mrhe     
weqta xn`p ixdy(a ` `xwie)EaixwY o`Sd onE xwAd on dndAd on'¦©§¥¨¦©¨¨¦©Ÿ©§¦

`weecy cenll yie ,'mkpAxw z` la` ,eaixwz ,ok  ¤¨§©§¤
 e .dyr ,dyr llkn `ad e`le     

  e ,dyr xeqi`a `l s`eaezk eze`  
,'dndad on' xn`py,dnda oinn `iadl devny cnll  

.digd on `iadl zeyx yi j`
:df yexitl mb ,yiwl yix lr zeywdl dkiynn `xnbd

,gafnd lr dig zaxwd xeqi` iabl `ziixaa epipy 
wx dxeza  (my)xwa' yxetn did `le , 
,'o`ve y  ,daxwdl dxyke 

(dc ci mixac)       
    mi`xwp zeigd oinn mdy iave li`y ixd 

eidiy ,'dnda' ea xn`py oaxw iabl oicd `ed ok m`e ,dnda mya
,zexyk zeig mb dxezd dazk jkl   

`weecy cnll      xn`z `ny  
dligzkl wxy ,dig aixwi `l     

ixdy         
     [xaer]   

  oi` ,mixery `iadl eilr xq` `l eaxe oeiky 
dig `ianyk o`k mb ok m`e ,mixery `iane siqeny dna oexqig

dxezd zevn lr xaer epi`oaxwd jkitl   
dyxtd jynda aey dazke dxezd dxfg(i ,b ` `xwie) 

,jl xnel`weec      ixd  
           

          
dcitwd ,o`k mbe .oihig wx `iadl el xn`e citwd ixdy 

,dnda `weec `iaiy dxezd





















































































































































































































































       

          
         

           
            

      
      
     
     

    
      

    
       

   
     
       

     
      

    
     
       
      
      
     

   
      
     

    
       

     
     

    
   

   
     

     
       
     

    
     

      
       

   
      
     

      
      

     
       

       
       

  








































































































           

             

             

             

       

       

         

      

      

      

    

     

      

      

     

      

       

     

       

      

     

       

      

       

      

       

      

      

        

      

    

       

     

        

      

       

      

       

       

      

      

      

       

       

       

       

     

    

      

     

       

     
       

       

   
















































































































         
       
       
        
         
         
        
       
        
        
         
       
       
        
       
         
        
        
       
        

        
        
         
        
         
        
       
        
       
         
         
         
        
        
       
         
         
                

               
                 

             






















































































קכה        

          
         

           
            

      
      
     
     

    
      

    
       

   
     
       

     
      

    
     
       
      
      
     

   
      
     

    
       

     
     

    
   

   
     

     
       
     

    
     

      
       

   
      
     

      
      

     
       

       
       

  








































































































           

             

             

             

       

       

         

      

      

      

    

     

      

      

     

      

       

     

       

      

     

       

      

       

      

       

      

      

        

      

    

       

     

        

      

       

      

       

       

      

      

      

       

       

       

       

     

    

      

     

       

     
       

       

   
















































































































         
       
       
        
         
         
        
       
        
        
         
       
       
        
       
         
        
        
       
        

        
        
         
        
         
        
       
        
       
         
         
         
        
        
       
         
         
                

               
                 

             




















































































זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



קכו       

         
             
             

           
    

    
     

    
      
      

    
      

     
      

      
      

       
     

    
   

      
     

      
    

     
    

    
    

      
     

    
     

   
       
     
     
      
      
     
      
      
      
      
       

    
       

   
  

   
    

        
      
      
     
       
     

   
                           

       
























































































































            

          

             

              

       

      

       

       

     

        

       

      

       

       

        

       

       

        

        

       

       

       

        

        

      

       

      

        

       

        

       

     

    

     

   

      

      

       

        

      

       

       

      

       

     

        

       

       

        

      

         

   










































































































       
        
         

         
        
         
         
         
       
         
       
         
       
        
        
        
         
       
       
        
        
       
        
        
       
        

          
        
         
        
          
        
        

        
        
        
        
         
              
              



















































































זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

             

dign oaxw jkitl.daxwdl dleqt digy ok m` `vnp 
eeixac lr `kxit ef ixd :`xnbd dwiqn 

.eixac egcpe ,`kxit ef ok`  
:dpyna epipy  ,enewnl ueg ,epnfl ueg mcd z` 

ly ewitq z` d`ian `xnbd .lawie xykd xefgi ytpd mc yi m`
:df oipra yiwl yix l`y    in 

`edy,gafnd lr ewxfe mcd z` laiwe ,dcearl  
x`ypd mcdy df oiprl 'dwixf' zaygp ezwixf m`d  

iab lr dwixfl ie`x epi`e ,mcd ixiiyl aygp dndad x`eeva
xykd lekie llk dwixf zaygp leqtd zwixf oi`y e` ,gafnd

.gafnd iab lr ewxfle dndad x`eevay mcdn lawle xefgl
 ,opgei iaxy dleqt dwixf jl   

xihwdl e` lek`l da aygy zngn dlqtpy dwixf  ok 
xihwdl e` lek`l ayg m` dliren ef dwixfy mrhde 

,'miixiy'l mcd x`y z` zeyrl  oeik  
.'lebit' oic oaxwa reawl dxezd on dliren ef dwixfy

:yiwl yix ly ewitqa xg` gqep d`ian `xnbd   
,jk yiwl yix ly ewitq z` dpey     

 mc lylr xyk odk ewxfe ,dxfrl ueg `viy oebk 
,gafnd iab  `ly e` ,df oaxwl dpwz oi`e 

.lawie xykd xefgiy oaxwl dpwz yie miixiy dyrp
 ,opgei iax ,mcd z` wxfy envr leqta  

 ,[epic dn l`ey jpi` ixdy] xaeq dz` dn mc` 
mcd z` wxfy dcearlx`eevay mcd z` dyer  

dndad mc lygafnd iab lr ewxfymb  
ok e wxfy      

  
:df oipra sqep wtq d`ian `xnbd     

,jk dpey    elaiwy z`hg oaxw 
ly encn dfde ,zeqek izya enc z`zepznd rax` z` zg`

r,gafnd l df qekn mcd z`fda mcd z`  
,xg`d qekayzefdl die`x dzid ef qek mby itl ,leqte 

,micia efl d`gc zxg`d qekdn dfdy odkde ,gafnd lr dpnn
dyrp ef qeka mcdyceqi lr mze` miktey eid mcd ixiiye 

xn`py ,gafnd(gi c `xwie)iptl xW` gAfOd zpxw lr oYi mCd onE'¦©¨¦¥©©§Ÿ©¦§¥©£¤¦§¥
xW` dlrd gAfn cFqi l` KRWi mCd lM z`e crFn ld`A xW` 'd£¤§Ÿ¤¥§¥¨©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨£¤

.'crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥
:df wtq zhyet `xnbd `ed df xac ,iia`l dax 

mzwelgn      ,`ziixaa 
,z`hg aiige `hgy `iypa zwqerd dyxta ,lirl  

,xiry `ed epaxwy e'  gAfn cFqi l` §¤§¦§©
'dlrdk c `xwie)(deli`e ,'enc lk' z` jetyiy xn`p `le , ¨Ÿ¨

,cigi ly z`hg oaxwa zwqerd dyxta ,oldl   
 'gAfOd cFqi l`(l c my),jk el` miweqt yexcl yie , ¤§©¦§¥©

         qek 
   qekiab lr zepzn rax` dperh z`hgdy] 

gafnd(:ap oldl),[zeqekd lka x`ypd mcd   
,mcd ixiiy oick      `ny  
m` mby xn`z       

    zvwn wxy rnyne ,elek z` `le 
,ceqil jtyp mcd ,miyer cvik mcd ixiiy  

gafnd lr epnn ewxfy qekay  zeqekd x`ye  
e elqtp lr mdn wxfil miie`x eidy zeqekdy itl 

.zxg`d qeka dzyrpy dwixfd ici lr egcp gafnd iab 
 e wleg      

        oick 
,mcd ixiiy     

:`xnbd zl`ey .oerny iaxa xfrl` iax zrc z` zxxan `xnbd
mb xn`p ixde   iax epnn yexci dne 

:`xnbd daiyn .oerny iaxa xfrl`   weqt  
`a df   ,ilka elawzd `ly 

epi` dndad x`eevay mcd x`y ,ilka lawzpy mcd wxfpyky
.dn`l jtyp `l` ,ceqil miktypy mcd ixiiyl aygp

:dpyna epipy    dyly dpynd dhwp 
lr wqtd rxi` jk xg`e ,zexyka dzid mcd zlaw mday mipte`
oini cia laiw .a .leqtl ozpe xyk odk laiw .` :leqt xac ici
ie`xd ycew ilka laiw .b .l`ny cil ozpe mcd zlawl dxykd
xefgi `l` ,lqtp epi` mcdy oicd mlekae .leg ilkl ozpe dlawl
x`al dkixv dpynd recn zxxan `xnbd .zexyka mcd z` jileie

:mleka oicd z`dylyay eprinydl `pzd jxved  
,dpwz mcl yi el` mipte` wxlaiwyk oicd z` 

l ozpe xykd  ,xnel leki iziid   
a `weec ,xykl xifgiy dpwz ea lireny xaecn leqt dfi`a

oeik  dligzkl aixwdl xyk `nhdy itl  
,dpwz df mcl yi okle ,d`neha `ad xeaiv oaxwcia laiw 

l ozpe oinidie`xd ci ef oi` d`neha `ad xeaiv oaxwa s`y 
,dcearloi` dfa mby `pzd eprinyd okl ,df mcl dpwz 

.oinil xifgi a oicd z``weecy xeaq iziid 
itl dpwz mcl yi dfa  dxyky dcear yiy  

epiide ,l`nya  l ozpe ycew ilka laiw 
,llk dcearl mixyk mpi`yeprinyn ,dpwz df mcl oi`  

.xyk mcd dfa mby `pzd xne` iziid ,leg ilk 
l ozpyk `weecy ,dpwz mcl yi   

,mze` ycwn did m` ef dcearl mnvra md eid miie`xy  
miie`x mpi`y ,l`nye `nh xnelk ,mixg`d mileqtd mze` 

,llk ef dcearl ,dpwz mcl oi` mda wiqtdyky xn`p  
.mipte`d zylya yecigd eprinydl `pzd jxvp okl  

:`xnbd dywn .lqtp mcd oi` zn`a recn zxxan `xnbd
df mc didie ie`xe xyk did df mc ixdy ,leqte 

.dgcpe ,dwixfl
:`xnbd zvxzn     jk   

     dpyy `pzd `ed in  
,ef dpyn     didy xacy xaeqy  

,dpwz el yi `l` ,jka lqtp epi` dgcpe eaixwdl ie`x
eide mixetikd meia miaxw eidy mixiryd ipy iabl ,`ziixaa
.lf`frl glzyn cg`e 'dl axw did mdn cg` ,lxeb mdilr milihn

dpyna x`eane(.aq `nei),['dl dlry xiryd ly] mcd jtyp' m`y
mikixve ,'mcd jtyi ,glzynd zn ,[lf`frl] glzynd zeni
,mrhde .dligzak lxeb mdilr lihdle mixg` mixiry ipy `iadl
`la e`iadl xyt` i`e ,xg` xiry `iadl jixve mcd jtypy oeiky
xiry elixbiy cr glzynd xiryd dgcp dry dze`ae ,dlxbd
oke .exykdl xfeg epi` aeye ,mlerl dgcp dryl dgcpy oeik ,'dl
,lf`frl xg` xiry ecinriy cr xtkn mcd oi` ,glzynd zna
zrc z` d`ian `ziixade .mcd dgcp miizpiae ,dlxbd jixve

,da epipy jke df oica wlegd   d m` 
xak 'dl xiryd lyxiryd zn jk xg`e hgypy xnelk 

,glzynd   eze` dyere xg` xiry `ian  
xiryl befz` ozpa mb okle .dpwz el yi dgcpy it lr s`y ,df

.lqtpe dgcp mcd oi` dtvxd lr jtypy e` leg ilka mcd
:`iyewl xg` uexiz d`ian `xnbd   xac 

,exiykdl  micen ixvnd opg lr miwlegd elit` okle 
epi` ,dtvxdn etq`l e` zxy ilkl exifgdl lekiy oeiky ,o`k

iegc dyrp.
:df uexizl reiq d`ian `xnbd     

ixdy ,iy` ax ixack xazqn     
mixac yiy xaeqy zrny in mpi` egcpy xg`y 

zrc ef `ld ,mzexykl mixfeg  dpyna(my), 
  m` ,'dl xiryd lyxiryd 















































































































































































































































קכז              

dign oaxw jkitl.daxwdl dleqt digy ok m` `vnp 
eeixac lr `kxit ef ixd :`xnbd dwiqn 

.eixac egcpe ,`kxit ef ok`  
:dpyna epipy  ,enewnl ueg ,epnfl ueg mcd z` 

ly ewitq z` d`ian `xnbd .lawie xykd xefgi ytpd mc yi m`
:df oipra yiwl yix l`y    in 

`edy,gafnd lr ewxfe mcd z` laiwe ,dcearl  
x`ypd mcdy df oiprl 'dwixf' zaygp ezwixf m`d  

iab lr dwixfl ie`x epi`e ,mcd ixiiyl aygp dndad x`eeva
xykd lekie llk dwixf zaygp leqtd zwixf oi`y e` ,gafnd

.gafnd iab lr ewxfle dndad x`eevay mcdn lawle xefgl
 ,opgei iaxy dleqt dwixf jl   

xihwdl e` lek`l da aygy zngn dlqtpy dwixf  ok 
xihwdl e` lek`l ayg m` dliren ef dwixfy mrhde 

,'miixiy'l mcd x`y z` zeyrl  oeik  
.'lebit' oic oaxwa reawl dxezd on dliren ef dwixfy

:yiwl yix ly ewitqa xg` gqep d`ian `xnbd   
,jk yiwl yix ly ewitq z` dpey     

 mc lylr xyk odk ewxfe ,dxfrl ueg `viy oebk 
,gafnd iab  `ly e` ,df oaxwl dpwz oi`e 

.lawie xykd xefgiy oaxwl dpwz yie miixiy dyrp
 ,opgei iax ,mcd z` wxfy envr leqta  

 ,[epic dn l`ey jpi` ixdy] xaeq dz` dn mc` 
mcd z` wxfy dcearlx`eevay mcd z` dyer  

dndad mc lygafnd iab lr ewxfymb  
ok e wxfy      

  
:df oipra sqep wtq d`ian `xnbd     

,jk dpey    elaiwy z`hg oaxw 
ly encn dfde ,zeqek izya enc z`zepznd rax` z` zg`

r,gafnd l df qekn mcd z`fda mcd z`  
,xg`d qekayzefdl die`x dzid ef qek mby itl ,leqte 

,micia efl d`gc zxg`d qekdn dfdy odkde ,gafnd lr dpnn
dyrp ef qeka mcdyceqi lr mze` miktey eid mcd ixiiye 

xn`py ,gafnd(gi c `xwie)iptl xW` gAfOd zpxw lr oYi mCd onE'¦©¨¦¥©©§Ÿ©¦§¥©£¤¦§¥
xW` dlrd gAfn cFqi l` KRWi mCd lM z`e crFn ld`A xW` 'd£¤§Ÿ¤¥§¥¨©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨£¤

.'crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥
:df wtq zhyet `xnbd `ed df xac ,iia`l dax 

mzwelgn      ,`ziixaa 
,z`hg aiige `hgy `iypa zwqerd dyxta ,lirl  

,xiry `ed epaxwy e'  gAfn cFqi l` §¤§¦§©
'dlrdk c `xwie)(deli`e ,'enc lk' z` jetyiy xn`p `le , ¨Ÿ¨

,cigi ly z`hg oaxwa zwqerd dyxta ,oldl   
 'gAfOd cFqi l`(l c my),jk el` miweqt yexcl yie , ¤§©¦§¥©

         qek 
   qekiab lr zepzn rax` dperh z`hgdy] 

gafnd(:ap oldl),[zeqekd lka x`ypd mcd   
,mcd ixiiy oick      `ny  
m` mby xn`z       

    zvwn wxy rnyne ,elek z` `le 
,ceqil jtyp mcd ,miyer cvik mcd ixiiy  

gafnd lr epnn ewxfy qekay  zeqekd x`ye  
e elqtp lr mdn wxfil miie`x eidy zeqekdy itl 

.zxg`d qeka dzyrpy dwixfd ici lr egcp gafnd iab 
 e wleg      

        oick 
,mcd ixiiy     

:`xnbd zl`ey .oerny iaxa xfrl` iax zrc z` zxxan `xnbd
mb xn`p ixde   iax epnn yexci dne 

:`xnbd daiyn .oerny iaxa xfrl`   weqt  
`a df   ,ilka elawzd `ly 

epi` dndad x`eevay mcd x`y ,ilka lawzpy mcd wxfpyky
.dn`l jtyp `l` ,ceqil miktypy mcd ixiiyl aygp

:dpyna epipy    dyly dpynd dhwp 
lr wqtd rxi` jk xg`e ,zexyka dzid mcd zlaw mday mipte`
oini cia laiw .a .leqtl ozpe xyk odk laiw .` :leqt xac ici
ie`xd ycew ilka laiw .b .l`ny cil ozpe mcd zlawl dxykd
xefgi `l` ,lqtp epi` mcdy oicd mlekae .leg ilkl ozpe dlawl
x`al dkixv dpynd recn zxxan `xnbd .zexyka mcd z` jileie

:mleka oicd z`dylyay eprinydl `pzd jxved  
,dpwz mcl yi el` mipte` wxlaiwyk oicd z` 

l ozpe xykd  ,xnel leki iziid   
a `weec ,xykl xifgiy dpwz ea lireny xaecn leqt dfi`a

oeik  dligzkl aixwdl xyk `nhdy itl  
,dpwz df mcl yi okle ,d`neha `ad xeaiv oaxwcia laiw 

l ozpe oinidie`xd ci ef oi` d`neha `ad xeaiv oaxwa s`y 
,dcearloi` dfa mby `pzd eprinyd okl ,df mcl dpwz 

.oinil xifgi a oicd z``weecy xeaq iziid 
itl dpwz mcl yi dfa  dxyky dcear yiy  

epiide ,l`nya  l ozpe ycew ilka laiw 
,llk dcearl mixyk mpi`yeprinyn ,dpwz df mcl oi`  

.xyk mcd dfa mby `pzd xne` iziid ,leg ilk 
l ozpyk `weecy ,dpwz mcl yi   

,mze` ycwn did m` ef dcearl mnvra md eid miie`xy  
miie`x mpi`y ,l`nye `nh xnelk ,mixg`d mileqtd mze` 

,llk ef dcearl ,dpwz mcl oi` mda wiqtdyky xn`p  
.mipte`d zylya yecigd eprinydl `pzd jxvp okl  

:`xnbd dywn .lqtp mcd oi` zn`a recn zxxan `xnbd
df mc didie ie`xe xyk did df mc ixdy ,leqte 

.dgcpe ,dwixfl
:`xnbd zvxzn     jk   

     dpyy `pzd `ed in  
,ef dpyn     didy xacy xaeqy  

,dpwz el yi `l` ,jka lqtp epi` dgcpe eaixwdl ie`x
eide mixetikd meia miaxw eidy mixiryd ipy iabl ,`ziixaa
.lf`frl glzyn cg`e 'dl axw did mdn cg` ,lxeb mdilr milihn

dpyna x`eane(.aq `nei),['dl dlry xiryd ly] mcd jtyp' m`y
mikixve ,'mcd jtyi ,glzynd zn ,[lf`frl] glzynd zeni
,mrhde .dligzak lxeb mdilr lihdle mixg` mixiry ipy `iadl
`la e`iadl xyt` i`e ,xg` xiry `iadl jixve mcd jtypy oeiky
xiry elixbiy cr glzynd xiryd dgcp dry dze`ae ,dlxbd
oke .exykdl xfeg epi` aeye ,mlerl dgcp dryl dgcpy oeik ,'dl
,lf`frl xg` xiry ecinriy cr xtkn mcd oi` ,glzynd zna
zrc z` d`ian `ziixade .mcd dgcp miizpiae ,dlxbd jixve

,da epipy jke df oica wlegd   d m` 
xak 'dl xiryd lyxiryd zn jk xg`e hgypy xnelk 

,glzynd   eze` dyere xg` xiry `ian  
xiryl befz` ozpa mb okle .dpwz el yi dgcpy it lr s`y ,df

.lqtpe dgcp mcd oi` dtvxd lr jtypy e` leg ilka mcd
:`iyewl xg` uexiz d`ian `xnbd   xac 

,exiykdl  micen ixvnd opg lr miwlegd elit` okle 
epi` ,dtvxdn etq`l e` zxy ilkl exifgdl lekiy oeiky ,o`k

iegc dyrp.
:df uexizl reiq d`ian `xnbd     

ixdy ,iy` ax ixack xazqn     
mixac yiy xaeqy zrny in mpi` egcpy xg`y 

zrc ef `ld ,mzexykl mixfeg  dpyna(my), 
  m` ,'dl xiryd lyxiryd 













































































































































































































































המשך בעמוק דמק



קכח             

:eixac z` dcedi iax uxzn   mcn `lnn didy 
zaexrzd mcd.dtvxd lr jtypy iptl 

:`xnbd zl`ey  rci okidn envr dcedi iaxe  
:`xnbd daiyn .ilka mcd lawzpy ,md mzceara 

dligz lawzp i`ce ux`d lr jtypy dn mbe ,mcd lk z` milawne
jtypy okzi ji` ,md mifixf mipdk m` ,df itl zeywdl oi`e .ilka

md mifixfy jezn ,zpzepd `idy oeik ,mcd miyere  
,dxdna mzcear.mcd jtyp jk jezne  

:`xnbd dywn .dcedi iax ixacl zeywdl dkiynn `xnbd
 dwixfl leqte dndad zzin xg` `veiy  

lkn `ed zivnzd mcy oeike ,dwixfl xyky ,ea z`vei ytpdy mca
`ed ixd ,jtyp enc lky oaxw eze`n xyk mc mb yiy s` ,zepaxwd

.aexa lhae herin
:`xnbd zvxzn  ezhiyl y 
  ,ezlik` xeqi` iabllke`d  

,dyrz `l xeqi`a   mb ok m`e 
.dwixfl xyke ,mc iexw zivnzd mcy dcedi iax xaeq oaxw iabl

:`xnbd dgec       
zivnzd mc  (`i fi `xwie)    

    wxy yexcl yie   
  mc la`      oiprl 

dliren ji` ,leqt zivnzd mc dcedi iaxl s`y oeike ,dxtk
.ezwixf

:xg` ote`a zvxzn `xnbd     
  mc oi` okle ,lha `l epina oine cg` oin mdy meyn 

oeike ,ea axern `edy xykd mcd z` lqet dwixfl leqty zivnzd
.ezwixf dliren ezexyka x`yp `edy

di`x dcedi iax `ian da ,`ziixad jynd z` d`ian `xnbd
:eixacl   ,minkglmiwxef eid `ly 

,jtypy mcdneidz` [minzeq]gqtd axra 
elkeiy ick edf i`ce ,oexcw lgpl dn`d jxc mincd e`vi `ly

.jtypy mcdn jk xg` wexfl df oi` ,dcedi iaxl minkg 
y meyn `l` ,mrhd     

[mdikxa] 
cvik :`xnbd dywn .`ziixaay minkg ixac z` zxxan `xnbd

,mca mdikxa cr ekliy mipdkl `ed gayy minkg exn` 
ixde  zlqet mipdkd ilbx oial dtvxd oia dvivge 

mzcear z`(:eh lirl)df mc :`xnbd zvxzn .   
      mdyk 

mdyk j`   
:dywne `xnbd dkiynn   ixde  
,mca mdicba miklklzn   odkd ly 

,hiha miklkeln      
uxzle xnel dvxz m`e z` midiabn mipdkd eidy  

,mca eklklzi `ly mdicbadxeza xn`p(b e `xwie)Wale' §¨©
zaizn yexcl yie ,'ca FCn odMdcbad `diy  ©Ÿ¥¦©

  .mdicba z` diabdl mileki mipdkd eid `le 
onfa mca mipdkd mikled eidy minkg zpeek oi` :`xnbd zvxzn

`l` ,dpedk icba zyial dkixvd dceardonf  
,mxihwdl ick  .dpedk icba dkixv dpi`e 

:`xnbd ddnz,dcear dpi` yakl mixa` zkled m`d  
dxeza xn`p(bi ` my)      

 .dpedk icbaae odka `l` dxyk dpi`ezvxzn 
:`xnbdepiid ,mca mikled mipdkd eidy dnonf 

   .dpedk icba dkixv dpi`e 
mipdkd ekliy xeq` did zeceard lkay ok m` ,`xnbd zxxan

,mca  dceard onfa mikldn mipdkd eid ji`  
dxfrd dzide dxebq dn`d dzid xy`k ,dpedk icba dkixvy

:`xnbd daiyn .mca d`ln mikldn mipdkd eid  
eid j` ,dtvxd on zedeab eidy ze`ahvi` lr dceard onfa
cearl mipdkd milekie ,dtvxdn wlg eidiy ick mipa` oipa zeieyr

.mdilr micner mdyk


mcewd wxta x`azp(:fk)zeceard x`yn zg` dyerd e`] hgeydy

ueg eixeni`n xihwdl e` gafd xyan lek`l zpn lr [zexiznd
mihxt dtiqen ef dpyn .gafd z` lqet ,enewnl ueg e` epnfl

.df oipra mitqep
zpn lrenewnl ueg e` epnfl ueg 

,mixhwen zeidl mpicy mixeni` epiide 
enewnl e` epnfl ueg,minly xya oebke 

oaxwdlk lv` ezrc dlha ie`x epi`y xaca ayigy oeiky 
.daygn ef oi`e mc`zlik`n miaygn ezrcly 

.mc` zlik`l gafn zlik`ne gafn zlik`l mc`
zpn lr hgeyd :leqt zaygn ly xeriyd edn zx`an dpynd

enewnl ueg e` epnfl ueg[xya]ok 
hgeyd[mixeni`] 
 


:zelqet opi`y zetqep zeaygn 

,xya ea lyazpy wxn `ede± 
ileya mi`vnpd xyad ly zewc zekizge oilaz ly zaexrz

,dxcwd,dlik`l ie`x epi`e dyw `edy ,x`evd cib ± 
 

[ueg e`]oaxwd,dlik`l miie`x mpi`y oeiky 
.zlqet dpi` mda dlik` zaygn 

eixeni` lr e` exya lr ayigy ici lr lebit gafd dyrp m`y
,zxkn xeht dl`d mixacdn lke`d ,lbtzpe epnfl ueg zaygn

meyn mzlik` lr miaiig oi`ie`xd onfd xg`l exzep m`y 
,zxkn xeht mdn lk`e ,oaxwd zlik`lmeyn mdilr miaiig oi` 

.zxkn xeht sebd z`neha mlk` m`y 
zpn lrdirnay xaer ± 
xaerl aiaqn deedznd wizxp ±epnfl e` enewnl 

miqe`n `ilye lilyy meyn mrhde .xyk `ede ,oaxwd z` 
mlke`l jxc oi`e mc` ipa lv`.

zpn lronf ueg e` mewnl 
.oaxwd sebn opi`y meyn 

lym`y 
alg dzye ,epnfl ueg zaygn ea ayigy ici lr lebit oaxwd dyrp

xwd ly`le oaxwd sebn mpi`y meyn ,xeht ,eivia z` lk` e` oa
,enr elbtzpmeyn mzlik` lr aiig epi` okmeyn aiig epi` 

.[sebd z`neha mlk` m`] 
:dpynd ixac oiprn oic `ian xfrl` iax 

,epnfl ueg xihwdl e` lek`l zpn lr ehgyy epiide 
s`sebn `ed lilyy meyn ,mrhde ,zxk aiig epnn lke`de 

m` la` .llka lilyd s` gafd lr lebit my lgy xg`ne gafd
lbit,epnfl ueg lilyd on lek`l zpn lr hgyy 

`l lily lek`l ayig m`y epizpyna epipyy enke 
`vnpe lily milke` mpi` mc` ipa aexy meyn ,dfa mrhde ,lbit
lr gafd lbtzp m` mle` .lek`l ekxc oi`y xac lek`l ayigy

.zxk eilr aiig ,lily milke`y miyp` yiy oeik ,xg` xac ici


:xfrl` iax jiynnser wlny ,ser ly [x`evd cib] 

serd lbtzp ,dlik`l ie`xe jx `edy ,ely ll`d on lek`l zpn lr
enr cgie ,ef daygnaaiig dpnn lke`de ,wtf ± 
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קכט        

          
      

           
             

     
     

     
       

     
     

      
     

   
       

    
    

      
   

     
     

       
    

      
     
  

     
   

     
      

    
   

    
     

     
       
      
      
      

     
    

     
      
       

   
    

   
     

   
      
      
      

     
     

      
                           

                          
                         

                       
      

























































































































             

              

           

            

        

      

      

      

       

       

       

       

      

       

       

        

      

      

       

       

      

       

       

      

     

       

      

       

      

       

        

     

     

   

       

      

     

       



    

   

      

      

       

      

      

     

      

      

        










































































































        
        
       
       
       
        
        
          
         
       
       
         
      
       
       
       
       

         
       

      
       
       
      
        
       
        
       
       
       
        
       
        

      
       
       
       
       
        















































































זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



קל       

           
              

       
         

      
      
      
      
       
     
     

   
    
     

   
      
      
      

    
    

   
      
     
      
     
      
      
        

     
    

      
      
      

     
       
      
       
      
       
       
       
      
      
      
       
       

                       
                       

                        
                       

                    
                     

                         
                           

                        
                       

                         
                         

                        
                         

                         
                        

                      
































































































































            

             

               

            

      

 

      

      

     

      

       

      

     

    

       

      

        

      

       

      

     












































       
     
      
        
       
         
        
      
       

       
     
     
        
              
               

                
                
                
              
               
              
                
             
              
              
               

               
             

              
              
           

































































זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

             

lbit `l xyaa ayig m` `weecy ,xg` ote`a wiicl ozip 
,xgnl mxihwdl  `l xyad la` 

mixtd xya la` ,lbtl leki `edy xac `l` lbtzn oi`y ,lbtzp
s` dlik` zaygp dpi` ,lbtl oiprl dlik` zaygp ezlik` oi`y

.xfrl` iaxk `lce ,lbtzdl oiprl
:xfrl` iaxl di`x d`ian `xnbd dpyna epipydlirn) 

(.h,      
yke epked ± ly erbn mc` ± 

miakekd z`v cr ixnbl xdhp epi`y ,lahe `nh didyly erbn 
 z` `iaiy cr ixnbl xdhp `ly rxevn e` af ± 

,ea mixen`d zepaxwd`le dlild mdilr xary ici lr ± 
:`xnbd zwcwcn .xwead cr mzevn dzyrp oi` ike ± 

efd dpild ,lqtp ol m`y    
dpila xyad lqtpy oeik ±  ok mb lqtp ± 

ayig m`y ,mixeni` ly epnfl ueg zaygna epiide ,dpil zaygna
.mixtd xya lbtzp xgnl mxihwdl

:`xnbd dgeca xaecn ,mixtd xya zpila `le 
.lebit zaygn df xyaa legl lekiy o`kn cenll oi` okle

wn `xnbde :digcd lr dy ay ef dpyn ly 
[mitxypd mixirye mixt]    mewna ± 

xirl uegn mztixy  dyrie xyad sxyiy cr ± 
,ea milren oi` aeye ezevn dzyrp xak f`y ,mingt 

epiid ,dpil oipra zxacny `yixd mby cnlp jk jezne ± 
.mixeni` zpil `le

:`xnbd daiyn ,`id di`x ike ±   
,epiipr itk yxtzn dpynd ly wlg lk ±a 

a 
:[gafd mr milbtzn `ilye lilyy] xfrl` iax ixac lr dywn dax

  ,`ziixaa epipy  m`y 
,gafd z` lbtn epi` mpnf xg`l mxihwdl e` mlke`l ayig

,lebit mdilr lg oi`e ±    
   ,xya ea lyazpy± 

ileya mi`vnpd xyad ly zewc zekizge oilaz ly zaexrz
dxcwd,ie`x epi`e dyw `edy ,dnda ly x`evd cib ± 

,dlik`l,serd ly wtf ±   
    dawpd iccay alg ± 

         
 ,[zxkn xeht el` mixacn lk`e lebit gafd dyrp m`] 

e,zxkn xeht mdn lk`e ,ie`xd onfd xg`l exzep m`y 
,zxkn xeht sebd z`neha mlk` m`yxihwnd ± 

 dxfrl uegn .zxkn yexitd oi` ike ± 
y z`    lbtzp m` ± 

ixacl dxizq `ide .zxk mzlik`a ypridl el` elbtzp `l gafd
.gafd lbtzpyk milbtzn d`xene `ily lilyy xn`y ,xfrl` iax

:`xnbd zvxzny ,`ed `ziixad yexit    
   mpi` ,epnfl ueg el`a ayig m`y 

md mb ,gafd lbtzp m` mpn` .llk daygn ef oi`y ,milbtzn
:`xnbd dywn .llka dyw a`ziixa ly 

,ef        siqed recn ± 
oi`e milbtn oi`y el`e ,`yixa epipy xak `ld ,z`f `pzd
lr `l milbtzn mpi`y cnll xeziid `a jgxk lr `l` .milbtzn

:`xnbd zvxzn .gafd ici lr `le mnvr iciz`ay 
epipyy dn ,`ziixad oeyla wcwcl    

   .ziyily mrta   ab` ± 
oic zepyl `pzd dvxy  mbe dn 

,dipyd mrta lebit oic `pzd dpyy  ab` ± 
y oicd z` zepyl dvxy  ,xeht   

   
:xfrl` iaxk giken `ax     epizpyna 

zn `ilye lilyyepipyy ,milbtn `le milbt 

         
       ,dpye xfge ± 
       zlik` 

 rnyne   lebit meyn mdilr 
,gafd lbtzp m`   ,milbtzn `ilye lilyy 

y ,`ed weligd ,milbtzn mpi`y lirl `ziixaa epipyy dne
epiid ,milbtzny eepiid ,milbtzn mpi`y 

zaygn  
:lirlc `ziixal jiiyd oecip d`ian `xnbd (.ct onwl), 

`l ,leqt xac eilr dlr m`y ,mileqtd z` ycwn gafndy s`y
elit` `l` ,df oic mda xn`p `ly mileqt mpyi ,xhwei `l` cxi

raxpde raexd oebke ,epnn ecxi gafnd lr elr m`ok  
la` ,minkg ixac    lr elr m`y 

e .ecxi `l ,gafnd        
  minend lka  mexw ± 

,oird z` dqknd dligzkls` okle 
opgei iax .ecxi `l gafnd lr elr m` la` ,xenb men `ed dndaay

:siqen    minen ilra eid m` la` 
iax dcen ,eycwedy iptlmdilr dlg `ly meyn ,ecxiy `aiwr

.mlern gafn zyecw       
      s`e ,cxze 

dlerl deyicwdy dawp znda iabl ,ser zlera dxyk dawpy
oi` ixdy ,dfn lecb men jl oi`y ,dycwdl dnen mcwk aygp

.mixkfn `l` d`a dler
:opgei iax lr dywn `xif iax  epipy lirl `ziixaa 

lily iabl   lily lr `weecy rnyne 
,daxwdl ie`x epi`y meyn ,xeht [xaerd `ede] la` ± 

,en` lr   ,aiig m`d xyan xihwndy 
 .xhwen xyad dlera wx ixdy   

        ,xnel yi ok m` 
 ,ef `ziixa zipyp in zhiyl ±  oeiky 

axwidl `id die`xy `vnp ,cxz `l gafnd lr dzlr m`y xaeqy
,aiig uega dxihwd m` okle ,mipta  `aiwr iaxy 

dawp zlery dcen  ,dyw mlek ixde 
recne ,carica elit` mipta xhweny dawp xya mey oi`y micen

.uega eilr miaiig
:`xnbd zvxzn,jk `ziixad z` x`a ±   

    ze`ay z`hg e` minlya xaecne 
:`xnbd dgec .dawp  xyan xihwny rnyne 

,lilyd  yi en` zxhwd iabl wiicl mi`ayke ± 
ok m`e ,[dixeni` z` `le] dxya z` xihwny ,dnecd ote`a wiicl

:uexizd z` zpwzn `xnbd .dlera xaecn jgxk lr 
,`ziixad z` x`ae [lily ly mialg] 

,mipta miaxw mpi` lilyd ixeni`y meyn  
en` ly mixeni`dn xihwd m` la` ±z`hga xaecne 

.dawpn mi`a mdy ,minly e`


x`y oaxwa zeyrl dceard zrya aygnd oica zwqer dpynd

:mixeq` mixac    lk lk z` 
 oixeni`d z` xihwi `ly e` mcd z` wexfi `lye 

,llk  ,jka mlqetle dxfrl  z` 
oaxwd  

dcen dcedi iax mb mday] mitqep daygn ipte` d`ian dpynd
gafd z` hgy :[lqtp oaxwd oi`y  einc z` wexfl ± 

  e` ,minc ozn mewn df oi`y  oi`y 
,dwixfl ie`xd mewn dfayig m` ok mpicy mincd 

zeidl `xwiqd hegn,`xwiqd hegnok 
,jtidl    wexfl ayig m` okmincd 



















































































































































































































































קלי              

lbit `l xyaa ayig m` `weecy ,xg` ote`a wiicl ozip 
,xgnl mxihwdl  `l xyad la` 

mixtd xya la` ,lbtl leki `edy xac `l` lbtzn oi`y ,lbtzp
s` dlik` zaygp dpi` ,lbtl oiprl dlik` zaygp ezlik` oi`y

.xfrl` iaxk `lce ,lbtzdl oiprl
:xfrl` iaxl di`x d`ian `xnbd dpyna epipydlirn) 

(.h,      
yke epked ± ly erbn mc` ± 

miakekd z`v cr ixnbl xdhp epi`y ,lahe `nh didyly erbn 
 z` `iaiy cr ixnbl xdhp `ly rxevn e` af ± 

,ea mixen`d zepaxwd`le dlild mdilr xary ici lr ± 
:`xnbd zwcwcn .xwead cr mzevn dzyrp oi` ike ± 

efd dpild ,lqtp ol m`y    
dpila xyad lqtpy oeik ±  ok mb lqtp ± 

ayig m`y ,mixeni` ly epnfl ueg zaygna epiide ,dpil zaygna
.mixtd xya lbtzp xgnl mxihwdl

:`xnbd dgeca xaecn ,mixtd xya zpila `le 
.lebit zaygn df xyaa legl lekiy o`kn cenll oi` okle

wn `xnbde :digcd lr dy ay ef dpyn ly 
[mitxypd mixirye mixt]    mewna ± 

xirl uegn mztixy  dyrie xyad sxyiy cr ± 
,ea milren oi` aeye ezevn dzyrp xak f`y ,mingt 

epiid ,dpil oipra zxacny `yixd mby cnlp jk jezne ± 
.mixeni` zpil `le

:`xnbd daiyn ,`id di`x ike ±   
,epiipr itk yxtzn dpynd ly wlg lk ±a 

a 
:[gafd mr milbtzn `ilye lilyy] xfrl` iax ixac lr dywn dax

  ,`ziixaa epipy  m`y 
,gafd z` lbtn epi` mpnf xg`l mxihwdl e` mlke`l ayig

,lebit mdilr lg oi`e ±    
   ,xya ea lyazpy± 

ileya mi`vnpd xyad ly zewc zekizge oilaz ly zaexrz
dxcwd,ie`x epi`e dyw `edy ,dnda ly x`evd cib ± 

,dlik`l,serd ly wtf ±   
    dawpd iccay alg ± 

         
 ,[zxkn xeht el` mixacn lk`e lebit gafd dyrp m`] 

e,zxkn xeht mdn lk`e ,ie`xd onfd xg`l exzep m`y 
,zxkn xeht sebd z`neha mlk` m`yxihwnd ± 

 dxfrl uegn .zxkn yexitd oi` ike ± 
y z`    lbtzp m` ± 

ixacl dxizq `ide .zxk mzlik`a ypridl el` elbtzp `l gafd
.gafd lbtzpyk milbtzn d`xene `ily lilyy xn`y ,xfrl` iax

:`xnbd zvxzny ,`ed `ziixad yexit    
   mpi` ,epnfl ueg el`a ayig m`y 

md mb ,gafd lbtzp m` mpn` .llk daygn ef oi`y ,milbtzn
:`xnbd dywn .llka dyw a`ziixa ly 

,ef        siqed recn ± 
oi`e milbtn oi`y el`e ,`yixa epipy xak `ld ,z`f `pzd
lr `l milbtzn mpi`y cnll xeziid `a jgxk lr `l` .milbtzn

:`xnbd zvxzn .gafd ici lr `le mnvr iciz`ay 
epipyy dn ,`ziixad oeyla wcwcl    

   .ziyily mrta   ab` ± 
oic zepyl `pzd dvxy  mbe dn 

,dipyd mrta lebit oic `pzd dpyy  ab` ± 
y oicd z` zepyl dvxy  ,xeht   

   
:xfrl` iaxk giken `ax     epizpyna 

zn `ilye lilyyepipyy ,milbtn `le milbt 

         
       ,dpye xfge ± 
       zlik` 

 rnyne   lebit meyn mdilr 
,gafd lbtzp m`   ,milbtzn `ilye lilyy 

y ,`ed weligd ,milbtzn mpi`y lirl `ziixaa epipyy dne
epiid ,milbtzny eepiid ,milbtzn mpi`y 

zaygn  
:lirlc `ziixal jiiyd oecip d`ian `xnbd (.ct onwl), 

`l ,leqt xac eilr dlr m`y ,mileqtd z` ycwn gafndy s`y
elit` `l` ,df oic mda xn`p `ly mileqt mpyi ,xhwei `l` cxi

raxpde raexd oebke ,epnn ecxi gafnd lr elr m`ok  
la` ,minkg ixac    lr elr m`y 

e .ecxi `l ,gafnd        
  minend lka  mexw ± 

,oird z` dqknd dligzkls` okle 
opgei iax .ecxi `l gafnd lr elr m` la` ,xenb men `ed dndaay

:siqen    minen ilra eid m` la` 
iax dcen ,eycwedy iptlmdilr dlg `ly meyn ,ecxiy `aiwr

.mlern gafn zyecw       
      s`e ,cxze 

dlerl deyicwdy dawp znda iabl ,ser zlera dxyk dawpy
oi` ixdy ,dfn lecb men jl oi`y ,dycwdl dnen mcwk aygp

.mixkfn `l` d`a dler
:opgei iax lr dywn `xif iax  epipy lirl `ziixaa 

lily iabl   lily lr `weecy rnyne 
,daxwdl ie`x epi`y meyn ,xeht [xaerd `ede] la` ± 

,en` lr   ,aiig m`d xyan xihwndy 
 .xhwen xyad dlera wx ixdy   

        ,xnel yi ok m` 
 ,ef `ziixa zipyp in zhiyl ±  oeiky 

axwidl `id die`xy `vnp ,cxz `l gafnd lr dzlr m`y xaeqy
,aiig uega dxihwd m` okle ,mipta  `aiwr iaxy 

dawp zlery dcen  ,dyw mlek ixde 
recne ,carica elit` mipta xhweny dawp xya mey oi`y micen

.uega eilr miaiig
:`xnbd zvxzn,jk `ziixad z` x`a ±   

    ze`ay z`hg e` minlya xaecne 
:`xnbd dgec .dawp  xyan xihwny rnyne 

,lilyd  yi en` zxhwd iabl wiicl mi`ayke ± 
ok m`e ,[dixeni` z` `le] dxya z` xihwny ,dnecd ote`a wiicl

:uexizd z` zpwzn `xnbd .dlera xaecn jgxk lr 
,`ziixad z` x`ae [lily ly mialg] 

,mipta miaxw mpi` lilyd ixeni`y meyn  
en` ly mixeni`dn xihwd m` la` ±z`hga xaecne 

.dawpn mi`a mdy ,minly e`


x`y oaxwa zeyrl dceard zrya aygnd oica zwqer dpynd

:mixeq` mixac    lk lk z` 
 oixeni`d z` xihwi `ly e` mcd z` wexfi `lye 

,llk  ,jka mlqetle dxfrl  z` 
oaxwd  

dcen dcedi iax mb mday] mitqep daygn ipte` d`ian dpynd
gafd z` hgy :[lqtp oaxwd oi`y  einc z` wexfl ± 

  e` ,minc ozn mewn df oi`y  oi`y 
,dwixfl ie`xd mewn dfayig m` ok mpicy mincd 

zeidl `xwiqd hegn,`xwiqd hegnok 
,jtidl    wexfl ayig m` okmincd 



















































































































































































































































קלב             

[lkiday] iniptd gafna ±,oevigd gafna ±ok 
  ayig e`mipdk,exya z` 

e`mipdke` ,eixeni` z`mipdk 
,exya z`ayig m` okmipdkz` 

e` ,eixeni` oaxw lye`  
[gqtdn],ekxev lk ielv epi` ±ayig m` ok ly 

gafdmigafoaxwd el` lka   
       ayigy 

mda .xg` oaxw myl mzcear z` dyr `l` 


,xgnl eixeni` z` e` enc z` gipdl ayig m`y epizpyna epipy
`xnbd .lqet dcedi iaxe mixiykn minkg ,uegl m`ivedl e`

:dcedi iax ly exewn z` zxxan   lqety 
.gepid zaygna     miweqt ipy ± 

miaezk   gqt oaxw oipra  
  (i ai zeny)  dcez oaxw iab  

  (eh f `xwie)`l` ,ef dxdf` dltkp recne ,  
 ,oiprd ly etebl jxvp ipyd weqtd oi` m` ,xnelk 

xeq`y cnll,xgnl oaxwdn gipdledyxte  
z` lqet `edy ,xgnl epnn gipdl aygnd lr cnll `ay 

.ef daygna oaxwd
:xzein ipyd weqtd oi`y dywn `xnbdly xnel xyt` ik 

  'xwea cr epnn gipi `l'](my `xwie)[  
   `ed jxvp `ld ±xn`p ,`ziixaa 

(my `xwie)   EPOn giPi `l lk`i FpAxw mFiA §¨§¨¥¨¥Ÿ©¦©¦¤
`xwnd zehytn 'xwA cr     ©Ÿ¤

:`ziixad zl`ey ,caladnda yixtdy `ede] dcez ly 
z`vnp jk xg`e ,dizgz zxg` yixtde ,dca`pe ,dcez oaxwl

,[gafnl daxwe 'dcez itilg' z`xwp dipyd ,dpey`xdly 
,dcez,gafnl miaxw el` lky ,dcezlk`idl mpicy 

,cala dlile meil  ,`id zxzein ef dline 
.l"pd dyxcl d`ae ,'lk`i eneia ezceze' aezkl did witqn ixdy

:`ziixad dkiynn  meil `l` milk`p mpi`y 
,dlile  ,`id zxzein ef dlin mby  

   ±,xyr drax` mei zbibg  
.dyxcl d`a ef dlin mby    

 ,dlile meil `l` milk`p mpi`y   
:`ziixad zniiqn     .'xwA cr EPOn ¦¤©Ÿ¤

:`xnbd zvxzn onf lr cnll `l` `a ipyd weqtd oi`y 
,zepaxw x`y ly mzlik`   aezky enk 

,mixzepd x`yaxn`e epeyl z` dpiy recne ± `l` 
y ,dyxc myl ok xn`p   ynn  

 .ef daygna elqet ,xgnl epnn gipdl ayig m`y 
:zncewd dyxcd z` dgec `xnbdiabl xacd ayein ok` ± 
ayig m`y dcedi iax xn`y dn,oaxwd z` lqet xgnl 

`l' weqtdn z`f yexcl ozipy'giPi(eh f `xwie)iabl la` ,lirlcke , Ÿ©¦©
aygndiax lqt dfa mby ,mnewnl ueg eixeni` e` enc 

,epizpyna dcedi  weqtd eze` oiprn df oi` ixd 
.llk

:zeywdl dtiqen `xnbdzn`a ixdy   
n e` gipd m`y oeiky xaeq `l` ,weqtd ieaixn epi`e 

,d`ved e` gepid zaygna mb lqtp ,oaxwd lqtp `ived
,`ziixaa   ,minkgloi` ike ±  

 mcl [oaxwd]zriwya lqtp mcy 
`xaq oky xg`ne ,oaxwd z` xizdl dxyk dwixf o`k oi`e ,dngd

y `id    :`xnbd dwiqn  
   

e` ,enewna `ly mcd z` wexfl ayig m`y epipy dpynd jynda
mixeq`d mixaca zeaygn ipte` dnk cere mi`nh edelk`iy
`xnbd .dfa dcen dcedi iax s`e ,lqtp oaxwd oi` ,zepaxwa

:dcedi iax ly ezxaq dfa zkiiy `l recn ,dywn  
 miiepnd mixacd lka dcedi iax welgi `l recne ± 

z` lqetd xac zeyrl ayigy lky `id `xaq ixdy ,dpyna
.ef daygna oaxwd lqtp ,oaxwd

:`xnbd zvxzn cg`e cg` lka xnelk .welgi dna ± 
iax lqt `l dzngny daiq dpyi ,dpyna mixkfend mixacdn
dcedi iaxl ie`xy jzrc m` :zx`ane `xnbd zklede .dcedi

welgiy         
epnn lke` e` eizenvr z` xaeyy ici lr lqtp gafd ike ± 

elqet epi` ok zeyrl aygnd s` jkitle ,lqtp epi`y i`ce ixd ,`p
.ef daygna

a m`e   exya z` z` 
,eixeni`   ezkldk mcd wxfp xak ixde 

ici lr zevxln rxtnl lqtp oaxwd oi`e ,jka milrad extkzpe
dpi` daygnd mb ,oky oeike .eixeni`a e` exyaa epick `ly eyry

.zlqet
a m`e exya z` ,eixeni` z` 

dfa mb   
:sqep uexiz   `l ixd ,xacd ecia ike ± 

lek`l e` dxiara gafnl aixwdl milxre mi`nh mipdk el ernyi
.mixg`a ielzd xaca daygn ezaygn oi` jkitl ,dxiara miycw

a dcedi iax welgiy ie`xy xn`z m`e   
   (.gr onwl)   epina oiny 

mc ly lecb ilk jeza xyk mc hrn axrzp m` s` okle ,lha epi`
mcd aexiry oeike .dwixfl dxyk ef zaexrz ixde ,lhazp `l ,leqt

.zlqet dpi` aexir zaygn s` ,lqet epi`
a welgiy xn`z m`e mincd   

mipzipae     lirl(.fk) 
     mewna gafna mcd zwixf ± 

ribd mipt lk lry oeik ,ie`xd dnewna dwixfk zaygp ie`x epi`y
.gafnl mcd

:`xnbd dywndcedi iax welgie ±   
    `ly dwixfy it lr s`y 

uega mipzipd minca leqtl yi oiicr j` ,`id dnewnak dnewna
z` qipkde ,z`hg oaxw df did m` ixdy ,xg` mrhn mipta mpzpy

aezky enk ,oaxwd lqtp ,lkidl dnc(bk e `xwie)xW` z`Hg lke'§¨©¨£¤
.'sxVY W`A lk`z `l WcTA xRkl crFn ld` l` DnCn `aEi¨¦¨¨¤Ÿ¤¥§©¥©Ÿ¤Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥

:`xnbd zvxzn  enewnl ueg zaygn oipray 
dyeilr aygny    

df llka oi`e ,ea zbdep mzyely zevn didzy xnelk 
zwixfl `ed ie`x zena xzid zryay ,dxfrl ueg ly mewn `l`
mcd z` wexfl aygnd la` ,mixeni` zxhwdle xya zlik`l mcd
ef daygn oi` ,'enewnl ueg' `edy s` ,lkida mixeni` xihwdl e`

.zlqet
:uexizd z` zegcl dqpn `xnbd  el yi ike ± 

  qipkdl aygnd jk meyne yleyn mewn jixvy 
,lqet epi` lkidl z`hg mc,`ziixaa   

xn`p(` fi mixac)mEn Fa didi xW` dUe xFW Lidl` 'dl gAfz `l'Ÿ¦§©¡Ÿ¤¨¤£¤¦§¤
lMsiqedy dnae ,minen ilra hegyl `ly dxdf` `ide ,'rx xaC Ÿ¨¨¨

xn`e aezkd      df mby 
,dxdf`d llkadaix ok   xnelk 

aezkd cnil ,lkidd jezl dnc z` qipkdl dzhigy zrya ayigy
`idy

eixacn mixzqp d`aedy `ziixaa dcedi iax ixacy dywn `xnbd
:xg` mewna     el oi` ike ± 







































































































































































































































המשך בעמוק דמק



קלג        

        
         

           
             

     
     

    
      
       

     
    

     
     

    
    

     
     

      
     

      
    

    
      
      

    
     

      
     
     

   
      
        

     
    

     
     
     
     
      
     

     
    

       
     

      
     

      
     
     
     
      

     
      

        
    

     
      
      

                        
                   



























































































































            

       
            

              

     

       

        

       

     

     

       

       

      

       

       

      

      

         

      

     

       

      
       

      

      

      

     

       

     
        

      

   

      

       

       

        

      

   

      

      

       

       

       

       

     

       

        

       

       

       

      

       

       

       

    
















































































































      
    

       
       
       

       
        
         
        
        
       
      
       
        
       
         
          
      
       
         
        

         
       
        
      
     
        
        
        
       
       
       

         
        
       
       
        
        
          
        

             




















































































זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שלישי - כל הפסולין דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

             

 ,zewln,`ziixaa     
   ,zewln [ok xacd oi`y] 

      mEn Fa didi xW`   £¤¦§¤
(` fi mixac),  ielb men lr ± lra hgy m` 
,dfk menoi`e ±      

ly zehiy od zexzeqd zeziixad izy :`xnbd zvxzn 
  mexca z`hg hgeyd m`d ezrca ewlgpy 

.e`l lr xaer
llkepnfl ueg zaygn ayigyk `l` lebit dyrp oaxwd oi`y `ed

ayig m` la` ,zxg` leqt zaygn dceard xcqa axir `le
ayig dipyd dcearae ,mewnl ueg zaygn dpey`xd dceara

yxetn df llk .lebit df oi` ,epnfl ueg zaygn(:hk lirl)iabl
m`y] z`hge gqta enyl `ly zaygn oke enewnl ueg zaygn

.[lebit dyrp epi` ,onfl ueg zaygnl el` zeaygn encw
:lebit icin d`iven gepid zaygn mb m`d dpc `xnbd 

   xgnl mcd z` gipdl ayiga 
[oaxwd z`]lek`l zpn lr dipy dceara ayig m` 

gepid zaygna oaxwd lqtp xaky mixne` `le ,epnfl ueg exyan
x`yn gepid zaygn dpey dfae .lebit zaygn ea legz `le

.leqt zeaygn
:`a` iax ixacl di`x `ian `ax  ,ok xacdyixd 

lk,xgnl enc z` wexfl zpn lr hgeyy   
 dyer [dhigyd zryay] lebit zaygn oi` xnelk 

eaxwiy cr lebit dyrp epi`y ,oicd `ed oky ,mcd wxfiy cr myex
eixizn lk(:gk lirl)zncewy leqt zaygn dpyi dxe`kl df itle ,

gipiy ezaygna lelk ,xgnl enc z` wexfl ayigyk ixdy ,lebitl
lqtp xaky `vnpe ,zlqet gepid zaygne ,xgnl enc lk z`
legi `l mcd z` wexfiyk aeye ,lebit ea lgy iptl cer oaxwd

,ok iptl xg` leqt ea didy xg`n lebitdmixne` oi` df lk mr 
`l` okd`a ±   zaygny gkene 

.leqt zeaygn x`yk dpi` gepid
:dgec `xnbd ,wlgl yiy ,di`x ef oi` ±   
 ayigy ,`id zg` daygn lebit zaygn oipra my ± 

ef oi` xgnl enc z` gipiy dfa lelky s`e ,xgnl enc z` wexfl
dzid `ide ,dpey`xd ezaygnn dpiy `ly `vnpe zcxtp daygn

la` ,lebit myl  ayig dhigyay o`k la` ± 
izy xgnl exya z` lek`l ayig dlawae xgnl enc z` gipdl
okzie ,lebit zaygn `le leqt zaygn `id dpey`xde ,od zeaygn

.dixg`ly lebit zaygn legz `ly
ax:`a` iax ixac z` dgec `ped    

ayig ,`ziixaa epipy mincd hegn] 
[`xwiqdmipzipd z` e` zeyrl ayig m` 

okoaxwd ,[meia ea ,xnelk]epizpyna epipyy enke 
jk xg` m`e ,lkd ixacl z` lek`l dipyd dceara 

exya oaxwd   dceara ayig m`e 
exya z` lek`l dipyd oaxwd   

dlrnl mipzipd z` ozil ayig dpey`xd ezaygna m`e 
dhnloaxwdxgnl mcd z` gipdl ayigy meyn 

zaygnejk xg` m`e ,dcedi iax zrcke ,zlqet gepid 
xyad z` lek`l dipyd dceara     

oaxwd   zaygna lebit dyrp epi`y mrhde 
zaygnl dncwy gepid zaygna oaxwd lqtp xaky meyn ,onfd
x`yk dpic ,gepid zaygny gkene .eilr lebitd lg `l aeye ,onfd
dyrp oaxwd oi` ,onfd zaygnl `id dncw m`y ,leqt zeaygn

:`xnbd zniiqn .lebit   
:dycg `xnin d`ian `xnbd     

 gafd zcear zrya  xg`n 
epnn lke`de ,lebit dyrp oaxwd onfl ueg zaygn ea ayigy

`vnp miycw zlik`a mixeq` mi`nhy oeiky mixne` oi`e .zxk
,ztqep leqt zaygn o`k dzid epnfl ueg dlik` zaygn calny

.lebit icin ef daygn `iveze
:`cqg ax ixacl di`x `ian `ax   ixd  

  ,dlik`l ie`x epi` ±  df lk mre ± 
xgnl elke`l zpn lr dhigya ea aygnyk.lebit dyrpe 

:di`xd z` dgec `xnbd c ,wlgl yiy   
`vnpe ,dwixfd ici lr ie`x xyad dyrpe mcd z` wxef myy ±

la` ,ie`xd xac lek`l ayig xgnl elke`l ayigyky 
 die`x efd dlik`d oi` ,mi`nhl dlik` oipra o`k ± 

.llk
:ztqep `xnin d`ian `xnbd    ± 

eita dfd xacd did xecq    oaxw 
 ,ezevnl oiicr ie`x epi`e   ± 

inglay mipin drax`n odkl zenxzpd zelg rax` yixtd `ly
mewn lkn ,milra zlik`l oiicr zeie`x opi` od mbe ,dcez

  aiig sebd z`neha mdn lk` m`y ,epiide 
`ed llky it lr s`e ,zxk(:dk zegpn)z`neh meyn miaiig oi`y

lkn ,mixedh zlik`l exzed xaky miycw zlik` lr `l` sebd
exzedk miaygp ,mcd wxfp xaky oeik ,dcez ingle gqt oaxw ,mewn
.enxeiy cr dcezd zelge ilv `l` lk`p gqt oi`y s` ,mixedhl

:xen`d oicl di`x `ian `ax  ,oicd `ed oky 
WtPde' sebd z`neha miycw zlik` oipra xn`p ,`ziixaa §©¤¤

dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXd gaGn xUA lk`Y xW £̀¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤§ª§¨¨¨§¦§§¨
'diOrn `edd WtPd(k f `xwie)milinde , e`ae ,od zexzein ©¤¤©¦¥©¤¨

epiide ,deabl dlery xac zeaxl   
aeigg ,sebd z`neha mdn lk` m`y.zxk aii  

  mixeni`   ,mixhwen zeidl mpic ixdy 
mewn lkn         

  enxed `ly dcez ingle dlved `ly gqty s` ± 
,dlik`l mie`x mpi`   

:di`xd z` dgec `xnbd     
mcd zwixf xg`l daiig okle ,gafna dxhwdl mie`x ± 

,sebd z`neh meyn dxezd mda`ivedl yiy okzie ± 
df llkn        

    xyt`esebd z`neha mdn lke`dy 
zxkn xeht         

     

   

    
wxtazecearn zg` ziyrp m` .lebit ipic x`al `pzd jiynn df

zifk lek`l ayig dceard zryay ,enewnl ueg zaygna oaxwd
on lke`de ,leqt oaxwd ,aezkd rawy mewnl uegn oaxwd xya on

e`la xaer xyadxyad on zifk lek`l dceard zrya ayig m`e
elit` epnn lke`de ,lebit dyrp oaxwd ,aezkd rawy onfd xg`l

zxk aiig epnf jeza`l` ,lebit xeqi`a oaxw rawp `l mpn`
leqt zngn oaxwd lqtp m` la` ,xg` xac zngn lqtp `lyk

lebit dyrp `l ,xg`.zxk aiig epi` epnn lke`de


lr zewixf izy onc miperh oevigd gafnd lr miaxwd zepaxwd aex
zepxw rax` lr zepzn rax` oerhy z`hg oaxwn ueg ,gafnd
oaxwd m`d ,zepznd lk z` ozp `ly ote`a dpc dpynd .gafnd

:dleqt daygna dyrp m` oaxwd lqtp dpzn dfi`ae ,xyk
  zepaxwd   oncy ± 

,oevigd gafnd lr dwixf oerh  ozp `l m` ± 



































































































































































































































קלה              

 ,zewln,`ziixaa     
   ,zewln [ok xacd oi`y] 

      mEn Fa didi xW`   £¤¦§¤
(` fi mixac),  ielb men lr ± lra hgy m` 
,dfk menoi`e ±      

ly zehiy od zexzeqd zeziixad izy :`xnbd zvxzn 
  mexca z`hg hgeyd m`d ezrca ewlgpy 

.e`l lr xaer
llkepnfl ueg zaygn ayigyk `l` lebit dyrp oaxwd oi`y `ed

ayig m` la` ,zxg` leqt zaygn dceard xcqa axir `le
ayig dipyd dcearae ,mewnl ueg zaygn dpey`xd dceara

yxetn df llk .lebit df oi` ,epnfl ueg zaygn(:hk lirl)iabl
m`y] z`hge gqta enyl `ly zaygn oke enewnl ueg zaygn

.[lebit dyrp epi` ,onfl ueg zaygnl el` zeaygn encw
:lebit icin d`iven gepid zaygn mb m`d dpc `xnbd 

   xgnl mcd z` gipdl ayiga 
[oaxwd z`]lek`l zpn lr dipy dceara ayig m` 

gepid zaygna oaxwd lqtp xaky mixne` `le ,epnfl ueg exyan
x`yn gepid zaygn dpey dfae .lebit zaygn ea legz `le

.leqt zeaygn
:`a` iax ixacl di`x `ian `ax  ,ok xacdyixd 

lk,xgnl enc z` wexfl zpn lr hgeyy   
 dyer [dhigyd zryay] lebit zaygn oi` xnelk 

eaxwiy cr lebit dyrp epi`y ,oicd `ed oky ,mcd wxfiy cr myex
eixizn lk(:gk lirl)zncewy leqt zaygn dpyi dxe`kl df itle ,

gipiy ezaygna lelk ,xgnl enc z` wexfl ayigyk ixdy ,lebitl
lqtp xaky `vnpe ,zlqet gepid zaygne ,xgnl enc lk z`
legi `l mcd z` wexfiyk aeye ,lebit ea lgy iptl cer oaxwd

,ok iptl xg` leqt ea didy xg`n lebitdmixne` oi` df lk mr 
`l` okd`a ±   zaygny gkene 

.leqt zeaygn x`yk dpi` gepid
:dgec `xnbd ,wlgl yiy ,di`x ef oi` ±   
 ayigy ,`id zg` daygn lebit zaygn oipra my ± 

ef oi` xgnl enc z` gipiy dfa lelky s`e ,xgnl enc z` wexfl
dzid `ide ,dpey`xd ezaygnn dpiy `ly `vnpe zcxtp daygn

la` ,lebit myl  ayig dhigyay o`k la` ± 
izy xgnl exya z` lek`l ayig dlawae xgnl enc z` gipdl
okzie ,lebit zaygn `le leqt zaygn `id dpey`xde ,od zeaygn

.dixg`ly lebit zaygn legz `ly
ax:`a` iax ixac z` dgec `ped    

ayig ,`ziixaa epipy mincd hegn] 
[`xwiqdmipzipd z` e` zeyrl ayig m` 

okoaxwd ,[meia ea ,xnelk]epizpyna epipyy enke 
jk xg` m`e ,lkd ixacl z` lek`l dipyd dceara 

exya oaxwd   dceara ayig m`e 
exya z` lek`l dipyd oaxwd   

dlrnl mipzipd z` ozil ayig dpey`xd ezaygna m`e 
dhnloaxwdxgnl mcd z` gipdl ayigy meyn 

zaygnejk xg` m`e ,dcedi iax zrcke ,zlqet gepid 
xyad z` lek`l dipyd dceara     

oaxwd   zaygna lebit dyrp epi`y mrhde 
zaygnl dncwy gepid zaygna oaxwd lqtp xaky meyn ,onfd
x`yk dpic ,gepid zaygny gkene .eilr lebitd lg `l aeye ,onfd
dyrp oaxwd oi` ,onfd zaygnl `id dncw m`y ,leqt zeaygn

:`xnbd zniiqn .lebit   
:dycg `xnin d`ian `xnbd     

 gafd zcear zrya  xg`n 
epnn lke`de ,lebit dyrp oaxwd onfl ueg zaygn ea ayigy

`vnp miycw zlik`a mixeq` mi`nhy oeiky mixne` oi`e .zxk
,ztqep leqt zaygn o`k dzid epnfl ueg dlik` zaygn calny

.lebit icin ef daygn `iveze
:`cqg ax ixacl di`x `ian `ax   ixd  

  ,dlik`l ie`x epi` ±  df lk mre ± 
xgnl elke`l zpn lr dhigya ea aygnyk.lebit dyrpe 

:di`xd z` dgec `xnbd c ,wlgl yiy   
`vnpe ,dwixfd ici lr ie`x xyad dyrpe mcd z` wxef myy ±

la` ,ie`xd xac lek`l ayig xgnl elke`l ayigyky 
 die`x efd dlik`d oi` ,mi`nhl dlik` oipra o`k ± 

.llk
:ztqep `xnin d`ian `xnbd    ± 

eita dfd xacd did xecq    oaxw 
 ,ezevnl oiicr ie`x epi`e   ± 

inglay mipin drax`n odkl zenxzpd zelg rax` yixtd `ly
mewn lkn ,milra zlik`l oiicr zeie`x opi` od mbe ,dcez

  aiig sebd z`neha mdn lk` m`y ,epiide 
`ed llky it lr s`e ,zxk(:dk zegpn)z`neh meyn miaiig oi`y

lkn ,mixedh zlik`l exzed xaky miycw zlik` lr `l` sebd
exzedk miaygp ,mcd wxfp xaky oeik ,dcez ingle gqt oaxw ,mewn
.enxeiy cr dcezd zelge ilv `l` lk`p gqt oi`y s` ,mixedhl

:xen`d oicl di`x `ian `ax  ,oicd `ed oky 
WtPde' sebd z`neha miycw zlik` oipra xn`p ,`ziixaa §©¤¤

dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXd gaGn xUA lk`Y xW £̀¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤§ª§¨¨¨§¦§§¨
'diOrn `edd WtPd(k f `xwie)milinde , e`ae ,od zexzein ©¤¤©¦¥©¤¨

epiide ,deabl dlery xac zeaxl   
aeigg ,sebd z`neha mdn lk` m`y.zxk aii  

  mixeni`   ,mixhwen zeidl mpic ixdy 
mewn lkn         

  enxed `ly dcez ingle dlved `ly gqty s` ± 
,dlik`l mie`x mpi`   

:di`xd z` dgec `xnbd     
mcd zwixf xg`l daiig okle ,gafna dxhwdl mie`x ± 

,sebd z`neh meyn dxezd mda`ivedl yiy okzie ± 
df llkn        

    xyt`esebd z`neha mdn lke`dy 
zxkn xeht         

     

   

    
wxtazecearn zg` ziyrp m` .lebit ipic x`al `pzd jiynn df

zifk lek`l ayig dceard zryay ,enewnl ueg zaygna oaxwd
on lke`de ,leqt oaxwd ,aezkd rawy mewnl uegn oaxwd xya on

e`la xaer xyadxyad on zifk lek`l dceard zrya ayig m`e
elit` epnn lke`de ,lebit dyrp oaxwd ,aezkd rawy onfd xg`l

zxk aiig epnf jeza`l` ,lebit xeqi`a oaxw rawp `l mpn`
leqt zngn oaxwd lqtp m` la` ,xg` xac zngn lqtp `lyk

lebit dyrp `l ,xg`.zxk aiig epi` epnn lke`de


lr zewixf izy onc miperh oevigd gafnd lr miaxwd zepaxwd aex
zepxw rax` lr zepzn rax` oerhy z`hg oaxwn ueg ,gafnd
oaxwd m`d ,zepznd lk z` ozp `ly ote`a dpc dpynd .gafnd

:dleqt daygna dyrp m` oaxwd lqtp dpzn dfi`ae ,xyk
  zepaxwd   oncy ± 

,oevigd gafnd lr dwixf oerh  ozp `l m` ± 

































































































































































































































המשך בעמוק דמה



קלו             

:`ziixad zxxan  zepaxwd lk ly  
 wxfy xg`l ilka x`ypd mcd z` jetyl jixvy  

,`ziixad daiyn .gafnd ceqi l` eizepzn  
 jxvpy xg`ne .gafd mc lk z` jetyl yiy o`kn 

dpznay oicd z` cenll xyt` ji` ,dyw ,df oic epcnll aezkd
.xyk oaxwd zg`

,ceqil mcd ixiiy z` jetyl jixvy df oic :`xnbd zvxzn
 ,iax ixacn `ziixad dcnl ,`ziixaa 

'ebe z`Hgd mCn dGde' serd z`hg oica dxeza aezk §¦¨¦©©©¨
  'ebe 'gAfOd cFqi l`(d `xwie),  ¤§©¦§¥©

 xaky ,dipy mrt 'mca' aezkl aezkd jixv did `l  
,weqtd zligza xkfed   ,ztqep mrt 

,`ziixad zx`an  ,aezkd on   
,z`hg oebk zepzn  miktyp eidiy 

mle` ,gafnd ,zepaxwd x`y lymikixv mda mby 
,ceqid l` miixiyd jetyl    

        aezkd 
  zepaxwd lk ly   xg`ne 

jigaf mce' aezkd xzein ,xg` aezkn ceqil minc ozn micnly
.xyk oaxwd zg` dpzn ozp m`y cnll 'jtyi

:cer `xnbd dywn   ,le`yl yi oiicr  
zg` dpzn ozp m`y epcnll `a 'jtyi jigaf mce' aezkd m`d

`lde ,xyk oaxwd  epcnll jxvp df weqt  
,epipy jky ,`ziixaa epipyy oicd oncy zepaxw 

l` ilkd on wxefe gafnd on wegx odkd cnery epiide 
,gafndm` ,ceqid lv` gafnl jenq cnry epiidc 

y ,gafnd xiw l` zgpa jteye.xyk oaxwde ezaeg icidaiyn 
,`ziixad    migafd lky ernyny 

oic epcnll aezkd jxvpy xg`n ,dywe .`vi dkitya onc z` ozpy
.xyk oaxwd zg` dpznay oicd z` cenll xyt` ji` ,df

'jtyi jigaf mce'n cnely `ziixad ly `pzd :`xnbd zvxzn
lky cenll df weqt el jxvp `l ,xyk oaxwd zg` dpznay

c meyn ,`vi dkitya onc z` ozpy migafd   
  `id ozp m` ,dwixf oerhy oaxwe 

,`vi `l dkitya enc z` `id oaxwe 
jxvp `ly xg`ne .`vi `l dwixfa enc z` ozp m` ,dkity oerhy
okzi ,`vi dkitya opzpy migafd lky cnll 'jtyi jigaf mce' el

ay epnid cenll.xyk oaxwd zg` dpzn
,dkity llka dwixf oi`y `aiwr iax zrc `id jky epivne

dpyna(.`kw migqt),gqt oaxwd lr dligzn  
ef dkxaalr dkxad oi` ,gafd lek`l `ayke 

lr mcewn jxia m` la` ,gafd zkxa eilr jxal jixv  
ef dkxaalry dkxadjixv ,gqtd lek`l `ayke 

,gqtd zkxa eilr jxal      
      zkxa z` zxhet gafd zkxa oi`  

`xnbd zxaeqe .gafd zkxa z` zxhet gqtd zkxa oi`e ,gqtd
e` dkity llka `id dwixf m`d ,df oica `ed mzwelgn yxeyy
dwixfa mipzipde ,`id dkity llka dwixfy xaeq l`rnyi iax .`l
xhet ,dkitya `edy gqtd lry dkxaa okle ,`vi dkitya opzpy
llka dpi` dkity la` ,dwixfa `edy gafd lry dkxad z`
lry dkxaa okle ,`vi `l dwixfa opzpy dkitya mipzipde ,dwixf
.dkitya `edy gqtd lry dkxan xhtp epi` ,dwixfa `edy gafd

a dpi` dwixfe dwixf llka dpi` dkityy xaeq `aiwr iaxellk
ep` mirney ixd ,ipyd z` zxhet cg`d zkxa oi` okle ,dkity

.dkity llka dwixf oi`y `aiwr iax xaeqy ,ef dpynn
:`xnbd dywn cer   ,le`yl yi oiicr  

oaxwd zg` dpznay epcnll `a 'jtyi jigaf mce' aezkd m`d
,xyk`lde  oicd z` epcnll jxvp df weqt  

,`ziixaa epipyy    xeka lv` 

,dxedh dndan clepd        
'ebe 'xihwY mAlg z`e gAfOd lr wxfY mnC z`(fi gi xacna), ¤¨¨¦§Ÿ©©¦§¥©§¤¤§¨©§¦

o`kn     iab lr  
dmle`,dnda minc ozn mikixv md mby 

,gafnd lr mixeni` zxhwde    lk 
lr minc ozn mikixv gqtde xyrnd mby o`kn ,rnyna migafd
oicd z` cenll xyt` ji` ,jkl weqtd jxvpy xg`ne .gafnd

.xyk oaxwd zg` dpznay
zg` dpznay 'jtyi jigaf mce'n cnely `pzd :`xnbd zvxzn
xyrnl minc ozn epcnll df weqt el jxvp `l ,xyk oaxwd

c meyn ,gqte    minc ozn oic cnely 
,xg` aezkn gqte xyrnl,`ziixaa   

weqta aezk(my)lr wxfY mnC z` 'ebe xFW xFkA K`' , ©§¤¨¨¦§Ÿ©
,'ebe 'xihwY mAlg z`e gAfOd  ,cigi oeyla ©¦§¥©§¤¤§¨©§¦

oke ,miax oeyla  ,cigi oeyla 
did ,xeka lr wx xacn weqtdy xg`ne ,miax oeyla 

,miax oeyla aezky dnne ,'ealg'e 'enc' ,cigi oeyla aezkl jixv
e ,xekan ueg mixg` zepaxw zeaxl `ay rnyn  

  elld zepaxwn cg` lk   
 ozn lr cnll 'jtyi jigaf mce' el jxvp `ly xg`ne 

dpznay epnid cenll leki aey ,gqte xyrn ly mixeni`e minc
.xyk oaxwd zg`

:`xnbd dywn   jigaf mce' ly df weqt  
'jtyi     ed m`d eze` yxec ` 

gqt mcy ,cg`d ,mixac ipy epnn cenll,dkitya epiclky cere
`ziixad ixdy .`vi dkitya opzpy dwixfa mipzipd mincd
i` ,`vi dkitya opzpy mincd lky 'jtyi jigaf mce'n zyxecy
`aiwr iax zrcy `vei ok m`y ,`aiwr iaxk dcinrdl xyt`
,gqtk dkitya daeg ici mi`vei od s`y ,md gqt llka minlyy
gxkdae ,gaf ly z` xhet gqtd zkxa oi`y xne` `ed recne
,`id l`rnyi iax ,`vi dkitya mpzpy lky zxaeqd ef `ziixay

.cg` aezkn zeyxc izy yxec l`rnyi iax cvik ,dywe
:`xnbd zvxzn    `ziixad izy  

iax zrca ezqxb itk dpey cg` lke ,mipey mi`pz ipy ici lr epyp
'jtyi jigaf mce'n zyxecy `ziixad z` dpyy `pzd .l`rnyi
,`vi dkitya opzpy mincd lky yxec epi` ,dkitya gqt mcy
,gafd z` zxhet gqtd zkxay l`rnyi iax zrca xaeq epi`e
oi` ok m` ,dkitya ezaeg ici `vei epi`e ,dwixfa minlyy oeiky
dpi` gqtd zkxay `aiwr iaxl dcene ,gqt llka minly gaf

dpynd ly `pzde .gafd z` zxhet(.`kw migqt)iaxy xaeqy
z` zxhet gqtd zkxay xne`e ,`aiwr iax lr wleg l`rnyi
`l` ,dkitya epic gqt mcy 'jtyi jigaf mce'n yxec epi` ,gafd
weqtd z`e ,minlyk dwixfa epic gqt mcy ,ililbd iqei iaxk xaeq
mpzpy dwixfa mipzipdy df oiprl wx `ed yxec 'jtyi jigaf mce'

.`vi dkitya
:`xnbd dywn it     

'ebe 'ayk xeka e` xey xeka j`' weqtd z` cinrny  
`ed ,miax oeyla 'malge mnc' aezky dne ,xekaa wx xacn eleky

,fre ayke ,xey ,zexeka ipin dyly xikfdy meyn 
eixg`ly weqta(gi my)  `ed jky ,miax oeyla 

,odkl ozip exyay xekad ibeqn cg` lk ly epic it  
ililbd  mb weqtd z` cinrny dnda 

,ixd ,dyw eixacle dmd oaxwd ly 
 ok m`e ,odkl dpzn mpi`e ,oaxwd xyaldf dn  

dxezd dazky  dxn`y dn ixd ,miax oeyla 
`l` xacn epi` ,odkl xyad z` ozil yiy 'jl didi mxyae' dxez

.cigi oeyla aezkl dl dide ,cal xekaa
ipin ipya xaecny meyn ,miax oeyla aezky dn :`xnbd zvxzn

,zexekaxeka xeka  
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זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

             

,o`k aezkd epl `edy     
 xg` weqt  .odkl edepziy epnn cenll 

:`xnbd zx`an mxyae' weqta xn`pd z` yxtny 
men lra xekay df oic ,xeka ipin zyly lr ,miax oeyla 'jl didi

,odkl ozip cnel ±  ,weqtd seqay ± 
'didi Ll 'ebe Kl didi mxyaE' aezky(gi gi xacna)xeka zeaxl `ay , §¨¨¦§¤¨§¦§¤

.odkl ozipy men lra
'dxenz' xeqi` dxeza xn`p(fk `xwie)miycw znda silgdl xeq`y ,

oaxwd zyecw ,oilega miycw znda xinde xar m`e .oileg zndaa
m` mpn` .oaxwd eze` myl dze` miaixwne ,dxenzd lr dlg
,dxenzd lr dlg xekad zyecwy s` ,xeka zndaa dxenz dyr
zlk`pe men da letiy cr dze` mirex `l` ,gafnl daixw dpi`

ok ecnle .mipdkl(.`k dxenz)'md ycew' xeka lv` aezky dnn
(fi gi xacna)oicd oke .ozxenz `le miaxw mnvr md wxy hrnl `ay ,

lr dlg oaxwd zyecwy s`y ,gqt zxenze dnda xyrn zxenza
jkl xewnd edn `xnbd zxxan dzr .daixw dxenzd oi` dxenzd
iax lr dywn jk jezne ,daixw dpi` gqte xyrn zxenzy

.l`rnyi
:`xnbd zl`ey it      

 dCtz `l 'ebe xFW xFkA K`' weqtd z` cinrny ± ©§Ÿ¦§¤
'ebe 'wxfY mnC z` md Wcw(fi gi xacna)gqte xyrn mb zeaxl `ay , Ÿ¤¥¤¨¨¦§Ÿ

,miax oeyla 'malge' 'mnc' aezkd xn`y dnn ± 
xeka lv` xn`p jkly(my)    epnny 

'md ycw' xn`py ,oiaxw mpi`y gqte xyrn zxenz lr s` micnl
miyxeceeycwedy mnvr zepaxwd wx ±   
hrnzp md mb okl ,gqte xyrn lr s` xacn weqtd ixdye 

.daxwdn ozxenz
:daixw dpi` xyrn zxenzy epipy okedpyna(.`k dxenz), 

zgz dtlgedy dnda ±  zexenzd  
,mnvr  d`lde zecle oze`n miclepd zecled oke 

       mze` micet oi`y 
`l` ,mininz mdyk mze` miaixwn oi` mpn` ,men mda ltpyk

men mda `diy cr mipiznn  milrade ± 
zxenzy dpyna x`eany ixd ,men mda eltiyk mze` milke`

.daixw dpi` xyrn
:daixw dpi` dzxenzy epipy gqt iabl s`edpyna(:ev migqt), 

   ,izeaxnyi dnvr `idy 
,gafnlyi dnvr `idy    
dpi`y izrny dfi` lre ,daixwy izrny dfi` lr izgkye ± 

`ed oicde .daixwzcnery gqtd zaxwd mcew da xind m`y ,
gqtd zxenze ,`id gqt zxenzy ,daxw dzxenz oi` ,gqt myl

dzxenz ,gqtd zaxwd xg`l da xind m`e ,daixw dpi`,daixw
gqt zxenz dpi`e ,`ed minly gqtd xary xg`l gqt oaxwy
dpi` ozxenz gqte xyrny o`k cr x`ean .minly zxenz `l`
weqtd on ehrnzp oky ,xacd oaen ililbd iqei iaxl ok`e ,daixw

.'md ycew'
     weqtd lk z` cinrny ± 

ok m` ,gqte xyrna `le    
  .z`f cnel `ed okidn ± 

:`xnbd zayiin,daixw dzxenz oi`yiax cnel ± 
dey dxifba l`rnyi  xn`p xeka lv` 

'ebe 'mgx xhR lk Yxarde'(ai bi zeny)xW` lM' xn`p xyrn lv`e , §©£©§¨¨¤¤¤¤−£¤
'haXd zgY xFari(al fk `xwie)ezxenz oi` xekay myk ,micnle , ©£©©©¨¤

.daixw dzxenz oi` xyrn jk ,daixw
e,daixw ezxenz oi`yyexita ± ,hrnl 

minly lv` xn`py(f b `xwie)ic dide ,'ebe 'aixwn `Ed aUM m`'¦¤¤©§¦
aezkl,'m`' zaiz `la    `l` 

`ay  l dxindy   

 y xnel iziiddxind m` oicd didi 
,daixw ezxenz `dzy gqR gaf''dlai zeny) ¤©¤©©

(fk.ezxenz `le ,axw envr gqtd xnelk '`ed' `weec ,
'jtyi jigaf mce'n dcnly `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`ey .xyk oaxwd zg` dpznay  ± 
elld mi`pzd  weqtd z` miyxecy ±  

  ,y ,df oic ±zepaxwd  
  m`a    okidn ± 
.z`f micnel md
:`xnbd daiyn       

a    dna zepaxwd x`y lk micnle ± 
epivn

yixg` ote`a miazkp eidiy ipiqn dynl exqnpy dxeza zeaiz
`id 'dxeqn'de mi`xwp mdy ji` `ed '`xwn'd .mi`xwp eidiy dnn

dxez xtqa azkpy ji`daizd zernyn oia dxizq yiy minrte
ewlgpe ,z`xwp `idy itk daizd zernyn oial ,daezk `idy itk

.xwirl miyxec ep` zernyn dfi` mi`pzd
'eke mixne` i`ny zia :dpyna epipy  

ziae ,zepzn izy zegtd lkl ozp m` `l` dxiyk dpi` z`hgy
.da zakrn zg` dpzn wx z`hg mby mixaeq lld

:`xnbd zxxan      daiyn 
z`hga xn`py dnn micnl ep` z`hg ly zepznd oipn :`xnbd

dpevig  mixaeq i`ny ziae ,minrt yly 
yi ,miax oeyla 'zepxw' mi`xewy oeike ,xwird `ed `xwndy

,zepzn izy cg` lkn cenll  oi`y oeike ,zepzn 
y yexcl yi ,zepxw rax` `l` gafnlcnll e`a odn 

y,zepxw rax`d lk lr zzl jixv,epypy mixizid 
mdy zepzn izy lr cnll e`a

ly mnrh ,xyk oaxwd zg` dpzna dpzpy z`hg mby 
izy dxeza azkpy xg`ne ,xwird `id dxeqndy mixaeqy meyn

minrt dpzn rnyne ,cigi oeyl `edy e"`e ila 
azkp zg` mrte ,zg`rnyne ,miax oeyl `edy e"`e mr 

,zepzn izy wxy miyxece ,zepzne`a odn 
,dligzkl  

:lld zia zrca xe`iad lr zl`ey `xnbd xn`pe ± 
e`a weqta mixkfpd zepzn rax`d lky`le ,dligzkl 

caricay xen`e ,odn zg` mey lr dpy `l aezkd ixdy ,akrl
.xyk oaxwd dpzn mey ozp `l m` elit`

:`xnbd zayiin   xtki oaxwy epivn `l ± 
.zakrn zg` dpzny gxkdae ,minc ozn mey ila

:lld zia mrha sqep uexiz ,xen` dvxz m`e ± 
   dxizq yiyky meyn ,zakrn zg` dpzny 

,mixne`e mdizy z` miyxec ,dxeqnl `xwnd zernyn oia
  dlirene ,oz`ixw ote` zernyn epl dliren ± 

rnyn mb epl,ozaizk ote` ze   zernyn ± 
,ozaizk ote` zernyn lr cg` siqedl dliren oz`ixw ote`

  cg` zegtl dliren ozaizk ote` zernyne ± 
rax`e ,zepzn yng o`k efnxpy `vnp ,oz`ixw ote` zernyn on

.akrl aezkd dilr dpy zg` dpzne ,devnl eazkp mdn
:df uexiz lr `xnbd dywn dxizq yiy lky jixacl 

oilitz lv` ixd ,mdizy z` miyxec dxeqnde `xwnd zernyn oia
dnn ok ecnle ,miza drax`a zeiyxt rax` mikixvy y`x ly

minrt yly dxeza azkpy  izy 
zia wx rnyne ,cigi oeyl `edy e"`e ila 'zthhl' azkp minrt
rnyne ,miax oeyl `edy e"`e mr 'zthehl' azkp cg` mrte ,cg`

,miza ipy  oeyla mi`xwp mleky oeik mpn` ,miza 
z` miyxec m`e ,miza yy o`k efnxp `xwnd itly ixd ,miax

c xen` ,mdipy ,ozaizk zernyn lr zg` siqedl 
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,o`k aezkd epl `edy     
 xg` weqt  .odkl edepziy epnn cenll 

:`xnbd zx`an mxyae' weqta xn`pd z` yxtny 
men lra xekay df oic ,xeka ipin zyly lr ,miax oeyla 'jl didi

,odkl ozip cnel ±  ,weqtd seqay ± 
'didi Ll 'ebe Kl didi mxyaE' aezky(gi gi xacna)xeka zeaxl `ay , §¨¨¦§¤¨§¦§¤

.odkl ozipy men lra
'dxenz' xeqi` dxeza xn`p(fk `xwie)miycw znda silgdl xeq`y ,

oaxwd zyecw ,oilega miycw znda xinde xar m`e .oileg zndaa
m` mpn` .oaxwd eze` myl dze` miaixwne ,dxenzd lr dlg
,dxenzd lr dlg xekad zyecwy s` ,xeka zndaa dxenz dyr
zlk`pe men da letiy cr dze` mirex `l` ,gafnl daixw dpi`

ok ecnle .mipdkl(.`k dxenz)'md ycew' xeka lv` aezky dnn
(fi gi xacna)oicd oke .ozxenz `le miaxw mnvr md wxy hrnl `ay ,

lr dlg oaxwd zyecwy s`y ,gqt zxenze dnda xyrn zxenza
jkl xewnd edn `xnbd zxxan dzr .daixw dxenzd oi` dxenzd
iax lr dywn jk jezne ,daixw dpi` gqte xyrn zxenzy

.l`rnyi
:`xnbd zl`ey it      

 dCtz `l 'ebe xFW xFkA K`' weqtd z` cinrny ± ©§Ÿ¦§¤
'ebe 'wxfY mnC z` md Wcw(fi gi xacna)gqte xyrn mb zeaxl `ay , Ÿ¤¥¤¨¨¦§Ÿ

,miax oeyla 'malge' 'mnc' aezkd xn`y dnn ± 
xeka lv` xn`p jkly(my)    epnny 

'md ycw' xn`py ,oiaxw mpi`y gqte xyrn zxenz lr s` micnl
miyxeceeycwedy mnvr zepaxwd wx ±   
hrnzp md mb okl ,gqte xyrn lr s` xacn weqtd ixdye 

.daxwdn ozxenz
:daixw dpi` xyrn zxenzy epipy okedpyna(.`k dxenz), 

zgz dtlgedy dnda ±  zexenzd  
,mnvr  d`lde zecle oze`n miclepd zecled oke 

       mze` micet oi`y 
`l` ,mininz mdyk mze` miaixwn oi` mpn` ,men mda ltpyk

men mda `diy cr mipiznn  milrade ± 
zxenzy dpyna x`eany ixd ,men mda eltiyk mze` milke`

.daixw dpi` xyrn
:daixw dpi` dzxenzy epipy gqt iabl s`edpyna(:ev migqt), 

   ,izeaxnyi dnvr `idy 
,gafnlyi dnvr `idy    
dpi`y izrny dfi` lre ,daixwy izrny dfi` lr izgkye ± 

`ed oicde .daixwzcnery gqtd zaxwd mcew da xind m`y ,
gqtd zxenze ,`id gqt zxenzy ,daxw dzxenz oi` ,gqt myl

dzxenz ,gqtd zaxwd xg`l da xind m`e ,daixw dpi`,daixw
gqt zxenz dpi`e ,`ed minly gqtd xary xg`l gqt oaxwy
dpi` ozxenz gqte xyrny o`k cr x`ean .minly zxenz `l`
weqtd on ehrnzp oky ,xacd oaen ililbd iqei iaxl ok`e ,daixw

.'md ycew'
     weqtd lk z` cinrny ± 

ok m` ,gqte xyrna `le    
  .z`f cnel `ed okidn ± 

:`xnbd zayiin,daixw dzxenz oi`yiax cnel ± 
dey dxifba l`rnyi  xn`p xeka lv` 

'ebe 'mgx xhR lk Yxarde'(ai bi zeny)xW` lM' xn`p xyrn lv`e , §©£©§¨¨¤¤¤¤−£¤
'haXd zgY xFari(al fk `xwie)ezxenz oi` xekay myk ,micnle , ©£©©©¨¤

.daixw dzxenz oi` xyrn jk ,daixw
e,daixw ezxenz oi`yyexita ± ,hrnl 

minly lv` xn`py(f b `xwie)ic dide ,'ebe 'aixwn `Ed aUM m`'¦¤¤©§¦
aezkl,'m`' zaiz `la    `l` 

`ay  l dxindy   

 y xnel iziiddxind m` oicd didi 
,daixw ezxenz `dzy gqR gaf''dlai zeny) ¤©¤©©

(fk.ezxenz `le ,axw envr gqtd xnelk '`ed' `weec ,
'jtyi jigaf mce'n dcnly `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`ey .xyk oaxwd zg` dpznay  ± 
elld mi`pzd  weqtd z` miyxecy ±  

  ,y ,df oic ±zepaxwd  
  m`a    okidn ± 
.z`f micnel md
:`xnbd daiyn       

a    dna zepaxwd x`y lk micnle ± 
epivn

yixg` ote`a miazkp eidiy ipiqn dynl exqnpy dxeza zeaiz
`id 'dxeqn'de mi`xwp mdy ji` `ed '`xwn'd .mi`xwp eidiy dnn

dxez xtqa azkpy ji`daizd zernyn oia dxizq yiy minrte
ewlgpe ,z`xwp `idy itk daizd zernyn oial ,daezk `idy itk

.xwirl miyxec ep` zernyn dfi` mi`pzd
'eke mixne` i`ny zia :dpyna epipy  

ziae ,zepzn izy zegtd lkl ozp m` `l` dxiyk dpi` z`hgy
.da zakrn zg` dpzn wx z`hg mby mixaeq lld

:`xnbd zxxan      daiyn 
z`hga xn`py dnn micnl ep` z`hg ly zepznd oipn :`xnbd

dpevig  mixaeq i`ny ziae ,minrt yly 
yi ,miax oeyla 'zepxw' mi`xewy oeike ,xwird `ed `xwndy

,zepzn izy cg` lkn cenll  oi`y oeike ,zepzn 
y yexcl yi ,zepxw rax` `l` gafnlcnll e`a odn 

y,zepxw rax`d lk lr zzl jixv,epypy mixizid 
mdy zepzn izy lr cnll e`a

ly mnrh ,xyk oaxwd zg` dpzna dpzpy z`hg mby 
izy dxeza azkpy xg`ne ,xwird `id dxeqndy mixaeqy meyn

minrt dpzn rnyne ,cigi oeyl `edy e"`e ila 
azkp zg` mrte ,zg`rnyne ,miax oeyl `edy e"`e mr 

,zepzn izy wxy miyxece ,zepzne`a odn 
,dligzkl  

:lld zia zrca xe`iad lr zl`ey `xnbd xn`pe ± 
e`a weqta mixkfpd zepzn rax`d lky`le ,dligzkl 

caricay xen`e ,odn zg` mey lr dpy `l aezkd ixdy ,akrl
.xyk oaxwd dpzn mey ozp `l m` elit`

:`xnbd zayiin   xtki oaxwy epivn `l ± 
.zakrn zg` dpzny gxkdae ,minc ozn mey ila

:lld zia mrha sqep uexiz ,xen` dvxz m`e ± 
   dxizq yiyky meyn ,zakrn zg` dpzny 

,mixne`e mdizy z` miyxec ,dxeqnl `xwnd zernyn oia
  dlirene ,oz`ixw ote` zernyn epl dliren ± 

rnyn mb epl,ozaizk ote` ze   zernyn ± 
,ozaizk ote` zernyn lr cg` siqedl dliren oz`ixw ote`

  cg` zegtl dliren ozaizk ote` zernyne ± 
rax`e ,zepzn yng o`k efnxpy `vnp ,oz`ixw ote` zernyn on

.akrl aezkd dilr dpy zg` dpzne ,devnl eazkp mdn
:df uexiz lr `xnbd dywn dxizq yiy lky jixacl 

oilitz lv` ixd ,mdizy z` miyxec dxeqnde `xwnd zernyn oia
dnn ok ecnle ,miza drax`a zeiyxt rax` mikixvy y`x ly

minrt yly dxeza azkpy  izy 
zia wx rnyne ,cigi oeyl `edy e"`e ila 'zthhl' azkp minrt
rnyne ,miax oeyl `edy e"`e mr 'zthehl' azkp cg` mrte ,cg`

,miza ipy  oeyla mi`xwp mleky oeik mpn` ,miza 
z` miyxec m`e ,miza yy o`k efnxp `xwnd itly ixd ,miax

c xen` ,mdipy ,ozaizk zernyn lr zg` siqedl 









































































































































































































































המשך בעמוק דמה



קמ              

:`xnbd zvxzn,dkeq lv`  weqt ± 
,dyxcl iept epi`e ,dkeq zevn mvr z` epcnll liaya jxvp cg`

 wx ok m` ex`yp ,jkqd liaya jxvp cg` weqte ± 
,zeptc ylyl micnl o`kne 'zkqa' ly miweqt dyly

ipiqn dynl dkld d`adhrine xeriy 
otecd ly dkxe`d lr dze` dcinrde ± 

ex`yp ,gth agexa ic `l` dnily ziyily otec jixv oi`y ,gth
.gth ly ziyily otece ,zenily zeptc izy ok m`

:`xnbd dywn cer oia dxizq yiyky jixacl 
zclei lv` ,ok m` ,mdipy z` miyxec dxeqnde `xwnd zernyn

clz dawp m`e' aezky ,dawp (d ai `xwie)xg`n , §¦§¥¨¥¥
ote` zernyn ixd ,o"irde z"iad oia e"`e ila 'miraW' azkpy§ª©¦

`ed ezaizkdid eli`k 'miraW' `ed ez`ixw ote` mpn` §ª©¦
c xen` ,e"`e mr aezk liren ez`ixw ote` zernyny ± 

,ezaizk ote` zernynn zegtl ote` zernyne ± 
rvennd siqeze ,ez`ixw ote` zernyn lr siqedl liren ezaizk

ok m`e ,mini dpenye mixyr `edy mdipia  
.d`neh ini mipye mirax` oizndle zayl jxhvz ± 

:`xnbd zvxzn ,zclei z`neha xacd dpey  
)(mymirEaW d`nhe'ini axwl `ay ,rnyn weqtdne §¨§¨§©¦

miaexw ,'miireay' xne` dz`yke ,dcp z`neh inil zclei z`neh
ipy zcleide cg` reay dcpdy ,dcp z`neh inil zclei z`neh ini
z`neh ini miwegx ixd ,'miraW' xne` dz` m` la` ,zereay¦§¦

.daxd dcp z`neh inin zclei
dpzna dpzpy z`hgy lld zia zhiyl xg` xewn d`ian `xnbd

:dxiyk zg`,oldlc `ziixad ly `ian ± 
lv` xn`p dxezay ,o`kn lld zia ly oicl xewnd z` cenll

zeipevigd ze`hg ly zeiyxtd',minrt yly 
lr `l` mcd z` ozp `l m` elit`e ,mewn lkn el xtkzpy epcnll

.zepxwdn zg`
`ed ,z`f epcnll weqt jkl jxvpy daiqde didy ± 

.x`eaiy itke zeakrn z`hgd ly dizepzn lky cenll mewn
,xnel iziid  dpzpy z`hgy cenll yiy 

ixdy ,dxiyk zg` dpznaozn ,`xwiqd hegn 
,oevigd gafnd lr onc z` miwxefy zepaxwd x`y lv`

ozn ,`xwiqd hegndnc z` mipzepy z`hg lv` 
dhnly mincn dlrnly minc cenll yie ,zepxwd lr dlrnl

,a` oipaalv` epivny myk ±    
m`  ozn   

,z`hg epiidc`ed oicdm`  y 
:`ziixad dgecjl ±m`y ,jtidl cnlze ,zxg`d 

ixdy ,dleqt dizepznn zg` xqigozn ± 
,zeiniptd ze`hgaozn yie ,dpevig z`hga ± 

,epivn dna zeiniptd ze`hgn dpevig z`hg cenllmyk ± 
pivnylv` e  m`y     

  ,leqt oaxwdeozn  epiidc 
m` ,dpevig z`hg       

:`ziixad dpc .cenll xzei d`xp jxc dfi`n `ziixad zxxan
dpevigd z`hg,xnel xazqn dpdy ,xzei   

md mby zepaxw x`yn ,oevigd gafnd lr ziyrpy z`hg cenll ±
,oevigd gafnd lr miyrp   z`hg cnlp `le ± 

.iniptd gafnd lr miyrpy zepaxwn ,oevigd gafnd lr ziyrpy
.oaxwd xyk zg` dpzn ozp m` ef jxclexzei xazqn ipy cvn

xnel oky ,zeiniptd ze`hgn dpevigd z`hg cenlle 
z`xwpy dpevigd z`hglr zepzn dperh 

,gafndmd mby ,zeiniptd ze`hg rax` miperh 
lr zepzn ,gafnd z`hg cnlp `le ± 

,el minec mpi`y oeik ,zeipevigd zepaxwnzeipevigd zepaxwd 
miiexw miperh mpi` ixd ef jxca cnlp m`e 

.leqt oaxwd zepznd on zg` xqig m`y
,dpevigd z`hg oicl gikedl oi`y oeik :dwiqn `ziixad

epcnll aezkd jxved ±,minrt yly 
mewn lkn el xtkzpy rnyny epi`y cnlp `ly ick ± 

zeiniptd ze`hgn epivn dna okozp `l m` s`y micnl o`kne
dn ,micnl jke ,xyk oaxwde xtik zepxwdn zg` lr `l` mcd z`

aezkd xn`yy ,cnll `a ,oey`xd     
 ,xyk oaxwd zepzny ,siqedl `a ipyd  

    ,xyk ok mbsiqedl `a iyilyd 
y ,cer     dpzno`kne ,xyk ok mb 

.xyk oaxwd zg` dpzna dpzpy z`hgy lld zia micnel
:`xnbd zl`ey  zaiz zkxvp `lde ± 

epi`e ,oaxwd ici lr el xtkzpy xacd mvr z` epcnll 'xtike'
:`xnbd daiyn .dyxcl xzein   mya mkg 

,df xac ly enrh  Fz`hgn odMd eilr ¨¨©Ÿ¥¥©¨
'Fl(ek c `xwie)`ldy ,`id dletk oeyle ,   

.dyxcl xzein 'xtke'd ok m`e ,dxtk oipr mdipyy 
zg` dpzna dxiyk z`hgy cnln 'xtike'dy oipn :`xnbd zl`ey

,llk zepznd x`y z` ozp `l m` s``a weqtdy ,xen` ± 
`xwiqd hegn dhnl dpznd z` ozp m` elit`y jk lr wx cnll

,cnlz jke ,xyk oaxwd zepxwd lr dlrnl `le   
   zepzn,zepxwd lrdpzn  

,xyk oaxwd         
b,xyk ok m    dpzn mey 

 mixwer ep` oi` dfay ,ok yexcl xzei sicre ,xyk ok mb 
llk dpznd ozp `l m` elit`y yexcl oipne ,ixnbl dpznd z`

:`xnbd daiyn .xyk oaxwd     weqtdy 
,xyk `xwiqd hegn dhnl zepznd lk z` ozp m` s`y cnll `a

y `vnp  lv` zepxw eazkp mpgay 
.xyk oaxwd dhnl zepznd lk z` ozp m` mb ixdy ,z`hg

:`xnbd zl`ey  ozp m` mby ,'d deiv jk m`e ± 
,xyk oaxwd dhnl zepznd lk z`dne ,zepxwd elhazi ± 

la` ,dligzkl devnl `l` zepxwd eazkp `ly xen`e ,jka
xewrl oipne ,xyk oaxwd dhnl zepznd lk z` ozp m` mb carica
llk zepznd ozp `l m` s`y 'xtike'n yexcle ixnbl zepznd

:`xnbd daiyn .xyk oaxwd `a 'xtike'y xnel okzi `l 
oky ,xyk oaxwd dhnl zepznd lk z` ozp m`y cnll 

wx ezngn aezkl,'xtike' minrt y 
d±oxw hrnl `a 'xtike' zaiz lky ,zepxwd oipn hrnl 

elit`y cnll e`a eli`y ,zakrn `idy zg` oxw dx`ype ,zg`
rax` aezkl jixv did ,xyk oaxwd dhnl zepznd lk z` ozp m`
.dhnl mpzp m` zepzn rax`d lk z` xiykdl ick 'xtike' minrt

:`xnbd zl`eyy xen` ±y cnll `a iyilyd  
   dpzn  zepznoaxwd 

ok`y meyn ,'xtike' minrt yly `l` dxezd dazk `l jkle ,xyk
xewrl oipn dywi oiicre .dlrnl `weec ozpizy zakrn zg` dpzn
.xyk oaxwdy llk dpznd ozp `l m` s`y yexcle ,ixnbl dpznd

:`xnbd daiyn  mipzip,zepxwd lr 
mipzip,`xwiqd hegn`a weqtd gxkda ok m`e 

.xyk oaxwd zg` dpzn ozp m` s`y ,ixnbl zepznd z` hrnl
:`xnbd dywndlrnl mipzip miivgy minc epivn `l ike ± 
,dhnl miivgedpyna(:bp `nei)ycwl lecb odkd qpkp , 

e ,xtd mc mr miycwd dwixf mcd on wxfe ±ivgn 
e zxetk ly eiaerzxetk ly eiaer ivgn wxf zewixf 

e.dhnl miivge dlrnl mipzip miivgy minc epivny ixd 
`l` ,dhnlne dlrnln zxetkd lr wxef did `l :`xnbd zvxzn

did:`xnbd zx`an d`xd  
dhnl ef ,drevxa zewln dknd oic zia gilyk ± 

lkde ,jenqa efn dhnl ef ozep did o`k oke ,ipyl jenq cg` ,efn
wx zepznd x`yn dwelg dzid dpey`xd dpznde ,cg` mewna
dfnyke ,dhnl eci ab z` ccvn dlrnl dfnyky ,eci ceciv oiprl
epipy ixde :`xnbd dywn cer .dlrnl eci ab z` ccvn dhnl

dpyna(my),  d  























































































































































































































































קמי        

         
        

          
          

     
      

      
   

      
     
      
     

    
     

    
    

     
      

     
    

      
     
      
       
      
       

   
  

    
   

      
     
     
      
       

     
      

      
   

    
     

      
   

    
    

     
             
            

           
           

         
           

             
       

            
           

           
              






















































































































          

            

             



    



     

     

       



     

     

       

      

       

      

     

     

       

      

      

      

      

        

       

       

       

       

      

       

       

       

      

       

       

       

      

       

       

       

     

       

       

       

       

       

             

             

              

              

              

  

            

            

            

              

            

        






















































































































       
     
      
       
       
        
       
       
         
       
         
        
         
        
       
       

           
           
         
         
          

          
         

         
        

         
          

        
       

        
       

































































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



קמב       

           
        

           
       

    
     

   
     
     

   
    

      
   

     
      

    
      
        
      

   
     

   
     
     
      
      
      

     
    

     
      

    
     

      
      

     
    

           
            
            
            
               

         
             

      
        

          
             
            

       
            

           
         

            
          

                        
                      

   






















































































































            

          

             

             

     

      

      

       

       

       

    

        

        

       

        

      

       

        

       

      

      

        

       

       

      

     

      

      

       

       

      

   

      

   

       

      

      

              

              

               

                

             

             

           

             

              

          

              

             

             

               

             

              

    














































































































       
        
      
      
        
       
      
       

         
        
        

        
         
        
       
         
         
         

         
        
         
        

        
       



















































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

              

,'gafn ly exdh lr' yexitd dn `xnbd zx`ane m`d ± 
,eyexit oi` 'exdh'y ,gafnd ly edaeb ivg cbpk ± 

,ivg eyexit xnel milibx miyp`y myk  
eivg `ae xary epiide ,'miixdvd xdv' dfa xnel mzpeeke 

ze`fdd lk eidiy mvnvl xyt` i`y xg`ne ,meid ly  
dlrnl mzvwn minrtl eidi gxkday `vnp ,ynn rvn`a
.dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc epivny ixd ,dhnl mzvwne

:`xnbd zvxzn   eyexit oi` 'exdh lr' 
`l` ,edaeb ivg cbpkly ebb lr epiidc ,eielib lr ± 

on dligzn exdhny jka ,ebb z` dlbn didy my lre ,gafnd
,'exdh' bbd `xwp ,eilry oycd'ebe l`xUi idl` z` E`xIe' ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥

  (i ck zeny)'d d`xn z` x`zn weqtdy , 
ixd ,minyd enk lelve xexa didy ,dxez ozna l`xyi ipa e`xy
bb lr mcd z` ozep didy xg`ne .lelve xexa oeyl `ed 'exdh'y

.dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc mey epivn `l ,gafnd
:`xnbd dywn cer mcd ixiiy z` yi ixde ± 

ixd ,dlrnl mipzipd zepznd xg`l ,gafnd ceqil dhnl miktypy
zkity :`xnbd zvxzn .dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc epivn

d  epivn `ly epxn`y dne ,oaxwd ly dxtkd z` 
.dxtkd z` miakrnd minca epiid ,dhnl oiivge dlrnl oiivg

:`xnbd dywn cer ze`hgd mc lyeidy 
,oevigd gafnd ceqi l` dhnl miktyp  oldl 

(.ap)c,dxtkd z` miakrnd minca mby ixd ,dxtkd z` 
.dhnl oiivge dlrnl oiivg epivn:`xnbd zvxzn 

oiivgy minc epivn `ly epxn`y `ed cg` gafn lr ± 
,cg` gafn lr mipzip mincd oi` o`ke ,dhnl oiivge dlrnl

gafnd lr mipzip eid ,dlrnlny mincdyzkitye ,iniptd
.oevigd gafnd ceqi l` miktyp eid dhnlny miixiyd

z` zelbtne zexiznd zepzna dpcy `ziixa d`ian `xnbd
:oaxwd,`ziixaa      

  zepznd on  
,dlik`a xyad z`e ,gafnd lr oxihwdl oixeni`d z` 

el` zepznmrhde .lebit zaygna mpzp m` oaxwd z` 
oaxwd dyrp lebit zaygna zepznd izy z` ozp m` wx z`hgay
dzyrp lebitd zaygn xy`k lebit dyrp oaxw oi`y meyn ,lebit
oi` ,zepzn izya `l` zxzip dpi` z`hgy oeike ,eixiznn ivga wx

.zepznd izya lbtiy cr ,lebitl oaxwd rawp  
dpzn oaxwdpzn   

,xyad z`e oixeni`d z`zaygna dpzp m` ,oaxwd z` 
.lebit

:`xnbd dywn    el did ± 
zeicr zkqna ef zwelgn zepyl(c"t),    

 i`ny ziay my `pzd mxciqy zewelgnd x`y mr ± 
i`ny zia efa mb ixdy ,mda mixingn lld ziae mda miliwn
lebit oaxwd dyrp `l i`ny zialy ,mixingn lld ziae miliwn
dyrp lld ziale ,zepzn izya lebit zaygn ayig m` `l`

.zg` dpzna ayig m` elit` lebit oaxwd:`xnbd zvxzn
 ,`irye` axl ziaa df oic lr el`yp xy`k ± 
,yxcnd ,el`yp oixeni`de xyad xzid oiprl ± 

m`d ,mcd jtype z`hga zg` dpzn ozp m` ,l`ye l`eyd cnry
zia ecnre ,elqte i`ny zia ecnr ,`l e` xyade oixeni`d exzed

,exiykde lld   ef dkld wqtajkle 
mdixac jezn mewn lkny `l` ,zeicr zkqna ef zwelgn epy `l
ep` ,dcal zxzn dpi` zg` dpzny xg`ny ,`lew mb micnl ep`

.dcal zlbtn dpi` zg` dpzny mb mircei
ly zepexg`d zepzn ylya mibdepy mipic dnk zx`an `xnbd

:z`hg   zepexg`d 
p oi` ±gafnd lr mze` mipzexg`ly it lr s`e 

dwixf dpi`e ,oaxwd zxtk z` miakrn mpi` zg` dpzn ozp xaky
milrn oi` dligzkle ,dngd zriwya lqtp mcd mewn lkn ,dxenb

.gafnd lr mileqt  ezn m`y ,mdilra ly 
ezny z`hg meyn lqtp mcd oi` ,dpey`xd dpzn ozpy xg`l
dilr oi` aey ,dpey`xd dpzn ici lr xtik xaky xg`ny ,dilra

.dilra ezny z`hg meyn lqtizy ,dxenb z`hg my cer
onc wexfl iab lr wxfdl md miie`xe xg`ny 

.uega d`yr m` dilr aiig ,mipta gafnd
:z`hg ly zepexg`d zepzn oica cer dpc `xnbd  

,z`hg ly zepexg`d zepznd zyly onc oicy mixac 
,dpey`xd dpzn oick ± onc oicy mixac± 

.ceqid l` miktypd miixiyd oick
:dpey`xd dpzn mc oick onc oicy mixacd el`oze` wxefd ±

.zxk aiig dxfrl ueg.dlila gafnd lr opzil xeq` ± 
.gafnd lr mpzp m` dzin odilr aiig xf ± zzl jixv ± 

.zxy ilk jezn gafnd lr mze`zepxw lr mze` zzl jixv ± 
.gafnd.erav`a gafnd lr mze` zzl jixv ±m` ± 

oerh cbad ,dpey`xd dpzn ozpy xg`l cbad lr z`hgd mcn fzip
.qeaikdpzn ozpe ,zeqek rax`a dnc z` laiwy z`hg ± 

zepzn yly ly zeqek ylyd lkay mcl s` ,qek lkn zg`
mc oic mixacd el`a .ceqid l` jtydl miixiy oic yi zepexg`d

`ed zepexg`d zepzn yly.dpey`xd dpzn mc oick ± 
xg`l ze`a :miixiyd mc oick onc oicy mixacd el`e 

dpzn ici lr xzed xaky ,dlik`l xyad z` zexizn opi` ± 
.dpey`xd .lebit zaygn oda ayig m` oaxwd z` 

 z` ozp m`y ,mipt zqipka leqt zxez odl oi` ± 
,lkidl qipkd mcd x`y z`e ,oevigd gafnd lr dpey`xd dpznd

miptl dnc qpkpy z`hg meyn lqtp `lmc oic mixacd el`a .
`ed zepexg`d zepzn yly.miixiyd mc oick ± 

:eixacl dgked `ian `tt ax    ± 
oerh z`hg ly zepexg`d zepzn yly mcy ,df xac izcnl okidn

,qeaikdpyna(.bv oldl),mc z`hg oaxw ly 
  xW` cbAd lr DnCn dGi xW`e' xn`py ©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤£¤

'WFcw mFwnA qAkY dilr dGi(k e `xwie),'dfi xy`' aezky dnne , ¦¤¨¤¨§©¥§¨¨
micnl(.bv oldl)fzipd mc hrnl ,xacn aezkd d`fdl ie`xd mcay

lr fzip m` oke .qeaik oerh epi`e ,d`fdl ie`x epi`y ,x`evd on
cbadlr ozip xaky mcdl` jtypy mcd 

 cizra d`fdl cnerd mcay rnyn 'dfi xy`' oky 
on fzipd mcy dpynd ixacne .dfed xaky mcl hxt ,xacn aezkd

,oxwd lr ozip xaky `weec ,wiicl yi ,qeaik oerh epi` oxwd 
fzip m` la`mcd oiicre ,oxwd lr ozpil cnerd ± 

,ezeevn dyrp `l oiicry oeik ,ozip `lcbadrnyne 
o`kn gkene .zepexg`d zepzn ylyn elit`e ,`edy oxw dfi`n

.qeaik oerh zepexg`d zepzn mcy
:dgkedd z` dgece `xnbd ddnzm`d ,jzhiyle ± 

fzip ,epipy jky ,`tiqd on mb jk wiiczlr ozip xaky mcd 
  ceqid lr ozip xaky mc `weec ,wiicl yie 

,qeaik oerh oi`fzip m` la` mcdjtyidl cnere 
,jtyp `l oiicrecbadixdy ,ok epi` df ixde 

 aezkd gafnd lr zefdl cizrd mca ,xnelk 
,xacn mc,ceqid l` jtyidl cnerd epnn 

,xnel jixv gxkda ,ok m`e .qeaik oerh enc oi`y ,eizepzn 
aeqd ef dpyn dpyy `pzd `ed in ±,qeaik oerh miixiyd mc mby x

 mcy mixaeqy opaxl la` ,ok xaeqy oldl epivny ,`ed 
zepexg`d zepzn mc oicd `edy xnel yi ,qeaik oerh oi` miixiyd

.`tt ax gikedy itk `le ,qeaik oerh oi`
:qeaik oerh miixiyd mc mb dingp iaxly dgiken `xnbd

dpyna(:iw oldl),   ze`hg ly elit`e 











































































































































































































































קמג               

,'gafn ly exdh lr' yexitd dn `xnbd zx`ane m`d ± 
,eyexit oi` 'exdh'y ,gafnd ly edaeb ivg cbpk ± 

,ivg eyexit xnel milibx miyp`y myk  
eivg `ae xary epiide ,'miixdvd xdv' dfa xnel mzpeeke 

ze`fdd lk eidiy mvnvl xyt` i`y xg`ne ,meid ly  
dlrnl mzvwn minrtl eidi gxkday `vnp ,ynn rvn`a
.dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc epivny ixd ,dhnl mzvwne

:`xnbd zvxzn   eyexit oi` 'exdh lr' 
`l` ,edaeb ivg cbpkly ebb lr epiidc ,eielib lr ± 

on dligzn exdhny jka ,ebb z` dlbn didy my lre ,gafnd
,'exdh' bbd `xwp ,eilry oycd'ebe l`xUi idl` z` E`xIe' ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥

  (i ck zeny)'d d`xn z` x`zn weqtdy , 
ixd ,minyd enk lelve xexa didy ,dxez ozna l`xyi ipa e`xy
bb lr mcd z` ozep didy xg`ne .lelve xexa oeyl `ed 'exdh'y

.dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc mey epivn `l ,gafnd
:`xnbd dywn cer mcd ixiiy z` yi ixde ± 

ixd ,dlrnl mipzipd zepznd xg`l ,gafnd ceqil dhnl miktypy
zkity :`xnbd zvxzn .dhnl oiivge dlrnl oiivgy minc epivn

d  epivn `ly epxn`y dne ,oaxwd ly dxtkd z` 
.dxtkd z` miakrnd minca epiid ,dhnl oiivge dlrnl oiivg

:`xnbd dywn cer ze`hgd mc lyeidy 
,oevigd gafnd ceqi l` dhnl miktyp  oldl 

(.ap)c,dxtkd z` miakrnd minca mby ixd ,dxtkd z` 
.dhnl oiivge dlrnl oiivg epivn:`xnbd zvxzn 

oiivgy minc epivn `ly epxn`y `ed cg` gafn lr ± 
,cg` gafn lr mipzip mincd oi` o`ke ,dhnl oiivge dlrnl

gafnd lr mipzip eid ,dlrnlny mincdyzkitye ,iniptd
.oevigd gafnd ceqi l` miktyp eid dhnlny miixiyd

z` zelbtne zexiznd zepzna dpcy `ziixa d`ian `xnbd
:oaxwd,`ziixaa      

  zepznd on  
,dlik`a xyad z`e ,gafnd lr oxihwdl oixeni`d z` 

el` zepznmrhde .lebit zaygna mpzp m` oaxwd z` 
oaxwd dyrp lebit zaygna zepznd izy z` ozp m` wx z`hgay
dzyrp lebitd zaygn xy`k lebit dyrp oaxw oi`y meyn ,lebit
oi` ,zepzn izya `l` zxzip dpi` z`hgy oeike ,eixiznn ivga wx

.zepznd izya lbtiy cr ,lebitl oaxwd rawp  
dpzn oaxwdpzn   

,xyad z`e oixeni`d z`zaygna dpzp m` ,oaxwd z` 
.lebit

:`xnbd dywn    el did ± 
zeicr zkqna ef zwelgn zepyl(c"t),    

 i`ny ziay my `pzd mxciqy zewelgnd x`y mr ± 
i`ny zia efa mb ixdy ,mda mixingn lld ziae mda miliwn
lebit oaxwd dyrp `l i`ny zialy ,mixingn lld ziae miliwn
dyrp lld ziale ,zepzn izya lebit zaygn ayig m` `l`

.zg` dpzna ayig m` elit` lebit oaxwd:`xnbd zvxzn
 ,`irye` axl ziaa df oic lr el`yp xy`k ± 
,yxcnd ,el`yp oixeni`de xyad xzid oiprl ± 

m`d ,mcd jtype z`hga zg` dpzn ozp m` ,l`ye l`eyd cnry
zia ecnre ,elqte i`ny zia ecnr ,`l e` xyade oixeni`d exzed

,exiykde lld   ef dkld wqtajkle 
mdixac jezn mewn lkny `l` ,zeicr zkqna ef zwelgn epy `l
ep` ,dcal zxzn dpi` zg` dpzny xg`ny ,`lew mb micnl ep`

.dcal zlbtn dpi` zg` dpzny mb mircei
ly zepexg`d zepzn ylya mibdepy mipic dnk zx`an `xnbd

:z`hg   zepexg`d 
p oi` ±gafnd lr mze` mipzexg`ly it lr s`e 

dwixf dpi`e ,oaxwd zxtk z` miakrn mpi` zg` dpzn ozp xaky
milrn oi` dligzkle ,dngd zriwya lqtp mcd mewn lkn ,dxenb

.gafnd lr mileqt  ezn m`y ,mdilra ly 
ezny z`hg meyn lqtp mcd oi` ,dpey`xd dpzn ozpy xg`l
dilr oi` aey ,dpey`xd dpzn ici lr xtik xaky xg`ny ,dilra

.dilra ezny z`hg meyn lqtizy ,dxenb z`hg my cer
onc wexfl iab lr wxfdl md miie`xe xg`ny 

.uega d`yr m` dilr aiig ,mipta gafnd
:z`hg ly zepexg`d zepzn oica cer dpc `xnbd  

,z`hg ly zepexg`d zepznd zyly onc oicy mixac 
,dpey`xd dpzn oick ± onc oicy mixac± 

.ceqid l` miktypd miixiyd oick
:dpey`xd dpzn mc oick onc oicy mixacd el`oze` wxefd ±

.zxk aiig dxfrl ueg.dlila gafnd lr opzil xeq` ± 
.gafnd lr mpzp m` dzin odilr aiig xf ± zzl jixv ± 

.zxy ilk jezn gafnd lr mze`zepxw lr mze` zzl jixv ± 
.gafnd.erav`a gafnd lr mze` zzl jixv ±m` ± 

oerh cbad ,dpey`xd dpzn ozpy xg`l cbad lr z`hgd mcn fzip
.qeaikdpzn ozpe ,zeqek rax`a dnc z` laiwy z`hg ± 

zepzn yly ly zeqek ylyd lkay mcl s` ,qek lkn zg`
mc oic mixacd el`a .ceqid l` jtydl miixiy oic yi zepexg`d

`ed zepexg`d zepzn yly.dpey`xd dpzn mc oick ± 
xg`l ze`a :miixiyd mc oick onc oicy mixacd el`e 

dpzn ici lr xzed xaky ,dlik`l xyad z` zexizn opi` ± 
.dpey`xd .lebit zaygn oda ayig m` oaxwd z` 

 z` ozp m`y ,mipt zqipka leqt zxez odl oi` ± 
,lkidl qipkd mcd x`y z`e ,oevigd gafnd lr dpey`xd dpznd

miptl dnc qpkpy z`hg meyn lqtp `lmc oic mixacd el`a .
`ed zepexg`d zepzn yly.miixiyd mc oick ± 

:eixacl dgked `ian `tt ax    ± 
oerh z`hg ly zepexg`d zepzn yly mcy ,df xac izcnl okidn

,qeaikdpyna(.bv oldl),mc z`hg oaxw ly 
  xW` cbAd lr DnCn dGi xW`e' xn`py ©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤£¤

'WFcw mFwnA qAkY dilr dGi(k e `xwie),'dfi xy`' aezky dnne , ¦¤¨¤¨§©¥§¨¨
micnl(.bv oldl)fzipd mc hrnl ,xacn aezkd d`fdl ie`xd mcay

lr fzip m` oke .qeaik oerh epi`e ,d`fdl ie`x epi`y ,x`evd on
cbadlr ozip xaky mcdl` jtypy mcd 

 cizra d`fdl cnerd mcay rnyn 'dfi xy`' oky 
on fzipd mcy dpynd ixacne .dfed xaky mcl hxt ,xacn aezkd

,oxwd lr ozip xaky `weec ,wiicl yi ,qeaik oerh epi` oxwd 
fzip m` la`mcd oiicre ,oxwd lr ozpil cnerd ± 

,ezeevn dyrp `l oiicry oeik ,ozip `lcbadrnyne 
o`kn gkene .zepexg`d zepzn ylyn elit`e ,`edy oxw dfi`n

.qeaik oerh zepexg`d zepzn mcy
:dgkedd z` dgece `xnbd ddnzm`d ,jzhiyle ± 

fzip ,epipy jky ,`tiqd on mb jk wiiczlr ozip xaky mcd 
  ceqid lr ozip xaky mc `weec ,wiicl yie 

,qeaik oerh oi`fzip m` la` mcdjtyidl cnere 
,jtyp `l oiicrecbadixdy ,ok epi` df ixde 

 aezkd gafnd lr zefdl cizrd mca ,xnelk 
,xacn mc,ceqid l` jtyidl cnerd epnn 

,xnel jixv gxkda ,ok m`e .qeaik oerh enc oi`y ,eizepzn 
aeqd ef dpyn dpyy `pzd `ed in ±,qeaik oerh miixiyd mc mby x

 mcy mixaeqy opaxl la` ,ok xaeqy oldl epivny ,`ed 
zepexg`d zepzn mc oicd `edy xnel yi ,qeaik oerh oi` miixiyd

.`tt ax gikedy itk `le ,qeaik oerh oi`
:qeaik oerh miixiyd mc mb dingp iaxly dgiken `xnbd

dpyna(:iw oldl),   ze`hg ly elit`e 









































































































































































































































המשך בעמוק דמק



קמד

              

,dxtkd z` miakrn mpi`y zeipevigd ,dxfrl 
,ueg zaxwd meyn odilr aiign dingp iaxy xg`ne ,zxk odilr

.qeaik oerhy oicd `ed ,ok m`e ,xenb mcl eaygn ixd
:`xnbd dgec    dny xnel xyt` ± 

`l` epi` ,`ed xenb mc miixiyd mcy dingp iax ixacn eprnyy
xeqi`ie`xd xac lk `l` ,mca ielz epi`y ,uega 

,uega eaixwnyk eilr aiig mipta eaixwdl enke ± 

epivny lkae ,minc miaygp mpi`y ,mialge  
la` ,aiig uega mze` xihwnd z`f    ± 

ixd ,miixiyd mca qeaik jixvdl s` dingp iax zrcy eprny m`d
.miixiyd mc lr `le ,zefdl cnery mca `l` xn`p `l qeaik oic

:`xnbd daiyniax zrc qeaik oiprl mby epivn ok` ,ok  
,xenb mck epic miixiyd mcy dingp



























המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת דוקש עמ' ב

             

lqet epi` lkidl z`hg mc qipkdl aygndy ef `xaq dcedi iaxl
,oaxwd z`onwl dpyna(.at)   mc 

lkidl z`hgdoaxwd,rnyneqipkd 
oaxwd  (.bt onwl)dcedi iaxl lqtp epi` cifna s`y 

`l`dqpkda la` ,iniptd gafnd lr mcd z` wxfy ± 
:`xnbd zwiicn o`kne .lqtp oaxwd oi` cala  

 ,ynn mcd z` qipkny my dne ±  m` ± 
oaxwd lqtp mcd z` wxf   `l wxf `l m` la` ± 

,lqtp  aygn `l` ynn qipkn epi`y o`k ± 
ike ,[wexfl `le] qipkdl  .lqtp epi`y 

miler `ziixaae dpyna dcedi iax ixac oi` ok` :`xnbd zvxzn
e ,cg` dpwa    mi`pz ipy ixac mde ± 

ixacn zeywdl oi` dzrne .dcedi iax zrca ewlgpy mipey
iax zhiy z` ayiil lirl `xnba xn`py uexizd lr] `ziixad
zhiyk `id dcedi iax zrca epizpyn zhiyy ,[epizpyna dcedi

onwl dpynd(.at).`ziixad zhiyk dpi`e
,dcedi iax zrcly ,x`yd oia xkfed lirl d`aedy `ziixaa

:jk lr dywn `xnbd ,'e`l' lr xaer mexca z`hg hgeyd± 
xaq jk ike y   







































המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' א

             

lbit m` la` .zxk`l ,onfd xg`l dlke`l ayigy 
`linne serd lbtzpd`xeny meyn ,mrhde .ely 

ezlik` zaygn okle ,mc` ipa aexl lk`p epi`e qe`n xac `ed
zvw yiy oeik ,xg` xaca serd lbtzp m` mpn` ,zlbtn dpi`

.zxk dilr aiig ,d`xen milke`y miyp`
e mitxypd mixt hgy :xfrl` iax jiynnayigy 

,onfd xg`l mxihwdl,zxk aiig mxyan lke`de 
lbit m` la`,onfd xg`l mxyan lek`l zpn lr mhgyy 

ekxc oi`y xac lek`l ayigy meyn ,mrhde 
zaygn ef oi`e ,oycd ziaa sxydl epic mixtd xya ixdy ,lek`l

.lebit
:xfrl` iax ixacl di`x `iadl dqpn `xnbd 

,xfrl` iaxl zriiqnd `ziixa dpyiy xnel yi dxe`kl ±
onwl dpynay(.bn)mixta bdep lebit oicy mixne` opaxy epipy

mnc oi`y xg`n lebit mda oi`y xne` oerny iaxe ,mitxypd
a df oipra epipye ,oevigd gafnd lr wxfp,`ziixa 

mcd zecearn zg`amxya z` lek`l ± 
xgnl,mzkldk oycd ziaa xgnl mtxeyl e` ± 
xg`n mda zlqet dpi` dlik` zaygny 

dpi` ok mb dtixy zaygne ,lek`l ekxc oi`y xac `edy
zaygny dxeza xn`p gafna dxhwd iabl wxy meyn ,zlqet
zwiicn .oycd ziaa dtixy iabl `l la` ,zlbtn epnfl ueg

:`xnbdxyaa ayig m` `weecy ,ok xacd oi` ike ± 
,[opax zrcl s`] lbtn epi` mixtdm` 

,xgnl mxihwdlaiig mxyan lke`de [opax zrcl] 
epi`y it lr s` lbtzn yiy ,xfrl` iax ixack `ede .zxk

.lbtn
:dgec `xnbd

























































המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' א

             

m` oke ,dgcpy oeikxiryd   
.dgcp ixdy ,'dl xiryd ly dcedi iax z` eprnye  

envr xacexiykdl    
,`ziixaa  ,gqt oaxw miaixwn eidy gqt axra 

did ,maixwdl xdnl mipdkd ly mzelidae zepaxwd ieaix iptne
`ly zepaxw eid `ny yegl yie ,dtvxd lr zepaxwd mcn jtyp

,okle ,elqtpe llk gafnd lr mnc wxfp  cg` lhep 
e mipdkdea dtvxd lr jtypy mcdn  

,zepaxwd lkn mc ea axern dide  gafnd lr 
 gqtd zwixf oick ceqi eizgz didy mewna (:ep oldl), 

li`ed jka dgcp epi` dtvxd lr jtyp mcdy it lr s`y x`eane
ok m`e ,etqe`l eciae y gikedl yi     

  .ok gikedl yi ok`  

:dcedi iax ixaca oecl zxaer `xnbd   
   odkd  lr ewxefe 

,gafnd iab ly enc [gqtd zepaxwn] 
 wxfe `liny qekd   minkg 

  jtypy mcd  jtyp `l` 
ilka lawzdy mcew jtypy mce dtvxd lr dndad x`eevn

gafnd lr ewxefln lqtp(.dk lirl)ici lr oaxwd xykp ji`e ,
.df mc zwixf

`xnbd zxxan ,dcedi iax ly ezaeyz z` `xnbd `iazy mcew
:`xnbd zl`ey .minkg zl`y z` mcdy minkgl oipn  

:`xnbd daiyn .ilka lawzd `l jtypyew`id minkg ziy 
   .leqt mc wxef `vnpe 

:`ziixad jynd z` `xnbd d`ian ,minkgl dcedi iax 





















































המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב

             

ok m`e ,oz`ixw zernyn on zg` zegtl   
.oilitza miza dyng zeyrl jixv ± 

zernynn mizad oipn z` micnl mpi` lld zia :`xnbd zvxzn
`l` ,dxeqnde `xwnd mixaeq lld zia ±  

dn mvrn micnl ep` y`x ly oilitza mizad oipny 
zaiz ly dyexit oky ,'zetheh' mi`xwpy my] 

`ed ,[mewnzaiz yexite `ed ,[mewn my] 
.'zetheh' mi`xwp mdizeiyxt rax` my lre 

:`xnbd dywn cer `xwnd oia dxizq yiyky jixacl 
zekxvpd zeptcd oipn iabl ,ok m` ,mdipy z` miyxec dxeqnde

minrt yly dxeza azkpy dnn zecnlpy ,dkeql 
,azkp minrt izyrnyne ,cigi oeyl ,e"`e ila 'zkqa' 

,miax oeyl ,e"`e mr 'zekqa' azkp zg` mrte ,zg` [otec] dkeq wx
oeik mpn` ,zeptc rax` o`k efnxp ozaizk itly ixd ,mizy rnyne
yy o`k efnxp oz`ixw itly ixd ,miax oeyla mi`xwp mleky

c xen` ,mdipy z` miyxec m`e ,zeptc zg` siqedl 
,ozaizk zernyn lr zernyn on zg` zegtl 

c xen`e ,oz`ixw   zeyrl jixvy ± 
.zeptc yng dkeql







































             

e xyk oaxwd ,zg` dwixf `l`.milrad lr 
ozp m` ,zepzn rax` dperh dligzkly ,xyk oaxwd 

.leqt oaxwd ,zepznd zrax` oian zg` dpzn wx ozp m` j`
      e xyk oaxwd 

.milrad lr
z`hga oia lld zia itl ,xyk oaxwd zg` dpznay xg`n ± 

,migaf x`ya wx i`ny zia itle ,migaf x`ya oiae  
dpznd zrya ayg `ly epiidc ,dpick ± 

,zlqetd daygn dzpizp dpzndzaygna ozp 
xyk oaxwdedpznl jixv oi`y xg`ny ,milrad lr 

ef dpzna ayegy leqt zaygn oi` ,xyad z` xizdl icka dipyd
.oaxwd z` zlqet

  dpzndzaygna  dpznd 
zaygna ozp oaxwd dyrp  

 sqep leqt ea yi lebitd zaygn calny s`e ,ezlik` lr 
exnbp xaky xg`n mewn lkn ,enewnl ueg lek`l mb aygy jka
xak ,dpey`xd dpzn ici lr oaxwd z` zexiznd zeceard lk
aygy enewnl ueg zaygn oi`e ,lebit xeqi`a oaxwd rawed

.lebit icin d`iven dipyd dpzn zrya
zepaxwd   oncn mipzepy ±lr 

,`ed oicd ,iniptd gafnd      
,leqt oaxwdeici lr `l` xyk oaxwd oi`y xg`n ± 

m` elit` ,okl ,zepznd lk zepznd lk z` ±± 

,oaxwd z` zlqetd daygn oda ayig `ly ,opickon 
ozp dpexg`d dpznd z` wx m` elit`e ,zepznd 

ueg zaygna oebk,dpnfl ueg zaygna e` ,dnewnl± 
ok m` ,zepznd lk ici lr `l` oaxwd xzip `ly oeik ,leqt oaxwd

,odn zg` lka zlqet daygnzg` ozpy jka lqtp oaxwdy s` 
mewn lkn ,epnfl ueg zaygna zepznd on  ,ezlik`a 

oilbtn oi`y meyn ,mrhde ,dici lr 'lebit' oaxwd dyrp `ly iptn
lebitd zaygn xy`k lebit dyrp oaxw oi` ,xnelk ,xizn ivga
ef dpzn ici lr xzip oaxwd oi`y oeike ,eixiznn ivga wx dzyrp
z` raew da ayigy leqtd zaygn oi` ,olek ici lr `l` ,cala

.lebit zeidl oaxwd


zg` dpzn `l` ozp `l m` s`y micnl okidn zxxan `xnbd

:xyk oaxwd ,`ziixaa oncy zepaxw  
  m`   ,xyk oaxwde 

    (fk ai mixac),zg` dkity rnyny 
.xyk oaxwd zg` dpzn wx ozp m` caricay ,o`kn micnle

:`xnbd dywn   mce' ly aezkd m`d ike ± 
oaxwd zg` dpzn ozp m`y ,df oic z` epcnll `a 'jtyi jigaf

`lde ,xyk   z` epcnll jxvp df aezk ± 
,oldlc `ziixaa epipyy oicd



























































































קמה

              

,dxtkd z` miakrn mpi`y zeipevigd ,dxfrl 
,ueg zaxwd meyn odilr aiign dingp iaxy xg`ne ,zxk odilr

.qeaik oerhy oicd `ed ,ok m`e ,xenb mcl eaygn ixd
:`xnbd dgec    dny xnel xyt` ± 

`l` epi` ,`ed xenb mc miixiyd mcy dingp iax ixacn eprnyy
xeqi`ie`xd xac lk `l` ,mca ielz epi`y ,uega 

,uega eaixwnyk eilr aiig mipta eaixwdl enke ± 

epivny lkae ,minc miaygp mpi`y ,mialge  
la` ,aiig uega mze` xihwnd z`f    ± 

ixd ,miixiyd mca qeaik jixvdl s` dingp iax zrcy eprny m`d
.miixiyd mc lr `le ,zefdl cnery mca `l` xn`p `l qeaik oic

:`xnbd daiyniax zrc qeaik oiprl mby epivn ok` ,ok  
,xenb mck epic miixiyd mcy dingp



























             

lbit m` la` .zxk`l ,onfd xg`l dlke`l ayigy 
`linne serd lbtzpd`xeny meyn ,mrhde .ely 

ezlik` zaygn okle ,mc` ipa aexl lk`p epi`e qe`n xac `ed
zvw yiy oeik ,xg` xaca serd lbtzp m` mpn` ,zlbtn dpi`

.zxk dilr aiig ,d`xen milke`y miyp`
e mitxypd mixt hgy :xfrl` iax jiynnayigy 

,onfd xg`l mxihwdl,zxk aiig mxyan lke`de 
lbit m` la`,onfd xg`l mxyan lek`l zpn lr mhgyy 

ekxc oi`y xac lek`l ayigy meyn ,mrhde 
zaygn ef oi`e ,oycd ziaa sxydl epic mixtd xya ixdy ,lek`l

.lebit
:xfrl` iax ixacl di`x `iadl dqpn `xnbd 

,xfrl` iaxl zriiqnd `ziixa dpyiy xnel yi dxe`kl ±
onwl dpynay(.bn)mixta bdep lebit oicy mixne` opaxy epipy

mnc oi`y xg`n lebit mda oi`y xne` oerny iaxe ,mitxypd
a df oipra epipye ,oevigd gafnd lr wxfp,`ziixa 

mcd zecearn zg`amxya z` lek`l ± 
xgnl,mzkldk oycd ziaa xgnl mtxeyl e` ± 
xg`n mda zlqet dpi` dlik` zaygny 

dpi` ok mb dtixy zaygne ,lek`l ekxc oi`y xac `edy
zaygny dxeza xn`p gafna dxhwd iabl wxy meyn ,zlqet
zwiicn .oycd ziaa dtixy iabl `l la` ,zlbtn epnfl ueg

:`xnbdxyaa ayig m` `weecy ,ok xacd oi` ike ± 
,[opax zrcl s`] lbtn epi` mixtdm` 

,xgnl mxihwdlaiig mxyan lke`de [opax zrcl] 
epi`y it lr s` lbtzn yiy ,xfrl` iax ixack `ede .zxk

.lbtn
:dgec `xnbd

























































             

ok m`e ,oz`ixw zernyn on zg` zegtl   
.oilitza miza dyng zeyrl jixv ± 

zernynn mizad oipn z` micnl mpi` lld zia :`xnbd zvxzn
`l` ,dxeqnde `xwnd mixaeq lld zia ±  

dn mvrn micnl ep` y`x ly oilitza mizad oipny 
zaiz ly dyexit oky ,'zetheh' mi`xwpy my] 

`ed ,[mewnzaiz yexite `ed ,[mewn my] 
.'zetheh' mi`xwp mdizeiyxt rax` my lre 

:`xnbd dywn cer `xwnd oia dxizq yiyky jixacl 
zekxvpd zeptcd oipn iabl ,ok m` ,mdipy z` miyxec dxeqnde

minrt yly dxeza azkpy dnn zecnlpy ,dkeql 
,azkp minrt izyrnyne ,cigi oeyl ,e"`e ila 'zkqa' 

,miax oeyl ,e"`e mr 'zekqa' azkp zg` mrte ,zg` [otec] dkeq wx
oeik mpn` ,zeptc rax` o`k efnxp ozaizk itly ixd ,mizy rnyne
yy o`k efnxp oz`ixw itly ixd ,miax oeyla mi`xwp mleky

c xen` ,mdipy z` miyxec m`e ,zeptc zg` siqedl 
,ozaizk zernyn lr zernyn on zg` zegtl 

c xen`e ,oz`ixw   zeyrl jixvy ± 
.zeptc yng dkeql







































המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' ב

             

e xyk oaxwd ,zg` dwixf `l`.milrad lr 
ozp m` ,zepzn rax` dperh dligzkly ,xyk oaxwd 

.leqt oaxwd ,zepznd zrax` oian zg` dpzn wx ozp m` j`
      e xyk oaxwd 

.milrad lr
z`hga oia lld zia itl ,xyk oaxwd zg` dpznay xg`n ± 

,migaf x`ya wx i`ny zia itle ,migaf x`ya oiae  
dpznd zrya ayg `ly epiidc ,dpick ± 

,zlqetd daygn dzpizp dpzndzaygna ozp 
xyk oaxwdedpznl jixv oi`y xg`ny ,milrad lr 

ef dpzna ayegy leqt zaygn oi` ,xyad z` xizdl icka dipyd
.oaxwd z` zlqet

  dpzndzaygna  dpznd 
zaygna ozp oaxwd dyrp  

 sqep leqt ea yi lebitd zaygn calny s`e ,ezlik` lr 
exnbp xaky xg`n mewn lkn ,enewnl ueg lek`l mb aygy jka
xak ,dpey`xd dpzn ici lr oaxwd z` zexiznd zeceard lk
aygy enewnl ueg zaygn oi`e ,lebit xeqi`a oaxwd rawed

.lebit icin d`iven dipyd dpzn zrya
zepaxwd   oncn mipzepy ±lr 

,`ed oicd ,iniptd gafnd      
,leqt oaxwdeici lr `l` xyk oaxwd oi`y xg`n ± 

m` elit` ,okl ,zepznd lk zepznd lk z` ±± 

,oaxwd z` zlqetd daygn oda ayig `ly ,opickon 
ozp dpexg`d dpznd z` wx m` elit`e ,zepznd 

ueg zaygna oebk,dpnfl ueg zaygna e` ,dnewnl± 
ok m` ,zepznd lk ici lr `l` oaxwd xzip `ly oeik ,leqt oaxwd

,odn zg` lka zlqet daygnzg` ozpy jka lqtp oaxwdy s` 
mewn lkn ,epnfl ueg zaygna zepznd on  ,ezlik`a 

oilbtn oi`y meyn ,mrhde ,dici lr 'lebit' oaxwd dyrp `ly iptn
lebitd zaygn xy`k lebit dyrp oaxw oi` ,xnelk ,xizn ivga
ef dpzn ici lr xzip oaxwd oi`y oeike ,eixiznn ivga wx dzyrp
z` raew da ayigy leqtd zaygn oi` ,olek ici lr `l` ,cala

.lebit zeidl oaxwd


zg` dpzn `l` ozp `l m` s`y micnl okidn zxxan `xnbd

:xyk oaxwd ,`ziixaa oncy zepaxw  
  m`   ,xyk oaxwde 

    (fk ai mixac),zg` dkity rnyny 
.xyk oaxwd zg` dpzn wx ozp m` caricay ,o`kn micnle

:`xnbd dywn   mce' ly aezkd m`d ike ± 
oaxwd zg` dpzn ozp m`y ,df oic z` epcnll `a 'jtyi jigaf

`lde ,xyk   z` epcnll jxvp df aezk ± 
,oldlc `ziixaa epipyy oicd

























































































המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יצחק יהודא שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתביו )כ' מ"ח. ג' כסלו( בהם כותב אודות התחדשות השיעורים בעין כרם, ובודאי 

לא יסתפקו בהתחדשות לבד אלא ישתדלו בהוספה בערך להעבר וכציווי תורתנו מעלין בקדש, ובפרט ע"פ 

המבואר בתורת החסידות אשר האדם צ"ל מהלך דוקא וכמ"ש ונתתי לך מהלכים, וזוהי תכלית ירידת 

הנשמה מאגרא רמה לבירא עמיקתא, כי קודם לזה היתה הנשמה בבחי' עומד וכמ"ש חי ה' אשר עמדתי 

של  אמות  בד'  שהיו  כאלו  העולים  מבין  שישנם  שמזכיר  ובפרט  בכ"מ,  בחסידות  הענין  וכמבואר  לפניו 

חב"ד במרוקה שבטח יסייעו בידם, והרי ידועה ההבטחה אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו הרבה 

מלמעלה, והרי גם נקודה הנ"ל היא הוראת ימי חנוכה דאזלינן מני' שהולך ומוסיף מיום ליום באור הבא 

משמן טהור ועל פתח ביתו מבחוץ משתשקע החמה.



קמו   


             

    

LÈ Ì‡ elÈÙ‡ ÔÎÂ epnÓ e‰eÏÊ‚È ‡lL ÌÈËÒlÓ ‡È˙nL ÈtÓ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt ˙BÁt dÎÈÏB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â
‡a˙pL BÓk „BÓÚiL ˙Ú ÏÎa epÏhÈÂ ÂÈÏÚ eÁÈpÈ Ì‡L ÌÈËÒl‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ BÁÈp‰Ï ‡È˙Óe BÓÁ BnÚ 

˙eL ‡È‰ Ì‡ Û‡ ‰Bz ÏL eqÈ‡ Ô‡k ÔÈ‡L B˙ÈÏ ÚÈbiL „Ú BqÈk ÌÚ ıeÏ ÏBÎÈ epnÓ e‰eÏÊ‚ÈÂ ÌÈËÒl‰ e‰e‡È
˙aMa ‰È˜Ú‰ ‰˙È‰ ‡lL ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„e˜L Ì„B˜ ıeÏ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ ‰eÓb ÌÈa‰Ô‡k ÔÈ‡ ı ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ 

Èˆ ‰Áp‰ ‰NÚ˙Â B˙Èa Á˙t ÈÙÏ „BÓÚiL Ì„B˜ Ê‡Â ˙ÈaÏ CeÓÒ ÚÈbiL „Ú ‰Áp‰Â ‰È˜ÚBqÈk ˜BÊÏ ‡e‰ C 
„È Á‡Ïk B˙Èa CB˙Ï.„ÈÁi‰ ˙eLÏ ÌÈa‰ ˙eLÓ ÒÈÎÈ ‡lL È„k 

˙ÈÏÓk ‡l‡ ÌÈa‰ ˙eL eÏ ÔÈ‡L ‰f‰ ÔÓfe„BÓÚiL Ì„B˜ ˜ ‰ÎLÁMÓ ıeÏ ÏÈÁ˙Ó Ì‡ Û‡ Èz‰Ï LÈ 
‰Áp‰ ‡Ïa ‰È˜Ú ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡L ‡ˆÓpL „È Á‡Ïk e˜ÊÈ B˙Èa Á˙t ÈÙÏ: 

יג סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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  עדיפה אמות מד' פחות פחות הולכה -

השבת קודם לרוץ התחיל אפילו - .מריצה
  ולאחריו מכתפיו כגון -.

   התירו דאורייתא הרבים ברשות -

הרבים וברשות הנחה, ולא עקירה לא עושה כשאינו רק
התירו מלסטים)שלנו שמפחד עקירה,(במקום כשעושה גם

הנחה. יעשה שלא ובלבד

 
ג.47) סעיף
סכנה,48) במקום אלא התירו שלא

לו שיש כגון אמות ד' כל לעמוד אפשר שאי במקום אמנם
- בלבד כיס ולא רב זמן איתה לעמוד שקשה הכתף על חבילה
סט"ו להלן שהרי זה, בהיתר להשתמש לכתחילה שמותר משמע
במקום שהוא נזכר לא - חבילה לגבי הריצה היתר נזכר בו

חבילתו. שיגזלו שמפחד
בעודו49) שזורק בזה שגם שכיון שם ונתבאר יב, סעיף כנ"ל

כמכניס ונחשב לרה"י מרה"ר המכניסים כדרך אינו - מהלך

מבעוד לעקירתו 'הנחה' עושה שלא לכך (בנוסף יד כלאחר
יום).
רבוא50) ששים שאין שכל אומרים ויש סי"א: שמה סי'

אלא הרבים רשות אינו מדבר כדגלי יום בכל בו עוברים
כרמלית.

שאין ולומר להקל אלו במדינות המנהג נתפשט דבריהם פי ועל
על להם שיש בידם למחות ואין גמורה הרבים רשות עכשיו לנו

לעצמו) יחמיר שמים ירא (וכל שיסמכו עריםמי דין נתבאר (ושם
רבוא) ששים עוברים אין שברובם שבזמננו .גדולות

•
    

ד‡ שאין בתים בב' או אחד בבית שאוכלות חבורות רךב'
אלו את אלו רואים מקצתן אם ביניהם מפסקת הרבים
מזמנין אלו אלא מצטרפות אינן לאו ואם לזימון מצטרפות
הוא לשתיהן אחד שמש יש ואם לעצמן מזמנין ואלו לעצמן

עמהם: אכל שלא אע"פ מצרפן

בסתם אבל להצטרף דעת על לשם מתחילה כשנכנסו זה וכל
אחד בבית והם אלו את אלו רואים אפי' מצטרפות אינן
א"כ אלא לזימון מצטרפות אינן שהרי לשתיהן אחד ושמש
וברכה אחד כגוף נחשבים שאז יחד לאכול אחד בשלחן קבעו
כשנכנסו משא"כ לעצמה היא חבורה כל וכאן לכולם אחת
כאלו ה"ז אחת לברכה להצטרף דעת על חבורות לב' ונחלקו
הוא והצירוף החיבור שעיקר אחת בחבורה ונתחברו נכנסו

להתחבר. הכוונה

אע"פ להצטרף דעת על שלא סתם ונחלקו נכנסו אם אבל
כוונתם אין שוב להצטרף בדעתם היה המוציא ברכת שבשעת

בסי' כמ"ש עצמה המוציא לברכת אפי' ולצרפם לחברם מועלת
המזון. לברכת כ"ש קס"ז

להצטרף דעת על נכנסה שהשנייה אע"פ זו אחר זו נכנסו ואם
כניסתה בשעת כלל בדעתה היה לא הראשונה אם הראשונה עם
מצטרפות אינן סתם נכנסה אלא עמה להצטרף השנייה על
יזמנו זה אחר בזה שנכנסים במקומות גדולות בסעודות לפיכך

לעצמה: חבורה כל

על‚ יושב המברך אם לבית חוץ ומקצתן בבית מקצתן אכלו
ואלו אלו לראות יכול שהוא לפי מצרפן הוא המפתן
אלו את אלו רואים כמקצתן זה והרי ולכאן לכאן פניו בהפיכת
חובתם: ידי כולם את מוציא שהרי ומאלו מאלו נחשב שהוא

כל„ שתיהן שישמעו צריך חבורות ב' שמצטרפות מקום כל
כמ"ש הזן ברכת ולפחות המברך מפי בביאור המזון ברכת

וקצ"ג. קפ"ג בסי'

בביאור משלו שאכלנו נברך שהוא הזימון ברכת שמע שלא ומי
אמן אחריהם עונה אלא שאכלנו ברוך עמהם לענות יכול אינו
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וכבר נ"ז בסי' כמ"ש הכנסת שבבית בברכו כן האומר לדברי
עיקר: דבריו שאין שם נתבאר

ד' ובו דינם מה מקומות בהרבה שאוכלים חבורות קצה, סימן א חלק

סעיפים

סופרים‡ מדברי אלא אסור שאינו אע"פ איסור דבר שאכל מי
עליו. מזמנין אין

אכל אפי' המזון ברכת אחריו מברך שאין שה"ה אומרים ויש
ו אסור שהוא יודע ואם מצוה עבירה שאין לאכלובשוגג בא

ובוצע כמ"ש מנאץ אלא מברך זה שאין בתחלה עליו מברך אינו
ה'. נאץ ברך

שאין בעבירה הבאה במצוה אלא כן אמרו שלא אומרים ויש
המצות ברכת עליה מברכין ואין שמים שם עליה להזכיר ראוי
האוכל אפי' לברך צריך הנהנין ברכת אבל מצוה עבירה שאין
ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאוכל מי כי במזיד תורה איסורי
בלא הזה מהעולם ג"כ ויהנה ביותר נודף ריחו שיהא אחר שום
רשאים חביריו שאין לפי עליו לזמן אלא מנעו ולא ברכה
מדברים אכלו שכולן חבורה ובני בחבורה עמו להתחבר
לדברים וחיבור קבע שאין קבע להם אין הם גם האסורים
לזימון קבע להם שאין פירות אכילת כעין זה והרי האסורים

ונהנה. הואיל יברך לא למה וסוף תחלה ברכה אבל

אחריה יברך בשוגג איסור אכל שאם להכריע יש הלכה ולענין
אלא מברך זה שאין בסוף ולא בתחילה לא יברך לא המזיד אבל

מנאץ:

הבעלים נתייאשו שכבר אע"פ אפוי לחם גנב או גזל אם
לתבעו באים הבעלים היו שאם לפי בתחלה עליו מברך אינו
עצמו את לפטור יכול היה ולא להם להחזירו חייב היה ממנו
מברך אבל ניאוץ וברכתו בעבירה היא שאכילתו נמצא בדמים
חייב הוא ודמים שלו הוא אכלו שכשכבר המזון ברכת אחריו
את לפטור יכול האכילה שאחר כיון באיסור שאכל ואף לו

ניאוץ: אז ברכתו אין שלו שאכל מה שיהא בדמים עצמו

שכבר‚ בתחלה גם מברך פת ואפה קמח או חטים גזל אם
את לפטור יכול הבעלים באו שאם שלו ונעשה בשינוי קנאו
במצוה בזה שכיוצא ואע"פ עבירה אכילתו ואין בדמים עצמו
כמ"ש לידו באה עבירה ע"י מקום ומכל הואיל עליה מברך אינו
מטעם המצות לברכת הנהנין ברכת לדמות אין י"א בסי'
הראשונה לסברא ואף א' שבסעיף האחרונה בסברא שנתבאר
ויש עבירה ע"י כשבאו ולא בעבירה כשנהנה אלא דומות אינן

להקל): ברכות (וספק בזה חולקין

אֿג סעיפים לזימון מצטרף אם איסור דבר שאכל מי קצו, סימן א חלק
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ועבודתועבודתועבודתועבודת המזבחהמזבחהמזבחהמזבח גביגביגביגבי עלעלעלעל קרבןקרבןקרבןקרבן הקרבתהקרבתהקרבתהקרבת שלשלשלשל השווההשווההשווההשווה הצדהצדהצדהצד

התפלההתפלההתפלההתפלה

        
  

הפנימי, תוכנו לפי זה כתוב רבינו מבאר זה [במאמר

ה (שהוא היצר מלחמת היא זו שלאויב"שמלחמה "

נרמז הכתוב שבלשונות ויבאר האדםכיצדהאדם) על

וכל]. מכל היצר את לנצח כדי זו רוחנית מלחמה לערוך

      שעת]
מלחמה] שעת היא התפלה

– הוא התפלה של ענינה הזהר דברי .מלחמהלפי

      
   בתפלתי]

ובבקשתי]
היא שהתפלה שפירש התרגום, לפי גם מוכח כן
ידם שעל המלחמה, כלי היינו וה"קשת", ה"חרב"

שכם. העיר את אבינו יעקב כבש

    
היינו למלחמה, התפלה ענין מה להבין: וצריך

והרי התפלה, בעת לנהל האדם שעל המלחמה מהי
מובן ואינו צרכיו, בקשת הוא פשוטו לפי התפלה ענין
הקב"ה לפני עומד כשאדם ישנה "מלחמה" איזו

צרכיו? את ומבקש

עליו מתגבר אדם של שיצרו לפי שזהו לומר ואין
להלחם וצריך התפלה, מכוונת לבלבלו תפלתו בעת
שהרי לתפלה, מיוחד אינו זה שדבר מלבד כי – כנגדו
מצוות קיום תורה, (לימוד השם עבודת של ענין בכל
מלחמה – לכך בנוסף הרי היצר, מלחמת קיימת וכו')
אבל והעיכובים, המניעות את לבטל צדדי, פרט היא זו
זה שבגלל לומר שייך ולא התפלה, ענין מעצם אינה

מלחמה. הוא התפלה ענין גדר

הדברים משמעות מהי להבין צריך כן, ואם
מלחמה? ענינה שהתפלה

    
יום, בכל להתפלל צריכים מדוע להבין: צריך עוד
צרכים, בקשת הוא התפלה ענין שכל פשוטו לפי והרי
מרגיש האדם כאשר רק הוא התפלה חיוב לכאורה
שחסר רוחני) או (גשמי מסוים דבר על לבקש צורך
מאת הדבר את ולבקש להתפלל עליו מוטל שאז לו,
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קמז    

וכבר נ"ז בסי' כמ"ש הכנסת שבבית בברכו כן האומר לדברי
עיקר: דבריו שאין שם נתבאר

ד' ובו דינם מה מקומות בהרבה שאוכלים חבורות קצה, סימן א חלק

סעיפים

סופרים‡ מדברי אלא אסור שאינו אע"פ איסור דבר שאכל מי
עליו. מזמנין אין

אכל אפי' המזון ברכת אחריו מברך שאין שה"ה אומרים ויש
ו אסור שהוא יודע ואם מצוה עבירה שאין לאכלובשוגג בא

ובוצע כמ"ש מנאץ אלא מברך זה שאין בתחלה עליו מברך אינו
ה'. נאץ ברך

שאין בעבירה הבאה במצוה אלא כן אמרו שלא אומרים ויש
המצות ברכת עליה מברכין ואין שמים שם עליה להזכיר ראוי
האוכל אפי' לברך צריך הנהנין ברכת אבל מצוה עבירה שאין
ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאוכל מי כי במזיד תורה איסורי
בלא הזה מהעולם ג"כ ויהנה ביותר נודף ריחו שיהא אחר שום
רשאים חביריו שאין לפי עליו לזמן אלא מנעו ולא ברכה
מדברים אכלו שכולן חבורה ובני בחבורה עמו להתחבר
לדברים וחיבור קבע שאין קבע להם אין הם גם האסורים
לזימון קבע להם שאין פירות אכילת כעין זה והרי האסורים

ונהנה. הואיל יברך לא למה וסוף תחלה ברכה אבל

אחריה יברך בשוגג איסור אכל שאם להכריע יש הלכה ולענין
אלא מברך זה שאין בסוף ולא בתחילה לא יברך לא המזיד אבל

מנאץ:

הבעלים נתייאשו שכבר אע"פ אפוי לחם גנב או גזל אם
לתבעו באים הבעלים היו שאם לפי בתחלה עליו מברך אינו
עצמו את לפטור יכול היה ולא להם להחזירו חייב היה ממנו
מברך אבל ניאוץ וברכתו בעבירה היא שאכילתו נמצא בדמים
חייב הוא ודמים שלו הוא אכלו שכשכבר המזון ברכת אחריו
את לפטור יכול האכילה שאחר כיון באיסור שאכל ואף לו

ניאוץ: אז ברכתו אין שלו שאכל מה שיהא בדמים עצמו

שכבר‚ בתחלה גם מברך פת ואפה קמח או חטים גזל אם
את לפטור יכול הבעלים באו שאם שלו ונעשה בשינוי קנאו
במצוה בזה שכיוצא ואע"פ עבירה אכילתו ואין בדמים עצמו
כמ"ש לידו באה עבירה ע"י מקום ומכל הואיל עליה מברך אינו
מטעם המצות לברכת הנהנין ברכת לדמות אין י"א בסי'
הראשונה לסברא ואף א' שבסעיף האחרונה בסברא שנתבאר
ויש עבירה ע"י כשבאו ולא בעבירה כשנהנה אלא דומות אינן

להקל): ברכות (וספק בזה חולקין

אֿג סעיפים לזימון מצטרף אם איסור דבר שאכל מי קצו, סימן א חלק
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התפלההתפלההתפלההתפלה

        
  

הפנימי, תוכנו לפי זה כתוב רבינו מבאר זה [במאמר

ה (שהוא היצר מלחמת היא זו שלאויב"שמלחמה "

נרמז הכתוב שבלשונות ויבאר האדםכיצדהאדם) על

וכל]. מכל היצר את לנצח כדי זו רוחנית מלחמה לערוך

      שעת]
מלחמה] שעת היא התפלה

– הוא התפלה של ענינה הזהר דברי .מלחמהלפי

      
   בתפלתי]

ובבקשתי]
היא שהתפלה שפירש התרגום, לפי גם מוכח כן
ידם שעל המלחמה, כלי היינו וה"קשת", ה"חרב"

שכם. העיר את אבינו יעקב כבש

    
היינו למלחמה, התפלה ענין מה להבין: וצריך

והרי התפלה, בעת לנהל האדם שעל המלחמה מהי
מובן ואינו צרכיו, בקשת הוא פשוטו לפי התפלה ענין
הקב"ה לפני עומד כשאדם ישנה "מלחמה" איזו

צרכיו? את ומבקש

עליו מתגבר אדם של שיצרו לפי שזהו לומר ואין
להלחם וצריך התפלה, מכוונת לבלבלו תפלתו בעת
שהרי לתפלה, מיוחד אינו זה שדבר מלבד כי – כנגדו
מצוות קיום תורה, (לימוד השם עבודת של ענין בכל
מלחמה – לכך בנוסף הרי היצר, מלחמת קיימת וכו')
אבל והעיכובים, המניעות את לבטל צדדי, פרט היא זו
זה שבגלל לומר שייך ולא התפלה, ענין מעצם אינה

מלחמה. הוא התפלה ענין גדר

הדברים משמעות מהי להבין צריך כן, ואם
מלחמה? ענינה שהתפלה

    
יום, בכל להתפלל צריכים מדוע להבין: צריך עוד
צרכים, בקשת הוא התפלה ענין שכל פשוטו לפי והרי
מרגיש האדם כאשר רק הוא התפלה חיוב לכאורה
שחסר רוחני) או (גשמי מסוים דבר על לבקש צורך
מאת הדבר את ולבקש להתפלל עליו מוטל שאז לו,
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קמח   

יום בכל בקביעות, התפלה ענין מהו אבל הקב"ה,
ויום?

יש התפלה, ענין אודות אלו שאלות ליישב [כדי

להקדים:]

      
מובן תקנום" תמידין כנגד "תפלות רז"ל ממאמר
הקרבנות עבודת של לתוכן שווה התפלה ענין שתוכן
התפלה באופן הלכות כמה מצינו [ולכן במקדש
אדם בדוגמת הוא השי"ת לפני שהמתפלל בכך שיסודן

במקדש]. קרבן המקריב

הקרבת בין יש דמיון איזה מובן: אינו ולכאורה
ית'? מאתו צרכיו ובקשת לה' קרבן

כוונה (עוד) שיש לומר צריך כרחך על אלא
להקרבת שווה תוכן בה שיש התפלה, בענין פנימית

לה'. קרבן

הקרבנות עבודת של הפנימי התוכן את לבאר [ויקדים

גבי על אותה ומקריבים גשמית בהמה שלוקחים –

המזבח:]

      
       
       

  
לאשי", "לחמי הם שהתמידים בכתוב נאמר
מלמעלה הבאה אש ידי על ("לחמי") שנאכלים כלומר
השמים מן יורדת היתה שאש רז"ל כמאמר ("אשי"),
אש "ותצא כמ"ש נשרפים, הקרבנות היו ידה ועל

העולה". את גו' ותאכל ה' מלפני

זו, עבודה של הפנימי התוכן מהו להבין: ויש
ולשרוף המזבח, גבי על ולהקריבה דוקא בהמה לקחת

מלמעלה? הבאה אש ידי על אותה

הענין:] [אך

   [בהמה של [נפש 
 

         
        
       
      


סוגי ד' הזה בעולם צומח,נבראיםיש דומם, –

שמהם "יסודות" ד' יש וכן ומדבר, נבראמורכבחי כל
ועפר. מים רוח, אש, – ונברא

צומח דומם הסוגים שד' הקבלה בספרי ומבואר
עפר. מים רוח אש היסודות ד' כנגד הם מדבר חי
היסודות ד' מכל מורכב נברא שכל אע"פ כלומר,

מקום, מכל סוגיםעיקר(כנ"ל), מד' סוג כל של מהותו
הנ"ל: יסודות מד' אחד מיסוד הוא אלו

מיסוד עיקרו הצומח העפר; מיסוד עיקרו הדומם
בעלי של והחיות הנפש מצמיחים; המים כי המים,
לטבע המקור (וזהו ה"אש" יסוד מבחינת היא חיים
סוג אדם, בני ונפשות שבהם); והרתיחה הגבורה
על התרגום כלשון ה"רוח", יסוד מבחינת הן המדבר,
ממללא" "לרוח – חי'" לנפש האדם "ויהי הפסוק

מדברת). (רוח

המזבח: באש הקרבן שריפת של הפנימי התוכן [וזהו

מ היא הגשמית הבהמה של האש"החיות ומטרת"יסוד ,

שה היא באשאש"הקרבן נכללת תהא הבהמה של "

ומבאר:] שהולך וכפי – המזבח גבי שעל האלקית

        
 

וכל הכוחות כל של ושרשם מקורם כידוע, –
בעולמות הוא הזה בעולם הברואים של הנפשות
העולם עד ויורדים "משתלשלים" הם ומשם העליונים,
עפר, מים רוח אש היסודות ד' בענין גם וכך הזה.
מים רוח מאש הוא הללו הגשמיים היסודות ששורש
הם ומשם העליונים, בעולמות שהם כפי רוחניים ועפר
היסודות מהם שמתהווים עד ויורדים "משתלשלים"

שלפנינו. הגשמיים

"מן המזבח גבי על שירדה האש ענין וזהו
אש היינו מיניאלקיתהשמים", כל של השורש שהיא

(כולל הזה בעולם הברואים שבכל ה"אש" כוחות
אלא – כנ"ל) האש מיסוד הם שגם וחיות, בהמות

גשמית. באש ונתלבשה ירדה זו אלקית שאש

הבאה באש נשרפת הבהמה היתה זה ומטעם
שלמטהמלמעלה האש "התכללות" על להורות דוקא,

היינו שלמעלה, האש היא בשרשה, (הבהמה)
לשרשה האש) (שמיסוד הגשמית הבהמה "העלאת"

שלמעלה". "אש בחינת באלקות, ומקורה
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וחיות בהמות יש הזה בעולם שלמטה כשם
"בהמות" עליונים בעולמות קיימות כך גשמיים,
בשם הנקראים המלאכים והם ברוחניות, ו"חיות"
במלאכים ושרשם למקורם ועד ו"חיות", "בהמות"
נקראים הם (שגם עליונה שבמרכבה עליונים היותר
יחזקאל בנבואת כמ"ש ו"חיות"), "בהמות" בשם
("חיות"), מלאכים ארבעה העליונה במרכבה שראה

ופני אדם פני פניהם ופניארי'ו"דמות ופנישור... ...
נשר".

מיסוד הן הגשמיים חיים בעלי שנפשות וכשם
"בהמות"אשה הנקראים המלאכים גם כך (כנ"ל),

בבחינת הם אשאשו"חיות" משרתיו ["כי רוחנית
כמראה בוערות אש כגחלי ומראיהם וכתיב לוהט...

הלפידים"];

היא היא המלאכים) (של זו רוחנית אש ובחינת
שמקורה המזבח, גבי על שירדה שלמעלה האש בחינת

מפני (שהםארי'ופנישורושרשה העליונה שבמרכבה
אש). בבחינת כן גם

    
הבאה שהאש רז"ל למאמר הטעם יובן ובזה
ארי', בדמות היתה הקרבנות) את (שאכלה מלמעלה

" הזהר שרשהארי'כמאמר כי קורבנין", דאכיל
"מפני היא האש של שבמרכבהארי'ומקורה "

העליונה.

והתכללותם הקרבנות שריפת בענין זה ביאור פי [ועל

קרבנות שכנגד התפלה ענין לבאר ימשיך – שלמעלה באש

תקנוה:]

      
      

      
הנפש נפשות: שתי יש מישראל אדם בכל –
אלקה "חלק שהיא הקדושה) (הנשמה האלקית
והנה, הגוף). את (המחי' הבהמית והנפש ממעל",
מעין היא שבאדם הבהמית הנפש של וגדרה תכונתה

בהמית") "נפש נקראת (שלכן הבהמה היאנפש וגם ,
ממש. והחיות הבהמות נפשות כמו האש, מיסוד

גבי על גשמית בהמה להעלות שצריכים וכשם
האדם צריך כך ומקורה, בשרשה שתיכלל כדי המזבח

לשרשה. הבהמית נפשו את להעלות

נפעל הדבר קיים הי' המקדש שבית שבזמן אלא

פעלה קרבן הקרבת כי – הקרבנות הקרבת ידי על
רוחני הקרבתבאדםשינוי ידי ועל הקרבן, את המביא

הבהמית הנפש גם המזבח, גבי על הגשמית הבהמה
בשרשה. ונכללה עלתה הקרבן את המביא האדם של

תקנו הקרבנות, ובטלו המקדש בית משחרב ואולם
כי הקרבנות, במקום התפלה את הגדולה כנסת אנשי
את להעלות האדם יכול התפלה עבודת ידי על גם
לשרשה שלה הקשר את בה ולגלות הבהמית נפשו

ומקורה.

לשרשה הבהמית נפש העלאת ענין את ומבאר [והולך

יותר:] בפרטיות

     
     

נפשות (כמו שבאדם הבהמית הנפש של מקורה
קודש"), ("הררי הקדושה בעולם הוא החי) מין כל
העליונה, שבמרכבה שור" מ"פני הוא הראשון ושרשה
שור" "פני ולכן שבבהמות, המלך הוא ה"שור" כי
מיני של הנפשות לכל הראשון השורש הוא שבמרכבה
"פני (וכן שבאדם הבהמית הנפש גם כולל הבהמות,
הנפשות לכל השורש הוא – שבחיות המלך – ארי'"

. החיות) של

עליונים ממלאכים מורכבת העליונה המרכבה [והנה,

רצון"ש וביראה באימה עושים וכולם קדושים כולם

המתאוה"קונם כח היא שבאדם הבהמית הנפש ואילו ,

השאלה: נשאלת כן, ואם הזה. עולם תענוגי אחרי ונמשך

ממרכבה מקורה הבהמית שהנפש לומר ניתן איך

העליונה?

ומבאר:] ממשיך זה על

     
      

 
של "אש" היא (שבשרשה האלקית ה"אש" בחינת
למטה ממקורה ומשתלשלת יורדת עליונים) מלאכים

האופנים". "שמרי לבחינת עד מטה

התחתונה המדריגה הם אופנים [פירוש:
של ה"פסולת" הם האופנים" ו"שמרי שבמלאכים,

האופנים]. מדריגת

עד יותר, למטה ומתצמצמת יורדת ומשם
על הממונים שהם (הרוחניים), שרים בע' שמתלבשת

העולםשבעים אוראומות מתעלם זאת ובהתלבשות ,
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קמט    

יום בכל בקביעות, התפלה ענין מהו אבל הקב"ה,
ויום?

יש התפלה, ענין אודות אלו שאלות ליישב [כדי

להקדים:]

      
מובן תקנום" תמידין כנגד "תפלות רז"ל ממאמר
הקרבנות עבודת של לתוכן שווה התפלה ענין שתוכן
התפלה באופן הלכות כמה מצינו [ולכן במקדש
אדם בדוגמת הוא השי"ת לפני שהמתפלל בכך שיסודן

במקדש]. קרבן המקריב

הקרבת בין יש דמיון איזה מובן: אינו ולכאורה
ית'? מאתו צרכיו ובקשת לה' קרבן

כוונה (עוד) שיש לומר צריך כרחך על אלא
להקרבת שווה תוכן בה שיש התפלה, בענין פנימית

לה'. קרבן

הקרבנות עבודת של הפנימי התוכן את לבאר [ויקדים

גבי על אותה ומקריבים גשמית בהמה שלוקחים –

המזבח:]

      
       
       

  
לאשי", "לחמי הם שהתמידים בכתוב נאמר
מלמעלה הבאה אש ידי על ("לחמי") שנאכלים כלומר
השמים מן יורדת היתה שאש רז"ל כמאמר ("אשי"),
אש "ותצא כמ"ש נשרפים, הקרבנות היו ידה ועל

העולה". את גו' ותאכל ה' מלפני

זו, עבודה של הפנימי התוכן מהו להבין: ויש
ולשרוף המזבח, גבי על ולהקריבה דוקא בהמה לקחת

מלמעלה? הבאה אש ידי על אותה

הענין:] [אך

   [בהמה של [נפש 
 

         
        
       
      


סוגי ד' הזה בעולם צומח,נבראיםיש דומם, –

שמהם "יסודות" ד' יש וכן ומדבר, נבראמורכבחי כל
ועפר. מים רוח, אש, – ונברא

צומח דומם הסוגים שד' הקבלה בספרי ומבואר
עפר. מים רוח אש היסודות ד' כנגד הם מדבר חי
היסודות ד' מכל מורכב נברא שכל אע"פ כלומר,

מקום, מכל סוגיםעיקר(כנ"ל), מד' סוג כל של מהותו
הנ"ל: יסודות מד' אחד מיסוד הוא אלו

מיסוד עיקרו הצומח העפר; מיסוד עיקרו הדומם
בעלי של והחיות הנפש מצמיחים; המים כי המים,
לטבע המקור (וזהו ה"אש" יסוד מבחינת היא חיים
סוג אדם, בני ונפשות שבהם); והרתיחה הגבורה
על התרגום כלשון ה"רוח", יסוד מבחינת הן המדבר,
ממללא" "לרוח – חי'" לנפש האדם "ויהי הפסוק

מדברת). (רוח

המזבח: באש הקרבן שריפת של הפנימי התוכן [וזהו

מ היא הגשמית הבהמה של האש"החיות ומטרת"יסוד ,

שה היא באשאש"הקרבן נכללת תהא הבהמה של "

ומבאר:] שהולך וכפי – המזבח גבי שעל האלקית

        
 

וכל הכוחות כל של ושרשם מקורם כידוע, –
בעולמות הוא הזה בעולם הברואים של הנפשות
העולם עד ויורדים "משתלשלים" הם ומשם העליונים,
עפר, מים רוח אש היסודות ד' בענין גם וכך הזה.
מים רוח מאש הוא הללו הגשמיים היסודות ששורש
הם ומשם העליונים, בעולמות שהם כפי רוחניים ועפר
היסודות מהם שמתהווים עד ויורדים "משתלשלים"

שלפנינו. הגשמיים

"מן המזבח גבי על שירדה האש ענין וזהו
אש היינו מיניאלקיתהשמים", כל של השורש שהיא

(כולל הזה בעולם הברואים שבכל ה"אש" כוחות
אלא – כנ"ל) האש מיסוד הם שגם וחיות, בהמות

גשמית. באש ונתלבשה ירדה זו אלקית שאש

הבאה באש נשרפת הבהמה היתה זה ומטעם
שלמטהמלמעלה האש "התכללות" על להורות דוקא,

היינו שלמעלה, האש היא בשרשה, (הבהמה)
לשרשה האש) (שמיסוד הגשמית הבהמה "העלאת"

שלמעלה". "אש בחינת באלקות, ומקורה

        
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

   

וחיות בהמות יש הזה בעולם שלמטה כשם
"בהמות" עליונים בעולמות קיימות כך גשמיים,
בשם הנקראים המלאכים והם ברוחניות, ו"חיות"
במלאכים ושרשם למקורם ועד ו"חיות", "בהמות"
נקראים הם (שגם עליונה שבמרכבה עליונים היותר
יחזקאל בנבואת כמ"ש ו"חיות"), "בהמות" בשם
("חיות"), מלאכים ארבעה העליונה במרכבה שראה

ופני אדם פני פניהם ופניארי'ו"דמות ופנישור... ...
נשר".

מיסוד הן הגשמיים חיים בעלי שנפשות וכשם
"בהמות"אשה הנקראים המלאכים גם כך (כנ"ל),

בבחינת הם אשאשו"חיות" משרתיו ["כי רוחנית
כמראה בוערות אש כגחלי ומראיהם וכתיב לוהט...

הלפידים"];

היא היא המלאכים) (של זו רוחנית אש ובחינת
שמקורה המזבח, גבי על שירדה שלמעלה האש בחינת

מפני (שהםארי'ופנישורושרשה העליונה שבמרכבה
אש). בבחינת כן גם

    
הבאה שהאש רז"ל למאמר הטעם יובן ובזה
ארי', בדמות היתה הקרבנות) את (שאכלה מלמעלה

" הזהר שרשהארי'כמאמר כי קורבנין", דאכיל
"מפני היא האש של שבמרכבהארי'ומקורה "

העליונה.

והתכללותם הקרבנות שריפת בענין זה ביאור פי [ועל

קרבנות שכנגד התפלה ענין לבאר ימשיך – שלמעלה באש

תקנוה:]

      
      

      
הנפש נפשות: שתי יש מישראל אדם בכל –
אלקה "חלק שהיא הקדושה) (הנשמה האלקית
והנה, הגוף). את (המחי' הבהמית והנפש ממעל",
מעין היא שבאדם הבהמית הנפש של וגדרה תכונתה

בהמית") "נפש נקראת (שלכן הבהמה היאנפש וגם ,
ממש. והחיות הבהמות נפשות כמו האש, מיסוד

גבי על גשמית בהמה להעלות שצריכים וכשם
האדם צריך כך ומקורה, בשרשה שתיכלל כדי המזבח

לשרשה. הבהמית נפשו את להעלות

נפעל הדבר קיים הי' המקדש שבית שבזמן אלא

פעלה קרבן הקרבת כי – הקרבנות הקרבת ידי על
רוחני הקרבתבאדםשינוי ידי ועל הקרבן, את המביא

הבהמית הנפש גם המזבח, גבי על הגשמית הבהמה
בשרשה. ונכללה עלתה הקרבן את המביא האדם של

תקנו הקרבנות, ובטלו המקדש בית משחרב ואולם
כי הקרבנות, במקום התפלה את הגדולה כנסת אנשי
את להעלות האדם יכול התפלה עבודת ידי על גם
לשרשה שלה הקשר את בה ולגלות הבהמית נפשו

ומקורה.

לשרשה הבהמית נפש העלאת ענין את ומבאר [והולך

יותר:] בפרטיות

     
     

נפשות (כמו שבאדם הבהמית הנפש של מקורה
קודש"), ("הררי הקדושה בעולם הוא החי) מין כל
העליונה, שבמרכבה שור" מ"פני הוא הראשון ושרשה
שור" "פני ולכן שבבהמות, המלך הוא ה"שור" כי
מיני של הנפשות לכל הראשון השורש הוא שבמרכבה
"פני (וכן שבאדם הבהמית הנפש גם כולל הבהמות,
הנפשות לכל השורש הוא – שבחיות המלך – ארי'"

. החיות) של

עליונים ממלאכים מורכבת העליונה המרכבה [והנה,

רצון"ש וביראה באימה עושים וכולם קדושים כולם

המתאוה"קונם כח היא שבאדם הבהמית הנפש ואילו ,

השאלה: נשאלת כן, ואם הזה. עולם תענוגי אחרי ונמשך

ממרכבה מקורה הבהמית שהנפש לומר ניתן איך

העליונה?

ומבאר:] ממשיך זה על

     
      

 
של "אש" היא (שבשרשה האלקית ה"אש" בחינת
למטה ממקורה ומשתלשלת יורדת עליונים) מלאכים

האופנים". "שמרי לבחינת עד מטה

התחתונה המדריגה הם אופנים [פירוש:
של ה"פסולת" הם האופנים" ו"שמרי שבמלאכים,

האופנים]. מדריגת

עד יותר, למטה ומתצמצמת יורדת ומשם
על הממונים שהם (הרוחניים), שרים בע' שמתלבשת

העולםשבעים אוראומות מתעלם זאת ובהתלבשות ,
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קנ   

"אש" מבחינת הנה מזה וכתוצאה לגמרי, הקדושה
עולם תענוגי הם – דלעומתֿזה "אש" נעשית דקדושה
המתאוה הבהמית הנפש של המתאוה הכח וכן הזה

אלה. לתענוגים

     
בחינת הוא הבהמית הנפש של המתאוה הכח

הוא ענינו שהרי גשמייםהחמימות"אש", לתענוגים
הזה. עולם ותאוות

      
בעצםכחה" רע אינו הבהמית הנפש של המתאוה"

כמו לטוב המתאוה כח להיות "יכול שהרי מהותו,
להפוך אפשר זה ומטעם לרע" מתאוה עכשיו שהוא
ה', אהבת לידי שתבא עד לטוב, הבהמית הנפש את

רע.במהותהכי אינה

הנפש של המתאוה" "כח לעצם בנוסף אך
"יצר גם בה יש ה"משיכה"הרעהבהמית והוא ,"

שה"כח הרעה" ה"צורה והוא רעים, לדברים וה"נטי'"
להעביר חייבים הרע היצר (ואת בה מתלבש" המתאוה

העולם). מן

זרה" "אש אש, בחינת הוא הרע היצר וגם –
רעים. לדברים בהתלהבות כתנור שבוער דקליפה,

      
    
      
      

     
את "להעלות" – התפלה עבודת של המטרה וזוהי
העליונה" ב"מרכבה ומקורה לשרשה הבהמית הנפש
לשרשה), גשמית בהמה שמעלים הקרבנות דרך (על
הנפש של האמיתית מהותה את שמגלה ידי על
"אש בבחינת היא ששם בשרשה, שהיא כפי הבהמית
וכך אהבה, אש ברשפי בה' לידבק ורצונה דקדושה"

של ה' אהבת מעין ה' אהבת לידי הבהמית הנפש תגיע
המלאכים.

שהיא – האדם בנפש שלמעלה" "אש בחינת וזוהי
הבהמית) הנפש (משורש לה' האהבה אש רשפי
את ומבטלת ושורפת התפלה בשעת באדם המתעוררת
אש", אוכלה "אש של באופן דקליפה, הזרה האש
אש. של בחמימות הזה עולם תענוגי אחר לילך שלא

האדם מוכרח בגוף הנשמה היות זמן שכל ואע"פ
צריכה זו התעסקות מקום, מכל הגוף, בצרכי לעסוק
חמימות וללא תאווה בלי היינו בקרירות, להיות
דברים עשיית שיתקיים לעולם אפשר "כי והתלהבות,
כפיך "יגיע שכתוב מה וזהו כן", גם לב בלא המותרים
הרגליים או יגעות, הכפיים ש[רק] כלומר תאכל, כי

לב". בלא החיצונים, אברים ושאר

      
    

נפשו של זרה האש את ולבטל לכלות לאדם די לא
את להפוך עליו אלא – הזה עולם לתענוגי הבהמית

לאש שלו המתאוה הכח של היינודקדושהה"אש" ,
נפשו תתלהט הזה, עולם לעניני החמימות שתמורת

ב" שלהבתהבהמית אש חיים",רשפי באלקים לדבקה
קדושה לענייני רק מוקדש שבה האש כח יהי' וכך

השם. ועבודת

היא התפלה ששעת זה ענין כיצד מובן האמור [לפי

רז מאמר עם אחד בקנה עולה מלחמה, תפלות"שעת ל

ותכליתה התפלה תקנת כל כי – תקנום קרבנות כנגד

להכניעה הבהמית הנפש עם המלחמה היא ומטרתה

(כקרבן) ולהעלותה הזה לעולם שלה התאוות את ולבטל

התפלה שבעת פשוטות, ובמלים שלמעלה. באש למקורה

להקב אהבה אש ברשפי האדם ה"יתעורר אתשורפת"ה "

הבהמית]. דנפש הזרה האש
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הן‰Â‰(יז) ועבדיו חסידיו בלשון ומפואר משובח מ"ש
עבדיו שנק' ומלאכים חסידיו שנקרא' נשמות
בדבור שרש' שהמלאכים ידוע ביניהם ההפרש ענין ושרש
כ"ע ממלא בבחי' והוא צבאם כל פיו וברוח כמ"ש העליון

בפנימיות שרשם ונשמות העולמות חיצוניות ונקרא
שנק' דאצי' הוי' בשם והוא בכלל בסוכ"ע שהוא העולמות
ביח"ע מס"נ מיני בב' הנ"ל הפרש ענין ג"כ שזהו הוי' נר
ה' נר והתכללות שביטול חוצבו למקור א' כל ויח"ת

1

2

3

4

5

6

7

8

   

הנשמה נק' וע"כ ממש מהו"ע עד ועולה הולך דנשמה
כו' העומדים בין מהלכים לך ונתתי וכמ"ש מהלך
התענוג עצמות עד לג"ע מג"ע עילוי אחר בעילוי שמהלכת
אבל ממש דמלכא בגופא לאישתאבא ממש שבמהו"ע
דבי"ע במל' למקורם רק בביטולם עולים אינם המלאכים
דשם בפנימי' יעלו ולא חיצוניות שנק' ית' פיו רוח שהוא
בשרש מדריגתם ערך לפי עומדים נק' ולכך כלל הויה
מ"ש כי משרשם עליונה למדריגה ילכו לא חוצבם מקור
מעולם המלאכים עליות בסדר היינו לגדודיו מספר היש
רק הוא הכל אבל כו' עולים אלקים ומלאכי כמ"ש לעולם
קץ אין המלאכים בעליות גם באמת אבל כו' ממלא בבחי'
עומדים שנק' שאע"פ דנשמות בהילוך כמו כלל ושיעור
בדבר גם אבל כנ"ל העליון הדבור באותיות שרשם מצד
שכמו ממש א"ס בחי' ג"כ בזה יש העולמות כל שמחיה ה'
למטה להתפשטותו סוף אין כך למעלה שיעור לו שאין
בכל מע"ב מחידוש וראיה כו' וחשוב צא בס"י וז"ש כו'
בלשון ומפואר משובח שאמר וזהו כלל הפסק בלי יום
כנ"ל בעצמות עילוי אחר בעילוי הנשמות שהן חסידיו
המלאכים שהן בעבדיו וגם כנ"ל דסובב בפנימית שהוא
בלי ומפואר משובח ג"כ העולמות בחיצוניות דבי"ע

בעליות כ"ז הנה אך וד"ל עצמו זה מטעם ומספר שיעור
בעילוי הנשמות הילוך שהן וחיצוניות בפנימית העולמות
דבי"ע ואופנים שרפים כמו בשירה המלאכים ועליות
דעשיה דגלגלי' השמים צבא עד וברוך קדוש שאומרים
אבל כו' עמ"ש עליהם ומקבלים באימה משתחוים שכולם
עולם כל שבין המבדיל המסך באחורי והוא יותר למטה
המדריגות בסתר יורד האלקי האור ששם נגה שנק'
הנפש חוצב מקור שמשם כו' והפירוד הצמצום בתכלית
בו להיות יוכל איך כו' רעות תאות שמלא החומריות
דנשמות אמיתית והתכללות ביטול כמו האלקי לאין ביטול
ובאה חומריי' היא הזאת שהנפש מאחר כנ"ל ומלאכים
אור יסתיר שבה הגסות מחומר החשך הרי הפירוד בבחי'
כבהמה למטה תרד אלא תעלה לבלתי לגמרי האלקי
כו' הבהמה ורוח כו' היא העולה האדם בני רוח וכמ"ש
אחורי הגמרא בלשון שנקרא המבדיל המסך לולי (ובאמת
כמו דק"נ בגסות גם מאיר האלקי אור כח היה הפרגוד
כו' לה' הבו כמו ומתבטלים שרים בע' יאיר שלפרקים
גם יפול שונים בעתים באדם וכמו הארץ כל מה' ייראו
לאמיתו באמת ונכנע ונשבר תשובה הרהור החומרי בלבו
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˙ÂˆÓ'ה אלקינו ה' ישראל שמע שנאמר השם: אחדות
המצות, בס' הרמב"ם וז"ל ד'). ו' (דברים אחד
שנאמין והוא היחוד בהאמנת שצונו הציווי היא ב' מצוה
יתעלה אמרו והוא אחד הראשונה וסבתו המציאות שפועל
תמצאם המדרשות וברוב אחד ה' אלקינו ה' ישראל שמע
ורבים ליחדני מנת על שמי את ליחד מנת על אומרים
מעבדות הוציאנו אמנם אנחנו המאמר בזה רוצים כאלה,
תנאי על והטובות החסדים מן שעשה מה עמנו ועשה
שיאמרו מה והרבה בזה, מחוייבים אנחנו כי היחוד האמנת
הם כי שמים מלכות המצוה זאת ג"כ ויקראו יחוד מצות
ביחוד ההודאה ר"ל שמים מלכות עליו לקבל כדי אומרים
אלינו מיוחדת זו שמצוה מדבריו והמובן עכ"ל. והאמנתו
וכ"כ השיתוף על מוזהרים אינן נח בני משא"כ דוקא
האזינו פ' הרמ"ז הקשה וכבר קנ"ו סי' בא"ח הרמ"א
למה י"ט) ד' (דברים העמים לכל כו' ה' חלק אשר בפסוק
לרברבן דאתיהיבו הזהר במש"ש ותי' מזה ה' מנעם לא
וכל העשי', בעולם עיקרה הסט"א כל שהרי שרים הע' הם
שם ואין שם ומושרשות משם מושפעות העכומ"ז נפשות
מימי שם שניתן הקדושה מאור דקיק נהירו ההוא אלא

(היא ית' בבורא להאמין חייבים הם ולכן קדם, מלכי
מבחי' הוא להם הבא השפע אבל שנת"ל) כ"ה המצוה
שמשם ולהיות שלהם הממונים נשמת שהוא האחוריים
וענין עכ"ל, להם להכנע מותרים לכן נשמתם יוצאות
האחדות מצות היפוך והוא שיתוף הנק' הוא להם כניעתם
מילה במצות (הובא ע"ז מה' בפ"א הרמב"ם וכמ"ש
לקרוא הוחל שבימיו ודורו אנוש טעות הי' שזה יעו"ש)
אלא ית' בבורא שמאמינים השיתוף ענין ר"ל ע"ז בשם
וכירח כשמש למשמשיו ג"כ כבוד לחלוק שראוי שאומרים
גמורה ע"ז לעבוד אח"כ נמשכים ומזה וכיוצא וכוכבים
י"ב) ה' (ירמי' כו' בה' כחשו כמ"ש ח"ו ה' על ולשכוח
ה' חלק כי אומר הכתוב עליהם ישראל בית אנחנו אבל
האמת לידע היחוד במצות ומצווים ט') ל"ב (דברים עמו
כמלאכים ממנו הנמצאים וכל עוד אין וזולתו אחד הוא כי
אין פעולותיהם על ממונים כולם ויסודות וגלגלים וכוכבים
מאמר נקדים הנה זה, ולהבין ח"ו: בעצמם שלטון להם

בואראה והוא רפ"א אלהות האמנת במצות המובא זהר
מצות (ר"ל כלל בארח דא פקודא דידעו כיון ע"א דכ"ה
כו' פרט בארח לון אוליף כדין כו' שנת') אלהות האמנת
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קני    

הנשמה נק' וע"כ ממש מהו"ע עד ועולה הולך דנשמה
כו' העומדים בין מהלכים לך ונתתי וכמ"ש מהלך
התענוג עצמות עד לג"ע מג"ע עילוי אחר בעילוי שמהלכת
אבל ממש דמלכא בגופא לאישתאבא ממש שבמהו"ע
דבי"ע במל' למקורם רק בביטולם עולים אינם המלאכים
דשם בפנימי' יעלו ולא חיצוניות שנק' ית' פיו רוח שהוא
בשרש מדריגתם ערך לפי עומדים נק' ולכך כלל הויה
מ"ש כי משרשם עליונה למדריגה ילכו לא חוצבם מקור
מעולם המלאכים עליות בסדר היינו לגדודיו מספר היש
רק הוא הכל אבל כו' עולים אלקים ומלאכי כמ"ש לעולם
קץ אין המלאכים בעליות גם באמת אבל כו' ממלא בבחי'
עומדים שנק' שאע"פ דנשמות בהילוך כמו כלל ושיעור
בדבר גם אבל כנ"ל העליון הדבור באותיות שרשם מצד
שכמו ממש א"ס בחי' ג"כ בזה יש העולמות כל שמחיה ה'
למטה להתפשטותו סוף אין כך למעלה שיעור לו שאין
בכל מע"ב מחידוש וראיה כו' וחשוב צא בס"י וז"ש כו'
בלשון ומפואר משובח שאמר וזהו כלל הפסק בלי יום
כנ"ל בעצמות עילוי אחר בעילוי הנשמות שהן חסידיו
המלאכים שהן בעבדיו וגם כנ"ל דסובב בפנימית שהוא
בלי ומפואר משובח ג"כ העולמות בחיצוניות דבי"ע

בעליות כ"ז הנה אך וד"ל עצמו זה מטעם ומספר שיעור
בעילוי הנשמות הילוך שהן וחיצוניות בפנימית העולמות
דבי"ע ואופנים שרפים כמו בשירה המלאכים ועליות
דעשיה דגלגלי' השמים צבא עד וברוך קדוש שאומרים
אבל כו' עמ"ש עליהם ומקבלים באימה משתחוים שכולם
עולם כל שבין המבדיל המסך באחורי והוא יותר למטה
המדריגות בסתר יורד האלקי האור ששם נגה שנק'
הנפש חוצב מקור שמשם כו' והפירוד הצמצום בתכלית
בו להיות יוכל איך כו' רעות תאות שמלא החומריות
דנשמות אמיתית והתכללות ביטול כמו האלקי לאין ביטול
ובאה חומריי' היא הזאת שהנפש מאחר כנ"ל ומלאכים
אור יסתיר שבה הגסות מחומר החשך הרי הפירוד בבחי'
כבהמה למטה תרד אלא תעלה לבלתי לגמרי האלקי
כו' הבהמה ורוח כו' היא העולה האדם בני רוח וכמ"ש
אחורי הגמרא בלשון שנקרא המבדיל המסך לולי (ובאמת
כמו דק"נ בגסות גם מאיר האלקי אור כח היה הפרגוד
כו' לה' הבו כמו ומתבטלים שרים בע' יאיר שלפרקים
גם יפול שונים בעתים באדם וכמו הארץ כל מה' ייראו
לאמיתו באמת ונכנע ונשבר תשובה הרהור החומרי בלבו

כו'):

 

•

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


          

 

˙ÂˆÓ'ה אלקינו ה' ישראל שמע שנאמר השם: אחדות
המצות, בס' הרמב"ם וז"ל ד'). ו' (דברים אחד
שנאמין והוא היחוד בהאמנת שצונו הציווי היא ב' מצוה
יתעלה אמרו והוא אחד הראשונה וסבתו המציאות שפועל
תמצאם המדרשות וברוב אחד ה' אלקינו ה' ישראל שמע
ורבים ליחדני מנת על שמי את ליחד מנת על אומרים
מעבדות הוציאנו אמנם אנחנו המאמר בזה רוצים כאלה,
תנאי על והטובות החסדים מן שעשה מה עמנו ועשה
שיאמרו מה והרבה בזה, מחוייבים אנחנו כי היחוד האמנת
הם כי שמים מלכות המצוה זאת ג"כ ויקראו יחוד מצות
ביחוד ההודאה ר"ל שמים מלכות עליו לקבל כדי אומרים
אלינו מיוחדת זו שמצוה מדבריו והמובן עכ"ל. והאמנתו
וכ"כ השיתוף על מוזהרים אינן נח בני משא"כ דוקא
האזינו פ' הרמ"ז הקשה וכבר קנ"ו סי' בא"ח הרמ"א
למה י"ט) ד' (דברים העמים לכל כו' ה' חלק אשר בפסוק
לרברבן דאתיהיבו הזהר במש"ש ותי' מזה ה' מנעם לא
וכל העשי', בעולם עיקרה הסט"א כל שהרי שרים הע' הם
שם ואין שם ומושרשות משם מושפעות העכומ"ז נפשות
מימי שם שניתן הקדושה מאור דקיק נהירו ההוא אלא

(היא ית' בבורא להאמין חייבים הם ולכן קדם, מלכי
מבחי' הוא להם הבא השפע אבל שנת"ל) כ"ה המצוה
שמשם ולהיות שלהם הממונים נשמת שהוא האחוריים
וענין עכ"ל, להם להכנע מותרים לכן נשמתם יוצאות
האחדות מצות היפוך והוא שיתוף הנק' הוא להם כניעתם
מילה במצות (הובא ע"ז מה' בפ"א הרמב"ם וכמ"ש
לקרוא הוחל שבימיו ודורו אנוש טעות הי' שזה יעו"ש)
אלא ית' בבורא שמאמינים השיתוף ענין ר"ל ע"ז בשם
וכירח כשמש למשמשיו ג"כ כבוד לחלוק שראוי שאומרים
גמורה ע"ז לעבוד אח"כ נמשכים ומזה וכיוצא וכוכבים
י"ב) ה' (ירמי' כו' בה' כחשו כמ"ש ח"ו ה' על ולשכוח
ה' חלק כי אומר הכתוב עליהם ישראל בית אנחנו אבל
האמת לידע היחוד במצות ומצווים ט') ל"ב (דברים עמו
כמלאכים ממנו הנמצאים וכל עוד אין וזולתו אחד הוא כי
אין פעולותיהם על ממונים כולם ויסודות וגלגלים וכוכבים
מאמר נקדים הנה זה, ולהבין ח"ו: בעצמם שלטון להם

בואראה והוא רפ"א אלהות האמנת במצות המובא זהר
מצות (ר"ל כלל בארח דא פקודא דידעו כיון ע"א דכ"ה
כו' פרט בארח לון אוליף כדין כו' שנת') אלהות האמנת
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קנב   

רזין כמה דא במלה פרט בארח דא האלקים הוא הוי' כי
דקדמיתא וההוא ודא היחוד) מצות (הוא בי' אית וסתרין
(ישעי' אחרון ואני ראשון אני דא ורזא כו' חדא מלה כולא
וכדברים בפרט, אחרון ואני בכלל ראשון אני ו') מ"ד
ג"כ שהובא במאמר (קס"א) תרומה בפ' עוד כתוב האלה
ידעי הוו לא ממצרים ישראל נפקו כד פי"א הנ"ל במצוה
דאית לון אוליף משה אתא וכד כלום דמהימנותא ברזא
האלקים הוא ה' כי להו אמר לבתר בעלמא, עילאה אלהא
היום וידעת כתיב הא למנדע היא זעירא מלה תימא אי
ועל ממעל בשמים האלקים הוא ה' כי לבבך אל והשבות
רזא כל תליא הכא ל"ט) ד' (דברים עוד אין מתחת הארץ
סתימו למנדע דא מגו רזין דכל רזא למנדע דמהימנותא,
ומאן וכו' חד וכולא מלא שם אלקים הוי' סתימין דכל רזא
אלקינו ה' ישראל שמע אחד ה' אחד, ושמו אחד ה' איהו
איהו דא בשכמל"ו אחד ושמו חד, יחודא איהו דא אחד ה'
דא האלקים הוא ה' דא ורזא חד, שמי' למהוי אחרא יחודא
חד כולא עד כו' תימא ואי חדא, ביחודא אינון כד כתי'
די"ב בראשית זהר בהקדמת עוד וכ"כ קצרנו, כי יעו"ש
למנדע תליתאה פקודא רפ"א הנ"ל במצוה ג"כ הובא ע"א
האמנת מצות (היא בעלמא ושליטא רברבא אלהא דאית
האלקים הוא דה' למנדע רביעאה פקודא שנת') אלהות
בשמא דאלקים שמא ולאתכללא וכו' היום וידעת כד"א
והמובן עכ"ל. פרודא בהון ולית חד דאינון למנדע דה'
הוא הוי' ששם לידע היא היחוד שמצות אלו הזהר ממאמרי
ענין המקובלים בספרי ג"כ וכידוע אלהים שם עם א'
שם כי זה לענין קרוב שהם בהוי' אד' או באד' הוי' שילוב
המובן כי והענין אלקים, שם עם א' במדריגה הוא אד'
האמונה שהיא זו מצוה בביאור הרמב"ם מל' לכאורה
ממ"ש וכ"מ ח"ו כחניות משום מורכב ואינו אחד ית' שהוא
אלוה ז' הלכה התורה יסודי מהלכות פ"א הגדול בחיבורו
למחלקות נחלק שהוא כגוף אחד ולא וכו' הוא אחד זה
עכ"ל, בעולם כמותו אחר ייחוד שאין ייחוד אלא ולקצוות
שביארנו מה לפי אלהות האמנת במצוה נכלל זה ובאמת
להאומרים כי ר"ל כן כוונתו הרמב"ם שגם ברא"מ וכמ"ש
א"כ לבד נמצא ית' שאלוה על היא אלהות האמנת שמצות
ואינו בעצמותו אחד ית' שה' הוא דיחוד זו שמצוה יתכן
עכ"פ וצורה מחומר מורכבים שהם הנמצאים כל כשאר
כי אמונה ל' יתכן לא האל מציאות שעל משנ"ת לפי אבל
על היא הנ"ל שבמצוה ההאמנה ציווי א"כ בעליל נראה

מ מההשגההיות מעלה למעלה ונשגב מרומם ית' ציאותו
פשוט ית' שהוא זה בכלל וא"כ באריכות כמש"ש והחכמה
השכליי' הכחות כל בערך שאינו אחר הפשיטות בתכלית
זה מערך אינו כי הרכבה בלתי או הרכבה לומר שיתכן
יתכן לא וא"כ יעו"ש הב' עיקר בביאור פ"ג שם וכמשנ"ת
במצות זה ענין נכלל כבר כי ע"ז היחוד מצות לומר
היא היחוד שמצות הזוה"ק כוונת ולזאת הנ"ל האמונה

בזה שכיוונו ומה זה ענין הבנת והנה ואלקים הוי' יחוד
חד וכל לפנים ופנים פנים כמה בו ויש הוא עמוק עמוק
הפנים ע"פ זה נבאר ואנחנו דילי' שיעורא לפום מבין
אליו אשר נ"ע והה"מ הבעש"ט מיסוד שלימדנו העמוקים
הפנים לבאר צריך שמתחלה רק כידוע, האלהים נגלו
כוונת וכ"ה פשוט ע"פ הזהר שכוונת והוא בזה הנגלים
פשוט בעצמותו אחד ית' שה' ידענו שכבר שהגם הרמב"ם
באה אלהות, בהאמנת שנת' ממצוה הפשיטות בתכלית
א' לשום ואין ח"ו אלוה עוד שאין לידע היחוד מצות
ברצונו פועלים כולם כי זולתו ח"ו שלטון שום מהנמצאים
שהוא נמצא להם ושופע מאיר ית' שהוא ובכח ובמצותו
ולעילא מפלגך המין ממ"ש [לאפוקי עוד, ואין אחד אלוה
בד"ה בלק"ת כמ"ש ע"א דל"ט סנהדרין כו' דהורמיז
הזו], המצוה באה מזה ולהוציא כו' מלכות המה ששים
שני יחוד והוא יותר עמוק בענין זה ביארו הזהר ואמנם
והוא הטבע בגימ' אלקים שם כי ר"ל אלקים הוי' השמות
הנפרדים עולמות להחיות העלם בבחי' המאירה ההארה
שלמעלה העצם ש' הוא הוי' שם עם ממש מיוחדת שהיא
הענין וביאור אחרון, ואני ראשון אני וז"ס מהטבע מעלה
עלמין כולא סובב איהו דקודב"ה בזהר מ"ש ענין הוא
פי' שאין מ"ח פרק ח"א בלק"א ופי' עלמין, כל וממלא
ר"ל אלא ח"ו מקום בגדר אינו כי כעיגול מלמעלה שסובב
הוא ממלא ובחי' גילוי בבחי' ואינו העלם בבחי' שמאיר
שכל שבחי' וכמו גילוי בבחי' מאיר ית' שהוא החיות
בגילוי בו והחיות בחי ומקיף העלם בבחי' הוא שבמדבר
ממכ"ע בחי' אחרון ואני סוכ"ע בחי' ראשון אני אומר וע"ז
ע"י גילוי בבחי' ית' ממנו המאיר החיות שגם ר"ל
ח"ו בפ"ע נפרד בבחי' אינה עכ"ז ממכ"ע הנק' צמצומים
יש מתחלה והנה הממלא, הוא והסובב אלקות הוא אלא
העלם בבחי' שהוא אע"פ כי מהו הסובב ענין להקדים
זאת הקפה ע"י הנמצאי' את המחי' הוא באמת ומקיף
או"פ הנק' ההארה מן אליהם שמגיע החיות מבחי' ביותר
מן שלמעלה הגדול העיגול היינו הסובב ענין כי וממכ"ע,
ונעלה ממש א"ס בחי' והוא שבתוכו וחוט והקו החלל
הנק' שבו וחוט והקו החלל שבתוך מהרשימו מעלה מעלה
האמנת במצות שנת' ע"ד היינו א"ס ענין וביאור ממכ"ע,
שמובדל וכ"ש כלל חכמה ממהות שאינו פ"ג האלהות
להוות יכול שהי' ובאמת הספירות שאר ממהות בערך
והי' בלבד אלו י' ולא זמ"ז שונות ספי' רבבות ריבוא
שנתהוו ומה וכו' וחסד חכמה מעין שלא אחרים מהותים
מעצמות להספירות המגיע שהחיות לפי זהו בלבד י' ממנו
שתהי' והתלבשות גילוי בדרך אינו הבבע"ג ית' אורו
העילה כשפע בגילוי בתוכיותם נתפסת ית' הארתו
כלל הספי' היו לא באמת כן הי' אילו כי להעלול, שמושגת
החכמה ספי' אומר שאתה כמו בדבר ומיוחדים מוגדרים
חסד ממהות ונבדל שכל מהות שהוא גדר לה נותן שאתה
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הוי' להיותו הכל סובל הוא כי כלל גדר הש"י אל ואין
שהארת לפי זהו מיוחד בגדר התהוותם סיבת אלא פשוטה,
כ"א בהם מתגלית אינה אורו מעצמיות להם המגיע החיות
והוי' א"ס הוא והחיות שהאור ור"ל ממעל, עליהם מקיף
אורו לגבי (ר"ל הגבול חיי ממנו חיים הם ואעפ"כ פשוטה
מקיף, נק' וזה מיוחד) בגדר הגבלתם ע"ש גבול נק' הפשוט
רצון ופי' העליון רצון נק' המקיף הזה החיות שענין והוא
הקדומה מחשבה ג"כ ונק' דרעוין רעוא בזהר הנק' הכללי
הנמצאים כל לברוא לפניו במחשבה שעלה מה דהיינו
רצון נק' הם זו והסכמה שמחשבה לזה, והסכים דאבי"ע
ית' הוא הרי כי מתהוים הם גופא ומזה בהתהוותם שרוצה
היכולת בו יש דבר איזה בהתהוות שרוצה ורצונו יכול כל
מחשבותי לא כי וכמ"ש הדבר התהוות ממנו להיות הזה
בשם פי"א (עמש"ש ח') נ"ה (ישעי' וגו' מחשבותיכם
ו') קל"ה (תלים עשה ה' חפץ אשר כל ג"כ וז"ש הרמ"ק)
שהרצון מובן אעפ"כ אמנם כן, נעשה מיד דייקא חפץ
גילוי ענין אינו הנמצאים בקיום רוצה ית' שבעה"ר
המשכה שהוא רק הרצון מהות משיגים שיהיו בפנימיותם
לפניו רצויים שהם שזה אף ולפיכך לפניו רצויים להיות
אינן עכ"ז אבל ליש, מאין ממש להתהוותם מספיק הוא
רצון ז"ס כי ממש א"ס שהוא שאע"פ הרצון עצם בערך
שהרי במציאותם מוגבלים להיות הם יוכלו אעפ"כ הפשוט
ועלול, עילה כענין בפנימיותו גילוי אינו בהרצוי הרצון
כנ"ל מתגלה שאינו אלא ממש מחי' שהוא מקיף הנק' וזהו
משל כי הארה בשם זה לענין (פנ"א) בלק"א קרא ולפיכך

שמ לזה מכוונת השמש עד"מהארת הזכוכית את אירה
הזכוכית מהות להיות בתוכיותה מתגלית אינה אעפ"כ
ומשוה השוה נאמר זו הארה ונגד כו' השמש הארת כמהות
עולמות הארבע לכל שמקיף בע"ח וכמ"ש וגדול קטן

אצי' תחלה הסדר על נתהוו שבהתהוותם אע"פ כי בשוה
נבראו שמים שאמר וכמי ועשי' יצי' ואח"כ בריאה ואח"כ
והמחשבה הרצון בעלות אבל א') י"ב (חגיגה תחלה
קדימה מבלי כא' במחשבה עלו כולם הרי הנ"ל הקדומה
יחדיו יעמדו אליהם אני קורא שאמר וכמי זל"ז ואיחור
כא' הרבה דברים תופסת המחשבה כי י"ג) מ"ח (ישעי'
בחי' שהוא הדיבור ע"י הגילוי אל ביציאתם משא"כ
שמדבר בדיבור כי זא"ז המדריגות כסדר יוצאים ממכ"ע
קדימה לזה שיהי' בהכרח שונים חלקים בו שיש ענין איזו
שאין העיקר, והוא בשוה בפי' יש ועוד מעלתן, כפי ע"ז
ואיכות בכמות גם חבירו על מגרעת או תוספת נמצא לשום
ומה ממש, בשוה לכולם אלא עליו הסובב הארת
שיעור לאין זע"ז וגבוהים מזה זה חלוקים שהנמצאים
ולמנות מלספר רבו אשר הגשמי הדומם על האצי' כיתרון
דממכ"ע, ההארה מן קבלתם שינויי מחמת זהו המרחק
ממש כאחד ועשי' לאצי' לכולן בשוה הוא הסובב אור אבל
כנ"ל למקבל ומושג נתפס ואינו מקיף היותו בעבור כי
יגבילנו לא האצי' גם בגילוי מאיר הי' שאילו הרצון בענין
להאיר יכול לעשי' גם א"כ הקפה ע"י ומחי' שמאיר וכיון
זו והארה שרצון בהתהוותם שרוצה הרצון ענין והוא כן
יאמרו למה דהע"ה וז"ש כאחד, ומקיפתן לכולן בשוה הוא
איה בבחי' שהוא ב') קט"ו (תלים אלהיהם נא איה הגוים
ובאמת מקום של כבודו השמים על כי לנו מושג שאינו
בעשי' מאיר הפשוט שהרצון עשה ה' חפץ אשר כל הרי
תבל תכון אף כו' לבש גאות מלך ה' וכ"כ כבאצילות ממש
הוא סיבתו הנ"ל רצון בחי' כי א') צ"ג (תלים תמוט בל
היש ביטול להיות אמלוך אנא וההתנשאות המלוכה מדת
תמוט בל תבל להיות העולם בהתהוות רצה זה שמחמת
בו: ית' שרוצה הרצון מן גשמיות העשי' התהוות שיהי'
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Í‡רבה בהכנה שהיא הגם הנברא שעבודת נודע הנה
משורש למעלה להגיע יכולה אינה מ"מ עצומה במס"נ
ממה הוא לזה והמופת חוצבו. ממקור מצ"ע מדריגתו
ך"ג העזרה מקרקע גבוה עיטם עין מעיין ש"מ שארז"ל
הפתח, ע"ג הי' כה"ג של המקוה שהרי ושליש אמה
ג' היא המקוה גובה ושיעור אמה, ך' גבוה הי' שהפתח
מקרקע גבוה הי' עיטם עין שמעיין צ"ל ונמצא אמות,
גבוה המעיין להגביה שיכולי' נא' ואם אמה, ך"ג העזרה
הי' עיטם עין שמעיין הראי' מהו חוצבו מקור מגובה יותר
עשר רק גבוה הי' שלא להיות יכול הי' אמה, כ"ג כו' גבוה

מוכרחים אלא אמה, ך"ג המקוה להיות הגביהו ומ"מ אמות
מגובה למעלה המי' את להגביה אפשר שבלתי לאמר אנו
הנבראי' שבחוק להבין משל וה"ז הארץ, מן מוצאם מקור
חוצבו ממקור יותר עבודתו ע"י לעלות א"י שהנברא הוא
המצות קיום עשו כי אם האבות עבודת כי ונמצא כו',
כי והגם לבד. נשמתם לשורש הגיעו הרי במס"נ בהכנתם
ך' סי' באג"ה בסש"ב נת' אמנם דאצי' נשמות היו האבות
מ"ת ע"י אמנם מהקו. נפרדי' הם הרי דאצי' נשמות שגם
איברי' רמ"ח שהם אדם לבחי' שרומזי' התומ"צ שניתנו
זאת כמ"ש אדם בש' נק' בכלל שהתורה גידי', ושס"ה
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קנג    

רזין כמה דא במלה פרט בארח דא האלקים הוא הוי' כי
דקדמיתא וההוא ודא היחוד) מצות (הוא בי' אית וסתרין
(ישעי' אחרון ואני ראשון אני דא ורזא כו' חדא מלה כולא
וכדברים בפרט, אחרון ואני בכלל ראשון אני ו') מ"ד
ג"כ שהובא במאמר (קס"א) תרומה בפ' עוד כתוב האלה
ידעי הוו לא ממצרים ישראל נפקו כד פי"א הנ"ל במצוה
דאית לון אוליף משה אתא וכד כלום דמהימנותא ברזא
האלקים הוא ה' כי להו אמר לבתר בעלמא, עילאה אלהא
היום וידעת כתיב הא למנדע היא זעירא מלה תימא אי
ועל ממעל בשמים האלקים הוא ה' כי לבבך אל והשבות
רזא כל תליא הכא ל"ט) ד' (דברים עוד אין מתחת הארץ
סתימו למנדע דא מגו רזין דכל רזא למנדע דמהימנותא,
ומאן וכו' חד וכולא מלא שם אלקים הוי' סתימין דכל רזא
אלקינו ה' ישראל שמע אחד ה' אחד, ושמו אחד ה' איהו
איהו דא בשכמל"ו אחד ושמו חד, יחודא איהו דא אחד ה'
דא האלקים הוא ה' דא ורזא חד, שמי' למהוי אחרא יחודא
חד כולא עד כו' תימא ואי חדא, ביחודא אינון כד כתי'
די"ב בראשית זהר בהקדמת עוד וכ"כ קצרנו, כי יעו"ש
למנדע תליתאה פקודא רפ"א הנ"ל במצוה ג"כ הובא ע"א
האמנת מצות (היא בעלמא ושליטא רברבא אלהא דאית
האלקים הוא דה' למנדע רביעאה פקודא שנת') אלהות
בשמא דאלקים שמא ולאתכללא וכו' היום וידעת כד"א
והמובן עכ"ל. פרודא בהון ולית חד דאינון למנדע דה'
הוא הוי' ששם לידע היא היחוד שמצות אלו הזהר ממאמרי
ענין המקובלים בספרי ג"כ וכידוע אלהים שם עם א'
שם כי זה לענין קרוב שהם בהוי' אד' או באד' הוי' שילוב
המובן כי והענין אלקים, שם עם א' במדריגה הוא אד'
האמונה שהיא זו מצוה בביאור הרמב"ם מל' לכאורה
ממ"ש וכ"מ ח"ו כחניות משום מורכב ואינו אחד ית' שהוא
אלוה ז' הלכה התורה יסודי מהלכות פ"א הגדול בחיבורו
למחלקות נחלק שהוא כגוף אחד ולא וכו' הוא אחד זה
עכ"ל, בעולם כמותו אחר ייחוד שאין ייחוד אלא ולקצוות
שביארנו מה לפי אלהות האמנת במצוה נכלל זה ובאמת
להאומרים כי ר"ל כן כוונתו הרמב"ם שגם ברא"מ וכמ"ש
א"כ לבד נמצא ית' שאלוה על היא אלהות האמנת שמצות
ואינו בעצמותו אחד ית' שה' הוא דיחוד זו שמצוה יתכן
עכ"פ וצורה מחומר מורכבים שהם הנמצאים כל כשאר
כי אמונה ל' יתכן לא האל מציאות שעל משנ"ת לפי אבל
על היא הנ"ל שבמצוה ההאמנה ציווי א"כ בעליל נראה

מ מההשגההיות מעלה למעלה ונשגב מרומם ית' ציאותו
פשוט ית' שהוא זה בכלל וא"כ באריכות כמש"ש והחכמה
השכליי' הכחות כל בערך שאינו אחר הפשיטות בתכלית
זה מערך אינו כי הרכבה בלתי או הרכבה לומר שיתכן
יתכן לא וא"כ יעו"ש הב' עיקר בביאור פ"ג שם וכמשנ"ת
במצות זה ענין נכלל כבר כי ע"ז היחוד מצות לומר
היא היחוד שמצות הזוה"ק כוונת ולזאת הנ"ל האמונה

בזה שכיוונו ומה זה ענין הבנת והנה ואלקים הוי' יחוד
חד וכל לפנים ופנים פנים כמה בו ויש הוא עמוק עמוק
הפנים ע"פ זה נבאר ואנחנו דילי' שיעורא לפום מבין
אליו אשר נ"ע והה"מ הבעש"ט מיסוד שלימדנו העמוקים
הפנים לבאר צריך שמתחלה רק כידוע, האלהים נגלו
כוונת וכ"ה פשוט ע"פ הזהר שכוונת והוא בזה הנגלים
פשוט בעצמותו אחד ית' שה' ידענו שכבר שהגם הרמב"ם
באה אלהות, בהאמנת שנת' ממצוה הפשיטות בתכלית
א' לשום ואין ח"ו אלוה עוד שאין לידע היחוד מצות
ברצונו פועלים כולם כי זולתו ח"ו שלטון שום מהנמצאים
שהוא נמצא להם ושופע מאיר ית' שהוא ובכח ובמצותו
ולעילא מפלגך המין ממ"ש [לאפוקי עוד, ואין אחד אלוה
בד"ה בלק"ת כמ"ש ע"א דל"ט סנהדרין כו' דהורמיז
הזו], המצוה באה מזה ולהוציא כו' מלכות המה ששים
שני יחוד והוא יותר עמוק בענין זה ביארו הזהר ואמנם
והוא הטבע בגימ' אלקים שם כי ר"ל אלקים הוי' השמות
הנפרדים עולמות להחיות העלם בבחי' המאירה ההארה
שלמעלה העצם ש' הוא הוי' שם עם ממש מיוחדת שהיא
הענין וביאור אחרון, ואני ראשון אני וז"ס מהטבע מעלה
עלמין כולא סובב איהו דקודב"ה בזהר מ"ש ענין הוא
פי' שאין מ"ח פרק ח"א בלק"א ופי' עלמין, כל וממלא
ר"ל אלא ח"ו מקום בגדר אינו כי כעיגול מלמעלה שסובב
הוא ממלא ובחי' גילוי בבחי' ואינו העלם בבחי' שמאיר
שכל שבחי' וכמו גילוי בבחי' מאיר ית' שהוא החיות
בגילוי בו והחיות בחי ומקיף העלם בבחי' הוא שבמדבר
ממכ"ע בחי' אחרון ואני סוכ"ע בחי' ראשון אני אומר וע"ז
ע"י גילוי בבחי' ית' ממנו המאיר החיות שגם ר"ל
ח"ו בפ"ע נפרד בבחי' אינה עכ"ז ממכ"ע הנק' צמצומים
יש מתחלה והנה הממלא, הוא והסובב אלקות הוא אלא
העלם בבחי' שהוא אע"פ כי מהו הסובב ענין להקדים
זאת הקפה ע"י הנמצאי' את המחי' הוא באמת ומקיף
או"פ הנק' ההארה מן אליהם שמגיע החיות מבחי' ביותר
מן שלמעלה הגדול העיגול היינו הסובב ענין כי וממכ"ע,
ונעלה ממש א"ס בחי' והוא שבתוכו וחוט והקו החלל
הנק' שבו וחוט והקו החלל שבתוך מהרשימו מעלה מעלה
האמנת במצות שנת' ע"ד היינו א"ס ענין וביאור ממכ"ע,
שמובדל וכ"ש כלל חכמה ממהות שאינו פ"ג האלהות
להוות יכול שהי' ובאמת הספירות שאר ממהות בערך
והי' בלבד אלו י' ולא זמ"ז שונות ספי' רבבות ריבוא
שנתהוו ומה וכו' וחסד חכמה מעין שלא אחרים מהותים
מעצמות להספירות המגיע שהחיות לפי זהו בלבד י' ממנו
שתהי' והתלבשות גילוי בדרך אינו הבבע"ג ית' אורו
העילה כשפע בגילוי בתוכיותם נתפסת ית' הארתו
כלל הספי' היו לא באמת כן הי' אילו כי להעלול, שמושגת
החכמה ספי' אומר שאתה כמו בדבר ומיוחדים מוגדרים
חסד ממהות ונבדל שכל מהות שהוא גדר לה נותן שאתה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

   

הוי' להיותו הכל סובל הוא כי כלל גדר הש"י אל ואין
שהארת לפי זהו מיוחד בגדר התהוותם סיבת אלא פשוטה,
כ"א בהם מתגלית אינה אורו מעצמיות להם המגיע החיות
והוי' א"ס הוא והחיות שהאור ור"ל ממעל, עליהם מקיף
אורו לגבי (ר"ל הגבול חיי ממנו חיים הם ואעפ"כ פשוטה
מקיף, נק' וזה מיוחד) בגדר הגבלתם ע"ש גבול נק' הפשוט
רצון ופי' העליון רצון נק' המקיף הזה החיות שענין והוא
הקדומה מחשבה ג"כ ונק' דרעוין רעוא בזהר הנק' הכללי
הנמצאים כל לברוא לפניו במחשבה שעלה מה דהיינו
רצון נק' הם זו והסכמה שמחשבה לזה, והסכים דאבי"ע
ית' הוא הרי כי מתהוים הם גופא ומזה בהתהוותם שרוצה
היכולת בו יש דבר איזה בהתהוות שרוצה ורצונו יכול כל
מחשבותי לא כי וכמ"ש הדבר התהוות ממנו להיות הזה
בשם פי"א (עמש"ש ח') נ"ה (ישעי' וגו' מחשבותיכם
ו') קל"ה (תלים עשה ה' חפץ אשר כל ג"כ וז"ש הרמ"ק)
שהרצון מובן אעפ"כ אמנם כן, נעשה מיד דייקא חפץ
גילוי ענין אינו הנמצאים בקיום רוצה ית' שבעה"ר
המשכה שהוא רק הרצון מהות משיגים שיהיו בפנימיותם
לפניו רצויים שהם שזה אף ולפיכך לפניו רצויים להיות
אינן עכ"ז אבל ליש, מאין ממש להתהוותם מספיק הוא
רצון ז"ס כי ממש א"ס שהוא שאע"פ הרצון עצם בערך
שהרי במציאותם מוגבלים להיות הם יוכלו אעפ"כ הפשוט
ועלול, עילה כענין בפנימיותו גילוי אינו בהרצוי הרצון
כנ"ל מתגלה שאינו אלא ממש מחי' שהוא מקיף הנק' וזהו
משל כי הארה בשם זה לענין (פנ"א) בלק"א קרא ולפיכך

שמ לזה מכוונת השמש עד"מהארת הזכוכית את אירה
הזכוכית מהות להיות בתוכיותה מתגלית אינה אעפ"כ
ומשוה השוה נאמר זו הארה ונגד כו' השמש הארת כמהות
עולמות הארבע לכל שמקיף בע"ח וכמ"ש וגדול קטן

אצי' תחלה הסדר על נתהוו שבהתהוותם אע"פ כי בשוה
נבראו שמים שאמר וכמי ועשי' יצי' ואח"כ בריאה ואח"כ
והמחשבה הרצון בעלות אבל א') י"ב (חגיגה תחלה
קדימה מבלי כא' במחשבה עלו כולם הרי הנ"ל הקדומה
יחדיו יעמדו אליהם אני קורא שאמר וכמי זל"ז ואיחור
כא' הרבה דברים תופסת המחשבה כי י"ג) מ"ח (ישעי'
בחי' שהוא הדיבור ע"י הגילוי אל ביציאתם משא"כ
שמדבר בדיבור כי זא"ז המדריגות כסדר יוצאים ממכ"ע
קדימה לזה שיהי' בהכרח שונים חלקים בו שיש ענין איזו
שאין העיקר, והוא בשוה בפי' יש ועוד מעלתן, כפי ע"ז
ואיכות בכמות גם חבירו על מגרעת או תוספת נמצא לשום
ומה ממש, בשוה לכולם אלא עליו הסובב הארת
שיעור לאין זע"ז וגבוהים מזה זה חלוקים שהנמצאים
ולמנות מלספר רבו אשר הגשמי הדומם על האצי' כיתרון
דממכ"ע, ההארה מן קבלתם שינויי מחמת זהו המרחק
ממש כאחד ועשי' לאצי' לכולן בשוה הוא הסובב אור אבל
כנ"ל למקבל ומושג נתפס ואינו מקיף היותו בעבור כי
יגבילנו לא האצי' גם בגילוי מאיר הי' שאילו הרצון בענין
להאיר יכול לעשי' גם א"כ הקפה ע"י ומחי' שמאיר וכיון
זו והארה שרצון בהתהוותם שרוצה הרצון ענין והוא כן
יאמרו למה דהע"ה וז"ש כאחד, ומקיפתן לכולן בשוה הוא
איה בבחי' שהוא ב') קט"ו (תלים אלהיהם נא איה הגוים
ובאמת מקום של כבודו השמים על כי לנו מושג שאינו
בעשי' מאיר הפשוט שהרצון עשה ה' חפץ אשר כל הרי
תבל תכון אף כו' לבש גאות מלך ה' וכ"כ כבאצילות ממש
הוא סיבתו הנ"ל רצון בחי' כי א') צ"ג (תלים תמוט בל
היש ביטול להיות אמלוך אנא וההתנשאות המלוכה מדת
תמוט בל תבל להיות העולם בהתהוות רצה זה שמחמת
בו: ית' שרוצה הרצון מן גשמיות העשי' התהוות שיהי'

  

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58


        

   

Í‡רבה בהכנה שהיא הגם הנברא שעבודת נודע הנה
משורש למעלה להגיע יכולה אינה מ"מ עצומה במס"נ
ממה הוא לזה והמופת חוצבו. ממקור מצ"ע מדריגתו
ך"ג העזרה מקרקע גבוה עיטם עין מעיין ש"מ שארז"ל
הפתח, ע"ג הי' כה"ג של המקוה שהרי ושליש אמה
ג' היא המקוה גובה ושיעור אמה, ך' גבוה הי' שהפתח
מקרקע גבוה הי' עיטם עין שמעיין צ"ל ונמצא אמות,
גבוה המעיין להגביה שיכולי' נא' ואם אמה, ך"ג העזרה
הי' עיטם עין שמעיין הראי' מהו חוצבו מקור מגובה יותר
עשר רק גבוה הי' שלא להיות יכול הי' אמה, כ"ג כו' גבוה

מוכרחים אלא אמה, ך"ג המקוה להיות הגביהו ומ"מ אמות
מגובה למעלה המי' את להגביה אפשר שבלתי לאמר אנו
הנבראי' שבחוק להבין משל וה"ז הארץ, מן מוצאם מקור
חוצבו ממקור יותר עבודתו ע"י לעלות א"י שהנברא הוא
המצות קיום עשו כי אם האבות עבודת כי ונמצא כו',
כי והגם לבד. נשמתם לשורש הגיעו הרי במס"נ בהכנתם
ך' סי' באג"ה בסש"ב נת' אמנם דאצי' נשמות היו האבות
מ"ת ע"י אמנם מהקו. נפרדי' הם הרי דאצי' נשמות שגם
איברי' רמ"ח שהם אדם לבחי' שרומזי' התומ"צ שניתנו
זאת כמ"ש אדם בש' נק' בכלל שהתורה גידי', ושס"ה
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קנד   

איברין רמ"ח בחי' הם מ"ע רמ"ח והמצות אדם התורה
ע"פ ארז"ל וע"ז גידי', שס"ה הם ל"ת ושס"ה דמלכא

עשא כאילו עליכם אני מעלה אותם שע"יועשיתם וני,
נת' ובמ"א בהם, האור נמשך איברי' דרמ"ח הכלי' עשיית
בחי' שהיא התורה על נת' ובמ"א האור, היא שהתורה
אל דבוקי' הם והע"ס והאיברי', הגידי' שבכל הדם הילוך
ונעלה גבוה היותר בחי' נמשך מ"ת ע"י כי ונמצא הקו,
במד"ר שארז"ל וזהו כו'. התורה האבות שקיימו ממה
שמן אנו אבל היו ריחות האבות שעשו המצות כל שה"ש
שהרי הדבר עצם אינו שהריח ריחות פי' שמך תורק
מן כלל יחסר לא טוב ריח מליאה א' מכלי הרבה כשמריחי'
נחסר הי' הדבר עצם הי' הריח ואם הריח, המוציא המשקה
הוראה ה"ז נחסר שלא ומאחר בו, שמריחי' ע"י מעט מעט
יוצא אשר מועטת הארה כ"א כלל הדבר מעצם בריח שאין
המצות שכל המשל וזהו כלל, נחסר שאינו עד הדבר מעצם
הדבר עצם שאינו ריח פי' היו ריחות האבות לפניך שעשו
לשורש עי"ז שהגיעו והיינו לבד הארה בחי' הוא ריח כ"א
כי להיות הארה רק הוא אבל מאצי' זהו כי אם נשמתם,
מכלי שמריקי' דבר שמך תורק שמן אנו אבל מהקו, נפרדו
לבד. הארתו ולא שהוא כמו הדבר עצם והיינו כלי, אל

Î"‡Âעשיתם אם במד"ר שאמר השבח מהו צ"ל לפ"ז

שע"י מאחר לאפר שנמשל אברהם של בנים אתם הרי כך
וכשאומר כו' ונעלה גבוה היותר לבחי' זכינו הרי התורה
ע"י ישראל ממעלת ירידה ה"ז אברהם של בנים אתם הרי
שורש במ"א מבואר דהנה הוא הענין אך התורה. קבלת
כתי' שמלמטלמ"ע למלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט בין ההפרש
הרבה שם שחשיב כו' לבב ובר כפים נקי ה' בהר יעלה מי
אבל ה', הר בבחי' לעלות לבוא יוכל כי עד דברי'
זה שעומדי' שני' וכמשל כלל, מונע יש לא מלמעלמ"ט
כו' יחודם באופן אופנים שני שיש בעמק וזה ההר בגובה
הרבה יותר בנקל הוא העליון שירידת באורך במ"א כמ"ש
העולם כי הגם סיני הר על ה' וירד כתי' במ"ת ולכן כו',
תומ"צ בקיום מעלה יש כי ונמצא כלל, עדיין נזדכך לא
זה פעלו הם שהרי שלנו המצות קיום על האבות שקיימו
המצות קיום משא"כ במס"נ, בהכנה שלהם אתעדל"ת ע"י
כוונה ע"פ גם המצות מקיימי' הנה מקיימי' שאנו
הלב לשעבד לכוין צריך תפילין בהנחת עד"מ הפשוטה,

תפילין מניח אם אבל להניחוהמוח, שצריך שיודע רק
היא התפלה ענין ועצם בהם, ולהתפלל ותפילין טלית
נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו כמ"ש
כמ"ש הוא המצות קיום וכן ל"ז), ל"ו ע"ח (תילים עמו

מלומדה. אנשי' מצות אותי יראתם ותהי
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ÔÈ‰ÏÂהוא מדין שקליפת איך הנ"ל הדברים ביאור
ענין תחלה להבין צריך ה', לשם והמנגד ההיפך
לשם הוי' שם בין ההפרש ידוע דהנה הוי'. דשם האחדות
בשם נאמר ולכן ההתחלקות מקור הוא אלקים דשם אלקים.
אליו נגלו אשר הוא קדושים אלקים כמו רבים לשון אלקים
הענין אך ח"ו. רבים באלקות שייך מה ולכאורה האלקים,
שנמשך אלקי והחיות הכח בחינת הוא דאלקים הוא
אלקיים כחות ריבוי ויש כו', ולהחיותם להוותם בנבראים
למטה רואים שאנו וכמו כו'. הנבראים ריבוי ומחיה המהווה

ריבוי בהם שיש מהבנבראים שנאמר וכמו מאד ההתחלקות
נחלק כלל ובדרך נבראים. מיני ריבוי שיש הוי' מעשיך רבו
אחד בכל יש פרט ובדרך מדבר חי צומח דומם מינים לד'
עד פשוטים אבנים מן דומם מיני כמה שיש פרטים, ריבוי
עשבים צומח מיני ריבוי יש וכן המאירים, טובים אבנים
וכן הבעלֿחי, במין מינים וריבוי ופירות ותבואות ודשאים
חלוק ואחד אחד שכל מאד פרטים ריבוי יש המדבר במין
בנבראים זה וכל כו', שוות דיעותיהן אין וכמאמר מזה זה

במלאכים כמו יותר, ריבוי עוד יש ולמעלה שלמטה.
זה וחלוקים כו' שיעור אין עד ריבוי בחינת שהן עליונים
בלתי דבמלאכים שלהם. הרוחניות ומדריגת במעלת מזה
דבנבראים כו'. התחלקות בהם שייך אינו במדריגתן החילוק
המחלקם, הוא מקום בגדר שנתפס שלהם הגוף שלמטה
ואם ממש, מקום בגדר אינו שלהם שהגוף במלאכים אבל
שההתחלקות אלא כו'. שנים להיות המחלקם הוא מי כן
לומר (ויש כו'. המחלקם זהו שלהם הרוחניות במדריגות
וכידוע הרוחניים עליונים בעולמות גם יש מקום דבחינת
כן ואם דאצילות, מלכות בחינת הוא המקום ומקור דשרש
דלמטה שהמקום וכשם בי"ע. בעולמות מקום בחינת יש
שהוא הגשמיות דעשיה הגבול אופן לפי הגבול בגדר נתפס
היצירה בעולם כמו שלמעלה המקום כן כמו ממש, גבול
כן ואם כו'. דיצירה הגבול אופן לפי גבול בגדר כן גם נתפס
ורוח, אש שהן הדקים מיסודות שהם הגם המלאכים גופות
נתפס הוא הרי מקום מכל דיצירה ורוח אש בחינת גם ומה
בגדר למטה נתפס ורוח אש גם (כי כו'. דשם מקום בגדר
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במקום, נתפס האש כן וכמו שטח. לו יש הרוח כי מקום,
האש גם וכן כו', מקום בשטח האש שנראה הברק וכמו
יש כן ואם כו') מקום בגדר הוא האש גלגל היינו היסודי
שהם ודאי זאת מקום ומכל כו' מחלקם דגופם לומר
כן וכמו כו'). רוחניותם ומדריגת מעלת מצד מחולקים
בגופים מחולקים שהן זאת דלבד שלמטה בנבראים
אחד שכל שבהם החיות מצד מחולקים הם הרי מחולקים
הקריאות חילוקי ענין וזהו מזולתו. מיוחד חיות יש ואחד
חיים בבעלי (וגם מיוחד. שם ואחד אחד לכל שיש שמות
או האריה במין כמו שבו הנמצאים בפרטי אחד במין גם אף
המחיה מיוחד צירוף ואחד אחד לכל יש ודאי כו', השור
שהצירופי והיינו החיות, הוא דהשם וידוע כו'). אותו
זה ומשום כו'. ההוא הנברא את המחיים הם השם אותיות
שזהו כו', והחי הבהמה לכל שמות לקרוא הראשון אדם ידע
אותיות הצירופי שהם חיותם ומקור שרש שידע מפני
והצירופים אחר. במקום שכתוב וכמו כו' אותו המחיים
הוא דאלקים וכידוע אלקים, משם הנמשכים הם האלה

כו', אלוקינו עיר נקרא ולכן הדיבור עולם כידועבחינת
הדיבור דאותיות הצירופים וריבוי אחר. במקום ומבואר
המהווים האלקים הכחות ריבוי המה הם אלקים דשם
מצד מזה זה מחולקים שהם הנבראים ריבוי ומחיים
מתהווה אחד שכל הצירופים שהם החיות התחלקות
אבל אלקים, בשם זה כל והנה כו'. מיוחד וחיות מצירוף
התחלקות. מבחינת שלמעלה אחד, הוי' כתיב הוי' בשם
הנבראים את המהווה המקור שהוא אלקים בשם דדוקא
כח בחינת שהוא אלקים ברא בראשית שנאמר וכמו בפועל
להוות הצירופים התחלקות בחינת שם שייך בנפעל הפועל
לעולמות, מקור בגדר שאינו הוי' שם אבל כו'. ולהחיות
הנבראים התהוות להיות אפשר היה לא הוי' דמשם וכידוע
הוא הוי' שם ולזאת דוקא, אלקים שם ידי על אם כי בפועל

כו'. אחד הוי' בחינת והוא התחלקות מבחינת למעלה
.ÂˆÈ˜ריבוי דלמעלה שכן וכל דלמטה בנבראים

נמשך מדריגתם, ומצד מקומם מצד ההתחלקות,
מהתחלקות. למעלה הוי' שם אלקים. משם
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יש של א' דרגות, ב' "ב"אי יש תשובה: ואפס? אי בהיותו לחבר, יכול "ה"אי אי שאלה:
פועל ואינו מצומצמת, הארה הוא כי מקו תופס ואינו האמיתי, מיש גילוי הוא כי האמיתי,

באוא"ס שינוי שו

א'‡ÌÓג) אֹות ּתמּונת מׁשל ּדֹומה ּדאינֹו לֹומר צרי »¿»ְְְִֵֶַַַָ
ּתמּונת מׁשל אֹו ׁשּבֹו, ו' ואֹות הּיּו"דין ְְְְִִֵֶַַַּבׁשּתי
יׁש הּיׁש, ּבחינֹות לׁשּתי ׁשּבֹו, והּנקּדה הּקֹוצין ּבׁשני י' ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻאֹות
האֹותּיֹות, ּדבתמּונת המחּברם; והאין הּנברא ויׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהאמּתי
א', אֹות ּבתמּונת ּוכמֹו ּדברֿמה, מציאּות הּוא המחּבר ְְְְְֲִִֵַַַַָֹהלא
ּגׁשם הּוא הּיּו"דין ׁשּתי המחּבר הּקו ׁשהּוא הּוי"ו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהלא
ּבׁשם ונקרא הּיּודין, ׁשּתי ׁשּמחּבר לֹומר עליו ׁשּנֹופל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמׁשי
ּגם ואף וׁשטח, ּבאר מקֹום ּתפיסת איזה על ׁשּמֹורה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹקו,
ּבׁשטח הּנתּפס קו אינֹו קֹוצין הּׁשני ׁשּמחּבר י' אֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבתמּונת
מקֹום הּתֹופסת מּמׁש נקּדה היא ּגם הרי זה ּבכל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּדאריכּות,
מציאּות. מיני ׁשני לחּבר ּדבר ּפעל ענין ּבֹו ׁשּנֹופל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּומציאּות
יׁש ׁשּלא ּדפרּוׁשֹו אפס, הּוא האין הרי ּבהּנמׁשל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאמנם
ּכי ּדברים, ׁשני מחּבר אפס אי ּכן ואם מה, ּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמציאּות
מׁשּתּנה הּוא ּובּמה המחּבר הּוא מי ואפס אין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבהיֹותֹו
ּמׁשּתּנה ּבּמה מחּבר, מציאּות הּוא ואם העליֹונה. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהּמדרגה

הּת המחּברמהּמדרגה האין ּדהּנה הּוא, הענין א חּתֹונה. ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
זה "אין" הּנה הּנברא, ויׁש האמּתי יׁש יׁש, ּבחינֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָׁשּתי

ׁשל ואין האמּתי הּיׁש ׁשל אין והינּו לׁשנים, נחלק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהמחּברם
"אין", ּבׁשם נקראים הּמה ּדׁשניהם היֹות ועם הּנברא, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּיׁש
אין ענין ּפרּוׁש ּדֹומה ׁשאינֹו ׁשוה, ּפרּוׁשם אין הרי זה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבכל
לכמֹו הּמׁשּפיע, יׁש ּדהינּו האמּתי, יׁש לגּבי ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָּכמֹו
המקּבל. יׁש ׁשהּוא הּנברא יׁש לגּבי אין וענין ּפרּוׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא
הּוי"ו הרי י', אֹות ּתמּונת אֹו א' אֹות ּתמּונת ּבמׁשל ְְְְֲִִֵֵַַַַָוהּנה
ּבחינֹות ּדׁשּתי רמז ׁשהם יּו"דין הּׁשּתי המחּבר הּקו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
נחּלקם אם הּקֹוצין, ׁשני המחּבר הּיּו"ד נקּדת אֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָֻיׁש,
הּׁשּיכים הּיּו"ד נקּדת חצי אֹו הּוי"ו קו חצי הרי ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָֻלׁשנים,
הּיּו"ד מּתחת מקֹומֹו הרי העליֹון וקֹוץ הראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָלּיּו"ד
נקּדת חצי אֹו הּוי"ו ׁשל הּתחּתֹון קו וחצי העליֹון, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻוהּקֹוץ
הּיּו"ד קדם מקֹומֹו הּנה הּתחּתֹון וקֹוץ ליּו"ד הּׁשּיכים ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹהּיּו"ד
הּוא האין הּנה האמּתי הּיׁש ׁשל ּדהאין הינּו הּתחּתֹון, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוקֹוץ
הּוא הּנברא הּיׁש ׁשל והאין האמּתי, הּיׁש מן ׁשּבא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגּלּוי
ּבחינֹות ׁשּתי ּבין [ׁש]ההפרׁש וזהּו הּיׁש. את ּומהּוה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהעֹוׂשה
נקרא האמּתי יׁש ּדלגּבי העצמי, וענינם ּבמהּותם הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאין,
ּוכלא מקֹום ּתֹופס ׁשאינֹו הּתפיסא העּדר ׁשם על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ"אין"
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קנה    

איברין רמ"ח בחי' הם מ"ע רמ"ח והמצות אדם התורה
ע"פ ארז"ל וע"ז גידי', שס"ה הם ל"ת ושס"ה דמלכא

עשא כאילו עליכם אני מעלה אותם שע"יועשיתם וני,
נת' ובמ"א בהם, האור נמשך איברי' דרמ"ח הכלי' עשיית
בחי' שהיא התורה על נת' ובמ"א האור, היא שהתורה
אל דבוקי' הם והע"ס והאיברי', הגידי' שבכל הדם הילוך
ונעלה גבוה היותר בחי' נמשך מ"ת ע"י כי ונמצא הקו,
במד"ר שארז"ל וזהו כו'. התורה האבות שקיימו ממה
שמן אנו אבל היו ריחות האבות שעשו המצות כל שה"ש
שהרי הדבר עצם אינו שהריח ריחות פי' שמך תורק
מן כלל יחסר לא טוב ריח מליאה א' מכלי הרבה כשמריחי'
נחסר הי' הדבר עצם הי' הריח ואם הריח, המוציא המשקה
הוראה ה"ז נחסר שלא ומאחר בו, שמריחי' ע"י מעט מעט
יוצא אשר מועטת הארה כ"א כלל הדבר מעצם בריח שאין
המצות שכל המשל וזהו כלל, נחסר שאינו עד הדבר מעצם
הדבר עצם שאינו ריח פי' היו ריחות האבות לפניך שעשו
לשורש עי"ז שהגיעו והיינו לבד הארה בחי' הוא ריח כ"א
כי להיות הארה רק הוא אבל מאצי' זהו כי אם נשמתם,
מכלי שמריקי' דבר שמך תורק שמן אנו אבל מהקו, נפרדו
לבד. הארתו ולא שהוא כמו הדבר עצם והיינו כלי, אל

Î"‡Âעשיתם אם במד"ר שאמר השבח מהו צ"ל לפ"ז

שע"י מאחר לאפר שנמשל אברהם של בנים אתם הרי כך
וכשאומר כו' ונעלה גבוה היותר לבחי' זכינו הרי התורה
ע"י ישראל ממעלת ירידה ה"ז אברהם של בנים אתם הרי
שורש במ"א מבואר דהנה הוא הענין אך התורה. קבלת
כתי' שמלמטלמ"ע למלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט בין ההפרש
הרבה שם שחשיב כו' לבב ובר כפים נקי ה' בהר יעלה מי
אבל ה', הר בבחי' לעלות לבוא יוכל כי עד דברי'
זה שעומדי' שני' וכמשל כלל, מונע יש לא מלמעלמ"ט
כו' יחודם באופן אופנים שני שיש בעמק וזה ההר בגובה
הרבה יותר בנקל הוא העליון שירידת באורך במ"א כמ"ש
העולם כי הגם סיני הר על ה' וירד כתי' במ"ת ולכן כו',
תומ"צ בקיום מעלה יש כי ונמצא כלל, עדיין נזדכך לא
זה פעלו הם שהרי שלנו המצות קיום על האבות שקיימו
המצות קיום משא"כ במס"נ, בהכנה שלהם אתעדל"ת ע"י
כוונה ע"פ גם המצות מקיימי' הנה מקיימי' שאנו
הלב לשעבד לכוין צריך תפילין בהנחת עד"מ הפשוטה,

תפילין מניח אם אבל להניחוהמוח, שצריך שיודע רק
היא התפלה ענין ועצם בהם, ולהתפלל ותפילין טלית
נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו כמ"ש
כמ"ש הוא המצות קיום וכן ל"ז), ל"ו ע"ח (תילים עמו

מלומדה. אנשי' מצות אותי יראתם ותהי
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ÔÈ‰ÏÂהוא מדין שקליפת איך הנ"ל הדברים ביאור
ענין תחלה להבין צריך ה', לשם והמנגד ההיפך
לשם הוי' שם בין ההפרש ידוע דהנה הוי'. דשם האחדות
בשם נאמר ולכן ההתחלקות מקור הוא אלקים דשם אלקים.
אליו נגלו אשר הוא קדושים אלקים כמו רבים לשון אלקים
הענין אך ח"ו. רבים באלקות שייך מה ולכאורה האלקים,
שנמשך אלקי והחיות הכח בחינת הוא דאלקים הוא
אלקיים כחות ריבוי ויש כו', ולהחיותם להוותם בנבראים
למטה רואים שאנו וכמו כו'. הנבראים ריבוי ומחיה המהווה

ריבוי בהם שיש מהבנבראים שנאמר וכמו מאד ההתחלקות
נחלק כלל ובדרך נבראים. מיני ריבוי שיש הוי' מעשיך רבו
אחד בכל יש פרט ובדרך מדבר חי צומח דומם מינים לד'
עד פשוטים אבנים מן דומם מיני כמה שיש פרטים, ריבוי
עשבים צומח מיני ריבוי יש וכן המאירים, טובים אבנים
וכן הבעלֿחי, במין מינים וריבוי ופירות ותבואות ודשאים
חלוק ואחד אחד שכל מאד פרטים ריבוי יש המדבר במין
בנבראים זה וכל כו', שוות דיעותיהן אין וכמאמר מזה זה

במלאכים כמו יותר, ריבוי עוד יש ולמעלה שלמטה.
זה וחלוקים כו' שיעור אין עד ריבוי בחינת שהן עליונים
בלתי דבמלאכים שלהם. הרוחניות ומדריגת במעלת מזה
דבנבראים כו'. התחלקות בהם שייך אינו במדריגתן החילוק
המחלקם, הוא מקום בגדר שנתפס שלהם הגוף שלמטה
ואם ממש, מקום בגדר אינו שלהם שהגוף במלאכים אבל
שההתחלקות אלא כו'. שנים להיות המחלקם הוא מי כן
לומר (ויש כו'. המחלקם זהו שלהם הרוחניות במדריגות
וכידוע הרוחניים עליונים בעולמות גם יש מקום דבחינת
כן ואם דאצילות, מלכות בחינת הוא המקום ומקור דשרש
דלמטה שהמקום וכשם בי"ע. בעולמות מקום בחינת יש
שהוא הגשמיות דעשיה הגבול אופן לפי הגבול בגדר נתפס
היצירה בעולם כמו שלמעלה המקום כן כמו ממש, גבול
כן ואם כו'. דיצירה הגבול אופן לפי גבול בגדר כן גם נתפס
ורוח, אש שהן הדקים מיסודות שהם הגם המלאכים גופות
נתפס הוא הרי מקום מכל דיצירה ורוח אש בחינת גם ומה
בגדר למטה נתפס ורוח אש גם (כי כו'. דשם מקום בגדר
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במקום, נתפס האש כן וכמו שטח. לו יש הרוח כי מקום,
האש גם וכן כו', מקום בשטח האש שנראה הברק וכמו
יש כן ואם כו') מקום בגדר הוא האש גלגל היינו היסודי
שהם ודאי זאת מקום ומכל כו' מחלקם דגופם לומר
כן וכמו כו'). רוחניותם ומדריגת מעלת מצד מחולקים
בגופים מחולקים שהן זאת דלבד שלמטה בנבראים
אחד שכל שבהם החיות מצד מחולקים הם הרי מחולקים
הקריאות חילוקי ענין וזהו מזולתו. מיוחד חיות יש ואחד
חיים בבעלי (וגם מיוחד. שם ואחד אחד לכל שיש שמות
או האריה במין כמו שבו הנמצאים בפרטי אחד במין גם אף
המחיה מיוחד צירוף ואחד אחד לכל יש ודאי כו', השור
שהצירופי והיינו החיות, הוא דהשם וידוע כו'). אותו
זה ומשום כו'. ההוא הנברא את המחיים הם השם אותיות
שזהו כו', והחי הבהמה לכל שמות לקרוא הראשון אדם ידע
אותיות הצירופי שהם חיותם ומקור שרש שידע מפני
והצירופים אחר. במקום שכתוב וכמו כו' אותו המחיים
הוא דאלקים וכידוע אלקים, משם הנמשכים הם האלה

כו', אלוקינו עיר נקרא ולכן הדיבור עולם כידועבחינת
הדיבור דאותיות הצירופים וריבוי אחר. במקום ומבואר
המהווים האלקים הכחות ריבוי המה הם אלקים דשם
מצד מזה זה מחולקים שהם הנבראים ריבוי ומחיים
מתהווה אחד שכל הצירופים שהם החיות התחלקות
אבל אלקים, בשם זה כל והנה כו'. מיוחד וחיות מצירוף
התחלקות. מבחינת שלמעלה אחד, הוי' כתיב הוי' בשם
הנבראים את המהווה המקור שהוא אלקים בשם דדוקא
כח בחינת שהוא אלקים ברא בראשית שנאמר וכמו בפועל
להוות הצירופים התחלקות בחינת שם שייך בנפעל הפועל
לעולמות, מקור בגדר שאינו הוי' שם אבל כו'. ולהחיות
הנבראים התהוות להיות אפשר היה לא הוי' דמשם וכידוע
הוא הוי' שם ולזאת דוקא, אלקים שם ידי על אם כי בפועל

כו'. אחד הוי' בחינת והוא התחלקות מבחינת למעלה
.ÂˆÈ˜ריבוי דלמעלה שכן וכל דלמטה בנבראים

נמשך מדריגתם, ומצד מקומם מצד ההתחלקות,
מהתחלקות. למעלה הוי' שם אלקים. משם
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יש של א' דרגות, ב' "ב"אי יש תשובה: ואפס? אי בהיותו לחבר, יכול "ה"אי אי שאלה:
פועל ואינו מצומצמת, הארה הוא כי מקו תופס ואינו האמיתי, מיש גילוי הוא כי האמיתי,

באוא"ס שינוי שו

א'‡ÌÓג) אֹות ּתמּונת מׁשל ּדֹומה ּדאינֹו לֹומר צרי »¿»ְְְִֵֶַַַָ
ּתמּונת מׁשל אֹו ׁשּבֹו, ו' ואֹות הּיּו"דין ְְְְִִֵֶַַַּבׁשּתי
יׁש הּיׁש, ּבחינֹות לׁשּתי ׁשּבֹו, והּנקּדה הּקֹוצין ּבׁשני י' ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻאֹות
האֹותּיֹות, ּדבתמּונת המחּברם; והאין הּנברא ויׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהאמּתי
א', אֹות ּבתמּונת ּוכמֹו ּדברֿמה, מציאּות הּוא המחּבר ְְְְְֲִִֵַַַַָֹהלא
ּגׁשם הּוא הּיּו"דין ׁשּתי המחּבר הּקו ׁשהּוא הּוי"ו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהלא
ּבׁשם ונקרא הּיּודין, ׁשּתי ׁשּמחּבר לֹומר עליו ׁשּנֹופל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמׁשי
ּגם ואף וׁשטח, ּבאר מקֹום ּתפיסת איזה על ׁשּמֹורה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹקו,
ּבׁשטח הּנתּפס קו אינֹו קֹוצין הּׁשני ׁשּמחּבר י' אֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבתמּונת
מקֹום הּתֹופסת מּמׁש נקּדה היא ּגם הרי זה ּבכל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּדאריכּות,
מציאּות. מיני ׁשני לחּבר ּדבר ּפעל ענין ּבֹו ׁשּנֹופל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּומציאּות
יׁש ׁשּלא ּדפרּוׁשֹו אפס, הּוא האין הרי ּבהּנמׁשל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאמנם
ּכי ּדברים, ׁשני מחּבר אפס אי ּכן ואם מה, ּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמציאּות
מׁשּתּנה הּוא ּובּמה המחּבר הּוא מי ואפס אין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבהיֹותֹו
ּמׁשּתּנה ּבּמה מחּבר, מציאּות הּוא ואם העליֹונה. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהּמדרגה

הּת המחּברמהּמדרגה האין ּדהּנה הּוא, הענין א חּתֹונה. ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
זה "אין" הּנה הּנברא, ויׁש האמּתי יׁש יׁש, ּבחינֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָׁשּתי

ׁשל ואין האמּתי הּיׁש ׁשל אין והינּו לׁשנים, נחלק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהמחּברם
"אין", ּבׁשם נקראים הּמה ּדׁשניהם היֹות ועם הּנברא, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּיׁש
אין ענין ּפרּוׁש ּדֹומה ׁשאינֹו ׁשוה, ּפרּוׁשם אין הרי זה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבכל
לכמֹו הּמׁשּפיע, יׁש ּדהינּו האמּתי, יׁש לגּבי ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָּכמֹו
המקּבל. יׁש ׁשהּוא הּנברא יׁש לגּבי אין וענין ּפרּוׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא
הּוי"ו הרי י', אֹות ּתמּונת אֹו א' אֹות ּתמּונת ּבמׁשל ְְְְֲִִֵֵַַַַָוהּנה
ּבחינֹות ּדׁשּתי רמז ׁשהם יּו"דין הּׁשּתי המחּבר הּקו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
נחּלקם אם הּקֹוצין, ׁשני המחּבר הּיּו"ד נקּדת אֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָֻיׁש,
הּׁשּיכים הּיּו"ד נקּדת חצי אֹו הּוי"ו קו חצי הרי ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָֻלׁשנים,
הּיּו"ד מּתחת מקֹומֹו הרי העליֹון וקֹוץ הראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָלּיּו"ד
נקּדת חצי אֹו הּוי"ו ׁשל הּתחּתֹון קו וחצי העליֹון, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻוהּקֹוץ
הּיּו"ד קדם מקֹומֹו הּנה הּתחּתֹון וקֹוץ ליּו"ד הּׁשּיכים ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹהּיּו"ד
הּוא האין הּנה האמּתי הּיׁש ׁשל ּדהאין הינּו הּתחּתֹון, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוקֹוץ
הּוא הּנברא הּיׁש ׁשל והאין האמּתי, הּיׁש מן ׁשּבא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגּלּוי
ּבחינֹות ׁשּתי ּבין [ׁש]ההפרׁש וזהּו הּיׁש. את ּומהּוה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהעֹוׂשה
נקרא האמּתי יׁש ּדלגּבי העצמי, וענינם ּבמהּותם הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאין,
ּוכלא מקֹום ּתֹופס ׁשאינֹו הּתפיסא העּדר ׁשם על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ"אין"
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קנו   

ּגבּולחחׁשיבי ּבעל ּבלּתי הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ּדעצמּות , ְְְְֲִִִֵֵַַַָ
ּדהלא ּומּדה, ּגבּול ּבעלי עֹולמֹות מּמּנּו ׁשּיתהּוּו אפׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹואי
ּדעֹולם והּספירֹות עֹולם, הּוא האצילּות עֹולם ְְְֲֲִִִַָָָָאפּלּו
מה ּבלי ספירֹות "עׂשר ּכמאמר ּדוקא, ּבמסּפר הם ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהאצילּות
יתהּוּו ואי עׂשר", אחד ולא [עׂשר] ּתׁשע, ולא עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּדתן
ׁשּכל אּלא ּומסּפר, ּגבּול ּבגדר ׁשאינֹו סֹוף אין מאֹור זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָּכל
על הּגדֹול אֹורֹו ּכביכֹול ּדסּלק הּצמצּום, ידי על הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָזה

ּכ ואחר ּפנּוי, ּומקֹום חלל ונׁשאר ׁשהּואהּצד הּקו נמׁש  ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָ
זֹו ּדהארה ּומּובן העֹולמֹות. ּבער להיֹות מצמצמת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻהארה

ענין ולכן סֹוף, אין אֹור עצמּות לגּבי ּכלל ּבער ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינּה
ּבאֹור וׁשלֹום חס ׁשּנּוי ׁשּום ּפֹועל אינֹו העֹולמֹות ְְְִִֵֵַַָָָהתהּוּות
ׁשּום יׁש ׁשּלא ׁשניתי", לא הוי' "אני ׁשּכתּוב ּוכמֹו סֹוף, ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹאין
קדם הּוא ּדאּתה הּבריאה, ואחר הּבריאה קדם ּבין ּכלל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנּוי
ּבהׁשואה העֹולם ׁשּנברא לאחר הּוא ואּתה העֹולם ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנברא
ׁשאינּה ּבעלמא מהארה רק הּוא זה ׁשּכל ּדלהיֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּגמּורה,
ּבהעצמּות, וׁשלֹום חס ׁשּנּוי ׁשּום ּפֹועל אינֹו העצמּות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּבער
ּתֹופס ואינֹו העצם ּבער ׁשאינֹו האֹור ענין ּבכללּות הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָוכן

אין. נקרא הּנה ולכן חׁשיבי, ּדכלא העצם לגּבי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמקֹום
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קנז    

ּגבּולחחׁשיבי ּבעל ּבלּתי הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ּדעצמּות , ְְְְֲִִִֵֵַַַָ
ּדהלא ּומּדה, ּגבּול ּבעלי עֹולמֹות מּמּנּו ׁשּיתהּוּו אפׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹואי
ּדעֹולם והּספירֹות עֹולם, הּוא האצילּות עֹולם ְְְֲֲִִִַָָָָאפּלּו
מה ּבלי ספירֹות "עׂשר ּכמאמר ּדוקא, ּבמסּפר הם ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהאצילּות
יתהּוּו ואי עׂשר", אחד ולא [עׂשר] ּתׁשע, ולא עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּדתן
ׁשּכל אּלא ּומסּפר, ּגבּול ּבגדר ׁשאינֹו סֹוף אין מאֹור זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָּכל
על הּגדֹול אֹורֹו ּכביכֹול ּדסּלק הּצמצּום, ידי על הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָזה

ּכ ואחר ּפנּוי, ּומקֹום חלל ונׁשאר ׁשהּואהּצד הּקו נמׁש  ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָ
זֹו ּדהארה ּומּובן העֹולמֹות. ּבער להיֹות מצמצמת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻהארה

ענין ולכן סֹוף, אין אֹור עצמּות לגּבי ּכלל ּבער ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינּה
ּבאֹור וׁשלֹום חס ׁשּנּוי ׁשּום ּפֹועל אינֹו העֹולמֹות ְְְִִֵֵַַָָָהתהּוּות
ׁשּום יׁש ׁשּלא ׁשניתי", לא הוי' "אני ׁשּכתּוב ּוכמֹו סֹוף, ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹאין
קדם הּוא ּדאּתה הּבריאה, ואחר הּבריאה קדם ּבין ּכלל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנּוי
ּבהׁשואה העֹולם ׁשּנברא לאחר הּוא ואּתה העֹולם ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנברא
ׁשאינּה ּבעלמא מהארה רק הּוא זה ׁשּכל ּדלהיֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּגמּורה,
ּבהעצמּות, וׁשלֹום חס ׁשּנּוי ׁשּום ּפֹועל אינֹו העצמּות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּבער
ּתֹופס ואינֹו העצם ּבער ׁשאינֹו האֹור ענין ּבכללּות הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָוכן

אין. נקרא הּנה ולכן חׁשיבי, ּדכלא העצם לגּבי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמקֹום
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חסידות מייסד זלמן שניאור רבי של אביו ברוך, שמע לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר' סבו על
שהייתו כדי תוך כי כלל ציפה לא הוא אך הלמדן. הנפח שאול, יצחק ר' ידידו מפי מאד הרבה חב"ד,
דבורה של בעלה יצחק, יוסף ר' גיסו על גם ישמע בנפחיה שאול יצחק ר' של כעוזרו בדוברומיסל
הופתע, ברוך בויטבסק. ישיבה לראש התמנה נישואיו שלאחר משריי, כעילוי שנודע מי אחותו, לאה

הסיפור. סופר שבהן בנסיבות ובמיוחד גיסו, על סיפור לשמוע מאד איפוא,

בהתאם שבוויטבסק. לגיסו בקשר לויכוח בנפחיה, עבודתו כדי תוך עד, ברוך היה דבר של לאמתו
הוא הדיבור, מוסב שעליו משריי, העילוי כי להודיע מבלי הסיפור את ברוך שמע המיוחדת לדרכו
ללמוד שניתן מי כל מפי וללמוד לשמוע היה ענינו כל משפחתו. יחוס על ברוך דיבר לא מעולם גיסו.

משפחתו. בני למדנות או למדנותו על עצמו, על מלרמוז נמנע אך ממנו,

ובמיוחד גיסו, של שמעו הגיע הקטנה, העיירה לדוברומיסל, שעד כך על בלבו ברוך שמח זאת עם
אלא ממעשיו, מרובה שחכמתו סתם, למדן רק אינו גיסו כי לו הוכיח עליו ששמע שהסיפור כך על

הבעלֿשםֿטוב. חסידי על נמנה הסיפור עלֿפי ששיער וכפי טובים, ומעשים מדות בעל שהוא

האכרים אז שרבו משום רבות שעות פתוחה הנפחיה כאשר האביב, בראשית המעשה: היה וכך
מתאספים היו מרכבותיהם, את ולהתקין סוסיהם את לפרזל מחרשותיהם, את לתקן כדי מגיעים שהיו
מפעם ועובדיה. בעלֿהנפחיה עם מלים להחליף כדי ולרביע, ולשליש למחצה בטל הולכי יהודים, גם

פישל. ירוחם ר' בשם אחד וביניהם למדנים, יהודים גם מצטרפים היו לפעם

עצמו, שאול יצחק ר' כי ידע לא אך החדשה, החסידות לדרך התנגדות ספוג היה פישל ירוחם ר'
ירוחם ר' על להשפיע יצליח לא כי הבין מצדו שאול יצחק ר' חסיד. הוא למדנותו, בגלל העריץ אותו

הצעיר. ברוך נהג גם כך דאורייתא. בפלפולי אתו שיחותיו נושאי את הגביל ולכן פישל

פשוט, יהודי היותו למרות ראובן, אליעזר שבעליה, משום פישל, ירוחם ר' בעיני חן מצאה הנפחיה
לל בנותיו שלוש את "ביתהשיא היתה הנפחיה לישיבה, שלח נחום, שמואל היחיד, בנו ואת מדנים,

לחכמים". ועד

הסיע וויטבסק. העיר מישיבות באחת הפסח, חג לאחר החדש, ב"זמן" ללמוד נסע נחום שמואל
ראובן אליעזר של לקירובו הודות ורק גדול עםֿהארץ בעבר שהיה הנבלות, פושט בנימין, זבולון אותו

והלאה). מ"ט פרק וכן ט"זֿט"ז, פרקים א', חלק (ראה מסויימת במדה ספר ליודע נעשה הנפח
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נחום שמואל בחר וויטבסק ישיבות מכל כי בנפחיה וסיפר מוויטבסק בנימין זבולון חזר עתה
כי ירמוז שברוך מבלי ברוך של גיסו של שמו צף כך משריי. העילוי יצחק, יוסף רבי של בישיבתו

בגיסו. מדובר

הגאון את לשבח החל הפשוט, היהודי בנימין, זבולון יצחק. יוסף רבי על שיחה התפתחה ואז
מסוגל כמוני פשוט אדם אפילו "שכן - בנימין זבולון אמר - לדרגתו" כזה למדן ראוי "לדידי הצעיר.

שלו". התורה דברי את להבין

צבור לפני "זמן", כל בראשית שלו, שיעורֿהפתיחה את להשמיע נהג יצחק יוסף רבי כי סיפר הוא
היתה לכך הסיבה פשוטים. יהודים ובכללם זה, בשיעור משתתפים היו מאד רבים יהודים שכן רחב,
פשוטים. לאנשים גם מובנים שיהיו באופן חז"ל מאגדות מוסר דברי אלה בשיעורים לשלב שנהג כיוון

נשאר הישיבה אל נחום שמואל את שבהביאו כך על רבה בהתלהבות איפוא, סיפר, בנימין זבולון
הפתיחה. שיעור את לשמוע

בין יושב עצמי מוצא אני לעצמכם: "תארו - אמר - נפשות" מחיה מעמד תענוג, פשוט זה "היה
אכן אני כי לעצמי האמנתי לא מלה. כל ומבין הגאון, של לדבריו מאזין למדנים, ויהודים ישיבה בני

אותו". קלטתי כי לדעת ותיווכחו ששמעתי סיפור לכם אספר אותו. מבין

משריי: העילוי של בשמו בנימין זבולון סיפר וכך

מובטח המקום מתושבי מי אליהו את החכם שאל הנביא. באליהו ופגש לעיר הגיע גדול חכם
חברו. להיות ראוי מי לדעת כדי וזאת הבא, לעולם בחלקו

הבנתך לפי מהם מי לי ואמור בניֿאדם מעשי וראה העירה צא אדרבה, הנביא: אליהו לו אמר
בןֿהעולםֿהבא. הוא

אדם. בני של בטיבם להכיר החכם של כוחו את לבחון אליהו התכוון בכך

שבעיר. המדרש לבתי כמובן, היתה, דרכו ראשית הבא. העולם בני את לחפש האורח יצא

בלבו: האורח החכם חשב בהתמדה. בתורה ועוסקים יושבים יהודים ראה לביתֿהמדרש בבואו
מובטח שהוא זה מצוי כאן בגןֿעדן.ודאי לשבת

ודאי לו: ואמר אליהו אליו ניגש הבא העולם בן הוא שלפניו האנשים מבין מי ותוהה עומד בעודו
חבריך להיות הראויים את לך ואראה בוא אך תורתם, לימוד בגלל טוב לשכר זכאים אלה שיהודים

הבא. בעולם בחלקם ומובטחים בגןֿעדן

מצומקות שפניהם עניים, יהודים שני על לו והצביע השוק, אל החכם, ואחריו אליהו, הלך
בשוק. שהתהלכו ההמון מבני דבר בשום שונים לא הם מתניהם. על בחבלים חגורים והם ומסוגפות,

לדבר והתחילו וסבל, מעוני מדוכאים שהיו וצעירים, מבוגרים אנשים, סביבם אספו היהודים שני
והדואגים, העצורים הללו, היהודים החלו מיד מבדחים. ודברים שונים סיפורים להם סיפרו הם לפניהם.

פניהם. על התפשטה ונהרה לחייך,

העולם בני הם אלה יהודים "שני - לאורח הנביא אליהו אמר - אלה"? יהודים שני אתה "רואה
עניים, בהם להחיות כדי כסף להם אין חבריך. להיות זכאים והם בגןֿעדן להם מובטח מקומם הבא.
שוכחים ובזכותם לב, שבורי משמחים הם אחרת. עזרה מכל גדולה נפש ומרי לנדכאים עזרתם אך

חלקם"! ואשרי גדולה זכותם מסבלם. דעתם מסיחים והסובלים עניים את העניים
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חסידות מייסד זלמן שניאור רבי של אביו ברוך, שמע לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר' סבו על
שהייתו כדי תוך כי כלל ציפה לא הוא אך הלמדן. הנפח שאול, יצחק ר' ידידו מפי מאד הרבה חב"ד,
דבורה של בעלה יצחק, יוסף ר' גיסו על גם ישמע בנפחיה שאול יצחק ר' של כעוזרו בדוברומיסל
הופתע, ברוך בויטבסק. ישיבה לראש התמנה נישואיו שלאחר משריי, כעילוי שנודע מי אחותו, לאה

הסיפור. סופר שבהן בנסיבות ובמיוחד גיסו, על סיפור לשמוע מאד איפוא,

בהתאם שבוויטבסק. לגיסו בקשר לויכוח בנפחיה, עבודתו כדי תוך עד, ברוך היה דבר של לאמתו
הוא הדיבור, מוסב שעליו משריי, העילוי כי להודיע מבלי הסיפור את ברוך שמע המיוחדת לדרכו
ללמוד שניתן מי כל מפי וללמוד לשמוע היה ענינו כל משפחתו. יחוס על ברוך דיבר לא מעולם גיסו.

משפחתו. בני למדנות או למדנותו על עצמו, על מלרמוז נמנע אך ממנו,

ובמיוחד גיסו, של שמעו הגיע הקטנה, העיירה לדוברומיסל, שעד כך על בלבו ברוך שמח זאת עם
אלא ממעשיו, מרובה שחכמתו סתם, למדן רק אינו גיסו כי לו הוכיח עליו ששמע שהסיפור כך על

הבעלֿשםֿטוב. חסידי על נמנה הסיפור עלֿפי ששיער וכפי טובים, ומעשים מדות בעל שהוא

האכרים אז שרבו משום רבות שעות פתוחה הנפחיה כאשר האביב, בראשית המעשה: היה וכך
מתאספים היו מרכבותיהם, את ולהתקין סוסיהם את לפרזל מחרשותיהם, את לתקן כדי מגיעים שהיו
מפעם ועובדיה. בעלֿהנפחיה עם מלים להחליף כדי ולרביע, ולשליש למחצה בטל הולכי יהודים, גם

פישל. ירוחם ר' בשם אחד וביניהם למדנים, יהודים גם מצטרפים היו לפעם

עצמו, שאול יצחק ר' כי ידע לא אך החדשה, החסידות לדרך התנגדות ספוג היה פישל ירוחם ר'
ירוחם ר' על להשפיע יצליח לא כי הבין מצדו שאול יצחק ר' חסיד. הוא למדנותו, בגלל העריץ אותו

הצעיר. ברוך נהג גם כך דאורייתא. בפלפולי אתו שיחותיו נושאי את הגביל ולכן פישל

פשוט, יהודי היותו למרות ראובן, אליעזר שבעליה, משום פישל, ירוחם ר' בעיני חן מצאה הנפחיה
לל בנותיו שלוש את "ביתהשיא היתה הנפחיה לישיבה, שלח נחום, שמואל היחיד, בנו ואת מדנים,

לחכמים". ועד

הסיע וויטבסק. העיר מישיבות באחת הפסח, חג לאחר החדש, ב"זמן" ללמוד נסע נחום שמואל
ראובן אליעזר של לקירובו הודות ורק גדול עםֿהארץ בעבר שהיה הנבלות, פושט בנימין, זבולון אותו

והלאה). מ"ט פרק וכן ט"זֿט"ז, פרקים א', חלק (ראה מסויימת במדה ספר ליודע נעשה הנפח
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נחום שמואל בחר וויטבסק ישיבות מכל כי בנפחיה וסיפר מוויטבסק בנימין זבולון חזר עתה
כי ירמוז שברוך מבלי ברוך של גיסו של שמו צף כך משריי. העילוי יצחק, יוסף רבי של בישיבתו

בגיסו. מדובר

הגאון את לשבח החל הפשוט, היהודי בנימין, זבולון יצחק. יוסף רבי על שיחה התפתחה ואז
מסוגל כמוני פשוט אדם אפילו "שכן - בנימין זבולון אמר - לדרגתו" כזה למדן ראוי "לדידי הצעיר.

שלו". התורה דברי את להבין

צבור לפני "זמן", כל בראשית שלו, שיעורֿהפתיחה את להשמיע נהג יצחק יוסף רבי כי סיפר הוא
היתה לכך הסיבה פשוטים. יהודים ובכללם זה, בשיעור משתתפים היו מאד רבים יהודים שכן רחב,
פשוטים. לאנשים גם מובנים שיהיו באופן חז"ל מאגדות מוסר דברי אלה בשיעורים לשלב שנהג כיוון

נשאר הישיבה אל נחום שמואל את שבהביאו כך על רבה בהתלהבות איפוא, סיפר, בנימין זבולון
הפתיחה. שיעור את לשמוע

בין יושב עצמי מוצא אני לעצמכם: "תארו - אמר - נפשות" מחיה מעמד תענוג, פשוט זה "היה
אכן אני כי לעצמי האמנתי לא מלה. כל ומבין הגאון, של לדבריו מאזין למדנים, ויהודים ישיבה בני

אותו". קלטתי כי לדעת ותיווכחו ששמעתי סיפור לכם אספר אותו. מבין

משריי: העילוי של בשמו בנימין זבולון סיפר וכך

מובטח המקום מתושבי מי אליהו את החכם שאל הנביא. באליהו ופגש לעיר הגיע גדול חכם
חברו. להיות ראוי מי לדעת כדי וזאת הבא, לעולם בחלקו

הבנתך לפי מהם מי לי ואמור בניֿאדם מעשי וראה העירה צא אדרבה, הנביא: אליהו לו אמר
בןֿהעולםֿהבא. הוא

אדם. בני של בטיבם להכיר החכם של כוחו את לבחון אליהו התכוון בכך

שבעיר. המדרש לבתי כמובן, היתה, דרכו ראשית הבא. העולם בני את לחפש האורח יצא

בלבו: האורח החכם חשב בהתמדה. בתורה ועוסקים יושבים יהודים ראה לביתֿהמדרש בבואו
מובטח שהוא זה מצוי כאן בגןֿעדן.ודאי לשבת

ודאי לו: ואמר אליהו אליו ניגש הבא העולם בן הוא שלפניו האנשים מבין מי ותוהה עומד בעודו
חבריך להיות הראויים את לך ואראה בוא אך תורתם, לימוד בגלל טוב לשכר זכאים אלה שיהודים

הבא. בעולם בחלקם ומובטחים בגןֿעדן

מצומקות שפניהם עניים, יהודים שני על לו והצביע השוק, אל החכם, ואחריו אליהו, הלך
בשוק. שהתהלכו ההמון מבני דבר בשום שונים לא הם מתניהם. על בחבלים חגורים והם ומסוגפות,

לדבר והתחילו וסבל, מעוני מדוכאים שהיו וצעירים, מבוגרים אנשים, סביבם אספו היהודים שני
והדואגים, העצורים הללו, היהודים החלו מיד מבדחים. ודברים שונים סיפורים להם סיפרו הם לפניהם.

פניהם. על התפשטה ונהרה לחייך,

העולם בני הם אלה יהודים "שני - לאורח הנביא אליהו אמר - אלה"? יהודים שני אתה "רואה
עניים, בהם להחיות כדי כסף להם אין חבריך. להיות זכאים והם בגןֿעדן להם מובטח מקומם הבא.
שוכחים ובזכותם לב, שבורי משמחים הם אחרת. עזרה מכל גדולה נפש ומרי לנדכאים עזרתם אך

חלקם"! ואשרי גדולה זכותם מסבלם. דעתם מסיחים והסובלים עניים את העניים
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BÏ ÚMiÂ ÈÏ ‰ÚM‰ Ó‡iÂ(לא מּדּוע(מז, הּמפרׁשים, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַַַָ

ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹלא

הבטחתֹו, קּיּום את וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחׁשׁש

עליהם ּתגן ּוזכּותֹו ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוזאת

מאחיו עצמֹו יֹוסף ּבּקׁש לא זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבמׁש

הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא מּיד, יׂשראל לארץ ארֹונֹו את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהעלֹות

ּולמעלה ודעת מּטעם למעלה ׁשהיא ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלכן

וׁשּקּולים. ְְִִֵֶמחׁשּבֹונֹות
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ı‡‰ ˜a Ï eb„ÈÂ(טז ÔÈqÎÓ(מח, ÌÈÓ ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÚ ÔÈ‡ ÛÒBÈ ÏL BÚÊ Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈≈«ƒ

Ì‰a ˙ËÏBL Ú‰(א כ, ׁשהרי(ברכות חּיּותם, למקֹור ּבטלים ּדגים »«∆∆»∆ְְֲִִִֵֵֶַָָ

,מּכ ּוכתֹוצאה הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהם

הּנברא עֹוד ּכל ׁשּכן, ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהם

הׁשּפעה רק לקּבל יכֹול הּוא הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻמרּגיׁש

ּבאפן הׁשּפעה לקּבל מכׁשירֹו ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמגּבלת

והגּבלה. מּמדידה ְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה
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מסוגל יהודי כל כי מכאן בהסיקו והבנתו, קליטתו וכפי בלשונו הסיפור את סיפר בנימין זבולון
לפניו שנסללה הדרך על ומסיפוק מחדוה נוצצו עיניו טובים. מעשים עלֿידי הבא עולם לחיי לזכות

טובים. מעשים בכוח לגןֿעדן להגיע בחיים

רוחו. והלך השקפותיו את שתאם בנימין, זבולון של לסיפורו רוח בקורת האזין שאול יצחק ר'
שמח ובמיוחד הסיפור, לתוכן זהה היה מחשבותיו מסלול גם שכן גדולה, היתה ברוך של שמחתו גם
אינו יצחק יוסף רבי גיסו כי ברוך הבין בנימין זבולון של מסיפורו גיסו. הוא הסיפור שגיבור כך על

ה'. בעבודת המיוחדת דרכו את לו מצא אם כי גדול, למדן רק

הכיר פישל ירוחם ר' הלמדן. פישל ירוחם ר' גם בנפחיה נכח סיפורו, את בנימין זבולון כשסיפר
מאד, לו חרה בנימין זבולון של סיפורו דאורייתא. לבור אותו והחשיב רבות שנים זה בנימין זבולון את
כרבי למדנים של זה לסוג הערכתו את בהביעו ללמדנים, ציונים" "לתת זה של העזתו על גדל וקצפו
על ונזיפה גנאי בדברי פישל ירוחם ר' לעברו התפרץ סיפורו את בנימין זבולון כשסיים יצחק. יוסף
"פשוט" אגדה סיפור איזה בשמו ולמסור משריי, הגאון של גדלותו את ולהעריך למדוד מעיז שהוא כך
בקנהֿמדה גאון של גדלותו את להעריך יכול נקלה ואדם בור "רק עמיֿהארץ. של הבנתם על המדבר
נבילות פושט של "מבינותו" חשבון על וגנאי זלזול דברי בהוסיפו בלהט, טען - פשוט" סיפור של

וגאונים. למדנים בעניני

בנפחיה, הנוכחים כל את הדהים ובקצף בזעם פישל ירוחם ר' של מפיו שהתפרץ החירופים שטף
מכליו יוצא הלמדן פישל ירוחם ר' את ראו והולכת גוברת בתדהמה וברוך. שאול יצחק ר' את ובמיוחד

פשוט. אדם אצל גם רגילות שאינן מלים מפיו מוציא הוא כך כדי כשתוך

את להם סיכמו כשלעצמם ולעודדו. בנימין זבולון את לנחם מכן לאחר ניסו וברוך שאול יצחק ר'
ודרכו. הבעש"ט מתורת הרחוקים הלמדנים של שבדרכם החסרון על נוספת כהוכחה המאורע

משפחתו. מבני יחס בעלי על נוספות ידיעות בדוברומיסל נועדו לברוך אך

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

תרפ"ב] טבת [אמצע

וברכה. שלום

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ורבנא, דמרנא שליחותא

אשר עבידנא, קא הוי' לפני העומד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

שהם מקום בכל שי' אנ"ש ידידינו בטובת להשתדל עלי יפקוד

ואתר אתר בכל ובש"ק, בחול קבועים בעתים תורה, בהרבצת

ובמועד בש"ק שי' אנ"ש ידידינו ובהתועדות יכולתו, כפי

את יתן ואז ההנהגה, נועם בדברי לדבר רעים וחיבת באהבת

והרוח, הגשם אדון והארץ השמים אלקי כי הקדושה, ברכתו

ובאמונה, באמת למשמעתו, הסרים לכל מקדש עזרתו ישלח

להם ישפיע כי לבב, בתום ולחזקם ולומדי' התורה את לחבב

וימלא ועושר, אושר הצלחה ברכה חיים שפעת השי"ת

חייא בבני לו אשר בכל כל מרב להתענג ואחד כ"א משאלות

רויחא. ומזונא

תלמידינו על העמסתי במחנם המשפיע הרב משרת כהונת

ידידינו ואתם שי', ברוך אברהם מו"ה אי"א וו"ח הנכבד

האמיתית, הכוונה כפי נועם, בדרכי השתדלו שי' אנ"ש

והנותן ותפלה, תורה אלא אמת ואין האמת, באור להתחזק

בהשפעה ברכה, אוצרי לכם יפתח ית' הוא ישראל לעמו תורה

בתורה ה' את לעבוד תוכלו אשר התורה, בזכות מרובה,

בית בטוב תחזינה ועיני והלב. הדעת במנוחת האלקית ועבודה

תנובה. תבל פני וימלא בגו"ר, והצלחתם ישראל

עוז ידידם ונפש כאו"נ מאדוה"ש והברכה החוה"ש ויקבלו

ונתון המסור עמוק, ולב מקרב ברו"ג ואשרם טובתם דו"ש

מו"ר, בן בגו"ר, בכט"ס מברכם לומדי' ומחבבי תורה ללומדי

יי"ש.
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קסי             
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BÏ ÚMiÂ ÈÏ ‰ÚM‰ Ó‡iÂ(לא מּדּוע(מז, הּמפרׁשים, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַַַָ

ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹלא

הבטחתֹו, קּיּום את וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחׁשׁש

עליהם ּתגן ּוזכּותֹו ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוזאת

מאחיו עצמֹו יֹוסף ּבּקׁש לא זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבמׁש

הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא מּיד, יׂשראל לארץ ארֹונֹו את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהעלֹות

ּולמעלה ודעת מּטעם למעלה ׁשהיא ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלכן

וׁשּקּולים. ְְִִֵֶמחׁשּבֹונֹות
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ı‡‰ ˜a Ï eb„ÈÂ(טז ÔÈqÎÓ(מח, ÌÈÓ ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÚ ÔÈ‡ ÛÒBÈ ÏL BÚÊ Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈≈«ƒ

Ì‰a ˙ËÏBL Ú‰(א כ, ׁשהרי(ברכות חּיּותם, למקֹור ּבטלים ּדגים »«∆∆»∆ְְֲִִִֵֵֶַָָ

,מּכ ּוכתֹוצאה הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהם

הּנברא עֹוד ּכל ׁשּכן, ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהם

הׁשּפעה רק לקּבל יכֹול הּוא הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻמרּגיׁש

ּבאפן הׁשּפעה לקּבל מכׁשירֹו ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמגּבלת

והגּבלה. מּמדידה ְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה
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‰MÓ ÈÙÏ ÌÈÙ‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכיMÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה את‰f‰Ïנּׁשני", הּמׁשּכיחה הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵֶַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו "ּכי‡ÌÈÙהעבּדה ׁשם על – ְְְֲִִִֵֶָָָָֻ∆¿«ƒִֵַ

ׁשעליו מֹורה אֹורÈ‡‰Ïהפרני", הֹוספת ידי על הּגלּות את ְִִֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַַָָ

סבר יֹוסף עצמֹו. ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻֻּוקדּׁשה,

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם הקּדים„Òׁשּמנּׁשה ויעקב העבֹודה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַ≈∆ְְֲֲִִַָָֹ

את המסּמל אפרים, ּבאמצעּותhÓ˙את ׁשּבאה (העלּיה העבֹודה ְְִֵֶֶֶַַַ«¿«ְְֲֲִֶֶָָָָָָָ

'הפרני'). ְְִִִַָָהּירידה,
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‰ÏÈL ‡È Èk „Ú(י ÏÈL‰(מט, .ÁÈLÓ ‡iËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ…
‰LÓ ‡iËÓÈ‚a(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל ‡Èהּמׁשיח ּביאת היינּו – ¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִִַַַַָ

קּיםÏÈL‰ּבפעל. "ׁשילה" ׁשהרי ּביאתֹו, על ּכח הּנתינת היינּו – ְַֹƒ…ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

לבני נּתן מׁשה, ידי על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעֹוד

העֹולם את ּולזּכ לברר היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻיׂשראל

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ְְֲִִִֵֶַָָולעׂשֹות
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ÂÈÁ‡ ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡˜Èa È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן לא(ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿»ְִֵֶַָָֹֻ

ׁשּלא ּבלבד זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹזֹו

היה אּלא ּבכבֹודם, "זהירÈ‰Êּפגע ׁשהיה לֹומר, ויׁש ּבכבֹודם! ְִֶַָָָָָ»ƒְְִִֵֶַָָָָ

עבֹודתֹו. עניני ׁשאר לכל ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָטפי"

להתנהג אדם צרי ּכּמה עד נפלאה, הֹוראה למדים ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָּומּכאן

הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ׁשהרע יהּודי ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבאהבת

טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, אּלא, ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ׁשּכתּוב אחיו.‰faּכמֹו עם מּיֹוסף ללמד ְֶָ«…«ְִִִֵֶָֹ
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‰„N ˙ÚÓa B˙B‡ ea˜iÂ ÔÚk ‰ˆ‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈
‰ÏtÎn‰(יג את(נ, עּכב ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

לתֹו התּגלּגל והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּקבּורה,

אצל רׁשע קֹוברין אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהּמערה

ּכפי היינּו 'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצּדיק.

יׁש הרּוחני, ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא

ּגבֹוהֹות, נׁשמֹות מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֻּבֹו

נפרדּכרּב ׁשהּוא ּכפי עׂשו, ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן ְְִִִִֵֶָָֹמּגּופֹו,
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ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא ּכל(נ, נקראים זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָָ

יֹוסף ׁשם על ב)יׂשראל פב, ׁשּכלּכלם(תהילים מּפני וכי וקׁשה, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּדהּנה לבאר, ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמׁש

ּובכל ּבידיו, הפקדּו הּמדינה עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻיֹוסף

רֹועי להיֹות ּבחרּו הּׁשבטים (ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹזאת

הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד ׁשּיּוכלּו ּכדי מהעֹולם, ּפרּוׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹצאן,

ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, על יׂשראל ּכל נקראים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָלכן

ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח את להם ּומעניק רּוחני ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּב'מזֹון'

הּגלּות. ּבזמן זר, ׁשלטֹון ּתחת ְְְִִִַַַַָָָּבהיֹותם
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‰„N ˙ÚÓa B˙B‡ ea˜iÂ ÔÚk ‰ˆ‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈
‰ÏtÎn‰(יג את(נ, עּכב ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

לתֹו התּגלּגל והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּקבּורה,

אצל רׁשע קֹוברין אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהּמערה

ּכפי היינּו 'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצּדיק.

יׁש הרּוחני, ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא

ּגבֹוהֹות, נׁשמֹות מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֻּבֹו

נפרדּכרּב ׁשהּוא ּכפי עׂשו, ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן ְְִִִִֵֶָָֹמּגּופֹו,
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ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא ּכל(נ, נקראים זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָָ

יֹוסף ׁשם על ב)יׂשראל פב, ׁשּכלּכלם(תהילים מּפני וכי וקׁשה, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּדהּנה לבאר, ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמׁש

ּובכל ּבידיו, הפקדּו הּמדינה עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻיֹוסף

רֹועי להיֹות ּבחרּו הּׁשבטים (ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹזאת

הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד ׁשּיּוכלּו ּכדי מהעֹולם, ּפרּוׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹצאן,

ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, על יׂשראל ּכל נקראים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָלכן

ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח את להם ּומעניק רּוחני ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּב'מזֹון'

הּגלּות. ּבזמן זר, ׁשלטֹון ּתחת ְְְִִִַַַַָָָּבהיֹותם
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אגרות קודש

 ב"ה,  י' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ג"כ  זוהי  והרי  וטוב  הלוך  שילך  רצון  ויהי  מצבו,  הוטב  ואשר  הנתוח  ע"ד  הידיעה  הגיעתני  ז"ע 

הוראת ימי חנוכה דאזלינן מני' שצריך להיות מוסיף והולך בעניני טהרה וקדושה, וגוף הישראלי הרי הוא 

כלשון רז"ל נכסיו של הקב"ה וקדוש הוא, ובגוף החומרי בחר בורא עולם מכל עם ולשון וקרבו ובחמלה 

גדולה ויתירה כמו שהאריך רבנו הזקן בספר תניא קדישא סוף פרק מ"ט, עיי"ש, ויהי רצון שיבשר טוב 

בהאמור וכן מהוספה בשיעורי תורה ומהם בשלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא השוים לכל 

נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לרפואה ולבשו"ט.
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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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לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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