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ÌÈÓלא*רּבים ּונהרֹות האהבה את לכּבֹות יּוכלּו לא «ƒְְְֲִֶַַַָָָֹֹ
ּבאהבה ּביתֹו הֹון ּכל את איׁש יּתן אם ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָיׁשטפּוה

רּבה (ּובמדרׁש ּבּתרּגּום ּומפרׁש לֹו. יבּוזּו ורׁש"י),*ּבֹוז ְְְְְִִַַַַָָָָֹ
העֹולם, אּמֹות ּכל יתּכּנסּו אם יׂשראל, לבני הּקּב"ה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻאמר
לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים, מים ּכׁשאֹון רּבים עּמים ְְְֲִִִִִַַַַַֹהמֹון
ואם יׂשראל. לבין ׁשּביני האהבה את וׁשלֹום) ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(חס
העצּומים הּנהר מי וׂשריהם, ארץ מלכי ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתאּספּו
מן אֹות וׁשלֹום) (חס למחֹות יּוכלּו לא ְְְְְִִִַַָָֹוהרּבים,
הּתֹורה את לקנֹות ּביתֹו הֹון ּכל את איׁש יּתן אם ְִִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹולם.
ּוׁשלל הּבּזה וכל הּבא ּבעֹולם ּכפלים לֹו אׁשּלם ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָּבּגלּות,
ידינּו ההיא ּבעת גֹו' קטּנה לנּו אחֹות יהיה. לֹו ּגֹוג ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמחנה
ּוקטּנה ּבארץ יׁש יׂשראל זֹו אחת אּמה ׁשמּיא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמלאכי
מן ּבּה ׁשּידּבר ּביֹום לאחֹותנּו ּנעׂשה מה ּבזכּיֹות, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻהיא
ׁשל ׂשרם מיכאל ויעּנה לּמלחמה. עליה לעלֹות ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהאּמֹות
ּכחֹומה זֹו אּמה עֹומדת אם גֹו', היא חֹומה אם ְְִִִִֵֶֶָָָָֻיׂשראל,
ּבאמּונתּה ּתחזיק אם ּכי ּבם, ּתתחּתן ׁשּלא העּמים ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין
ואין למבצר לּה נהיה יתּבר ׁשמֹו יחּוד לקנֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָּוביראתּה
אם ואפּלּו גֹו' היא ּדלת ואם ּבּה, לׁשלט לעּמים ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹיכלת
ה' מּלפני רחמים עליה נבּקׁש הּמצוֹות מן היא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדלה
רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל הּתֹורה זכּות לּה ְְְִִֵֶֶַַָָָֹויזּכר
העֹולם אּמֹות מסּים, ּובּמדרׁש לּבֹותם. לּוח על ְְְִִֵַַַַַָָָָָֻהּכתּובה
(ּבתמיהה), חֹוטאים אינם ויׂשראל חֹוטאים אנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָאֹומרים
הּזֹו ׁשהּתינֹוקת ּכׁשם הּקּב"ה להם אמר קטּנה לנּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאחֹות

אבֹותיה על חֹוטאה והיא קטּנה אבֹותיהּכׁשהיא אין ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
יׂשראל, הם ּכ קטּנה, ׁשהיא לּמה עליה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמתרעמין

אּתם אׁשר ּתהיה לא היֹו אֹומר הּוא וכן עּמי ּתהיּו ּכרחכם ּבעל אּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּומסּים
הא עליכם, אמל גֹו' חזקה ּביד עֹוׂשה אני מה אּלא גֹו' ּכּגֹוים נהיה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹומרים

הּמקֹום. לפני יׂשראל ׁשל חּבתן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלמדּת
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שנה טבת י"ט טבת; א' מכתב ראה – לכו"כ נשלח וכן שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

– רפז) ע' רל; ע' חי"ד (אג"ק .זו

      .זֿט ח, השירים שיר : .טז פ"ב, רבה ובבמדבר במקומו :

    
ÌÈa ÌÈÓ*‡Ï ˙B‰e ‰‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï «ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»¿»…

BÏ eÊeÈ ÊBa ‰‰‡a B˙Èa ÔB‰ Ïk ˙‡ LÈ‡ ÔzÈ Ì‡ ‰eÙËLÈƒ¿¿»ƒƒ≈ƒ∆»≈¿«¬»»
לבטל יוכלו לא רבים) (מים היצר ופתויי הסתות שכל להבהיר בא זה פסוק

ועל הזאת, הגדולה לאהבה ערך שווה דבר אין וכי לאלוקיה, הנפש אהבת את

אין שבעולם, מחיר שום בעד כן

שיעשה ומי לקנותה. או להמירה

שלא על לו וילעגו יבוזו זאת

לבטל אפשר שאי לדעת השכיל

זו עצמית LÙÓeאהבה .¿…»
‰a L„Óe) Ìeza* ««¿¿ƒ¿»«»
‰"aw‰ Ó‡ ,(È"LÂ¿«ƒ»««»»
eÒpk˙È Ì‡ ,Ï‡NÈ ÈÏƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿
ÔBÓ‰ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ Ïk»À»»¬
ÌÈÓ ÔB‡Lk ÌÈa ÌÈnÚ«ƒ«ƒƒ¿«ƒ

ÌÈaישראל עם על ,ויקטרגו «ƒ
ÒÁ) ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï…¿¿««
‰‰‡‰ ˙‡ (ÌBÏLÂ¿»∆»«¬»

ÈÈaL(הקב"ה ÔÈÏ(בין ∆≈ƒ¿≈
Ïk eÙ‡˙È Ì‡Â .Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿«¿»
ÈÓ ,Ì‰ÈNÂ ‡ ÈÎÏÓ«¿≈∆∆¿»≈∆≈
ÌÈa‰Â ÌÈÓeÚ‰ ‰p‰«»»»¬ƒ¿»«ƒ
ושרי מלכי כל יבואו אם וגם

על יד בחזקת בכוח האומות

BÁÓÏ˙ישראל eÏÎeÈ ‡Ï ,…¿ƒ¿
ÔÓ E˙B‡ (ÌBÏLÂ ÒÁ)«¿»¿ƒ
˙‡ LÈ‡ ÔzÈ Ì‡ .ÌÏBÚ‰»»ƒƒ≈ƒ∆
˙‡ ˙B˜Ï B˙Èa ÔB‰ Ïk»≈ƒ¿∆

˙eÏa ‰Bz‰על יוותר «»«»
ויתמסר הזה עולם וקניני מנעמי

קושי למרות התורה ללימוד

ÌÈÏÙkהגלות BÏ ÌlL‡ ,¬«≈ƒ¿«ƒ
‰fa‰ ÏÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚa»»«»¿»«ƒ»
.‰È‰È BÏ ‚B ‰ÁÓ ÏÏLe¿««¬∆ƒ¿∆

‰pË˜ eÏ ˙BÁ‡המשך) »»¿«»
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ÌÈÓלא*רּבים ּונהרֹות האהבה את לכּבֹות יּוכלּו לא «ƒְְְֲִֶַַַָָָֹֹ
ּבאהבה ּביתֹו הֹון ּכל את איׁש יּתן אם ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָיׁשטפּוה

רּבה (ּובמדרׁש ּבּתרּגּום ּומפרׁש לֹו. יבּוזּו ורׁש"י),*ּבֹוז ְְְְְִִַַַַָָָָֹ
העֹולם, אּמֹות ּכל יתּכּנסּו אם יׂשראל, לבני הּקּב"ה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻאמר
לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים, מים ּכׁשאֹון רּבים עּמים ְְְֲִִִִִַַַַַֹהמֹון
ואם יׂשראל. לבין ׁשּביני האהבה את וׁשלֹום) ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(חס
העצּומים הּנהר מי וׂשריהם, ארץ מלכי ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתאּספּו
מן אֹות וׁשלֹום) (חס למחֹות יּוכלּו לא ְְְְְִִִַַָָֹוהרּבים,
הּתֹורה את לקנֹות ּביתֹו הֹון ּכל את איׁש יּתן אם ְִִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹולם.
ּוׁשלל הּבּזה וכל הּבא ּבעֹולם ּכפלים לֹו אׁשּלם ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָּבּגלּות,
ידינּו ההיא ּבעת גֹו' קטּנה לנּו אחֹות יהיה. לֹו ּגֹוג ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמחנה
ּוקטּנה ּבארץ יׁש יׂשראל זֹו אחת אּמה ׁשמּיא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמלאכי
מן ּבּה ׁשּידּבר ּביֹום לאחֹותנּו ּנעׂשה מה ּבזכּיֹות, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻהיא
ׁשל ׂשרם מיכאל ויעּנה לּמלחמה. עליה לעלֹות ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהאּמֹות
ּכחֹומה זֹו אּמה עֹומדת אם גֹו', היא חֹומה אם ְְִִִִֵֶֶָָָָֻיׂשראל,
ּבאמּונתּה ּתחזיק אם ּכי ּבם, ּתתחּתן ׁשּלא העּמים ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין
ואין למבצר לּה נהיה יתּבר ׁשמֹו יחּוד לקנֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָּוביראתּה
אם ואפּלּו גֹו' היא ּדלת ואם ּבּה, לׁשלט לעּמים ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹיכלת
ה' מּלפני רחמים עליה נבּקׁש הּמצוֹות מן היא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדלה
רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל הּתֹורה זכּות לּה ְְְִִֵֶֶַַָָָֹויזּכר
העֹולם אּמֹות מסּים, ּובּמדרׁש לּבֹותם. לּוח על ְְְִִֵַַַַַָָָָָֻהּכתּובה
(ּבתמיהה), חֹוטאים אינם ויׂשראל חֹוטאים אנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָאֹומרים
הּזֹו ׁשהּתינֹוקת ּכׁשם הּקּב"ה להם אמר קטּנה לנּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאחֹות

אבֹותיה על חֹוטאה והיא קטּנה אבֹותיהּכׁשהיא אין ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
יׂשראל, הם ּכ קטּנה, ׁשהיא לּמה עליה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמתרעמין

אּתם אׁשר ּתהיה לא היֹו אֹומר הּוא וכן עּמי ּתהיּו ּכרחכם ּבעל אּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּומסּים
הא עליכם, אמל גֹו' חזקה ּביד עֹוׂשה אני מה אּלא גֹו' ּכּגֹוים נהיה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹומרים

הּמקֹום. לפני יׂשראל ׁשל חּבתן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלמדּת
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שנה טבת י"ט טבת; א' מכתב ראה – לכו"כ נשלח וכן שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

– רפז) ע' רל; ע' חי"ד (אג"ק .זו

      .זֿט ח, השירים שיר : .טז פ"ב, רבה ובבמדבר במקומו :

    
ÌÈa ÌÈÓ*‡Ï ˙B‰e ‰‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï «ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»¿»…

BÏ eÊeÈ ÊBa ‰‰‡a B˙Èa ÔB‰ Ïk ˙‡ LÈ‡ ÔzÈ Ì‡ ‰eÙËLÈƒ¿¿»ƒƒ≈ƒ∆»≈¿«¬»»
לבטל יוכלו לא רבים) (מים היצר ופתויי הסתות שכל להבהיר בא זה פסוק

ועל הזאת, הגדולה לאהבה ערך שווה דבר אין וכי לאלוקיה, הנפש אהבת את

אין שבעולם, מחיר שום בעד כן

שיעשה ומי לקנותה. או להמירה

שלא על לו וילעגו יבוזו זאת

לבטל אפשר שאי לדעת השכיל

זו עצמית LÙÓeאהבה .¿…»
‰a L„Óe) Ìeza* ««¿¿ƒ¿»«»
‰"aw‰ Ó‡ ,(È"LÂ¿«ƒ»««»»
eÒpk˙È Ì‡ ,Ï‡NÈ ÈÏƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿
ÔBÓ‰ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ Ïk»À»»¬
ÌÈÓ ÔB‡Lk ÌÈa ÌÈnÚ«ƒ«ƒƒ¿«ƒ

ÌÈaישראל עם על ,ויקטרגו «ƒ
ÒÁ) ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï…¿¿««
‰‰‡‰ ˙‡ (ÌBÏLÂ¿»∆»«¬»

ÈÈaL(הקב"ה ÔÈÏ(בין ∆≈ƒ¿≈
Ïk eÙ‡˙È Ì‡Â .Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿«¿»
ÈÓ ,Ì‰ÈNÂ ‡ ÈÎÏÓ«¿≈∆∆¿»≈∆≈
ÌÈa‰Â ÌÈÓeÚ‰ ‰p‰«»»»¬ƒ¿»«ƒ
ושרי מלכי כל יבואו אם וגם

על יד בחזקת בכוח האומות

BÁÓÏ˙ישראל eÏÎeÈ ‡Ï ,…¿ƒ¿
ÔÓ E˙B‡ (ÌBÏLÂ ÒÁ)«¿»¿ƒ
˙‡ LÈ‡ ÔzÈ Ì‡ .ÌÏBÚ‰»»ƒƒ≈ƒ∆
˙‡ ˙B˜Ï B˙Èa ÔB‰ Ïk»≈ƒ¿∆

˙eÏa ‰Bz‰על יוותר «»«»
ויתמסר הזה עולם וקניני מנעמי

קושי למרות התורה ללימוד

ÌÈÏÙkהגלות BÏ ÌlL‡ ,¬«≈ƒ¿«ƒ
‰fa‰ ÏÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚa»»«»¿»«ƒ»
.‰È‰È BÏ ‚B ‰ÁÓ ÏÏLe¿««¬∆ƒ¿∆

‰pË˜ eÏ ˙BÁ‡המשך) »»¿«»
השירים) בשיר ‚B'הפסוקים

ÈÎ‡ÏÓ eÈ„È ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒ¿«¿«¿¬≈
BÊ ˙Á‡ ‰n‡ ‡iÓL¿«»À»««
‰pË˜e ‡a LÈ Ï‡NÈƒ¿»≈≈»»∆¿«»
‰NÚp ‰Ó ,˙BiÎÊa ‡È‰ƒƒ¿À««¬∆
a a„iL ÌBÈa e˙BÁ‡Ï«¬≈¿∆¿À«»
‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ ˙Bn‡‰ ÔÓƒ»À«¬»∆»
Ï‡ÎÈÓ ‰pÚÈÂ .‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»«¿«∆»ƒ»≈
Ì‡ ,Ï‡NÈ ÏL ÌN»»∆ƒ¿»≈ƒ

‡È‰ ‰ÓBÁטירת עליה נבנה »ƒ
הפסוקים)כסף ‚B'(המשך

נרקב, שאינו ככסף - נמשלתם

האומות ידי על וחסרים נשלטים תהיו לא אתם BÊכך ‰n‡ ˙„ÓBÚ Ì‡ ,ƒ∆∆À»
Ìa ÔzÁ˙z ‡lL ÌÈnÚ‰ ÔÈa ‰ÓBÁkולא ייחודה על שתשמור ¿»≈»«ƒ∆…ƒ¿«≈»

בהם eÁÈ„תתערב ˙B˜Ï ˙‡Èe ˙eÓ‡a ˜ÈÊÁz Ì‡ Èk ,ƒƒ«¬ƒ∆¡»»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ
,a ËÏLÏ ÌÈnÚÏ ˙ÏÎÈ ÔÈ‡Â ÓÏ Ï ‰È‰ Ca˙È BÓL¿ƒ¿»≈ƒ¿∆»¿ƒ¿»¿≈¿…∆»«ƒƒ¿…»

‡È‰ ˙Ïc Ì‡Â(דלות (לשון ¿ƒ∆∆ƒ
‡È‰ ‰Ïc Ì‡ elÙ‡Â 'B‚«¬ƒƒ«»ƒ
‰ÈÏÚ Lw ˙BÂn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿«≈»∆»
kÊÈÂ '‰ ÈÙlÓ ÌÈÓÁ«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…
ÏL ‰Bz‰ ˙eÎÊ Ï»¿«»∆
Ôa ˙Èa ÏL ˙B˜BÈzƒ∆≈«»
.Ì˙BaÏ ÁeÏ ÏÚ ‰e˙k‰«¿»««ƒ»
˙Bn‡ ,ÌiÒÓ L„ne«ƒ¿»¿«≈À
e‡ ÌÈÓB‡ ÌÏBÚ‰»»¿ƒ»
ÌÈ‡ Ï‡NÈÂ ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈»
,(‰‰ÈÓ˙a) ÌÈ‡ËBÁ¿ƒƒ¿ƒ»
Ó‡ ‰pË˜ eÏ ˙BÁ‡»»¿«»»«
ÌLk ‰"aw‰ Ì‰Ï»∆«»»¿≈
‡È‰Lk Bf‰ ˙˜BÈz‰L∆«ƒ∆«¿∆ƒ
ÏÚ ‰‡ËBÁ ‡È‰Â ‰pË¿̃«»¿ƒ¿»«
‰È˙B‡ ÔÈ‡ ‰È˙B‡¬∆»≈¬∆»
‰nÏ ‰ÈÏÚ ÔÈÓÚ˙Óƒ¿«¬ƒ»∆»»»
Ì‰ Ck ,‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»»≈

Ï‡NÈחוטאים שישראל (אף ƒ¿»≈
היצר מצד בחיצוניותם רק זהו

נפשם עצם בפנימיותם אבל הרע.

ביטול יתכן ולא היא. טהורה

לאביהם העצמית התקשרותם

‡l‡שבשמים) ÌiÒÓe ,¿«≈∆»
ÈnÚ eÈ‰z ÌÎÁk ÏÚa¿«»¿¬∆ƒ¿«ƒ
‡Ï BÈ‰ ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈≈»…
ÌÈÓB‡ Ìz‡ L‡ ‰È‰zƒ¿∆¬∆«∆¿ƒ
‰Ó ‡l‡ 'B‚ ÌÈBk ‰È‰ƒ¿∆«ƒ∆»»
'B‚ ‰˜ÊÁ „Èa ‰NBÚ È‡¬ƒ∆¿«¬»»

‡‰ ,ÌÎÈÏÚ CÏÓ‡הרי ∆¿…¬≈∆»
האמור Ô˙aÁמכל z„ÓÏ»«¿»ƒ»»

.ÌB˜n‰ ÈÙÏ Ï‡NÈ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«»
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ו      

רּבנּוCÈˆÂב) ּפרּוׁש עם זה ּפרּוׁש יתאים אי להבין ¿»ƒְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
על ּומיּסד רּבים, מים הּפסּוק על זֹו ְְִִַַַַַָָָָָֻּבפרׁשה
ההתּבֹוננּות היא רּבים ּדמים ּבּזהר, ׁשּכתּוב מה ְְְִִִִִֶַַַַַַָֹּפי
ּכל וסֹובב עלמין ּכל ממּלא ׁשהּוא ה' ּבגדּלת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּׁשּמתּבֹונן
ההתּבֹוננּות ׁשהיא חׁשיב, ּכלא קּמיּה וכּוּלא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹעלמין
ּבכל ואהבּת נמׁש ׁשּמּזה ׁשם, ּוברּו יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדׁשמע
ולא ּגבּול ּבלי מאד ּבכל לבחינת ׁשּיבֹוא עד גֹו' ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹלבב
הּמים ידי על זֹו האהבה צמאֹון ּולכּבֹות להׁשקיט ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָיּוכל
על לא ואפילּו והּידיעה ההתּבֹוננּות ׁשהיא עצמן ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָֹרּבים
ּדנהרֹות יׁשטפּוה, לא ּונהרֹות עדן, ׁשּבגן ההּׂשגֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹידי

יֹוצא ונהר ׁשּכתּוב ּכמֹו עדן ׁשּבגן הּגּלּוי מעדן*הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּגּלּוי הּוא עדן ׁשּבגן ׁשהּגּלּוי ּדהגם הּגן, את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָלהׁשקֹות
ּדאף קץ, לאין ּבֹו מדרגֹות מיני וכּמה ּביֹותר נעלה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָאֹור
עדן וגן הּתחּתֹון עדן ּגן רק ּבּספרים נזּכר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבכללּות

רז"ל אמרּו הרי להם*העליֹון אין חכמים ּתלמידי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מקֹום ּומּכל גֹו' חיל אל מחיל ילכּו ׁשּנאמר כּו' ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמנּוחה
לא עדן ׁשּבגן אֹור הּגּלּוי ׁשּכל יׁשטפּוה, לא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּונהרֹות
ּדוקא, ּומצֹות ּבתֹורה אם ּכי הּצּמאֹון, את לרּוֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָיּוכל
ּביתֹו הֹון ּכל את איׁש יּתן אם אֹומר, הּוא זה ִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשעל
ּביתֹו, הֹון ּכל את יּתן ּכאׁשר הּקּב"ה, זה איׁש ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאהבה,
וׁשלל, ּבּזה לׁשֹון לֹו יבּוזּו ּבֹוז הּנה ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְִִִֵַָָָָָהּוא
ּתׁשּוקתֹו לגדל וחֹוטף ׁשּבֹוזז יקרים אֹוצרֹות ּבּזת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּכמֹו

רז"ל ּוכמאמר חטף*לזה, מיּניּה ּדאזלינן עלמא ּדבהאי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
לרּוֹות יּוכל ּדוקא ּומצוֹות ׁשּבּתֹורה ואׁשּתי, חטף ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹואכל
ּבחינת אם ּכי נהר, מּבחינת למעלה ׁשהם הּצּמאֹון, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאת
ּדאֹורייתא, ספרין כ"ד ּכּדּה וּתמּלא העינה וּתרד ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמעין,
גֹו', יצא הוי' מּבית ּומעין ׁשּכתּוב ּכמֹו לעתיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיתּגּלה
זֹו ּבחינה מּמׁש הּוא נמׁש ּבגלּוי, זה ׁשאין הגם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָא
ּדוקא ּבזה ולכן מעׂשּיֹות, ּומצֹות ּתֹורה ידי על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָעכׁשו
מדרגתן מבאר הּכתּוב זה ּפרּוׁש ּדלפי הּצּמאֹון. את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָירוה
ואהבתם ּביֹותר עליֹונה ּבמדרגה ׁשהם יׂשראל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

לרּוֹות יּוכלּו לא נעלים הּיֹותר הּגּלּויים ּגם אׁשר עד ּכ ּכל ּבתקף הּוא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלאלקּות
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 .יוד ב, בראשית : .בסופה ברכות : אור ראה – א. נד, עירובין :

ב. כד, [ח"א] בראשית התורה

    
ea Le ÌÚ ‰Ê Le ÌÈ‡˙È CÈ‡ ÔÈ‰Ï CÈˆÂ ¿»ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ≈∆ƒ≈«≈
e˙kL ‰Ó È ÏÚ „ÈÓe ,ÌÈa ÌÈÓ ˜e‰ ÏÚ BÊ ‰LÙa¿»»»««»«ƒ«ƒ¿À»«ƒ«∆»
'‰ ˙l„‚a ÔBa˙ ˙eBa˙‰‰ ‡È‰ ÌÈa ÌÈÓc ,‰a«…«¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿¿∆ƒ¿≈ƒ¿À«
‡Ïk dÈ˜ ‡leÎÂ ÔÈÓÏÚ Ïk BÂ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ‡e‰L∆¿«≈»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿»«≈¿…

ÈLÁהקב"ה אצל [=הכל »ƒ
לכלום] È‰L‡נחשב ,∆ƒ

ÚÓLc ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿«
,ÌL Cee Ï‡NÈƒ¿»≈»≈
ÏÎa z‰‡Â CLÓ ‰L∆ƒ∆ƒ¿»¿»«¿»¿»
‡BiL „Ú 'B‚ Ï¿»¿«∆»

„‡Ó ÏÎa ˙ÈÁÏאהבה ƒ¿ƒ«¿»¿…∆
ÏÎeÈ ‡ÏÂ Ïeb ÈÏa¿ƒ¿¿…«
ÔB‡Óˆ ˙BaÎÏe ËÈ˜L‰Ï¿«¿ƒ¿«ƒ¿
ÌÈ‰ È„È ÏÚ BÊ ‰‰‡‰»«¬»«¿≈««ƒ
‡È‰L ÔÓˆÚ ÌÈa«ƒ«¿»∆ƒ
‰ÚÈ„i‰Â ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿«¿ƒ»

ÂÈ„È ÏÚ ‡Ï eÏÈÙ‡«¬ƒ…«¿≈
,Ô„Ú Ô‚aL ˙B‚O‰‰««»∆¿«≈∆
,‰eÙËLÈ ‡Ï ˙B‰e¿»…ƒ¿¿»
Ô‚aL Èelb‰ ‡e‰ ˙B‰cƒ¿»«ƒ∆¿«
‰Â e˙kL BÓk Ô„Ú≈∆¿∆»¿»»

‡ˆBÈ*˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ ≈≈≈∆¿«¿∆
Ô‚aL Èelb‰L Ì‚‰c ,Ôb‰«»«¬«∆«ƒ∆¿«
‰ÏÚ B‡ Èelb ‡e‰ Ô„Ú≈∆ƒ«¬∆
ÈÈÓ ‰ÎÂ ˙BÈa¿≈¿«»ƒ≈
,˜ ÔÈ‡Ï Ba ˙B‚„Ó«¿≈¿≈≈
kÊ ˙eÏÏÎaL Û‡c¿«∆ƒ¿»ƒ¿»
Ô„Ú Ôb ˜ ÌÈÙa«¿»ƒ««≈∆
ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿

ÏÊ eÓ‡ È‰*È„ÈÓÏz ¬≈»¿«««¿ƒ≈
‰ÁeÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈»∆¿»
הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא

ממשיכים הם שתמיד היינו

אפילו התורה. השגת במלאכת

וגדלים הולכים הם עדן בגן

eÎÏÈבתורה Ó‡L 'eÎ∆∆¡«≈¿
'B‚ ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓאין שיש ≈«ƒ∆»ƒ

עדן בגן ומדרגות מעלות קץ

‡Ï ˙B‰e ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»¿»…
Èelb‰ ÏkL ,‰eÙËLÈƒ¿¿»∆»«ƒ
ÏÎeÈ ‡Ï Ô„Ú Ô‚aL B‡∆¿«≈∆…«
Èk ,ÔB‡‰ ˙‡ ˙BeÏ¿«∆«ƒ»ƒ

Ì‡נמצאת הצימאון של הרוויה ƒ
,‡˜Âc ˙BˆÓe ‰B˙a¿»ƒ¿«¿»
Ì‡ ,ÓB‡ ‡e‰ ‰Ê ÏÚL∆«∆≈ƒ
B˙Èa ÔB‰ Ïk ˙‡ LÈ‡ ÔzÈƒ≈ƒ∆»≈

‡e‰ ,B˙Èa ÔB‰ Ïk ˙‡ ÔzÈ L‡k ,‰a‰ ‰Ê LÈ‡ ,‰‰‡a¿«¬»ƒ∆«»»«¬∆ƒ≈∆»≈
˙BÂˆÓe ‰Bz‰בגופים נשמות הגשמי בעוה"ז כאן דווקא לקיימן ,שניתן «»ƒ¿

ÌÈ˜È ˙BˆB‡ ˙a BÓk ,ÏÏLÂ ‰a ÔBLÏ BÏ eÊeÈ ÊBa ‰‰ƒ≈»¿ƒ»¿»»¿ƒ«»¿»ƒ
ÏÊ Ó‡ÓÎe ,‰ÊÏ B˙˜eLz Ï„‚Ï ÛËBÁÂ ÊÊBaL*È‡‰c ∆≈¿≈¿…∆¿»»∆¿«¬«««ƒ¿«

dÈÈÓ ÔÈÏÊ‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿»¿ƒ«ƒ≈
ÈzL‡Â ÛËÁ ÏÎ‡Â ÛËÁ¬…∆¡…¬…¿ƒ¿ƒ
הולכים שאנו הזה [=בעולם

לחטוף לאכול, לחטוף יש ממנו

לחטוף שיש היינו ולשתות]

האדם בחיי ומצוות תורה

האדמה פני שעל ,הקצרים
‡˜Âc ˙BÂˆÓe ‰BzaL∆«»ƒ¿«¿»
,ÔB‡‰ ˙‡ ˙BeÏ ÏÎeÈ«¿«∆«ƒ»
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«

‰שבגן האור גילויי שכל »»
אינם 'נהרות' הנקראים עדן

הצמאון ולרוות להשקיט ,יכולים
,ÔÈÚÓ ˙ÈÁa Ì‡ Èkכפי ƒƒ¿ƒ««¿»

כאשר רבקה לגבי שנאמר

לחרן בא אברהם עבד אליעזר

ליצחק לאשה ∆≈»zÂ„לקחתה
ÈÚ‰‰למעייןdck ‡lÓzÂ »«¿»«¿«≈«»

‡˙ÈÈB‡c ÔÈÙ „Î¿»ƒ¿«¿»
ישנם כתובים נביאים (בתורה

ספרים) וארבע ,עשרים
BÓk „È˙ÚÏ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆∆»ƒ¿
'ÈÂ‰ ˙ÈaÓ ÔÈÚÓe e˙kL∆»«¿»ƒ≈¬»»
ÔÈ‡L Ì‚‰ C‡ ,'B‚ ‡ˆÈ≈≈«¬«∆≈
‡e‰ CLÓ ,ÈeÏ‚a ‰Ê∆¿»ƒ¿»
ÏÚ ÂLÎÚ BÊ ‰ÈÁa LÓ«»¿ƒ»«¿»«
˙BˆÓe ‰Bz È„È¿≈»ƒ¿
‡˜Âc ‰Êa ÔÎÏÂ ,˙BiNÚÓ«¬ƒ¿»≈»∆«¿»
ÈÙÏc ÔB‡‰ ˙‡ ‰ÂÈ«¿∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‡Ó e˙k‰ ‰Ê Le≈∆«»¿»≈
Ì‰L Ï‡NÈ ÏL Ô˙‚„Ó«¿≈»»∆ƒ¿»≈∆≈
˙BÈa ‰BÈÏÚ ‰‚„Óa¿«¿≈»∆¿»¿≈
‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï Ì˙‰‡Â¿«¬»»∆¡…
L‡ „Ú Ck Ïk Û˜˙a¿…∆»»«¬∆
ÌÈÏÚ ˙Bi‰ ÌÈÈelb‰ Ìb««ƒƒ«≈«¬ƒ
˙‡ ˙BeÏ eÏÎeÈ ‡Ï…¿¿«∆
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מדּבר הּכתּוב והּמדרׁש הּתרּגּום ּפרּוׁש ּולפי צמאֹונם, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאת
לנּו ּדאחֹות ּביֹותר, הּמּצב ּבׁשפל הם יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכאׁשר
אּמֹות אׁשר עד חֹוטאים והם ּבזכּיֹות קטּנה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֻֻקטּנה,
ב' הּנה ּובאמת ליׂשראל. להׁשּתּוֹות רֹוצים ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָהעֹולם
אּלא לזה זה סֹותרים ׁשאין ּבלבד זֹו לא הּנה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּפרּוׁשים

זה. את זה ּומבארים מסּיעים ְְְֲִִֶֶֶַָעֹוד

להביןÔÈ‰Ïeג) צרי זה ּבברכֹות*ּכל רז"ל מאמר ¿»ƒְְֲִִִֶַַַָָָָָ
ּבעֹולם אחת חטיבה עׂשיתּוני אּתם א) ֲֲִִִֶַַַָָָ(ו,
עׂשיתּוני אּתם ּבעֹולם. אחת חטיבה אתכם אעׂשה ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָואני
אעׂשה ואני אחד. ה' גֹו' יׂשראל ׁשמע אחת ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָחטיבה
אחת חטיבה עׂשיתּוני אּתם ּבעֹולם. אחת חטיבה ְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאתכם
חטיבה אתכם אעׂשה ואני אחד, ה' גֹו' יׂשראל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשמע
אחד, נאמר ּדבׁשניהם אחד. ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ּומי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת,
ּבּמדרׁש ענינים, ג' יׁש ּבאחד והּנה אחד. וגֹוי אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָה'
הּׁשבח מהּו להבין וצרי ּבֹו. ּכּיֹוצא אין אחד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאיתא
ּכּיֹוצא ׁשּיׁש איׁש לב על יעלה אי ּכי ּבֹו ּכּיֹוצא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַּדאין

ׁשאין לֹומר ׁשּצריכים אחדּבֹו ּבה' הב' וענין ּבֹו. ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
רּבה ּבמדרׁש ּדאיתא לקריאת*הּוא יׂשראל זכּו מהיכן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ה' יׂשראל הׁשיבּו אלקי ה' אנכי יׂשראל ׁשמע הּקּב"ה אמר ּתֹורה, מּמּתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשמע
ענין להֹוציא הּוא ּדאחד והינּו אחד, ה' יׂשראל הׁשיבּו גֹו' ל יהיה לא ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאלקינּו,

עצמּה ּבפני מצוה היא אחד ּדה' הּוא והג' זרה. ליחדֹו*עבֹודה מצות ׁשהיא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשּתּוף מענין להֹוציא והינּו אחד, ה' גֹו' יׂשראל ׁשמע מּפסּוק ּבני*ׁשּזהּו ּדהּנה . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

קנ"ו סימן חּיים ּבארח הרמ"א לדעת הּׁשּתּוף על מזהרין אינן הגם*נח . ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
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ז  

מדּבר הּכתּוב והּמדרׁש הּתרּגּום ּפרּוׁש ּולפי צמאֹונם, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאת
לנּו ּדאחֹות ּביֹותר, הּמּצב ּבׁשפל הם יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכאׁשר
אּמֹות אׁשר עד חֹוטאים והם ּבזכּיֹות קטּנה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֻֻקטּנה,
ב' הּנה ּובאמת ליׂשראל. להׁשּתּוֹות רֹוצים ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָהעֹולם
אּלא לזה זה סֹותרים ׁשאין ּבלבד זֹו לא הּנה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּפרּוׁשים

זה. את זה ּומבארים מסּיעים ְְְֲִִֶֶֶַָעֹוד

להביןÔÈ‰Ïeג) צרי זה ּבברכֹות*ּכל רז"ל מאמר ¿»ƒְְֲִִִֶַַַָָָָָ
ּבעֹולם אחת חטיבה עׂשיתּוני אּתם א) ֲֲִִִֶַַַָָָ(ו,
עׂשיתּוני אּתם ּבעֹולם. אחת חטיבה אתכם אעׂשה ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָואני
אעׂשה ואני אחד. ה' גֹו' יׂשראל ׁשמע אחת ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָחטיבה
אחת חטיבה עׂשיתּוני אּתם ּבעֹולם. אחת חטיבה ְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאתכם
חטיבה אתכם אעׂשה ואני אחד, ה' גֹו' יׂשראל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשמע
אחד, נאמר ּדבׁשניהם אחד. ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ּומי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת,
ּבּמדרׁש ענינים, ג' יׁש ּבאחד והּנה אחד. וגֹוי אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָה'
הּׁשבח מהּו להבין וצרי ּבֹו. ּכּיֹוצא אין אחד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאיתא
ּכּיֹוצא ׁשּיׁש איׁש לב על יעלה אי ּכי ּבֹו ּכּיֹוצא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַּדאין

ׁשאין לֹומר ׁשּצריכים אחדּבֹו ּבה' הב' וענין ּבֹו. ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
רּבה ּבמדרׁש ּדאיתא לקריאת*הּוא יׂשראל זכּו מהיכן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ה' יׂשראל הׁשיבּו אלקי ה' אנכי יׂשראל ׁשמע הּקּב"ה אמר ּתֹורה, מּמּתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשמע
ענין להֹוציא הּוא ּדאחד והינּו אחד, ה' יׂשראל הׁשיבּו גֹו' ל יהיה לא ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאלקינּו,

עצמּה ּבפני מצוה היא אחד ּדה' הּוא והג' זרה. ליחדֹו*עבֹודה מצות ׁשהיא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשּתּוף מענין להֹוציא והינּו אחד, ה' גֹו' יׂשראל ׁשמע מּפסּוק ּבני*ׁשּזהּו ּדהּנה . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

קנ"ו סימן חּיים ּבארח הרמ"א לדעת הּׁשּתּוף על מזהרין אינן הגם*נח . ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
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 ובחלקו קלים. בשינוים מהורש"ב* אדמו"ר כ"ק מאמר הוא – הסיום) (לבד ואילך מכאן :

ח"ג קונטרסים [סה"מ צ"ט (קונטרס תרפ"ו באחד המאריך כל בד"ה – ביאור בתוספת – הועתק

אדמו"ר. מו"ח לכ"ק ואילך]) קנא ע' תרפ"ו סה"מ בתחלתו. וע"פ לא. פ"ב, ואתחנן :

ה"ה. פ"א ברכות בירושלמי יותר המבואר להצ"צ בסהמ"צ – אלקות האמנת מצות ראה :

ואילך]. ב מד, [דרמ"צ פ"א – דרמ"צ] ה' אחדות מצות להצ"צ סהמ"צ בכ"ז עיין :**

ובכ"מ. תרל"ז. כמוכה מי ד"ה ואילך]. נג ע' תרכ"ו [סה"מ תרכ"ו בספר אנכי ד"ה ואילך]. ב נט,

  שמא תוד"ה ע"פ שהוא איתא תרל"ז כמוכה מי ובד"ה – שם. משה בדרכי עיין :

סל"ח הכהן ושב ובשו"ת ח"ה. ני"ז רי"ו דע"ז, ספ"ק ר"ן ב), סג, (סנה' אסור תוד"ה ב), ב, (בכורות

סק"ב. סקמ"ז ליו"ד פ"ת סקמ"ח. חיו"ד מהד"ת נו"ב ועייג"כ – ע"ז. נחלקו סכ"ד אפרים ושער

שם. שהובאו ובספרים סקי"א ס"ו ג' אות כללים השדה פאת חמד שדי סה. סו"ס דעת בשפתי פרמ"ג

המו"ל. – ואילך). תיב ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח האמרת הוי' את ד"ה (*

המו"ל. – תיט). ע' חי"ד (אג"ק זו שנה א' אדר י"א מכתב גם ראה (**

    
L„‰Â Ìe‰ Le ÈÏe ÌB‡Óˆ(הקודם בסעיף (המובא ƒ¿»¿ƒ≈««¿¿«ƒ¿»

˙BÁ‡c ˙BÈa ‰ ÏLa Ì‰ Ï‡È L‡k a„Ó e˙k‰«»¿«≈«¬∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«««»¿≈¿»
˙B‡ L‡ „Ú ÌÈ‡BÁ Ì‰Â ˙BiÊa ‰p ‰p eÏ»¿«»¿«»ƒ¿À¿≈¿ƒ«¬∆À
ÌÈLe‰ ' ‰p‰ ˙Ó‡e .Ï‡ÈÏ ˙BeL‰Ï ÌÈˆB ÌÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆¡∆ƒ≈«≈ƒ

ÔÈ‡L „Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«∆≈
„BÚ ‡‡ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ˙B¿ƒ∆»∆∆»
˙‡ ‰Ê ÌÈ‡Óe ÌÈÚiÓ¿«¿ƒ¿»¬ƒ∆∆

‰Êבהמשך שיתבאר .כפי ∆
Èˆ ‰Ê Ïk ÔÈ‰Ïe ‚¿»ƒ»∆»ƒ

ÔÈ‰Ï*ÏÊ Ó‡Ó ¿»ƒ«¬»««
‡ Â ˙Baלהם אמר ƒ¿»

לישראל הוא ברוך :הקדוש
‰ÈÁ Èe˙ÈÚ Ì‡«∆¬ƒƒ¬ƒ»

ÌÏBÚa ˙Á‡עשיתם אתם - ««»»
בעולם, שבח של נושא אותי

לאלוה אותי È‡Â«¬ƒשבחרתם
‰ÈÁ Ì˙‡ ‰Ú‡∆¡∆∆¿∆¬ƒ»

ÌÏBÚa ˙Á‡אעשה אני - ««»»
בעולם. שבח של נושא אתכם

‰ÈÁ Èe˙ÈÚ Ì‡«∆¬ƒƒ¬ƒ»
'‰ 'B‚ Ï‡È ÚÓL ˙Á‡««¿«ƒ¿»≈

„Á‡לומר שמי את שמייחדים ∆»
כמוך" ‡Ú‰"אין È‡Â .«¬ƒ∆¡∆

˙Á‡ ‰ÈÁ Ì˙‡∆¿∆¬ƒ»««
Èe˙ÈÚ Ì‡ .ÌÏBÚa»»«∆¬ƒƒ
ÚÓL ˙Á‡ ‰ÈÁ¬ƒ»««¿«
È‡Â „Á‡ '‰ 'B‚ Ï‡Èƒ¿»≈∆»«¬ƒ
‰ÈÁ Ì˙‡ ‰Ú‡∆¡∆∆¿∆¬ƒ»

˙Á‡'חטיבה' הלשון משמעות ««
את ולשבח ולייחד להפריש -

Ï‡Èישראל Úk ÈÓe ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ì‰ÈLc .„Á‡ ÈB∆»¿ƒ¿≈∆
ÈB‚Â „Á‡ '‰ „Á‡ Ó‡∆¡«∆»∆»¿
'‚ LÈ „Á‡a ‰p‰Â .„Á‡∆»¿ƒ≈¿∆»≈

ÌÈÈÚ'הא L„aהענין  ƒ¿»ƒ«ƒ¿»
‡˙È‡[מובא=]ÔÈ‡ „Á‡ ƒ»∆»≈

Ba ‡ˆBikכמו כביכול עוד אין «≈
e‰Óהקב"ה ÔÈ‰Ï ÈˆÂ .¿»ƒ¿»ƒ«

Èk Ba ‡ˆBik ÔÈ‡c Á‰«∆«¿≈«≈ƒ
LÈ‡ Ï ÏÚ ‰ÏÚÈ È‡≈«¬∆«∆ƒ
ÌÈÈL Ba ‡ˆBik LiL∆≈«≈∆¿ƒƒ
.Ba ‡ˆBik ÔÈ‡L ÓBÏ«∆≈«≈
‡e‰ „Á‡ '‰a '‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»««∆»

‡˙È‡c[מובא=]L„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿«
‰a*Ï‡È eÊ ÔÈ‰Ó «»≈≈»»ƒ¿»≈

ÔÓ ÚÓL ˙‡ÈÏƒ¿ƒ«¿«ƒ««

eÈL‰ ÈÏ‡ '‰ È‡ Ï‡È ÚÓL ‰a‰ Ó‡ ‰B»»««»»¿«ƒ¿»≈»…ƒ¡…∆≈ƒ
Ï ‰È‰È ‡Ï eÈÏ‡ '‰ Ï‡Èעל (אזהרה פני על אחרים אלוהים ƒ¿»≈¡…≈…ƒ¿∆¿

זרה) ‰e‡עבודה „Á‡c eÈ‰Â „Á‡ '‰ Ï‡È eÈL‰ 'B‚≈ƒƒ¿»≈∆»¿«¿¿∆»
Â .‰Ê ‰„BÚ ÔÈÚ ‡ÈˆB‰Ïענין‰ÂˆÓ ‡È‰ „Á‡ '‰c ‡e‰ '‚‰ ¿ƒƒ¿«¬»»»¿«¿∆»ƒƒ¿»

ÓˆÚ Èa*‡È‰L ƒ¿≈«¿»∆ƒ
e‰fL B„ÁÈÏ ˙ÂˆÓƒ¿«¿«¬∆∆
'B‚ Ï‡È ÚÓL eÓƒ»¿«ƒ¿»≈
‡ÈˆB‰Ï eÈ‰Â „Á‡ '‰∆»¿«¿¿ƒ

e‰ ÔÈÚÓאומות (גם ≈ƒ¿««ƒ
זרה, עבודה על מוזהרים העולם

ציווי שהוא ייחודו מצוות אבל

לישראל הוא השיתוף על גם

ישראל שבני כלומר בלבד.

יכולת שום לייחד שלא מוזהרים

דבר לשום וממשלה שליטה

היינו הקב"ה, מלבד כוח ולשום

ממנו רק הם העולם עניני שכל

‡ÔÈיתברך* Á Èa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈…«≈»
e‰ ÏÚ ÔÈ‰ÊÓנח בני À¿»ƒ««ƒ

זו מטעות להזהר נצטוו לא

הכוכבים, את כביכול, להחשיב,

כוח לבעלי והשרים מזלות

להקב"ה שמחוץ והשפעה

Á‡a ‡Ó‰ ˙Ú„Ï¿««»«»¿…«
Â ÔÓÈ ÌÈiÁ*Ì‚‰ . «ƒƒ»¬«
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ח      

זה על הראׁשֹון אדם ׁשּנצטּוה זרה עבֹודה על ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּמזהרין
צו ואין גֹו' ויצו ׁשּכתּוב כּו',*ּוכמֹו זרה עבֹודה אּלא ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָ

נצטּוּו יׂשראל ורק נצטּוה, לא הּׁשּתּוף על מקֹום ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹּומּכל
הּוא, וׁשּתּוף זרה עבֹודה ּבין וההפרׁש הּׁשּתּוף. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָעל

ליּה ּדקרי הּוא זרה רם*ּדעבֹודה ּדהּנה ּדאלקיא. אלקא ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
אֹומרים*על ׁשהן ּכבֹודֹו הּׁשמים על ה' ּגֹוים ׁשהּוא*ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָ

על אבל ּכבֹודֹו, הּׁשמים על רק ּכן ועל ונּׂשא ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָרם
לגּביּה הׁשּפלה זה הרי והּׁשפלים הּתחּתֹונים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּנבראים
הּכֹוכבים ּבידי הארץ את ה' ועזב עליהם, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלהׁשּגיח
העֹולם ּדהתהּוּות סברתם לפי וזה הּׁשמים. *ּומערכֹות ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
ּכּנֹודע, כּו' ער ּבבחינת ׁשּזהּו ועלּול עּלה ּבדר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָהּוא
הן העליֹונים נבראים היינּו ּדׁשמים אֹומרים ּכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָועל
אינם הּׁשפלים העלּולים אבל עליהם, להׁשּגיח ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבער

עליה להׁשּגיח ּבּהּבערּכֹו אׁשר וכל הארץ עזב רק ם ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכן אינֹו ּבאמת אבל הּׁשמים. ּומערכֹות הּכֹוכבים ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבידי
ּובארץ, ּבּׁשמים לראֹות הּמׁשּפילי לׁשבת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּדהּמגּביהי
הּוא ּכן על הבּדלה, ּבבחינת לׁשבת מגּביהי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּדלהיֹותֹו
הׁשּפלה היא הּׁשמים ּדגם ּבׁשוה, וארץ ּבּׁשמים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָמׁשּפילי
ּדבדר ועלּול, עּלה ּבדר אינֹו ההתהּוּות ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלגּביּה,
הּיֹותר מדרגֹות אפילּו להיֹות אפׁשר היה לא ועלּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹעּלה
הּצמצּום ידי על ּדוקא הּוא האֹור מציאּות ּדגם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָעליֹונֹות,
אינֹו ּבעצמּותֹו הּכלּול ּדהאֹור סֹוף, אין ּבאֹור ְְְְֵֵֶַַָָָָׁשהיה
נהֹורין אינּון ּדלאו ּבּזהר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּכלל אֹור ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּבבחינת

ּבינֹונים ׁשל ּבספר ׁשּכתּוב ּוכמֹו וזיו*כּו' אֹור ּבמׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
כּו', ּכלל וזיו אֹור ּבׁשם עֹולה ׁשאינֹו ּבּׁשמׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּׁשמׁש
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   .ובכ"מ ב. כז, זח"א ב. נו, סנהדרין : דתער דרוש פכ"ב. האמונה ש' פכ"ד. תניא ועייג"כ מנחות. סוף :

ובכ"מ. ואילך]). תשפ ע' ח"ב נ"ך [אוה"ת ח"ב מצותיך דרך (בסו"ס להצ"צ השכירה .דֿו קיג, תהלים : ראה :

אֿב]). [קנב, מצותיך דרך (בסו"ס הלל סד"ה ואילך]. ב [רלז, שפתי אד' ד"ה ח"ב סידור פתח לד"ה הגהות ראה :

פח). ע' ח"ב ועיי"ש וביאוה"ע. ד"ה ע"א מב ח"א ב"התמים" זה קטע (הועתק ואילך] לח [ע' תרנ"ח – אלי'  
 .פ"ג והאמונה היחוד שער ראה :

    
‡‰ Ì„‡ ‰eˆL ‰Ê ‰„BÚ ÏÚ ÔÈ‰ÊLBÓÎe ‰Ê ÏÚ ÔBL ∆À¿»ƒ«¬»»»∆ƒ¿«»»»»ƒ«∆¿

Âˆ ÔÈ‡Â 'B‚ ÂˆÈÂ ekL*‰Ê ‰„BÚ ‡‡נח בני שגם היינו ∆»«¿«¿≈«∆»¬»»»
זרה עבודה על נצטוו הראשון לאדם ÏÚהמתייחסים ÌB˜Ó ÏkÓe ,'eÎƒ»»«

‰eˆ ‡Ï eM‰(הראשון ÏÚ(אדם eeˆ Ï‡È ˜Â , «ƒ…ƒ¿«»¿«ƒ¿»≈ƒ¿««
ÔÈa L‰‰Â .eM‰«ƒ¿«∆¿≈≈
,‡e‰ eLÂ ‰Ê ‰„BÚ¬»»»¿ƒ
È˜c ‡e‰ ‰Ê ‰„BÚc«¬»»»¿»≈

dÈÏ*‡È˜Ï‡c ‡˜Ï‡=] ≈¡»»¿∆…«»
אלוקי קוראים: הם שלקב"ה

שהעבודה אף כלומר, האלוקים.

מכירה עצמה שלÂÂ‡ÈˆÓזרה

העליון, הכוח שהוא הקב"ה

מכל אבל האלוהים, כל על האֿל

כפירה זוהי שלÂÂ„‡מקום

עוד 'אין (שפירושו הקב"ה

מונחת זו בהודעה הרי מלבדו').

של לקיומה מקום נתינת גם

נפרדת נוספת, עצמאית הוויה

בנפרד לפעול היכולה מה',

משלה] עצמאיים .ומשיקולים
ÏÚ Ì ‰‰c*ÌÈBb Ïk ¿ƒ≈»«»ƒ

B„Bk ÌÈÓM‰ ÏÚ '‰««»«ƒ¿
ÌÈÓB‡ Ô‰L*בטעותם ∆≈¿ƒ

Ôk ÏÚÂ ‡Â Ì ‡e‰L∆»¿ƒ»¿«≈
,B„Bk ÌÈÓM‰ ÏÚ ˜«««»«ƒ¿
ÌÈ‡‰ ÏÚ Ï‡¬»««ƒ¿»ƒ
È‰ ÌÈÏM‰Â ÌÈB‰««¿ƒ¿«¿»ƒ¬≈
dÈa‚Ï ‰ÏtL‰ ‰Ê∆«¿»»¿«≈
'‰ ÊÚÂ ,Ì‰ÈÏÚ ÈbL‰Ï¿«¿ƒ«¬≈∆¿»«
ÌÈÎBk‰ È„Èa ‡‰ ‡∆»»∆ƒ≈«»ƒ
‰ÊÂ .ÌÈÓM‰ BÎÚÓe««¿«»«ƒ¿∆
ee‰‰c Ì ÈÏ¿ƒ¿»»»¿ƒ¿«

ÌÏBÚ‰*‰Ú „a ‡e‰ »»¿∆∆ƒ»
Ú Èa e‰L ÏeÏÚÂ¿»∆∆ƒ¿ƒ«∆∆

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈ‡ eÈÈ‰ ÌÈÓLc ÌÈÓB‡ Ôk ÏÚÂ ,Ú„Bk 'eÎ««¿«≈¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ
Ì‰ÈÏÚ ÈbL‰Ï Úa Ô‰הדקים העולמות את מסמלים שהשמים לפי ≈¿∆∆¿«¿ƒ«¬≈∆

לכן, הקב"ה של פרטית בהתעסקות היא שההתהוות ומאחר יותר והרוחניים

העליונים בנבראים יתעסק שהקב"ה מתאים לכאורה, טעותם, ‡Ïלפי ,¬»
ÊÚ ˜ Ì‰ÈÏÚ ÈbL‰Ï BkÚa ÌÈ‡ ÌÈÏM‰ ÌÈÏeÏÚ‰'ה »¬ƒ«¿»ƒ≈»¿∆¿¿«¿ƒ«¬≈∆«»«

‰ÌÈÓMאת BÎÚÓe ÌÈÎBk‰ È„Èa da L‡ ÏÎÂ ‡‰היינו »»∆¿»¬∆»ƒ≈«»ƒ««¿«»«ƒ
גדולות מדינות כמה לו שהיו מלך וכדוגמת הארץ. מן לגמרי השגחתו שסילק

מה וכל זו מדינה על האחראי יהיה שהוא משריו לאחד מהן אחת שקורהומסר

בפועל הענינים לכל בנוגע המחליט שהוא היינו שליטתו תחת יהיה במדינה

מלך בתואר נשאר שהמלך אף

של כוחו שכל הרי המדינה. על

מכל המלך, ממינוי הוא השר

הנהגת אזי שנתמנה לאחר מקום

ידו על היא ישלול.המדינה עתה

הכוזבת תפיסתם את רבינו

שהתהוות מסברתם הנובעת

השתלשלות בדרך היא העולם

ערך שיש היינו ומסובב סיבה

מעשה לבין הקב"ה בין כביכול

‡BÈהבריאה- Ó‡a Ï‡¬»∆¡∆≈
LÏ È‰Èa‚‰c Ôk≈¿««¿ƒƒ»»∆
ÌÈÓMa B‡Ï ÈÏÈtL‰««¿ƒƒƒ¿«»«ƒ
È‰Èa‚Ó BBÈ‰Ïc ,‡e»»∆¿ƒ¿«¿ƒƒ
,‰Ïc‰ Èa LÏ»»∆ƒ¿ƒ««¿»»
ÈÏÈtLÓ ‡e‰ Ôk ÏÚ«≈«¿ƒƒ
,‰ÂLa ‡Â ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¿»∆

ÌÈÓM‰ Ì‚cהנבראים ¿««»«ƒ
‰ÏtL‰העליונים ‡È‰ƒ«¿»»

BÈ‡ ee‰‰‰ Èk ,dÈa‚Ï¿«≈ƒ«ƒ¿«≈
,ÏeÏÚÂ ‰Ú „a¿∆∆ƒ»¿»
‡Ï ÏeÏÚÂ ‰Ú „cƒ¿∆∆ƒ»¿»…
eÏÈ‡ BÈ‰Ï L‡ ‰È‰»»∆¿»ƒ¿¬ƒ
,BBÈÏÚ B‰ B‚„Ó«¿≈«≈∆¿
‡e‰ B‡‰ e‡ÈˆÓ Ì‚c¿«¿ƒ»
ÌeˆÓv‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«ƒ¿
,B ÔÈ‡ B‡a ‰È‰L∆»»¿≈
BeÓˆÚa ÏeÏk‰ B‡‰c¿»«»¿«¿
ÏÏk B‡ Èa BÈ‡≈ƒ¿ƒ«¿»
Â‡Ïc ‰a ekL BÓÎe¿∆»«…«¿»

ÔÈB‰ ÔeÈ‡[אורות בבחינת אינו (הקב"ה) הוא =]ekL BÓÎe 'eÎ ƒ¿ƒ¿∆»
ÌÈBÈa ÏL a*BÈ‡L LÓMa LÓM‰ ÂÈÊÂ B‡ ÏLÓa ¿≈∆∆≈ƒƒ¿«¿ƒ«∆∆«∆∆∆≈

ÏÏk ÂÈÊÂ B‡ ÌLa ‰ÏBÚנראה העולם בחלל המאיר השמש אור ∆¿≈¿ƒ¿»
אמנם עצמה. השמש היא המאור, מן ומנותק מרוחק היותו בשל 'יש' כמציאות

'אין'. בבחינת ויותר יותר הוא הרי השמש אל יותר קרוב והזיו שהאור ככל
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הּקו ּגּלּוי לפי*ולכן מאין יׁש נקרא סֹוף אין מאֹור ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ
כּו' אין ּבחינת הּוא הּוא ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ְְְִִִֵֶַַָׁשּבמקֹורֹו
הב' ּתקעּו הּמתחיל ּבדּבּור ּתֹורה ּבלּקּוטי ׁשּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּוכמֹו
ּבדר ׁשהן והעֹולמֹות הּכלים התהּוּות ׁשּכן וכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהּגהה.
ּדכללּות ּדבריאה אדם נקרא אדםֿקדמֹון ולכן ,ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָֹאיןֿער
ּבריאה ּבחינת זה הרי הּכלים ּבחינת ׁשם ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפי
אחר. ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו כּו' ּדבר התחּדׁשּות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבבחינת
אלימה ּבספר לברכה זכרֹונֹו קֹורּדֹובירֹו מׁשה רּבי *והרב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
איןֿער הּכתר, לגּבי עׂשּיה מּׁשאיןֿער ּדיֹותר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכתב
ּבׁשער ּבּפרּדס ּׁשּכתב מה (ועּין איןֿסֹוף לגּבי ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָהּכתר
נאצלּו ּדמאיןֿסֹוף הּכלים, ׁשרׁש הּוא ּדכתר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּצחצחֹות
ּומתעּלם האיןֿסֹוף את הּסֹובל ּומּכתר האֹורֹות, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבחינת
ּבתּקּוניֿזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו והינּו כּו' הּכלים נאצלּו *ּבֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

עילא ּכתרא מּלגאו ונמצאאֹורֿאיןֿסֹוף כּו'). מּלבר ה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָ
לגּביּה הׁשּפלה ּבחינת הן עליֹונֹות הּיֹותר הּמדרגֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּדגם
הארץ על הּוא ּכמֹוֿכן ּכבֹודֹו הּׁשמים ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּוכׁשם
ּפרט ּכל על ׁשּמׁשּגיח הּנבראים על יתּבר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהׁשּגחתֹו
ּכי א' עּמּוד ס"ג ּדף חּלין ּבגמרא וכדאיתא ְְְְִִִִִַַָָָָֻּופרט
חזי הוי וכי רּבה ּתהֹום מׁשּפטי אמר ׁשל חזי ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהוה
יׁש ׁשּנמלה רׁש"י ּופרׁש א-ל ּכהררי צדקת אמר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנמלה
ׁשּזּמּנּתה רּבה ּבתהֹום אף ּומׁשּפטי ּכגדֹולה, חּיּותא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָלּה
להמית הּים ּבדגת נקמת ולעׂשֹות לׁשּפט ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹׁשל
רּבנּו הביא ּומּזה לׁשֹונֹו. ּכאן עד למּות, ְְִִִֵֵֶַַַָָָֻהּמזּמנים
ּפרטית ׁשהׁשּגחה ׁשאֹומרים לאֹותן ּתׁשּובה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָנׁשמתֹוֿעדן
ּומׁשּפט ּדין יׁש הּים ּבדגת ׁשהרי האדם, מין על רק ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהיא
ּבאֹותן נקמתֹו ולעׂשֹות לׁשּפט הּׁשל את ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּומזמין

ּובּמדרׁש כּו' מּבלעדי*הּמזּמנים צּפֹור ּדגם וּיׁשלח ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָֻ
אֹו ּדימֹוס ּומכריז יֹוצא ּדבתֿקֹול מתצדי לא ְְְְְִִִִֵַַַָֹׁשמּיא

רז"ל ּׁשאמרּו ּומה כּו'. ד'*סּפקּולא ּדף זרה ּבעבֹודה ְְֲֵֶַַַַַָָָָָ
ּדגים מה הּים ּכדגי אדם וּתעׂשה ּפסּוק על א' ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָעּמּוד
אין כּו', אדם ּבני אף כּו' ּבֹולע מחברֹו הּגדֹול ּכל ְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבּים
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 'ע תש"ח [סה"מ נו (קונטרס תש"ח צאתך כימי ד"ה ראה :

פ"י. ([162 .פ"א ש"ג הפרדס על הרמון בפלח הובא :

   .כב תי' סוף :.השגחה מע' יעקב מקהלת להעיר – וא"ו. פע"ט, רבה :

דוקא. חולין מש"ס רבינו הביא נצחת תשובה דלכן וי"ל  ח"ג נבוכים מורה ראה :

    
כדור גוף בתוך האור שבהיות ועד מקורו לגבי לגמרי בטלה שמציאותו

וזיו אור בשם עולה הוא ואין וממשות משמעות כל לו אין אזי eÎ',השמש,
Âw‰ Èelb ÔÎÏÂונמשלה העולמות. להחיות מצומצמת הארה (המשכת ¿»≈ƒ««

למטה)* מלמעלה היורד דק ÔÈ‡Óל'קו' LÈ ‡˜ ÛBÒ ÔÈ‡ B‡Ó≈≈ƒ¿»≈≈«ƒ
ÔÈ‡ B‡a BB˜ÓaL ÈÏ¿ƒ∆ƒ¿¿≈

Cea ÛBÒ‡e‰ ‡e‰ »
BÓÎe 'eÎ ÔÈ‡ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿
‰Bz ÈËewÏa e˙kL∆»¿ƒ≈»
eÚ˜z ÏÈÁ˙n‰ ea„a¿ƒ««¿ƒƒ¿
ÔkL ÏÎÂ .‰‰b‰a '‰«¿«»»¿»∆≈
ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««≈ƒ
C„a Ô‰L ˙BÓÏBÚ‰Â¿»»∆≈¿∆∆
ŒÌ„‡ ÔÎÏÂ ,CÚŒÔÈ‡≈¬…¿»≈»»

ÔBÓ„˜הראשונה הדרגה שהוא «¿
שזו הגם ההשתלשלות, בסדר

זאת בכל נעלית «¿˜ƒ‡דרגה
˙eÏÏÎc ‰‡Èc Ì„‡»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
˙ÈÁa ÌL LiL ÈÏ¿ƒ∆≈»¿ƒ«
˙ÈÁa ‰Ê È‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ¬≈∆¿ƒ«
˙ÈÁa ‰‡Èa¿ƒ»ƒ¿ƒ«
BÓÎe 'eÎ c ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿»»¿
.Á‡ ÌB˜Óa e˙kL∆»¿»«≈
‰LÓ Èa ‰Â¿»««ƒ…∆
‰ÎÏ BBÎÊ BÈBcB˜¿≈ƒ¿ƒ¿»»

‰ÓÈÏ‡ Òa*˙k ¿≈∆≈ƒ»»«
‰iNÚ CÚŒÔÈ‡MÓ ˙BÈc¿≈ƒ∆≈¬…¬ƒ»
בסדר ביותר הנמוך העולם

‰˙k,ההשתלשלות Èa‚Ï¿«≈«∆∆
˙k‰ CÚŒÔÈ‡הדרגה ≈¬…«∆∆

בסדר ביותר הגבוהה

‡ÛBÒŒÔÈההשתלשלות Èa‚Ï¿«≈≈
Òcta ˙kM ‰Ó ÔiÚÂ¿«≈«∆»«««¿≈
˙Îc ˙BÁˆÁ‰ ÚLa¿««««¿»¿∆∆
,ÌÈÏk‰ LL ‡e‰…∆«≈ƒ
˙ÈÁa eÏˆ‡ ÛBÒŒÔÈ‡Óc¿≈≈∆∆¿¿ƒ«
ÏB‰ ˙kÓe ,˙BB‡‰»ƒ∆∆«≈
ÌlÚ˙Óe ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙‡∆»≈ƒ¿«≈
'eÎ ÌÈÏk‰ eÏˆ‡ Ba∆∆¿«≈ƒ
e˙kL BÓk eÈ‰Â¿«¿¿∆»

‰ÊŒÈew˙a*ŒÔÈ‡ŒB‡ ¿ƒ≈…«≈
Â‡‚lÓ ÛBÒ[מלפנים=] ƒ¿»

lÓ ‰‡ÏÈÚ ‡˙kƒ¿»ƒ»»ƒ¿«
מחוץ] עליון eÎ').[=כתר

˙B‚„n‰ Ì‚c ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«««¿≈
˙ÈÁa Ô‰ ˙BBÈÏÚ ˙Bi‰«≈∆¿≈¿ƒ«
ÌLÎe dÈa‚Ï ‰ÏtL‰«¿»»¿«≈¿≈

Ca˙È B˙ÁbL‰ ‡‰ ÏÚ ‡e‰ ÔÎŒBÓk B„Bk ÌÈÓM‰ ÏÚL∆««»«ƒ¿¿≈«»»∆«¿»»ƒ¿»≈
‡˙È‡„ÎÂ Ëe Ët Ïk ÏÚ ÁÈbLnL ÌÈ‡‰ ÏÚ[כמובא=] ««ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ««»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»

Ó‡ CÏL ÈÊÁ ‰Â‰Lk Èk '‡ „enÚ ‚Ò Ûc ÔÈlÁ ‡Ó‚aƒ¿»»Àƒ««ƒ¿∆¬»¬ƒ»»»«
‰a ÌB‰z EÈËtLÓ,(טמא עוף (מין שלך רואה יוחנן רבי [=כשהיה ƒ¿»∆¿«»

מגיעים ה' שמשפטי אומר היה

את להמית התהום, עמקי עד

ידי על הים בדגי למות המזומנים

ממעמקי אותם השולה השלך,

ÏÓ‰הים ÈÊÁ ÈÂ‰ ÈÎÂ¿ƒ¬≈¬ƒ¿»»
Ï‡ È‰k E˙˜„ˆ Ó‡»«ƒ¿»¿¿«¿≈≈
אומר היה נמלה רואה [=כשהיה

מזונותיה קטנה נמלה שאפילו

גדולה] לחיה כמו לה מזומנים

LÈ ‰ÏÓL ÈL Le≈≈«ƒ∆¿»»≈
‡˙eiÁ dÏמזונות,‰ÏB„‚k »«»ƒ¿»

ËtLÓeÌB‰˙a Û‡ EÈ ƒ¿»∆«ƒ¿
CÏL ‰znL ‰a«»∆ƒ«¿»»»
E˙Ó˜ ˙BNÚÏÂ ËtLÏƒ¿…¿«¬ƒ¿»¿

Ìi‰ ˙‚„a[הים [=בדגי ƒ¿««»
,˙eÓÏ ÌÈnÊn‰ ˙ÈÓ‰Ï¿»ƒ«¿À»ƒ»
‰Óe .BBLÏ Ô‡k „Ú«»¿ƒ∆
Ô„ÚŒB˙ÓL ea ‡È‰≈ƒ«≈ƒ¿»≈∆
ÌÈÓB‡L Ô˙B‡Ï ‰eLz¿»¿»∆¿ƒ
˜ ‡È‰ ˙ÈËt ‰ÁbL‰L∆«¿»»¿»ƒƒ«

Ì„‡‰ ÔÈÓ ÏÚכל על ולא «ƒ»»»
‰Ìiהברואים ˙‚„a È‰L ,∆¬≈ƒ¿««»

ÔÈÓÊÓe ËtLÓe ÔÈc LÈ≈ƒƒ¿»«¿ƒ
ËtLÏ CÏM‰ ˙‡∆«»»ƒ¿…
Ô˙B‡a B˙Ó˜ ˙BNÚÏÂ¿«¬ƒ¿»¿»

ÌÈnÊn‰הים בדגי למות «¿À»ƒ
L„ne 'eÎ*ÁÏLiÂ «ƒ¿»«ƒ¿«

È„ÚÏaÓ Btˆ Ì‚c¿«ƒƒ«¿¬≈
È„ˆ˙Ó ‡Ï ‡iÓLגם=] ¿«»…ƒ¿¿ƒ

כן אם אלא ניצודה אינה ציפור

מלמעלה] כך על »¿Œ˙cהוכרז
ÒBÓÈc ÊÈÎÓe ‡ˆBÈ ÏB˜≈«¿ƒƒ

‡Ïe˜tÒ B‡מיני [=שמות ¿≈»
eÓ‡Mצפורים] ‰Óe .'eÎ«∆»¿
ÏÊ*Ûc ‰Ê ‰„BÚa «««¬»»»«

˜eÒt ÏÚ '‡ „enÚ '„««»
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ט  

הּקו ּגּלּוי לפי*ולכן מאין יׁש נקרא סֹוף אין מאֹור ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ
כּו' אין ּבחינת הּוא הּוא ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ְְְִִִֵֶַַָׁשּבמקֹורֹו
הב' ּתקעּו הּמתחיל ּבדּבּור ּתֹורה ּבלּקּוטי ׁשּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּוכמֹו
ּבדר ׁשהן והעֹולמֹות הּכלים התהּוּות ׁשּכן וכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהּגהה.
ּדכללּות ּדבריאה אדם נקרא אדםֿקדמֹון ולכן ,ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָֹאיןֿער
ּבריאה ּבחינת זה הרי הּכלים ּבחינת ׁשם ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפי
אחר. ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו כּו' ּדבר התחּדׁשּות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבבחינת
אלימה ּבספר לברכה זכרֹונֹו קֹורּדֹובירֹו מׁשה רּבי *והרב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
איןֿער הּכתר, לגּבי עׂשּיה מּׁשאיןֿער ּדיֹותר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכתב
ּבׁשער ּבּפרּדס ּׁשּכתב מה (ועּין איןֿסֹוף לגּבי ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָהּכתר
נאצלּו ּדמאיןֿסֹוף הּכלים, ׁשרׁש הּוא ּדכתר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּצחצחֹות
ּומתעּלם האיןֿסֹוף את הּסֹובל ּומּכתר האֹורֹות, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבחינת
ּבתּקּוניֿזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו והינּו כּו' הּכלים נאצלּו *ּבֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

עילא ּכתרא מּלגאו ונמצאאֹורֿאיןֿסֹוף כּו'). מּלבר ה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָ
לגּביּה הׁשּפלה ּבחינת הן עליֹונֹות הּיֹותר הּמדרגֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּדגם
הארץ על הּוא ּכמֹוֿכן ּכבֹודֹו הּׁשמים ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּוכׁשם
ּפרט ּכל על ׁשּמׁשּגיח הּנבראים על יתּבר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהׁשּגחתֹו
ּכי א' עּמּוד ס"ג ּדף חּלין ּבגמרא וכדאיתא ְְְְִִִִִַַָָָָֻּופרט
חזי הוי וכי רּבה ּתהֹום מׁשּפטי אמר ׁשל חזי ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהוה
יׁש ׁשּנמלה רׁש"י ּופרׁש א-ל ּכהררי צדקת אמר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנמלה
ׁשּזּמּנּתה רּבה ּבתהֹום אף ּומׁשּפטי ּכגדֹולה, חּיּותא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָלּה
להמית הּים ּבדגת נקמת ולעׂשֹות לׁשּפט ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹׁשל
רּבנּו הביא ּומּזה לׁשֹונֹו. ּכאן עד למּות, ְְִִִֵֵֶַַַָָָֻהּמזּמנים
ּפרטית ׁשהׁשּגחה ׁשאֹומרים לאֹותן ּתׁשּובה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָנׁשמתֹוֿעדן
ּומׁשּפט ּדין יׁש הּים ּבדגת ׁשהרי האדם, מין על רק ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהיא
ּבאֹותן נקמתֹו ולעׂשֹות לׁשּפט הּׁשל את ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּומזמין

ּובּמדרׁש כּו' מּבלעדי*הּמזּמנים צּפֹור ּדגם וּיׁשלח ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָֻ
אֹו ּדימֹוס ּומכריז יֹוצא ּדבתֿקֹול מתצדי לא ְְְְְִִִִֵַַַָֹׁשמּיא

רז"ל ּׁשאמרּו ּומה כּו'. ד'*סּפקּולא ּדף זרה ּבעבֹודה ְְֲֵֶַַַַַָָָָָ
ּדגים מה הּים ּכדגי אדם וּתעׂשה ּפסּוק על א' ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָעּמּוד
אין כּו', אדם ּבני אף כּו' ּבֹולע מחברֹו הּגדֹול ּכל ְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבּים
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י      

ּובדין ּבהׁשּגחה הּכל אם ּכי ּומׁשּפט ּדין ּבלא ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹזה
ּכן, ּבאדם ׁשּגם מּזה למדים ׁשהרי והראיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּומׁשּפט,
הוי וזהּו ּפרטית. הׁשּגחה ׁשּיׁש מֹודים הּכל הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּובאדם
את איׁש מֹוראּה ׁשאלמלא מלכּות ׁשל ּבׁשלֹומּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמתּפּלל
הוי מקֹום ּומּכל ּבהׁשּגחה ׁשּזהּו ּבלעֹו חּיים ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָרעהּו
העליֹונה, ההנהגה היא ׁשּכ כּו' ּבׁשלֹומּה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמתּפּלל
על הּנבראים על ּפרטית הׁשּגחה ׁשּיׁש זה מּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצא
ולּירח לּׁשמׁש העֹובדים ואֹותן ׁשּלהם. ּופרט ּפרט ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
כּו' מאמינים ואינם צּויתים לא אׁשר הּׁשמים צבא ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּולכל
ּבּה אׁשר וכל מהארץ לגמרי הׁשּגחתֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומסּלקים
על ׁשּנצטּוה זרה עבֹודה זה הרי כּו' ה' עזב ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָואֹומרים

גֹו'. ויצו הראׁשֹון אדם ְִֶַַָָָזה

אמרּו‡ÌÓד) ּדהּנה אחר. ענין הּוא הּׁשּתּוף ענין »¿»ְְְְִִִִֵֵַַַָָ
והּקּב"ה*רז"ל ואם אב ּבאדם ׁשּתפין ג' ְִֵַַַָָָָָָָָֻ

ׁשהרי הּקּב"ה, חלק הּוא העּקר והרי נׁשמה, ּבֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָנֹותן
ּדֹומם ּכאבן ואם אב חלק נׁשאר הּגּוף מן הּנפׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבצאת
אינֹו והאזן רֹואה אינֹו והעין מׂשּכיל אינֹו הּׂשכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּדכלי
ּגּופא ואם אב ּבחלק וגם הּכל, ׁשּמתּבּטל כּו' ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשֹומע

רז"ל ּוכמאמר האלקי הּכח הּוא צּור*העּקר אין ְֱֲִִֵַַַַַַָָָֹֹ
צּורה, ּבתֹו צּורה ׁשּצר ּכאלקינּו צּיר אין ְֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּכאלקינּו
ּוכמֹו האיןֿסֹוף ּכח ידי על הּוא ההֹולדה ענין ְְְְִֵֵַַַַָָָָֹּוכללּות
ּוכמֹו גֹו'. אֹותם ויבר גֹו' ּבראם ּונקבה זכר ְְְְֵֶֶַָָָָָָָָׁשּכתּוב
אין הּטבע ׁשּמּצד אדם ּבני ּכּמה ׁשּיׁש ּבחּוׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשרֹואין
מּפני והּוא מֹולידים, ואינם להֹולדה מניעה ְְְְְִִִִֵֵָָָָׁשּום
אב נקראים מקֹום ּומּכל האיןֿסֹוף. ּבכח היא ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשההֹולדה
ּכמֹו לכּבדם הּדּברֹות ּבעׂשרת הּצּוּוי והּוא ׁשּתפים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻואם
ׁשהם מּפני וזהּו גֹו'. אּמ ואת אבי את ּכּבד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּכתּוב

עּזאי ּבן ׁשאמר ּוכמֹו ּבחירה ׁשּנפׁשי*ּבעלי אעׂשה ּומה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּתלּוי מקֹום מּכל מציאּותֹו ּדסּבת הרי ּבּתֹורה, ְְְֲִִִֵַַָָָָָָחׁשקה
נקראים ּכן על ּבזה, ּבחירה ּבעלי ׁשהן ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאב

הכרח ּבדר ּופֹועל חפׁשית הּבחירה יׁש ּׁשּלא ּדבמה מּזה מּובן ּכן ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּתפים.
חּטה ּדכׁשּזֹורעין לחם, יֹוצא ׁשּמּמּנּה הארץ ּוכמֹו הּׁשּתּוף. ענין לֹו לתאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאין
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הרי ׁשּבארץ, הּצֹומח ּבכח מצמיח ּגׁשמים וירדּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבארץ
ּדמּכח החּטים, יצמחּו ׁשּלא ּבזה ּבחירה ּבעל הארץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאין
הארץ ּתדׁשא האלקי מאמר ׁשּזהּו ׁשּבארץ ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּצֹומח

ּׁשּכתּוב מה וכן ּבּה, ּכׁשּזֹורעין מצמיח מּמגד*מּמילא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבבחירת זה אין הרי ירחים ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָּתבּואֹות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּירח יזרח*הּׁשמׁש ולא לחרס האֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשהאֹור אֹו אֹור להזריח ׁשּלא הּׁשמׁש ּבבחירת יׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
ּכן ועל קר, יהיה ׁשּלא הּלבנה ּבאֹור וכן חם, יהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
ענין להם לתאר אין עלֿידם, היא ׁשההׁשּפעה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהגם
הּגרזן ּוכמֹו ּבֹו, החֹוצב ּביד ּכגרזן הם ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּׁשּתּוף
ּבהּמלאכה ׁשּתפֹות לֹו לתאר אין ההר מן אבנים ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻׁשחֹוצב
חֹוצב ּׁשהאדם מה רק ּבזה ּדבר ׁשּום לֹו אין ֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהרי
מאחר הּׁשמים צבא וכל והּירח הּׁשמׁש כן ּוכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָעלֿידֹו,
ואין כּו' ּכגרזן רק הם הרי ּכלל ּבחירה ּבעלי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינם
יׂשראל נצטּוּו זה על אמנם הּׁשּתּוף, ענין להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלתאר
נח ּובני אחד, ה' גֹו' יׂשראל ׁשמע ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹלבד

ּגבּולֹות יּצב ּכי זה, על מזהרים ּבני*אינם למסּפר עּמים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
הׁשּפעתם ּדקּבלת והינּו יעקב, יר יֹוצאי נפׁש ע' ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיׂשראל
הוי' חלק ּדכתיב יׂשראל נׁשמֹות ורק ׂשרים, מהע' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּוא
ׁשמים ׁשם לׁשּתף ׁשּלא הּׁשּתּוף על נצטּוּו הם הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹעּמֹו,
הּוא ה' ּכי גֹו' הּיֹום וידעּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדבר ְְְְִֶַַָָָָָּבׁשּום
ּוכמֹו ּכלל, זּולתֹו ּדבר יׁש ׁשּלא עֹוד אין גֹו' ְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹהאלקים

ראּו עּמדי,*ׁשּכתּוב אלקים ואין הּוא אני אני ּכי עּתה ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַָָָֹ
ּכי הּוא הּׁשּתּוף ּבׁשלילת מּזה והּיֹוצא עּמי, ׁשּתפא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָֻּדלית
הרי ּכּנ"ל ׁשּלהם הּבחירה מּפני ׁשּתפין ׁשהם ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבאב
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יי  

הרי ׁשּבארץ, הּצֹומח ּבכח מצמיח ּגׁשמים וירדּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבארץ
ּדמּכח החּטים, יצמחּו ׁשּלא ּבזה ּבחירה ּבעל הארץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאין
הארץ ּתדׁשא האלקי מאמר ׁשּזהּו ׁשּבארץ ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּצֹומח

ּׁשּכתּוב מה וכן ּבּה, ּכׁשּזֹורעין מצמיח מּמגד*מּמילא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבבחירת זה אין הרי ירחים ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָּתבּואֹות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּירח יזרח*הּׁשמׁש ולא לחרס האֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשהאֹור אֹו אֹור להזריח ׁשּלא הּׁשמׁש ּבבחירת יׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
ּכן ועל קר, יהיה ׁשּלא הּלבנה ּבאֹור וכן חם, יהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
ענין להם לתאר אין עלֿידם, היא ׁשההׁשּפעה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהגם
הּגרזן ּוכמֹו ּבֹו, החֹוצב ּביד ּכגרזן הם ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּׁשּתּוף
ּבהּמלאכה ׁשּתפֹות לֹו לתאר אין ההר מן אבנים ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻׁשחֹוצב
חֹוצב ּׁשהאדם מה רק ּבזה ּדבר ׁשּום לֹו אין ֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהרי
מאחר הּׁשמים צבא וכל והּירח הּׁשמׁש כן ּוכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָעלֿידֹו,
ואין כּו' ּכגרזן רק הם הרי ּכלל ּבחירה ּבעלי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינם
יׂשראל נצטּוּו זה על אמנם הּׁשּתּוף, ענין להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלתאר
נח ּובני אחד, ה' גֹו' יׂשראל ׁשמע ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹלבד

ּגבּולֹות יּצב ּכי זה, על מזהרים ּבני*אינם למסּפר עּמים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
הׁשּפעתם ּדקּבלת והינּו יעקב, יר יֹוצאי נפׁש ע' ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיׂשראל
הוי' חלק ּדכתיב יׂשראל נׁשמֹות ורק ׂשרים, מהע' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּוא
ׁשמים ׁשם לׁשּתף ׁשּלא הּׁשּתּוף על נצטּוּו הם הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹעּמֹו,
הּוא ה' ּכי גֹו' הּיֹום וידעּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדבר ְְְְִֶַַָָָָָּבׁשּום
ּוכמֹו ּכלל, זּולתֹו ּדבר יׁש ׁשּלא עֹוד אין גֹו' ְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹהאלקים

ראּו עּמדי,*ׁשּכתּוב אלקים ואין הּוא אני אני ּכי עּתה ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַָָָֹ
ּכי הּוא הּׁשּתּוף ּבׁשלילת מּזה והּיֹוצא עּמי, ׁשּתפא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָֻּדלית
הרי ּכּנ"ל ׁשּלהם הּבחירה מּפני ׁשּתפין ׁשהם ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבאב
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יב      

למציאּותֹו, סּבה מקֹום מּכל ׁשהם מאחר לכּבדם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצריכים
להם ּדאין והּמּזלֹות מהּכֹוכבים הּׁשּתּוף ׁשלילת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאבל
ּבזה, ּכלל ׁשּתּוף להם ואין ּבההׁשּפעה ּבחירה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּום
יחׁשיב לא כן ּוכמֹו אֹותם. יחׁשיב ולא יכּבד לא ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹֹֹמּמילא
ׁשאין מאחר ּבהם עֹוסק ׁשהּוא הּגׁשמּיים הּדברים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
והּוא לֹו הּמׁשּפיע הּוא האלקּות אם ּכי הׁשּפעתֹו סּבת ְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹזה

לעׂש ּכח ל ּכליהּנֹותן רק הּוא הּגׁשמי והּדבר חיל, ֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹ
ּכן אם החֹוצב. ּביד ּכגרזן ההׁשּפעה ּתעבר זה ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשעל
ראּוי ׁשּיהיה ההכׁשרה, ּבתכלית הּכלי ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָצרי
ירּכין ולא ּבזה, ּומטרד מׁשּקע יהיה ולא ה', ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֻֻלברּכת
ׁשּום לֹו יהיה וׁשּלא ּבזה ׁשּלֹו הּמֹוחין היינּו ְְְִִֶֶֶֶַַָֹֹראׁשֹו
עּקרֹו ואּדרּבא ּותפּלה, לתֹורה ּומעּכב מֹונע וׁשּום ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּבלּבּול
ּגּופא הּגׁשמּיים ּובהּדברים אלקּות, לעניני נתּון ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹיהיה
ּבניו ּולהדרי מצוה לעׂשֹות ׁשּיּוכל אלקית ּכּונה ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתהיה
ׁשּיהיה היינּו אחד ה' ּגּלּוי ממׁשי זה ידי ועל ה', ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבדר

ּבעֹולם. אלקּות ֱִָָֹּגּלּוי

הקׁשהÔÈÚ‰Âה) ּבּזהר והלא*ּדהּנה עּתה ראּו מהּו ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ
מהּו ּכן ואם לעתיד על קאי הּוא אני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָאני
אני, ּפעמים ב' ענין מהּו ּתחּלה להבין וצרי עּתה, ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָראּו
ּומהּו ה', אני ּוכמֹו אני אחת ּפעם נאמר עכׁשו ְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָׁשהרי
והּמׁשמעּות אני, ּפעמים ב' נאמר לעתיד ּדעל ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָענין
אני אני ענין ׁשּזה אני ּפעמים דב' התחּברּות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָׁשּיהיה
אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני הן אני, ּפעמים ב' והּנה ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַָהּוא,
אני ּפעמים ב' יהיה ּדלעתיד ענין מהּו להבין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָָָוצרי

ההפרׁש ׁשרׁש ּבקצרה להקּדים ויׁש ּבין*ּובהתחּברּות. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּוא עדן ּדגן הּתחּיה, עֹולם היינּו הּבא ועֹולם עדן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּגן
ּבגן מדרגֹות חּלּוקי ויׁש ּגּופים, ּבלא הּנׁשמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹּתענּוג
רּבּוי ׁשּיׁש הגם הּתחּתֹון, עדן וגן העליֹון עדן ּגן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָעדן,

ולא הּזה ּבעֹולם לא מנּוחה להם אין חכמים ּדתלמידי וכּנ"ל עדן ּבגן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹמדרגֹות
מדרגֹות ב' הן ּבכללּות מקֹום מּכל חיל, אל מחיל ילכּו ׁשּנאמר הּבא ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם
יׁש אחד ּובכל ּדאתּגליא, ועלמא ּדאתּכסיא עלמא עלּֿדר מּזֹו זֹו מחּלקֹות ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשהן
זֹוכים ואינם הּתחּתֹון עדן ּבגן הן ׁשּלהם העלּיֹות ׁשּכל נׁשמֹות ויׁש מדרגֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכּמה
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CcÏÚ BfÓ BÊ ˙B˜lÁÓ¿À»ƒ«∆∆

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚעולם=] »¿»¿ƒ¿«¿»
ÈÏb˙‡c‡המכוסה] ‡ÓÏÚÂ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

המגולה] ‡Á„[=עולם ÏÎe ,¿»∆»
LÈÂ ,˙B‚„Ó ‰nk LÈ≈«»«¿≈¿≈
˙BiÏÚ‰ ÏkL ˙BÓL¿»∆»»¬ƒ
Ô„Ú Ô‚a Ô‰ Ì‰lL∆»∆≈¿«≈∆
Ô‚Ï ÌÈÎBÊ ÌÈ‡Â ÔBzÁz‰««¿¿≈»ƒ¿«
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הּבא ועֹולם עצמּה. ּבפני מדרגה היא ּכי העליֹון עדן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלגן
חלק להם יׁש יׂשראל ּכל ּוכמאמר אחת מדרגה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיא

מחּפתֹו נכוה ואחד אחד ׁשּכל הגם הּבא, ׁשל*לעֹולם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּכמֹו ולא אחת מדרגה הּוא ּבכללּות מקֹום מּכל ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹחברֹו,
יהיה הּבא ועֹולם ּכּנ"ל, מדרגֹות ב' ׁשהּוא עדן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָּגן
ׁשהן נׁשמֹות לּמה להבין וצרי ּדוקא. ּבגּופים ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלנׁשמֹות
יצטרכּו ּומׁשה, ּכהאבֹות ׁשנה אלפים מג' יֹותר עדן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבגן
יתּבר מּלפניו ּכזאת היה לּמה ּבגּופים ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֹלהתלּבׁש
ּכ ּכל הּתענּוג יקר ּומה ּבגּופים, ויתלּבׁשּו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיחזרּו
ּגן ּדהּנה הענין א ּבגּוף. להתלּבׁש זה ּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּכדאי
ּברּוחנּיּות, ההלכֹות ּבלּמּוד הּנׁשמֹות ּתענּוג הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָעדן
והּמחליף ּבטּלית אֹוחזין ׁשנים ׁשּלמּטה ההלכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָּדאֹותן
מהּות ּומּׂשיגים ּברּוחנּיּות ׁשם לֹומדים ּבחמֹור, ְְֲִִִִַַַָָָָּפרה
ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשכינה מּזיו ׁשּנהנים וזהּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּדבר,

עדן*אחר ּדגן והּגּלּוי קץ אין עד נפלא ּתענּוג זה והרי . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשּלמּטה ידי ׁשעל למּטה הּתֹורה לּמּוד ידי על ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוא
הּתֹורה והּׂשגת ללּמּוד זֹוכים זה ידי על ּבּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעֹוסקים

ּוכמאמר עדן ּבידֹו*ּבגן ותלמּודֹו לכאן ׁשּבא מי אׁשרי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּדגן הּגּלּוי הּוא זה ידי על הּזה ּבעֹולם ׁשּלמד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלּמּודֹו
הּברּורים ידי על הּוא ּדלעתיד הּגּלּוי אמנם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָעדן.
מהּברּורים אם ּכי לבד הּתֹורה מעסק לא והינּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלמּטה,
הּמצֹות מּמעׂשה ּבמצֹות וכן הּתֹורה, ּבכח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשּמברר
יֹום נקרא ולכן זה. ידי על ׁשּמתּבררים ּגׁשמּיים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבדברים
ׁשׁשת הקּדמת ידי על הּוא ּדׁשּבת ׁשהּגּלּוי ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּכּלֹו

ׁשּטרח ּדמי החֹול והינּוּבע*ימי ּבׁשּבת יאכל ׁשּבת רב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו החֹול ימי ּבׁשׁשת הּברּורים עבֹודת ידי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָעל
ׁשּכּלֹו יֹום ּדלעתיד הּגּלּוי ּוכמֹו גֹו' ּתעבד ימים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשׁשת
כּו'. ׁשנין אלפי ּדׁשית הּברּורים ּגמר לאחר הּוא ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָׁשּבת
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ואילך]. שנג ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר [אג"ק א.פי"ב נד, שמות תו"א וראה א. נ, פסחים :     משנה :

א. ג, ע"ז תמיד. סוף

    
‡È‰ ‡a‰ ÌÏBÚÂ .ÓÚ ÈÙa ‰‚„Ó ‡È‰ Èk BÈÏÚ‰ „Ú≈∆»∆¿ƒƒ«¿≈»ƒ¿≈«¿»¿»«»ƒ
,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ Ï‡È Ïk Ó‡ÓÎe ˙Á‡ ‰‚„Ó«¿≈»««¿«¬«»ƒ¿»≈≈»∆≈∆¿»«»

B˙ÁÓ ‰ÂÎ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Ì‚‰*BÁ ÏLבעולם כלומר ¬«∆»∆»¿∆»ƒ¿∆≈À»∆¬≈
בעולם שגם רואים כן ואם חברו של במחיצתו להיכנס יכול אחד אין הבא

דרגות ישנן ÌB˜Óהבא ÏkÓ ,ƒ»»
‰‚„Ó ‡e‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿≈»

˙Á‡מכל כי מבואר בחסידות ««
הבא בעולם הדרגות כל מקום

ניכר שיהיה חלק שם ואין שוות

מחבירו BÓkבחשיבותו ‡ÏÂ¿…¿
˙B‚„Ó ' ‡e‰L „Ú b«≈∆∆«¿≈
‰È‰È ‡a‰ ÌÏBÚÂ ,Ï"pk««¿»«»ƒ¿∆
.‡˜Âc ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏƒ¿»¿ƒ«¿»
‰nÏ È‰Ï ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ»»
„Ú ‚a ‰L ˙BÓL¿»∆≈¿«≈∆
‰L ÌÈÙÏ‡ '‚Ó ˙BÈ≈ƒ¬»ƒ»»
eÎÈ ,‰LÓe ˙B‡‰k¿»»…∆ƒ¿»¿
‰nÏ ÌÈÙe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ»»
a˙È ÂÈÙlÓ ˙‡Êk ‰È‰»»»…ƒ¿»»ƒ¿»≈
eLaÏ˙ÈÂ eÊÁL∆«¿¿¿ƒ¿«¿
˜È ‰Óe ,ÌÈÙe‚a¿ƒ«…∆
È‡„kL k Ïk ‚eÚ‰««¬»»∆¿«
LaÏ˙‰Ï ‰Ê ÏÈLaƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
b ‰p‰c ÈÚ‰ ‡ .e‚a¿«»ƒ¿»¿ƒ≈«
˙BÓLp‰ ‚eÚ ‡e‰ „Ú≈∆«¬«¿»
˙BÎÏ‰‰ „enÏa¿ƒ«¬»
˙B‡c ,˙eÁea¿»ƒ¿»

‰hÓlL ˙BÎÏ‰‰כמו «¬»∆¿«»
˙Èla ÈÊÁB‡ ÌÈLוכל ¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ

וכולה מצאתיה, "אני טוען אחד

טענת טוען מהם שאחד שלי",

‰שקר ÈÏÁn‰Â¿««¬ƒ»»
BÓÁaשילדה טוען אחד וכל «¬

ברשותו ÌÈ„ÓBÏהפרה ,¿ƒ
אלו עדןÌLהלכות בגן »

˙e‰Ó ÌÈ‚ÈOÓe ˙eÁea¿»ƒ«ƒƒ«
c‰שענינה) ראיה בדוגמת «»»

שעצם גמורה) וודאות התאמתות

מצ שהוא כמו הדבר האדםמהות לעיני ומתגלה "בא" עצמו, e‰ÊÂד מה, ¿∆
השכינה" מזיו ונהנים יושבים "צדיקים חז"ל ÂÈfÓשאמרו ÌÈ‰pL ,∆∆¡ƒƒƒ

‰ÈÎ‰משיג כאשר דווקא היא נברא אצל והתענוג ההנאה שלימות כי «¿ƒ»

הדבר ‡Áמהות ÌB˜Óa e˙kL BÓk*‡ÏÙ ‚eÚ ‰Ê È‰Â . ¿∆»¿»«≈«¬≈∆«¬ƒ¿»
‰hÓÏ ‰B‰ „enÏ È„È ÏÚ ‡e‰ „Ú ‚c Èelb‰Â ˜ È‡ „Ú«≈≈¿«ƒ¿«≈∆«¿≈ƒ«»¿«»
„enÏÏ ÌÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚ ‰Ba ÌÈ˜BÚ ‰hÓlL È„È ÏÚL∆«¿≈∆¿«»¿ƒ«»«¿≈∆ƒ¿ƒ

˙‚O‰ÂמהותÓ‡ÓÎe „Ú ‚a ‰B‰*‡ÎÏ ‡aL ÈÓ ÈL‡ ¿«»««»¿«≈∆¿«¬««¿≈ƒ∆»¿»
B„enlL B„Èa B„eÓÏ˙Â¿«¿¿»∆ƒ
ÏÚ ‰f‰ ÌÏBÚa „ÓlL∆»«»»«∆«

‡e‰ ‰Ê È„Èל ‰Èelbזוכה ¿≈∆«ƒ
Èelb‰ ÌÓ‡ .„Ú ‚c¿«≈∆»¿»«ƒ
È„È ÏÚ ‡e‰ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ«¿≈
eÈ‰Â ,‰hÓlL ÌÈea‰«≈ƒ∆¿«»¿«¿
Èk „Ï ‰B‰ ˜ÚÓ ‡Ï…≈≈∆«»¿«ƒ
nL ÌÈea‰Ó Ì‡ƒ≈«≈ƒ∆¿»≈
˙BÓa ÎÂ ,‰B‰ ÁÎa¿…««»¿≈¿ƒ¿
ÌÈ„a ˙Bn‰ ‰ÚnÓƒ«¬≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÏÚ ÌÈa˙nL ÌÈÓLb«¿ƒƒ∆ƒ¿»¿ƒ«

‰Ê È„Èמלובש גשמי דבר בכל ¿≈∆
אלוקי ניצוץ 'גלות') של (באופן

האדם וכאשר אותו, המחיה

או גשמי, בדבר מצוה מקיים

לשם התורה בכוח בו משתמש

זה ניצוץ הוא מוציא אזי שמים,

בגשמיות והגלות ההסתר מן

ומעלהו ומחזירו העולם

˜‡לקדושה ÎÏÂ (לעתיד. ¿»≈ƒ¿»
aL˙לבוא) BlkL ÌBÈ∆À«»

ÏÚ ‡e‰ ˙aLc Èelb‰L∆«ƒ¿«»«
ÈÓÈ ˙LL ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»«≈∆¿≈

ÁhL ÈÓc ÏBÁ‰*Úa «¿ƒ∆»«¿∆∆
eÈ‰Â ˙aLa ÏÎ‡È ˙aL«»…«¿«»¿«¿
ÌÈea‰ ˙„BÚ È„È ÏÚ«¿≈¬««≈ƒ
BÓÎe ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa¿≈∆¿≈«¿
„Ú ÌÈÓÈ ˙LL e˙kL∆»≈∆»ƒ«¬…
החול ימי בששת מצווה יהודי

עניני עם תורה פי על להתעסק

פרנסה כמו והגשמיות החול

עבודת היא זו (שעבודה וכדומה

הנעלים הגילויים וכל הבירורים)

זו עבודה בכוח באים שבת של

„È˙ÚÏc Èelb‰ BÓÎe 'B‚(השביעי האלף נקרא לבוא לעתיד של (הזמן ¿«ƒƒ¿»ƒ
ÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈLc ÌÈea‰ Ób Á‡Ï ‡e‰ ˙aL BlkL ÌBÈ∆À«»¿««¿««≈ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ

הגלות] זמן שנות אלפי eÎ'.[=ששת
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יג  

הּבא ועֹולם עצמּה. ּבפני מדרגה היא ּכי העליֹון עדן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלגן
חלק להם יׁש יׂשראל ּכל ּוכמאמר אחת מדרגה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיא

מחּפתֹו נכוה ואחד אחד ׁשּכל הגם הּבא, ׁשל*לעֹולם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּכמֹו ולא אחת מדרגה הּוא ּבכללּות מקֹום מּכל ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹחברֹו,
יהיה הּבא ועֹולם ּכּנ"ל, מדרגֹות ב' ׁשהּוא עדן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָּגן
ׁשהן נׁשמֹות לּמה להבין וצרי ּדוקא. ּבגּופים ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלנׁשמֹות
יצטרכּו ּומׁשה, ּכהאבֹות ׁשנה אלפים מג' יֹותר עדן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבגן
יתּבר מּלפניו ּכזאת היה לּמה ּבגּופים ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֹלהתלּבׁש
ּכ ּכל הּתענּוג יקר ּומה ּבגּופים, ויתלּבׁשּו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיחזרּו
ּגן ּדהּנה הענין א ּבגּוף. להתלּבׁש זה ּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּכדאי
ּברּוחנּיּות, ההלכֹות ּבלּמּוד הּנׁשמֹות ּתענּוג הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָעדן
והּמחליף ּבטּלית אֹוחזין ׁשנים ׁשּלמּטה ההלכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָּדאֹותן
מהּות ּומּׂשיגים ּברּוחנּיּות ׁשם לֹומדים ּבחמֹור, ְְֲִִִִַַַָָָָּפרה
ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשכינה מּזיו ׁשּנהנים וזהּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּדבר,

עדן*אחר ּדגן והּגּלּוי קץ אין עד נפלא ּתענּוג זה והרי . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשּלמּטה ידי ׁשעל למּטה הּתֹורה לּמּוד ידי על ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוא
הּתֹורה והּׂשגת ללּמּוד זֹוכים זה ידי על ּבּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעֹוסקים

ּוכמאמר עדן ּבידֹו*ּבגן ותלמּודֹו לכאן ׁשּבא מי אׁשרי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּדגן הּגּלּוי הּוא זה ידי על הּזה ּבעֹולם ׁשּלמד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלּמּודֹו
הּברּורים ידי על הּוא ּדלעתיד הּגּלּוי אמנם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָעדן.
מהּברּורים אם ּכי לבד הּתֹורה מעסק לא והינּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלמּטה,
הּמצֹות מּמעׂשה ּבמצֹות וכן הּתֹורה, ּבכח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשּמברר
יֹום נקרא ולכן זה. ידי על ׁשּמתּבררים ּגׁשמּיים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבדברים
ׁשׁשת הקּדמת ידי על הּוא ּדׁשּבת ׁשהּגּלּוי ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּכּלֹו

ׁשּטרח ּדמי החֹול והינּוּבע*ימי ּבׁשּבת יאכל ׁשּבת רב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו החֹול ימי ּבׁשׁשת הּברּורים עבֹודת ידי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָעל
ׁשּכּלֹו יֹום ּדלעתיד הּגּלּוי ּוכמֹו גֹו' ּתעבד ימים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשׁשת
כּו'. ׁשנין אלפי ּדׁשית הּברּורים ּגמר לאחר הּוא ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָׁשּבת
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     .א עה, ב"ב חלק. ר"פ סנהדרין :   החסידות לימוד קונטרס שם. וככה המשך ראה :

ואילך]. שנג ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר [אג"ק א.פי"ב נד, שמות תו"א וראה א. נ, פסחים :     משנה :

א. ג, ע"ז תמיד. סוף
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‰‚„Ó ‡e‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿≈»
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יד      

ונעׂשהp‰c‰ו) הּכלים ּבׁשבירת נפל העליֹון מּתענּוג ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
עקיבא ורּבי ּגמליאל ורּבן ּגׁשמּיים, ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּתענּוגים

ּכר רּבי*ּכׁשראּו ּבכה, ּגמליאל רּבן רֹומי, ׁשל ּגדֹול ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
העליֹון ּתענּוג מירידת ּבכה ּגמליאל רּבן ׂשחק, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעקיבא
לעֹוברי אם ׂשחק, עקיבא ורּבי ,ּכ ּכל למּטה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּירד
והּוא וכּמה. ּכּמה אחת על רצֹונֹו לעֹוׁשי ,ּכ ְְְְְֵַַַַַָָָרצֹונֹו
ׁשם את קרבי וכל ׁשאֹומרים ּוכמֹו העליֹון ּתענּוג ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹּפסלת

מלאכים ׁשּיׁש את*קדׁשֹו ׁשּמבררים קרבים ׁשּנקראים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהּמבחר הּמאכל את ׁשּמבררים הּקרבים ּוכמֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשפע.
כן ּכמֹו לחּוץ. נדחה והּפסלת ולב לּמח חּיּות ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹנעׂשה
הּׁשפע את מבררים הם הרי קרבים הּנקראים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמלאכים
וכן ּגׁשמּיים, ּתענּוגים ונעׂשה לחּוץ נדחה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשהּפסלת
לעלֹות ׁשּיּוכל מה מתּבררים ּכן ּגם ׁשּלמּטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָההעלאֹות
ּבהּסּלם ויֹורדים עֹולים אלקים מלאכי ענין והּוא ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַָֹֻכּו'

אחר ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּותפּלה ונׁשמֹות*ּבּתֹורה , ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
העליֹון, הּתענּוג ּפסלת את מבררים למּטה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל
הּתענּוגים את לברר למּטה הּנׁשמֹות ירידת הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשעלֿזה
יתרֹון נעׂשה זה ידי ועל ּבאלקּות נכללים ׁשּיהיּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּגׁשמּיים
זה ידי על ׁשּמאיר החׁש מּתֹו הּוא אֹור ּדיתרֹון ְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹאֹור
ׁשּזהּו עלמין. ּכל הּסֹובב אֹורֿאיןֿסֹוף ּבחינת ְְִִִֵֵֶֶַַָָּגּלּוי
עדן ּדגן ּדהּגּלּוי הּבא. לעֹולם עדן ּגן ּבין ההפרׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכללּות

חּלּוקיהּו ּבזה יׁש ולכן עלמין ּכל ממּלא מּבחינת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָא
ּבחינת הּוא עלמין ּכל ּדממּלא וכּידּוע ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָמדרגֹות
עלמין ּכל ּדממּלא ּדהאֹור ׁשּזהּו ולהיֹות כּו' ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהתחּלקּות
נפלא ּתענּוג זה הרי הּמהּות, ּגּלּוי ּובבחינת ּבגּלּוי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמאיר

ּדלידינא ּומּוטב ּכל*מאד ׁשּכדאי ּדאתי לעלמא וליתי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
וידּוע ּגיהּנם ּבער*יּסּורי אינם ׁשנה ע' אּיֹוב ּדיּסּורי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

יּסּורי ּכל ּכדאי מקֹום ּומּכל אחת, ׁשעה ּגיהּנם ְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹיּסּורי
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 .שמו ע' שם בתו"ח תצוה. ור"פ בשלח ר"פ תו"א ראה מכות. סוף :     ראה א. קג, תהלים :

ועוד. ד]. [מא, פ"ב הנסכים ענין ד"ה שלח פ' שם צו. ר"פ לקו"ת       .יב כח, בראשית :

.([80 ע' תש"ח [סה"מ נב (קונטרס תש"ח ויחלום רד"ה ראה ,א] פ"ב ראו ד"ה בשלח לקו"ת ראה ב. טו, חגיגה :

ע"ד]. פי"ב.ריש באגה"ת הובא לאיוב הרמב"ן הקדמת :

    
ÌÈÏk‰ ˙ÈLa ÏÙ ÔBÈÏÚ‰ ‚eÚÓ ‰p‰c Âגרמה זו שבירה ¿ƒ≈ƒ«¬»∆¿»«ƒ¿ƒ««≈ƒ
ממדרגתו שירד התוהו מעולם הקדושה ניצוצות מהםÚÂ‰נפילת ¿«¬»

Ck e‡Lk ‡È˜Ú ÈaÂ Ï‡ÈÏÓb ÔaÂ ,ÌÈiÓLb ÌÈ‚eÚ* «¬ƒ«¿ƒƒ¿«»«¿ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»¿∆»¿»
ÈÓB ÏL ÏB„bגשמיים ותענוגים טוב כל Îa‰מלאה Ï‡ÈÏÓb Ôa »∆ƒ«»«¿ƒ≈»»

Ôa ,˜Á ‡È˜Ú Èa«ƒ¬ƒ»»««»
˙„ÈÈÓ ‰Îa Ï‡ÈÏÓb«¿ƒ≈»»ƒƒ«
„iL ÔBÈÏÚ‰ ‚eÚ«¬»∆¿∆»«
ÈaÂ ,Ck Ïk ‰hÓÏ¿«»»»¿«ƒ
ÈBÚÏ Ì‡ ,˜Á ‡È˜Ú¬ƒ»»«ƒ¿¿≈

BBשל מהפסולת שמקבלים ¿
העליון ÈLBÚÏהתענוג ,Ck»¿≈

‰k ˙Á‡ ÏÚ BB¿««««»
‚eÚ ˙Ï ‡e‰Â .‰ÎÂ¿«»¿¿…∆«¬

ÔBÈÏÚ‰הזה עולם תענוגי שכל »∆¿
התענוג של הפסולת רק הינם

ÌÈÓB‡Lהעליון BÓÎe¿∆¿ƒ
BL„˜ ÌL ˙‡ È˜ ÏÎÂ¿»¿»«∆≈»¿

LiLלמעלהÌÈÎ‡ÏÓ* ∆≈«¿»ƒ
ÌÈ˜ ÌÈ‡˜pL∆ƒ¿»ƒ¿»«ƒ
.ÚÙM‰ ˙‡ ÌÈL∆¿»¿ƒ∆«∆«

ÌÈ‰ BÓÎe(הקיבה) ¿«¿»«ƒ
‡˙שבאדם ÌÈL∆¿»¿ƒ∆

‰Ú Á‰L ÏÎ‡‰««¬»∆«À¿»«¬∆
˙Ï‰Â ÏÂ ÁÏ ˙eiÁ««…«¿≈¿«¿…∆
ÔÎ BÓk .eÁÏ ‰Á„ƒ¿∆«¿≈
ÌÈ‡˜p‰ ÌÈÎ‡Ï‰««¿»ƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈÓ Ì‰ È‰ ÌÈ¿̃»«ƒ¬≈≈¿»¿ƒ

ÚÙM‰ האלוקי‡˙ ∆«∆«
eÁÏ ‰Á„ ˙Ï‰L∆«¿…∆ƒ¿∆«

‰ÚÂממנוÌÈ‚eÚ ¿«¬∆«¬ƒ
ÔÎÂ ,ÌÈiÓLbמלאכים ישנם «¿ƒƒ¿≈
להעלות «¬»»‰‰B‡ÏÚ˙שתפקידם

‰hÓlLשמבררים מהבירורים ∆¿«»
במצוות וכן התורה בכוח ישראל

שעל גשמיים, בדברים הנעשות

זה ÌÈa˙Óידי Ôk Ìb«≈ƒ¿»¿ƒ
הקדושה ÏÎeiLניצוצות ‰Ó«∆«

ÔÈÚ ‡e‰Â 'eÎ ˙BÏÚÏ«¬¿ƒ¿«
BÓÎe ‰lÙ˙e ‰Ba Ìl‰a ÌÈ„BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈ˜Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ«¿¬≈¡…ƒƒ¿¿ƒ¿«À»«»¿ƒ»¿

Á‡ ÌB˜Óa e˙kL*‰hÓÏ Ï‡È ˙BÓLÂ ש, ÌÈÓהם ∆»¿»«≈¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«»¿»¿ƒ

‡e‰ ‰ÊÏÚL ,ÔBÈÏÚ‰ ‚eÚ‰ ˙Ï ÈÈ„˙תכלית‡˙ ∆¿…∆««¬»∆¿∆«∆¿ƒ«
ÌÈÏÏÎ eÈ‰iL ÌÈiÓLb ÌÈ‚eÚ‰ ˙‡ Ï ‰hÓÏ ˙BÓLp‰«¿»¿«»¿»≈∆««¬ƒ«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
CBÓ ‡e‰ B‡ ÔB˙Èc B‡ ÔB˙È ‰Ú ‰Ê È„È ÏÚÂ ˙e˜Ï‡a∆¡…¿«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ
B‰ BÔÈ‡B‡ ˙ÈÁa Èelb ‰Ê È„È ÏÚ È‡L CLÁ‰«…∆∆≈ƒ«¿≈∆ƒ¿ƒ«≈«≈
˙eÏÏk e‰fL .ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒ∆∆¿»
Ô„Ú Ôb ÔÈa LÙ‰‰«∆¿≈≈«≈∆
Ô‚c Èelb‰c .‡a‰ ÌÏBÚÏ¿»«»¿«ƒ¿«
‡lÓÓ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ Ô„Ú≈∆ƒ¿ƒ«¿«≈
‰Êa LÈ ÔÎÏÂ ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒ¿»≈≈»∆
Úe„iÎÂ ˙B‚„Ó È˜elÁƒ≈«¿≈¿«»«
‡e‰ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓcƒ¿«≈»»¿ƒ

˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁaבחינת ¿ƒ«ƒ¿«¿
בחסידות נמשל עלמין כל ממלא

שהרי בגוף, המתלבשת לחיות

אופן לפי מתלבשת הנשמה חיות

החיות דומה דאינו האברים,

זה, שבאיבר לחיות זה שבאיבר

יש באיברים שיש השינוי דמצד

שהחיות ומאחר בחיות. שינוי גם

אופן לפי ומותאמת משתנה

מזגו לפי איבר כל האיברים,

תופס שהגוף מובן הרי ותכונתו,

בגינו ונפעלת החיות לגבי מקום

דומה (שאינו בחיות חלוקה

שברגל לחיות בראש החיות

e‰fLוכדומה) ˙BÈ‰ÏÂ 'eÎ¿ƒ¿∆∆
Ïk ‡lÓÓc B‡‰c¿»ƒ¿«≈»
Èel‚a È‡Ó ÔÈÓÏÚ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
,˙e‰‰ Èelb ˙ÈÁeƒ¿ƒ«ƒ««
„‡Ó ‡ÏÙ ‚eÚ ‰Ê È‰¬≈∆«¬ƒ¿»¿…

‡È„ÈÏc eÓe*È˙ÈÏÂ »¿ƒ«¿»¿≈ƒ
È˙‡c ‡ÓÏÚÏלו [=מוטב ¿»¿»¿»ƒ

שיצא אבוי' בן (אלישע לאחר

בבית אותו שידונו רעה) לתרבות

תחילה, לגיהנם מעלה של דין

כדי עוונותיו, יתמרקו ושם

להיכנס ראוי יהיה כן שאחרי

תורתו] בזכות הבא לעולם

Úe„ÈÂ Ìp‰Èb ÈeÈ Ïk È‡„kL*ÌÈ‡ ‰L 'Ú Bi‡ ÈeÈc ∆¿«»ƒ≈≈ƒ…¿»«¿ƒ≈ƒ»»≈»
ÈeÈ CÚaב Ïkהנפש È‡„k ÌB˜Ó ÏkÓe ,˙Á‡ ‰ÚL Ìp‰Èb ¿∆∆ƒ≈≈ƒ…»»««ƒ»»¿«»
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אפילּו עדןּגיהּנם ּגן ׁשּכן וכל הּתחּתֹון עדן ּגן ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מקֹום ּומּכל קץ. אין עד נפלא ענג ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהעליֹון
הּוא הּגּלּוי ולכן עלמין. ּכל ממּלא ּבחינת ּגּלּוי זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
הּוא עלמין ּכל ּדממּלא להיֹות ּגּופים, ּבלא לנׁשמֹות ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹרק
האֹור, ער לפי להיֹות צרי ׁשהּכלי ּבכלי, אֹור ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָּבחינת
אפן ׁשּלפי אֹו האֹור, אפן הּוא הּכלי אפן לפי ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָֹֹֹואם
ּדבאמת הּכלי, מציאּות התהּוּות הּוא והּגּלּוי ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָהאֹור

אחר ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו אמת אי*ׁשניהם הרי , ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַָָ
את לקּבל ראּויה ׁשּתהא הּכלי להיֹות צרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה
עלמין, ּכל ּדממּלא האֹור לגּלּוי ּכלי אינֹו והּגּוף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהאֹור,
עֹולם אבל ּגּופים, ּבלא לנׁשמֹות הּוא הּגּלּוי ּכן ְְְֲִִִֵַַָָָֹועל
יׁש לא ׁשּׁשם עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ּגּלּוי הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹהּבא
והגם אחת, מדרגה רק הּוא לכן מדרגֹות ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָהתחּלקּות
ּבמּקיפים ּגם ּכי זהּו חברֹו, ׁשל מחּפתֹו נכוה אחד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכל
מדרגה הּוא הּכל מקֹום ּומּכל ּפרטּיים, מּקיפים ְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹיׁש
מעלה התחּלקּות יׁש עלמין ּכל ּדבממּלא וכּידּוע ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָאחת.
ׁשּבגן וזהּו מעלתן, ּובעצם ּבמדריגתן ׁשּמחּלקים ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּומּטה
ּכל סֹובב ּבחינת ּכן ּׁשאין מה ותחּתֹון, עליֹון יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָעדן
ּבעצם מקֹום מּכל ּפרטּיים, מּקיפים ׁשּיׁש הגם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָעלמין
אחר. ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו אחד מהּות זה הרי ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּותם

ּבגּו לנׁשמֹות ּדוקא יהיה הּבא ּדעֹולם מּׁשּוםוהּגּלּוי פים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
עלה מעׂשה ּדסֹוף ּדוקא ּבסֹופן ּתחּלתן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָּדנעּוץ
הּיׁש ּבמציאּות הּוא הּכּונה ּדתכלית ּתחּלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבמחׁשבה
לֹו יׁש הּגׁשמי הּיׁש ּכן ועל לאין, הּיׁש ּבּטּול ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַׁשּיהיה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו עלמין ּכל ּדסֹובב להּבחינה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָׁשּיכּות
ולכן מלכּות, לבּוׁש ּדיביאּו ּבהּבאּור אחר ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָּבמקֹום
ּבגּופים, לנׁשמֹות למּטה ּדוקא יהיה ּדלעתיד ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּגּלּוי
ּתקּבל והּנׁשמה הּגּוף, אל יהיה הּגּלּוי עּקר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָואּדרּבא
הּמתחיל ּבדּבּור ּבאֹור ּׁשּכתּוב מה ועּין הּגּוף ידי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָעל

רל"ז. נח ּתֹולדֹות ְֵֶַֹאּלה
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   .[ואילך קנב ע' תרנ"ז [סה"מ תרנ"ז כחתן והוא ד"ה ראה :

    
Ô„Ú Ôb ÔkL ÏÎÂ ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ôb ÏÈLa eÏÈÙ‡ Ìp‰Èb ÈeÈƒ≈≈ƒ…¬ƒƒ¿ƒ«≈∆««¿¿»∆≈«≈∆
È‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ˜ ÔÈ‡ „Ú ‡ÏÙ ‚Ú ‡e‰L ÈÓ ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿≈∆…∆ƒ¿»«≈≈ƒ»»¬≈
˜ ‡e‰ Èelb‰ ÔÎÏÂ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa Èelb ‰Ê∆ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿»≈«ƒ«

Ïa ˙BÓLÏ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓc ˙BÈ‰Ï ,ÌÈÙeb ‡ ƒ¿»¿…ƒƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ¿ƒ«
Èˆ ÈÏk‰L ,ÈÏÎa B‡ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ

B‡‰ Ú ÈÙÏ ˙BÈ‰Ïעל ƒ¿¿ƒ∆∆»
המתלבשת הנשמה חיות דרך

‡ÔÙבגוף ÈÙÏ Èk Ì‡Â ,¿ƒƒ¿ƒ…∆
B‡ ,B‡‰ ÔÙ‡ ‡e‰ ÈÏk‰«¿ƒ…∆»
Èelb‰Â B‡‰ ÔÙ‡ ÈÙlL∆¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ
Ì‰ÈL ˙Ó‡c ,ÈÏk‰«¿ƒ¿∆¡∆¿≈∆
e˙kL BÓÎe ˙Ó‡¡∆¿∆»

Á‡ ÌB˜Óa*È‡ È‰ , ¿»«≈¬≈≈
ÈÏk‰ ˙BÈ‰Ï Èˆ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿ƒ
˙‡ Ïa˜Ï ‰Èe‡ ‡‰zL∆¿≈¿»¿«≈∆

Â ,B‡‰ש הגשמי‰Ûebמכיון »¿«
ÈÏk BÈ‡ומתאים ראוי ≈¿ƒ

B‡‰ Èel‚Ïהאלוקי ¿ƒ»
ÏÚÂ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓcƒ¿«≈»»¿ƒ¿«
˙BÓLÏ ‡e‰ Èelb‰ Ôk≈«ƒƒ¿»

ÌÈÙeb ‡Ïaהנשמה רק כי ¿…ƒ
את להכיל יכולה האלוקית

ממלא בחינת של האלוקי הגילוי

ראוי כלי היותה בשל עלמין כל

והגילוי. האור אופן לפי ומתאים

גס הגשמי הגוף חומר משא"כ

זה גילוי ÌÏBÚמלהכיל Ï‡ ,¬»»
˙ÈÁa Èelb ‡e‰ ‡a‰«»ƒ¿ƒ«
ÌML ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ≈»»¿ƒ∆»
˙e˜lÁ˙‰ LÈ ‡Ï…≈ƒ¿«¿

˙B‚„Óכל סובב בחינת «¿≈
הנפש לחיות נמשלת עלמין

הגוף באברי מתלבשת שאינה

כח דרך (על 'פנימי' בדרך

באוזן השמיעה כח בעין, הראיה

כח כדוגמת אם כי בזה) וכיוצא

בכל מקיף בדרך המצוי הרצון

בשווה ˜האברים ‡e‰ ÔÎÏ»≈«
ÏkL Ì‚‰Â ,˙Á‡ ‰‚„Ó«¿≈»«««¬«∆»
ÏL B˙ÁÓ ‰ÂÎ „Á‡∆»ƒ¿∆≈À»∆

ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÌÈi ÌÈÙÈÓ LÈ ÌÈÙÈÓa Ìb Èk e‰Ê ,BÁ¬≈∆ƒ«¿«ƒƒ≈«ƒƒ¿»ƒƒƒ»»
LÈ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓc Úe„iÎÂ ˙Á‡ ‰‚„Ó ‡e‰ Ïk‰«…«¿≈»««¿«»«¿ƒ¿«≈»»¿ƒ≈

ÌˆÚe Ô˙‚È„Óa ÌÈ˜lÁL ‰hÓe ‰ÏÚÓ ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿«¿»«»∆¿À»ƒ¿«¿≈»»¿∆∆
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚ LÈ Ô„Ú Ô‚aL e‰ÊÂ ,Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿∆∆¿«≈∆≈∆¿¿«¿«∆≈≈
ÏkÓ ,ÌÈi ÌÈÙÈÓ LiL Ì‚‰ ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»¿ƒ¬«∆≈«ƒƒ¿»ƒƒƒ»
ÌB˜Óa e˙kL BÓÎe „Á‡ ˙e‰Ó ‰Ê È‰ Ì˙e‰Ó ÌˆÚa ÌB˜Ó»¿∆∆«»¬≈∆«∆»¿∆»¿»
ÌÏBÚc Èelb‰Â Á‡«≈¿«ƒ¿»

‡a‰התחיה È‰È‰בעולם «»ƒ¿∆
ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏ ‡˜Âc«¿»ƒ¿»¿ƒ
Ô˙lÁz eÚc ÌeMÓƒ¿»¿ƒ»»

‡˜Âc ÔÙBÒaשהתחילה - ¿»«¿»
נמצאת מהראש) למעלה (שהיא

ÛÂÒערוך לאין מרובה במידה

בראש מאשר ¿ÛBÒcיותר
‰NÚÓבדברים המצוות קיום «¬∆

ישראל, שמקיימים גשמיים

מרוממות בגופים, נשמות

זה וענין העולם. את ומזככות

‰lÁz ‰LÁÓa ‰ÏÚ»»¿«¬»»¿ƒ»
‡e‰ ‰Âek‰ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ««»»

Li‰ ˙e‡ÈˆÓaשאין (תחתון ƒ¿ƒ«≈
ממנו) למטה ∆¿È‰iL∆ƒ‰תחתון

ÔÈ‡Ï Li‰ Ïehaתכלית ƒ«≈¿«ƒ
העולמות כל בבריאת הכוונה

הזה, בעולם להקב"ה דירה היא

יתגלה ית' שעצמותו היינו

המרגישים בדברים דוקא וישכון

('יש'), כנפרדים עצמם Ì‰Âאת

של וביטולם (ל'אין') יתבטלו

ידי על נפעל לאלוקות הנבראים

הנעשות המעשיות המצוות קיום

נשמות ידי ועל גשמיים בדברים

גשמי ‰Liבגוף Ôk ÏÚÂ ,¿«≈«≈
˙eÎiL BÏ LÈ ÈÓLb‰««¿ƒ≈«»
Ïk BÒc ‰ÈÁa‰Ï¿«¿ƒ»¿≈»

ÔÈÓÏÚ'ה'יש זיכוך ידי שעל »¿ƒ
הוא שורשו בו מתגלה הגשמי

האמיתי e˙kLה'יש' BÓÎe¿∆»
e‡a‰a Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈¿«≈
,˙eÎÏÓ LeÏ e‡ÈÈc¿»ƒ¿«¿
‰È‰È „È˙ÚÏc Èelb‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆
˙BÓLÏ ‰hÓÏ ‡˜Âc«¿»¿«»ƒ¿»
Ú ‡ac‡Â ,ÌÈÙe‚a¿ƒ¿«¿«»ƒ«
‰Ó ÔiÚÂ Ûeb‰ È„È ÏÚ Ïa˜z ‰ÓLp‰Â Ûeb‰ Ï‡ ‰È‰È Èelb‰«ƒƒ¿∆∆«¿«¿»»¿«≈«¿≈«¿«≈«
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טו  

אפילּו עדןּגיהּנם ּגן ׁשּכן וכל הּתחּתֹון עדן ּגן ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מקֹום ּומּכל קץ. אין עד נפלא ענג ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהעליֹון
הּוא הּגּלּוי ולכן עלמין. ּכל ממּלא ּבחינת ּגּלּוי זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
הּוא עלמין ּכל ּדממּלא להיֹות ּגּופים, ּבלא לנׁשמֹות ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹרק
האֹור, ער לפי להיֹות צרי ׁשהּכלי ּבכלי, אֹור ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָּבחינת
אפן ׁשּלפי אֹו האֹור, אפן הּוא הּכלי אפן לפי ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָֹֹֹואם
ּדבאמת הּכלי, מציאּות התהּוּות הּוא והּגּלּוי ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָהאֹור

אחר ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו אמת אי*ׁשניהם הרי , ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַָָ
את לקּבל ראּויה ׁשּתהא הּכלי להיֹות צרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה
עלמין, ּכל ּדממּלא האֹור לגּלּוי ּכלי אינֹו והּגּוף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהאֹור,
עֹולם אבל ּגּופים, ּבלא לנׁשמֹות הּוא הּגּלּוי ּכן ְְְֲִִִֵַַָָָֹועל
יׁש לא ׁשּׁשם עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ּגּלּוי הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹהּבא
והגם אחת, מדרגה רק הּוא לכן מדרגֹות ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָהתחּלקּות
ּבמּקיפים ּגם ּכי זהּו חברֹו, ׁשל מחּפתֹו נכוה אחד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכל
מדרגה הּוא הּכל מקֹום ּומּכל ּפרטּיים, מּקיפים ְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹיׁש
מעלה התחּלקּות יׁש עלמין ּכל ּדבממּלא וכּידּוע ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָאחת.
ׁשּבגן וזהּו מעלתן, ּובעצם ּבמדריגתן ׁשּמחּלקים ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּומּטה
ּכל סֹובב ּבחינת ּכן ּׁשאין מה ותחּתֹון, עליֹון יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָעדן
ּבעצם מקֹום מּכל ּפרטּיים, מּקיפים ׁשּיׁש הגם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָעלמין
אחר. ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו אחד מהּות זה הרי ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּותם

ּבגּו לנׁשמֹות ּדוקא יהיה הּבא ּדעֹולם מּׁשּוםוהּגּלּוי פים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
עלה מעׂשה ּדסֹוף ּדוקא ּבסֹופן ּתחּלתן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָּדנעּוץ
הּיׁש ּבמציאּות הּוא הּכּונה ּדתכלית ּתחּלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבמחׁשבה
לֹו יׁש הּגׁשמי הּיׁש ּכן ועל לאין, הּיׁש ּבּטּול ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַׁשּיהיה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו עלמין ּכל ּדסֹובב להּבחינה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָׁשּיכּות
ולכן מלכּות, לבּוׁש ּדיביאּו ּבהּבאּור אחר ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָּבמקֹום
ּבגּופים, לנׁשמֹות למּטה ּדוקא יהיה ּדלעתיד ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּגּלּוי
ּתקּבל והּנׁשמה הּגּוף, אל יהיה הּגּלּוי עּקר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָואּדרּבא
הּמתחיל ּבדּבּור ּבאֹור ּׁשּכתּוב מה ועּין הּגּוף ידי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָעל

רל"ז. נח ּתֹולדֹות ְֵֶַֹאּלה
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   .[ואילך קנב ע' תרנ"ז [סה"מ תרנ"ז כחתן והוא ד"ה ראה :

    
Ô„Ú Ôb ÔkL ÏÎÂ ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ôb ÏÈLa eÏÈÙ‡ Ìp‰Èb ÈeÈƒ≈≈ƒ…¬ƒƒ¿ƒ«≈∆««¿¿»∆≈«≈∆
È‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ˜ ÔÈ‡ „Ú ‡ÏÙ ‚Ú ‡e‰L ÈÓ ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿≈∆…∆ƒ¿»«≈≈ƒ»»¬≈
˜ ‡e‰ Èelb‰ ÔÎÏÂ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa Èelb ‰Ê∆ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿»≈«ƒ«

Ïa ˙BÓLÏ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓc ˙BÈ‰Ï ,ÌÈÙeb ‡ ƒ¿»¿…ƒƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ¿ƒ«
Èˆ ÈÏk‰L ,ÈÏÎa B‡ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ

B‡‰ Ú ÈÙÏ ˙BÈ‰Ïעל ƒ¿¿ƒ∆∆»
המתלבשת הנשמה חיות דרך

‡ÔÙבגוף ÈÙÏ Èk Ì‡Â ,¿ƒƒ¿ƒ…∆
B‡ ,B‡‰ ÔÙ‡ ‡e‰ ÈÏk‰«¿ƒ…∆»
Èelb‰Â B‡‰ ÔÙ‡ ÈÙlL∆¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ
Ì‰ÈL ˙Ó‡c ,ÈÏk‰«¿ƒ¿∆¡∆¿≈∆
e˙kL BÓÎe ˙Ó‡¡∆¿∆»

Á‡ ÌB˜Óa*È‡ È‰ , ¿»«≈¬≈≈
ÈÏk‰ ˙BÈ‰Ï Èˆ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿ƒ
˙‡ Ïa˜Ï ‰Èe‡ ‡‰zL∆¿≈¿»¿«≈∆

Â ,B‡‰ש הגשמי‰Ûebמכיון »¿«
ÈÏk BÈ‡ומתאים ראוי ≈¿ƒ

B‡‰ Èel‚Ïהאלוקי ¿ƒ»
ÏÚÂ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓcƒ¿«≈»»¿ƒ¿«
˙BÓLÏ ‡e‰ Èelb‰ Ôk≈«ƒƒ¿»

ÌÈÙeb ‡Ïaהנשמה רק כי ¿…ƒ
את להכיל יכולה האלוקית

ממלא בחינת של האלוקי הגילוי

ראוי כלי היותה בשל עלמין כל

והגילוי. האור אופן לפי ומתאים

גס הגשמי הגוף חומר משא"כ

זה גילוי ÌÏBÚמלהכיל Ï‡ ,¬»»
˙ÈÁa Èelb ‡e‰ ‡a‰«»ƒ¿ƒ«
ÌML ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ≈»»¿ƒ∆»
˙e˜lÁ˙‰ LÈ ‡Ï…≈ƒ¿«¿

˙B‚„Óכל סובב בחינת «¿≈
הנפש לחיות נמשלת עלמין

הגוף באברי מתלבשת שאינה

כח דרך (על 'פנימי' בדרך

באוזן השמיעה כח בעין, הראיה

כח כדוגמת אם כי בזה) וכיוצא

בכל מקיף בדרך המצוי הרצון

בשווה ˜האברים ‡e‰ ÔÎÏ»≈«
ÏkL Ì‚‰Â ,˙Á‡ ‰‚„Ó«¿≈»«««¬«∆»
ÏL B˙ÁÓ ‰ÂÎ „Á‡∆»ƒ¿∆≈À»∆

ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÌÈi ÌÈÙÈÓ LÈ ÌÈÙÈÓa Ìb Èk e‰Ê ,BÁ¬≈∆ƒ«¿«ƒƒ≈«ƒƒ¿»ƒƒƒ»»
LÈ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓc Úe„iÎÂ ˙Á‡ ‰‚„Ó ‡e‰ Ïk‰«…«¿≈»««¿«»«¿ƒ¿«≈»»¿ƒ≈

ÌˆÚe Ô˙‚È„Óa ÌÈ˜lÁL ‰hÓe ‰ÏÚÓ ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿«¿»«»∆¿À»ƒ¿«¿≈»»¿∆∆
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚ LÈ Ô„Ú Ô‚aL e‰ÊÂ ,Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿∆∆¿«≈∆≈∆¿¿«¿«∆≈≈
ÏkÓ ,ÌÈi ÌÈÙÈÓ LiL Ì‚‰ ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»¿ƒ¬«∆≈«ƒƒ¿»ƒƒƒ»
ÌB˜Óa e˙kL BÓÎe „Á‡ ˙e‰Ó ‰Ê È‰ Ì˙e‰Ó ÌˆÚa ÌB˜Ó»¿∆∆«»¬≈∆«∆»¿∆»¿»
ÌÏBÚc Èelb‰Â Á‡«≈¿«ƒ¿»

‡a‰התחיה È‰È‰בעולם «»ƒ¿∆
ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏ ‡˜Âc«¿»ƒ¿»¿ƒ
Ô˙lÁz eÚc ÌeMÓƒ¿»¿ƒ»»

‡˜Âc ÔÙBÒaשהתחילה - ¿»«¿»
נמצאת מהראש) למעלה (שהיא

ÛÂÒערוך לאין מרובה במידה

בראש מאשר ¿ÛBÒcיותר
‰NÚÓבדברים המצוות קיום «¬∆

ישראל, שמקיימים גשמיים

מרוממות בגופים, נשמות

זה וענין העולם. את ומזככות

‰lÁz ‰LÁÓa ‰ÏÚ»»¿«¬»»¿ƒ»
‡e‰ ‰Âek‰ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ««»»

Li‰ ˙e‡ÈˆÓaשאין (תחתון ƒ¿ƒ«≈
ממנו) למטה ∆¿È‰iL∆ƒ‰תחתון

ÔÈ‡Ï Li‰ Ïehaתכלית ƒ«≈¿«ƒ
העולמות כל בבריאת הכוונה

הזה, בעולם להקב"ה דירה היא

יתגלה ית' שעצמותו היינו

המרגישים בדברים דוקא וישכון

('יש'), כנפרדים עצמם Ì‰Âאת

של וביטולם (ל'אין') יתבטלו

ידי על נפעל לאלוקות הנבראים

הנעשות המעשיות המצוות קיום

נשמות ידי ועל גשמיים בדברים

גשמי ‰Liבגוף Ôk ÏÚÂ ,¿«≈«≈
˙eÎiL BÏ LÈ ÈÓLb‰««¿ƒ≈«»
Ïk BÒc ‰ÈÁa‰Ï¿«¿ƒ»¿≈»

ÔÈÓÏÚ'ה'יש זיכוך ידי שעל »¿ƒ
הוא שורשו בו מתגלה הגשמי

האמיתי e˙kLה'יש' BÓÎe¿∆»
e‡a‰a Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈¿«≈
,˙eÎÏÓ LeÏ e‡ÈÈc¿»ƒ¿«¿
‰È‰È „È˙ÚÏc Èelb‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆
˙BÓLÏ ‰hÓÏ ‡˜Âc«¿»¿«»ƒ¿»
Ú ‡ac‡Â ,ÌÈÙe‚a¿ƒ¿«¿«»ƒ«
‰Ó ÔiÚÂ Ûeb‰ È„È ÏÚ Ïa˜z ‰ÓLp‰Â Ûeb‰ Ï‡ ‰È‰È Èelb‰«ƒƒ¿∆∆«¿«¿»»¿«≈«¿≈«¿«≈«
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טז      

אניe‰ÊÂז) ענין הּוא אני, ּפעמים ב' הּוא אני אני ¿∆ְְֲֲֲֲִִִִִִַָ
ּבחינת הּוא ראׁשֹון אני אחרֹון, ואני ְֲֲֲִִִִִַַַראׁשֹון
עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת אחרֹון ואני עלמין ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָסֹובב
ּולעתיד עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת אחת ּפעם אני ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָועכׁשו
עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ּגּלּוי היינּו אני ּפעמים ב' ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָיהיה
ּגּלּוי ׁשּיהיה היינּו אני ּפעמים ּדב' התחּברּות ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָויהיה
ּבחינת מעׂשה סֹוף ּבבחינת עלמין ּכל סֹובב ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּבחינת
עכׁשו הּוא לזה ׁשההכנה היינּו עּתה ראּו ואֹומר ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָמלכּות,
יהיה זה ידי על הּברּורים ּבענין עּתה העבֹודה ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשעל
ואֹופּנים ׂשרפים מענין זה ויּובן הּוא. אני אני *לעתיד ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ
ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף אי ׁשּמּׂשיגים קדֹוׁש אֹומרים ְְִִִִִֵֵֶֶַָָּדׂשרפים
ּדאימא הּבריאה ּבעֹולם הם ּדׂשרפים ּומבּדל, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֻקדֹוׁש
ּבחינת מּׂשיגים הם ּכן על ּבּכּורסיא מקּננא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָעילאה
ׁשאֹורֿאיןֿ ואי ּבלבד הארה ׁשהּוא אי ׁשּלהם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחּיּות
עֹומדים ׂשרפים וזהּו מהעֹולמֹות, ּומבּדל קדֹוׁש ְְְְִִֵֶָָָָָֻסֹוף
ׁשּלהם החּיּות את ׁשּמּׂשיגים מּפני אד' לׁשם לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמּמעל
ּבענין ה' ּפרק א' חלק ּבינֹונים ׁשל ּבספר ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּוכמֹו
מּׂשיג ּדכאׁשר ּומּקף מּקיף ּבבחינת ׁשהּוא הּתֹורה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָֻהלכֹות

הּדב ׁשהּדבראת הגם אֹותּה, מּקיף הּוא הרי הלכה ר ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָ
לגּבי ּבאיןֿער למעלה ׁשהיא הּתֹורה חכמת היא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהלכה
ּוכמֹו ּכׁשמׂשיגּה. אֹותּה מּקיף ׂשכלֹו מקֹום ּומּכל ְְְְִִִִִֶַַָָָָׂשכלֹו,

ׁשּמּׂשיגים מּפני ּבּׂשרפים הרי*כן ׁשּלהם החּיּות ּבחינת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּברעׁש הּקדׁש וחּיֹות והאֹופּנים לֹו, מּמעל עֹומדים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹהם
ּדׁשם ּבּיצירה הן חּיֹות ּכי הּׂשגה, העּדר מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּגדֹול
ּומסּתיר מעלים זה הרי ורע, טֹוב הּדעת עץ ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָהתחלת
אֹופּנים ׁשּכן וכל קדֹוׁש, ּדבחינת הּׂשגה ּבהם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
ּוכמֹו יֹותר הּוא והרחּוק ההסּתר ׁשּבחינת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבעׂשּיה

אֹופן והּנה ּוכמֹו*ׁשּכתּוב מלרע ותרּגמּו ּבארץ אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
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ּומּזה האזינּו, הּמתחיל ּבדּבּור ּתֹורה ּבלּקּוטי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּכתּוב
מּמדרגה ממׁשיכים הרעׁש ידי ועל ׁשּלהם, הרעׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
מּמקֹומֹו, ה' ּכבֹוד ּברּו ענין ׁשּזהּו יֹותר ְְְְִִֵֶֶֶַָָעליֹונה

מכרע הּוא מּמקֹומֹו ּכבֹוד*ועלּֿדר ּבחינת ׁשּממׁשיכים , ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֻ
ׁשּלמּטה הּתענּוגים ׁשּכן ּומּכל ּומקֹורֹו, מּׁשרׁשֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָה'
על ׁשּמעלימים והּוא ּביֹותר ּומסּתירים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַׁשּמעלימים
ּכּונה יׁש ּדבר ּבכל ׁשהרי ׁשּבהם האלקית ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּכּוונה
ההעלם ּכללּות ועֹוד זה, על מעלים והּגׁשמי ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹאלקית,
מאד, ּגדֹול הרעׁש מּזה ונעׂשה אלקּות על ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּמעלים
ׁשההׁשּפעה ּכזה ּבעֹולם ׁשהּוא מּזה מאד לֹו ׁשּצר ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהינּו
ּבעצמֹו וכן והסּתרים, העלמֹות רּבּוי ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָהיא
צריכה ׁשהׁשּפעתֹו ּכזה ּבמּצב ּׁשהּוא מה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבפרטּיּות
ׁשחפץ וגם הּמעלימים ממּצעים ידי על ּדוקא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻלהיֹות
נתּון ויהיה אליו ויסּתיר יעלים לא מקֹום ׁשּמּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹמאד
ועל אלקית ּכּונה יהיה ּדבר ּובכל אלקּות לעניני ְְְְְְֱֱִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּומסּור
ּבעלי הרי ּבתׁשּובה ּוכמֹו אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָידי
ׁשּבעלי ּדבמקֹום יּתיר ּבחילא ליּה מׁשכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּתׁשּובה
לעמד יכֹולים אינם ּגמּורים צּדיקים עֹומדים ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹּתׁשּובה

ּבפ ׁשּמתעֹורר הרחּוק מן ׁשּבא מּפני נפׁשֹו,והּוא נימּיּות ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ
והרחּוק ההעלם ידי על ּׁשּנעׂשה ּברעׁש הּוא כן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּוכמֹו
זה ּבחינת ׁשער אֹותּיֹות ורעׁש ּביֹותר הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָׁשהרעׁש

ּבׂשמאל וׂשער ּבימין ׁשער יׁש ּכי לה', ׁשער*הּׁשער , ְְְִִִֵַַַַַַַַַַָֹ
הּוא ּבׂשמאל ׂשער לה', הּׁשער זה ענין הּוא ְְְִִִֶַַַַַַָָֹּבימין
הּׂשערֹות ּוכמֹו חיצֹונית, המׁשכה ׁשּזהּו ׂשערֹות ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבחינת
ועל מאד מצמצם הּוא החּיּות הרי מהּמח, ׁשּיֹונקים ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹֹֻהגם
אינֹו הּׂשערֹות ּכׁשּגֹוזזים ולכן הּגלגלת, עצם הפסק ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻידי

ּכאב. ְְִֵַמרּגיׁש

ּתלּתּליםÏLÓp‰Âח) קוּוצֹותיו ּׁשּכתּוב מה הּוא *מּזה ¿«ƒ¿»ְְִִֶֶַַַָָ
ידי ׁשעל הלכֹות, ׁשל ּתּלים ּתּלי ְֲִִִֵֵֵֶֶַָאּלּו
זֹו, את זֹו יסּתרּו ׁשּלא ההלכֹות להפריד הּׂשערֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹסלסּול
זה ידי על מתרֹוממת ׁשהּנפׁש ּותרֹוממּך סלסלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּנה
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שם. רבה ובמדרש יא.
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יז  

ּומּזה האזינּו, הּמתחיל ּבדּבּור ּתֹורה ּבלּקּוטי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּכתּוב
מּמדרגה ממׁשיכים הרעׁש ידי ועל ׁשּלהם, הרעׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
מּמקֹומֹו, ה' ּכבֹוד ּברּו ענין ׁשּזהּו יֹותר ְְְְִִֵֶֶֶַָָעליֹונה

מכרע הּוא מּמקֹומֹו ּכבֹוד*ועלּֿדר ּבחינת ׁשּממׁשיכים , ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֻ
ׁשּלמּטה הּתענּוגים ׁשּכן ּומּכל ּומקֹורֹו, מּׁשרׁשֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָה'
על ׁשּמעלימים והּוא ּביֹותר ּומסּתירים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַׁשּמעלימים
ּכּונה יׁש ּדבר ּבכל ׁשהרי ׁשּבהם האלקית ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּכּוונה
ההעלם ּכללּות ועֹוד זה, על מעלים והּגׁשמי ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹאלקית,
מאד, ּגדֹול הרעׁש מּזה ונעׂשה אלקּות על ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּמעלים
ׁשההׁשּפעה ּכזה ּבעֹולם ׁשהּוא מּזה מאד לֹו ׁשּצר ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהינּו
ּבעצמֹו וכן והסּתרים, העלמֹות רּבּוי ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָהיא
צריכה ׁשהׁשּפעתֹו ּכזה ּבמּצב ּׁשהּוא מה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבפרטּיּות
ׁשחפץ וגם הּמעלימים ממּצעים ידי על ּדוקא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻלהיֹות
נתּון ויהיה אליו ויסּתיר יעלים לא מקֹום ׁשּמּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹמאד
ועל אלקית ּכּונה יהיה ּדבר ּובכל אלקּות לעניני ְְְְְְֱֱִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּומסּור
ּבעלי הרי ּבתׁשּובה ּוכמֹו אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָידי
ׁשּבעלי ּדבמקֹום יּתיר ּבחילא ליּה מׁשכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּתׁשּובה
לעמד יכֹולים אינם ּגמּורים צּדיקים עֹומדים ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹּתׁשּובה

ּבפ ׁשּמתעֹורר הרחּוק מן ׁשּבא מּפני נפׁשֹו,והּוא נימּיּות ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ
והרחּוק ההעלם ידי על ּׁשּנעׂשה ּברעׁש הּוא כן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּוכמֹו
זה ּבחינת ׁשער אֹותּיֹות ורעׁש ּביֹותר הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָׁשהרעׁש

ּבׂשמאל וׂשער ּבימין ׁשער יׁש ּכי לה', ׁשער*הּׁשער , ְְְִִִֵַַַַַַַַַַָֹ
הּוא ּבׂשמאל ׂשער לה', הּׁשער זה ענין הּוא ְְְִִִֶַַַַַַָָֹּבימין
הּׂשערֹות ּוכמֹו חיצֹונית, המׁשכה ׁשּזהּו ׂשערֹות ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבחינת
ועל מאד מצמצם הּוא החּיּות הרי מהּמח, ׁשּיֹונקים ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹֹֻהגם
אינֹו הּׂשערֹות ּכׁשּגֹוזזים ולכן הּגלגלת, עצם הפסק ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻידי

ּכאב. ְְִֵַמרּגיׁש

ּתלּתּליםÏLÓp‰Âח) קוּוצֹותיו ּׁשּכתּוב מה הּוא *מּזה ¿«ƒ¿»ְְִִֶֶַַַָָ
ידי ׁשעל הלכֹות, ׁשל ּתּלים ּתּלי ְֲִִִֵֵֵֶֶַָאּלּו
זֹו, את זֹו יסּתרּו ׁשּלא ההלכֹות להפריד הּׂשערֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹסלסּול
זה ידי על מתרֹוממת ׁשהּנפׁש ּותרֹוממּך סלסלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּנה

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

  .ב כג, מכות ועייג"כ ב. ז', שבועות : 
  .א מז, שלח מלקו"ת להעיר :  ,ה שה"ש :

שם. רבה ובמדרש יא.

    
ÚÏÓ eÓb˙Â[והסתר להעלם ומקור שורש הם כי BÓÎe[=מלמטה, ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿

‡e‰ ‰fÓe ,eÈÊ‡‰ ÏÈÁ˙n‰ ea„a ‰Bz ÈeÏa e˙kL∆»¿ƒ≈»¿ƒ««¿ƒ«¬ƒƒ∆
Ì‰lL LÚ‰הוא הרי יותר, גס שהחומר שככל בחסידות המשל וכנודע »««∆»∆

יותר ברעש מישותו) (מתבטל ‰LÚנשרף È„È ÏÚÂ כתוצאה, דוקא ¿«¿≈»««
הרי העצום, והריחוק מההסתר

לאלוקות ביטולם ידי שעל

‰‚„nÓ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ«¿≈»
ÔÈÚ e‰fL ˙BÈ ‰BÈÏÚ∆¿»≈∆∆ƒ¿«
,BÓB˜nÓ ‰ „Bk ea»¿ƒ¿
‡e‰ BÓB˜nÓ cÏÚÂ¿«∆∆ƒ¿

ÚÎÓהפסוק מתוך כלומר À¿»
צורך ואיך להוכיח יש עצמו

ממקום זאת ,אחר*ללמוד
„Bk ˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ¿ƒ«¿
ÏkÓe ,BB˜Óe BLMÓ ‰ƒ»¿¿ƒ»

ÔkLגוף בתוך נשמה באדם, ∆≈
הרי ÌÈ‚eÚz‰««¬ƒגשמי,

«»¿∆hÓlL‰הגשמיים
ÌÈÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚnL∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ
ÌÈÓÈÏÚnL ‡e‰Â ˙BÈa¿≈¿∆«¿ƒƒ
˙È˜Ï‡‰ ‰ek‰ ÏÚ«««»»»¡…ƒ
c ÏÎa È‰L Ì‰aL∆»∆∆¬≈¿»»»
ÈÓLb‰Â ,˙È˜Ï‡ ‰ek LÈ≈«»»¡…ƒ¿««¿ƒ
„BÚÂ ,‰Ê ÏÚ ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«∆¿
ÌÈÏÚnL ÌÏÚ‰‰ ˙eÏÏk¿»«∆¿≈∆«¿ƒ
‰fÓ ‰NÚÂ ˙e˜Ï‡ ÏÚ«¡…¿«¬∆ƒ∆

ל'אין') ה'יש' »»«‰LÚ(מביטול
BÏ vL eÈ‰Â ,„‡Ó ÏB„b»¿…¿«¿∆«
ÌÏBÚa ‡e‰L ‰fÓ „‡Ó¿…ƒ∆∆¿»
ÏÚ ‡È‰ ‰ÚtL‰‰L ‰Êk»∆∆««¿»»ƒ«
˙BÓÏÚ‰ Èea È„È¿≈ƒ«¬»
BÓˆÚa ÔÎÂ ,ÌÈzÒ‰Â¿∆¿≈ƒ¿≈¿«¿

˙eÙaמאוד לו Ó‰צר ƒ¿»ƒ«
‰Êk vÓa ‡e‰M∆¿««»∆
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ B˙ÚtL‰L∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿
ÌÈÚvÓÓ È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈¿À»ƒ

ÌÈÓÈÏÚn‰רק בא השפע כי ««¿ƒƒ
ה' Ó‡„מאת ıÙÁL Ì‚Â¿«∆»≈¿…

ÌÈÏÚÈ ‡Ï ÌB˜Ó ÏknL∆ƒ»»…«¿ƒ
Ôe˙ ‰È‰ÈÂ ÂÈÏ‡ ÈzÒÈÂ¿«¿ƒ≈»¿ƒ¿∆»
˙e˜Ï‡ ÈÈÚÏ eÒÓe»¿ƒ¿¿≈¡…
‰ek ‰È‰È c ÏÎe¿»»»ƒ¿∆«»»

‰Ê È„È ÏÚÂ ˙È˜Ï‡מרירות) ¡…ƒ¿«¿≈∆
לבו) ושבירת ∆¬»NÚ‰נפשו

‰eL˙a BÓÎe B‡ ÔB˙ƒ¿¿ƒ¿»
ÔÈÎLÓ ‰eLz ÈÏÚa È‰¬≈«¬≈¿»«¿ƒ

ÈzÈ ‡ÏÈÁa ÈÏיותר בתוקף האלוקי לאור מושכים תשובה [=בעלי ≈¿≈»«ƒ
ÌÈeÓbמאחרים] ÌÈ˜Ècˆ ÌÈ„ÓBÚ ‰eLz ÈÏÚaL ÌB˜Ócƒ¿»∆«¬≈¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

BÚ˙nL ˜eÁ‰ ÔÓ ‡aL ÈtÓ ‡e‰Â „ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ«¬…¿ƒ¿≈∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿≈
BLÙומתמרמר ˙eÓÈÙaגדולה LÚaובצעקה ‡e‰ ÔÎ BÓÎe , ƒ¿ƒƒ«¿¿≈¿««

ÌÏÚ‰‰ È„È ÏÚ ‰NÚpM∆«¬∆«¿≈«∆¿≈
‡e‰ LÚ‰L ˜eÁ‰Â¿»ƒ∆»««

˙BÈaועוצם גודל כדוגמת ¿≈
שוב שרואה למלך שיש התענוג

רב זמן שזה מרחוק הבא בנו את

ערך לפי שהוא ראהו, שלא

כאשר כך והגעגועים, הצימאון

הוא מתמלא בנו, את המלך רואה

ענין הוא כך ותענוג. חדוה

עליה צורך ירידה - התשובה

ÚL ˙B˙B‡ LÚÂבשין) ¿««ƒ««
‰ÁaÚMימנית) ‰Ê ˙È ¿ƒ«∆«««

ÔÈÓÈa ÚL LÈ Èk ,‰Ï«ƒ≈««¿»ƒ
Ï‡ÓNa ÚNÂבשין) ¿««ƒ¿…

‰e‡שמאלית)*, ÔÈÓÈa ÚL««¿»ƒ
ÚN ,‰Ï ÚM‰ ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆««««««
˙ÈÁa ‡e‰ Ï‡ÓNaƒ¿…¿ƒ«
‰ÎLÓ‰ e‰fL ˙BÚN¿»∆∆«¿»»

מצומצמת מןÈBˆÈÁ˙והארה ƒƒ
הקצה אל BÓÎeהקצה ,¿

ÌÈ˜BL Ì‚‰ ˙BÚ‰«¿»¬«∆¿ƒ
‡e‰ ˙eÁ‰ È‰ ,Án‰Ó≈«…«¬≈««
È„È ÏÚÂ „‡Ó ÌˆÓˆÓ¿À¿»¿…¿«¿≈
,˙Ï‚Ïb‰ ÌˆÚ ˜ÒÙ‰∆¿≈∆∆«À¿…∆
˙BÚ‰ ÌÈÊÊBbLk ÔÎÏÂ¿»≈¿∆¿ƒ«¿»

‡k LÈbÓ BÈ‡מפני ≈«¿ƒ¿≈
מהראש השער שיונק שהחיות

ביותר ומצומצמת מעטה .היא
‰Ó ‡e‰ ‰fÓ ÏLÓp‰Â (Á¿«ƒ¿»ƒ∆«
ÂÈ˙BˆeÂ˜ e˙kM∆»¿»

ÌÈlzÏz*ÌÈlz Èlz el‡ «¿«ƒ≈ƒ≈ƒƒ
È„È ÏÚL ,˙BÎÏ‰ ÏL∆¬»∆«¿≈
„ÈÙ‰Ï ˙BÚ‰ ÏeÒÏÒƒ¿«¿»¿«¿ƒ
BÊ ezÒÈ ‡lL ˙BÎÏ‰‰«¬»∆…ƒ¿¿

BÊ לראש‡˙ נמשלת התורה ∆
כתם "ראשו - הפסוק) (כתחילת

"תלתלים" יורדים וממנו פז"

הלכות של תלים לתלי רמז

מהתורה ‰p‰המתפשטות ,ƒ≈
ÓÓB˙e ‰ÏÒÏÒ«¿¿∆»¿¿∆»
ÏÚ ˙ÓÓB˙Ó LÙp‰L∆«∆∆ƒ¿∆∆«
ÚN ˙ÈÁÏ ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿ƒ«≈»
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יח      

ּבלּקּוטי ׁשּכתּוב ּוכמֹו נקי ּכעמר ריׁשיּה ׂשער ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלבחינת
ּומּכל הב', יכּפר הּזה ּבּיֹום ּכי הּמתחיל ּבדּבּור ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּתֹורה
ּדאֹורייתא לבד, ׂשערֹות ּבחינת הּוא זה ּכל ְְְְְִֶַַַָָָָמקֹום
ידי על הּוא ּבחכמה הּתענּוג והארת נפקת ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָמחכמה
אבל נֹוצר, הּׁשמיני מּמּזל יֹונק ּדאּבא ּוׂשערֹות ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָמּזלֹות
יּֿה ּבּמרחב ענני ּכענין והּוא רחב, ׁשער הּוא ּבימין ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָׁשער
מן ידי על והינּו ּדאיןֿסֹוף, העצמי מרחב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבבחינת
כן ּוכמֹו יּֿה, ּבּמרחב ענני עלֿידיֿזה קראתי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמצר
הּגׁשמּיים, ּדהּדברים מהעלמֹות ׁשּנעׂשה הרעׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּבבחינת
הּגׁשמי, ּבּצמר ציצית ּכמֹו ּבהם מצוה עֹוׂשה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּכאׁשר
הּגׁשמי, איל ׁשל ּבקרן ׁשֹופר הּגׁשמי, ּבּקלף ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּותפילין
ּגׁשמּיים ּבצמחים ׁשּבּלּולב מינים ד' ּגׁשמי, ּבסכ ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֻסּכה
רחבים ּכלים ׁשּנעׂשים מאד מצות רחבה הּנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹכּו',
ידי על כן ּוכמֹו הּבליּֿגבּול. העליֹון מאד ּבחינת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹלקּבל
הּדברים ּבהתעּסקּות ּבהיֹותֹו ּגם ּדהינּו הּׁשּתּוף ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָׁשלילת
לאלקּות רק נתּון והּוא ּכלל אֹותם מחּׁשב אינֹו ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹהּגׁשמּיים

אדם ׁשאין ּוכמֹו כּו' אֹור יתרֹון זה ידי על רֹואה*ועֹוׂשה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּוא האֹור יתרֹון ּכ ׁשּבֹו, מהּׁשחֹור אּלא ׁשּבעין ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהּלבן
הּגּלּוי יהיה עכׁשו העבֹודה ידי ׁשעל ּדוקא החׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּתֹו
ׁשאמרּו וזהּו ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף עצמּות ּבחינת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלעתיד
ׁשּזהּו לֹומר ויׁש לבּדי, אני לעתיד אבל רּבה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבמדרׁש
ׁשהּוא ּכמֹו והוי' הּוא ּבחינת לבּד ה' הּוא אּתה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָּכענין
לבד הּתהּו ּברּורי ידי ּדעל הּוא והענין ,לבּד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבבחינת
מּבחינת ּכן ּגם נמׁש ּדתהּו אֹורֹות ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹׁשּיֹורׁשים
ׁשהרי ותּקּון, ּתהּו מּבחינת ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹעצמּות
על היה הּתהּו ּוׁשבירת לסּתר, מנת על היה הּתהּו ְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹּבנין
מּבחינת נמׁש ּדתּקּון הּברּור ידי על ּכן ועל לבנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָמנת
הראׁשֹון ּדבׁשרׁש ותּקּון מּתהּו ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹאֹורֿאיןֿסֹוף
ּכן ּגם וזהּו לבּדי. אני לעתיד ויהיה לבּד ּבחינת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּוא
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 .[ג [עח, יעיר כנשר סד"ה האזינו מלקו"ת להעיר :

    
È ÓÚk ÈLÈ[לבן כצמר הן ראשו e˙kL[=שערות BÓÎe ≈≈¿»»»ƒ¿∆»

ÏkÓe ,'‰ ÎÈ ‰‰ ÌBia Èk ÏÈÁ˙‰ ea„a ‰B ÈewÏa¿ƒ≈»¿ƒ««¿ƒƒ««∆¿«≈«ƒ»
„Ï ˙BÚN ˙ÈÁa ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌBÓ(ביותר מצומצמת ,(הארה »»∆¿ƒ«¿»¿«

˙Ù ‰ÓÎÁÓ ‡˙ÈÈB‡היינו מהחכמה] (באה) יצאה רק [=התורה ¿«¿»≈»¿»»¿«
בהבנה להתלבש ירדה שהתורה

הוא אנושי, שכל של והשגה

צמצום - 'שערות' »«∆¿‡‰Â˙בחי'
‰ÓÎÁa ‚eÚ‰בחסידות) ««¬¿»¿»

מושרשת שהתורה מבואר

אלא העליון, תענוג בבחינת

בהעלם נמשכת זו שדרגא

È„Èובצמצום) ÏÚ ‡e‰«¿≈
˙BÚNe ˙BÏÓהעלם ענין «»¿»

ÏÓוהצמצום BÈ ‡a‡¿«»≈ƒ««
ÚL Ï‡ ,ˆB ÈÈÓ‰«¿ƒƒ≈¬»««
,Á ÚL ‡e‰ ÔÈÓÈa¿»ƒ««»»

Ú ÔÈÚk ‡e‰ÂÁa È ¿¿ƒ¿«»»ƒ«∆¿»
ÁÓ ˙ÈÁa ŒÈ»ƒ¿ƒ«∆¿»
eÈ‰Â ,ÛBÒŒÔÈ‡ ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿≈¿«¿

ˆ‰ ÔÓ È„È ÏÚשאדם «¿≈ƒ«≈«
בדוחק ומפניÈ˙‡הוא »»ƒ

ה' אל קורא ≈¿»ŒÈ„ÈŒÏÚדוחקו
ŒÈ Áa ÈÚ ‰Ê∆»»ƒ«∆¿»»
העצמי מערכו יותר ,שמתעלה
LÚ‰ ˙ÈÁa ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿ƒ«»««
˙BÓÏÚ‰Ó ‰NÚpL∆«¬»≈«¬»
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ‰¿«¿»ƒ««¿ƒƒ
Ì‰a ‰ÂˆÓ ‰NBÚ L‡k«¬∆∆ƒ¿»»∆
Óa ˙ÈˆÈˆ BÓk¿ƒƒ«∆∆
ÛÏwa ÔÈÏÈÙ˙e ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿ƒƒ«¿»
ÏL Ôa ÙBL ,ÈÓLb‰««¿ƒ»¿∆∆∆
CÎÒa ‰kÒ ,ÈÓLb‰ ÏÈ‡«ƒ««¿ƒÀ»ƒ¿»
ÏelaL ÌÈÈÓ '„ ,ÈÓLb«¿ƒƒƒ∆«»
,'eÎ ÌÈiÓLb ÌÈÁÓˆaƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
„‡Ó ˙ÂˆÓ ‰Á ‰p‰ƒ≈¿»»ƒ¿»¿¿…
ÌÈÁ ÌÈÏk ÌÈNÚpL∆«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ
„‡Ó ˙ÈÁa ÏaÏ¿«≈¿ƒ«¿…
BÓÎe .ÏebŒÈÏa‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¿ƒ¿¿
˙ÏÈÏL È„È ÏÚ ÔÎ≈«¿≈¿ƒ«

ÌÈiÓLb‰ ÌÈ‰ ˙eÚ˙‰a B˙BÈ‰a Ìb eÈ‰ Ûe‰«ƒ¿«¿«ƒ¿¿ƒ¿«¿«¿»ƒ««¿ƒƒ
˙eÏ‡Ï  Ôe˙ ‡e‰Â ÏÏk Ì˙B‡ ÁÓ BÈ‡בסעיף כאמור ≈¿«≈»¿»¿»«∆¡…

מקור על המעלים העלם לשון בעולם, שנמצא מפני שדווקא ז' סעיף הקודם

הגשמיים כדברים ממוצעים ידי על באה בו שההשפעה היינו האלוקי, השפע

ומסור נתון ואףֿעלֿפיֿכן האלוקות, על ומסתירים המעלימים והחומריים

דוקא שמתעורר - לבו שבירת בסיבת זה שכל נפשו, נימי בכל האלוקות לעניני

ו ביותר הוא מזה שהרעש הרי מה', ריחוקו ÔB˙Èמפני ‰Ê È„È ÏÚ ‰NBÚ∆«¿≈∆ƒ¿
Ì„‡ ÔÈ‡L BÓÎe 'eÎ B‡*‡l‡ ÔÈÚaL Ôl‰Ó ‰‡B ¿∆≈»»∆≈«…∆∆»«ƒ∆»

ÔB˙È Ck ,BaL BÁ‰Ó≈«»∆»ƒ¿
CLÁ‰ CBÓ ‡e‰ B‡‰»ƒ«…∆
‰„BÚ‰ È„È ÏÚL ‡Â«¿»∆«¿≈»¬»

ÂLÎÚבעומק נפשו במרירות «¿»
È˙ÚÏ„הלב Èelb‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ∆»ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁa¿ƒ««¿≈
eÓ‡L e‰ÊÂ .‡e‰ŒCea»¿∆∆»¿
„È˙ÚÏ Ï‡ ‰a L„Óa¿ƒ¿««»¬»∆»ƒ
ÓBÏ LÈÂ ,ÈÏ È‡¬ƒ¿«ƒ¿≈«
'‰ ‡e‰ ‰‡ ÔÈÚk e‰L∆∆¿ƒ¿««»

‡e‰ ˙ÈÁa Ïלשון) ¿«∆¿ƒ«
e‰L‡נסתר) BÓk 'ÈÂ‰Â¿¬»»¿∆

ÔÈÚ‰Â ,Ï ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿«∆¿»ƒ¿»
Èea È„È ÏÚ ‡e‰¿«¿≈≈≈

„Ï e‰‰שנשמותÌÈÙÂ‚ «…¿«
קיום ידי על ומזככים מבררים

ניצוצות את הגשמיות המצוות

ובשביה בגלות שנפלו הקדושה

ידיÌÈÈÓ˘‚‰Lבדברים ∆על
הבירורים ÌÈLBi¿ƒעבודת

e‰˙ ˙BB‡ ˙ÈÁaשעל ¿ƒ«¿…
זה Ôkידי Ìb CLÓƒ¿»«≈

ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿≈
e‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«…
e‰‰ ÔÈa È‰L ,Ôew˙Â¿ƒ∆¬≈ƒ¿»«…
ÒÏ ˙Ó ÏÚ ‰È‰»»«¿«ƒ¿…

עולם[=לשבור] יצירת תכלית

שבירת בשביל היא התוהו

כך אחר בו שתהיה ,הכלים
ÏÚ ‰È‰ e‰‰ ˙ÈLe¿ƒ««…»»«

˙BÏ ˙Ó.(התיקון (ענין ¿«ƒ¿
התוהו בעולם שהיתה השבירה

אורות ניצוצות נפילת לשם היא

שיהיו כדי דתהו מאוד נעלים

אשר עד גשמיים בדברים חבויים

הענינים והעלאת בזיכוך האדם עבודת ידי על שביים ממקום ויגאלו יתבררו

(לבנות) ÈÁaÓ˙הגשמיים CLÓ Ôew˙ ea‰ È„È ÏÚ Ôk ÏÚÂ¿«≈«¿≈«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡e‰ ÔBL‡‰ LL Ôew˙Â e‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈∆¿«¿»ƒ…¿ƒƒ¿…∆»ƒ

Ï ˙ÈÁa(תחילתן)ÈÏ È‡ „È˙ÚÏ ‰È‰ÈÂ(סופן)Ìb e‰ÊÂ . ¿ƒ«¿«∆¿ƒ¿∆∆»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿∆«
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עּמי ׁשּתפא ּדלית עּמדי אלקים ואין הּוא אני אני ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵַָָֹֻענין
ידי על והּוא ּבחׁשּבן, ולא חד ּבחינת יחיד ּבחינת ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹֻּדהינּו
ּגּלּוי לעתיד יהיה זה ידי על למּטה הּׁשּתּוף ענין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשלילת
אחד ה' ּבעֹולם אחת חטיבה עׂשיתּוני וזהּו יחיד ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבחינת
ּולהֹוציא לגמרי, ּפרּוד ׁשּזהּו זרה עבֹודה ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
הּוא ּולמּטה עּמדי, אלקים ּדאין והינּו הּׁשּתּוף ענין ְְְְְֱִִִִִֵַַַַַָָֹּגם
ׁשּזהּו ּפרנסה מקֹור הן הּגׁשמּיים ׁשהּדברים יחׁשב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
אֹותם יחׁשב ׁשּלא זאת ּגם א וׁשלֹום, חס לגמרי ְְְֲֵֵֶַַַַַָָֹֹֹּפרּוד
ענין הּוא זה על ּדהּסּמן לֹומר (ויׁש ּכלל ּדבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּום
ידי ועל הּׁשּתּוף ׁשלילת וזהּו ׁשוין). ולאו ּדהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָההׁשּתּוּות
חד. הּוא אנּת ּבחינת למּטה אחד ּבחינת ּגּלּוי ממׁשי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָזה

ּבֹוzÚÓe‰ט) ּכּיֹוצא אין אחד הּפרּוׁש להבין צרי ≈«»ְִִֵֵֵֶַַָָָ
ל על יעלה ּבֹוּדאי ּכּיֹוצא ׁשּיׁש איׁש ב ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַ

ּכתיב ּדהּנה הּוא והענין ּבֹו, ּכּיֹוצא ּדאין לֹומר ׁשּצרי* ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מה מּובן אינֹו ולכאֹורה יּתּמּו, לא ּוׁשנֹותי הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹואּתה
ּוגבּול זמן ׁשּזהּו ּוׁשנֹותי מעלה לגּבי לֹומר ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָׁשּי
ענין מהּו וגם ּגבּול, ּבעל ּבלּתי הּוא יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָוהּבֹורא
והרׁשּב"א זה, את זה סֹותרים ׁשהן יּתּמּו לא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּוׁשנֹותי

לברכה אינֹו*זכרֹונֹו ּגבּול ּבעל ּדאדם ּדלהיֹות תרץ ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ
ּבענין ּכלל צּיּור לֹו ׁשאין ּגבּול ּבעל ּבלּתי את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָמּׂשיג
ּובלי מקֹום ּבבלּתי צּיּור לנּו ׁשאין ּכׁשם ּגבּול, ּבעל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּבלּתי
ּגבּול, ּבלי ּבבחינת צּיּור ׁשּום לנּו אין מּזה יֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָזמן,
אֹומר ּכ ואחר האדם מּׂשיג ׁשּזה ּוׁשנֹותי אֹומר ּכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל
יכֹולים ּכזה ּדבאפן ּכלים אינם ׁשהּׁשנים יּתּמּו ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹלא
ּבׂשכלֹו, הּדבר הּנחת קצת לֹו ׁשּיהיה להאדם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָלהסּביר
ה', אזני ה' עיני ּוכמֹו האזן את לׂשּבר ּדר על ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוהּוא

קּׁשבת אזנ נא ּדר*ּתהי ועל גֹו'. ּפתּוחֹות ועיני ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּוכמֹו מלכּות ּבבחינת הּוא ּדזמן ידּוע ּדהּנה אחר, ּבאפן הענין יּובן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהחסידּות
ועתיד הוה ּדעבר ודֹור ּדֹור ּבכל ּוממׁשלּת עֹולמים ּכל מלכּות מלכּות ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּכתּוב

ׁשנה אלף הּקּב"ה ׁשל יֹומֹו וזהּו .ימל מל מל מלכּות ּבבחינת ּדהּנה*ׁשּי , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבאצילּות ואלפים עׂשּיה, יצירה ּבבריאה הן מאֹות עׂשירֹות והינּו*יחידֹות ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָ
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 .כח קב, תהלים :  .סתי"ח ח"א שו"ת : ,א נחמי' :

וא"ו. .צ תהלים מדרש רפי"ט. רבה ויקרא :     לקו"ת ראה :

דֿה. ס"ק ד צ, אור] [יהל להצ"צ תהלים רשימות שרה. חיי ר"פ ואוה"ת ביאוה"ז ברכה. ר"פ

    
ÈnÚ ‡ÙzL ˙ÈÏc È„nÚ ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡Â ‡e‰ È‡ È‡ ÔÈÚ Ôk≈ƒ¿«¬ƒ¬ƒ¿≈¡…ƒƒ»ƒ¿≈À¿»ƒƒ

ה' אחדות מצות אמיתת שזהו - בדקות) (אפילו עימי שותף ¿»¿eÈ‰cאין
ÔaLÁa ‡ÏÂ „Á ˙ÈÁa „ÈÁÈ ˙ÈÁaמן ולא אחד הוא [=אתה ¿ƒ«»ƒ¿ƒ««¿…¿À¿»

ומספר] מנין בגדר שאינו ÔÈÚהחשבון. ˙ÏÈÏL È„È ÏÚ ‡e‰Â ,¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿«
‰Ê È„È ÏÚ ‰hÓÏ ÛezM‰«ƒ¿«»«¿≈∆
˙ÈÁa Èeb „È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«
Èe˙ÈÚ e‰ÊÂ „ÈÁÈ»ƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÏBÚa ˙Á‡ ‰ÈÁ¬ƒ»««»»

(- השני ‡Á„(פירוש '‰∆»
‰Ê ‰„BÚ ÔÈÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«¬»»»
,ÈÓÏ „e e‰L∆∆≈¿«¿≈

Ìb ‡ÈˆB‰Ïeהשלישי (פירוש ¿ƒ«
(- אחד" "ה' »¿ÔÈÚƒשל

ÔÈ‡c eÈ‰Â ÛezM‰«ƒ¿«¿¿≈
‰hÓÏe ,È„nÚ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ»ƒ¿«»
LÁÈ ‡L ‡e‰∆…«¬…
Ô‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈc‰L∆«¿»ƒ««¿ƒƒ≈

 B˜Ó‰Òעבודה (ענין ¿«¿»»
ÈÓÏזרה) „e e‰L∆∆≈¿«¿≈

˙‡Ê Ìb C‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»««…
ÌeLÏ Ì˙B‡ LÁÈ ‡L∆…«¬…»¿

ÏÏk cענין על (ההזהרה »»¿»
ה') אחדות ענין ≈¿(LÈÂהשיתוף

‡e‰ ‰Ê ÏÚ Ôn‰c ÓBÏ«¿«ƒ»«∆
Â‡ÏÂ Ô‰c ˙eezL‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿≈¿»
˙ÏÈÏL e‰ÊÂ .(ÔÈÂL»ƒ¿∆¿ƒ«
‰Ê È„È ÏÚÂ ÛezM‰«ƒ¿«¿≈∆
„Á‡ ˙ÈÁa Èeb CÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒ«∆»
‡e‰ z‡ ˙ÈÁa ‰hÓÏ¿«»¿ƒ««¿¿

„Á[אחד הוא .[=אתה «
ÔÈ‰Ï CÈˆ ‰zÚÓe (≈«»»ƒ¿»ƒ

Le‰(- ‡Á„(הראשון «≈∆»
‰ÏÚÈ CÈ‡c Ba ‡ˆBik ÔÈ‡≈«≈¿≈«¬∆
‡ˆBik LiL LÈ‡ Ï ÏÚ«∆ƒ∆≈«≈
ÔÈ‡c ÓBÏ CÈL Ba∆»ƒ«¿≈
‡e‰ ÔÈÚ‰Â ,Ba ‡ˆBik«≈¿»ƒ¿»

È˙k ‰p‰c*‡e‰ ‰z‡Â ¿ƒ≈¿ƒ¿«»
,enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe¿∆…ƒ»
‰Ó ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«
‰ÏÚÓ ÈaÏ ÓBÏ CiL«»«¿«≈«¿»
Ïee ÔÓÊ e‰L EÈ˙BLe¿∆∆∆¿«¿
ÈzÏa ‡e‰ Ca˙È ‡Ba‰Â¿«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
ÔÈÚ e‰Ó ÌÂ ,Ïeb ÏÚa««¿¿««ƒ¿«

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLeשאין ¿∆…ƒ»
ואין התחלה (לשנותיך) להם

קץ אלוLלהם מילים ‰Ôשני ∆≈

‰ÎÏ BBÎÊ ‡aL‰Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ˙BÒ*˙BÈ‰Ïc ˙ ¿ƒ∆∆∆¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»»≈≈¿ƒ¿
BÏ ÔÈ‡L Ïeb ÏÚa ÈzÏa ˙‡ ÈÓ BÈ‡ Ïeb ÏÚa Ì„‡c¿»»««¿≈«ƒ∆ƒ¿ƒ««¿∆≈
eiˆ eÏ ÔÈ‡L ÌLk ,Ïeb ÏÚa ÈzÏa ÔÈÚa ÏÏk eiƒ̂¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ««¿¿≈∆≈»ƒ
˙ÈÁa eiˆ ÌeL eÏ ÔÈ‡ ‰Ó ˙BÈ ,ÔÓÊ ÈÏe ÌB˜Ó ÈzÏa¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ∆≈»ƒƒ¿ƒ«
ÓB‡ Ôk ÏÚÂ ,Ïeb ÈÏa¿ƒ¿¿«≈≈

הלשון L‰את EÈ˙BLe¿∆∆∆
Ck Á‡Â Ì„‡‰ ÈÓ«ƒ»»»¿««»
ÌÈM‰L enzÈ ‡Ï ÓB‡≈…ƒ»∆«»ƒ

ÌÈÏk ÌÈ‡נגמריםÔÙ‡c ≈»»ƒƒ¿…∆
ÈaÒ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ‰Êk»∆¿ƒ¿«¿ƒ
˙ˆ˜ BÏ ‰È‰iL Ì„‡‰Ï¿»»»∆ƒ¿∆¿»
,BÏÎa c‰ ˙Áp‰«»««»»¿ƒ¿

Cc ÏÚ ‡e‰ÂמשלaÏ ¿«∆∆¿«≈
'‰ ÈÈÚ BÓÎe ÔÊ‡‰ ˙‡∆»…∆¿≈≈
EÊ‡ ‡ È‰z ,'‰ ÈÊ‡»¿≈¿ƒ»»¿¿

˙M˜*˙BÁe˙ EÈÈÚÂ «∆∆¿≈∆¿
˙e„ÈÒÁ‰ Cc ÏÚÂ .'B¿«∆∆«¬ƒ

ÔeÈ,Á‡ ÔÙ‡a ÔÈÚ‰ »»ƒ¿»¿…∆«≈
c Úe„È ‰p‰cשורש ¿ƒ≈»«ƒ

ה עלÔÓÊהתחלקות (המורה ¿«
ומדה) ÈÁa˙גבול ‡e‰ƒ¿ƒ«
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יט  

עּמי ׁשּתפא ּדלית עּמדי אלקים ואין הּוא אני אני ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵַָָֹֻענין
ידי על והּוא ּבחׁשּבן, ולא חד ּבחינת יחיד ּבחינת ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹֻּדהינּו
ּגּלּוי לעתיד יהיה זה ידי על למּטה הּׁשּתּוף ענין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשלילת
אחד ה' ּבעֹולם אחת חטיבה עׂשיתּוני וזהּו יחיד ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבחינת
ּולהֹוציא לגמרי, ּפרּוד ׁשּזהּו זרה עבֹודה ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
הּוא ּולמּטה עּמדי, אלקים ּדאין והינּו הּׁשּתּוף ענין ְְְְְֱִִִִִֵַַַַַָָֹּגם
ׁשּזהּו ּפרנסה מקֹור הן הּגׁשמּיים ׁשהּדברים יחׁשב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
אֹותם יחׁשב ׁשּלא זאת ּגם א וׁשלֹום, חס לגמרי ְְְֲֵֵֶַַַַַָָֹֹֹּפרּוד
ענין הּוא זה על ּדהּסּמן לֹומר (ויׁש ּכלל ּדבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּום
ידי ועל הּׁשּתּוף ׁשלילת וזהּו ׁשוין). ולאו ּדהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָההׁשּתּוּות
חד. הּוא אנּת ּבחינת למּטה אחד ּבחינת ּגּלּוי ממׁשי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָזה

ּבֹוzÚÓe‰ט) ּכּיֹוצא אין אחד הּפרּוׁש להבין צרי ≈«»ְִִֵֵֵֶַַָָָ
ל על יעלה ּבֹוּדאי ּכּיֹוצא ׁשּיׁש איׁש ב ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַ

ּכתיב ּדהּנה הּוא והענין ּבֹו, ּכּיֹוצא ּדאין לֹומר ׁשּצרי* ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מה מּובן אינֹו ולכאֹורה יּתּמּו, לא ּוׁשנֹותי הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹואּתה
ּוגבּול זמן ׁשּזהּו ּוׁשנֹותי מעלה לגּבי לֹומר ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָׁשּי
ענין מהּו וגם ּגבּול, ּבעל ּבלּתי הּוא יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָוהּבֹורא
והרׁשּב"א זה, את זה סֹותרים ׁשהן יּתּמּו לא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּוׁשנֹותי

לברכה אינֹו*זכרֹונֹו ּגבּול ּבעל ּדאדם ּדלהיֹות תרץ ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ
ּבענין ּכלל צּיּור לֹו ׁשאין ּגבּול ּבעל ּבלּתי את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָמּׂשיג
ּובלי מקֹום ּבבלּתי צּיּור לנּו ׁשאין ּכׁשם ּגבּול, ּבעל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּבלּתי
ּגבּול, ּבלי ּבבחינת צּיּור ׁשּום לנּו אין מּזה יֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָזמן,
אֹומר ּכ ואחר האדם מּׂשיג ׁשּזה ּוׁשנֹותי אֹומר ּכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל
יכֹולים ּכזה ּדבאפן ּכלים אינם ׁשהּׁשנים יּתּמּו ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹלא
ּבׂשכלֹו, הּדבר הּנחת קצת לֹו ׁשּיהיה להאדם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָלהסּביר
ה', אזני ה' עיני ּוכמֹו האזן את לׂשּבר ּדר על ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוהּוא

קּׁשבת אזנ נא ּדר*ּתהי ועל גֹו'. ּפתּוחֹות ועיני ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּוכמֹו מלכּות ּבבחינת הּוא ּדזמן ידּוע ּדהּנה אחר, ּבאפן הענין יּובן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהחסידּות
ועתיד הוה ּדעבר ודֹור ּדֹור ּבכל ּוממׁשלּת עֹולמים ּכל מלכּות מלכּות ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּכתּוב

ׁשנה אלף הּקּב"ה ׁשל יֹומֹו וזהּו .ימל מל מל מלכּות ּבבחינת ּדהּנה*ׁשּי , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבאצילּות ואלפים עׂשּיה, יצירה ּבבריאה הן מאֹות עׂשירֹות והינּו*יחידֹות ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָ

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

 .כח קב, תהלים :  .סתי"ח ח"א שו"ת : ,א נחמי' :

וא"ו. .צ תהלים מדרש רפי"ט. רבה ויקרא :     לקו"ת ראה :

דֿה. ס"ק ד צ, אור] [יהל להצ"צ תהלים רשימות שרה. חיי ר"פ ואוה"ת ביאוה"ז ברכה. ר"פ

    
ÈnÚ ‡ÙzL ˙ÈÏc È„nÚ ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡Â ‡e‰ È‡ È‡ ÔÈÚ Ôk≈ƒ¿«¬ƒ¬ƒ¿≈¡…ƒƒ»ƒ¿≈À¿»ƒƒ

ה' אחדות מצות אמיתת שזהו - בדקות) (אפילו עימי שותף ¿»¿eÈ‰cאין
ÔaLÁa ‡ÏÂ „Á ˙ÈÁa „ÈÁÈ ˙ÈÁaמן ולא אחד הוא [=אתה ¿ƒ«»ƒ¿ƒ««¿…¿À¿»

ומספר] מנין בגדר שאינו ÔÈÚהחשבון. ˙ÏÈÏL È„È ÏÚ ‡e‰Â ,¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿«
‰Ê È„È ÏÚ ‰hÓÏ ÛezM‰«ƒ¿«»«¿≈∆
˙ÈÁa Èeb „È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«
Èe˙ÈÚ e‰ÊÂ „ÈÁÈ»ƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÏBÚa ˙Á‡ ‰ÈÁ¬ƒ»««»»

(- השני ‡Á„(פירוש '‰∆»
‰Ê ‰„BÚ ÔÈÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«¬»»»
,ÈÓÏ „e e‰L∆∆≈¿«¿≈

Ìb ‡ÈˆB‰Ïeהשלישי (פירוש ¿ƒ«
(- אחד" "ה' »¿ÔÈÚƒשל

ÔÈ‡c eÈ‰Â ÛezM‰«ƒ¿«¿¿≈
‰hÓÏe ,È„nÚ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ»ƒ¿«»
LÁÈ ‡L ‡e‰∆…«¬…
Ô‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈc‰L∆«¿»ƒ««¿ƒƒ≈

 B˜Ó‰Òעבודה (ענין ¿«¿»»
ÈÓÏזרה) „e e‰L∆∆≈¿«¿≈

˙‡Ê Ìb C‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»««…
ÌeLÏ Ì˙B‡ LÁÈ ‡L∆…«¬…»¿

ÏÏk cענין על (ההזהרה »»¿»
ה') אחדות ענין ≈¿(LÈÂהשיתוף

‡e‰ ‰Ê ÏÚ Ôn‰c ÓBÏ«¿«ƒ»«∆
Â‡ÏÂ Ô‰c ˙eezL‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿≈¿»
˙ÏÈÏL e‰ÊÂ .(ÔÈÂL»ƒ¿∆¿ƒ«
‰Ê È„È ÏÚÂ ÛezM‰«ƒ¿«¿≈∆
„Á‡ ˙ÈÁa Èeb CÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒ«∆»
‡e‰ z‡ ˙ÈÁa ‰hÓÏ¿«»¿ƒ««¿¿

„Á[אחד הוא .[=אתה «
ÔÈ‰Ï CÈˆ ‰zÚÓe (≈«»»ƒ¿»ƒ

Le‰(- ‡Á„(הראשון «≈∆»
‰ÏÚÈ CÈ‡c Ba ‡ˆBik ÔÈ‡≈«≈¿≈«¬∆
‡ˆBik LiL LÈ‡ Ï ÏÚ«∆ƒ∆≈«≈
ÔÈ‡c ÓBÏ CÈL Ba∆»ƒ«¿≈
‡e‰ ÔÈÚ‰Â ,Ba ‡ˆBik«≈¿»ƒ¿»

È˙k ‰p‰c*‡e‰ ‰z‡Â ¿ƒ≈¿ƒ¿«»
,enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe¿∆…ƒ»
‰Ó ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«
‰ÏÚÓ ÈaÏ ÓBÏ CiL«»«¿«≈«¿»
Ïee ÔÓÊ e‰L EÈ˙BLe¿∆∆∆¿«¿
ÈzÏa ‡e‰ Ca˙È ‡Ba‰Â¿«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
ÔÈÚ e‰Ó ÌÂ ,Ïeb ÏÚa««¿¿««ƒ¿«

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLeשאין ¿∆…ƒ»
ואין התחלה (לשנותיך) להם

קץ אלוLלהם מילים ‰Ôשני ∆≈

‰ÎÏ BBÎÊ ‡aL‰Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ˙BÒ*˙BÈ‰Ïc ˙ ¿ƒ∆∆∆¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»»≈≈¿ƒ¿
BÏ ÔÈ‡L Ïeb ÏÚa ÈzÏa ˙‡ ÈÓ BÈ‡ Ïeb ÏÚa Ì„‡c¿»»««¿≈«ƒ∆ƒ¿ƒ««¿∆≈
eiˆ eÏ ÔÈ‡L ÌLk ,Ïeb ÏÚa ÈzÏa ÔÈÚa ÏÏk eiƒ̂¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ««¿¿≈∆≈»ƒ
˙ÈÁa eiˆ ÌeL eÏ ÔÈ‡ ‰Ó ˙BÈ ,ÔÓÊ ÈÏe ÌB˜Ó ÈzÏa¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ∆≈»ƒƒ¿ƒ«
ÓB‡ Ôk ÏÚÂ ,Ïeb ÈÏa¿ƒ¿¿«≈≈

הלשון L‰את EÈ˙BLe¿∆∆∆
Ck Á‡Â Ì„‡‰ ÈÓ«ƒ»»»¿««»
ÌÈM‰L enzÈ ‡Ï ÓB‡≈…ƒ»∆«»ƒ

ÌÈÏk ÌÈ‡נגמריםÔÙ‡c ≈»»ƒƒ¿…∆
ÈaÒ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ‰Êk»∆¿ƒ¿«¿ƒ
˙ˆ˜ BÏ ‰È‰iL Ì„‡‰Ï¿»»»∆ƒ¿∆¿»
,BÏÎa c‰ ˙Áp‰«»««»»¿ƒ¿

Cc ÏÚ ‡e‰ÂמשלaÏ ¿«∆∆¿«≈
'‰ ÈÈÚ BÓÎe ÔÊ‡‰ ˙‡∆»…∆¿≈≈
EÊ‡ ‡ È‰z ,'‰ ÈÊ‡»¿≈¿ƒ»»¿¿

˙M˜*˙BÁe˙ EÈÈÚÂ «∆∆¿≈∆¿
˙e„ÈÒÁ‰ Cc ÏÚÂ .'B¿«∆∆«¬ƒ

ÔeÈ,Á‡ ÔÙ‡a ÔÈÚ‰ »»ƒ¿»¿…∆«≈
c Úe„È ‰p‰cשורש ¿ƒ≈»«ƒ

ה עלÔÓÊהתחלקות (המורה ¿«
ומדה) ÈÁa˙גבול ‡e‰ƒ¿ƒ«

e˙kL BÓÎe ˙eÎÏÓ«¿¿∆»
Ïk ˙eÎÏÓ E˙eÎÏÓ«¿¿«¿»
ÏÎa EzÏLÓÓe ÌÈÓÏBÚ»ƒ∆¿«¿¿¿»
‰Â‰ Úc B„Â Bc»¿»«…∆

„È˙ÚÂהזמן CiLהתחלקות ¿»ƒ«»
CÏÓ CÏÓ ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿∆∆»«
ÏL BÓBÈ e‰ÊÂ .CÏÓÈƒ¿…¿∆∆

‰L ÛÏ‡ ‰a‰*שנאמר «»»∆∆»»
כיום בעיניך שנים אלף "כי

p‰c‰אתמול" של, זמנים סדר ¿ƒ≈
Ô‰ ˙B‡Ó ˙BÈÚ ˙B„ÈÁÈ¿ƒ¬ƒ≈≈
,‰iÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èaƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

˙eÏÈˆ‡a ÌÈÙÏ‡Â*eÈ‰Â «¬»ƒ«¬ƒ¿«¿

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



כ      

יׁש לא מלכּות מּבחינת למעלה אבל מלכּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹּבבחינת
ׁשם יׁש ׁשּלא לֹומר אפׁשר אי מקֹום ּומּכל הּזמן, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבחינת

ׁשהרי זמן, לבחינת ּומקֹור ּכׁשם*ׁשרׁש אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
והינּו ּבגבּול, ּכח לֹו יׁש ּכ ּגבּול ּבעל ּבבלּתי ּכח לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹׁשּיׁש
הּגבּול ׁשּזהּו ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר הּכלים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַּבחינת
הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו שד"י ׁשם והּוא ּתחּלה, מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָהּנמצא
ׁשרׁש והּוא ׁשּבאיןֿסֹוף הּגבּול ּכח ּדזהּו הרׁשימּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹּבחינת
ּדוּיצּום ּבהּבאּור אחר ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּכלים ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָּומקֹור
ּדהינּו ּכאחד ויהיה הוה היה הּוא ה' ׁשם אבל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹדתקס"ז,
היּו הוי' ׁשם ּומּצד הּבליּֿגבּול, אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְֲִִִֵֵַַַָָָּבחינת
שד"י ׁשם ידי ועל מּמׁש, איןֿסֹוף ּבבחינת ְְְִִֵֵֵַַַָָָהעֹולמֹות
מציאּות ּבבחינת עֹולמֹות ׁשּנעׂשּו הּוא ּדי לעֹולמֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשאמר
ימל ה' מל ה' מל ה' ּכתיב מקֹום ּומּכל ְְְִִִֶֶָָָָֹּוגבּול,
ּבחינת ּבזה מאיר ועתיד הוה ּדעבר הגּבלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּדבבחינת
ׁשּמּבחינת ההתהּוּות ולכן הּבליּֿגבּול, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאֹורֿאיןֿסֹוף
הם ׁשהּנבראים ּדהגם ּגבּול, ּבלי ּבבחינת היא ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָמלכּות
הם הרי ּבמציאּותם הגּבלה להיֹות צרי והיה ּגבּול ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבעלי
אילנֹות וצֹומח הּדֹומם ּברּבּוי ּוכמֹו ּגבּול ּבלי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָּבבחינת

מּמׁש ׁשעּור ּבלי הם הרי ּותבּואה ּופרֹות וזהּו*ועׂשבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבבחינת ׁשּמאיר הּבליּֿגבּול אֹורֿאיןֿסֹוף ּבחינת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַמּצד
הפכים ׁשני התחּברּות היינּו ּבֹו ּכּיֹוצא אין וזהּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָמלכּות.
ּבחיק הּנמנעֹות נמנעּו ּכענין זה והרי ּוגבּול, ּגבּול ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּבלי
טבע לּנמנעֹות ׁשּיׁש ׁשאֹומרים מהחֹוקרים ּדיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּבֹורא,
ּבחיק ּגם וׁשלֹום חס ׁשּנמנע רֹוכב ּובלּתי רֹוכב ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָקּים
ויכֹול הּנמנעֹות נמנעּו אּלא כן אינֹו ּובאמת ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבֹורא,
אי מּובן אינֹו ׁשּבׂשכלנּו הגם רֹוכב ּובלּתי רֹוכב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָלהיֹות
ּגבּול ּובלי ּגבּול ּבחינת ּבחּוׁש רֹואין אנּו והרי ְְְְְֲִִִֵַַָהּוא,
מּמׁש קץ אין ועד ׁשעּור אין עד הּנבראים ּברּבּוי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאחד

ּדגבּול הפכים ׁשני ׁשּיהיה הּוא האיןֿסֹוף ׁשּבכח נבין מּזה מגּבלים. היֹותם ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻעם
ּבֹו. ּכּיֹוצא אין אחד וזהּו רֹוכב. ּובלּתי רֹוכב כן ּוכמֹו ּגבּול ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָּובלי
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.רפ"ח ח"א הקודש עבודת :  והענין הל' ופשטות בדא"ח. בכ"מ הוא עד"ז :

בס' בזה עיין א"ס. עד דורות ולהוליד להצמיח שיכול בכח, רק (ולא ובפועל בל"ג שהן משמע

אפשר איך וצע"ג פמ"ו). (תניא מספר אין ולגדודיו עה"פ ב) (יג, חגיגה ג"כ וראה להצ"צ). החקירה

המדה. מן אינו ארון מקום רק והרי נבראים. של בל"ג מספר בתוכו להכיל מוגבל נברא לעולם
 (עולמות) שלגדודיו מפני ויל"פ : אבל מדריגתם, כפי דצח"מ יש – ובכאו"א

    
˙ÈÁa LÈ ‡Ï ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ Ï‡ ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿¬»¿«¿»ƒ¿ƒ««¿…≈¿ƒ«
B˜Óe LL ÌL LÈ ‡lL ÓBÏ L‡ È‡ ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÔÓ‰«¿«ƒ»»ƒ∆¿»«∆…≈»…∆»

È‰L ,ÔÓ ˙ÈÁÏ*ÈzÏa Ák BÏ LiL ÌLk ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ƒ¿ƒ«¿«∆¬≈≈¿≈∆≈…«¿ƒ¿ƒ
Ïe‚a Ák BÏ LÈ Ck Ïe ÏÚa,לגמרי מהזמן למעלה יתברך שהוא אף ««¿»≈…«ƒ¿

שלא השלימות תכלית מקום מכל

הזמן ענין גם ממנו eÈ‰Âיחסר ,¿«¿
NÚc ÌÈÏk‰ ˙ÈÁa¿ƒ««≈ƒ¿∆∆
e‰L ˙eÏÈˆ‡c ˙BÈÒ¿ƒ«¬ƒ∆∆
epnÓ ‡ˆÓp‰ Ïe‰«¿«ƒ¿»ƒ∆

‰lÁzהאצילות בעולם שהרי ¿ƒ»
[=הוא בהון חד וגרמוהי איהו

דבר הם ממנו הבאים והכלים

הספירות של הכלים שגם אחד]

ממנו ובאים אלוקות e‰Â‡הם ,¿
È"„˘ ÌLהגבול כח ≈

‰e‡שבאצילות BLLaL∆¿»¿
Ák e‰c eÓÈL‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿ƒ¿∆…«
‡e‰Â ÛBÒŒÔÈ‡aL Ïe‰«¿∆¿≈¿

ÌÈÏk‰ B˜Óe LLבכוח …∆¿«≈ƒ
הכלים נתהוו ¿BÓÎeהרשימו

Á‡ ÌB˜Óa e˙kL∆»¿»«≈
,"Ò˜˙„ ÌeˆiÂc e‡a‰a¿«≈¿«¿«≈¿
‰È‰ ‡e‰ '‰ ÌL Ï‡¬»≈»»

„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰'הוי שם …∆¿ƒ¿∆¿∆»
שלמעלה דרגה על מורה

למעלה זמנים, מהתחלקות

והגבלה ¿»¿eÈ‰cממדידה
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈
ÌL „Óe ,ÏeŒÈÏa‰«¿ƒ¿ƒ«≈
˙BÓÏBÚ‰ eÈ‰ 'ÈÂ‰¬»»»»»
,LnÓ ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«»
Ó‡L È"„˘ ÌL È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈∆»«

BÚÏeNÚpL ‡e‰ Èc BÓÏ ¿»«∆«¬
˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa ˙BÓÏBÚ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
È˙k ÌB˜Ó ÏkÓe ,Ïe‚e¿ƒ»»¿ƒ
CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰∆∆»»ƒ¿…
Úc ‰Ïa‚‰ ˙ÈÁc¿ƒ¿ƒ««¿»»¿»«
‰a È‡Ó „È˙ÚÂ ‰Â‰…∆¿»ƒ≈ƒ»∆
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈
ÔÎÏÂ ,ÏeŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿»≈
˙ÈÁanL ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«
ÈÏa ˙ÈÁa ‡È‰ ˙eÎÏÓ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ‡p‰L Ì‚‰c ,Ïe¿«¬«∆«ƒ¿»ƒ
CÈˆ ‰È‰Â Ïe ÈÏÚa Ì‰≈«¬≈¿¿»»»ƒ
Ì˙e‡ÈˆÓa ‰Ïa‚‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»
Ïe ÈÏa ˙ÈÁa Ì‰ È‰¬≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿

‰‡e˙e ˙Be ÌÈNÚÂ ˙BÏÈ‡ ÁÓBˆÂ ÌÓBc‰ Èeaa BÓÎe¿¿ƒ«≈¿≈«ƒ»«¬»ƒ≈¿»
LnÓ eÚL ÈÏa Ì‰ È‰*ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙ÈÁa „Ó e‰Â ¬≈≈¿ƒƒ«»¿∆ƒ«¿ƒ«≈

eÈÈ‰ Ba ‡ˆBik ÔÈ‡ e‰Â .˙eÎÏÓ ˙ÈÁa È‡nL ÏeŒÈÏa‰«¿ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ««¿¿∆≈«≈«¿
eÚÓ ÔÈÚk ‰ È‰Â ,Ïe‚e Ïe ÈÏa ÌÈÎ‰ ÈL ˙eaÁ˙‰ƒ¿«¿¿≈¬»ƒ¿ƒ¿¿«¬≈∆¿ƒ¿«ƒ¿¿
‡Ba‰ ˜ÈÁa ˙BÚÓp‰«ƒ¿»¿≈«≈
על העולם את מהווה שאומנם

אין באור הגבול ענין שורש ידי

שממנו שדי שם ידי על סוף

מציאות בבחינת העולם נעשה

אבל זמנים סדר ענין שזהו וגבול

אין אור בחינת בזה מאיר לאידך

רואים שמכאן הבליֿגבול סוף

'נמנע' הוא שלגביו דבר ,שאין
ÌÈ˜BÁ‰Ó LÈc¿≈≈«¿ƒ
˙BÚÓpÏ LiL ÌÈÓB‡L∆¿ƒ∆≈«ƒ¿»
ÎB BÓÎe Ìi˜ Ú∆««»¿≈

ÎB ÈzÏeזמן נקודת באותו ƒ¿ƒ≈
ÚÓpL(איֿאפשר)ÒÁ ∆ƒ¿««

‡Ba‰ ˜ÈÁa Ì ÌBÏLÂ¿»«¿≈«≈
בכח כופר זאת שאומר שמי

ר"ל ‡BÈעצמותו ˙Ó‡e ,∆¡∆≈
˙BÚÓp‰ eÚÓ ‡l‡ ÔÎ≈∆»ƒ¿¿«ƒ¿»
'נמנע' שהוא דבר אין לגביו

ÈzÏe ÎB ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈÂ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
BÈ‡ eÏÎNaL Ì‚‰ ÎB≈¬«∆¿ƒ¿≈≈
e‡ È‰Â ,‡e‰ CÈ‡ ÔeÓ»≈«¬≈»
Ïe ˙ÈÁa LeÁa ÔÈ‡Bƒ¿¿ƒ«¿
Èeaa „Á‡k Ïe ÈÏe¿ƒ¿¿∆»¿ƒ
eÚL ÔÈ‡ „Ú ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ«≈ƒ
ÌÚ LnÓ ı˜ ÔÈ‡ „ÚÂ¿«≈≈«»ƒ
ÔÈ ‰Ó .ÌÈÏa‚Ó Ì˙BÈ‰¡»À¿»ƒƒ∆»ƒ
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÁÎaL∆¿…«»≈
Ïe‚c ÌÈÎ‰ ÈL ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈¬»ƒƒ¿
ÎB ÔÎ BÓÎe Ïe ÈÏe¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â .ÎB ÈzÏeהפירוש ƒ¿ƒ≈¿∆
Bikˆ‡לאמיתו ÔÈ‡ „Á‡∆»≈«≈
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להzÚÓe‰י) ּבֹוצרי ּכּיֹוצא אין אחד ענין מהּו בין ≈«»ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא והענין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּביׂשראל.

ּתפּלין מּניח ּכתיב*הּקּב"ה מה עלמא ּדמארי ּותפילין . ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
מּניח הּקּב"ה ּופרּוׁש אחד. ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ּומי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבהּו
היינּו ּתפּלין ּומּניח 'זעירֿאנּפין', ּבחינת הּקּב"ה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָּתפּלין,

רז"ל אמרּו והּנה ל'זעירֿאנּפין'. מֹוחין על*המׁשכת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
מצּוה עֹוׂשה ּׁשהּוא מה ליעקב ּדבריו מּגיד ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹּפסּוק
על עֹוׂשים, ׁשּיׂשראל ידי ׁשעל ּפרּוׁש לעׂשֹות, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָליׂשראל
לֹובׁש יׂשראל ׁשהאיׁש ידי ּדעל עֹוׂשה. הּוא זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָידי
המׁשכת ּתפּלין, מּניח הּקּב"ה זה ידי על למּטה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּתפּלין
קדׁש ּדתפילין, ּפרׁשּיֹות ד' ׁשּזהּו לזעירֿאנּפין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּמֹוחין
- ׁשמֹוע אם והיה ׁשמע ּובינה, חכמה - יביא ּכי ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָוהיה
על ציצית, ׁשּלֹובׁש ידי ועל ּוגבּורה. לחסד ׁשּנחלק ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדעת
ּדדוקא הּמצֹות ּכל וכן ּבציצית, מתעּטף הּקּב"ה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָידי
ּכביכֹול למּטה הּמצוה עֹוׂשה יׂשראל ׁשהאיׁש ידי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל
מצֹותיו, ּכל את ולׁשמר וזהּו הּמצוה. את עֹוׂשה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּקּב"ה
זה והרי מעלה. ׁשל מצֹותיו את וגֹורמים עֹוׂשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהן
עֹוׂשים ׁשהם הּמצֹות ידי ׁשעל ליׂשראל ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשבח
אין אחד וענין הּמצֹות. את יתּבר הּוא ׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגֹורמים
חטא ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש ּדאיתא הּוא ּבֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָּכּיֹוצא
אינם ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי וכי ירּוׁשלים, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָחטאה
ּכלּום אינם ּומּזלֹות ּכֹוכבים ׁשעֹובדי אּלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָחֹוטאים
ּדבר ּכל יׂשראל אבל ּכלל. ּומֹוריד מעלה אינֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּדעׂשּיתם
ממׁשיכים הם הרי מּמׁש מצוה ׁשאינֹו אף ׁשעֹוׂשים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָטֹוב

ּבּזהר וכדאיתא אלקּות, המׁשכת זה ידי ּבהּינּוקא*על ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
קריתּון ּדלא ּדלבּוׁשייכּו ּבריחא חמינא ליּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשאמר

אֹותּה המׁשיכּו זה ידי ועל ּכּלה ּבהכנסת ׁשעסקּו מּפני והינּו ׁשמע, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָקריאת
ואּמא', 'אּבא יחּוד הּוא אחד ה' אלקינּו ּדה' ׁשמע, קריאת ידי ׁשעל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹההמׁשכה
למעלה הּיחּוד נעׂשה וכּלה חתן יחּוד ידי על כן ּוכמֹו ונּוקבא, זעירֿאנּפין ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויחּוד

ואפילּו*ּוכמאמר ּברכֹות. ז' זה על מברכין ולכן ּביניהם ׁשֹורה יֿה ואּׁשה איׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
זה ידי על ממׁשיכים ׁשמים לׁשם ּבכּונה הּוא אם ּכלל מצוה ׁשאינם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבדברים
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ÏÚ ÌÈÎÈLÓÓ Ì‰ È‰¬≈≈«¿ƒƒ«
,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‰Ê È„È¿≈∆«¿»«¡…

‡˙È‡„ÎÂ[כמובא=]‰a* ¿ƒ¿ƒ»«…«
dÈÏ Ó‡L ‡˜ei‰a¿«»»∆»«≈
‡ÁÈa ‡ÈÓÁ¬ƒ»¿≈»
Ôe˙È˜ ‡Ïc eÎÈÈLeÏcƒ¿«¿¿…¿ƒ

ÚÓL ˙‡È˜שאמר [=הילד ¿ƒ«¿«
הלבושים של בריח מרגיש אני

קריאת קראתם שלא שלכם

e˜ÒÚLשמע] ÈÓ eÈ‰Â ,¿«¿ƒ¿≈∆»¿
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כי  

להzÚÓe‰י) ּבֹוצרי ּכּיֹוצא אין אחד ענין מהּו בין ≈«»ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא והענין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּביׂשראל.

ּתפּלין מּניח ּכתיב*הּקּב"ה מה עלמא ּדמארי ּותפילין . ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
מּניח הּקּב"ה ּופרּוׁש אחד. ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ּומי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבהּו
היינּו ּתפּלין ּומּניח 'זעירֿאנּפין', ּבחינת הּקּב"ה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָּתפּלין,

רז"ל אמרּו והּנה ל'זעירֿאנּפין'. מֹוחין על*המׁשכת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
מצּוה עֹוׂשה ּׁשהּוא מה ליעקב ּדבריו מּגיד ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹּפסּוק
על עֹוׂשים, ׁשּיׂשראל ידי ׁשעל ּפרּוׁש לעׂשֹות, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָליׂשראל
לֹובׁש יׂשראל ׁשהאיׁש ידי ּדעל עֹוׂשה. הּוא זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָידי
המׁשכת ּתפּלין, מּניח הּקּב"ה זה ידי על למּטה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּתפּלין
קדׁש ּדתפילין, ּפרׁשּיֹות ד' ׁשּזהּו לזעירֿאנּפין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּמֹוחין
- ׁשמֹוע אם והיה ׁשמע ּובינה, חכמה - יביא ּכי ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָוהיה
על ציצית, ׁשּלֹובׁש ידי ועל ּוגבּורה. לחסד ׁשּנחלק ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדעת
ּדדוקא הּמצֹות ּכל וכן ּבציצית, מתעּטף הּקּב"ה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָידי
ּכביכֹול למּטה הּמצוה עֹוׂשה יׂשראל ׁשהאיׁש ידי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל
מצֹותיו, ּכל את ולׁשמר וזהּו הּמצוה. את עֹוׂשה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּקּב"ה
זה והרי מעלה. ׁשל מצֹותיו את וגֹורמים עֹוׂשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהן
עֹוׂשים ׁשהם הּמצֹות ידי ׁשעל ליׂשראל ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשבח
אין אחד וענין הּמצֹות. את יתּבר הּוא ׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגֹורמים
חטא ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש ּדאיתא הּוא ּבֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָּכּיֹוצא
אינם ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי וכי ירּוׁשלים, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָחטאה
ּכלּום אינם ּומּזלֹות ּכֹוכבים ׁשעֹובדי אּלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָחֹוטאים
ּדבר ּכל יׂשראל אבל ּכלל. ּומֹוריד מעלה אינֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּדעׂשּיתם
ממׁשיכים הם הרי מּמׁש מצוה ׁשאינֹו אף ׁשעֹוׂשים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָטֹוב

ּבּזהר וכדאיתא אלקּות, המׁשכת זה ידי ּבהּינּוקא*על ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
קריתּון ּדלא ּדלבּוׁשייכּו ּבריחא חמינא ליּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשאמר

אֹותּה המׁשיכּו זה ידי ועל ּכּלה ּבהכנסת ׁשעסקּו מּפני והינּו ׁשמע, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָקריאת
ואּמא', 'אּבא יחּוד הּוא אחד ה' אלקינּו ּדה' ׁשמע, קריאת ידי ׁשעל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹההמׁשכה
למעלה הּיחּוד נעׂשה וכּלה חתן יחּוד ידי על כן ּוכמֹו ונּוקבא, זעירֿאנּפין ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויחּוד

ואפילּו*ּוכמאמר ּברכֹות. ז' זה על מברכין ולכן ּביניהם ׁשֹורה יֿה ואּׁשה איׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
זה ידי על ממׁשיכים ׁשמים לׁשם ּבכּונה הּוא אם ּכלל מצוה ׁשאינם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבדברים
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Ba ‡ˆBik ÔÈ‡ „Á‡ ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ‰Ï Èˆ ‰zÚÓe È≈«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«∆»≈«≈
ÁÈpÓ ‰"aw‰ Ï"Ê eÓ‡ ‰p‰c ‡e‰ ÔÈÚ‰Â .Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«««»»«ƒ«

ÔÈlÙz*e‰a È˙k ‰Ó ‡ÓÏÚ È‡Óc ÔÈÏÈÙ˙e ריבונו. של תפילין ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈»¿»«¿ƒ¿
הפסוק בהם כתוב אבין: בר חייא רבי להם אמר בהם? כתוב מה עולם של

של ושבחן במעלתן (המדבר

Ï‡NÈישראל) nÚk ÈÓeƒ¿«¿ƒ¿»≈
‰"aw‰ LeÙe .„Á‡ ÈB∆»≈«»»
‰"aw‰ ÔÈlÙz ÁÈpÓ«ƒ«¿ƒƒ«»»

'ÔÈ‡ÈÚÊ' ˙ÈÁaששת ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
דלמעלה ÁÈpÓeהמידות ,«ƒ«

˙ÎLÓ‰ eÈÈ‰ ÔÈlÙz¿ƒƒ«¿«¿»«
.'ÔÈ‡ÈÚÊ'Ï ÔÈÁBÓƒƒ¿≈«¿ƒ

Ï"Ê eÓ‡ ‰p‰Â*ÏÚ ¿ƒ≈»¿«««
˜ÚÈÏ ÂÈc „ÈÓ ˜eÒ»«ƒ¿»»¿«¬…
‰eˆÓ ‰NBÚ ‡e‰M ‰Ó«∆∆¿«∆
Le ,˙BNÚÏ Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈«¬≈
Ï‡NiL È„È ÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»≈
‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚ ,ÌÈNBÚƒ«¿≈∆
LÈ‡‰L È„È ÏÚc .‰NBÚ∆¿«¿≈∆»ƒ
ÔÈlÙz LBÏ Ï‡NÈƒ¿»≈≈¿ƒƒ
‰"aw‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰hÓÏ¿«»«¿≈∆«»»

ÔÈlÙz ÁÈpÓלמעלה, «ƒ«¿ƒƒ
ÈÚÊÏ ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒƒ¿≈
˙BiL '„ e‰L ÔÈ‡«¿ƒ∆∆»»ƒ
Èk ‰È‰Â L„˜ ,ÔÈÏÈÙ˙cƒ¿ƒƒ«∆¿»»ƒ
,‰Èe ‰ÓÎÁ  ‡ÈÈ¿ƒ¬»¿»ƒ»
 ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ÚÓL¿«¿»»ƒ»«
„ÒÁÏ ˜ÏÁpL ˙Úc««∆∆¿»¿∆∆
LBlL È„È ÏÚÂ .‰ee¿»¿«¿≈∆≈
‰Ê È„È ÏÚ ,˙ÈˆÈƒ̂ƒ«¿≈∆
,˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙Ó ‰"aw‰«»»ƒ¿«≈¿ƒƒ
‡˜Â„c ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿¿«¿»
Ï‡NÈ LÈ‡‰L È„È ÏÚ«¿≈∆»ƒƒ¿»≈
‰hÓÏ ‰Âˆn‰ ‰NBÚ∆«ƒ¿»¿«»
‰NBÚ ‰"aw‰ ÏBÎÈkƒ¿»«»»∆
ÓLÏÂ e‰ÊÂ .‰Âˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿…
Ô‰L ,ÂÈ˙BˆÓ Ïk ˙‡∆»ƒ¿»∆≈

ÌÈÓBÂישראל ÌÈNBÚƒ¿¿ƒ
.‰ÏÚÓ ÏL ÂÈ˙BˆÓ ˙‡∆ƒ¿»∆«¿»
ÏB„ ÁL ‰Ê È‰Â«¬≈∆∆«»
È„È ÏÚL Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈∆«¿≈
ÌÈNBÚ Ì‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈ƒ
‡e‰ ‰NÚiL ÌÈÓB¿ƒ∆«¬∆
ÔÈÚÂ .˙Bˆn‰ ˙‡ a˙Èƒ¿»≈∆«ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ Ba ‡ˆBik ÔÈ‡ „Á‡∆»≈«≈

‡˙È‡c[מובא=]L„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿«

ÌÈÎBk È„BÚ ÈÎÂ ,ÌÈÏLeÈ ‰‡Á ‡Á ˜eÒ ÏÚ ‰a«»«»≈¿»¿»¿»«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
ÌÈ‡ ˙BÏÓe ÌÈÎBk È„BÚL ‡l‡ ÌÈ‡BÁ ÌÈ‡ ˙BÏÓe«»≈»¿ƒ∆»∆¿≈»ƒ«»≈»
Ïk Ï‡NÈ Ï‡ .ÏÏk „ÈBÓe ‰ÏÚÓ BÈ‡ Ì˙iNÚc ÌeÏk¿«¬ƒ»»≈«¬∆ƒ¿»¬»ƒ¿»≈»

LnÓ ‰ÂˆÓ BÈ‡L Û‡ ÌÈNBÚL B cרשותאלא דברי גם »»∆ƒ«∆≈ƒ¿»«»
ÏÚ ÌÈÎÈLÓÓ Ì‰ È‰¬≈≈«¿ƒƒ«
,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‰Ê È„È¿≈∆«¿»«¡…

‡˙È‡„ÎÂ[כמובא=]‰a* ¿ƒ¿ƒ»«…«
dÈÏ Ó‡L ‡˜ei‰a¿«»»∆»«≈
‡ÁÈa ‡ÈÓÁ¬ƒ»¿≈»
Ôe˙È˜ ‡Ïc eÎÈÈLeÏcƒ¿«¿¿…¿ƒ

ÚÓL ˙‡È˜שאמר [=הילד ¿ƒ«¿«
הלבושים של בריח מרגיש אני

קריאת קראתם שלא שלכם

e˜ÒÚLשמע] ÈÓ eÈ‰Â ,¿«¿ƒ¿≈∆»¿
‰lk ˙ÒÎ‰aשכל ומאחר ¿«¿»««»

המצוה מן פטור במצוה העוסק

קריאת ממצוות פטורים היו לכן

‰eÎÈLÓשמע ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿ƒ
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ d˙B‡»««¿»»∆«¿≈
'‰c ,ÚÓL ˙‡È¿̃ƒ«¿«¿
‡e‰ „Á‡ '‰ eÈ˜Ï‡¡…≈∆»
„eÁÈÂ ,'‡n‡Â ‡a‡' „eÁÈƒ«»¿ƒ»¿ƒ
,‡˜eÂ ÔÈ‡ÈÚÊ¿≈«¿ƒ¿¿»
„eÁÈ È„È ÏÚ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿≈ƒ
„eÁi‰ ‰NÚ ‰lÎÂ Ô˙Á»»¿«»«¬∆«ƒ

Ó‡ÓÎe ‰ÏÚÓÏ*LÈ‡ ¿«¿»¿«¬«ƒ
Ì‰ÈÈa ‰BL ‰È ‰M‡Â¿ƒ»∆≈≈∆
"יה" שמו את חלק הקב"ה שהרי

וה' ב'איש' י' ביניהם, ונתנו

ÏÚב'אשה' ÔÈÎÓ ÔÎÏÂ¿»≈¿»¿ƒ«
eÏÈÙ‡Â .˙BÎa 'Ê ‰Ê∆¿»«¬ƒ
‰ÂˆÓ ÌÈ‡L ÌÈ„aƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿»
ÌLÏ ‰eÎa ‡e‰ Ì‡ ÏÏk¿»ƒ¿«»»¿≈
È„È ÏÚ ÌÈÎÈLÓÓ ÌÈÓL»«ƒ«¿ƒƒ«¿≈
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כב      

סּים ּכד ּוכמֹו אלקּות ּכל*ּגּלּוי לי ׁשעׂשה מבר מסאניּה ְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּיפּו מה להיֹות ממׁשיכים מנעלים לביׁשת ידי ּדעל ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָצרּכי,
סנּדל, וכן ּדׁשכינּתא נעלא נקרא דמט"ט ּבּנעלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּפעמי
ּפעמי ּיפּו מה הּמתחיל ּבדּבּור ּתֹורה ּבלּקּוטי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּומבאר
לבריאה אצילּות ּבין הּמפסקת הּפרסא ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו
להיֹות מלכּות ּבחינת הרגל על החֹופה עׂשּיה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָיצירה
הּוא ּבּנעלים ּפעמי יפּו ּומה כּו'. ּגבּול ּבחינת ְְְְִִִַַַַָָָָָהעֹולמֹות
הּגּלּוי ּבחינת ׁשּיהיה ּדפעמי הּיפי יהיה ּבהּנעלים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּגם
והדרי ועלּֿדר) לקּבל, ּבאפׁשר יהיה הּנעלים ידי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָועל
ּבענינים ׁשּגם הרי אחר) ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּנעלים
וזהּו אלקּות. ּגּלּוי זה ידי על ממׁשיכים מצֹות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשאינם
ּכּיֹוצא אין אחד וזהּו הּמדרׁש, ּבׁשם ּכּנ"ל ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא
לעם לֹו להיֹות הוי' ּבחר ׁשּב מּׁשּום הּוא זה וכל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָּבֹו.
לא יׂשראל ּבנׁשמֹות ּבעצם הּבחירה ׁשּזהּו וידּוע ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹגֹו'
ּבאבֹותי רק ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום ְְֲִִִֶֶַַַָָמּׁשּום

הּמצֹות*חׁשק ידי על להמׁשי ּבכחם יׁש ּכן ועל הוי'. ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ
ׁשעֹוׂשים ּדבר ּבכל וגם ׁשּלמעלה הּמצֹות ּבחינת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלהם
ידי על ממׁשיכים מצוה ׁשאינֹו ּגם ׁשמים לׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכּונה
ארץ ּבעניני ּבארץ אחד ּגֹוי הם ּכי אלקּות, ּגּלּוי ,*זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

קריאה ידי י-ּהועל ּבּמרחב ענני ארץ ּדעניני הּמצר מן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדאיןֿסֹוף. העצמי ְְְִֵֶַָָמרחב

האהבהe‰ÊÂיא) את לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים ¿∆ְְֲִִֶַַַַָָֹ
וההבנה, וההּׂשגה ההתּבֹוננּות הם רּבים דמים יׁשטפּוה, לא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּונהרֹות
יׂשראל ּדנׁשמֹות הּצּמאֹון את ּולרּוֹות האהבה את לכּבֹות יּוכלּו לא אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
לא העליֹון עדן וגן הּתחּתֹון עדן ּדגן עדן, ּדגן הּגּלּויים ׁשהם ּונהרֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלאלקּות,
ׁשּזכּיֹותיהם קטּנה לנּו ּדאחֹות הּמּצב ּבׁשפל הם יׂשראל ּכאׁשר וגם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻיׁשטפּוה.
הּנה מקֹום מּכל חֹוטאים, יׂשראל ּגם אׁשר ּבטענה ּבאים העֹולם ואּמֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻמּועטים
הם ׁשמים, לׁשם ּפׁשּוטה ּבכּונה ּובעׂשּיה מעׂשּיֹות ּבמצֹות עבֹודתם ידי על אז ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָּגם
ההתּבֹוננּות ולכן הּגּלּויים, מּכל למעלה ׁשּזהּו העצמי מרחב ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמּגיעים
ּדיׂשראל להאהבה יׁשטפּוה ולא לכּבֹות יּוכלּו לא עדן ּדגן הּגּלּויים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹואפילּו
מחׁשבה לית ּכי יׂשראל, נׁשמֹות מׁשרׁשים ׁשּׁשם יתּבר ועצמּותֹו *למהּותֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ּתפיסא ּכאׁשר אם ּכי ּד'אדםֿקדמֹון', הּקדּומה מחׁשבה אפילּו ּכלל, ּביּה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּתפיסא
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 .ב ס, ברכות : .תורה מתן לפני זה הי' והרי טו. יו"ד, דברים : :

ס"ט. אגה"ק ראה .ספ"ד תניא ראה :

    
ÌiÒ „k BÓÎe ˙e˜Ï‡ Èelb ‰Ê*dÈ‡ÒÓנעליו CÓכשנועל ∆ƒ¡…¿««≈¿«≈¿»≈

˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈLÓÓ ÌÈÏÚÓ ˙LÈÏ È„È ÏÚc ,Èkˆ Ïk ÈÏ ‰NÚL∆»»ƒ»»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ¿
Ë"ËÓ„ ÌÈÏÚpa CÈÓÚt eÙi ‰Óמלאך zÈÎLc‡הוא ‡ÏÚ ‡˜ «»¿»«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ¿»

eÙi ‰Ó ÏÈÁ˙n‰ ea„a ‰Bz ÈËeÏa ‡Óe ,ÏcÒ ÔÎÂ¿≈«¿»¿…»¿ƒ≈»¿ƒ««¿ƒ«»
˙ÈÁa e‰fL CÈÓÚt¿»«ƒ∆∆¿ƒ«
ÔÈa ˙˜ÒÙn‰ ‡Òt‰««¿»««¿∆∆≈
‰ÈˆÈ ‰‡ÈÏ ˙eÏÈˆ‡¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰ÙBÁ‰ ‰iNÚבדרך מאיר ¬ƒ»«»
ÈÁa˙מקיף Ï‚‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰ ˙BÈ‰Ï ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿»»
eÙÈ ‰Óe .'eÎ Ïeb ˙ÈÁa¿ƒ«¿«»
ÌbL ‡e‰ ÌÈÏÚpa CÈÓÚt¿»«ƒ«¿»ƒ∆«
ÈÙi‰ ‰È‰È ÌÈÏÚp‰a¿«¿»ƒƒ¿∆«…ƒ
˙ÈÁa ‰È‰iL CÈÓÚÙcƒ¿»«ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«
ÌÈÏÚp‰ È„È ÏÚÂ Èelb‰«ƒ¿«¿≈«¿»ƒ

‡a ‰È‰È,Ïa˜Ï LÙ ƒ¿∆¿∆¿»¿«≈
CÈ„‰Â CcŒÏÚÂ¿«∆∆¿ƒ¿ƒ
e˙kL BÓÎe ÌÈÏÚpa«¿»ƒ¿∆»
ÌbL È‰ Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈¬≈∆«
˙BˆÓ ÌÈ‡L ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿
Èelb ‰Ê È„È ÏÚ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¿≈∆ƒ
‡˜Âc e‰ÊÂ .˙e˜Ï‡¡…¿∆«¿»

Ï‡NÈaבחינת הממשיכים ¿ƒ¿»≈
בארץ ÌLaאחד Ï"pk««¿≈

ÔÈ‡ „Á‡ e‰ÊÂ ,L„n‰«ƒ¿»¿∆∆»≈
‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .Ba ‡ˆBik«≈¿»∆
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ÌˆÚa ‰ÈÁa‰ e‰fL∆∆«¿ƒ»¿∆∆
‡Ï Ï‡NÈ ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈…
‰Bz‰ Ìei˜ ÌeÓƒƒ«»
˜ e˙kL BÓÎe ˙BÂˆÓeƒ¿¿∆»«
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Ì‚Â ‰ÏÚÓlL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«¿»¿«
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,Ï‡NÈ ˙BÓL ÌÈLLÓÀ¿»ƒƒ¿ƒ¿»≈

‰LÁÓ ˙ÈÏ Èk*‡ÒÈÙz ƒ≈«¬»»¿ƒ»
ÏÏk dÈaמחשבה שום [=אין ≈¿»

כלל] בו ‡eÏÈÙתופסת ,¬ƒ
‰Óe„‰ ‰LÁÓ«¬»»«¿»
Ì‡ Èk ,'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c¿»»«¿ƒƒ
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ּומּפני הּזקן, רּבנּו ּוכפרּוׁש ּומצֹותיה, ּבּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומתלּבׁשת
מלכי ׁשהם ּונהרֹות העֹולם אּמֹות ׁשהם רּבים מים ּגם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
הּקּב"ה לאהבת יׁשטפּוה לא וׂשריהם העֹולם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֻאּמֹות
ׁשהם ּדאף והּמדרׁש, הּתרּגּום ּכפרּוׁש יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבני
הּוא והּטעם עליהם, מתרעמים אין מקֹום מּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָחֹוטאים
ּכי יׂשראל, ּבנׁשמֹות ּבעצם הּבחירה הוי' ּבחר ׁשּב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלפי
מּׁשרׁש ּגם ׁשּלמעלה מּמׁש ּבעצמּותֹו מׁשרׁשים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻהם
רצֹון עֹוׂשה ׁשאין הּתינֹוקת ּוכמֹו ּומצוֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָהּתֹורה
ׁשהּתינֹוקת לפי ׁשהּוא עליה, מתרעמים ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאבֹותיה

ואם ּדאב הענינים ׁשאר ּכל אׁשר ּבמקֹום ואם, האב ּבעצמּות מׁשרׁשת ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻעצמּותּה
ׁשהם יׂשראל ּבנׁשמֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו ניט, ארט קיין דארט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָפארנעמען
האֹומרים ואפילּו עליהם, מתרעמים אין ולכן ּכביכֹול, מּמׁש ּבהעצמּות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻמׁשרׁשים

אם*נהיה ּתהיה, לא היֹו אלקים אד' אמר ּכה הּנה הארצֹות ּכמׁשּפחֹות ּכּגֹוים ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
הּברית ּבמסרת אתכם והבאתי עליכם אמל גֹו' נטּויה ּוזרֹוע חזקה ּביד ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
ּכל את העצמי מרחב מּבחינת הּקּב"ה זה איׁש להם ויּתן הוי'. אני ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוידעּתם
יקר הֹון ּכל ימלאּו חדרים ּובדעת יתּכֹונן ּובתבּונה ּבית יבנה ּבחכמה ּביתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהֹון

ּבמהרה*ונעים נצח ּדידן ּכי ּגֹוג, ּדמלחמת והּׁשלל הּבּזה ּכל להם יּתן וגם , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
צדקנּו. מׁשיח ידי על ְְְְִִֵֵֵַַָּבימינּו
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ea LeÙÎe ,‰È˙BÓe ‰Bza ˙LaÏ˙Óe ‡ÈÙz L‡k«¬∆¿ƒ»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿∆»¿≈«≈

Ó Ìb ‰ ÈÓe ,Ô˜f‰˙B‰e ÌÏBÚ‰ ˙B‡ Ì‰L ÌÈa ÌÈ «»≈ƒ¿≈∆««ƒ«ƒ∆≈À»»¿»
˙‰‡Ï ‰eÙËLÈ ‡Ï Ì‰ÈÂ ÌÏBÚ‰ ˙B‡ ÈÎÏÓ Ì‰L∆≈«¿≈À»»¿»≈∆…ƒ¿¿»¿«¬«
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ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈ‡ËBÁ¿ƒƒ»»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓÚ˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈∆
EaL ÈÙÏ ‡e‰ ÌÚh‰Â¿«««¿ƒ∆¿
ÌÚa ‰ÈÁa‰ ÈÂ‰ Áa»«¬»»«¿ƒ»¿∆∆
Ì‰ Èk ,Ï‡È ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ≈
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BÓÎe ˙BÂÓe ‰Bz‰«»ƒ¿¿
‰BÚ ÔÈ‡L ˙˜BÈz‰«ƒ∆∆≈»
ÔÈ‡L ‰È˙B‡ ÔB¿¬∆»∆≈
‡e‰L ,‰ÈÏÚ ÌÈÓÚ˙Óƒ¿«¬ƒ»∆»∆
˙eÓÚ ˙˜BÈz‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ∆«¿»
‡‰ ˙eÓÚa ˙LLÓÀ¿∆∆¿«¿»»
Ïk L‡ ÌB˜Óa ,Ì‡Â»≈¿»¬∆»
Ì‡Â ‡c ÌÈÈÚ‰ ‡L¿»»ƒ¿»ƒ¿»»≈
ÔÈÈ˜ Ë‡„ ÔÚÓÚ‡Ù«∆∆»≈
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,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓÚ˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈∆
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כג  

ּומּפני הּזקן, רּבנּו ּוכפרּוׁש ּומצֹותיה, ּבּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומתלּבׁשת
מלכי ׁשהם ּונהרֹות העֹולם אּמֹות ׁשהם רּבים מים ּגם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
הּקּב"ה לאהבת יׁשטפּוה לא וׂשריהם העֹולם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֻאּמֹות
ׁשהם ּדאף והּמדרׁש, הּתרּגּום ּכפרּוׁש יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבני
הּוא והּטעם עליהם, מתרעמים אין מקֹום מּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָחֹוטאים
ּכי יׂשראל, ּבנׁשמֹות ּבעצם הּבחירה הוי' ּבחר ׁשּב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלפי
מּׁשרׁש ּגם ׁשּלמעלה מּמׁש ּבעצמּותֹו מׁשרׁשים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻהם
רצֹון עֹוׂשה ׁשאין הּתינֹוקת ּוכמֹו ּומצוֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָהּתֹורה
ׁשהּתינֹוקת לפי ׁשהּוא עליה, מתרעמים ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאבֹותיה

ואם ּדאב הענינים ׁשאר ּכל אׁשר ּבמקֹום ואם, האב ּבעצמּות מׁשרׁשת ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻעצמּותּה
ׁשהם יׂשראל ּבנׁשמֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו ניט, ארט קיין דארט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָפארנעמען
האֹומרים ואפילּו עליהם, מתרעמים אין ולכן ּכביכֹול, מּמׁש ּבהעצמּות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻמׁשרׁשים

אם*נהיה ּתהיה, לא היֹו אלקים אד' אמר ּכה הּנה הארצֹות ּכמׁשּפחֹות ּכּגֹוים ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
הּברית ּבמסרת אתכם והבאתי עליכם אמל גֹו' נטּויה ּוזרֹוע חזקה ּביד ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
ּכל את העצמי מרחב מּבחינת הּקּב"ה זה איׁש להם ויּתן הוי'. אני ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוידעּתם
יקר הֹון ּכל ימלאּו חדרים ּובדעת יתּכֹונן ּובתבּונה ּבית יבנה ּבחכמה ּביתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהֹון

ּבמהרה*ונעים נצח ּדידן ּכי ּגֹוג, ּדמלחמת והּׁשלל הּבּזה ּכל להם יּתן וגם , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
צדקנּו. מׁשיח ידי על ְְְְִִֵֵֵַַָּבימינּו
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     .לבֿלח כ, יחזקאל :   .ג יח, תולדות אור תורה ראה גֿד. כד, משלי :

•

    
ea LeÙÎe ,‰È˙BÓe ‰Bza ˙LaÏ˙Óe ‡ÈÙz L‡k«¬∆¿ƒ»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿∆»¿≈«≈

Ó Ìb ‰ ÈÓe ,Ô˜f‰˙B‰e ÌÏBÚ‰ ˙B‡ Ì‰L ÌÈa ÌÈ «»≈ƒ¿≈∆««ƒ«ƒ∆≈À»»¿»
˙‰‡Ï ‰eÙËLÈ ‡Ï Ì‰ÈÂ ÌÏBÚ‰ ˙B‡ ÈÎÏÓ Ì‰L∆≈«¿≈À»»¿»≈∆…ƒ¿¿»¿«¬«
Ì‰L ‡c ,L„‰Â Ìebz‰ LeÙk ,Ï‡È ÈÏ ‰a‰«»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿¿«ƒ¿»¿«∆≈

ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈ‡ËBÁ¿ƒƒ»»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓÚ˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈∆
EaL ÈÙÏ ‡e‰ ÌÚh‰Â¿«««¿ƒ∆¿
ÌÚa ‰ÈÁa‰ ÈÂ‰ Áa»«¬»»«¿ƒ»¿∆∆
Ì‰ Èk ,Ï‡È ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ≈
LÓ B˙eÓÚa ÌÈLLÓÀ¿»ƒ¿«¿«»
LMÓ Ìb ‰ÏÚÓL∆¿«¿»«ƒ…∆
BÓÎe ˙BÂÓe ‰Bz‰«»ƒ¿¿
‰BÚ ÔÈ‡L ˙˜BÈz‰«ƒ∆∆≈»
ÔÈ‡L ‰È˙B‡ ÔB¿¬∆»∆≈
‡e‰L ,‰ÈÏÚ ÌÈÓÚ˙Óƒ¿«¬ƒ»∆»∆
˙eÓÚ ˙˜BÈz‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ∆«¿»
‡‰ ˙eÓÚa ˙LLÓÀ¿∆∆¿«¿»»
Ïk L‡ ÌB˜Óa ,Ì‡Â»≈¿»¬∆»
Ì‡Â ‡c ÌÈÈÚ‰ ‡L¿»»ƒ¿»ƒ¿»»≈
ÔÈÈ˜ Ë‡„ ÔÚÓÚ‡Ù«∆∆»≈

ËÈ Ë‡שם תופסים לא =] »ƒ
מקום] ‰e‡שום ÔÎ BÓÎe ,¿≈

Ì‰L Ï‡È ˙BÓLa Ìb«¿ƒ¿ƒ¿»≈∆≈
˙eÓÚ‰a ÌÈLLÓÀ¿»ƒ¿»«¿
ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,ÏBÎÈk LÓ«»ƒ¿»¿»≈≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓÚ˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈∆

eÏÈÙ‡Âישראל‰È‰ ÌÈÓB‡‰*˙B‡‰ ˙BÁLÓk ÌÈBbk «¬ƒ»¿ƒƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿¿»¬»
‰˜Á „Èa ‡Ï Ì‡ ,‰È‰z ‡Ï BÈ‰ ÌÈ˜Ï‡ „‡ Ó‡ ‰k ‰‰ƒ≈…»«¡…ƒ»…ƒ¿∆ƒ…¿«¬»»
˙Èa‰ ˙Óa ÌÎ˙‡ È˙‡‰Â ÌÎÈÏÚ ÏÓ‡ B‚ ‰ÈeË ÚBe¿«¿»∆¿…¬≈∆¿≈≈ƒ∆¿∆¿»…∆«¿ƒ
˙ÈÁaÓ ‰a‰ ‰ LÈ‡ Ì‰Ï ÔzÈÂ ÈÂ‰ È‡ Èk ÌzÚ„ÈÂƒ«¿∆ƒ¬ƒ¬»»¿ƒ≈»∆ƒ∆«»»ƒ¿ƒ«
ÔB‰ Ïk ˙‡ ÈÓÚ‰ ÁÓ∆¿»»«¿ƒ∆»
˙Èa ‰È ‰ÓÎÁa ,B˙Èa≈¿»¿»ƒ¿∆«ƒ
˙Ú„e ÔBk˙È ‰e˙eƒ¿»ƒ¿»¿««
ÔB‰ Ïk e‡ÏÓÈ ÌÈ„Á¬»ƒƒ»¿»

ÌÈÚÂ ˜È*ÔzÈ Ì‚Â , »»¿»ƒ¿«ƒ≈
ÏÏM‰Â ‰fa‰ Ïk Ì‰Ï»∆»«ƒ»¿«»»
Ô„Èc Èk ,‚Bb ˙ÓÁÏÓc¿ƒ¿∆∆ƒƒ«

Áלהיות שלנו הנצחון עתיד »«
È„È ÏÚ eÈÓÈa ‰‰Óaƒ¿≈»¿»≈«¿≈

e˜„ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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המת את שם ה"א)ש'ביטלו' פי"ב הגר"ח .(חי'
האהל' 'פתח ה')ובספר סי' ג' ביאר:(כלל

מהקרקע הטפח את מודדים אין מכוסה הקרקע שטח כל אם
מכוסה, מהקרקע חלק רק כאשר אך הארץ", כל פני "כוסו כי
כי מהקרקע מודדים מכוסה, אינו לפחות) טפח על (טפח וחלקו

וכדין גובהו שנתמעט במקום גם הכל, על חל 'אוהל' שם
אהלין' מ"ב)'שפועי פ"ז ויורד(אהלות שופע שהוא "אהל דהיינו

גם מתפשטת היא באוהל טומאה יש ואם כאצבע", עד וכלה
כולו. על חל 'אוהל' דין כי השיפוע תחת

המשך מאמוד אע



כד

          
מוגה בלתי

אודות סיון1. חודש כמו שהוא איתא כסלו ראש2חודש הוא שגם מניסן, השלישי החודש הוא סיון :
במשנה כדאיתא בתשרי.3השנה, שהוא השנה מראש השלישי חודש הוא כסלו חודש כן וכמו ,

הוא לתשרי ניסן בין :4החילוק

גירות ענינה מצרים יציאת שהרי הצדיקים, עבודת ענינו דמי5ניסן שנולד כקטן שנתגייר וגר שאין6, היינו, ,
שנולד כקטן להיותו כדבעי, שאינם ענינים ושום חטאים שום מניסן,7לו השלישי החודש שהוא סיון וחודש .

תורה. מתן של הזמן הוא

תשובה בעלי עבודת ענינו דפנימיות8ותשרי הגילוי – תורה מתן ענינו מתשרי, השלישי חודש שהוא וכסלו .
התורה.

מתורה למעלה תשובה היות עם התשובה, שבענין בתורה,9וכמו שפגם ענין על התשובה מועילה שלכן ,
מהתורה נלקח גופא התשובה ענין כסלו,10מכלֿמקום, שבחודש התורה פנימיות גילוי בענין גם הוא כן –

התורה עניני כל ניתנו בסיון תורה מתן שבשעת לפי והיינו, שבסיון. תורה ממתן גם נלקח גופא זה ,11שענין
במדרש כדאיתא בתורה, עמוק הכי ענין שזהו ויגלה, ילמד שמשיח התורה היא12ואפילו הבל דעכשיו שהתורה

תורתו בסיון.לגבי תורה מתן בשעת ניתן זה גם – משיח של

בחודש הוא התורה דפנימיות והגילוי שבסיון, תורה במתן בהעלם התורה פנימיות היתה אףֿעלֿפיֿכן, אבל
התורה דפנימיות הגילוי הוא כסלו, בחודש שאז, התשובה, עבודת שענינו תשרי מחודש השלישי חודש כסלו,

המשיח לגילוי ההכנה שזוהי חוצה, המעיינות .13והפצת

זה מצד – התורה פנימיות שנתגלה בתורה, חדש גילוי גילויֿתורה, של זמן הוא כסלו שחודש זה מצד .
הנסים. ענין חדש, גילוי בעולם מאיר כסלו שבחודש בעולם, גם נמשך

נסים של ענין הוא הטבע הנהגת גם שבאמת הענין, את היטב מבארת החסידות הוא14תורת החילוק אלא ,
מנהיג בלא בירה שזוהי לחשוב שיכולים ועד הנס, ניכר לא ההרגל ומצד בתמידות, שישנו גילוי הוא שטבע

חדש. גילוי הוא הנסים שענין והיינו, בגילוי. זה הרי בו, רגילים שלא נס, כשבא אבל חסֿושלום,

עלמא וברא באורייתא ואסתכל בתורה, חדש גילוי של זמן שזהו דכיון – נסים של חודש הוא שכסלו ,15וזהו
חדש. גילוי נסים, של זמן זה הרי העולם בהנהגת שגם בעולם, גם נמשך זה הרי

דרזין רזין – בשמן היה שהנס דחנוכה, הנס כסלו בחודש היה שכתב16ולכן וכמו ביותר. נעלה גילוי והוא –
המדרש17הרמב"ן מנרות18בשם יותר נעלים חנוכה שנרות משלהם", גדולה "שלך לאהרן אמר שהקב"ה

לעולם. קיימים חנוכה ונרות לעולם, קיימים אינם המקדש שנרות כיון המקדש,

עולמים, ולעולמי לעד שקיים ענין זה שגם החסידות, תורת דהפצת כסלו, די"ט הנס לאחריֿזה היה כן וכמו
המשיח. לגילוי והכנה כלי היא החסידות מעיינות שהפצת כיון
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ונדפסו1) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו אֿב סעיפים
מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 75 ע' ח"א בלקו"ש

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה
וש"נ.2) .114 ע' חי"ג תו"מ גם ראה
א.3) ב, ר"ה
וש"נ.4) .41 ע' חי"ד תו"מ גם ראה
אֿב.5) מו, יבמות ראה
וש"נ.6) א. כב, שם
(שמואלֿא7) במלכו שאול שנה "בן ב) כב, (יומא מארז"ל וע"ד

מוגה). בלתי (מהנחה חטא" טעם טעם שלא שנה, כבן א), יג,
ויוהכ"פ,8) בר"ה אלול, בחודש עיקרה התשובה עבודת שהרי

דרושי לקו"ת (ראה הסוכות בחג חגינו", "ליום נעשה מזה והגילוי

מוגה. בלתי מהנחה – ובכ"מ). ואילך. סע"ג נד, ר"ה
יוהכ"פ.9) ובדרושי הזה), ביום (כי אחרי פ' בדרושי לקו"ת

וש"נ.10) .121 ע' חי"ח לקו"ש ראה
ועוד.11) שנו. ע' תרנ"ו סה"מ ראה
ח.12) פי"א, רפ"ב. קה"ר
ובכ"מ).13) בתחלתו. טוב שם (כתר דהבעש"ט אגה"ק ראה
(14.(293 ע' תשי"א (סה"מ בסופו צג, קונטרס ראה
רע"ב.15) קסא, זח"ב
ועוד.16) ואילך. פנ"ד הק"ש שער אמ"ב ראה
בהעלותך.17) ר"פ
בהעלותך.18) ר"פ פרש"י ו. פט"ו, במדב"ר

         

לטובה שיהיה החודש את מברכים שבו מברכים, בשבת מתחילה החודש עניני על ההמשכה והנה, .
ולנחמה" לישועה ולשמחה לששון ולשלום "לחיים .19ולברכה,

מהטבע שלמעלה ניסיים ענינים גם אלא טבעיים ענינים רק לא נמשכים שבו כסלו, חודש – לעניננו ובנוגע
החודש את לברך צריכים המולד, לאחרי כבר כשנמצאים ובפרט כסלו, חודש מברכים בשבת בעמדנו הרי –
טבעיים, בענינים רק לא ונחמה, ישועה ושמחה ששון ושלום חיים והברכה, הטובה יהיו מברכים, משבת שהחל

ניסיים. בענינים גם אלא

– השנה לכל הנוגעים כלליים ענינים גם יש שבתוכם זה, בחודש להעשות שצריכים הענינים שכל והיינו,
באופן זה יהיה מקום, לזה אין ושכל טבע עלֿפי אם שאפילו כך, מהטבע, שלמעלה בדרך לטובה כולם יהיו

מהטבע הנראה20שלמעלה בטוב טפחים מעשרה למטה יומשכו מהשתלשלות שלמעלה הענינים שגם והיינו, ,
והנגלה.

***

אדמו"ר כ"ק עלֿידי (הוגה רבים מים המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק .
שליט"א).

***

בהמאמר לעיל המדובר פרטית דהשגחה להענין בנוגע מדברי21. ראיה הביא הזקן שרבינו אףֿעלֿפי הרי –
משפטיך22הגמרא אמר שלך חזי הוה כי יוחנן בדגת23"רבי נקמתך ולעשות לשפוט שלך (שזמנת רבה" תהום

גם אלא הכללי המין על רק ולא דגים, על אפילו ומשפט דין שיש מוכח שמזה למות), המזומנים להמית הים
מין על רק היא פרטית שהשגחה הסוברים וישנם זה, בענין נוספות שיטות ישנם מכלֿמקום, הדגים, פרטי על

מקובלים כמה של בדבריהם אפילו הובאו אלו שיטות שגם ומצינו .24המדבר,
הבעלֿשםֿטוב שיטת נתקבלה כבר מין25אבל על גם אלא המדבר, מין על רק לא היא פרטית שהשגחה ,

פרטית. בהשגחה הקב"ה משגיח כולם שעל הדומם, מין על ואפילו והצומח, החי

חסי בתורת שנתבארו הבעלֿשםֿטוב שבתורת הענינים בתורתוככל בפרטיות זה ענין גם נתבאר – חב"ד דות
חב"ד. חסידות

ממאמריו באחד אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמבאר הבעלֿשםֿטוב,26וכפי שיטת עלֿפי פרטית השגחה בענין
שגם זאת, עוד אלא פרטית, בהשגחה הוא למקום ממקום עלה של שגלגולו בלבד זו אםשלא גלגולו,

העליון, לרצון שנוגע ענין שזהו והיינו, פרטית, בהשגחה גם הוא בהמה, או אדם רגלי עלֿידי או רוח עלֿידי
הכוונה. ולשלימות

חכמינו שאמרו מצינו המלכות סדר אודות כשמדובר מכלֿמקום, ופרט, פרט כל שנוגע אףֿעלֿפי והנה, .
להמלך)27ז"ל (בנוגע יחיד בלשון נאמר ולא מלכות", של בשלומה מתפלל בהמלכות28"הוי שנוגע מה כי, ,

להתחלף יכול זה הרי – פלוני) (מלך להפרט בנוגע אבל כו', להתפלל צריך זה ועל המלוכה, סדר כללות רק הוא
ישראל. לבני טוב היותר באופן ולהיות

דינא" דמלכותא "דינא תורה, שעלֿפי – אבל29ובהקדמה תורה, דין של תוקף לו יש המלכות שדין היינו, ,30,
מבדילים כאשר מהֿשאיןֿכן בשוה, המדינה בני כל עבור כללי דין הוא המלכות דין כאשר אמורים, דברים במה
דמלכותא ד"דינא התוקף בזה אין אזי יהודים, עבור מיוחד דין שקובעים למשל וכמו אנשים, בין ומחלקים

בתורה. מקום לזה שאין היינו, דינא",
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החודש.19) ברכת נוסח
(ראה20) אלו בימים שהתרחש סיני" ל"מבצע בקשר הכוונה אולי

שם. בהערות ובהנסמן קלה), ע' חי"ד (אג"ק זו שנה כסלו ב' מכתב
המו"ל. וש"נ). ואילך. 5 ס"ע שם לאג"ק "מבוא"

ואילך).21) ז ע' (לעיל פ"ג
(ובפרש"י).22) א סג, חולין
ז.23) לו, תהלים
ואילך.24) קסח ע' ח"א אג"ק – פרטית" "השגחה רשימה ראה

וש"נ.
סקע"ט25) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר בארוכה ראה

וש"נ. ואילך.
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כה          

לטובה שיהיה החודש את מברכים שבו מברכים, בשבת מתחילה החודש עניני על ההמשכה והנה, .
ולנחמה" לישועה ולשמחה לששון ולשלום "לחיים .19ולברכה,

מהטבע שלמעלה ניסיים ענינים גם אלא טבעיים ענינים רק לא נמשכים שבו כסלו, חודש – לעניננו ובנוגע
החודש את לברך צריכים המולד, לאחרי כבר כשנמצאים ובפרט כסלו, חודש מברכים בשבת בעמדנו הרי –
טבעיים, בענינים רק לא ונחמה, ישועה ושמחה ששון ושלום חיים והברכה, הטובה יהיו מברכים, משבת שהחל

ניסיים. בענינים גם אלא

– השנה לכל הנוגעים כלליים ענינים גם יש שבתוכם זה, בחודש להעשות שצריכים הענינים שכל והיינו,
באופן זה יהיה מקום, לזה אין ושכל טבע עלֿפי אם שאפילו כך, מהטבע, שלמעלה בדרך לטובה כולם יהיו

מהטבע הנראה20שלמעלה בטוב טפחים מעשרה למטה יומשכו מהשתלשלות שלמעלה הענינים שגם והיינו, ,
והנגלה.

***

אדמו"ר כ"ק עלֿידי (הוגה רבים מים המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק .
שליט"א).

***

בהמאמר לעיל המדובר פרטית דהשגחה להענין בנוגע מדברי21. ראיה הביא הזקן שרבינו אףֿעלֿפי הרי –
משפטיך22הגמרא אמר שלך חזי הוה כי יוחנן בדגת23"רבי נקמתך ולעשות לשפוט שלך (שזמנת רבה" תהום

גם אלא הכללי המין על רק ולא דגים, על אפילו ומשפט דין שיש מוכח שמזה למות), המזומנים להמית הים
מין על רק היא פרטית שהשגחה הסוברים וישנם זה, בענין נוספות שיטות ישנם מכלֿמקום, הדגים, פרטי על

מקובלים כמה של בדבריהם אפילו הובאו אלו שיטות שגם ומצינו .24המדבר,
הבעלֿשםֿטוב שיטת נתקבלה כבר מין25אבל על גם אלא המדבר, מין על רק לא היא פרטית שהשגחה ,

פרטית. בהשגחה הקב"ה משגיח כולם שעל הדומם, מין על ואפילו והצומח, החי

חסי בתורת שנתבארו הבעלֿשםֿטוב שבתורת הענינים בתורתוככל בפרטיות זה ענין גם נתבאר – חב"ד דות
חב"ד. חסידות

ממאמריו באחד אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמבאר הבעלֿשםֿטוב,26וכפי שיטת עלֿפי פרטית השגחה בענין
שגם זאת, עוד אלא פרטית, בהשגחה הוא למקום ממקום עלה של שגלגולו בלבד זו אםשלא גלגולו,

העליון, לרצון שנוגע ענין שזהו והיינו, פרטית, בהשגחה גם הוא בהמה, או אדם רגלי עלֿידי או רוח עלֿידי
הכוונה. ולשלימות

חכמינו שאמרו מצינו המלכות סדר אודות כשמדובר מכלֿמקום, ופרט, פרט כל שנוגע אףֿעלֿפי והנה, .
להמלך)27ז"ל (בנוגע יחיד בלשון נאמר ולא מלכות", של בשלומה מתפלל בהמלכות28"הוי שנוגע מה כי, ,

להתחלף יכול זה הרי – פלוני) (מלך להפרט בנוגע אבל כו', להתפלל צריך זה ועל המלוכה, סדר כללות רק הוא
ישראל. לבני טוב היותר באופן ולהיות

דינא" דמלכותא "דינא תורה, שעלֿפי – אבל29ובהקדמה תורה, דין של תוקף לו יש המלכות שדין היינו, ,30,
מבדילים כאשר מהֿשאיןֿכן בשוה, המדינה בני כל עבור כללי דין הוא המלכות דין כאשר אמורים, דברים במה
דמלכותא ד"דינא התוקף בזה אין אזי יהודים, עבור מיוחד דין שקובעים למשל וכמו אנשים, בין ומחלקים

בתורה. מקום לזה שאין היינו, דינא",
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כו         

בעולם. גם מקום לו אין בתורה, מקום לו שאין שענין מובן הרי עלמא", וברא באורייתא ש"אסתכל וכיון

מציאות. לזה אין בעולם גם הרי מציאות, לזה אין תורה שעלֿפי כיון שכן, פלוני, של עקשנותו תועיל ולא

פעם כבר סיפרתי – לעקשנות ברכבת,31ובאשר לנסוע צריך היה שכאשר מהר"ש, אדמו"ר אודות הסיפור
להראות רצה הממונה שהפקיד אירע ופעם לבואו. ממתינה היתה והרכבת מליובאוויטש, כך על מודיעים היו

כ ולאחר מהר"ש. אדמו"ר של לבואו להמתין מבלי הרכבת נסיעת על והורה רוחו ידיעהרמות הגיעה ימים מה
ממשרתו... מפוטר הנ"ל שהפקיד – יותר גבוה ממקום –

עקומות. בדרכים לילך ואין "קרומקייט", מצד זה הרי – אחרת שטוען אחד יהודי שישנו ומה

החשבון, נוגע לא לנו לנו. נוגע זה אין – חשבון עלֿפי מקום לזה שאין האישים לחילוף בנוגע שטוענים ומה
בחשבון מקום לזה אין ואם חשבון, עלֿפי הדבר יהיה – בחשבון מקום לזה יש אם ובמילא, הבפועל, אם כי

מהחשבון. שלמעלה נסים של סדר הוא עתה) עומדים (שבו כסלו חודש הרי –

:לפועל ובנוגע .
הבעלֿשםֿטוב וכפירוש והנגלה, הנראה בטוב לבוא צריכים הענינים שכל הפסוק32כיון תעזוב33על "עזוב

הענין להיות צריך – ולהעלותו ולזככו לבררו אלא וסיגופים, תעניות עלֿידי הגוף את לשבור שאין עמו",
עמך" איטיב קבלת34ד"היטב מצד (לא תהיה וההסכמה טוב, שזהו יסכימו הבהמית ונפש הגוף שגם כזה באופן

טוב. שזהו בשר בעיני ורואים שמשיגים זה מצד אלא) עול,

הגשמיים לענינים בנוגע והן ומצוות, לתורה בנוגע הן ישראל, לבני השייכים הענינים שכל – ובפשטות
והנגלה. הנראה בטוב כולם יהיו חומריים, לענינים בנוגע ואפילו

הנראה בטוב טפחים מעשרה למטה יומשכו בטבע מקום להם שאין הענינים גם הרי – כסלו בחודש ובעמדנו
והנגלה.

לטוב הנ"ל החילוף גם יהיה כן העולם,35וכמו באומות טוב להיות שיכול כמה עד –

היעוד את36ויקויים יראו הארץ עמי שכל היינו, ממך", ויראו עליך נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל "וראו
בפניהם, כולם יתבטלו ועלֿידיֿזה עלֿכלֿפנים, מקיף בדרך היהדות, נקודת בהם שיש ישראל, בני של מעלתם

אמן. בימינו במהרה המשיח לגילוי ההכנה שזוהי

***

יע "ויצא – ויצא פרשת לקרוא מתחילים מנחה בתפלת חרנה".. וילך שבע מבאר קב
היא התורה שהרי תורות, ד' שהם באופן ולא וסוד, דרוש רמז פשט זה בענין גם יש התורה עניני וככל

בזה זה קשורים וסוד דרוש רמז דפשט הענינים ד' שכל כיון אחת", .37"תורה

שבארץ שבע מבאר יצא שיעקב – הוא חרנה" וילך שבע מבאר יעקב "ויצא בפסוק הפשוט הפירוש .
בדרך בהיותו שעוד הוא הדברים והמשך לגלות, לארץ, שבחוץ לחרן והלך הוריו, דרו שבו המקום ישראל,

הכל ממנו גרתי"38נטלו לבן ש"עם עלֿידיֿזה ואףֿעלֿפיֿכן, כל, ובחוסר בעירום לחרן שהגיע כך "ותרי"ג39,
שמרתי" ושפחות40מצוות עבדים ובקר צאן ובנות, בנים לפניֿזה, לו שהיה ממה יותר גדול ברכוש משם חזר ,

שלימה41כו' מיטתו שהיתה בכך התבטאה הברכה ועיקר ובמצוות.42, בתורה עוסקים בנים ובני בנים ,
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וש"נ. .(144 ע'

וש"נ32) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
שבט). כח יום" ב"היום (נעתק

ה.33) כג, משפטים
יג.34) לב, וישלח
ע'35) (לעיל סי"א ב) (התוועדות בראשית ש"פ שיחת גם ראה
.(131

יו"ד.36) כח, תבוא
וש"נ.37) .36 ע' חכ"א .187 ע' חי"ח לקו"ש ראה
יא.38) כט, ויצא פרש"י
ה.39) לב, וישלח
עה"פ.40) פרש"י
ובפרש"י.41) ו שם,
לא.42) מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

         

תורה ממקום היינו, ברוחניות, שבע" מ"באר יוצא יהודי שכאשר – ברוחניות גם זה ענין ישנו כן וכמו
מלשון "חרן", של ענין שזהו "עולם", זאת בכל זה הרי נעלה במצב בהיותו גם אשר, לעולם, ויוצא ותפילה,

(בעולם)" מקום של אף גרתי"43"חרון לבן "עם תורה, עלֿפי היא בעולם הנהגתו כאשר ואףֿעלֿפיֿכן, ,
לבנים שזוכה יותר, מרוויח הוא אדרבה, אלא מאומה, מאבד שאינו בלבד זו לא אזי שמרתי", מצוות "ותרי"ג
כמבואר הקודמת, מדריגתו לגבי ברוחניות ומתעלה והולך ובמצוות, בתורה עוסקים בנות, ובני בנים בני ובנות,

מחרן44בחסידות בבואו יעקב אצל שניתוסף העילוי .45בענין

:ענינים כמה בזה יש יותר ובפרטיות .
הכבוד כסא מתחת שחצובה שהנשמה בגוף, הנשמה דירידת הענין כללות – לראש מאיגרא46לכל ירדה ,

עמיקתא לבירא הנשמה47רמה כאשר כי, עליה, לצורך ירידה זו הרי ביותר, גדולה ירידה היותה עם אשר, ,
לפניֿזה. שהיתה מכמו יותר נעלה לדרגא הנשמה מתעלית אזי למטה, הכוונה את משלימה

שבשנותיו הוא שהסדר – האדם חיי בכללות זה ענין ישנו למטה, הנשמה ירידת לאחרי ועלֿדרךֿזה
שצריך הזמן בבוא שלאחריֿזה, ובשנים קדושה, בעניני רק מתעסק שאז וב"ישיבה", ב"חדר" נמצא הראשונות

צווארו" על "רחיים שנאמר48להיות מה לקיים לעולם, יוצא אזי אשר,49, תעשה", אשר בכל אלקיך הוי' "וברכך
בעולם; עשיה של ענין זאת בכל זה הרי ביותר הטוב במצב גם

הכנסת "מבית התורה, לימוד כך ואחר התפילה, בעבודת היא היום שהתחלת – גופא יום בכל ועלֿדרךֿזה
המדרש" ארץ"50לבית דרך מנהג בהם "הנהג כך ואחר מד'51, ויציאה ירידה של ענין שזהו לעולם, ביציאתו

תורה; של אמות וד' תפילה של אמות

ומתמסרים דחול, בעובדין עוסקים אין שבו השבת יום ישנו שתחילה – השבוע ימי במשך ועלֿדרךֿזה
כו' המעשה ימי ששת באים כך ואחר קדושה, לעניני .52לגמרי

של אף בחרון חרנה", וילך שבע מבאר יעקב "ויצא שכאשר התורה, הוראת ישנה אלו ענינים לכל ובנוגע
עתים קובעים העולם בעניני שעוסקים בזמן שגם שמרתי", מצוות ותרי"ג גרתי לבן "עם כאשר הנה עולם,
ירידה, של ענין נעשה שלא בלבד זו שלא והיינו, וכו', ובקר צאן ובנות, לבנים זוכים אזי בזה, וכיוצא לתורה

בהם. שעוסקים הענינים בכל עליה פועלים אדרבה, אלא

אדרבה, אלא נאבדים, שלא בלבד זו שלא רואים שסוףֿכלֿסוף – הגלות זמן לכללות בנוגע הוא וכן
שכתוב כמו גופא, הגלות עניני כל את ומעלים שיש53שלוקחים הענינים כל את הכל, את לרוקן גו'", "ונצלתם

נלך" גו' ובבנותינו בבנינו נלך ובזקנינו ו"בנערינו מציאות, האמיתית54להם הגאולה אל צדקנו משיח לקראת
בימינו. במהרה והשלימה,
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תורה ממקום היינו, ברוחניות, שבע" מ"באר יוצא יהודי שכאשר – ברוחניות גם זה ענין ישנו כן וכמו
מלשון "חרן", של ענין שזהו "עולם", זאת בכל זה הרי נעלה במצב בהיותו גם אשר, לעולם, ויוצא ותפילה,

(בעולם)" מקום של אף גרתי"43"חרון לבן "עם תורה, עלֿפי היא בעולם הנהגתו כאשר ואףֿעלֿפיֿכן, ,
לבנים שזוכה יותר, מרוויח הוא אדרבה, אלא מאומה, מאבד שאינו בלבד זו לא אזי שמרתי", מצוות "ותרי"ג
כמבואר הקודמת, מדריגתו לגבי ברוחניות ומתעלה והולך ובמצוות, בתורה עוסקים בנות, ובני בנים בני ובנות,

מחרן44בחסידות בבואו יעקב אצל שניתוסף העילוי .45בענין

:ענינים כמה בזה יש יותר ובפרטיות .
הכבוד כסא מתחת שחצובה שהנשמה בגוף, הנשמה דירידת הענין כללות – לראש מאיגרא46לכל ירדה ,

עמיקתא לבירא הנשמה47רמה כאשר כי, עליה, לצורך ירידה זו הרי ביותר, גדולה ירידה היותה עם אשר, ,
לפניֿזה. שהיתה מכמו יותר נעלה לדרגא הנשמה מתעלית אזי למטה, הכוונה את משלימה

שבשנותיו הוא שהסדר – האדם חיי בכללות זה ענין ישנו למטה, הנשמה ירידת לאחרי ועלֿדרךֿזה
שצריך הזמן בבוא שלאחריֿזה, ובשנים קדושה, בעניני רק מתעסק שאז וב"ישיבה", ב"חדר" נמצא הראשונות

צווארו" על "רחיים שנאמר48להיות מה לקיים לעולם, יוצא אזי אשר,49, תעשה", אשר בכל אלקיך הוי' "וברכך
בעולם; עשיה של ענין זאת בכל זה הרי ביותר הטוב במצב גם

הכנסת "מבית התורה, לימוד כך ואחר התפילה, בעבודת היא היום שהתחלת – גופא יום בכל ועלֿדרךֿזה
המדרש" ארץ"50לבית דרך מנהג בהם "הנהג כך ואחר מד'51, ויציאה ירידה של ענין שזהו לעולם, ביציאתו

תורה; של אמות וד' תפילה של אמות

ומתמסרים דחול, בעובדין עוסקים אין שבו השבת יום ישנו שתחילה – השבוע ימי במשך ועלֿדרךֿזה
כו' המעשה ימי ששת באים כך ואחר קדושה, לעניני .52לגמרי

של אף בחרון חרנה", וילך שבע מבאר יעקב "ויצא שכאשר התורה, הוראת ישנה אלו ענינים לכל ובנוגע
עתים קובעים העולם בעניני שעוסקים בזמן שגם שמרתי", מצוות ותרי"ג גרתי לבן "עם כאשר הנה עולם,
ירידה, של ענין נעשה שלא בלבד זו שלא והיינו, וכו', ובקר צאן ובנות, לבנים זוכים אזי בזה, וכיוצא לתורה

בהם. שעוסקים הענינים בכל עליה פועלים אדרבה, אלא

אדרבה, אלא נאבדים, שלא בלבד זו שלא רואים שסוףֿכלֿסוף – הגלות זמן לכללות בנוגע הוא וכן
שכתוב כמו גופא, הגלות עניני כל את ומעלים שיש53שלוקחים הענינים כל את הכל, את לרוקן גו'", "ונצלתם

נלך" גו' ובבנותינו בבנינו נלך ובזקנינו ו"בנערינו מציאות, האמיתית54להם הגאולה אל צדקנו משיח לקראת
בימינו. במהרה והשלימה,
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
       

במדרש נאמר יצחק" תולדות "ואלה ש"(1על ,(אלה
בני הימנו למעלה שכתוב מה על הראשונים. על מוסיף
– יצחק" של בנו שהיה ובניו עשו זה היה? ומי ישמעאל,
רשע שהיה לעשו היא הכוונה יצחק" תולדות ב"ואלה
להוציא חסר, יצחק "תולדת כתוב ולכן ישמעאל", כ"בני

הרשעים". מכלל יעקב

" מוסב המדרש לפי להבין: לעשו,יש תולדות..."
יעקב איננו המדרש, לפי בפסוק, שהעיקר יוצא, כך ואם

תמוה: כך, אם עשו. אלא

מאשר עשו יותר מודגש שבפרשה מוצאים היכן א)
?יעקב

ש"ב) לומר ייתכן כיצד :– יצחק" תולדות
עשו", ?!2יעקב"זה

הוא: כללי, באופן לכך, ההסבר

עניני הוא תולדות פרשת של ועבודתו:3תוכנה
יצחק. ברכות הבארות, חפירת לגרר, הליכתו תולדותיו,

אברהםכיוון עבודת לעומת יצחק, שבעבודת
עשו אל הרוחני שיחסו בכך התבטא הקודמות, שבפרשות
שיוסבר (כפי לישמעאל אברהם של מיחסו שונה היה

"זה – יצחק" תולדות ב"ואלה הפרשה פותחת לכן להלן),
גםעשו" המכוון "תולדות", ותוכנה הפרשה שם כלומר, .

וכדומה מעשיו יצחק, עבודת של במשמעות ,4ל"תולדות"
עשו" "זה - תולדות" "ואלה בענין .5ניכרים

.
‡      

   ‡
הקשר ובין לאברהם ישמעאל של הקשר שבין בהבדל

הפכים: שני קיימים ליצחק עשו של

לאברהם, ברוחניות יותר קרוב ישמעאל היה אחד, מצד
"בחיי בתשובה חזר ישמעאל שהרי ליצחק, עשו מאשר

ואילו6אביו" עליו, אברהם השפעת בגלל זה שהיה ונראה ,
פירוש לפי להיפך, בתשובה. שחזר מוצאים לא עשו על

בפרשתנו7חז"ל רש"י בפירוש המוזכר לאחר8, עיכב הוא ,
המכפלה. במערת יעקב קבורת את מותו

"אברהם שני, ישמעאל","10(ו"9מצד ממנו (
כ"ישראל" הוגדר לא יורשו11וישמעאל היה לא הוא ולכן ,

ככתוב בתשובה, שחזר לאחר גם אברהם, יירש12של "לא
למרות עשו, זאת לעומת יצחק". עם... הזאת האמה בן

("יצחק מיצחק ו"נפרד" "יצא" הוא ממנושגם
"13עשו" בגדר נשאר הוא זאת בכל ,("(מומר)14,

שנאמר כפי יורש, נתתי".15והיה לעשו "ירושה
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ג.1) פ"ל, שמו"ר
"ויהי2) לדֿלה) (כו, הסדרה באמצע הפסוקים ב' מצד שהוא לומר ודוחק

גו'". ותהיין גו' עשו
האמורים3) ועשו "יעקב הם יצחק" תולדות ד"ואלה לפרש"י וגם

עבודת הוא הסדרה שתוכן מכיון הענינים): (בפנימיות ביאור צריך - בפרשה"
הוא תוכנה) על (המורה הסדרה ששם יתכן איך בפנים), (כדלקמן יצחק
(גם) הוא יצחק של ועבודתו שענינו היינו עשו, גם - רבים לשון - "תולדות"
.66 הערה לקמן וראה בפנים). (כדלקמן ממנו ונפרד יצא עשו והרי עשו?

בהסיפור4) פרטים הם שבהם יצחק של שעניניו וח"ש, וירא בפ' משא"כ
אברהם. של (וענינו)

ע'5) ח"ה בלקו"ש בארוכה נת' - פרש"י (משא"כ עה"פ הספורנו כפי'
וראה הפירושים)). ב' בין התיווך 360 ע' שם (וראה ואילך 354 ע' ואילך. 112

כו'. תולדותיהם שעיקר נח: ר"פ רש"י
שם6) תו"ח ג. יז, פרשתנו (תו"א הידוע ע"פ לבאר אפשר הי' לכאורה

היא - אלקים לי עשה צחוק מלשון - יצחק שעבודת ובכ"מ) ואילך) א (ה,
מתבטא יצחק" (ועבודת) "תולדות ולכן סט"א, אתכפיא לאין, היש ביטול

ואילך). 341 ס"ע ח"כ לקו"ש בארוכה (וראה ד)עשו ב(בירור
ליצחק עשו מתייחס הי' לא זה מטעם כי מספיק. אינו זה ביאור אבל
הוא הסט"א ע"י הנעשה שבקדושה העילוי אדרבה, כי - תולדות - בן בתור
כה, פרשתנו רש"י וש"נ. ב. מב, פסחים (ראה וכמרז"ל הסט"א. שבירת ע"י

צור. של חורבנה ע"י הוא ירושלים שמילוי כג)
טו.7) טו, לך פרש"י ז. פנ"ט, ב"ר ב. טז, ב"ב
ועוד.8) א. יג, סוטה
כא.9) מט, ויחי פרש"י וראה מה. כז,
ברכה10) ט. לב, האזינו ד. ו, דברים ספרי ה. פל"ו, ויק"ר א. נו, פסחים
ב. לג,
ד.11) ט, שה"ש א. ה, ואתחנן לקו"ת
זרע12) הוי לא שישמעאל זרע", לך יקרא "ביצחק יב) כא, (וירא וכמש"נ

- ועוד) הבאה. בהערה הנסמן פרשתנו. ריש רמב"ן שם. תיב"ע (ראה אברהם
הנ"ל פסוק על א) לא, (נדרים ממרז"ל כדמוכח ביצחק, שנכלל עשו משא"כ
ד) ב, (דברים עה"פ רמב"ן ועיין ביצחק*. נכלל שהוא הרי יצחק", כל "ולא
היום לזרעו יצחק "ועקידת אמירת ע"ד השקו"ט וידועה עשו". בני "אחיכם
ונ"כ, סי"ב) שם - אדה"ז (ובשו"ע ס"ז סתקצ"א או"ח (שו"ע תזכור" ברחמים

שם. ובשוה"ג 15 הערה לקמן הנסמן וראה בארוכה). עיי"ש
כישראל דינו ישמעאל אם שקו"ט וי"ח) ג' אות א' (כלל האוצר ובבית

עיי"ש. לאו, או עשו כמו מומר
וגו"א13) רא"ם ה. כה, ח"ש רזא ופענח הארוך טור וראה י. כא, וירא

ועוד. י. כד, שם
(14.12 הערה לעיל וראה ע"א. ריש יח, קידושין
שם.15) קידושין שם*. וברש"י ה ב, דברים

        
                        

  

לכך הסיבה את להסביר היה ניתן :16בפשטות

היה שהוא מפני (ו"ישראל"), יורש היה לא ישמעאל
האמה"בן בן יירש "לא בפסוק, כמודגש לכן, ."

של בנה שהיה עשו, כן לא אך שרה)". (של בני עם הזאת
רבקה.

מכך שפחות"17אך "בני היו יעקב מבני ,18שחלק
ש"מטתו יעקב על נאמר זאת "19,ולמרות

שלפני מובן, ועשו, ישמעאל מהם שיצאו וכיצחק כאברהם
(ולהיות יורש להיות האמה" "בן גם היה יכול תורה מתן

"ישראל") .20ב'גדר'

בין ההבדל מהו למקומה: הקושיה איפוא חוזרת
ל"ישראל", עשו נחשב בגללו אשר עשו, לבין ישמעאל
חזר עשו) (ולא הוא שדוקא למרות ישמעאל, ולא

בתשובה?

עמוק הוא ליצחק עשו בין שהקשר מוכיח, זה דבר
תלוי שאיננו קשר לאברהם, ישמעאל בין הקשר מן יותר

בתשובה. בחזרה

.‚
 „  „  

"„ 
במאמר גם נרמז ליצחק עשו של המיוחד הקשר על

"בגו21חז"ל היתה עשו) (=ראש דעשו" "רישיה שקבורת ,
יצחק). של חיקו (=בתוך דיצחק" עיטפיה

ההלכה לפי ביותר: תמוה לכאורה, הוא, זה 22דבר

בספרי כמסופר אשר, עד צדיק", אצל רשע קוברין "אין

נביא23נביאים של גוף אלישע של לקברו שכשזרקו ,
הקב"ה24שקר עשה ,    25ונביא ,

כיצד אלישע. ליד קבורתו את למנוע כדי לתחיה קם השקר
עיטפיה "בגו ייקבר דעשו" ש"רישיה לפיכך, ייתכן,

חז"ל כאשר במיוחד שזהו26דיצחק", מדגישים, בעצמם
דעשו "?!"רישי'

הוא לכך גופו,27ההסבר מצד היא עשו של רשעותו :
הגוף מן מנותק "רישיה" כאשר "רישיה", מצד אך

הנמוכה)28(מופרד המציאות רשעמן להיפך,29הוא .
"רישיה" נשאר ולכן ליצחק, קשר לו עיטפיה30יש "בגו

דיצחק".

למוסבר למעלה31(בדומה שורשו שמצד השטן, על
נתכוונו" שמים לשם ופנינה יורד32"שטן הוא כאשר אך ,

במקדש עיניו ש"נתן עד גמור, לרע הופך הוא למטה
והחריבו" שני לשם33ראשון... מכוונה להיפך בדיוק -

שמים.

מצד כלומר, מיצחק, "הולדתו" מצד עשו: אצל וכך
ה"ראש""ראשו כאשר אך טוב, הוא הרי ו"שורשו"

שהוא עשו, של לגופו ומתקשרים יורדים וה"שורש"
הנאמר כדוגמת להאיר, יכול הקדושה ניצוץ אין ,34

ידעך"). רשעים "נר

.„
    
ישמעאל: פני על עשו של יתרונו וזהו

האב" "כוח נשאר עשו אצל וגם ישמעאל אצל ,35גם
"תולדו יצאובהיותם שהם למרות ויצחק, אברהם של ת"
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(16.41 הערה 85 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
יצחק"17) עם בני עם גו' יירש "לא לו ונאמר שצ"ל גופא מזה וגם:

נתן גו' ישמעאל*) (כולל הפלגשים "ולבני שלכן יורש. הוא גם שבכלל מוכח,
שלא כדי - ו) כה, (ח"ש חי" בעודנו בנו יצחק מעל וישלחם מתנות אברהם

שם. ח"ש יקר כלי וראה בירושה. חלק להם יהי'
שני18) בן שילדו לאחרי וגם נישואיהן, לאחרי גם שפחות נקראו שהרי

דומות היו שלא פעמים כמה מדגיש שהכתוב ועד יב). שם, ז. ל, (ויצא ליעקב
ואילך). א לג, כג. לב, (וישלח יעקב לנשי

(19.10 הערה לעיל שנסמנו במקומות ועד"ז שם. ויק"ר
ואילך.20) 234 ס"ע ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם ראה
בשם21) מביאו ד) (פט, לך ותו"ח א) (כב, [ובסדור יג נ, ויחי תיב"ע

לתוך ספל"ט: ובפדר"א דיעקב. אכרעא . . עיני' א: יג, מסוטה ולהעיר הזהר].
המכפלה. מערת

ס"ה.22) שסב סי' יו"ד טושו"ע א. מז, סנהדרין
שם.23) סנהדרין כא. יג, מ"ב
שם.24) סנהדרין רש"י
סע"א).25) ב, (תענית שליח ביד נמסר שלא

יעקב26) של קבורתו על לערער בא גופא שעה ובאותה שם. תיב"ע
בפנים). (כנ"ל המכפלה במערת

ואילך.27) סע"ב כ, פרשתנו תו"א עייג"כ
כו'.28) המקיף בחינת מצד ג): (שם, תו"א ראה
כו'29) מתפלל והי' עשו של בראשו אחז יצחק שם*: מפדר"א להעיר

כו'. רשע יוחן
אבל30) שם). (תיב"ע כפילתא" בחקל קברו.. "גופי' ד(גם) להעיר

שעיר. להר שלחו גויתו שם: בפדר"א
א.31) סב, חוקת לקו"ת קנה. ע' אתהלךֿלאזניא סה"מ
א.32) טז, ב"ב
סע"א.33) נב, סוכה
כ.34) כד, משלי
דקדישא35) ברי' הוה דאברהם ברי' ישמעאל): (לענין א פז, זח"ב ראה

ששרש ודאי ממש.. חלציו יוצא בנו הי' ישמעאל ד): (ג, פרשתנו ובתו"ח הוה.
שגם ודאי למטה.. שיצא שגם דאברהם.. דחסד פנימי' אור משרש ישמעאל
עיי"ש כו'. דאברהם האלקי החסד באור שרש.. לה יש דישמעאל פסולת.. בחי'

באורך.

                  
           



כט   

לכך הסיבה את להסביר היה ניתן :16בפשטות

היה שהוא מפני (ו"ישראל"), יורש היה לא ישמעאל
האמה"בן בן יירש "לא בפסוק, כמודגש לכן, ."

של בנה שהיה עשו, כן לא אך שרה)". (של בני עם הזאת
רבקה.

מכך שפחות"17אך "בני היו יעקב מבני ,18שחלק
ש"מטתו יעקב על נאמר זאת "19,ולמרות

שלפני מובן, ועשו, ישמעאל מהם שיצאו וכיצחק כאברהם
(ולהיות יורש להיות האמה" "בן גם היה יכול תורה מתן

"ישראל") .20ב'גדר'

בין ההבדל מהו למקומה: הקושיה איפוא חוזרת
ל"ישראל", עשו נחשב בגללו אשר עשו, לבין ישמעאל
חזר עשו) (ולא הוא שדוקא למרות ישמעאל, ולא

בתשובה?

עמוק הוא ליצחק עשו בין שהקשר מוכיח, זה דבר
תלוי שאיננו קשר לאברהם, ישמעאל בין הקשר מן יותר

בתשובה. בחזרה

.‚
 „  „  

"„ 
במאמר גם נרמז ליצחק עשו של המיוחד הקשר על

"בגו21חז"ל היתה עשו) (=ראש דעשו" "רישיה שקבורת ,
יצחק). של חיקו (=בתוך דיצחק" עיטפיה

ההלכה לפי ביותר: תמוה לכאורה, הוא, זה 22דבר

בספרי כמסופר אשר, עד צדיק", אצל רשע קוברין "אין

נביא23נביאים של גוף אלישע של לקברו שכשזרקו ,
הקב"ה24שקר עשה ,    25ונביא ,

כיצד אלישע. ליד קבורתו את למנוע כדי לתחיה קם השקר
עיטפיה "בגו ייקבר דעשו" ש"רישיה לפיכך, ייתכן,

חז"ל כאשר במיוחד שזהו26דיצחק", מדגישים, בעצמם
דעשו "?!"רישי'

הוא לכך גופו,27ההסבר מצד היא עשו של רשעותו :
הגוף מן מנותק "רישיה" כאשר "רישיה", מצד אך

הנמוכה)28(מופרד המציאות רשעמן להיפך,29הוא .
"רישיה" נשאר ולכן ליצחק, קשר לו עיטפיה30יש "בגו

דיצחק".

למוסבר למעלה31(בדומה שורשו שמצד השטן, על
נתכוונו" שמים לשם ופנינה יורד32"שטן הוא כאשר אך ,

במקדש עיניו ש"נתן עד גמור, לרע הופך הוא למטה
והחריבו" שני לשם33ראשון... מכוונה להיפך בדיוק -

שמים.

מצד כלומר, מיצחק, "הולדתו" מצד עשו: אצל וכך
ה"ראש""ראשו כאשר אך טוב, הוא הרי ו"שורשו"

שהוא עשו, של לגופו ומתקשרים יורדים וה"שורש"
הנאמר כדוגמת להאיר, יכול הקדושה ניצוץ אין ,34

ידעך"). רשעים "נר

.„
    
ישמעאל: פני על עשו של יתרונו וזהו

האב" "כוח נשאר עשו אצל וגם ישמעאל אצל ,35גם
"תולדו יצאובהיותם שהם למרות ויצחק, אברהם של ת"

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

(16.41 הערה 85 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
יצחק"17) עם בני עם גו' יירש "לא לו ונאמר שצ"ל גופא מזה וגם:

נתן גו' ישמעאל*) (כולל הפלגשים "ולבני שלכן יורש. הוא גם שבכלל מוכח,
שלא כדי - ו) כה, (ח"ש חי" בעודנו בנו יצחק מעל וישלחם מתנות אברהם

שם. ח"ש יקר כלי וראה בירושה. חלק להם יהי'
שני18) בן שילדו לאחרי וגם נישואיהן, לאחרי גם שפחות נקראו שהרי

דומות היו שלא פעמים כמה מדגיש שהכתוב ועד יב). שם, ז. ל, (ויצא ליעקב
ואילך). א לג, כג. לב, (וישלח יעקב לנשי

(19.10 הערה לעיל שנסמנו במקומות ועד"ז שם. ויק"ר
ואילך.20) 234 ס"ע ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם ראה
בשם21) מביאו ד) (פט, לך ותו"ח א) (כב, [ובסדור יג נ, ויחי תיב"ע

לתוך ספל"ט: ובפדר"א דיעקב. אכרעא . . עיני' א: יג, מסוטה ולהעיר הזהר].
המכפלה. מערת

ס"ה.22) שסב סי' יו"ד טושו"ע א. מז, סנהדרין
שם.23) סנהדרין כא. יג, מ"ב
שם.24) סנהדרין רש"י
סע"א).25) ב, (תענית שליח ביד נמסר שלא

יעקב26) של קבורתו על לערער בא גופא שעה ובאותה שם. תיב"ע
בפנים). (כנ"ל המכפלה במערת

ואילך.27) סע"ב כ, פרשתנו תו"א עייג"כ
כו'.28) המקיף בחינת מצד ג): (שם, תו"א ראה
כו'29) מתפלל והי' עשו של בראשו אחז יצחק שם*: מפדר"א להעיר

כו'. רשע יוחן
אבל30) שם). (תיב"ע כפילתא" בחקל קברו.. "גופי' ד(גם) להעיר

שעיר. להר שלחו גויתו שם: בפדר"א
א.31) סב, חוקת לקו"ת קנה. ע' אתהלךֿלאזניא סה"מ
א.32) טז, ב"ב
סע"א.33) נב, סוכה
כ.34) כד, משלי
דקדישא35) ברי' הוה דאברהם ברי' ישמעאל): (לענין א פז, זח"ב ראה

ששרש ודאי ממש.. חלציו יוצא בנו הי' ישמעאל ד): (ג, פרשתנו ובתו"ח הוה.
שגם ודאי למטה.. שיצא שגם דאברהם.. דחסד פנימי' אור משרש ישמעאל
עיי"ש כו'. דאברהם האלקי החסד באור שרש.. לה יש דישמעאל פסולת.. בחי'

באורך.

                  
           



ל  

"דומין שצדיקים כיוון ובמיוחד כדלעיל. מהם, ונפרדו
ועלֿאחת36ֿלבוראן" ידיהם, במעשה נצחית קדושה ויש ,

בתולדותיהם. כמהֿוכמה

ויצחק אברהם של קדושתם מתבטאת אצלם ,37כלומר,
הקדושה לתחום מחוץ ומשפיעה פועלת שהיא כפי אך

" שאליו ממנו").(כ"מקום"

אצלם מתבטאת שבו באופן הוא ביניהם ההבדל
האבות: השפעת

בתשובה, לחזרה שהביאו באופן זה היה ישמעאל אצל
חזרתו לאחר גם שני, מצד במצבאך נשאר הוא בתשובה

לאברהם. קשר חוסר של

ירוד היה גופו שמצד למרות עשו, זאת לעומת
הוא ולכן מצדמישמעאל, זאת בכל בתשובה, חזר
שהוא כפי עיטפיה"רישיה", "בגו הוא מגופו,

דיצחק".

.‰
ÂÈÏ˘Ï È‰ È˘ ‰Ï‰ Ï ÓÂ„

בין להבדל בהלכה דוגמא האפשר, בדרך למצוא, ניתן
ליצחק, עשו של הקשר ובין לאברהם ישמעאל של הקשר

השליחות להגדרת האופנים :38בשני

עצמו, בפני מציאות הוא שהשליח היא, אחת הגדרה
השליח מינוי שעלֿידי נקבע, התורה דין לפי אך

מעשיו המשלח.משתייכים אל

השליח שמציאות היא, זה בענין להסבר אחרת דרך
מעשי הם מעשיו מכך וכתוצאה המשלח, כמו ממש נעשית

המשלח.

.Â
‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ  È ‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÓ  ‰
ויצחק (ישמעאל) אברהם "תולדות" בין הנ"ל ההבדל

עבודתם, דרכי שבין להבדל בהתאם הוא כדלהלן.(עשו)

יצחק לעבודת אברהם עבודת שבין ההבדלים מן אחד
מגלה39הוא - למטה" "מלמעלה היא אברהם שעבודת

למעלה" "ממטה היא יצחק ועבודת למטה, אלקות ומוריד
למעלה. ו"העלאתו" העולם זיכוך -

עסק אבינו אברהם בעבודתם: בפשטות ניכר זה הבדל
ירודות בריות של גם באלקות וידיעה הכרה לידי בהבאה
לאבק משתחווים "שהם ערביים ואפילו ביותר,

העפר,40רגליהם" סילוק - בארות בחפירת עסק ויצחק ,
הקיימים חיים מים על המכסים והעצים האבנים האדמה,
הנברא זיכוך היא בפנימיות זו עבודה האדמה. בתוך
החיות בו שתתגלה עד וגסותו, מ"ארציותו" (ה"מטה")

האלקית.

למטה" ("מלמעלה שלעיל הדרכים משתי אחת בכל
באחרת: שאין יתרון, יש למעלה") ו"ממטה

ה"מטה" ומואר מושפע למטה ממעלה הורדה עלֿידי
ה" בעניננו,מן מהותו. את משנה ה"מטה" אין אך ,"

עולם" "אֿל על הערביים של הכרזתם אברהם: לא41לגבי
"היתה אלא שלהם, מהותם מפני ,  

 .לאברהם בעצם, מתייחסת, פעולתם כך. להכריז

שהערביים כך לידי הביא שאברהם למרות לפיכך,
גדולתו" משפלותם.42"יכירו עלֿידיֿזה התרוממו לא הם ,

כמקודם.מהותם ערביים "מטה", נשארה

ממטה העלאה יצחק, עבודת גורמת זאת לעומת
לאלקות (העולם) "מטה" שבין שהקשר לכך, למעלה,
מתרומם, משתנה, עצמו הוא - מה"מטה" נובע ("מעלה")
מביאים אין בארות שבחפירת כשם לאלקות, ומתקשר

חייםושופכים מים ומעלים חופרים אלא ,
באדמה, החבויים החיים המים את .

.Ê
Ï˘ ÂÓÂÓ   ‰ „ÂÚ˘ ÂÈ‰ה"‰ËÓ"

È„ÈŒÏÚ ÚÙ˘ÂÓה"‰ÏÚÓ"
מלמעלה בהורדה יתרון יש כך משום דוקא שני, מצד

למעלה ממטה העלאה עלֿפני :43למטה

ב"מטה" האלקי האור מאיר למטה ממעלה בהשפעה
בשפלותו בגדולת44, הכרה החדיר שאברהם כשם ,

בדרגה הערביים אצל .ה'

בין הקשר נוצר שבה למעלה, ממטה בהעלאה כן לא
באמצעות - ה"מעלה" - האלקות לבין ה"מטה"

מואר. איננו עצמו המטה של מקומו השפלות, מן
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ועוד.36) ה. פ"י, במדב"ר
ה,37) ואתחנן מלקו"ת ולהעיר ישמעאל). (לענין שם תו"ח בארוכה ראה

א.
א'38) כלל ענגעל) (להר"י טוב לקח בפועל) (והנפק"מ בארוכה ראה

ע' ח"כ .148 ע' חי"ב ואילך. 323 ע' ח"ט לקו"ש גם [וראה שם ובהמצויין
עיי"ש. בשליחות, אופנים ג' יש שבפרטיות, ושם, .[303

ד'.39) (כרך שם אוה"ת פרשתנו. ריש ותו"ח תו"א ראה - לקמן בהבא
אריב"ל ד"ה ואילך). עג (ע' תרע"ח תולדות ואלה ד"ה ואילך). ב תתקד,

ואילך. 24 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש ואילך. פ"ז ח"ב) קונט' (בסה"מ חצר"ת
ועוד. ואילך. 73 ע' [המתורגם] ח"ה

ד.40) יח, וירא פרש"י ב. פו, ב"מ
שם.41) ובהנסמן 132 ע' לעיל וראה ואילך. סע"א י, סוטה לג. כא, וירא
ג.42) שם, התו"א לשון
(43.76ֿ7 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
(פ"ב44) ותו"ח תו"א הדירהראה נעשה אברהם ע"י שדוקא שם, פי"א) .

בתחתונים.

  

עבודתם בסדר ליצחק אברהם בין להבדל הטעם :45זהו
ישראל מארץ יצא אברהם  אל למצרים,

גם האיר הוא - חוץֿלארץ של וההגבלות המצרים
מארץ לצאת אסור היה ליצחק זאת, לעומת בחוץֿלארץ.

תמימה"46ישראל "עולה שהוא מפני היה47, יכול הוא .
גבוהה, בדרגה הנמצא העולם של בחלק ולשהות לעסוק
אין עבודתו לפי חוץֿלארץ. של בשפלות ולא ישראל, ארץ

הקדושה. לאור קשר שום לחוץֿלארץ

.Á
     

הסיבה הוא יצחק לעבודת אברהם עבודת בין זה הבדל
ועשו: ישמעאל - תולדותיהם בין להבדל

למטה, מלמעלה השפעה אברהם, לעבודת בהתאם
"מ בבחינת הם "תולדותיו" כאשר שגם "בןיוצא, - טה"

רעה" לתרבות "יצא ואף אליו48האמה", מגיעה אז גם ,
בתשובה אותו ומחזירה אברהם .49השפעת

אברהם עלֿידי הזאת" "האמה בלקיחת אין כך (ומשום
עבודתו, זוהי דוקא להיפך, לעבודתו. סתירה שום לאשה

האורה"מטה" את מוריד והוא ,לגבי גם וכך .
כשהכיר גם הוא"תולדותיו": שישמעאל בכך

"מטה" והוא50בבחינת עליו, להשפיע היא עבודתו אז גם ,
ביקש לפניך").51אף יחיה ישמעאל "לו

השפעת הוא זה שכל כיוון ו"משמתאך ,
הרי"52אברהם ,התעלה כך53לא עלֿידי

אברהם במהותו54לדרגת ."ו"נפרד "יצא" הוא
ולכן להיותמאברהם, במיוחדיכול אברהם, 55של

המוריש. של מציאותו הוא שהיורש ההסבר לפי

מתעלה, עצמו שה"מטה" היא יצחק של עבודתו אך
ממנו, "כשנולדו" מיד אשר "תולדותיו" לגבי גם היה וכך

לדרגתו השתייכו כבר .54הם

"אמה" ללקיחת מקום אצלו אין כך, ,56(משום
לדרגה קשורים אינם ).57שתולדותיה

הוא עשו גם ויורשוכך .58(מומר)

החלק - דעשו" "רישיה לגבי רק הוא זאת כל אך
ה"רישיה" כאשר אך שורשו. מצד שהוא כפי שבו, העליון
"יצא" הוא ממש, ה"מטה" במקום כלומר, לגוף, מחובר
- הקדושה לאור קשר לו שאין באופן מיצחק, ו"נפרד"
עשו" "קליפת גרועה ולפיכך בתשובה, חוזר איננו הוא

ישמעאל" מ"קליפת .59יותר

הכנה הם ויצחק אברהם בעבודת אלו דרכים שתי
הבחינות" שתי לו ש"היו יעקב, של60לעבודת הן -

יצחק: של והן אברהם

את "השפיל הוא - בחוץֿלארץ גם ופעל היה הוא
את האיר רק לא הוא שם אך ה"מטה", מקום אל עצמו"
באופן השבטים את הקים אלא כאברהם, ה"מטה"

."61ש"מטתו

לפי כי שפחות, לקחת היה יכול הוא כך (משום
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שם.45) ח"א לקו"ש גם ראה
ח"א46) לקו"ש ראה - ב) פמ"ו, (ב"ר דוקא קדושה מטיפה נולד ועד"ז
שם.

ב.47) כו, פרשתנו פרש"י ג. פס"ד, ב"ר
מדרז"ל48) וראה א). שמות (מתנחומא יד שם, יא. כא, וירא פרש"י

ט. שם, עה"פ (ופרש"י)
אצלם,49) כי כו'. הערביים על אברהם פעולת כמו כלל זה אין מ"מ אבל

מתייחסת אינה ית' בגדולתו ההכרה הרי לאברהם, כלל שייכים שאינם מכיון
ברי' הוה דאברהם ש"ברי' ישמעאל משא"כ לאברהם); (כ"א הם למציאותם
שה"מעלה" אברהם, של ענינו לבטא ומציאותו ענינו זהו הרי - הוה" דקדישא

לשוב*. עליו פועל ולכן המטה), במקום (גם ה"מטה" את מאיר
טז,50) לך וראה ישמעאל*. מהו יודע שהוא ואעפ"י א): (יב, תו"א ראה

ב. לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא וברש"י. יב
סע"ד.51) ג, פרשתנו תו"ח וראה ביראתך). יחי' שם: (וברש"י יח יז, לך

לב. ע' קודש אגרותֿ לוי"צ לקוטי ואילך. 16 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש
אברהם52) מות לאחרי גם צדיק שהי' ואף - שרה. חיי ס"פ (ופרש"י) ב"ר

שבו אברהם קדושת מצד הוא גופא זה הרי - בשוה"ג) 49 הערה (כנ"ל
.164 ע' לעיל וראה בנו). (להיותו

ספס"ז.53) ספס"ב. (ב"ר תשובה עשה לא שישמעאל מהדיעות להעיר

לאפושי (שלא אפ"ל ואולי שם). ב"ב דמגילה. ספ"ק לע"י איתן אהבת וראה
ודוחק. רשע. נשאר שמצ"ע בזה שהכוונה במציאות) מחלוקת ובפרט מחלוקת,

לא54) אך באים מאדום (גרים) גרים: ע' (להחיד"א) קדמות מדבר ראה
אד מאמרי כג. כה, פרשתנו יקר כלי ע"ש. ע'מישמעאל, (ח"ב) תקס"ב ה"ז

ט'. סעיף בפנים לקמן וראה תקה.
ועוד.55) סקי"ח. ח"א ווארשא קיח. סי' ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת
כו.56) כה, פרשתנו פרש"י
לחו"ל.57) יצא ולא דוקא קדושה מטיפה שנולד ע"ד
החידוש58) כי - עשו) על (וקאי "תולדות" הוא הסדרה ששם וזהו

שהוא בעשו גם רואה שמשו"ז "רישי'", בחי' בעשו לגלות הוא, יצחק בעבודת
בארות חפירת בדוגמת ס"ט). כדלקמן לברכו, רצה (ולכן ומתולדותיו בנו

האדמה. שבעובי חיים המים שמגלה
ועוד.59) שצט. ע' ריש ב' כרך לזהר לקולוי"צ ב. צג, וירא אוה"ת ראה

(אבל שם וברש"י רע"א יא, שבת .10 הערה דלעיל וברכה האזינו ספרי וראה
ז. ל, נצבים בחיי שם. זהר בנצוצי ובהנסמן רע"א יז, זח"ב שם. ר"ח ראה

ועוד).
פרשתנו.60) ריש ותו"ח תו"א
ח"ש61) (אוה"ת שלמה" מטתו שהי' יעקב ע"י (דמ"ת) הזווג "עיקר ולכן

ותחתון. עליון חיבור ענינו מ"ת כי - א) קכו,

                 
                              



לי   

עבודתם בסדר ליצחק אברהם בין להבדל הטעם :45זהו
ישראל מארץ יצא אברהם  אל למצרים,

גם האיר הוא - חוץֿלארץ של וההגבלות המצרים
מארץ לצאת אסור היה ליצחק זאת, לעומת בחוץֿלארץ.

תמימה"46ישראל "עולה שהוא מפני היה47, יכול הוא .
גבוהה, בדרגה הנמצא העולם של בחלק ולשהות לעסוק
אין עבודתו לפי חוץֿלארץ. של בשפלות ולא ישראל, ארץ

הקדושה. לאור קשר שום לחוץֿלארץ

.Á
     

הסיבה הוא יצחק לעבודת אברהם עבודת בין זה הבדל
ועשו: ישמעאל - תולדותיהם בין להבדל

למטה, מלמעלה השפעה אברהם, לעבודת בהתאם
"מ בבחינת הם "תולדותיו" כאשר שגם "בןיוצא, - טה"

רעה" לתרבות "יצא ואף אליו48האמה", מגיעה אז גם ,
בתשובה אותו ומחזירה אברהם .49השפעת

אברהם עלֿידי הזאת" "האמה בלקיחת אין כך (ומשום
עבודתו, זוהי דוקא להיפך, לעבודתו. סתירה שום לאשה

האורה"מטה" את מוריד והוא ,לגבי גם וכך .
כשהכיר גם הוא"תולדותיו": שישמעאל בכך

"מטה" והוא50בבחינת עליו, להשפיע היא עבודתו אז גם ,
ביקש לפניך").51אף יחיה ישמעאל "לו

השפעת הוא זה שכל כיוון ו"משמתאך ,
הרי"52אברהם ,התעלה כך53לא עלֿידי

אברהם במהותו54לדרגת ."ו"נפרד "יצא" הוא
ולכן להיותמאברהם, במיוחדיכול אברהם, 55של

המוריש. של מציאותו הוא שהיורש ההסבר לפי

מתעלה, עצמו שה"מטה" היא יצחק של עבודתו אך
ממנו, "כשנולדו" מיד אשר "תולדותיו" לגבי גם היה וכך

לדרגתו השתייכו כבר .54הם

"אמה" ללקיחת מקום אצלו אין כך, ,56(משום
לדרגה קשורים אינם ).57שתולדותיה

הוא עשו גם ויורשוכך .58(מומר)

החלק - דעשו" "רישיה לגבי רק הוא זאת כל אך
ה"רישיה" כאשר אך שורשו. מצד שהוא כפי שבו, העליון
"יצא" הוא ממש, ה"מטה" במקום כלומר, לגוף, מחובר
- הקדושה לאור קשר לו שאין באופן מיצחק, ו"נפרד"
עשו" "קליפת גרועה ולפיכך בתשובה, חוזר איננו הוא

ישמעאל" מ"קליפת .59יותר

הכנה הם ויצחק אברהם בעבודת אלו דרכים שתי
הבחינות" שתי לו ש"היו יעקב, של60לעבודת הן -

יצחק: של והן אברהם

את "השפיל הוא - בחוץֿלארץ גם ופעל היה הוא
את האיר רק לא הוא שם אך ה"מטה", מקום אל עצמו"
באופן השבטים את הקים אלא כאברהם, ה"מטה"
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לפי כי שפחות, לקחת היה יכול הוא כך (משום
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שם.45) ח"א לקו"ש גם ראה
ח"א46) לקו"ש ראה - ב) פמ"ו, (ב"ר דוקא קדושה מטיפה נולד ועד"ז
שם.

ב.47) כו, פרשתנו פרש"י ג. פס"ד, ב"ר
מדרז"ל48) וראה א). שמות (מתנחומא יד שם, יא. כא, וירא פרש"י

ט. שם, עה"פ (ופרש"י)
אצלם,49) כי כו'. הערביים על אברהם פעולת כמו כלל זה אין מ"מ אבל

מתייחסת אינה ית' בגדולתו ההכרה הרי לאברהם, כלל שייכים שאינם מכיון
ברי' הוה דאברהם ש"ברי' ישמעאל משא"כ לאברהם); (כ"א הם למציאותם
שה"מעלה" אברהם, של ענינו לבטא ומציאותו ענינו זהו הרי - הוה" דקדישא

לשוב*. עליו פועל ולכן המטה), במקום (גם ה"מטה" את מאיר
טז,50) לך וראה ישמעאל*. מהו יודע שהוא ואעפ"י א): (יב, תו"א ראה

ב. לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא וברש"י. יב
סע"ד.51) ג, פרשתנו תו"ח וראה ביראתך). יחי' שם: (וברש"י יח יז, לך

לב. ע' קודש אגרותֿ לוי"צ לקוטי ואילך. 16 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש
אברהם52) מות לאחרי גם צדיק שהי' ואף - שרה. חיי ס"פ (ופרש"י) ב"ר

שבו אברהם קדושת מצד הוא גופא זה הרי - בשוה"ג) 49 הערה (כנ"ל
.164 ע' לעיל וראה בנו). (להיותו

ספס"ז.53) ספס"ב. (ב"ר תשובה עשה לא שישמעאל מהדיעות להעיר

לאפושי (שלא אפ"ל ואולי שם). ב"ב דמגילה. ספ"ק לע"י איתן אהבת וראה
ודוחק. רשע. נשאר שמצ"ע בזה שהכוונה במציאות) מחלוקת ובפרט מחלוקת,

לא54) אך באים מאדום (גרים) גרים: ע' (להחיד"א) קדמות מדבר ראה
אד מאמרי כג. כה, פרשתנו יקר כלי ע"ש. ע'מישמעאל, (ח"ב) תקס"ב ה"ז

ט'. סעיף בפנים לקמן וראה תקה.
ועוד.55) סקי"ח. ח"א ווארשא קיח. סי' ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת
כו.56) כה, פרשתנו פרש"י
לחו"ל.57) יצא ולא דוקא קדושה מטיפה שנולד ע"ד
החידוש58) כי - עשו) על (וקאי "תולדות" הוא הסדרה ששם וזהו

שהוא בעשו גם רואה שמשו"ז "רישי'", בחי' בעשו לגלות הוא, יצחק בעבודת
בארות חפירת בדוגמת ס"ט). כדלקמן לברכו, רצה (ולכן ומתולדותיו בנו

האדמה. שבעובי חיים המים שמגלה
ועוד.59) שצט. ע' ריש ב' כרך לזהר לקולוי"צ ב. צג, וירא אוה"ת ראה

(אבל שם וברש"י רע"א יא, שבת .10 הערה דלעיל וברכה האזינו ספרי וראה
ז. ל, נצבים בחיי שם. זהר בנצוצי ובהנסמן רע"א יז, זח"ב שם. ר"ח ראה

ועוד).
פרשתנו.60) ריש ותו"ח תו"א
ח"ש61) (אוה"ת שלמה" מטתו שהי' יעקב ע"י (דמ"ת) הזווג "עיקר ולכן

ותחתון. עליון חיבור ענינו מ"ת כי - א) קכו,

                 
                              



לב  

שבטים, להיות השפחות מן תולדותיו גם יכולים עבודתו,
יֿה שבטי מכך: יותר ואף האילן, ).62ענפי

.Ë
     

˜ÁˆÈ
"תולדות" מפרשת גדול חלק מדוע גם יובן האמור לפי
לברכות ההכנות אודות מדבר המדרש) לפי עשו (שהוא

יצחק עבודת מתבטאת בכך גם כי הברכות, ועל יצחק,

לעשו: בקשר

עשו, במהות שהכיר למרות עשו, את לברך רצה יצחק

בפיו" ש"ציד שורשו63כיוון מצד דעשו", ב"רישיה .
של כנשמותיהם ביותר, נעלים ניצוצות יש ומקורו,

וכו' מאיר רבי הגר, .64אונקלוס

שסופר כפי בארות, חפירת היא יצחק שעבודת וכיוון

החבויים חיים" "מים של וגילוי חפירה - בפרשה קודם

ברכותיו באמצעות יצחק, רצה לפיכך - האדמה בעומק
בו, ל"חפור" ניצוצותלעשו, חיים", "מים בו

דעשו". ב"רישי' הכלולים הקדושה

נראה שעשו כיווןוכפי אך לכך. ראוי הריהו ,

ולפיכךש" ברכות, לקבלת כלי הוא אין עשו", ממנו

דוקא אשר ליעקב, הברכות "לברר"65ניתנו הכח ניתן
עשו של הקדושה ניצוצות ).66את

.È
 ÈÈ  È˜ ‡

היא: אלינו, פשוט, באופן האמור, מכל ההוראה

שהיה הרשע, לעשו התואראם ניתן תורה, מתן

בהיותו להתחשב בלי יצחק, של בנו שהוא מפני "ישראל"

ל"חפור" השתדל יצחק ואם החבוימומר, את ולגלות
בפנימיותו,

יהודים לגבי הדבר הוא כך עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי

והחיות הכוח תורה. מתן ללאשלאחר יהודי,
" הוא ומצבו, במעמדו התחשבות 67,ובמיוחד .
מאד נעלים בחיצוניותם גם שאינם68כאשר היהודים,

הרי לכך, בנוסף עשו. מדרגת כראוי, רובםמתנהגים
שנשבה". "תינוק בגדר הם ככולם

לקירוב להתמסר צריך ובודאי בודאי לפיכך,
מן מאד הרחוקים אלה גם "לחפור"ישראל, צריך היהדות.

יהודי. כל אצל הקיימים חיים" "מים ולגלות

.‡È
‡   ‡ ÈÈ ‡ ˜ Èˆ


כהוראת יהיה הקירוב שאופן לכך לדאוג יש זאת עם

הבריות את "אוהב יש69לתורה"המשנה :
את "לקרב" ח"ו, ולא, התורה, אל הבריות את

בתורה פשרות שום לערוך אסור הבריות. אל התורה
יהודים יקרבו כך שעלֿידי חושבים כאשר אפילו ובמצוות,
עולמים, ולעולמי לעולם "עומדת התורה ומצוות. לתורה

תוספת" ולא גרעון ולא שינוי לא לה אפשר70אין ואי ,
פשרות. בה לעשות

תולדות ואלה פרשתנו: בתחילת ברש"י נרמז זה (דבר
"תולדות הוא "עשו" איזה בפרשה. האמורים ועשו יעקב -

ב" ה"אמור" "עשו" אותו - אשר,"יצחק"? ,
בתורה). שנאמרו ההוראות לפי יעקב מזכך אותו

מצד שהוא כפי יהודי, כל על להביט היא לזאת העצה
החיצוני, שבמצבו השפלות את רואים אין ואז "רישיה",
הוא זו מבחינה אשר העצמותי, הפנימי, מצבו את אלא

כולה.71קשור התורה כל את לקיים

להעלות כדי יכולתו ככל האדם יעשה כזה מבט מתוך
לתורה ולמצוותיה, ולתורתו לה' האחר היהודי את ולקרב

.
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ד.62) קכב, תהלים
כח.63) כה, פרשתנו
ג.64) כ, פרשתנו תו"א
וי65) דאברהם הבחינות ב' בו שיש מפני שזהו ח')וי"ל סעיף (כנ"ל צחק

מלקו"ש ולהעיר במקומו. שהוא כמו בה"מטה" בירור לפעול ביכלתו ולכן -
ואילך. 88 ע' ח"י

שם.66) תו"א
תולדות ואלה שפירש"י וזהו ב): תשצט, ד'. (כרך פרשתנו אוה"ת וראה

עשו בחי' את גם מברר הוא יעקב ע"י דהיינו בפרשה האמורים ועשו יעקב כו'
.(341ֿ2 (ע' ח"כ לקו"ש וראה הקדושה. ניצוצי ממנו ומעלה

ישראל67) כו' אע"פ רע"א: מד, סנה' וראה ובכ"מ. ראה. ר"פ לקו"ת
הוא.

וש"נ.68) בסופה. חגיגה ראה
מי"ב.69) פ"א אבות
רפ"ט.70) התורה יסודי הל' רמב"ם
ספ"ב.71) גירושין הל' רמב"ם



לג

נוסח התפלה - יום הכיפורים
ותוקעין תקיעה אחת1

מחיצוניות  הם   - השנה  ראש  של  קולות  המאה 
בינה.

מפנימיות  היא   — נעילה  של  האחת  התקיעה 
בינה2. כי יום הכפורים הוא יום סליחה ומחילה, שהן 

מפנימיות בינה, שהיא רחמים פשוטים.
כשם שבלימוד התורה, עבודת הצדיקים, יש הפרש 
בין לימוד מאה פעמים למאה פעמים ואחד3, כמו כן 
בתקיעת שופר, עבודת התשובה4, צעקה מעומק הלב, 
המאה  על  היתירה  אחת  תקיעה  ויש  קולות,  מאה  יש 

ועולה על גביהן5.
)ליקוטים ואגרות עמ' מד(

לשנה הבאה בירושלים6

יום הכפורים שייך לחג הפסח, כמו שכתוב בזהר7 
ששני העזים שהכינה רבקה ליצחק בערב פסח8 רומזים 

לשני השעירים של יום כפור9.
ובגמר תפלת נעילה אומרים לשנה הבאה בירושלים, 

וכן בגמר הסדר של פסח.
וביום כפור כתיב10 בזאת יבא אהרן אל הקדש, במדת 
המלכות11 )כמו שכתוב ביהודה, שלו ניתנה המלוכה, 
בוטח(.  אני  בזאת  אמר13  המלך  ודוד  ליהודה12,  וזאת 

וגם מצה, לחמא עניא, היא בחינת מלכות14.

1( תפלת נעילה של יום כפור.
2 ראה פרי עץ חיים שער ראש השנה פ"ב.

3( חגיגה ט, ב.
4( רמב"ם הלכות תשובה פ"ג, ד.

שתי  יש  גופא  עילאה  שבתשובה  ב,  עה,  בלק  תורה  לקוטי  ועיין   )5
בחינות, עיין שם. ועל דרך זה יובן ההפרש בין השופר של ראש השנה 

לשופר של יום הכיפורים. 
6( תפלת נעילה של יום כפור.

7( זח"א קמב, א.

8( תולדות כז, ט.
9( פנחס כט, יא.
10( אחרי טז, ג.
11( זח"א ח, א.
12( ברכה לג, ז.

13( תהלים כז, ג.
14( ראה לקוטי תורה ויקרא ו, ג.

ובשנה מעוברת קורין פרשת יום הכפורים שבפרשת 
אחרי לפני חג הפסח15.

)הערות לזהר א עמ' צז(

חג הסוכות - פסוקים

בסכת תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו 
בסכת, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את 

בני ישראל16.

משלשת  נמשכים  שבפסוק  בסוכות  פעמים  שלש 
בסוכות   — השנה  בראש  שופר  תקיעת  של  הסדרים 
מן  נמשכים  חסר  בסכת  וב'  תשר"ת,  מן  נמשך  מלא 

תש"ת תר"ת.
תר"ת,  תש"ת  תשר"ת  הוא  הסדר  השנה  ובראש 
ומתמעטות.  הולכות  הגבורות  כי  ומתמעט,  שהולך 
חסר(  בסכת  )ב'  תר"ת  תש"ת  הוא  הסדר  ובסוכות 
תשר"ת )בסוכות מלא(, שהולך ומתרבה, כי החסדים 

הולכים ומתרבים.
נר  לגבי  הלל  ובית  שמאי  בית  מפלוגתת  והראיה 
שפוחת  להו  סבירא  גבורה,  שמאי,  שבית  חנוכה17, 

והולך, ובית הלל, חסד, סבירא להו שמוסיף והולך.
)ליקוטים ואגרות עמ' שנז(

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי18.

לפעמים קורין פרשת האזינו לפני סוכות.
האזנה ושמיעה הן בחינת בינה19, וסוכה היא מקיפים 

דבינה20.
וסוכה פירושה שמיעה, כמו הסכת ושמע ישראל21.
)הערות לזהר א עמ' רו(

שישנה  קמא,  עמ'  בראשית  יצחק  לוי  תפארת  מנחם  תורת  וראה   )15
הרע, אלא שביום  ביעור   - כפור  ליום  פסח  ערב  בין  נקודה משותפת 

כפור הוא בדרך דחיה, ובערב פסח באופן של אתהפכא, עיי"ש. 
16( אמור כג, מב-מג.

17( שבת כא, ב.
18( האזינו לב, א.
19( זח"ג קלח, ב.
20( זח"ג רנה, ב.
21( תבוא כז, ט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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ּבריט יצחק ּתּולדת ְְְִִֵַַָואּלין

ית אֹוליד אברהם ְְִַַָָָָָאברהם

ְִָיצחק:

ארּבעיןכ ּבר יצחק ְְְֲִִַַַָָוהוה

רבקה ית נסיב ּכד ְְְִִֵַָָׁשנין

מּפּדן ארּמאה ּבתּואל ְֲִֵַַַַָָּבת

ארּמאה ּדלבן אחתּה ְֲֲֲֵַָָָָָָארם

לאנּתּו: ְְִֵלּה

      

B‚Â'.יט) ˙„ÏBz ‰l‡Âּבמקֹום א' לדעת צרי ¿≈∆¿…¿ְִִַַָָ
יצחק, לדת הזּכיר יצחק ּתֹולדת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹׁשּיזּכיר
הֹוליד אברהם ּכי להֹודיע צרי היה לא ְְִִִִַַָָָָָֹּב'

יצחק: ְִֶָאת
ÔÎ‡ואּלה הּדר זה על היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבסֹוף האמּורים ּפרּוׁש יצחק ְְְֲִִֵָָֹּתֹולדת
קדם ּוכבר יצחק ׁשל ּבניו ׁשּזכר וכיון ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהּפרׁשה
ׁשּיֹוליד ּבמדרגה היה לא ּכׁשּנֹולד יצחק ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלנּו
למעלה ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ּדנּוקבא מּסטרא ּבא ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָּכי
לזה ּתֹולדת לֹו מּנין ּכן אם ב') כ"ב ְְִִִֵֵֶַָֹ(לעיל
ּפרּוׁש יצחק את הֹוליד אברהם אמר ְְִִֵֶֶַַָָָָֹּגמר

ׁשה ּביצחק הּלדה ּכח נפׁשהפעיל אליו מׁשי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבאמצעּות היה וזה הּמֹוליד ּבמדרגת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהיא

ׁשּכתבנּו: ּכמֹו ְְֲֵֶַָָָהעקדה
„BÚ(.ס"ד (יבמֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֶֶֶַָָירצה

לתפּלת וכּו' ּדֹומה ׁשאין לפי ה' לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוּיעתר
היֹות לצד ּכי למדּת הא ע"כ. צּדיק ּבן ְְֱִִִֶַַַַָָָצּדיק
ּבנים, לֹו ונתן לֹו ה' נתרּצה צּדיק אב ְְִִִַַַָָָָלֹו
ּפרּוׁש וגֹו', הֹוליד אברהם אֹומרֹו ְְְְִֵַָָוהּוא

וגֹו': הֹוליד אברהם זכּות ְְְְְִֶַָָָּבאמצעּות
„BÚ(פס"ג (ּבראׁשית ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַירצה

יעקב ּבית אל כ"ב) כ"ט (יׁשעיה ְְֲֵֶַַַָָֹּבּפסּוק
נּצֹול יעקב ּבזכּות ּכי אברהם, את ּפדה ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹאׁשר
ח"ו היה ּכבר וזּולתֹו האׁש מּכבׁשן ְְְְִִֵַַָָָָָָָאברהם
אֹומרֹו והּוא ּכׂשּדים, ּבאּור נׂשרף ְְְְְְִִַַַָָאברהם
ׁשּבאמצעּותם אברהם ּבן יצחק ּתֹולדת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹואּלה
ׁשהּוא יעקב זּולת ּכי יצחק את הֹוליד ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹאברהם
קדם נׂשרף אברהם היה ּכבר יצחק ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹּתֹולדת

יצחק: ְִִֶָׁשּיֹוליד
„BÚׁשהם הּצּדיקים ּתֹולדֹות עּקר על ְְִִִִֵֶַַַַֹירמז

ׁשּיצחק להיֹות ּכי טֹובים, ּומעׂשים ְְְֲִִִִִִֶַָמצֹות

ׁשּפׁשט והגם צדקּותֹו, וגדר נסיֹונֹותיו נֹודעּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹלא
מבאר זה ּדבר אין הּמזּבח ּגּבי על ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹצּוארֹו
כ"ב (ראב"ע מפרׁשים יׁש הּיֹום ועד ְְְִֵַַַָָּבּתֹורה
הּכתּוב מֹודיע לזה נעקד, ּכרחֹו ּבעל ּכי ְְֱִִֶֶַַַָָָָד')
הּבט אברהם ּבן יצחק ּתֹולדת ואּלה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּבאֹומרֹו
ּגם ורמז ּבֹו. ּכּיֹוצא והּמּורם הּמֹוליד ְְְִֵֵַַַַַָָּוראה
(מׁשלי אֹומרֹו ּדר על אברהם ּבן ּבתבת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכן
ּבבחינת אברהם הּוא ּכי ּפרּוׁש חכם ּבן ְְִִִֵֵַַָָָָי')
ידּיק זה ּוכפי .יתּבר חּבתֹו והפלגת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻהּצדקּות
מֹוסיף לֹומר וא"ו ּבתֹוספת ואּלה אֹומרֹו ּכן ְְְִֵֵֶֶֶַַָּגם
לטֹובה המפרסם אברהם ׁשל ּתֹולדֹותיו ְְְְְֶַַַָָָָָֻעל
ּבּדֹומין: יצחק ׁשל ּתֹולדֹותיו ּגם נסיֹונֹות ְְְְִִִֶַַַָָָּבכּמה

„BÚיצחק ּתֹולדת ואּלה הּדר זה על ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹירמז
לֹו ּכּדֹומה ּפרּוׁש אברהם היה אחד ְֵֶֶֶַַָָָָָּבן
יצחק: ׁשל ּתֹולדֹותיו ב' לאברהם ּדמּו ְְְְִֶֶַָָָָָֹׁשּלא

„BÚזה על וגֹו' הֹוליד אברהם ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֶַַָָֹירמז
ׁשל הּטֹוב ּתֹולדֹות ׁשּדּמה ׁשהגם ְֲִֶֶֶֶֶַַַָהּדר
ואּלה ּבאֹומרֹו ּכרמּוז אברהם לׁשל ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָיצחק
מעלתֹו ּתׁשוה לא זה ּכל עם וא"ו ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹּבתֹוספת
והּוא לֹו, זּכה האב הּוא ּכי אברהם ְְְִִֶַָָָָָלׁשל
הּטֹוב ּבחינת יצחק את הֹוליד אברהם ְְְְִִִֶַַַָָָאֹומרֹו
אברהם ּכן ּׁשאין מה הּמֹוליד מּכח ּבאה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבֹו
נתעּצם והּוא היה זרה עבֹודה עֹובד אביו ְְֲִִִֵֵַָָָָָָּכי
ולזה נׂשּגבה, אברהם ּומעלת ּבֹוראֹו ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָלהּׂשיג
יתּבר אֹוהבֹו אברהם ח') מ"א (יׁשעיה ְְְְְֲִִַַָָָָָָנקרא
קדם לקֹונֹו אֹוהב להיֹות קדם הּוא ְְִֵֵֶַָֹּפרּוׁש
אחריו רדף הּוא ּבֹו אהבתֹו אליו ה' ֲֲִֵֶַַַָָָָָׁשּיאיר
ּבנה ּכי יצחק ּכן ּׁשאין מה נפלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבהתעּצמּות
עינֹו ּוכׁשּפקח הּטֹוב אהבת ּבנין אברהם ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָּבֹו

ה': רּוח עליו נחה ּכבר ְַָָָָָָָּבעֹולם
„BÚהיה יצחק ּתֹולדֹות ּכי הּדר זה על ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹירמז

אינֹו ּכי אברהם מּתֹולדֹות מעּלה יֹותר ְְְְִִִִֵֵַָָָָֻּבבחינה
(יבמֹות רׁשע ּבן לצּדיק צּדיק ּבן צּדיק ְְִִִֶֶֶַַַָָָּדֹומה
ׁשאמרּו והגם ּתרח, ּבן אברהם ׁשהּוא ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָס"ד)
זה ּכל עם ּתׁשּובה ׁשעׂשה פל"ח) (ב"ר ְִֶֶָָָָז"ל
היה לא למיתתֹו סמּו עד אברהם לדת ְְְִֵֵַַַָָָָָָֹּבעת
ּתחׁשי רׁשע האב ּופעּלת רׁשע ּבמדרגת ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻאּלא
הכׁשרת נתרּבית זֹו ּובבחינה הּבן, נפׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמאֹור
על ּבתֹוספת ואּלה אֹומרֹו והּוא יצחק, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָמעׂשה
הֹוליד אברהם ּבאֹומרֹו טעם ונתן ְְְְִִַַַַָָָָהראׁשֹון

ְוגֹו':
„BÚּתֹולדת אּלה הּדר זה על לֹומר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹנתּכּון

ליצחק עברּוהּו אׁשר מארעֹות ְְְֲֲִֵֶָָָֹּפרּוׁש
ׁשּכּלם ז"ל ּוכאֹומרם הּפרׁשה ּבסדר ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּכמפרׁשים
טּוב ּוברב צער ׁשל מארע ׁשּום ּבלא ְְְְִֵֶַַָֹֹֹׁשלמים
(כ"ה ז"ל רמּב"ן ּבפרּוׁש וכמבאר וכבֹוד ְְְְְֵֶַַַָָֹֹעׁשר
עברּוהּו ׁשּכּמה לאברהם ּכן היה ּׁשּלא מה ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹל"ד)
אברהם ּכי לצד טעם הּכתּוב ונתן ְְְִֵַַַַַַַָָָָָמהּצרֹות,
וזּכה היה צּדיק ׁשאביו ּולצד יצחק את ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהֹוליד
אברהם ּכן ּׁשאין מה וכּו' והּכבֹוד העׁשר ְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹלֹו

לֹו: ׁשּיזּכה אב לֹו היה ְֶֶֶַָָָֹׁשּלא
B‚Â'.כ) Ú‡ Ô  ‰Âׁשהצר טעם «¿ƒƒ¿»∆«¿»ƒ¿ְֶַַַֻ

ּכן נהג ּׁשּלא מה נּׂשּואיו זמן ְְִִֵֶַַַַָָֹלהֹודיע
הּזמן לעּכּוב טעם לתת ּבא ְְְְִֵַַַַָָָָָּבאברהם,
מ' עבֹור עד נּׂשּואין ּבלא יצחק ְְִִִֶַָָָָֹׁשּׁשהה

הּטעם ואמר ּבׁשבילׁשנה רבקה את ּבקחּתֹו ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ׁשּגמר ּוכמֹו ׁשנה מ' עד ׁשהה רבקה ְְִִֶַַַָָָָָָקיחת
ּבת היא מיחדת לֹו ּפרּוׁש לאּׁשה לֹו ְְִִֵֶֶֶַָֹֻאמר
לֹו היתה לא לּה ׁשּקדם למדּת הא ְְֶֶַָָָָָָֹֹזּוגֹו
הּקֹודמת ּבּפרׁשה ׁשּכתבנּו ּוכמֹו זּוג ְְֶֶֶַַַַָָָָּבת
ּכׁשהכׁשר ּבעקדה ׁשּנֹולדה היתה קטּנה ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻוהיא
ׁשּׁשהה יצחק על ּתרעמת אין ּומעּתה ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלילד
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••••הת יוה ....הה ••••סתו ת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ל האותה וי הה ל ת ל ל יא מוא ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ח)וכ וכ(יחזקאל ה לת מית "תה  תו"ש) ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
וכלה) "יכב לי כז)"וה א"(משלי יקת "ות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ל"ז אקיש"א אלמ וה למת ....מת •••• ְְְְְְִִִַַַַָָֹֻ
ז זוית עמדת וז למת ז זוית עמד (יבמותמתלתזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

....סד) ••••ל ולא יקל  יק ת מה אי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ל ולא ל יכל ע  יק ....לתת  ְְְִִִִֶַַָָָָֹ
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••••מה ת י מא הה הקא ח ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ז יה ההיא תי "כיא ה לה א" וכתב ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
יקב בו  ל ה תחי ל עבת היתה הי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹל

מס ו אלילי בדת תחי ל עבת אתל מס ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
י חלת יבימ זה  זה ימת אח ב אתְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָל

....עלמת ••••ה  ....דל  •••• ִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
יהה ל מתלת ....מתאה ••••ל מד לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.... ••••ס הא מה ל ....יד  ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

    ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ
    §¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦

    ¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−
 ©«£¬Ÿ¨¦«

  ••••ליח ידי והאל דה ח אמ ל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ל אמ....  ••••מ תיב יי)המ(איא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹ

וי לאאיס תח ולא  לא לח מל סק א ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ
מיה ימת ולא החה יא)ימת ....(ע"ז ••••אי ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֻ

אא לאתמלכ.... ••••זה די ה יה מ ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עללת ....וזה ••••זה ק ה הד וי לא ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹֻֻ

למא הא כו)וכ (יחזקאל תמאה לא "בההח "אלאה ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָֹ
ליי ל מח ....אא  ְְִֵֶֶַָָָָֻ

ייכא קדם יצחק ְְְֳִִַָָָוצּלי

עקרה ארי אּתתּה ְֲֲֳִֵֵֵָָָלקבל

יי צלֹותּה וקּבל ְְְִֵֵַָהיא

אּתתּה: רבקה ְְְִִִֵַַָועּדיאת

ּבמעהאכב ּבנּיא ְְְֲִִַַָָָודחקין

דנן למה ּכן אם ְְֲִֵֶֶַָָואמרת

אּולפן למתּבע ואזלת ְְְֲִַַַַָָָאנא

יי: קדם ְֳִָָמן

עממיןכג ּתרין לּה יי ְְְֲִֵַַַַָואמר

מלּכון ותרּתין ְְְְְְִִֵַַַָּבמעיכי

ּומלכּו יתּפרׁשן ְְְְִִִֵַַָָמּמעיכי

ורּבא יתקף ְְְִִַַַָמּמלכּו

לזעירא: ְְְִִִִַָיׁשּתעּביד

      
עד ׁשעּכב אברהם על ּגם ׁשנה מ' ְִֵֶַַַַַָָָָעד
ּכפי ׁשנים ג' ּבת היתה אז ּכי ׁשנה ְְִִִַָָָָָָמ'

ְֶַהחׁשּבֹון:
˙a.'וגֹו אחֹות וגֹו' הארמי ׁשחזרּבתּואל טעם «ְְְֲֲִֵֶַַַַָָ

מי ּבת להׁשמיענּו לא זה, להֹודיע ְְְִִִֵֶַַַַָֹהּכתּוב
לפי רבקה, על סּנגֹוריא ללּמד אּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהיא
ותבא לּה ולא לֹו ה' לֹו וּיעתר ּבסמּו ְְְֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאֹומר
ּפחיתּות לצד הּדבר טעם ּכי לֹומר ְְְִִַַַַַַָָָָהּסברא
אליה לׁשמע היא ראּויה לא ּכי ח"ו ְְְִִִִֵֶַָָָֹֹרבקה

לֹומר הקּדים לזה לֹומראלהים, ּבתּואל ּבת ְְֱִִִֵֶַַַָֹ
ל ה' ּׁשהעּתיר למה סּבה היא זֹו ּכיּכי יצחק ְְְְִִִִִִֶֶַָָ

לֹומר וכפל ּבתּואל, ּבת והיא אברהם ּבן ְְְְִֵֶַַַַָָָהּוא
ּבאֹומרֹו נתּכּון ּכי להֹודיע ארם מּפּדן ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָהארמי
לכּנֹותֹו נתּכּון אם ּכי הרּמאי לֹומר ְְֲִִִִֵַַַַַַָָהארמי
לצד ּבזה והּכּונה אמּור, הּוא הרי עירֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָלׁשם
להֹודיעֹו ּבא ּבעֹולם רׁשעּותֹו נתּפרסם ְְְְִִִֵֶַָָָֹׁשּלא
ּתפּלת הכׁשרה לא ּובאמצעּותֹו היה רׁשע ְְְְְִִֶַָָָָָָֹֻּכי

יצחק: ּכתפּלת ְְְִִִִַָָרבקה
BBׁשּכבר ונֹוסף צר ללא לבן אחֹות ¿¿ְְְֲֶֶָָָָֹֹ

ללּמד ׁשּבא הּוא הּטעם אּלא ְְֵֶֶַַַַַָָָידענּו,
רׁשע ּבן ׁשּילדה ּבראֹותינּו רבקה על ְְְְִִֵֵֶַָָָָָזכּות
ארּור, יצא ּברּו מּבטן אי ותאמר ְְִֵֶֶַָָָָָֹֻמבהק,
אחֹות היֹותּה לּדבר סּבה הּוא זה ּכי אמר ֱֲִִֶֶַַָָָָָָלזה
על רׁשע ּבתֹוספת הרּמאי ּפרּוׁש הארמי ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָלבן
הּבנים, רב ק"י.) (ב"ב חז"ל קדמּו ּוכבר ְְִִַַַָָָָֹאביו,
זה וזּולת עׂשו, יצא ולזה הּידּוע, ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָלּטעם
צּדקת ּכי מּמּנה יֹוצאים היּו צּדיקים ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָצאצאיה
ז"ל ואמרּו אׁשּתֹו לנכח והעד היתה ְְְְְְְִֵַָָָָָֹּגמּורה
ולּמה ּכן ואם ּתאמר וׁשּלא וכּו'. פס"ג) ְְְְִֵֶַָָֹֹ(ב"ר
ּגמר לזה ּבאחיה, לבּדק יצחק לב נתן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

וזּולת למעלה, ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו לאּׁשה לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹאמר
רׁשע: אחֹות נֹוׂשא היה לא ֲֵֶָָָָֹזה

„BÚאֹומרם ּדר על לבן אחֹות ּבהֹודעת ְְֲֶֶַַַָָָָָרמז
ׁשהיתה רבקה ׁשּטעם פ"ס) (ׁשם ְְִֶֶַַָָָָז"ל
יראה ׁשּלא ּכדי לבן ּברּכת לצד היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹעקרה
ׁשאמר קדם לזה טֹוב, מעׂשה ּתעׂשה ּברכתֹו ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכי
הּדבר טעם לֹומר קדם היא עקרה ּכי ֲִִַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
ׁשּנעקרה סּבה היתה וזה לבן אחֹות ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָואמר

לתפּלה: ׁשהצרכּו עד ְְְְִִִֶַָָֻרבקה
Bכא) B ˙Úיצחק וּידע אמר ׁשּלא טעם «≈»∆¿ְִֵֶַַַַַָָֹ

והאדם א') ד' (ּבראׁשית ּכאֹומרֹו וגֹו' ְְְְְִֵֶָָָאת
ׁשהיתה אּולי וגֹו' אלקנה וּידע א') (ש"א ְְְֵֶֶַַַַָָָָָידע
הראׁשֹונים ימים ג' ּתֹו ׁשּידע אחר ְִִִִֶַַַַָָָָהּתפּלה
ימים ׁשלׁשה ס'.) (ּברכֹות ז"ל ְְְְִָָָָֹּכאֹומרם

הי וזֹו יסריח, ׁשּלא יתּפּלל תההראׁשֹונים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
יצחק: ׁשל ְְִִֶָָּתפּלתֹו

Bכב) a ˙אֹומרֹו לדעת צרי «ƒ¿…¬«»ƒ¿ְִַַָָ
ורּׁש"י אנכי. זה לּמה אֹומרה ּגם ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹוּיתרצצּו.
אנכי זה לּמה העּבּור צער ּגדֹול ּכן אם ִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּפרׁש
ּופרּוׁשֹו ע"כ. ההריֹון על ּומתּפּללת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָמתאּוה
הּצּדקת ׁשּתמאס עליו מסּכמת הּדעת אין ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָז"ל
ּדעּתּה ּנחה ּבּמה ּגם הּצער, לצד ְְְְֶֶַַַַַַַָָָָּבהריֹונּה
לא ּובזה וגֹו' ּגֹוים ב' האלהים לּה ְֱֱִִֶֶָָָֹֹֹּבאמר
הרּבה ּדרׁשֹות ּדרׁשּו ז"ל ורּבֹותינּו צערּה. ְְְְֲֵֵַַַַָָָיּוסר
הּכתּוב ּפׁשט אכן נֹודע, לא הּכתּוב ּפׁשט ְְֲֵַַַַָָָָָֹאבל
נדחקים היּו ּפרּוׁש רּצּוץ לׁשֹון וּיתרצצּו ְְְֲִִִִֵַָָֹהּוא
יתקּימּו ולא מתרֹוצצים ׁשּיהיּו ּכּׁשעּור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַֹּביֹותר
מתקּים, אינֹו הריֹונּה ּכי יֹורה וזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבמעיה
מֹורה זה ּפרּוׁש אנכי זה לּמה ּכן אם ִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹוּתאמר
לריק הרה אנכי לּמה ההריֹון אל חֹוזר ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבאצּבע

רחמים לבּקׁש ּפרּוׁש ה' את לדרׁש וּתל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיגעּתי,
הפסדם הּסֹובב ּדבר ולדעת הריֹונּה קּיּום ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּתּפקד לּׁשקר נס יעׂשּו לא הּׁשמים מן ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכי
על הקּפידה לא ּולעֹולם מתקּים, ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבדבר
ּגדֹול צער יסּבלּו הּצּדיקים ּכי ההריֹון ְְִִִִֵַַַַַַַָָצער

הּנצחי: טֹוב לתכלית הּזה ְְְִִִֶַַַָָּבעֹולם
Bכג)   הּפרּוׁשים ּבֹו רּבּו זה מקרא «…∆»¿ְִִֵֶַַָ

אֹור ּבדר ותבלין טעם נתינת ּבר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַועֹודּנּו
ׁשאין חׁשׁשתּה על להׁשיבּה ּבא ּכי והּוא ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָיׁשר,
הּדחק סּבת והֹודיעּה ּדחקם לרב מתקּים ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהריֹונּה
ּכי זה על זה ויתעּצמּו זה את זה ידחקּו ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַאׁשר
ּכל ּכי ׁשּבעֹולם הריֹון מּכל זה הריֹון ְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻמׁשּנה
ׁשוה וטבעם נֹוחים הּב' יהיּו מּב' ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָהריֹון
וידּורּו צבּיה ּתאמי ד') ז' הּׁשירים (ׁשיר ְְְְֳִִִִֵַָָָּכאֹומרֹו
הּוא והּטעם ,הריֹונ ּכן ּׁשאין מה ּבּבטן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיחד
ּבחינת הּוא מהם אחד ּכל ּבבטנ ּגֹוים ב' ְְְִִִִֵֵֶֶַָָּכי
מלכים הם עצמם ׁשהם להם ועֹוד אחד, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּגֹוי
ּוׁשני אֹומרֹו והּוא לעֹולם נמׁשכת ְְְְְְִֵֶֶַָָּומלכּותם
אם ּבּבטן להתרֹוצץ יסֹובב לא זה וכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֻלאּמים.
ׁשהם אּלא הּתאֹומים ּכטבע אחד ּבמזג ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהיּו
אינם עצמֹו מהּבטן ּכי הּתאֹומים מּטבע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻמׁשּנים
אֹומרֹו והּוא וטבעם, מזּגם ּומׁשּנה לזה זה ְְְְְְִִִֶֶֶָָָֻנֹוחים
ּבמעי אמר ולא מּמעי ואמר יּפרדּו, ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹמּמעי
הּפרּוד והתחלת מפרדים הם ּתמיד ּכי ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹלֹומר
הּמפלא הּׁשּנּוי הּוא זה ענין ּובאמצעּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻמּמעים,
מתרֹוצצים להריֹון ראּוי ּבטנּה אין ּכי לצד ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

ִַָהּבנים:
BBלהם יׁש עֹוד ּפרּוׁש וגֹו', מלאם ּולאם ¿¿ְְְִֵֵֶָֹֹ

ההתּגֹוררּות הכנת הרחקת ׁשּיגרם ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּדבר
ואמצֹו חזקֹו מלכים מהּב' אחד ּכל ּכי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָיחד
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••••הת יוה ....הה ••••סתו ת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ל האותה וי הה ל ת ל ל יא מוא ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ח)וכ וכ(יחזקאל ה לת מית "תה  תו"ש) ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
וכלה) "יכב לי כז)"וה א"(משלי יקת "ות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ל"ז אקיש"א אלמ וה למת ....מת •••• ְְְְְְִִִַַַַָָֹֻ
ז זוית עמדת וז למת ז זוית עמד (יבמותמתלתזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

....סד) ••••ל ולא יקל  יק ת מה אי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ל ולא ל יכל ע  יק ....לתת  ְְְִִִִֶַַָָָָֹ
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••••מה ת י מא הה הקא ח ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ז יה ההיא תי "כיא ה לה א" וכתב ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
יקב בו  ל ה תחי ל עבת היתה הי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹל

מס ו אלילי בדת תחי ל עבת אתל מס ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
י חלת יבימ זה  זה ימת אח ב אתְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָל

....עלמת ••••ה  ....דל  •••• ִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
יהה ל מתלת ....מתאה ••••ל מד לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.... ••••ס הא מה ל ....יד  ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
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  ••••ליח ידי והאל דה ח אמ ל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ל אמ....  ••••מ תיב יי)המ(איא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹ

וי לאאיס תח ולא  לא לח מל סק א ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ
מיה ימת ולא החה יא)ימת ....(ע"ז ••••אי ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֻ

אא לאתמלכ.... ••••זה די ה יה מ ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עללת ....וזה ••••זה ק ה הד וי לא ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹֻֻ

למא הא כו)וכ (יחזקאל תמאה לא "בההח "אלאה ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָֹ
ליי ל מח ....אא  ְְִֵֶֶַָָָָֻ

ייכא קדם יצחק ְְְֳִִַָָָוצּלי

עקרה ארי אּתתּה ְֲֲֳִֵֵֵָָָלקבל

יי צלֹותּה וקּבל ְְְִֵֵַָהיא

אּתתּה: רבקה ְְְִִִֵַַָועּדיאת

ּבמעהאכב ּבנּיא ְְְֲִִַַָָָודחקין

דנן למה ּכן אם ְְֲִֵֶֶַָָואמרת

אּולפן למתּבע ואזלת ְְְֲִַַַַָָָאנא

יי: קדם ְֳִָָמן

עממיןכג ּתרין לּה יי ְְְֲִֵַַַַָואמר

מלּכון ותרּתין ְְְְְְִִֵַַַָּבמעיכי

ּומלכּו יתּפרׁשן ְְְְִִִֵַַָָמּמעיכי

ורּבא יתקף ְְְִִַַַָמּמלכּו

לזעירא: ְְְִִִִַָיׁשּתעּביד

      
עד ׁשעּכב אברהם על ּגם ׁשנה מ' ְִֵֶַַַַַָָָָעד
ּכפי ׁשנים ג' ּבת היתה אז ּכי ׁשנה ְְִִִַָָָָָָמ'

ְֶַהחׁשּבֹון:
˙a.'וגֹו אחֹות וגֹו' הארמי ׁשחזרּבתּואל טעם «ְְְֲֲִֵֶַַַַָָ

מי ּבת להׁשמיענּו לא זה, להֹודיע ְְְִִִֵֶַַַַָֹהּכתּוב
לפי רבקה, על סּנגֹוריא ללּמד אּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהיא
ותבא לּה ולא לֹו ה' לֹו וּיעתר ּבסמּו ְְְֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאֹומר
ּפחיתּות לצד הּדבר טעם ּכי לֹומר ְְְִִַַַַַַָָָָהּסברא
אליה לׁשמע היא ראּויה לא ּכי ח"ו ְְְִִִִֵֶַָָָֹֹרבקה

לֹומר הקּדים לזה לֹומראלהים, ּבתּואל ּבת ְְֱִִִֵֶַַַָֹ
ל ה' ּׁשהעּתיר למה סּבה היא זֹו ּכיּכי יצחק ְְְְִִִִִִֶֶַָָ

לֹומר וכפל ּבתּואל, ּבת והיא אברהם ּבן ְְְְִֵֶַַַַָָָהּוא
ּבאֹומרֹו נתּכּון ּכי להֹודיע ארם מּפּדן ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָהארמי
לכּנֹותֹו נתּכּון אם ּכי הרּמאי לֹומר ְְֲִִִִֵַַַַַַָָהארמי
לצד ּבזה והּכּונה אמּור, הּוא הרי עירֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָלׁשם
להֹודיעֹו ּבא ּבעֹולם רׁשעּותֹו נתּפרסם ְְְְִִִֵֶַָָָֹׁשּלא
ּתפּלת הכׁשרה לא ּובאמצעּותֹו היה רׁשע ְְְְְִִֶַָָָָָָֹֻּכי

יצחק: ּכתפּלת ְְְִִִִַָָרבקה
BBׁשּכבר ונֹוסף צר ללא לבן אחֹות ¿¿ְְְֲֶֶָָָָֹֹ

ללּמד ׁשּבא הּוא הּטעם אּלא ְְֵֶֶַַַַַָָָידענּו,
רׁשע ּבן ׁשּילדה ּבראֹותינּו רבקה על ְְְְִִֵֵֶַָָָָָזכּות
ארּור, יצא ּברּו מּבטן אי ותאמר ְְִֵֶֶַָָָָָֹֻמבהק,
אחֹות היֹותּה לּדבר סּבה הּוא זה ּכי אמר ֱֲִִֶֶַַָָָָָָלזה
על רׁשע ּבתֹוספת הרּמאי ּפרּוׁש הארמי ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָלבן
הּבנים, רב ק"י.) (ב"ב חז"ל קדמּו ּוכבר ְְִִַַַָָָָֹאביו,
זה וזּולת עׂשו, יצא ולזה הּידּוע, ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָלּטעם
צּדקת ּכי מּמּנה יֹוצאים היּו צּדיקים ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָצאצאיה
ז"ל ואמרּו אׁשּתֹו לנכח והעד היתה ְְְְְְְִֵַָָָָָֹּגמּורה
ולּמה ּכן ואם ּתאמר וׁשּלא וכּו'. פס"ג) ְְְְִֵֶַָָֹֹ(ב"ר
ּגמר לזה ּבאחיה, לבּדק יצחק לב נתן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

וזּולת למעלה, ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו לאּׁשה לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹאמר
רׁשע: אחֹות נֹוׂשא היה לא ֲֵֶָָָָֹזה

„BÚאֹומרם ּדר על לבן אחֹות ּבהֹודעת ְְֲֶֶַַַָָָָָרמז
ׁשהיתה רבקה ׁשּטעם פ"ס) (ׁשם ְְִֶֶַַָָָָז"ל
יראה ׁשּלא ּכדי לבן ּברּכת לצד היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹעקרה
ׁשאמר קדם לזה טֹוב, מעׂשה ּתעׂשה ּברכתֹו ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכי
הּדבר טעם לֹומר קדם היא עקרה ּכי ֲִִַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
ׁשּנעקרה סּבה היתה וזה לבן אחֹות ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָואמר

לתפּלה: ׁשהצרכּו עד ְְְְִִִֶַָָֻרבקה
Bכא) B ˙Úיצחק וּידע אמר ׁשּלא טעם «≈»∆¿ְִֵֶַַַַַָָֹ

והאדם א') ד' (ּבראׁשית ּכאֹומרֹו וגֹו' ְְְְְִֵֶָָָאת
ׁשהיתה אּולי וגֹו' אלקנה וּידע א') (ש"א ְְְֵֶֶַַַַָָָָָידע
הראׁשֹונים ימים ג' ּתֹו ׁשּידע אחר ְִִִִֶַַַַָָָָהּתפּלה
ימים ׁשלׁשה ס'.) (ּברכֹות ז"ל ְְְְִָָָָֹּכאֹומרם

הי וזֹו יסריח, ׁשּלא יתּפּלל תההראׁשֹונים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
יצחק: ׁשל ְְִִֶָָּתפּלתֹו

Bכב) a ˙אֹומרֹו לדעת צרי «ƒ¿…¬«»ƒ¿ְִַַָָ
ורּׁש"י אנכי. זה לּמה אֹומרה ּגם ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹוּיתרצצּו.
אנכי זה לּמה העּבּור צער ּגדֹול ּכן אם ִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּפרׁש
ּופרּוׁשֹו ע"כ. ההריֹון על ּומתּפּללת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָמתאּוה
הּצּדקת ׁשּתמאס עליו מסּכמת הּדעת אין ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָז"ל
ּדעּתּה ּנחה ּבּמה ּגם הּצער, לצד ְְְְֶֶַַַַַַַָָָָּבהריֹונּה
לא ּובזה וגֹו' ּגֹוים ב' האלהים לּה ְֱֱִִֶֶָָָֹֹֹּבאמר
הרּבה ּדרׁשֹות ּדרׁשּו ז"ל ורּבֹותינּו צערּה. ְְְְֲֵֵַַַַָָָיּוסר
הּכתּוב ּפׁשט אכן נֹודע, לא הּכתּוב ּפׁשט ְְֲֵַַַַָָָָָֹאבל
נדחקים היּו ּפרּוׁש רּצּוץ לׁשֹון וּיתרצצּו ְְְֲִִִִֵַָָֹהּוא
יתקּימּו ולא מתרֹוצצים ׁשּיהיּו ּכּׁשעּור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַֹּביֹותר
מתקּים, אינֹו הריֹונּה ּכי יֹורה וזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבמעיה
מֹורה זה ּפרּוׁש אנכי זה לּמה ּכן אם ִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹוּתאמר
לריק הרה אנכי לּמה ההריֹון אל חֹוזר ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבאצּבע

רחמים לבּקׁש ּפרּוׁש ה' את לדרׁש וּתל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיגעּתי,
הפסדם הּסֹובב ּדבר ולדעת הריֹונּה קּיּום ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּתּפקד לּׁשקר נס יעׂשּו לא הּׁשמים מן ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכי
על הקּפידה לא ּולעֹולם מתקּים, ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבדבר
ּגדֹול צער יסּבלּו הּצּדיקים ּכי ההריֹון ְְִִִִֵַַַַַַַָָצער

הּנצחי: טֹוב לתכלית הּזה ְְְִִִֶַַַָָּבעֹולם
Bכג)   הּפרּוׁשים ּבֹו רּבּו זה מקרא «…∆»¿ְִִֵֶַַָ

אֹור ּבדר ותבלין טעם נתינת ּבר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַועֹודּנּו
ׁשאין חׁשׁשתּה על להׁשיבּה ּבא ּכי והּוא ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָיׁשר,
הּדחק סּבת והֹודיעּה ּדחקם לרב מתקּים ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהריֹונּה
ּכי זה על זה ויתעּצמּו זה את זה ידחקּו ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַאׁשר
ּכל ּכי ׁשּבעֹולם הריֹון מּכל זה הריֹון ְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻמׁשּנה
ׁשוה וטבעם נֹוחים הּב' יהיּו מּב' ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָהריֹון
וידּורּו צבּיה ּתאמי ד') ז' הּׁשירים (ׁשיר ְְְְֳִִִִֵַָָָּכאֹומרֹו
הּוא והּטעם ,הריֹונ ּכן ּׁשאין מה ּבּבטן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיחד
ּבחינת הּוא מהם אחד ּכל ּבבטנ ּגֹוים ב' ְְְִִִִֵֵֶֶַָָּכי
מלכים הם עצמם ׁשהם להם ועֹוד אחד, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּגֹוי
ּוׁשני אֹומרֹו והּוא לעֹולם נמׁשכת ְְְְְְִֵֶֶַָָּומלכּותם
אם ּבּבטן להתרֹוצץ יסֹובב לא זה וכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֻלאּמים.
ׁשהם אּלא הּתאֹומים ּכטבע אחד ּבמזג ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהיּו
אינם עצמֹו מהּבטן ּכי הּתאֹומים מּטבע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻמׁשּנים
אֹומרֹו והּוא וטבעם, מזּגם ּומׁשּנה לזה זה ְְְְְְִִִֶֶֶָָָֻנֹוחים
ּבמעי אמר ולא מּמעי ואמר יּפרדּו, ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹמּמעי
הּפרּוד והתחלת מפרדים הם ּתמיד ּכי ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹלֹומר
הּמפלא הּׁשּנּוי הּוא זה ענין ּובאמצעּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻמּמעים,
מתרֹוצצים להריֹון ראּוי ּבטנּה אין ּכי לצד ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

ִַָהּבנים:
BBלהם יׁש עֹוד ּפרּוׁש וגֹו', מלאם ּולאם ¿¿ְְְִֵֵֶָֹֹ

ההתּגֹוררּות הכנת הרחקת ׁשּיגרם ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּדבר
ואמצֹו חזקֹו מלכים מהּב' אחד ּכל ּכי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָיחד



לו              
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 ••••א ד ת ויהי תיב תמר אב ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
דתי יחד  י ימיה אמ.... ••••בתמ רחסר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

ואחד י אחד א אב יי ניה י אמ מיאְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ר.... ָָ
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••••מי  הא הא רבה)סימ ....(בראשית ְְִִִֵֵֶַָָֻ

 ••••ר ויראמא ר האה מר  ית ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
....  ••••הנ היה י   רא ה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

הרה ני ב ר ....ונמר ְְְְְִִִֵֶַָָָ
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   ••••רה אדה מדר מי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

 ראנהי מה נר יב ב  חא היה די ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹ
י   רה יה מרת מד א הנה מ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוו
והנסת נהאחר א נהרא הנסת  חת  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאבני
רא יא נהאחר הר ו אנמ נהרא א נהְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאחר
רא הא ב א ויב אחר יא נהרא ר ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹויב
מ הרה את וי רחמ את ויר ירהי רא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹדה

יה.... ••••תמ מר ימס ה אי דסימ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
הימ ונ מד ....ה  ••••ר דה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(הא רי בני ארא אני א  רב רית א אמר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָסא

בי מ ורא תיב הא יב)הדא  רא אביו אחר בר ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
הב אחית  .... ••••מ ני די אה ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

יוהמ ה ה ני וי הרי ראיה נה י ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָית
היא יד רהנת א יו רה אביו ה מ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הר ת י יא רה א וחה יה והת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹרה

מימה ה הית סד)הרה ....(יבמות  ְְִִִַָָָ
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   ••••הי א י הי מ  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

יהמ רינ יו יב מה ה מד אד ואי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ייא בדת ר וה מדרת בי ר ה נה י ....ני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

 ••••יו אביו את רת מריד היא אא או ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ת מד הא אביו סבר בה ואת הח ....(תנחומא)את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

 ••••תח  ודה  אד ממתו.... ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
••••תר חרי אינ מי יו   הא  י אינ ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

 ....רי ••••בר  ואה   אה.... ְֳֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

        

    (כז כה, (רׁש"י »¿«∆»ƒ¿ƒִַ

"יֹודע הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהקׁשּו

היתה ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת ּפׁשּוטן מידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָציד"

ׂשדה" "איׁש להקּדים הּכתּוב היה צרי ּכפׁשּוטֹו, לציד ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָהּכּוונה

עֹוסק וׁשם לּׂשדה אדם יֹוצא לראׁש לכל ׁשהרי ציד", ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹל"יֹודע

ל'צידה' ׁשהּכּונה מּובן ּתחּלה, ציד" "יֹודע ׁשּנאמר ּומּכ ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבציד.

היה ׁשעׂשו מפרׁש ולכן לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמתרחׁשת

ּבפיו. יצחק את ּומרּמה ְְְִִֶֶַָָ'צד'
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••••חי  יו מתרו  יו מדר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

דבריו המר תא ד ....היה  ְְִֵֶַָָָָָ

למילדכד יֹומהא ְְִֵָָָּוׁשלימּו

ּבמעהא: תיּומין ְְְִִָָָוהא

סּמֹוקכה קדמאה ְְִַַָָּונפק

) ּכגלים )ּככלןנ"אּכּלּה ְְִִִֵָֻ

ׁשמּה ּוקרֹו ְְְִֵָּדׂשער

ֵָעׂשו:

אחּוהיכו נפק ּכן ְֲִֵַַָּובתר

ּבעקבא אחידא ְְֲִִִֵָָוידּה

יעקב ׁשמּה ּוקרא ְְְֲֵֵַָָֹדעׂשו

ּכד ׁשנין ׁשּתין ּבר ְְְִִִִַַָויצחק

יתהֹון: ְְִַָילידת

והוהכז עּולמּיא ְֲִֵַַָָּורבּיּו

ּגבר נחׁשירכן ּגבר ְְְְִֵַַַָָעׂשו

ּגבר ויעקב לחקלא ְְְְֲֵַַַָָֹנפק

ּבית מׁשּמׁש ְְִֵֵַׁשלים

ְָָאּולפנא:

עׂשוכח ית יצחק ְְִֵֵָָָּורחם

אכיל הוה מּצידּה ֲֲִִֵֵֵָָארי

יעקב: ית רחימת ְְְֲִֵַַָָֹורבקה

      

(מגּלה אֹומרם ּדר על ׁשּכנגּדֹו מּלאֹום ְְְְְִִֶֶֶֶַָָהּוא
ׁשל מחרּבנּה אּלא צֹור נתמּלאה לא ז"ל ְְְִֵֶֶַָָָָֹֻו'.)
ּבמּפלת רֹוצה מהם אחד ׁשּכל וכיון ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָירּוׁשלים,
האחוה ירחיק זה מּמּנּו ׁשּיגּדל ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָחברֹו

יחד: ְֵַַַוהּתאּום
ּדבר ואין הּפרּוׁשים ּבזה רּבּו וגֹו' ורב ¿¿ְְְִֵֵֶַַַָָָ

יבא ּולדרּכנּו הּכתּוב. ּבאמּתּות ְְְֲִִֵַַַַָָֹמסּפיק
ׁשּיתּגּדל מלבד ּכי לֹומר ּבא הּכּונה נכֹון, ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָעל
להׁשּתעּבד הּנֹופל צרי ּגם חברֹו, ּבמּפלת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחד
ּוראֹות נפילתֹו לֹו ּדי ולא מּמּנּו, הּמתּגּדל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹלפני
ראׁשֹו ּכאגמֹון ׁשּיכף אּלא אֹויבֹו ּביד ְְְְֶֶַַָָֹֹטּובֹו
ותעצּמת האחוה הרחקת ּתפליג ּובזה ְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָֻלעבּדֹו
אדם אין ע"ב.) (ּכתּבֹות נאמר זה ועל ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֻהּׂשנאה,

ׁשּנּוי סּבת וזאת אחת. ּבכפיפה ּדרים ְְְִִִִִַַַָָָָֹונחׁש
צעיר יעבד ורב אֹומרֹו זה ּדר ּוכפי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹההריֹון
יעקב על ּביחּוד וצעיר רב ּבאֹומרֹו הּכּונה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹאין
ועל ּבזמּנֹו רב יהיה אׁשר על אּלא עׂשו על ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָאֹו

ופרח: ּכפּתֹור וזה ּבזמּנֹו, צעיר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָאׁשר
כו)  ,אביו לא הקב"ה ּפרּוׁש «ƒ¿»¿«¬…ִֵָֹ

וגֹו' ׁשּׁשים ּבן ויצחק אֹומרֹו הּנאמן ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָוהעד
ׁשּׁשים ּבן והּוא לֹומר לֹו היה הּקֹורא הּוא ְְִִִֵֶַַָָואם

והבן: קרא מׁשּתעי ׁשּבֹו ְְְְִֵֵֶָָָוגֹו'
כח)  ז"ל לדבריהם הּנה «∆¡«ƒ¿»¿ְְִִֵֵֶ

אביו צד ׁשהיה ׁשאמרּו ְְִֶֶַָָָָָָ(ּתנחּומא)
חׁש לא הּמלח את מעּׂשרין האי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּבדברים
לא ּכי לרבקה ולא ליצחק אּלא ּכן ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹלעׂשֹות

ירא ׁשהיה לצד אּלא חֹוׁשׁש היה הּמצוה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלצד
ּכן ּׁשאין מה הּברכֹות לתקות ּגם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמּקללתֹו
אבל ימי יקרבּו אמר ׁשּלא ּתמצא ולזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹרבקה.
הּגידה ׁשּלא רבקה וטעם אבי, אּלא ואּמי ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאבי
ּבפניה ׁשּלא מרּמהּו ׁשהיה אפׁשר רׁשעֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹליצחק
ּולפי להסירּה, אֹותֹו אהבתֹו סּבת ּדעת ְְְֲִִִַַַַַָָָלבל
צרי אכיל הוה מּצידיה ארי ׁשּתרּגם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָֻאנקלּוס
ּכי לרבקה ּגם זה טעם יֹועיל לא לּמה ְְִִִֶַַַַַָָָָֹלדעת
ואּולי מרבקה. יצחק עצמֹו יפליג לא הּסתם ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹמן
ּוכמֹו ּבׂשר להאכילּה יצחק על חּיּובּה רבקה ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָּכי
סעיף ע' (סימן העזר ּבאבן מהרי"ק ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכתב
רגילים מׁשּפחּתּה ּבני ואם ּבמזֹונתיה ׁשחּיב ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹא')
ּכי וידּוע ע"כ, ּכן להנהיגּה צרי ְְְְִִִִֵַַָָָּבגדֹולֹות
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••••מר ל ל.... ••••(ב"ר)היר ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
ימא ד)מה להרי"(ירמיה י יה "....י  ְְְְְְִִִֵַָָָָ
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••••אי י מ כל הרה  י א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
א יימל אבל מלה א יבא.... ••••יד ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹ

אדי    א יראה א אברה מ ה אא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
אה ר דה יהב בה בה  אי הר רְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָל
" י  ימ י ה הא ר דה ר יכְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָל
האבל א להבר יד יב בל ה "ה ה הְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ל הר לל האבל ללל מ יד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלה

)הה יכל רלד אר ה ל אי האבל  ה לה אי יד מה דְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אבל  ה לה אי י ה יי מאכל  האבל א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלהבר

ל מיב אי יהרא ימי  ל אבל  מד דאמרי ה ל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאי

כ אל אי מיב  ד מ ה אל אי  כל אד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלכל

י (....ר"י  ְִַָָ

   ©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²
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 •••• רר הא  דלה י מר ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
ררה מכירה לי אמר••••....מכר רבכ הבדה לי ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹ

אה ר דלה ריב דאי ה ר אי בי....  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
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   ••••)הא א רהכה היא לכה דדמ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ה  דל א יל לי ב י רבכ יב(בדה מה  אמר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
 ייל מי י הרא ה ל אמר  בדה ְְֲֳִִִֶַַַָָָָָָָל

י א( הדרי)יר יי יי המי ה א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
 לי  מה  א יד ל למ לה אי אמר רא.... ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
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ּתבׁשילאכט יעקב ְֲִִַַַָֹּובּׁשיל

) מן)ועלנ"אואתא עׂשו ְֲִֵַַָָ

מׁשּלהי: והּוא ְְְְֵַַָחקלא

ליעקבל עׂשו ְֲֲֵַַַָֹואמר

סּמֹוקא מן כען ְְְִִִֵַַָאטעמני

מׁשּלהי ארי הדין ְְֲִֵֵֵַָָסּמֹוקא

ׁשמּה קרא ּכן על ְְֵֵַָָָאנא

ֱאדֹום:

ּכיֹוםלא זּבין יעקב ְֲֲִַַַַֹואמר

לי: ּבכרּות ית ְְִִֵֵָָּדלהן

אזללב אנא הא עׂשו ֲֲֵֵַַָָָָואמר

לי ּדנן ּולמה ְְְִִָָָלממת

ְֵָּבכרּותא:

לילג קּים יעקב ֲֲִֵַַַַֹואמר

וזּבין לּה וקּיים ּדלהן ְְְְִִִֵֵַַּכיֹום

ליעקב: ּבכרּותּה ְְֲֵֵַָֹית

      

טֹובה ּתחזיק לא לזה לארם, וגדֹול ׂשר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹּבתּואל
ּבפיה: ְִֶֶַָלּטרף

Úכט) Âׁשהֹועילה ׁשראה לצד ּכי אּולי «»∆«¬…ְִִֶֶַַָָָ
ּדר הּוא ּגם לקח ליצחק עׂשו ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלגימתֹו
ּכעׂשו: אליו אביו לב לקרב ּתבׁשילין ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלבּׁשל

Âל)    Úקרא עׂשו הּוא ּפרּוׁש «≈»»¿¿ֵֵָָָ
ׁשם ׁשּקרא לצד לא והּטעם אדֹום, ְְְֱֵֶַַַַָָֹׁשמֹו
הֹול ׁשהיה לצד אּלא ּפעמים ׁשני האדם ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹהאדם
ּבׁשמֹו, אדֹום ׁשמֹו קרא נפׁשֹו החיה ּובֹו ְְְֱֱִֶַָָָָלמּות
הכי ל"ו) (כ"ז ּכאֹומרֹו היה, ּבׁשמא ּבדיק ְְְְֲִִִֵָָָָָועׂשו

וגֹו': ׁשמֹו ְְָָקרא
Âלא) Ì  Ú Âלדעת צרי «…∆«¬…ƒ¿»«¿ִַַָָ

ונראהאֹומרֹו מׁשמעּות, לּה ׁשאין כּיֹום ְְְְִֵֶֶַַָָ
ּבּה יׁש מּמּנּו ׁשּקֹונה זֹו ּבכֹורה ּכי להיֹות ְְִִִִֵֶֶֶָָּכי
והם אביו ּבמֹות אּלא ּבּמציאּות ׁשאינם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפרטים
הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ּוכפי לעֹולם. ּבאּו ׁשּלא ְְְִִֵֶַָָָָָָֹּדברים
לזה לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ְֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאין
והּוא הּמכירה, ׁשּתתקּים ּכדי ּכּיֹום לֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָנתחּכם
ט"ז ּדף מציעא ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּפי ְְְִִֶֶֶַַַַָָעל
סעיף רי"א סימן (חו"מ הּפֹוסקים ְְִִִַָָָּופסקּוהּו
מה ׁשאמר ּיאכל מה לֹו ׁשאין עני הּצּיד ִֵֶֶַַַַַַָָָֹב')
קּים, ממּכרֹו ל מכּור הּיֹום ּבמצּודתי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּׁשּיעלה
ׁשאין הּגאֹונים וכתבּו חּייו, ּכדי מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוהּטעם
יֹום הּדין הּוא אּלא הּיֹום ּבאמרֹו ּתלּוי ְְִֶַַַַַָָָהּטעם
אמרּו ולא חּייו ּכדי מּטעם קּים ממּכרֹו ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹאחר
יֹום ל' ּבמצּודתֹו ּׁשּיעלה מה לׁשלל אּלא ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹהּיֹום
אבל אחד יֹום מחית מּכדי יֹותר ׁשהּוא ׁשנה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
והּוא קּים. ׁשּיהיה מציאּות ּבכל אחד יֹום ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָמחית

עיף ׁשהרי יֹום, ּכדין ּפרּוׁש כּיֹום מכרה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָאֹומרֹו
ׁשהּוא הגם ממּכר ממּכרֹו חּייו ּכדי ּומּׁשּום ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהיה
אין זה מציאּות וזּולת לעֹולם, ּבא ׁשּלא ְְִֵֶֶַָָָָָֹּדבר
עׂשו והצּדיק הּבכֹורה ּבמכר לזּכֹות ׁשּיכֹול ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּדין
ואין למּות הֹול הּוא הּנה ּכאֹומרֹו יעקב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָֹּדברי

מּזֹו: ּגדֹולה חּייו ּכדי מּׁשּום ּתּקנת ְְְִִֵַַַָָָל
לג) Ú Â Âׁשהצר טעם «…∆¿ƒ»¿»ƒְֶַַַֻ

ּפרטים ּבּבכֹורה יׁש ּכי להיֹות ְְְְִִִִֵַָָָלׁשבּועה,
הּכבֹוד ּכמֹו מּמׁש ּבהם ׁשאין ּדברים ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

ׁשעליה ּביתוהּמעלה לעבֹודת יעקב הקּפיד ם ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ּוכפי ּבבכֹורֹות ׁשהיא ְְְֱִִִֵֵֶַָָֹאלהינּו
ּדבר ּבמּתנה ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאין
מכירה הלכֹות (רמּב"ם ּכּידּוע, מּמׁש ּבֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשאין
ידי על ּבּדבר לזּכֹות נתחּכם לזה כ"ב) ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפרק
(יו"ד הּתֹורה ּפֹוסקי הסּכמת הּוא וכן ְְְְֵֵַַַָָָׁשבּועה
ּדבר על ּבין חלה הּׁשבּועה ּכי רל"ט) ְִִֵַַָָָָָָסימן
מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר על ּבין מּמׁש ּבֹו ֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

אֹומרֹו לאוהּוא זֹו ׁשבּועה והּנה לי. הּׁשבעה ְְְְְִִִֵָָָֹ
טעם ּכי לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר לקנין ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּתסּפיק
היא לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹּדאין
וכן וכּו', ּדלֹוקח ּדעּתיה סמכה ּדלא ְְְְְְְֵֵֵַַַָָֹלצד
ּדעּתֹו היה אם אבל י"ו, ּדף ּבמציעא ְְֲִִִַַָָָָָמּוכח
ּבזה ּתֹועיל לא ּוׁשבּועה נקנה היה ְְִִֶֶֶֶָָָָֹסֹומכת
ׁשּוב ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו ּכּיֹום לטעם הצר ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֻולכן
ּכתבּת וז"ל שכ"ח סימן הריב"ׁש ספר לידי ְְְִִִֵֶַָָָָָָָּבא
אביו ּבׁשם ׁשּכתב הרא"ׁש ּבן ר"י ְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשראית
קנה נׁשּבע אם לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר ְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּדמקנה
ליעקב עׂשו ׁשּמכר ּבכֹורה מּמכירת ּוראיתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹוכּו'

לא ּתׁשּובה, ּכאן. עד לי הּׁשבעה ְְְִִִַָָָָֹּוכתיב
לתלֹות ואין עּלה חתימי ּבנֹו ר"י ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹֹהרא"ׁש
מה על לּה ׁשאין ּכזֹו סברא רברבי ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָּבגברי
עּקר לּה אין ׁשהביאּו הראיה ּגם ,ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשּתסמ
ׁשּלא לן לימא ּומאן הּדּבּור קדם ׁשהיה ְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹלפי
אז, לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ְֶֶַָָָָָָָָָָֹהיה
יערער ׁשּלא ּדמּלתא לרוחה היתה ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹוהּׁשבּועה
עצמן ּדברינּו והם ע"כ. זרֹוע איׁש ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָלפי
ׁשהצר טעם לתת התּבֹונן לא ׁשהריב"ׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאּלא

ׁשּכתבּתי: ּכמֹו עׂשו ְְְִֵֶַַָָׁשבּועת
ÌÚËÂלֹומר הסּפיק ולא לי הּׁשבעה אֹומרֹו ¿««ְְְְִִִִַָָֹ

היא לֹו ּכי מּובן והּדבר ְְִִִַָָָָָהּׁשבעה
צריכה זֹו ׁשבּועה ּכי לֹומר נתּכּון ְְְְִִִִֵַַַָָָהּמכירה,
יכֹול זה ׁשּזּולת יעקב ׁשל ּדעּתֹו על ְְֲִֶֶֶַַַַָֹלהיֹות

להיֹותלבּט צריכה הּׁשבּועה ועּקר ּבלּבֹו לּה ְְְְְְְִִִִַַַָָָ
האדם י"ב) פ' (תו"כ עקיבא רּבי ּכדאמר ְֲִִִֵַַַָָָָָּבּלב
ּבׁשעת ׁשוים ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ְְְְִִִִִִֶֶַָָּבׁשבּועה
לדעּתי: ּפרּוׁש לי הּׁשבעה אמר לזה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּׁשבּועה

Ìbלהתקּים ׁשּיכֹול הּוא ּדוקא ּכי לי לֹומר ּדקּדק «ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
לּזּולת לא אבל חלקיו ּבכל הּבכֹורה ְְֲֲֶֶַַַָָָָָֹמכר
ׁשהם ּדברים אּלא קנּיה ּבן אינֹו הּזּולת ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכי
מאביהם מעלֹות ירּׁשה ׁשהם ּדברים אבל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֻממֹון
אינם והּכבֹוד אלהים ׁשּבבית העבֹודה ְְְֱֲִֵֵֶַָָָָֹּכגֹון
לזר: למכרם ּכמיניה ּכל ולאו נכרי ְְְְְְְִִִֵָָָָָָּבאיׁש

Â.ּבכרתֹו הּמכירהאת הּתֹורה הצּדיקה «ƒ¿…ְְְִִִֶַַָָָָֹ
ׁשּכתבנּו מּטעמים ּבידֹו היא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשּקּימת
ׁשּמכר והגם לאנסֹו, אּלא מכר ׁשּלא ְְֲֲֶֶֶַַַַַַָָָָֹוהגם
לׁשֹון ל וזה ּבמנה. מנה מאה ׁשוה ְְְְֵֶֶֶֶָָָָָָּדבר
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••••מר ל ל.... ••••(ב"ר)היר ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
ימא ד)מה להרי"(ירמיה י יה "....י  ְְְְְְִִִֵַָָָָ
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••••אי י מ כל הרה  י א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
א יימל אבל מלה א יבא.... ••••יד ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹ

אדי    א יראה א אברה מ ה אא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
אה ר דה יהב בה בה  אי הר רְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָל
" י  ימ י ה הא ר דה ר יכְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָל
האבל א להבר יד יב בל ה "ה ה הְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ל הר לל האבל ללל מ יד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלה

)הה יכל רלד אר ה ל אי האבל  ה לה אי יד מה דְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אבל  ה לה אי י ה יי מאכל  האבל א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלהבר

ל מיב אי יהרא ימי  ל אבל  מד דאמרי ה ל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאי

כ אל אי מיב  ד מ ה אל אי  כל אד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלכל

י (....ר"י  ְִַָָ
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 •••• רר הא  דלה י מר ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
ררה מכירה לי אמר••••....מכר רבכ הבדה לי ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹ

אה ר דלה ריב דאי ה ר אי בי....  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

   ©´Ÿ¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬
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   ••••)הא א רהכה היא לכה דדמ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ה  דל א יל לי ב י רבכ יב(בדה מה  אמר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
 ייל מי י הרא ה ל אמר  בדה ְְֲֳִִִֶַַַָָָָָָָל

י א( הדרי)יר יי יי המי ה א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
 לי  מה  א יד ל למ לה אי אמר רא.... ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
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ּתבׁשילאכט יעקב ְֲִִַַַָֹּובּׁשיל

) מן)ועלנ"אואתא עׂשו ְֲִֵַַָָ

מׁשּלהי: והּוא ְְְְֵַַָחקלא

ליעקבל עׂשו ְֲֲֵַַַָֹואמר

סּמֹוקא מן כען ְְְִִִֵַַָאטעמני

מׁשּלהי ארי הדין ְְֲִֵֵֵַָָסּמֹוקא

ׁשמּה קרא ּכן על ְְֵֵַָָָאנא

ֱאדֹום:

ּכיֹוםלא זּבין יעקב ְֲֲִַַַַֹואמר

לי: ּבכרּות ית ְְִִֵֵָָּדלהן

אזללב אנא הא עׂשו ֲֲֵֵַַָָָָואמר

לי ּדנן ּולמה ְְְִִָָָלממת

ְֵָּבכרּותא:

לילג קּים יעקב ֲֲִֵַַַַֹואמר

וזּבין לּה וקּיים ּדלהן ְְְְִִִֵֵַַּכיֹום

ליעקב: ּבכרּותּה ְְֲֵֵַָֹית

      

טֹובה ּתחזיק לא לזה לארם, וגדֹול ׂשר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹּבתּואל
ּבפיה: ְִֶֶַָלּטרף

Úכט) Âׁשהֹועילה ׁשראה לצד ּכי אּולי «»∆«¬…ְִִֶֶַַָָָ
ּדר הּוא ּגם לקח ליצחק עׂשו ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלגימתֹו
ּכעׂשו: אליו אביו לב לקרב ּתבׁשילין ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלבּׁשל

Âל)    Úקרא עׂשו הּוא ּפרּוׁש «≈»»¿¿ֵֵָָָ
ׁשם ׁשּקרא לצד לא והּטעם אדֹום, ְְְֱֵֶַַַַָָֹׁשמֹו
הֹול ׁשהיה לצד אּלא ּפעמים ׁשני האדם ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹהאדם
ּבׁשמֹו, אדֹום ׁשמֹו קרא נפׁשֹו החיה ּובֹו ְְְֱֱִֶַָָָָלמּות
הכי ל"ו) (כ"ז ּכאֹומרֹו היה, ּבׁשמא ּבדיק ְְְְֲִִִֵָָָָָועׂשו

וגֹו': ׁשמֹו ְְָָקרא
Âלא) Ì  Ú Âלדעת צרי «…∆«¬…ƒ¿»«¿ִַַָָ

ונראהאֹומרֹו מׁשמעּות, לּה ׁשאין כּיֹום ְְְְִֵֶֶַַָָ
ּבּה יׁש מּמּנּו ׁשּקֹונה זֹו ּבכֹורה ּכי להיֹות ְְִִִִֵֶֶֶָָּכי
והם אביו ּבמֹות אּלא ּבּמציאּות ׁשאינם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפרטים
הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ּוכפי לעֹולם. ּבאּו ׁשּלא ְְְִִֵֶַָָָָָָֹּדברים
לזה לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ְֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאין
והּוא הּמכירה, ׁשּתתקּים ּכדי ּכּיֹום לֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָנתחּכם
ט"ז ּדף מציעא ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּפי ְְְִִֶֶֶַַַַָָעל
סעיף רי"א סימן (חו"מ הּפֹוסקים ְְִִִַָָָּופסקּוהּו
מה ׁשאמר ּיאכל מה לֹו ׁשאין עני הּצּיד ִֵֶֶַַַַַַָָָֹב')
קּים, ממּכרֹו ל מכּור הּיֹום ּבמצּודתי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּׁשּיעלה
ׁשאין הּגאֹונים וכתבּו חּייו, ּכדי מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוהּטעם
יֹום הּדין הּוא אּלא הּיֹום ּבאמרֹו ּתלּוי ְְִֶַַַַַָָָהּטעם
אמרּו ולא חּייו ּכדי מּטעם קּים ממּכרֹו ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹאחר
יֹום ל' ּבמצּודתֹו ּׁשּיעלה מה לׁשלל אּלא ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹהּיֹום
אבל אחד יֹום מחית מּכדי יֹותר ׁשהּוא ׁשנה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
והּוא קּים. ׁשּיהיה מציאּות ּבכל אחד יֹום ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָמחית

עיף ׁשהרי יֹום, ּכדין ּפרּוׁש כּיֹום מכרה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָאֹומרֹו
ׁשהּוא הגם ממּכר ממּכרֹו חּייו ּכדי ּומּׁשּום ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהיה
אין זה מציאּות וזּולת לעֹולם, ּבא ׁשּלא ְְִֵֶֶַָָָָָֹּדבר
עׂשו והצּדיק הּבכֹורה ּבמכר לזּכֹות ׁשּיכֹול ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּדין
ואין למּות הֹול הּוא הּנה ּכאֹומרֹו יעקב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָֹּדברי

מּזֹו: ּגדֹולה חּייו ּכדי מּׁשּום ּתּקנת ְְְִִֵַַַָָָל
לג) Ú Â Âׁשהצר טעם «…∆¿ƒ»¿»ƒְֶַַַֻ

ּפרטים ּבּבכֹורה יׁש ּכי להיֹות ְְְְִִִִֵַָָָלׁשבּועה,
הּכבֹוד ּכמֹו מּמׁש ּבהם ׁשאין ּדברים ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

ׁשעליה ּביתוהּמעלה לעבֹודת יעקב הקּפיד ם ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ּוכפי ּבבכֹורֹות ׁשהיא ְְְֱִִִֵֵֶַָָֹאלהינּו
ּדבר ּבמּתנה ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאין
מכירה הלכֹות (רמּב"ם ּכּידּוע, מּמׁש ּבֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשאין
ידי על ּבּדבר לזּכֹות נתחּכם לזה כ"ב) ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפרק
(יו"ד הּתֹורה ּפֹוסקי הסּכמת הּוא וכן ְְְְֵֵַַַָָָׁשבּועה
ּדבר על ּבין חלה הּׁשבּועה ּכי רל"ט) ְִִֵַַָָָָָָסימן
מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר על ּבין מּמׁש ּבֹו ֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

אֹומרֹו לאוהּוא זֹו ׁשבּועה והּנה לי. הּׁשבעה ְְְְְִִִֵָָָֹ
טעם ּכי לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר לקנין ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּתסּפיק
היא לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹּדאין
וכן וכּו', ּדלֹוקח ּדעּתיה סמכה ּדלא ְְְְְְְֵֵֵַַַָָֹלצד
ּדעּתֹו היה אם אבל י"ו, ּדף ּבמציעא ְְֲִִִַַָָָָָמּוכח
ּבזה ּתֹועיל לא ּוׁשבּועה נקנה היה ְְִִֶֶֶֶָָָָֹסֹומכת
ׁשּוב ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו ּכּיֹום לטעם הצר ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֻולכן
ּכתבּת וז"ל שכ"ח סימן הריב"ׁש ספר לידי ְְְִִִֵֶַָָָָָָָּבא
אביו ּבׁשם ׁשּכתב הרא"ׁש ּבן ר"י ְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשראית
קנה נׁשּבע אם לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר ְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּדמקנה
ליעקב עׂשו ׁשּמכר ּבכֹורה מּמכירת ּוראיתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹוכּו'

לא ּתׁשּובה, ּכאן. עד לי הּׁשבעה ְְְִִִַָָָָֹּוכתיב
לתלֹות ואין עּלה חתימי ּבנֹו ר"י ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹֹהרא"ׁש
מה על לּה ׁשאין ּכזֹו סברא רברבי ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָּבגברי
עּקר לּה אין ׁשהביאּו הראיה ּגם ,ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשּתסמ
ׁשּלא לן לימא ּומאן הּדּבּור קדם ׁשהיה ְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹלפי
אז, לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ְֶֶַָָָָָָָָָָֹהיה
יערער ׁשּלא ּדמּלתא לרוחה היתה ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹוהּׁשבּועה
עצמן ּדברינּו והם ע"כ. זרֹוע איׁש ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָלפי
ׁשהצר טעם לתת התּבֹונן לא ׁשהריב"ׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאּלא

ׁשּכתבּתי: ּכמֹו עׂשו ְְְִֵֶַַָָׁשבּועת
ÌÚËÂלֹומר הסּפיק ולא לי הּׁשבעה אֹומרֹו ¿««ְְְְִִִִַָָֹ

היא לֹו ּכי מּובן והּדבר ְְִִִַָָָָָהּׁשבעה
צריכה זֹו ׁשבּועה ּכי לֹומר נתּכּון ְְְְִִִִֵַַַָָָהּמכירה,
יכֹול זה ׁשּזּולת יעקב ׁשל ּדעּתֹו על ְְֲִֶֶֶַַַַָֹלהיֹות

להיֹותלבּט צריכה הּׁשבּועה ועּקר ּבלּבֹו לּה ְְְְְְְִִִִַַַָָָ
האדם י"ב) פ' (תו"כ עקיבא רּבי ּכדאמר ְֲִִִֵַַַָָָָָּבּלב
ּבׁשעת ׁשוים ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ְְְְִִִִִִֶֶַָָּבׁשבּועה
לדעּתי: ּפרּוׁש לי הּׁשבעה אמר לזה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּׁשבּועה

Ìbלהתקּים ׁשּיכֹול הּוא ּדוקא ּכי לי לֹומר ּדקּדק «ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
לּזּולת לא אבל חלקיו ּבכל הּבכֹורה ְְֲֲֶֶַַַָָָָָֹמכר
ׁשהם ּדברים אּלא קנּיה ּבן אינֹו הּזּולת ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכי
מאביהם מעלֹות ירּׁשה ׁשהם ּדברים אבל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֻממֹון
אינם והּכבֹוד אלהים ׁשּבבית העבֹודה ְְְֱֲִֵֵֶַָָָָֹּכגֹון
לזר: למכרם ּכמיניה ּכל ולאו נכרי ְְְְְְְִִִֵָָָָָָּבאיׁש

Â.ּבכרתֹו הּמכירהאת הּתֹורה הצּדיקה «ƒ¿…ְְְִִִֶַַָָָָֹ
ׁשּכתבנּו מּטעמים ּבידֹו היא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשּקּימת
ׁשּמכר והגם לאנסֹו, אּלא מכר ׁשּלא ְְֲֲֶֶֶַַַַַַָָָָֹוהגם
לׁשֹון ל וזה ּבמנה. מנה מאה ׁשוה ְְְְֵֶֶֶֶָָָָָָּדבר
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 אמר בהר ימי מימהאביו עה אה "רימהמ "ארד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
 דאי אר ה ואי.... ְְְֵֶַָָָ

        

 „     BÚ רש"י) ∆«»»¿ƒ»¿≈»»»∆¿«¿
ב) כו,

מדּגׁש ּברׁש"י  Bמדּגׁשת ּבּמדרׁש ואּלּו , ְְִַָֻ«ƒ»∆¿»»∆ְְְִִֶֶַָֻ

  Ú,עֹולה "מה הּמקּדׁש): למקֹום ּדֹומה (ׁשהיא «¬«∆∆ƒ¿»≈ְְִִִֶַָָָָ

לארץ, חּוץ יצאת אם אּת, אף נפסלה, לּקלעים, חּוץ יצאת ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָאם

קנה הארץ הבטחת ידי ׁשעל סבּור ׁשהּמדרׁש לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנפסלּת".

מדּגיׁש ולכן ּומיחדת; ׁשֹונה היתה אז ּוכבר ּבפעל, אברהם ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

לאברהם קנּויה עדין היתה לא רׁש"י לדעת אבל מעלתּה. ְְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָאת

את רק מדּגיׁש ולכן הארצֹות; ּכל ּכמֹו ארץ היתה והיא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבפעל,

לעיל רׁש"י ּכתב - זה חּסרֹון ּומהּו לארץ. ׁשּבחּוץ (חייהחּסרֹון ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ז) כד, לאשרה ּוׁשמֹו ּבה' מּכירים עֹולם ּבאי היּו לא לארץ ּבחּוץ :ְְִִֵֶַַָָָָָֹֹ

ּבארץ. רגיל הייהיה או ִֶָָָָָ

   ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬
   ¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À
  ¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½
  ©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬

   ¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
ה••••האלהא מ....ייה או ְֵֵֶָָ

  §¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´
   ©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬
  ̈¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´

   §©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤
 והת•••• רע ר יהא ב אמר אד ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָ

אמר ראי יבר " כ אב וה ראה כ וכ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻי
 ימ הה י וא "ו ימה)י האה(במדבר "והיתה ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

וכ ית הא מרא א ה "הא(סה (ישעיה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
הע "יריב בה מכ וה"י אהא מרא ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

וכ  יתי א.... ְִִִָָָ

  ¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈
   §Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−

 ª©¬§«Ÿ¨«
לי הא מ••••תא ממי....יתי מו•••• ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹֹ

בת רית ת  רה אהרת  הרה ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָרת
כא)ת ה••••מצותי....(יבמות יירא בכ א א ברי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹֹ

מי יכת   תה....תי••••הרע ר ברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
 בית יר אכית  יה יבימ הע ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻואת

בדיו  ותיו ה רת אא בר  אי....תיות•••• ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ה  רה מייהביא מה היי....(ב"ר)הכה או ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ

לחםלד לעׂשו יהב ְְְְֲֵֵַַָֹויעקב

ואכל ּדטלֹופחין ְְְְֲִִִַַַותבׁשיל

עׂשו וׁשט ואזל וקם ְְְֲִֵַָָָָּוׁשתי

ּבכרּותא: ְֵָָית

ּברא ּבארעא כפנא ְְְֲַַַַָָָוהוה

הוה ּדי קדמאה ְְֲִִַַָָָָמּכפנא

יצחק ואזל אברהם ְְְֲִֵַַַָָָּביֹומי

מלּכא אבימל ְְֲִֶֶַַָלות

לגרר: ְְְִִִֵָָדפלׁשּתאי

לאב ואמר יי לּה ְְְְֲִִֵַַָָואתּגלי

ׁשרי למצרים ְְְִִֵֵָתחֹות

:ל אימר ּדי ְְִֵַַָָבארעא

ויהיג הדא ּבארעא ְְִֵַָָָּדּור

ואברכּנ בסעּד ְְְְִִֵֵֵַָָָמימרי

ּכל ית אּתן ולבנ ל ְְֲִֵֵֶָָָָארי

ית ואקם האּלין ְְִֵֵַָָָָָארעתא

לאברהם קּימית ּדי ְְְִִֵַַָָָָקימא

:ֲאבּו

סּגיאיןד ּבנ ית ְְְִִֵַַָָואסּגי

לבנ ואּתן ׁשמּיא ְְְְְִֵֵֶַָָּככֹוכבי

האּלין ארעתא ּכל ְִֵַָָָָָית

ּכל ּבנ ּבדיל ְְְְְִִָָֹויתּברכּון

ארעא: ְְֵַַָעממי

אברהםה קּביל ּדי ְֳִִַַַָָחלף

מּטרת ּונטר ְְְְִֵַַַּבמימרי

קימי ּפּקֹודי ְְִִֵַַָמימרי

ְָָָואֹוריתי:

      
ּדחקֹו מּפני מכר אם רכ"ז) סימן (חו"מ ְְִִִִֵַַַָָָמהרי"ק
ׁשּנּכר טֹועה ׁשהּדעת מּכדי יֹותר ּבמכירתֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוזלזל
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו לזלזל הצר ּדחקֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֻׁשּמּפני
ּדבר ׁשּמכר הגם ּומעּתה עכ"ל. ּומחל ְֲֵֶַַַַַָָָָָָּדידע
מכר ממּכרֹו נזיד ׁשל אחת ּבלגימה הער ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמפלג
הֹול הּוא הּנה ּבאֹומרֹו ּדעּתֹו הּוא ׁשּגּלה ְְְְִִֵֵֶַָּכמֹו
עֹור ב') (אּיֹוב מּזה ּגדֹול ּדחק ל ואין ְְִִֵֶַָָֹלמּות
והּנה נפׁשֹו, ּבעד יּתן לאיׁש אׁשר וכל עֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָּבעד
לזּכֹות ליעקב מציאּות היה לא זֹו המצאה ְְְְֲִִַַַָָָָֹֹזּולת
(מׁשלי הּנביא אמר עׂשו ועל עׂשו, מּיד ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבּבכֹורה
עונֹותיו ׁשּבסּבת הרׁשע, את ילּכדנֹו עונֹותיו ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹֹֻה')
פס"ג) (ב"ר ז"ל ּכאֹומרם ּבּיֹום ּבֹו ְְֶַָָָׁשעׂשה
להֹוציא סּבה היה זה עיף והּוא אֹומרֹו ְְְְִִֵֵֶָָָָּבפרּוׁש

לּה: הראּוי ּביד ותעמדנה הּבכֹורה ְְְְֲִֶַַַָָָָָֹמּמּנּו
Bלד) Ú   הּתֹורה ּפרּוׁש «»»«≈««ƒ∆≈»¿ֵַָ

לא ולזה ּבדעּתֹו. הּבכֹורה ׁשּבּזה עליו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמעידה
ּבסמּו האמּור עׂשו אל וחֹוזר וּיבז לֹומר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהסּפיק
טעם ּבלא ּגם לֹומר זֹו הֹודעה וכּונת ְְְֵַַַַַַָָָָֹוהבן.
ּומכֹור היא ּבזּויה ּבעיניו ּכי ּגמר ְְְְִִִֵַָָָָָּדלאנסֹו
להׁשיב צרי היה ׁשּלא הגם מה ּבדבר ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹימּכרּנה

ּומקנה: וגמר ְְְֶַַַָנפׁשֹו
Bב)   סתם לֹומר נתּכּון ¿…»»∆¬∆¿ְְִֵַַָ

אׁשר הּמקֹום אל קדֹוׁש אמרי עליו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָלקּבל
ולּטל רצֹונֹו, הפ ׁשּיהיה הגם אליו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹיאמר
ידידיו לזּכֹות הקב"ה רצה ּכי הּדבר על ְְִִַַַָָָָָָָׂשכר
אׁשר הארץ אל א') י"ב (לעיל אֹומר הּוא ְְֲֵֵֵֶֶֶָָוכן
ה') (ׁשם ּדכתיב לֹו הזּכירּה וסמּו ְְְְִִִִֶַָָָָאראּך

ּכנען: ארצה ְְֶֶַַַָָללכת
Bג) Ú  ּבכלל ּפלׁשּתים ארץ ƒ¿¿«¿¬¿ְְְִִִֶֶַ

הסּכים ּכן ּגם ולזה היא, הארץ ְְְִִִִֵֶֶַַָָָנתינת

ואֹומרֹו עלרמּב"ן, ׁשהיא אּולי זֹו הבטחה ל ְְְְְִֶַַַַַָָ
י"ב) (ּפסּוק ּדכתיב ׁשם הּוא ּׁשהצליח ְְִִִִֶַַָָמה
לֹומר נתּכּון עֹוד וגֹו'. ההיא ּבארץ יצחק ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָוּיזרע
החזיק לא ּכי ואּולי לזרע ּבה הּוא ׁשּיזּכה ְְְֱִִִִֶֶֶַַָֹֹלֹו
לזה הראׁשֹונה ּבחזקה ּפלׁשּתים ּבארץ ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָאברהם
ּבּה החזיק והּוא ּבּה יצחק ׁשּיחזיק ה' ְְֱֲִִִֶֶַָָָָָרצה
ה' ּדקּדק ולזה וזרע, ׁשחרׁש מעּלה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻּבחזקה

האל: הארצת ּכל את לֹומר ְֲִֵֶַָָָָָָֹּבדבריו
„BÚחלק ליׁשמעאל אין ּכי להבטיחֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָנתּכּון

ליצחק זּולת אברהם ּבהבטחֹות ְְְְְְֲִַַַַָָָָָונחלה
ּולזרע לֹומר ודקּדק .ל אֹומרֹו והּוא ְְְְְְְְֲִֵַַַלבד
זרעֹו ׁשּנקרא אֹותֹו ּדוקא ּכי מּבניו חלק ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹלׁשלל
זרע ל יּקרא ביצחק ּכי י"ב) (כ"א ְְְְִִִִִֵַָָָּדכתיב

יצחק: ּכל ולא ל"א) ְְְִִָָָֹ(נדרים
ה)  Ú,נּסיתיהּו אׁשר לכל »««¿»»¿…ƒְֲִִִֶָ
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 •••• ירל ר בה י י ל  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

יה ב ר(ב"ר).... •••• י י ל  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
בר  ....(ב"ר)היה   ••••יה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה הה ה רה לר הל.... ••••ה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָ
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רל ה ' ר'היה.... ְְְֶֶַַָָָֹ

        

‰ ‰‰ ‰ ‡‰(יב כו, (רש"י ∆»»∆»»¿«»»»»
הארץ ׁשל החסרֹונֹות את ּפרׁש ׁשּכבר מאחר לׁשאל, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש

עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ּכתּקּונּה") ("אינּה והּׁשנה חׁשּובה") ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ("אינּה

לֹו ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יחד. ׁשניהם את ּומפרׁש חֹוזר מה ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻלׁשם

ּבארץ הּכתּוב: לׁשֹון ּבּׁשנה‰‰È‡ּכפל ..‡È‰‰ּבארץ (ולא ְֶֶֶַָָָ«ƒַָָ«ƒְֶָָֹ

החס ׁשּׁשני ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, ההיא). הׁשּפיעּוּובּׁשנה רֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּגם לרעה הׁשּפיע הּׁשנה ׁשל החּסרֹון ּכלֹומר: זה. על זה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלרעה

מּמׁש; ל"קׁשה" סתם, חׁשּובה" מ"אינּה ׁשהפכה הארץ, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָעל

מ"אינּה ׁשהפכה הּׁשנה, על ּגם לרעה הׁשּפיע הארץ ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוהחּסרֹון

מּמׁש. ל"קׁשה" סתם, ּכתּקּונּה"  ְְְִַָָָָָ

ּבגרר:ו יצחק ְְִִִֵָָויתב

(עלז אתרא אנׁשי ְְֲִֵַַָָּוׁשאילּו

ואמר לאּתתּה ְְֲִֵֵַַַעיסק)

דחיל ארי היא ְֲֲִִִֵָאחתי

ּדלמא אּתתי ְְְִִִֵַָלמימר

על אתרא אנׁשי ְְְֲִִֵַַַָָֻיקטלּנני

חיזּו ׁשּפירת ארי ְֲִִֵֵַַָרבקה

ִהיא:

ּתּמןח לּה סגיאּו ּכד ְֲִֵַַַָָוהוה

אבימ ואסּתכי ליֹומּיא ְְְֲִִִֶֶַָ

מן דפלׁשּתאי ְְְִִִֵַָָמלּכא

יצחק והא וחזא ְְֲֲִַַָָָָחרּכא

אּתתּה: רבקה עם ְְְִִִִֵַָמחּיי

ליצחקט אבימל ְְְֲִִֶֶָָּוקרא

היא אּתת הא ּברם ְְֲִִַַַָָואמר

היא אחתי אמרּת ְְְֲֲִִֵֶַָָואכּדין

ארי יצחק לּה ְֲֲִֵֵַַָואמר

אימּות ּדלמא ְֲִִֵָָאמרית

ֲַעלּה:

ּדאי מה אבימל ֲֲִֶֶַַָָואמר

ּפֹון ּכזער לנא ְְֲִֵַָָָעבדּת

עם ּבעּמא ּדמיחד ְְִִִֵַָָָׁשכיב

עלנא ואיתיתא ְְְֲִֵַָָָָאּתת

ָחֹובא:

ּכליא ית אבימל ֲִִֶֶַָָּופּקיד

ּבגברא ּדינזק למימר ְְְְְֵֵַַַָָָעּמא

אתקטלא ּובאּתתּה ְְְְִִֵֵָָָהדין

ְְִֵיתקטל:

ּבארעאיב יצחק ְְְְִַַָָּוזרע

ּבׁשּתא ואׁשּכח ְְְִַַַַָההיא

מאה חד על ְִַַַָההיא

יי: ּוברכּה ְְְֲִִֵַָָבדׁשערֹוהי

      

לידֹו יבא לבל עצמֹו ׁשמר מׁשמרּתי ְְְְְְִִִַַַַַָָָֹֹוּיׁשמר
הּמצוֹות ׁשמר כן ּוכמֹו לׁשמר, ׁשּצּויתיו ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּדבר
הם וחּקֹותי הּדעת. ּבהּסח יעברּוהּו ְְְְֵֵֶַַַַַַַַֻלבל
ּתרתי כן ּוכמֹו טעם, ּבהם ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַָָֹמצוֹות
אֹומרֹו ּדר על מּמּנּו ּתּׁשכח לבל ְְִִֶֶֶַַַַָָׁשמר
ּתׁשּכח ּפן וגֹו' נפׁש ּוׁשמר ד') ְְְְְְִִֶַַָֹ(ּדברים

וגֹו': הּדברים ְְִֶַָאת
.ו) È הּבֹורא מאמר ׁשּקּים לֹומר «≈∆ƒ¿»ƒ¿»ֲִֵֵֶַַַַ

לֹו: ׁשּקדמה מחׁשבּתֹו ּובּטל הּוא ְְְִֵֶַַָָָּברּו
‰.ח) ˙‡ Óהּנעׂשית חּבה מעׂשה ּפי' ¿«≈∆ƒ¿»ֲֲִֵֵֵַַַָ

פס"ד) (ב"ר האֹומר ּולדברי לאׁשּתֹו איׁש ְְְְִִִֵֵֵָּבין
ּבאחד ׁשהיה אּולי מּטתֹו מׁשּמׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמצחק
ׁשּתאמר ּכמֹו ּבּיֹום אפי' ׁשּמּתר ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֻמהּדרכים
ּדעֹות (הלכֹות רמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְִִֵֶַַַָָלרפּואה
(ּכתּבֹות ּבּׁש"ס ׁשהּובא ּכמעׂשה אֹו ד') ְְֲֶֶַַַָֻפ'
רבא ואזל וכּו' דגלית ּדאּבּיי ּדביתהּו ְְְְְְִִֵַַַָָָָס"ה)
ּדכעּור ּדדֹומה לּדֹומה יחּוׁשּו הּצּדיקים ּכי ְְְִִִִֶֶַַַָוכּו'

ּבֹו: יּכׁשלּו ְְִַָלבל
ÓeÈ˙.יא) ˙BÓּבידי יּומת ׁשמים ּבידי מֹות ּפי' »ִִִֵֵֵַַָ

לֹומר ודקּדק ּבדראדם אפּלּו לֹומר הּנגע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

על יהרג נח, ּדבני איׁש אׁשת על נהרג ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשאינֹו
וּירא ּבפרׁשת ׂשרה ּבמעׂשה ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹזאת

ד'): (כ'
e‰È.יב) È ‰‡Óּדדבר להיֹות ּפי' ≈»¿»ƒ«¿»¬≈ְְִֵָָ

(ב"מ ּבֹו מצּויה הּברכה אין ְְְִֵַַָָָָהּנמּדד
ׁשעּור ונֹודע ׁשּנמּדד ׁשהגם אמר וכאן ְְְֲִִֶֶַַַַָָמ"ב.)

כן ּפי על אף ׁשערים עֹודמאה ה'. ויברכהּו ְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
הרוח מהפלגת הרע עין ּבֹו נכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹירצה

הּברכה: את אּתֹו ה' יצו ְְִִֶַַָָּכי



לט               

     

  ....  ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«

  ©¦§£º©§¥³©¨Æ
    §¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³
   ̈¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤©«©§ª¹¦
   ©§¥³©¨Æ©¦§½̈¦«

  ©¬©§¤−¦«

•••• כ)ל ה"(לעיל י ...."רילי ְְְְְִִִִִִַָ

   ©§¦À¦´¨«§¬¨Æ
   ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤

    §¦§¦½§©−©«©®©©À§
    §¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬

¦§«
••••ה  ר ל לי י 'ה ר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ר להי הר ל 'כ ....  ••••הר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
....  ְִֵַָ

  ©¦§¨̧£¦¤¹¤§¦§À̈
    ©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½

     §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤
    ¥¨Æ¦§½̈¦´¨©½§¦¤

 ̈−¨¤«¨
  ©´Ÿ¤£¦¤½¤©−Ÿ

    ̈¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³
  ̈¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬

 ̈¥−¨¨«

 •••• יהלה ....ה  •••• ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
הב בר כב לי .... ְִֵֵֵַָָָָָָ

  ©§©´£¦¤½¤¤¨
    ̈−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²

    §¦§−¬¨«

   ©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½
   ©¦§¨²©¨¨¬©¦−¥¨´

  §¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«
 •••• ירל ר בה י י ל  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

יה ב ר(ב"ר).... •••• י י ל  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
בר  ....(ב"ר)היה   ••••יה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה הה ה רה לר הל.... ••••ה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָ
ל ריה ריה ה ה  ל ה ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

רל ה ' ר'היה.... ְְְֶֶַַָָָֹ

        

‰ ‰‰ ‰ ‡‰(יב כו, (רש"י ∆»»∆»»¿«»»»»
הארץ ׁשל החסרֹונֹות את ּפרׁש ׁשּכבר מאחר לׁשאל, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש

עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ּכתּקּונּה") ("אינּה והּׁשנה חׁשּובה") ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ("אינּה

לֹו ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יחד. ׁשניהם את ּומפרׁש חֹוזר מה ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻלׁשם

ּבארץ הּכתּוב: לׁשֹון ּבּׁשנה‰‰È‡ּכפל ..‡È‰‰ּבארץ (ולא ְֶֶֶַָָָ«ƒַָָ«ƒְֶָָֹ

החס ׁשּׁשני ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, ההיא). הׁשּפיעּוּובּׁשנה רֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּגם לרעה הׁשּפיע הּׁשנה ׁשל החּסרֹון ּכלֹומר: זה. על זה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלרעה

מּמׁש; ל"קׁשה" סתם, חׁשּובה" מ"אינּה ׁשהפכה הארץ, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָעל

מ"אינּה ׁשהפכה הּׁשנה, על ּגם לרעה הׁשּפיע הארץ ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוהחּסרֹון

מּמׁש. ל"קׁשה" סתם, ּכתּקּונּה"  ְְְִַָָָָָ

ּבגרר:ו יצחק ְְִִִֵָָויתב

(עלז אתרא אנׁשי ְְֲִֵַַָָּוׁשאילּו

ואמר לאּתתּה ְְֲִֵֵַַַעיסק)

דחיל ארי היא ְֲֲִִִֵָאחתי

ּדלמא אּתתי ְְְִִִֵַָלמימר

על אתרא אנׁשי ְְְֲִִֵַַַָָֻיקטלּנני

חיזּו ׁשּפירת ארי ְֲִִֵֵַַָרבקה

ִהיא:

ּתּמןח לּה סגיאּו ּכד ְֲִֵַַַָָוהוה

אבימ ואסּתכי ליֹומּיא ְְְֲִִִֶֶַָ

מן דפלׁשּתאי ְְְִִִֵַָָמלּכא

יצחק והא וחזא ְְֲֲִַַָָָָחרּכא

אּתתּה: רבקה עם ְְְִִִִֵַָמחּיי

ליצחקט אבימל ְְְֲִִֶֶָָּוקרא

היא אּתת הא ּברם ְְֲִִַַַָָואמר

היא אחתי אמרּת ְְְֲֲִִֵֶַָָואכּדין

ארי יצחק לּה ְֲֲִֵֵַַָואמר

אימּות ּדלמא ְֲִִֵָָאמרית

ֲַעלּה:

ּדאי מה אבימל ֲֲִֶֶַַָָואמר

ּפֹון ּכזער לנא ְְֲִֵַָָָעבדּת

עם ּבעּמא ּדמיחד ְְִִִֵַָָָׁשכיב

עלנא ואיתיתא ְְְֲִֵַָָָָאּתת

ָחֹובא:

ּכליא ית אבימל ֲִִֶֶַָָּופּקיד

ּבגברא ּדינזק למימר ְְְְְֵֵַַַָָָעּמא

אתקטלא ּובאּתתּה ְְְְִִֵֵָָָהדין

ְְִֵיתקטל:

ּבארעאיב יצחק ְְְְִַַָָּוזרע

ּבׁשּתא ואׁשּכח ְְְִַַַַָההיא

מאה חד על ְִַַַָההיא

יי: ּוברכּה ְְְֲִִֵַָָבדׁשערֹוהי

      

לידֹו יבא לבל עצמֹו ׁשמר מׁשמרּתי ְְְְְְִִִַַַַַָָָֹֹוּיׁשמר
הּמצוֹות ׁשמר כן ּוכמֹו לׁשמר, ׁשּצּויתיו ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּדבר
הם וחּקֹותי הּדעת. ּבהּסח יעברּוהּו ְְְְֵֵֶַַַַַַַַֻלבל
ּתרתי כן ּוכמֹו טעם, ּבהם ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַָָֹמצוֹות
אֹומרֹו ּדר על מּמּנּו ּתּׁשכח לבל ְְִִֶֶֶַַַַָָׁשמר
ּתׁשּכח ּפן וגֹו' נפׁש ּוׁשמר ד') ְְְְְְִִֶַַָֹ(ּדברים

וגֹו': הּדברים ְְִֶַָאת
.ו) È הּבֹורא מאמר ׁשּקּים לֹומר «≈∆ƒ¿»ƒ¿»ֲִֵֵֶַַַַ

לֹו: ׁשּקדמה מחׁשבּתֹו ּובּטל הּוא ְְְִֵֶַַָָָּברּו
‰.ח) ˙‡ Óהּנעׂשית חּבה מעׂשה ּפי' ¿«≈∆ƒ¿»ֲֲִֵֵֵַַַָ

פס"ד) (ב"ר האֹומר ּולדברי לאׁשּתֹו איׁש ְְְְִִִֵֵֵָּבין
ּבאחד ׁשהיה אּולי מּטתֹו מׁשּמׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמצחק
ׁשּתאמר ּכמֹו ּבּיֹום אפי' ׁשּמּתר ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֻמהּדרכים
ּדעֹות (הלכֹות רמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְִִֵֶַַַָָלרפּואה
(ּכתּבֹות ּבּׁש"ס ׁשהּובא ּכמעׂשה אֹו ד') ְְֲֶֶַַַָֻפ'
רבא ואזל וכּו' דגלית ּדאּבּיי ּדביתהּו ְְְְְְִִֵַַַָָָָס"ה)
ּדכעּור ּדדֹומה לּדֹומה יחּוׁשּו הּצּדיקים ּכי ְְְִִִִֶֶַַַָוכּו'

ּבֹו: יּכׁשלּו ְְִַָלבל
ÓeÈ˙.יא) ˙BÓּבידי יּומת ׁשמים ּבידי מֹות ּפי' »ִִִֵֵֵַַָ

לֹומר ודקּדק ּבדראדם אפּלּו לֹומר הּנגע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

על יהרג נח, ּדבני איׁש אׁשת על נהרג ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשאינֹו
וּירא ּבפרׁשת ׂשרה ּבמעׂשה ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹזאת

ד'): (כ'
e‰È.יב) È ‰‡Óּדדבר להיֹות ּפי' ≈»¿»ƒ«¿»¬≈ְְִֵָָ

(ב"מ ּבֹו מצּויה הּברכה אין ְְְִֵַַָָָָהּנמּדד
ׁשעּור ונֹודע ׁשּנמּדד ׁשהגם אמר וכאן ְְְֲִִֶֶַַַַָָמ"ב.)

כן ּפי על אף ׁשערים עֹודמאה ה'. ויברכהּו ְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
הרוח מהפלגת הרע עין ּבֹו נכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹירצה

הּברכה: את אּתֹו ה' יצו ְְִִֶַַָָּכי
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Ú eÈpÂ(כב כו, (רש"י ¿ƒ¿«¿»
לעיל רׁש"י ּכתב ּכבר "וּניפּוׁש" ּתבת ׁשל הּפרּוׁש (ּבראׁשיתאת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

יא) נקראב, מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם "ועל ּוגדּלה: רּבּוי לׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשהּוא

(ּכּכתּוב ויתּגּדל יתרּבה ׁשּיצחק היא הּכּונה ּכאן, ואף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּפיׁשֹון".

האיׁש"). "וּיגּדל ְְִִֵַַָלעיל

היּו לא ׁשהרי ולדֹות, הֹולדת לׁשֹון "ּופרינּו" לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹואין

ּבנים. ׁשני רק ּולרבקה ְְְְְִִִֵַָָָליצחק

אזיליג ואזל גברא ְְֲֲִַַַָָּורבא

ּדי)סגינ"י( עד ורבי ְִֵֵַָָ

לחדא: ְֲַָָרבא

ענאיד ּגיתי לּה ֲֵֵֵַָָָוהוה

) ּופלחנא תֹורין נ"יוגיתי ְְִֵֵָָָ

וקּניאּו)ועבּודה סגיא ְְֲִַַַָָ

ּפלׁשּתאי: ְְִֵֵָבּה

חפרּוטו ּדי ּבירין ְֲִִֵָָוכל

ּביֹומי אבּוהי ְְֲִֵֵַעבדי

טּמֹונּון אבּוהי ְֲִַַָָאברהם

עפרא: ּומלאנּון ְְְְִֵַָָֹּפלׁשּתאי

ליצחקטז אבימל ְְֲֲִִֶֶַַָואמר

תקפּתא ארי מעּמנא ְְֲִִֵֵֵֵָָָאּזל

לחדא: ֲִַָָָמּננא

ּוׁשראיז יצחק מּתּמן ְְֲִִַַַָָָואזל

ּתּמן: ויתב דגרר ְְֲִִֵַַָָָבנחלא

יתיח וחפר יצחק ְְְִַָָָָותב

ּביֹומי חפרּו ּדי דמּיא ְְֲִֵֵֵַָָּבירי

וטּמֹונּון אבּוהי ְְֲִַַָָאברהם

ּדמית ּבתר ְְְִִֵַָָּפלׁשּתאי

ׁשמהן להן ּוקרא ְְְְֵַָָָָָאברהם

להן קרי הוה ּדי ְְֲִִֵֵָָָָּכׁשמהן

ֲִאבּוהי:

יצחקיט עבדי ְְֲִֵַַָָוחפרּו

תּמן ואׁשּכחּו ְְְֲַַַָָָּבנחלא

נבעין: ּדמּיין ְְִִֵַָָּבירא

עםכ דגרר רעותא ְְֲִִַָָָּונצֹו

ּדי למימר דיצחק ְְְֲִִֵַַָָָרעותא

ׁשמא ּוקרא מּיא ְְַָָָָָלנא

ארי עסקא ְְֲִֵֵָָדבירא

עּמּה: ְִִִֵַאתעּסיקּו

ּונצֹוכא אחרי ּבירא ְֲֳִֵַָָָוחפרּו

ׁשמּה ּוקרא עלּה ְְֲַַַָאף

ְִָׂשטנה:

וחפרכב מּתּמן ְְֲִִַַַַַָואסּתּלק

עלּה נצֹו ולא אחרי ְְֲֳִֵַָָָּבירא

ואמר רחבֹות ׁשמּה ְְְֲַַַָֹּוקרא

לנא יי אפּתי כען ְְְֲֵֵַַָָָארי

) )ויפׁשננאנ"אוניפּוׁש ְְְִִַָָ

ְְַָּבארעא:

      

B‚Â'.טו)  Âלויקּנאּו זֹו הֹודעה סמ ¿»«¿≈…¿ְְְַַַָָָ
ּגֹורל על הרׁשע ׁשבט ינּוח לא ּכי לֹומר ְִֵֶֶַַַַַָָֹוגֹו',
להֹודיע והֹוסיף מּמּנּו, ׁשּקּנאּו והֹודיע ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַהּצּדיקים,
וכל וׂשנאה קנאה להם היה אברהם עם ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשּגם

ואֹומרֹו וגֹו' אׁשר עפרהּבארת וימלאּום סּתמּום ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
אחר ּכי אּולי עפר, מּלאּום לֹומר הסּפיק ְְְִִִִַַַַָָֹולא
לפיהם אבנים עׂשּו ּדוקא סּתמּום אברהם ְְְְֲִִִֶַַָָָָָמֹות

ׁשּקּנאּו הּקנאה ואחר ּבהחלט ּבּטלּום ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹולא
עפר וימלאּום ּבקנאתם להרׁשיע וּיֹוסיפּו ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּביצחק
אֹותם לחּפר יצחק הצר ולזה היּו, ּכלא ְְְְְְִֶַַָָָָָֹֹֻוהיּו
וגֹו': ּבארת את וּיחּפר ּבסמּו ּכאֹומרֹו ְְְְְְֵֵֶַַָָָֹֹמחדׁש

B‚Â'.טז) epnÓ zÓˆÚ Èkהּמלכּות ּגדּלת ואין ּפי' ƒ»«¿»ƒ∆¿ְְְֵֵַַַֻ
הּמל ּבזיֹון ל ואין ּגדּלתֹו לפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֻנּכרת

ֶָּכזה:

.יז)  Âּדירתֹו את לעקר רצה לא ּכי «ƒ«¿««¿»ֲִִֶַָָָֹֹ
הּמל מצות לצד ּבהחלט ּפלׁשּתים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַמארץ
ּבארץ ּגּור ג) (ּפסּוק לאמר היא עֹולם ׁשל ְִֵֶֶַָָָָֹמלּכֹו
היה לא ההּוא ׁשהּמקֹום ׁשּנאמר והגם ֲֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּזאת
ּפי על אף ּבארץ ׁשכן ה' לֹו ּׁשאמר מה ְְִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלל
ּכי ואּולי הארץ. אדֹון מהּמל היה אנּוס ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָכן
ל ה' לֹו ׁשאמר ׁשהגם לנּסיֹון ּככה ה' ְְֲִֶֶַַָָָָָָעׂשה
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 ••••יהא י הי י  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָֻ

 הה י  ה י י(י יש)י ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָֹ
 אי א ה א  היה י  יְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
י   א יהא י  ה   ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָא
 יהא  א יה אא  היה א  יה יהְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹא
א א  י   א אה   ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻי

א ה י ה ה אינ י ( יה) ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
(נא י(ישעיה א ....••••הא ה  ְְְְֲֲִִִַַַָָָָֹֻֻֻֻ

י יא....  ֱִֶֶַַָ

ּבארכג מּתּמן ְְְִִֵַַַָואסּתּלק

ַָׁשבע:

ּבליליאכד יי לּה ְְְְְְִִֵֵָָואתּגלי

אלהּה אנא ואמר ֱֲֲֵַַַָָההּוא

תדחל לא אבּו ְְְֲִַַָָָּדאברהם

מימרי בסעּד ְְְֲִֵֵַָארי

ּבנ ית ואסּגי ְְְֱִֵֵֶַָָָָואברכּנ

עבּדי: אברהם ְְְִִַַָָּבדיל

וצּליכה מדּבחא תּמן ְְְְִַַַָָָּובנא

ּתּמן ּופרס דיי ְְְִַַַָָָּבׁשמא

עבדי תּמן ּוכרֹו ְְְְֵֵַַַָמׁשּכנּה

ּבירא: ְִֵָָיצחק

לותּהכו אזל ְֲֲִֵֶֶַַָואבימל

מרחמֹוהי וסיעת ְְְֲִִִַַָמּגרר

חילּה: רב ִֵֵַֹּופיכל

      

לא כן ּפי על אף הארצֹות ּכל את אּתן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּולזרע
לא אם העם, ּכאחד ׁשם לׁשבת אפי' ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹנתנּוהּו
לאברהם: עׂשה כן ּוכמֹו הּׁשכינה, אחר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָיהרהר

BÂכד) ‡  ‡ ‡ׁשראה להיֹות ּפי' «ƒ»ƒƒ¿¿ְִֵֶָָ
מארצֹו ׁשּגרׁשֹו ּפלׁשּתים מּמל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהׁשּפלה
אמר לזה עזבֹו ה' ּכי חׁש יפנה אן ידע ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹולא

אני: אּת עזבּתי לא ּתירא ְְֲֲִִִִַַָֹאל
ÎÂכו)  Â‡  ‡Âלדעת צרי «¬ƒ∆∆»«≈»ƒ¿»¿ִַַָָ

ידּוע. ּדבר והּוא מּגרר לֹומר הצר ְְְִַַַָָָָָָֻלּמה
ודרׁשּו הרּגיׁשּו ורז"ל זֹו. ּבהֹודעה צר אין ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּגם
עֹוד ּדרׁש. ּדר וזה וכּו' מגרר פס"ד) ְְְְֶֶֶָָֹ(ב"ר
מרעהּו, ואחּזת ּפיכל עּמֹו לקחת הצר ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻֻלּמה
לכּתב צר היה לא מלּוכה לטכסיסי ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹואם

:צר ּבזה לנּו ׁשאין הּדברים ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלהֹודיע
ÔÎ‡לנּו ׁשּיקׁשה מה לתרץ היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

יצחק אחר לחּזר אבימל הצר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻלּמה
לֹו נׁשּבע ּכבר ּכי צר ללא ּברית לֹו ְְְְְִִִִֶַָֹֹֹלכרת
ּולנכּדי, ּולניני לי ּתׁשקר אם כ"ג) (כ"א ְְְְְִִִִִִֶַָָֹאברהם
אברהם ּבׁשבּועת לאבימל לֹו היה ּמחּוׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּומה
הרּגיׁש ז"ל ורמּב"ן יצחק, לׁשבּועת ְְְְְְִִִִֶַַַַָֻׁשהצר
יפר ׁשּיצחק אבימל ׁשּיראת ואמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָליּׁשב
ּברית הפרּו ׁשהם לצד אברהם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהבטחת
ׁשהתנה ראיתי ולא ע"כ. מאּתם ְְְְִִִִֵֵֶָָָֹוגרׁשּוהּו
ּבארצֹו לׁשבת ּבׁשבּועתֹו לאברהם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָאבימל
ּׁשּׁשלחּו ּבּמה ּברית הפרת ואין ּובניו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָהּוא
ׁשּלא עֹומדת ּבמקֹומּה קׁשיא ועדין ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֻיצחק,
ּבא ּכן על אׁשר יצחק. לברית צרי ְְֲִִִִֵֶַָָָָָהיה
מקֹום יׁש ּגרר מּטעם ּפי' מּגרר ואמר ְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּכתּוב
לחּזק והצרכּו אברהם ּברית לבּטּול ְְְְְְְִִֵַַָָָֻלחּוׁש
ּׁשאמרּו מה ּדר על והּוא יצחק. עם ְְְְִִִֶֶֶַַָָּברית

מחברֹוּבנדרים הנאה הּמּדר ּתניא וז"ל ס"ה ּדף ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֻ
הגהֹות ּוּכתבּו ּבפניו. אּלא לֹו מּתירין ְְֲִִֵֶַָָָָָאין
ואמר וז"ל ׁשבּועֹות מהלכֹות ּבפ"ו ְְְְְְִִֵַַָמימֹונּיֹות
לא אבל זה ּבענין צרי לכּתחּלה ודוקא ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹר"י

העֹוׂשה ּבאדם אּלא אמרּו לא ּולכּתחּלה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹּדיעבד
וצדקיהּו ּבּתֹו יתרֹו לֹו ׁשּנתן מׁשה ּכגֹון טֹובה ְְְְְִִִֶֶַָָָֹלֹו
אחר אדם אבל וכּו' מּמאסר נבכּדנצר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהֹוציאֹו
נאמרין אּלּו מּפרק ּכדמּוכח לכּתחּלה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָאפּלּו
ׁשּיכֹול זה ּכפי מּוכח הּנה ע"כ. לו) (סֹוטה ְְִִֵֶֶָָָוכּו'
אפּלּו התרה לעׂשֹות חברֹו ּדעת על ְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָהּנׁשּבע

צ ואין ּבפניו ׁשּלא אפּלּו לֹומרלכּתחּלה רי ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ
ל ויׁש מּמּנּו. הנאה קּבל ׁשּלא ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּדיעבד
ּכי מאבימל הנאה קּבל לא אברהם ּכי ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלדעת
ּומה ׂשרה ּכלּמת לצד הּוא מּתנֹות לֹו ּׁשּנתן ְְִֶַַַַַַָָָָמה
ּוכמֹו אברהם, קּבל לא ּבגרר לׁשבת לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשּנתן
מּגרר לֹו והל ּתכף ּפנה ּכי מהּכתּובים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנראה
יצחק ׁשם ׁשּגר מקֹום ׁשבע ּבבאר לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוּיׁשב
א' מאמר לידי ּבא וׁשּוב מּגרר. ׁשּלּוחֹו ְְְֲִִִַַַָָָָאחר
מה וגֹו' עׂשיתי אׁשר ּכחסד וז"ל פנ"ד) ְְֲִִֶֶֶַַָ(ב"ר
לפני ארצי הּנה לֹו ׁשאמר עּמֹו עׂשה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָחסד
רז"ל ׁשּסֹוברים הרי ע"כ. קּבל לא והּוא ְְְֲִִֵֵֶַַֹוגֹו'
ארצי הּנה לֹו ׁשאמר עּמֹו ׁשעׂשה ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהחסד
הם ּכחסד ׁשאֹומר והגם קּבלֹו, לא וגֹו' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלפני
ּביצחק היה כן ולא ּכן, ואינֹו עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹּדברי
והצליחֹו ועׂשה ׁשם ויׁשב ּבארצֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָׁשהֹוׁשיבֹו
אליו הל ואבימל אֹומרֹו והּוא טּוב, ְְְֲִֵֶֶַַָָָּבכל
ּגרר מאמצעּות הּנמׁש מּדין ּפי' מּגרר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָוהּטעם
ׁשהּוא טֹובה ּגרר טֹובת היתה לא לאברהם ְְְְִֶַַָָָָָָֹּכי
היתה ּוליצחק ּבהתרה יׁשנּה ּוׁשבּועתֹו קּבל ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹלא
ּבׁשביל ּכׁשּתהיה הּׁשבּועה ּתתקּים ולזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהטבה
ׁשל ּברצֹונֹו ׁשּלא להּתיר יכֹול ואינֹו ְְְִִֵֶֶַַָָֹהּטֹובה

:ֲִֶֶאבימל
„BÚÂאבימל ּכי לֹומר ּתמצא אם אפּלּו ¿ְֲֲִִִִִֶֶַָ

ּדעת הפ ּדעּתֹו היה אברהם ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשהׁשּביע
סֹובר והיה מימֹונּיֹות הגהֹות ׁשּכתבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָר"י
ּדכל ׁשבּועֹות מהלכֹות ּבפ"ו ׁשּכתב ְְְְְְִֵֶַַַָָּכרמּב"ם
קּבל ׁשּלא הגם ּדעּתֹו על חברֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹׁשהׁשּביע
אף ּבפניו אּלא לֹו מּתירין אין הנאה ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו

ּכי הּׁשבּועה על ּבדעּתֹו סמ לא כן ּפי ְְְִִֵַַַַַָָֹעל
ּכיון מּתרת ׁשבּועתֹו הּתיר ּדיעבד ׁשאם ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֻמֹודה
זה ודין ּבאמצע, הנאה טֹובת היתה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשהיתה ליצחק הל לזה הּמֹורים ּכל ּבֹו ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָׁשוים
והרׁשּב"א הראב"ד ּכתבּו ּובזה הנאה טֹובת ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָלֹו
מּתר. אינֹו ּדיעבד ׁשהּתיר ׁשהגם ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻוהאחרֹונים
לחּזק ּופיכל וגֹו' אחּזת לקחת נתחּכם ְְְֲִִֵֵַַַַַַָֹֻּגם

אבאר: ּכאׁשר ְֲֲֵֶַַָָהּׁשבּועה
˙fÁ‡Â.'וגֹו ּופיכל לּמהמרעהּו לדעת צרי «¬À«ְִִֵֵֵַַָָָָֹ

מה מרעהּו אחּזת עּמֹו לקחת ְֲִֵֵֵַַַַַָֻֻהצר
ּבימ ּכן עׂשה אברהם:ּׁשּלא י ְִֵֵֶַָָָָֹ

ÔÎ‡ר"ת ּׁשּנסּתּפק מה ּפי על הענין יתּבאר »≈ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
חברֹו ּדעת על ּבהּנׁשּבע ס"ה.) נדרים ְְְֲִִֵַַַַַָָ(ר"ן
מּתר אם הּתירּוהּו ּדיעבד אם הטבה ְֲִִִִִִִֶֶָָָֻּבׁשביל
אבימל חׁש זֹו ולסברא הכרע. ולא לא ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹֻאֹו
טֹובה ּבׁשביל ׁשהּוא הגם זֹו לׁשבּועה ְְֲִִִֶַַָָּגם
ההּתרה, לֹו ּתֹועיל ׁשּלא חּזּוק לעׂשֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹונתחּכם
מ"ו ּדף ּבגּטין ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְִִֶֶֶַַַָוהּוא
ׁשהּדר נדר סבר ר"י ורּבנן יהּודה ר' ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמחלקת
רּבים ּבפני ּדנדר ּכיון הּתרה לֹו אין ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָּברּבים
יכֹול סֹוברים ורּבנן להּתיר יכֹול אינֹו ְְְִִֵַַָָָָׁשּוב
אמימר אמר ל"ו ּדף ּבּגמ' ואמרּו ְְְְֲִֵַַַַָָָָלהּתיר.
לֹו יׁש ּברּבים ׁשהּדר נדר ּדאמר למאן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻאפּלּו
הּתרה לֹו אין רּבים ּדעת על ׁשהּדר נדר ִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻהּתרה
ׁשּלא לֹומר ּפנים ּדאיכא הּתֹו' וכתבּו ְְְִִֶַַָָָֹע"כ.
ּבפני ׁשהּדר נדר ׁשאמר ר"י ּדעת אמימר ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּדחה
יֹוסף רב מּדברי וגם הּתרה. לֹו אין ְְִִִֵֵֵַַַַָָרּבים
ּובמסקנת ּכר"י ּדהלכה מּוכח נמי ק"ז) ְְְְֲִִַַַַָָָָָ(ּפסחים
ּפסקּו והּגאֹונים ּכרּבנן ּדהלכה העלּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָּדבריהם
עּמֹו להביא אבימל נתחּכם זה ּוכפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָּכר"י.
רּבים. ּבפני ׁשּיּדר ּכדי ּופיכל וגֹו' אחּזת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֹֹֻרּבים
ידעּו וז"ל (מ"ו.) ּבגּטין אמֹוראים נחלקּו ְְְְְְֲִִִִֵֶָָוהּנה
ר' ג' אמר נחמן רב רּבים ּכּמה רּבים ְִִַַַַַַָָָּבֹו
רז"ל ּבדברי והּצצּתי עׂשרה, אמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָיצחק
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§¨«
 ••••יהא י הי י  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָֻ

 הה י  ה י י(י יש)י ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָֹ
 אי א ה א  היה י  יְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
י   א יהא י  ה   ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָא
 יהא  א יה אא  היה א  יה יהְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹא
א א  י   א אה   ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻי

א ה י ה ה אינ י ( יה) ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
(נא י(ישעיה א ....••••הא ה  ְְְְֲֲִִִַַַָָָָֹֻֻֻֻ

י יא....  ֱִֶֶַַָ

ּבארכג מּתּמן ְְְִִֵַַַָואסּתּלק

ַָׁשבע:

ּבליליאכד יי לּה ְְְְְְִִֵֵָָואתּגלי

אלהּה אנא ואמר ֱֲֲֵַַַָָההּוא

תדחל לא אבּו ְְְֲִַַָָָּדאברהם

מימרי בסעּד ְְְֲִֵֵַָארי

ּבנ ית ואסּגי ְְְֱִֵֵֶַָָָָואברכּנ

עבּדי: אברהם ְְְִִַַָָּבדיל

וצּליכה מדּבחא תּמן ְְְְִַַַָָָּובנא

ּתּמן ּופרס דיי ְְְִַַַָָָּבׁשמא

עבדי תּמן ּוכרֹו ְְְְֵֵַַַָמׁשּכנּה

ּבירא: ְִֵָָיצחק

לותּהכו אזל ְֲֲִֵֶֶַַָואבימל

מרחמֹוהי וסיעת ְְְֲִִִַַָמּגרר

חילּה: רב ִֵֵַֹּופיכל

      

לא כן ּפי על אף הארצֹות ּכל את אּתן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּולזרע
לא אם העם, ּכאחד ׁשם לׁשבת אפי' ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹנתנּוהּו
לאברהם: עׂשה כן ּוכמֹו הּׁשכינה, אחר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָיהרהר

BÂכד) ‡  ‡ ‡ׁשראה להיֹות ּפי' «ƒ»ƒƒ¿¿ְִֵֶָָ
מארצֹו ׁשּגרׁשֹו ּפלׁשּתים מּמל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהׁשּפלה
אמר לזה עזבֹו ה' ּכי חׁש יפנה אן ידע ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹולא

אני: אּת עזבּתי לא ּתירא ְְֲֲִִִִַַָֹאל
ÎÂכו)  Â‡  ‡Âלדעת צרי «¬ƒ∆∆»«≈»ƒ¿»¿ִַַָָ

ידּוע. ּדבר והּוא מּגרר לֹומר הצר ְְְִַַַָָָָָָֻלּמה
ודרׁשּו הרּגיׁשּו ורז"ל זֹו. ּבהֹודעה צר אין ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּגם
עֹוד ּדרׁש. ּדר וזה וכּו' מגרר פס"ד) ְְְְֶֶֶָָֹ(ב"ר
מרעהּו, ואחּזת ּפיכל עּמֹו לקחת הצר ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻֻלּמה
לכּתב צר היה לא מלּוכה לטכסיסי ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹואם

:צר ּבזה לנּו ׁשאין הּדברים ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלהֹודיע
ÔÎ‡לנּו ׁשּיקׁשה מה לתרץ היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

יצחק אחר לחּזר אבימל הצר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻלּמה
לֹו נׁשּבע ּכבר ּכי צר ללא ּברית לֹו ְְְְְִִִִֶַָֹֹֹלכרת
ּולנכּדי, ּולניני לי ּתׁשקר אם כ"ג) (כ"א ְְְְְִִִִִִֶַָָֹאברהם
אברהם ּבׁשבּועת לאבימל לֹו היה ּמחּוׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּומה
הרּגיׁש ז"ל ורמּב"ן יצחק, לׁשבּועת ְְְְְְִִִִֶַַַַָֻׁשהצר
יפר ׁשּיצחק אבימל ׁשּיראת ואמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָליּׁשב
ּברית הפרּו ׁשהם לצד אברהם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהבטחת
ׁשהתנה ראיתי ולא ע"כ. מאּתם ְְְְִִִִֵֵֶָָָֹוגרׁשּוהּו
ּבארצֹו לׁשבת ּבׁשבּועתֹו לאברהם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָאבימל
ּׁשּׁשלחּו ּבּמה ּברית הפרת ואין ּובניו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָהּוא
ׁשּלא עֹומדת ּבמקֹומּה קׁשיא ועדין ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֻיצחק,
ּבא ּכן על אׁשר יצחק. לברית צרי ְְֲִִִִֵֶַָָָָָהיה
מקֹום יׁש ּגרר מּטעם ּפי' מּגרר ואמר ְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּכתּוב
לחּזק והצרכּו אברהם ּברית לבּטּול ְְְְְְְִִֵַַָָָֻלחּוׁש
ּׁשאמרּו מה ּדר על והּוא יצחק. עם ְְְְִִִֶֶֶַַָָּברית

מחברֹוּבנדרים הנאה הּמּדר ּתניא וז"ל ס"ה ּדף ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֻ
הגהֹות ּוּכתבּו ּבפניו. אּלא לֹו מּתירין ְְֲִִֵֶַָָָָָאין
ואמר וז"ל ׁשבּועֹות מהלכֹות ּבפ"ו ְְְְְְִִֵַַָמימֹונּיֹות
לא אבל זה ּבענין צרי לכּתחּלה ודוקא ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹר"י

העֹוׂשה ּבאדם אּלא אמרּו לא ּולכּתחּלה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹּדיעבד
וצדקיהּו ּבּתֹו יתרֹו לֹו ׁשּנתן מׁשה ּכגֹון טֹובה ְְְְְִִִֶֶַָָָֹלֹו
אחר אדם אבל וכּו' מּמאסר נבכּדנצר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהֹוציאֹו
נאמרין אּלּו מּפרק ּכדמּוכח לכּתחּלה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָאפּלּו
ׁשּיכֹול זה ּכפי מּוכח הּנה ע"כ. לו) (סֹוטה ְְִִֵֶֶָָָוכּו'
אפּלּו התרה לעׂשֹות חברֹו ּדעת על ְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָהּנׁשּבע

צ ואין ּבפניו ׁשּלא אפּלּו לֹומרלכּתחּלה רי ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ
ל ויׁש מּמּנּו. הנאה קּבל ׁשּלא ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּדיעבד
ּכי מאבימל הנאה קּבל לא אברהם ּכי ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלדעת
ּומה ׂשרה ּכלּמת לצד הּוא מּתנֹות לֹו ּׁשּנתן ְְִֶַַַַַַָָָָמה
ּוכמֹו אברהם, קּבל לא ּבגרר לׁשבת לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשּנתן
מּגרר לֹו והל ּתכף ּפנה ּכי מהּכתּובים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנראה
יצחק ׁשם ׁשּגר מקֹום ׁשבע ּבבאר לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוּיׁשב
א' מאמר לידי ּבא וׁשּוב מּגרר. ׁשּלּוחֹו ְְְֲִִִַַַָָָָאחר
מה וגֹו' עׂשיתי אׁשר ּכחסד וז"ל פנ"ד) ְְֲִִֶֶֶַַָ(ב"ר
לפני ארצי הּנה לֹו ׁשאמר עּמֹו עׂשה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָחסד
רז"ל ׁשּסֹוברים הרי ע"כ. קּבל לא והּוא ְְְֲִִֵֵֶַַֹוגֹו'
ארצי הּנה לֹו ׁשאמר עּמֹו ׁשעׂשה ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהחסד
הם ּכחסד ׁשאֹומר והגם קּבלֹו, לא וגֹו' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלפני
ּביצחק היה כן ולא ּכן, ואינֹו עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹּדברי
והצליחֹו ועׂשה ׁשם ויׁשב ּבארצֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָׁשהֹוׁשיבֹו
אליו הל ואבימל אֹומרֹו והּוא טּוב, ְְְֲִֵֶֶַַָָָּבכל
ּגרר מאמצעּות הּנמׁש מּדין ּפי' מּגרר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָוהּטעם
ׁשהּוא טֹובה ּגרר טֹובת היתה לא לאברהם ְְְְִֶַַָָָָָָֹּכי
היתה ּוליצחק ּבהתרה יׁשנּה ּוׁשבּועתֹו קּבל ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹלא
ּבׁשביל ּכׁשּתהיה הּׁשבּועה ּתתקּים ולזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהטבה
ׁשל ּברצֹונֹו ׁשּלא להּתיר יכֹול ואינֹו ְְְִִֵֶֶַַָָֹהּטֹובה

:ֲִֶֶאבימל
„BÚÂאבימל ּכי לֹומר ּתמצא אם אפּלּו ¿ְֲֲִִִִִֶֶַָ

ּדעת הפ ּדעּתֹו היה אברהם ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשהׁשּביע
סֹובר והיה מימֹונּיֹות הגהֹות ׁשּכתבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָר"י
ּדכל ׁשבּועֹות מהלכֹות ּבפ"ו ׁשּכתב ְְְְְְִֵֶַַַָָּכרמּב"ם
קּבל ׁשּלא הגם ּדעּתֹו על חברֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹׁשהׁשּביע
אף ּבפניו אּלא לֹו מּתירין אין הנאה ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו

ּכי הּׁשבּועה על ּבדעּתֹו סמ לא כן ּפי ְְְִִֵַַַַַָָֹעל
ּכיון מּתרת ׁשבּועתֹו הּתיר ּדיעבד ׁשאם ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֻמֹודה
זה ודין ּבאמצע, הנאה טֹובת היתה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשהיתה ליצחק הל לזה הּמֹורים ּכל ּבֹו ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָׁשוים
והרׁשּב"א הראב"ד ּכתבּו ּובזה הנאה טֹובת ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָלֹו
מּתר. אינֹו ּדיעבד ׁשהּתיר ׁשהגם ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻוהאחרֹונים
לחּזק ּופיכל וגֹו' אחּזת לקחת נתחּכם ְְְֲִִֵֵַַַַַַָֹֻּגם

אבאר: ּכאׁשר ְֲֲֵֶַַָָהּׁשבּועה
˙fÁ‡Â.'וגֹו ּופיכל לּמהמרעהּו לדעת צרי «¬À«ְִִֵֵֵַַָָָָֹ

מה מרעהּו אחּזת עּמֹו לקחת ְֲִֵֵֵַַַַַָֻֻהצר
ּבימ ּכן עׂשה אברהם:ּׁשּלא י ְִֵֵֶַָָָָֹ

ÔÎ‡ר"ת ּׁשּנסּתּפק מה ּפי על הענין יתּבאר »≈ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
חברֹו ּדעת על ּבהּנׁשּבע ס"ה.) נדרים ְְְֲִִֵַַַַַָָ(ר"ן
מּתר אם הּתירּוהּו ּדיעבד אם הטבה ְֲִִִִִִִֶֶָָָֻּבׁשביל
אבימל חׁש זֹו ולסברא הכרע. ולא לא ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹֻאֹו
טֹובה ּבׁשביל ׁשהּוא הגם זֹו לׁשבּועה ְְֲִִִֶַַָָּגם
ההּתרה, לֹו ּתֹועיל ׁשּלא חּזּוק לעׂשֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹונתחּכם
מ"ו ּדף ּבגּטין ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְִִֶֶֶַַַָוהּוא
ׁשהּדר נדר סבר ר"י ורּבנן יהּודה ר' ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמחלקת
רּבים ּבפני ּדנדר ּכיון הּתרה לֹו אין ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָּברּבים
יכֹול סֹוברים ורּבנן להּתיר יכֹול אינֹו ְְְִִֵַַָָָָׁשּוב
אמימר אמר ל"ו ּדף ּבּגמ' ואמרּו ְְְְֲִֵַַַַָָָָלהּתיר.
לֹו יׁש ּברּבים ׁשהּדר נדר ּדאמר למאן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻאפּלּו
הּתרה לֹו אין רּבים ּדעת על ׁשהּדר נדר ִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻהּתרה
ׁשּלא לֹומר ּפנים ּדאיכא הּתֹו' וכתבּו ְְְִִֶַַָָָֹע"כ.
ּבפני ׁשהּדר נדר ׁשאמר ר"י ּדעת אמימר ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּדחה
יֹוסף רב מּדברי וגם הּתרה. לֹו אין ְְִִִֵֵֵַַַַָָרּבים
ּובמסקנת ּכר"י ּדהלכה מּוכח נמי ק"ז) ְְְְֲִִַַַַָָָָָ(ּפסחים
ּפסקּו והּגאֹונים ּכרּבנן ּדהלכה העלּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָּדבריהם
עּמֹו להביא אבימל נתחּכם זה ּוכפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָּכר"י.
רּבים. ּבפני ׁשּיּדר ּכדי ּופיכל וגֹו' אחּזת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֹֹֻרּבים
ידעּו וז"ל (מ"ו.) ּבגּטין אמֹוראים נחלקּו ְְְְְְֲִִִִֵֶָָוהּנה
ר' ג' אמר נחמן רב רּבים ּכּמה רּבים ְִִַַַַַַָָָּבֹו
רז"ל ּבדברי והּצצּתי עׂשרה, אמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָיצחק
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מּמה מׁשמע וכן הּבנים. על האב ׁשבּועת ׁשּמהּני ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָמׁשמע,

כג)ּׁשּנאמר כא, ּולנכּדי"(וירא ּולניני לי ּתׁשקר רש"י"אם (וראה ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַֹ

טו) ד, ּבׁשּלחבראשית ּבפרׁשת אבל יט). הׁשּביע,(יג, "הׁשּבע ּכתב ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָ

על הּוא וכן מהּני. ׁשּלא מׁשמע - לבניהם" ׁשּיׁשּביעּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהׁשּביעם

זמן" לאחר הּנֹולדים להׁשּביע אפׁשר "ואי הלכה: יו"דּפי (שו"ע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ

סל"ה) רכח עלסי' ורמּב"ן אּברּבנאל ׁשם. ּבׁשּלח אריה גּור ּוראה .ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָ

יג)הּפסּוק כט, וגֹו'.(נּצבים לבּדכם אּתכם ולא  ְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

מהכז יצחק להֹון ְְֲִַַָָואמר

ואּתּון לותי אתיתּון ְְֲִֵֵַָּדין

וׁשּלחּתּוני יתי ְְְִִֵַַָסניתּון

ְְִָמּלותכֹון:

חזינאכח מחזא ֱֲֲֵֶַָָָואמרּו

דיי מימרא הוה ְְֲֲֵֵַָָָארי

ּתתקּים ואמרנא ְְְְֲִַַַַַָָּבסעּד

בין ּדהוה מֹומתא ְֲִֵַָָָּכען

ּובינ ּביננא ֲֵֵָָָָָָָאבהתנא

:עּמ קים ְְְִִַָָונגזר

      
וז"ל נחמיה ור' יהּודה רּבי ּבב"ר ְְְְְְְְִֶֶֶַָָׁשּנחלקּו
אֹומר נחמיה ר' ׁשמֹו מרעהּו אחּזת אֹומר ְְְֲֵֵֵֵֵֶַָֻר"י
ּתלּויה מחלקּתם ּכי ואּולי ע"כ. מרחמֹוהי ְְְְֲֲִִִַַַַָָָסיעת
ׁשלׁשה אמר חד האמֹוראים ּׁשּנחלקּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
סֹובר ׁשמֹו אחּזת ׁשאמר ר"י עׂשרה אמר ְְֲֲֵֶַַַַָָָָֻוחד
ורּבי ׁשמֹו אחּזת אמר ולזה ׁשלׁשה רּבים ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֻּכּמה
ׁשּבזה וגֹו' סיעת אמר לזה עׂשרה סֹובר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנחמיה
על ׁשּיהיה ּכדי הּכּונה לתכלית עׂשרה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהיּו

ר"י: ּוכדעת הּתרה לֹו ׁשאין רּבים ְִֵֶַַַַַַָָּדעת
‡ׁשּיׁשנֹו ׁשאמרּו רּבנן לדעת ּגם ׁשּנתחּכם ¿∆¿»ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

אמימר ּוכדברי פיכל הביא ולזה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹּבהּתרה
הּתרה לֹו ׁשאין רּבים ּדעת על ּבנדר רּבנן ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּיֹודּו
ׁשּכל ּפי נחמיה ר' ואמר פיכל הביא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹלזה
על ליצחק אבימל והׁשּביעֹו ע"כ וכּו' ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָצבאֹות

צבאֹותיו: ּכל ְִַַָָּדעת
‡'ּבפי ׁשּנחלקּו נחמיה ור' יהּודה רּבי ּכי ¿»ƒƒְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָ

פס"ד) (ב"ר ּכן ּגם נחלקּו וגֹומר ְְְֲֵֵֶַַֻאחּזת
לב' אחד טעם ּכי ואפׁשר פיכל, ְְְְִִֵֶֶַַָָֹּבפי'
ּכיון וסֹובר ׁשמֹו אחּזת ׁשּסֹובר ר"י ְְֲֲֵֵֵֶַַַָֻהּמחלֹוקֹות
רּבים ּבפני הּברית ׁשּיהיה הּוא אבימל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּטעם
ג' ּכפׁשּוטֹו הּכתּוב הּניח לזה ג' הם ְְִִִִֵֶַַַָָורּבים
ׁשּלא ור"נ ואחּזת, ּופיכל אבימל רּבים ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻהּמה
סיעת אחּזת ּופי' ג' רּבים לקראת לֹו ְְֲִִִִִֵַַַֹֻהסּפיק
וכי הביאֹו לּמה זה פיכל ּכן אם ְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹמרחמֹוהי
העׂשרה ּכי להזּכירֹו הּכתּוב הצר לּמה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהביאֹו
מעׂשרה ּפחֹות סיעה ׁשאין ּבסיעה הּנם ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָהּנה
נתּכּון אחרת ּולמּדה וכּו' ׁשּכל ּפי ּפי' ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלזה
יקׁשה ולא ׁשּכתבּתי ּכמֹו רּבים ּדעת על ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּתהיה
ּבּמה הּתּנאים ׁשּנחלקּו ּׁשּפרׁשנּו מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבעיני
היּו לא ּכי רּבים הם ּכזה האמֹוראים, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּׁשּנחלקּו
ּבאּגדֹות: ּובפרט ּבּבריתֹות ּבקיאים ְְְֲִִִִַַָָָָָָָהאמֹוראים

כז) Ì‡ ‡יענה אי לדעת צרי «…∆¬≈∆ƒ¿»ֲִֵֶַַַָָ
ּכי אלי ּבאתם מּדּוע וׂשריו למל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָיצחק
הֹוכיחּו מעׂשיו סֹוף ועֹוד מהּמּוסר. זה ְֲִֵֵֶַַָָאין
ׁשאמר אחר עֹוד ּברית. להם ּכרת ּכי זה ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהפ
ולֹומר להארי ּמקֹום מה אתי ׂשנאתם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹואּתם
אֹומר הּוא לׂשנאה הֹוכחה ואם וגֹו' ְְְְְִִִֵַַַָָָוּתׁשלחּוני
אֹותי ׁשלחּתם ּכי לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֶַַַַָָוּתׁשלחּוני
ּכי ּׁשהׂשּכיל למה היא יצחק ּכּונת אכן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָוגֹו'.

ּבׁשּום ליצחק אבימל ׁשּיצטר מציאּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָאין
יׁשלחּו לבל נחלתֹו על ּפחדֹו ּבענין זּולת ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָֹאפן
נׁשּבע ּכבר זה ודבר האדֹון מּתנת לצד ּבּה ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָיד
הל לּמה ּבמקֹומֹו ׁשהקׁשינּו ּוכמֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָאברהם
את ירע לבל ׁשלם לּבֹו היה ויצחק ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאליו,
ּפסק ּכי אביו אברהם את ּכרת אׁשר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּברית
חברֹו ּדעת על ׁשּנדר ׁשּכל ּכהרמּב"ם ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָהלכה
ואברהם ּבידיעתֹו ּפרּוׁש ּבפניו להּתירֹו ְְְְִִִִֵַַָָָָָָצרי

ׁש ּכראיּכיון הּׁשבּועה ,אבימל ּבפני הּתיר ּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
יכֹולין הּבנים ׁשאין י"ח) ל"ז (אּיֹוב ְִִִֵֶַָָמּוצק
מּמּנּו, להם צר אין ּומעּתה עֹוד, ְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלהּתירּה
וּדאי אּלא ּבאתם, מּדּוע אמר זֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָּובבחינה
לּבֹו להיטיב יצחק לצרכי אּלא זֹו ּביאה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשאין
ּפי' אלי ּתבת אמר לזה הּמקֹום, אל ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולהׁשיבֹו
ּכי ּדן אני עליה גם לצרּכי היא הּביאה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָואם
ּדקּדק וגֹו', אּתם ּכי מהאמין היא רחֹוקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָזֹו
ּגם העיר אנׁשי ּכל מלבד לֹומר ואּתם ְְְִִֵֶַַַַַַָָלֹומר
אינּה זֹו וׂשנאה אֹותי ׂשנאתם וׂשריו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָהּמל
ולא ּבי ׁשּקּנאתם לצד אּלא ּבדבר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּתלּויה
אֹומרֹו והּוא ּבעיר עּמכם אֹותי להּניח ְְְְְִִִִֶֶַַָָָיכלּתם
והּנה קנאה מחמת ׂשנאה וזֹו וגֹו' ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָוּתׁשּלחּוני
ּבדבר ּתלּויה ׁשהיא ׂשנאה ּכל ּכי הּוא ְְְִִִֶַָָָָָָידּוע
אינּה קנאה מחמת ׂשנאה אבל וכּו' ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָָּבטל
הּדבר ּבהּבטל זּולת עֹולמית ְְִִֵֵַַָָָָָּבטלה
יׁשּתּנה לא ּומעּתה הּקנאה, היתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבאמצעּותֹו

מּמּני: ׂשנאתכם להסיר ּבכם ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָהּדעת
כח) ‡ ‡ ‡לּמה לדעת צרי «…¿»»ƒ¿ִַַָָָָ

הּדקּדּוקים: ׁשאר ּגם וגֹו' ראֹו לֹומר ְְְִִַַַַָָָּכפל
ÔÎ‡ּדברי ּׁשּיסּבל מה לכל להׁשיב נתּכּונּו »≈ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ

לצד ואמרּו וגֹו', מּדּוע ּבאֹומרֹו ְְְְְְְִַַַָָיצחק
וגֹו' ראינּו ראֹו אבי לנּו נׁשּבע ּכבר ְְְְִִִֶַַָָָָָָָׁשּכּונת
לסמ אין אברהם ׁשבּועת ּכי הא' ראּיֹות ְְְְִִִֵַַָָָֹב'
ראינּו עֹוד למעלה, ׁשּכתבנּו מּטעמים ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָעליה

ּכר הּׁשבּועה ּתתקּים ּבאמצעּות מּצק.ּכי אי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
לפסקי ּדקּדקנּו לא אבי ׁשבּועת ּכי ראינּו ְְְְְִִִִִֵַַָָֹעֹוד
למעלה, ׁשּכתבנּו ּוכמֹו הּברית הּמפסידים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָּדינים
הלכנּו לא אׁשר על לֹומר ּכּונת אם ְְֲִֶַַַַַָָָֹּגם
מּיֹורׁשי הּוא ּכי ברית לנּו לכרת ְְְְְִִִִִֵֵָָֹליׁשמעאל
ל וזה עּמ ה' ּכי ראינּו הּגדֹול והּוא ְְְְִִִִֶַָָָאבי

ואּתה נתּונים הם ל אברהם הבטחֹות ּכי ְְְְְִִֵַַַָָָָָהאֹות
אׁשר על לקּבל ּכּונת אם ּגם ּבהם, ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹהעּקר
ה' ּכי ראינּו ּׁשּׁשלחנּו ּבּמה ׂשנאה ל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָהראנּו

א ּובער ׁשּמהעּמ ׁשהֹול מקֹום ּבכל ּכזה דם ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
הּמקֹום לֹו יׁשּתּנה ולא הּוא ּומצלח ְְְִֶַַָָָֹֻׁשמּור

ׂשנאה: ּכאן ואין ְְְְִֵֶָָּבערּכֹו
Ìbמּלבבנּו הּמתּגּלה על הקּפדה ׁשּתהיה למה «ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מּמּני ּתבּקׁשּו אי ותאמר עּמ נכֹון לא ְְְְִִִִֵֶַַָֹֹּכי
ראֹו ּבאֹומרם ּתׁשּובה ּבאה לזה ּגם ְְְֶַָָָָָָָטֹובה,
ּתתקּים לא זה ׁשּזּולת ׂשכלית ראּיה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹראינּו
ּוכמֹו הּמׁשּפט ּתקף ּבכל ּבינינּו ְְְְִֵֵֶַַָָָֹהּׁשבּועה

:ּבסמּו אבאר ּכאׁשר ּבדבריהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשּדקּדקּו
‡.'וגֹו נא וּנאמרּתהי אֹומרֹו לדעת צרי «…∆ְְְִִֶַַַָָָֹ

לאׁשר טעם לתת התחילּו עבר ְְֲִִֵֶַַַָָָלׁשֹון
ּתּכֹון לא ּבגרר עּמם והּוא קדם ּכי ְְְִִִִֶָָָֹֹׁשלחּוהּו,
ּבנדרים ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּׁשבּועה
ּוב"ה וחרמים להרגים נֹודרים וז"ל כ"ז ְְֲֳִִִַַָָָּדף
ּבסימן מהרי"ק וכתב ּבׁשבּועה. אף ְְְְִִִַַָָָאֹומרים
הּוי לא לאּנס הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר וז"ל ְְְִֵֵַַַַַָֹרל"ב
ּולפי וכּו', ּבלּבֹו וחֹוׁשב וכּו' ׁשבּועה ולא ְְְְְְְִִֵֵֶָֹנדר
יכֹול אּנס יד ּתחת ׁשּתהיה הּׁשבּועה ּכל ְְִֶֶֶַַַַַָָָָזה
וצדקּיהּו לפרעה ויֹוסף ּבלּבֹו, לבּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹהּנׁשּבע
אפּלּו זה ודין ּבלּבם. ּבּטלּו לא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹלנבּוכדנצר
הּׁשבּועה חּזּוקי ּתקּפי ּובכל מּמּנּו הנאה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָקּבל
ּכאן ואין ּבלּבֹו מבּטל ּבאמצע חזקה ׁשּיד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּברית לכרת וכּו' אבימל חׁשׁשּו לזה ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹׁשבּועה,
יצחק יכֹול ּכי ממׁשלּתֹו ּתחת ּבגרר יצחק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָעם
לזה לאּנסין נׁשּבעין מּדין מּלּבֹו ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָלבּטלּה
עּתה ּבֹו ׁשהם ּבּמקֹום ּברית לכרת ְְְְִִִֵֶַַַָָֹנתחּכמּו
מּוכח וכן עליו, אבימל ׁשליטת היתה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא

אֹומרֹו והּוא רמּב"ן, עּתהמּדברי ּפי' נא ּתהי ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
אין ּובזה הּקֹודם, ּבּמציאּות ולא האלה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּתהיה
ּכי אֹומרֹו וטעם ּבּלב. הּׁשבּועה לבּטּול ְְְְִִֵַַַַָָלחּוׁש
רצה ולא מׁשאל טעם הּוא וגֹו'. מּמּנּו ְְְְִֶַַַָָָָָֹֻעצמּת
ּבצדדי ּבהם יפציר לבל אֹו הּטעם, לֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָלגּלֹות
ּגם וכּדֹומה, ׁשם ּבבריתֹו יסּפיק וכי ְְְְִִִִֶַַַַַַָהּטעם
אבאר ּכאׁשר אחרים טעמים להם ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָהיּו

מחלט: טעם לֹו אמרּו לזה ְְְְִֵֶֶַַָָָֻּבדבריהם
.'וגֹו ּובינ ׁשהאריּבינינּו טעם ≈≈ְֱִֵֵֵֶֶֶַַ
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ּביׁשאכט עּמנא ּתעּבד ְִִִֵַָָָאם

ּוכמא אנזיקנ לא ּדי ְְְְִִַָָָָּכמא

טב לחֹוד עּמ עבדנא ְְֲִִַַָָדי

ּכען אּת ּבׁשלם ְְְְְִִַַַַָָוּנׁשּלחּנ

דיי: ְְִַָָּבריכא

מׁשּתיאל להֹון ְְְֲִַַָועבד

ּוׁשתיאּו: ְֲִַָואכלּו

בצפראלא ְְְְִַַָואקּדימּו

לאחּוהי ּגבר ְְְִִַַָוקּיימּו

ואזלּו יצחק ְְֲִִַַָָָוׁשּלחּנּון

ּבׁשלם: ְְִִֵָָמּלותּה

ההּואלב ּביֹומא ְֲַַָָוהוה

וחּויאּו יצחק עבדי ְְְֲִִֵַַַָואתֹו

ּדי ּבירא עיסק על ִֵֵֵַַָלּה

אׁשּכחנא לּה ואמרּו ְְֲֲֵַַַָָָחפרּו

ַָמּיא:

ּכןלג על ׁשבעה יתּה ְְִֵַַָָָּוקרא

      
אברהם ּברית לחּזק נתּכּון וגֹו', ּבינֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָלֹומר
ּבזה והּכּונה יצחק, עם מחדׁש ּברית ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּולהֹוסיף
עֹומדת האם אברהם ׁשל הראׁשֹונה ּברית ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלדעת
ּכי יצחק ׁשל מּׁשבּועה ּתקף ּבזה ויׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹלנס,
להּתרתּה מציאּות ואין אברהם נפטר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָּכבר
ּבּתנאים יצחק נׁשּבע ּדבר ּכל ּולקּים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָלּבנים,
ּכן ּגם אבימל חׁש ּכי ואּולי ירׁשם. ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָֹאׁשר
לעׂשו וינחילּנּה ליצחק מחדׁש מּתנה ה' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּתן
(כ"א ּדכתיב אברהם ׁשל זרעֹו אינֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָועׂשו
יצחק, ּכל ולא זרע ל יּקרא ביצחק ּכי ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹי"ב)
יזּכה לא ּפלׁשּתים ארץ לעׂשו יצחק יּתן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹואם
אברהם ּברית מצד עׂשו עם ּבדינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאבימל
אחרי ליצחק ה' נתן חדׁשה מּתנה זֹו יאמר ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹּכי
מּידֹו ואין לעׂשו נתנּה ויצחק אברהם ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָמֹות
ּוׁשבּועת יצחק להׁשּביע נתחּכם לזה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמּציל.
הגם יּקרא זרעֹו ּכי עׂשו על ּגם ּתחּול ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָיצחק
ׁשּלא וטעם אברהם. ׁשל זרעֹו נקרא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
ּבאֹומרם אֹותם רמזּו ּכבר הּדֹורֹות, ְְְְְִִַָָָָהזּכיר
ׁשּבינֹותינּו (רּׁש"י) רז"ל ּופי' וגֹו' ְִֵֵֵֵֵֶַַַּבינֹותינּו

ּולנכּדי: ּולניני לי נאמר וׁשם ְְְְְֱִִִִֶֶַָוגֹו'
„BÚׁשּיהיה ּפי' וגֹו' ּבינֹותינּו ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֹירמז

ּברית ׁשּיכרת לא רּבים ּבפני ְְְְִִִִִֵֶַַֹֹהּברית
ּבינֹו ּכּלםלאבימל יהיּו ּביניהם אּלא ּובינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

רּבים, ּבפני ׁשּיהיה ּכדי ּבזה והּכּונה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיחד
על הּכּונה ׁשּתהיה לרמז עֹוד ּבינינּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹואמרּו

רּבים: ּדעת על ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִֵֶֶַַַַַָּדעּתם
Úכט) Ú וסדר נסח לֹומר ּדקּדקּו ƒ«¬∆ƒ»ְְְִֵֶַַֹ

ּבׁשביל ׁשהּוא להם יכרת אׁשר ְְְֲִִִִֶֶֶַָֹהּברית
אֹומרֹו והּוא רעההּטֹובה, עּמנּו ּתעׂשה אם ְְֲִִֶַַָָָָ

הּטֹובה ּבעד הּׁשבּועה ּתהיה ּפי' וגֹו' ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָּכאׁשר
להפסקת טעם יׁש ּובזה מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּקּבלּת
לֹו היה הראּוי ׁשּמן זה, ּבסדר ְְִִֵֶֶֶַָָָָהּכתּובים
ּתעׂשה אם ותבֹות וגֹו' ּכאׁשר ּבתבת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַלהפסיק
ׁשּמסּים ׁשּלפניו ּבּפסּוק נסמכים היּו רעה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָעּמנּו
הּברית. להזּכיר מקֹומם קנּו ׁשם עּמ ְְְְְִִִִַַָָָָּברית
לדקּדק יכּון ּכי נכֹון על ידּיק ּדברנּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָֻּולפי

ואֹומרֹו הּטֹובה, ּבׁשביל ׁשּתהיה הּׁשבּועה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָסדר
החסד הּכרת ׁשאין להיֹות וגֹו' נגענּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹלא
הּכרת אחר אּלא יצחק לטֹובת ׁשהיה ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעׂשּו
ׁשּיּתנּו הּמלכים ׁשּמחּקי ּתמצא ּכי זה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּפרט
סּבֹות, לב' הֹון לקנֹות ארצם לׁשֹוכני ועזר ְְְְְִִֵֵֶַַָָיד
יהיה מהם להלוֹות להם יצטרכּו לאם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָהא'
הּב' ׁשעה, לפי להֹועיל לעזר והֹון ּבית ְְְֲִִִֶַַַָָָֹלהם
ּברבֹות ּתתנּׂשא ּכי מלכּותם ׁשּתתרֹומם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָּכדי
הּוא ּכי ׁשם ּובעלי עׁשירים אנׁשים ֲֲֲִִִִֵֵַָָּבּה
יאמר סּבֹות מּב' ּולאחד הּמלכּות, ְְְִִִִֵֶַַַַָֹּמּטכסיסי
עצמֹו הנאת ליצחק אבימל טֹובת ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָהאֹומר
נגענּו לא ּכאׁשר לֹומר ּדקּדק לזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹנתּכּון,
מחּסר ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא ּבנגיעה אפי' ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּימינּו
ּבאמת ּובזה ּבעיניו, ׁשחֹוזר ּכדבר אּלא ְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָממֹון
הּטעמים ׁשלל ּפי' טֹוב רק עּמ עׂשינּו לא ְִִִִֵַַַָָָָֹּכי
להיטיב היא ׁשהּכּונה והצּדיק להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּנֹוגעים
הּכּונה היתה ּכי ׁשּתאמר ּולצד ּדוקא, ְְְִֶַַַַַָָָָָֹלֹו
ּוממֹונ אּתה ׁשלחנּו הּנה הּמלכּות ְְְְְֲִֵַַַַַַָָלמעלת

אֹומרֹו ּובממֹונ,והּוא ּפי' ּבׁשלֹום וּנׁשּלח ְְְְְְֲֵֵַַָָ
עּמ ּבהיטיב ּכּונתינּו אין ּכי לדעת ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהראת
מציאּות היה לא ּומעּתה הּמלּוכה ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹלטכסיסי
אּלא לטֹובתֹו נתּכּונּו ּכי ההּוא הּטֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָלהצּדיק
ּובזה ּכנים. הּדברים הּכרּו ׁשּׁשלחּוהּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻאחר
ּכי ׁשּׁשלחּוהּו למה ּכן ּגם טעם ּתֹוספת ְְְִֵֶֶֶַַַָָָנתנּו
המקּימת הנאה לטֹובת הּמעמיד ּדבר זה ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ראֹו אֹומרֹו ּבכלל נכלל זה וכל ְְְְְִִֶַַָָָָהּׁשבּועה

ִָראינּו:
Âמלּמד וז"ל פס"ד) (ב"ר ׁשאמרּו לרז"ל ¿»ƒƒְְְְֵֶַַַָ

ע"כ, ׁשלמה טֹובה עּמֹו עׂשּו ְִֵֶָָָֹׁשּלא
ּבאּו הם ּכי ּביֹותר רחֹוקים ּדבריהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָּולכאֹורה
אליו ויאמרּו יתרה חּבה ּולהראֹותֹו ְְְְְְִֵֵַַָָָֹלרּצֹותֹו
היא ּכּונתם ּכי ׁשּכתבּתי ּולמה הּטֹוב, ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהפחתת
יהיּו טֹובה ּבׁשביל הּׁשבּועה ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָּכדי
אמרּו ּכי ּכּׁשמׁש. מאירים ז"ל ְְְִִִִֵֶֶֶַָּדבריהם
מחלטת היתה לא עּמֹו ׁשהטיבּו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשהּטֹובה
להם מּמּנּו המקּוה לּתכלית אּלא אליו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלהיטיב

ונכֹון מּמּנּו ׁשֹואלים הם אׁשר הּברית ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָׁשהּוא
יפֹוצץ: ְְִֵַּכפּטיׁש

BBÂלֹו ארע ׁשּלא ּפי' ה' ּברּו עּתה אּתה ¿¿ְֵֵֶַַַָָֹ
הּוא ׁשהרי ׁשּׁשלחּוהּו מאמצעּות ְְֲֵֵֶֶֶַָָרע
ׁשּלא ּבזה והּכּונה קדם, ׁשהיה ּכמֹו ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹמבר
לנּו: נׁשּבע אּתה ׁשּבעדֹו ההּוא הּטֹוב ְְֲִִֵֶַַַַַַָָנתּבּטל

Ú„Âּבׁשביל קרּוי ׁשאינֹו הריב"ׁש ׁשּכתב ׁשהגם ¿«ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבעת הּטֹובה היתה אם אּלא ְְִֵֶַָָָָָטֹובה
ּברר הּׁשבּועה ּבׁשעת אם הּדין הּוא ְְְִִִֵֵַַַַָָהּׁשבּועה
זה הרי לֹו, עׂשה ׁשּכבר טֹובה ּבעד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנׁשּבע
וּתּור ּובעד ּבחֹוב הּטֹובה עליו לזֹוקף ְְְִֵֶַַָָָּדֹומה

נׁשּבע: ְִַַהחֹוב
„BÚאֹותֹו מחזירים ׁשאינם טעם לתת ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָירצה

ּביֹותר אדרּבה ה' ּברּו הּוא ּכי ְְְִֵֶַַָָָלארץ,
הׁשּפעתֹו היתה עּתה עד ּכי מּקדם ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹמעלה
מעלה ׂשרי ממׁשלת ּתחת ׁשהיא העיר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמאמצעּות
הּׁשּפעתֹו לעצמֹו מקֹום ׁשהּוא עּתה ּכן ּׁשאין ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָמה

ה': ּברּו אּלא אמצעי ידי על ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹהיה
„BÚטע לׁשלל לאירצה ּכי ההטבה סתירת נת ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֹֹ

מה' אּלא הּטֹוב אליו הּמּׂשג היה ֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמהם
ּבכל מבר ּבֹו ׁשהּוא ּבמקֹום הּיֹום הן ְְְְְֵֶַָָָָָָֹוהראיה
ה' ּברּו עּתה אּתה אמרּו לזה טֹובה, ְְִֶַַָָָָָָמּדה
הּמּוכן ּבאמצעּות ל ׁשהיטבנּו אחר עּתה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָּפי'
טּוב, ּברב עלי לחּול הּברכֹות מקֹור ְְְֶַָָָָָֹמצא
מציאּות ׁשאין ּתקף ּבכל הׁשּביעֹו זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹּובאפן
והגם להּתיר, יכֹול היה זה זּולת אבל ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָלהּתיר
חכמים לסברת מ"ו ּדף הּׁשֹולח ּבפרק ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּדאמרינן
הּכּו ׁשּלא ׁשּטעם יהּודה ר' על ְְִִֶֶֶַַַָֹׁשחֹולקים
ּופרׁש ה' קדּׁשת מּׁשּום הּוא הּגבעֹונים ְְְִִִִֵֵֵַַָֻיׂשראל
ׁשבּועתם, על עברּו הּנכרים יאמרּו ׁשּלא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹרּׁש"י
ה' חּלּול ּדהּוי לצד להּתרה ּדיׁשנּה ּדהגם ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהרי
אּלא הּתֹורה מעּקר זה אין יּתיר, לא ִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּדבר
נדרים ּבהלכֹות ּבאר ּכתבּתי ּכבר ועֹוד ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּגדר.
מפרסמת ׁשהיא ּבׁשבּועה ּדוקא ּכי זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֻּבפרט
ּמּדברי ׁשם ׁשּדּיקּתי ּוכמֹו ּגבעֹונים ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָּכההּוא

ִַרּׁש"י:
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ּביׁשאכט עּמנא ּתעּבד ְִִִֵַָָָאם

ּוכמא אנזיקנ לא ּדי ְְְְִִַָָָָּכמא

טב לחֹוד עּמ עבדנא ְְֲִִַַָָדי

ּכען אּת ּבׁשלם ְְְְְִִַַַַָָוּנׁשּלחּנ

דיי: ְְִַָָּבריכא

מׁשּתיאל להֹון ְְְֲִַַָועבד

ּוׁשתיאּו: ְֲִַָואכלּו

בצפראלא ְְְְִַַָואקּדימּו

לאחּוהי ּגבר ְְְִִַַָוקּיימּו

ואזלּו יצחק ְְֲִִַַָָָוׁשּלחּנּון

ּבׁשלם: ְְִִֵָָמּלותּה

ההּואלב ּביֹומא ְֲַַָָוהוה

וחּויאּו יצחק עבדי ְְְֲִִֵַַַָואתֹו

ּדי ּבירא עיסק על ִֵֵֵַַָלּה

אׁשּכחנא לּה ואמרּו ְְֲֲֵַַַָָָחפרּו

ַָמּיא:

ּכןלג על ׁשבעה יתּה ְְִֵַַָָָּוקרא

      
אברהם ּברית לחּזק נתּכּון וגֹו', ּבינֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָלֹומר
ּבזה והּכּונה יצחק, עם מחדׁש ּברית ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּולהֹוסיף
עֹומדת האם אברהם ׁשל הראׁשֹונה ּברית ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלדעת
ּכי יצחק ׁשל מּׁשבּועה ּתקף ּבזה ויׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹלנס,
להּתרתּה מציאּות ואין אברהם נפטר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָּכבר
ּבּתנאים יצחק נׁשּבע ּדבר ּכל ּולקּים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָלּבנים,
ּכן ּגם אבימל חׁש ּכי ואּולי ירׁשם. ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָֹאׁשר
לעׂשו וינחילּנּה ליצחק מחדׁש מּתנה ה' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּתן
(כ"א ּדכתיב אברהם ׁשל זרעֹו אינֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָועׂשו
יצחק, ּכל ולא זרע ל יּקרא ביצחק ּכי ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹי"ב)
יזּכה לא ּפלׁשּתים ארץ לעׂשו יצחק יּתן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹואם
אברהם ּברית מצד עׂשו עם ּבדינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאבימל
אחרי ליצחק ה' נתן חדׁשה מּתנה זֹו יאמר ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹּכי
מּידֹו ואין לעׂשו נתנּה ויצחק אברהם ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָמֹות
ּוׁשבּועת יצחק להׁשּביע נתחּכם לזה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמּציל.
הגם יּקרא זרעֹו ּכי עׂשו על ּגם ּתחּול ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָיצחק
ׁשּלא וטעם אברהם. ׁשל זרעֹו נקרא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
ּבאֹומרם אֹותם רמזּו ּכבר הּדֹורֹות, ְְְְְִִַָָָָהזּכיר
ׁשּבינֹותינּו (רּׁש"י) רז"ל ּופי' וגֹו' ְִֵֵֵֵֵֶַַַּבינֹותינּו

ּולנכּדי: ּולניני לי נאמר וׁשם ְְְְְֱִִִִֶֶַָוגֹו'
„BÚׁשּיהיה ּפי' וגֹו' ּבינֹותינּו ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֹירמז

ּברית ׁשּיכרת לא רּבים ּבפני ְְְְִִִִִֵֶַַֹֹהּברית
ּבינֹו ּכּלםלאבימל יהיּו ּביניהם אּלא ּובינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

רּבים, ּבפני ׁשּיהיה ּכדי ּבזה והּכּונה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיחד
על הּכּונה ׁשּתהיה לרמז עֹוד ּבינינּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹואמרּו

רּבים: ּדעת על ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִֵֶֶַַַַַָּדעּתם
Úכט) Ú וסדר נסח לֹומר ּדקּדקּו ƒ«¬∆ƒ»ְְְִֵֶַַֹ

ּבׁשביל ׁשהּוא להם יכרת אׁשר ְְְֲִִִִֶֶֶַָֹהּברית
אֹומרֹו והּוא רעההּטֹובה, עּמנּו ּתעׂשה אם ְְֲִִֶַַָָָָ

הּטֹובה ּבעד הּׁשבּועה ּתהיה ּפי' וגֹו' ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָּכאׁשר
להפסקת טעם יׁש ּובזה מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּקּבלּת
לֹו היה הראּוי ׁשּמן זה, ּבסדר ְְִִֵֶֶֶַָָָָהּכתּובים
ּתעׂשה אם ותבֹות וגֹו' ּכאׁשר ּבתבת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַלהפסיק
ׁשּמסּים ׁשּלפניו ּבּפסּוק נסמכים היּו רעה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָעּמנּו
הּברית. להזּכיר מקֹומם קנּו ׁשם עּמ ְְְְְִִִִַַָָָָּברית
לדקּדק יכּון ּכי נכֹון על ידּיק ּדברנּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָֻּולפי

ואֹומרֹו הּטֹובה, ּבׁשביל ׁשּתהיה הּׁשבּועה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָסדר
החסד הּכרת ׁשאין להיֹות וגֹו' נגענּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹלא
הּכרת אחר אּלא יצחק לטֹובת ׁשהיה ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעׂשּו
ׁשּיּתנּו הּמלכים ׁשּמחּקי ּתמצא ּכי זה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּפרט
סּבֹות, לב' הֹון לקנֹות ארצם לׁשֹוכני ועזר ְְְְְִִֵֵֶַַָָיד
יהיה מהם להלוֹות להם יצטרכּו לאם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָהא'
הּב' ׁשעה, לפי להֹועיל לעזר והֹון ּבית ְְְֲִִִֶַַַָָָֹלהם
ּברבֹות ּתתנּׂשא ּכי מלכּותם ׁשּתתרֹומם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָּכדי
הּוא ּכי ׁשם ּובעלי עׁשירים אנׁשים ֲֲֲִִִִֵֵַָָּבּה
יאמר סּבֹות מּב' ּולאחד הּמלכּות, ְְְִִִִֵֶַַַַָֹּמּטכסיסי
עצמֹו הנאת ליצחק אבימל טֹובת ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָהאֹומר
נגענּו לא ּכאׁשר לֹומר ּדקּדק לזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹנתּכּון,
מחּסר ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא ּבנגיעה אפי' ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּימינּו
ּבאמת ּובזה ּבעיניו, ׁשחֹוזר ּכדבר אּלא ְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָממֹון
הּטעמים ׁשלל ּפי' טֹוב רק עּמ עׂשינּו לא ְִִִִֵַַַָָָָֹּכי
להיטיב היא ׁשהּכּונה והצּדיק להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּנֹוגעים
הּכּונה היתה ּכי ׁשּתאמר ּולצד ּדוקא, ְְְִֶַַַַַָָָָָֹלֹו
ּוממֹונ אּתה ׁשלחנּו הּנה הּמלכּות ְְְְְֲִֵַַַַַַָָלמעלת

אֹומרֹו ּובממֹונ,והּוא ּפי' ּבׁשלֹום וּנׁשּלח ְְְְְְֲֵֵַַָָ
עּמ ּבהיטיב ּכּונתינּו אין ּכי לדעת ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהראת
מציאּות היה לא ּומעּתה הּמלּוכה ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹלטכסיסי
אּלא לטֹובתֹו נתּכּונּו ּכי ההּוא הּטֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָלהצּדיק
ּובזה ּכנים. הּדברים הּכרּו ׁשּׁשלחּוהּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻאחר
ּכי ׁשּׁשלחּוהּו למה ּכן ּגם טעם ּתֹוספת ְְְִֵֶֶֶַַַָָָנתנּו
המקּימת הנאה לטֹובת הּמעמיד ּדבר זה ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ראֹו אֹומרֹו ּבכלל נכלל זה וכל ְְְְְִִֶַַָָָָהּׁשבּועה

ִָראינּו:
Âמלּמד וז"ל פס"ד) (ב"ר ׁשאמרּו לרז"ל ¿»ƒƒְְְְֵֶַַַָ

ע"כ, ׁשלמה טֹובה עּמֹו עׂשּו ְִֵֶָָָֹׁשּלא
ּבאּו הם ּכי ּביֹותר רחֹוקים ּדבריהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָּולכאֹורה
אליו ויאמרּו יתרה חּבה ּולהראֹותֹו ְְְְְְִֵֵַַָָָֹלרּצֹותֹו
היא ּכּונתם ּכי ׁשּכתבּתי ּולמה הּטֹוב, ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהפחתת
יהיּו טֹובה ּבׁשביל הּׁשבּועה ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָּכדי
אמרּו ּכי ּכּׁשמׁש. מאירים ז"ל ְְְִִִִֵֶֶֶַָּדבריהם
מחלטת היתה לא עּמֹו ׁשהטיבּו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשהּטֹובה
להם מּמּנּו המקּוה לּתכלית אּלא אליו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלהיטיב

ונכֹון מּמּנּו ׁשֹואלים הם אׁשר הּברית ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָׁשהּוא
יפֹוצץ: ְְִֵַּכפּטיׁש

BBÂלֹו ארע ׁשּלא ּפי' ה' ּברּו עּתה אּתה ¿¿ְֵֵֶַַַָָֹ
הּוא ׁשהרי ׁשּׁשלחּוהּו מאמצעּות ְְֲֵֵֶֶֶַָָרע
ׁשּלא ּבזה והּכּונה קדם, ׁשהיה ּכמֹו ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹמבר
לנּו: נׁשּבע אּתה ׁשּבעדֹו ההּוא הּטֹוב ְְֲִִֵֶַַַַַַָָנתּבּטל

Ú„Âּבׁשביל קרּוי ׁשאינֹו הריב"ׁש ׁשּכתב ׁשהגם ¿«ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבעת הּטֹובה היתה אם אּלא ְְִֵֶַָָָָָטֹובה
ּברר הּׁשבּועה ּבׁשעת אם הּדין הּוא ְְְִִִֵֵַַַַָָהּׁשבּועה
זה הרי לֹו, עׂשה ׁשּכבר טֹובה ּבעד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנׁשּבע
וּתּור ּובעד ּבחֹוב הּטֹובה עליו לזֹוקף ְְְִֵֶַַָָָּדֹומה

נׁשּבע: ְִַַהחֹוב
„BÚאֹותֹו מחזירים ׁשאינם טעם לתת ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָירצה

ּביֹותר אדרּבה ה' ּברּו הּוא ּכי ְְְִֵֶַַָָָלארץ,
הׁשּפעתֹו היתה עּתה עד ּכי מּקדם ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹמעלה
מעלה ׂשרי ממׁשלת ּתחת ׁשהיא העיר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמאמצעּות
הּׁשּפעתֹו לעצמֹו מקֹום ׁשהּוא עּתה ּכן ּׁשאין ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָמה

ה': ּברּו אּלא אמצעי ידי על ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹהיה
„BÚטע לׁשלל לאירצה ּכי ההטבה סתירת נת ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֹֹ

מה' אּלא הּטֹוב אליו הּמּׂשג היה ֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמהם
ּבכל מבר ּבֹו ׁשהּוא ּבמקֹום הּיֹום הן ְְְְְֵֶַָָָָָָֹוהראיה
ה' ּברּו עּתה אּתה אמרּו לזה טֹובה, ְְִֶַַָָָָָָמּדה
הּמּוכן ּבאמצעּות ל ׁשהיטבנּו אחר עּתה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָּפי'
טּוב, ּברב עלי לחּול הּברכֹות מקֹור ְְְֶַָָָָָֹמצא
מציאּות ׁשאין ּתקף ּבכל הׁשּביעֹו זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹּובאפן
והגם להּתיר, יכֹול היה זה זּולת אבל ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָלהּתיר
חכמים לסברת מ"ו ּדף הּׁשֹולח ּבפרק ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּדאמרינן
הּכּו ׁשּלא ׁשּטעם יהּודה ר' על ְְִִֶֶֶַַַָֹׁשחֹולקים
ּופרׁש ה' קדּׁשת מּׁשּום הּוא הּגבעֹונים ְְְִִִִֵֵֵַַָֻיׂשראל
ׁשבּועתם, על עברּו הּנכרים יאמרּו ׁשּלא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹרּׁש"י
ה' חּלּול ּדהּוי לצד להּתרה ּדיׁשנּה ּדהגם ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהרי
אּלא הּתֹורה מעּקר זה אין יּתיר, לא ִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּדבר
נדרים ּבהלכֹות ּבאר ּכתבּתי ּכבר ועֹוד ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּגדר.
מפרסמת ׁשהיא ּבׁשבּועה ּדוקא ּכי זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֻּבפרט
ּמּדברי ׁשם ׁשּדּיקּתי ּוכמֹו ּגבעֹונים ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָּכההּוא

ִַרּׁש"י:
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רכה  ....יב ְֲֶַַָֹ

        

˙B‰ ˙‡ ˜ÚÈ  È„k(א כז, (רש"י ¿≈∆ƒ…«¬…∆«¿»
ׁשל עיניו את להכהֹות צרי הּקּב"ה היה מּדּוע לׁשאל, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיׁש

ׁשּלא לֹומר, ויׁש רׁשע. ׁשעׂשו לֹו לגּלֹות יכֹול היה והרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹיצחק,

על אם :ּבעצמ והּגע עׂשו. על הרע לׁשֹון לדּבר הּקּב"ה ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָרצה

היה מּכ ׁשּכתֹוצאה (אף סרה מּלדּבר הּקּב"ה נמנע הרׁשע ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָעׂשו

על ׁשנים), וׁשבע חמּׁשים ּבמׁש ּכמת והיה ּבּבית ּכלּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיצחק

הרע לׁשֹון ׁשל ּדּבּור מּכל ּביֹותר להתרחק ׁשּיׁש וכּמה ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת

מּיׂשראל! אדם על  ְִִֵַָָָ
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י (כח י(ביצה ב ,יה  יחי י ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
בה כיי  יפה, ח י ח חבר י (ב"ר).... ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
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  ••••יבי ,צי צי   ,הבי ה ְְְִִִִִִִַַַָָָָָֹ

ה ....  ִֵַָ

ּבארא דקרּתא ְְְֵַָָָׁשמא

) ׁשבענ"ידׁשבע )ּבאר ְְֵֶֶַַ

הדין: יֹומא ֵַָָעד

ארּבעיןלד ּבר עׂשו ְְֲִֵַַַָָוהוה

ית אּתתא ּונסיב ְְְִִִָָׁשנין

חּתאה ּבארי ּבת ְְִִִֵַָָיהּודית

אילֹון ּבת ּבׂשמת ְְֵַָָָוית

ִָָחּתאה:

ּומרּגזןלה מסרבן ְְְְֲַַָָָָָוהואה

ורבקה: יצחק מימר ְְְִִֵַַָָעל

יצחקא סיב ּכד ְֲִִַַָָוהוה

מּלמחזי עינֹוהי ְְֱִִֵֵֵַָָוכהּיא

רּבא ּברּה עׂשו ית ְְֵֵַָָָָּוקרא

לּה ואמר ּברי לּה ְֲֲִֵֵַַַַואמר

אנא: ָָָהא

סיביתב כען הא ְֲִֵַַַָואמר

יֹומא ידע אנא ְֲֵַָָלית

ְֵדאימּות:

סיפג זינ ּכען סב ְְְֵַַַַָָּוכען

וצּוד לחקלא ּופּוק ְְְְְַַָָוקׁשּת

צידא: ִֵָלי

ּכמאד תבׁשילין לי ְְְִִִִֵַָועביד

ואיכּול לי ואעל ְְְִִִֵֵֵָדרחימית

עד נפׁשי תברכּנ ּדי ְְְִִִִֵַַָָּבדיל

אימּות: ֵָלא

מּלילה ּכד ׁשמעת ְְְִִַַַַָורבקה

ואזל ּברּה עׂשו לות ְְְֲִֵֵַַַָָיצחק

צידא למיצד לחקלא ְְְֵֵֵַַָָָעׂשו

ְְַָָלאיתאה:

      

„BÚÂלחּלק ׁשאין חכמים ׁשּסֹוברים יהיה לּו ¿ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ
ר' סברת יׁש הרי נכרים, ׁשבּועת ְְְְֲִֵֵַַָָָּבכל
ׁשּיֹודעים ליׂשראל נכרי ּבין מחּלק ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיהּודה
חּלּול ּכאן ואין לּׁשבּועה הּתרה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶַַַָָָָהּגֹוים
ׁשבּועה להׁשּביעֹו אבימל נתחּכם ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָה',

יהּודה: ר' לסברת ּגם הּתרה לּה ְְִֵֶַַַָָָָָׁשאין
ÁˆÈ˜.א) Ô˜Ê Èk È‰ÈÂזֹו ּכי זֹו. הֹודעה טעם «¿ƒƒ»≈ƒ¿»ִַַָָ

ּכׁשּלא הּברכֹות את יעקב ׁשּיּטל ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹסּבה
יעקב לּטל ׁשהצר צער, לׁשֹון ואמר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹֻיּכירהּו.
יצחק ּבידיעת ולא זֹו סּבה ידי על ְְְְִִִִֵַַַָָָֹהּברכֹות

עּמנּו: לבני סּבֹות ּכּמה סּבבּו מּזה ְְִִִִֵֵֶַַָֻּכי
היהעׂשו.‡˙ לא ּכי עׂשו, אל אמר ולא ∆ְִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשמֹו: את קרא אּלא ׁשּקראהּו לֹומר ְְֵֶֶֶַָָָָָרֹואהּו
B.ליעקב,הּגדל קרא לא לּמה טעם נתינת ¿ְְֲִַַַַַָָָָָֹֹֹ

ז מהּמכר.ּכי ידע ׁשּלא ואּולי הּבכֹור, ה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
הרׁשע, עׂשו לבר חפץ ׁשהיה יצחק ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוטעם
למּדת יתהּפ הּברכֹות ׁשּבאמצעּות חׁשב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכי
ּבעׂשֹות יכאבּו הּצּדיקים ּכי ּדרכיו וייטיב ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָהּטֹוב
להיטיב, עּמֹו מׁשּתּדל והיה רׁשע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבניהם
ז"ל ׁשאמרּו ותמצא מֹועיל, ׁשהיה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָואפׁשר

מעׂשו ּדינה ׁשּמנע יעקב נענׁש ּכי פ"פ) ֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ(ב"ר
הרי לּמּוטב, מחזירתֹו ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאפׁשר

לּמּוטב: לחזר לֹו ְֲֶֶַַָָֹׁשאפׁשר
BÂ.ה) ˙Ú ‰˜Âּכי הּכתּוב מֹודיע ּפי' ¿ƒ¿»…««¿ִִֵַַָ

ּבדברי ּתמיד וׁשֹומעת היתה נביאה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָרבקה
ולזה והבן. ּבפניה ידּבר ׁשּלא הגם וגֹו' ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיצחק

אמראמר ולא וגֹו' ּבדּבר ׁשמעת ורבקה ְְְְְִֵַַַַַָָָֹֹ
ׁשֹומעת היתה אמר ולא וגֹו' רבקה ְְְְְִִַַַַַָָָָֹוּתׁשמע
ולזה ּבּלט יצחק אליו ּדּבר ּכי ואּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוגֹו'.
עׂשו ּבאזן ּכי עׂשו הּוא ּכי יעקב ּבבא ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹהאמין
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החמדת••••מ ר בר  מר  ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

מר מ ....ית  ••••      ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹ
 מ      מ....החיי ו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

יעקבו לות אמרת ְְְֲֲִַַַָָֹורבקה

ׁשמעית הא למימר ְְְִֵַָָָּברּה

עׂשו עם ממּלל אבּו ְֲִִֵֵַָמן

למימר: ְֲֵָאחּו

ליז ועביד צידא לי ְֱִִִִֵֵָאתי

ואברכּנ ואיכּול ְְֱִִִֵֵֶַָָתבׁשילין

מֹותי: קדם יי ְֳֳִָָָקדם

למאח מּני קּבל ּברי ְְְִִִֵַַָּוכען

:ית מפּקד אנא ְֲִֵַָָָדי

וסבט ענא לות ּכען ְְְִֵַַַָָאּזיל

(בר) ּגדיי ּתרין מּתּמן ְְִִֵֵַַַָלי

יתהֹון ואעּבד טבן ְְְִִֵֶָָָעּזין

די ּכמא לאבּו ְְְִִִַָָּתבׁשילין

ְֵרחם:

(י )ותעלנ"יותיתי ְְְֵֵַָ

ּבדיל וייכּול ְְְִֵָלאבּו

מֹותּה: קדם ְְֳִִֵָָָּדיברכּנ

לרבקהיא יעקב ְְֲֲִַַַָֹואמר

ּגבר אחי עׂשו הא ְִִֵֵַָָָאּמּה

ׁשעיע: ּגבר ואנא ְְֲֲִַַַַָָׂשערן

אּבאיב ימּׁשּנני ְִִִַַָָֻמאים

ּכמתלעב בעינֹוהי ְְְְִִֵֵֵָָואהי

) מיתי ואהינ"יואהי ְְֱִֵֵֵַָ

ולא)מיתי לוטין עלי ְְְֲִֵַַָָ

ְִָברכן:

עלייג אּמּה לּה ֲֲִֵֵֶֶַַואמרת

ּדלא ּבנבּואה ְְְִִַַָָאתאּמר

ּברי על לוטּיא ְְֲִֵַָָָייתּון

סב ואּזיל מּני קּבל ְְִִִֵֵַַַּברם

ִלי:

ואיתייד ּונסיב ְְְֲִִַַַואזל

אּמּה ועבדת ְֲִִֵֵַַָלאּמּה

ּדרחם ּכמא ְְְִִִֵַָּתבׁשילין

ֲִאבּוהי:

יתטו רבקה ְְִִַָָּונסיבת

רּבא ּברּה עׂשו ְְֵֵַַָָלבּוׁשי

ּבביתא עּמּה ּדי ְְִִֵַָָָָּדכיתא

ּברּה יעקב ית ְְְֲִַַַַָֹואלּביׁשת

ְֵָזעירא:

      

זה ּכל עם ּכבדּו, יצחק עיני ּכי והגם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּדּבר,
רמז לזה ּכי ואּולי אליו. סתר ּדברי ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹודיעֹו
אליו וּיאמר וגֹו' עׂשו את וּיקרא ּבאֹומרֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
נכמסים: לדברים נתיחדּו ּפי' הּנני וּיאמר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹּבני

‡Ó‰.ו) ‰Âהסּכימה ּכי וא"ו ּתֹוספת אמר ¿ƒ¿»»¿»ְִִִֶֶַָָָ
עליה: הּׁשרּויה הּקדׁש לרּוח ְְִֶֶַַַָָָֹהיא

Ó‡Ï.'וגֹו עברהּנה ּכבר ּכי יחׁשב ׁשּלא ּפי' ≈…ְְְִִֵֵֶַַָָֹֹ
ויאמר לעׂשו יצחק ּדּבר מעת אר ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹזמן
רבקה ׁשל מצותּה לעׂשֹות הּוא יסּפיק לא ְְְֲִִִִֶַַָָָֹּכי
אמרה לזה מעׂשהּו, עׂשה עׂשו ׁשּכבר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָעד
ׁשעה ּבאֹותּה ּכי לֹו אמרה ּפי' הּנה ְְִִֵֵֵָָָָָֹלאמר

זמן: ויׁש ְְְֵָָָׁשמעה
EÈÁ‡.אּלאלאמר ל ּבדֹומה אחי לא ּפי' »ƒְְִֵֵֶֶָָֹֹ

אל יאמר לאּבאמירה אבל אחי ׁשם יו ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָֹ
עֹולם: לאֹור חׁש ְְִֶֶָֹידמה

„BÚּדבר להֹוציא ׁשּלא לאמר ּבאֹומרה ְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹנתּכּונה
ּבדקּדּוק הּדברים אמרה לא ּכי מּפיה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקר
הביאה לאמר אמרה לזה יצחק, מּפה ְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּכיציאתם
וזּולת זה, הּוא ּבאמירתֹו ּׁשּנתּכּון מה ּפי' ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָוגֹו'
ּבדקּדּוק: ּדבריו אֹומרת ּכי נׁשמע יהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹלאמר

B‚Â'.ח) ‰zÚÂלהביא ימהר ׁשעה ּבאֹותּה ּפי' ¿«»¿ְְְִֵֵַָָָָ
עּזים: ּגדיי הּמּוכן ְִִִֵַָָמן

ÚÓL.ּכגנבתּבקלי אּלּו ּבדברים ׁשּיׁש הגם ּפי' ¿«ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
ּבקֹולי לׁשמע ל יׁש זה ּכל עם ְְְִִִֵֶַַַַָֹהּדעת,
ׁשהיא ואם אב ּכּבּוד מצות חּיּוב מלבד ְְִִִִִֵֵֶַַָָּפי'
ּבדברי ּוכתיב נביאה היא ּגם עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָמצות
לזה ּתׁשמעּון אליו יח) (ׁשֹופטים אמת ְְְֱִִִֵֶֶָָָנביא

טזאמרה (לעיל ּכתבנּו ּוכבר ּבקֹולי, ׁשמע ְְְְְְִֵַַָָָָ
מצוה על לעבר ּבאֹומרֹו נביא ׁשּיצטּדק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹה)

ׁשעה: לפי הּתֹורה ְְִִִַָָָֹמּמצות
B‚Â'.יג) Èa EÏÏ ÈÏÚאֹומרה אחרטעם ּבני »«ƒ¿»¿¿ƒ¿ְְִַַַַָ

אּתה ּׁשהֹוצאת מה ּפי' מדּברת. היתה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּמֹו
ּבני, ׁשּקּללּת קללה הּתבה וׁשעּור עּתה, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמּפי
קללת יא.) (מּכֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֶֶַַַָוהּוא
ולבׁשה חׁשׁשה ולזה וגֹו'. ּתנאי על אפי' ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָחכם
היתה לא ואם מּפיו, ׁשהֹוציא קללה ּגרם ְְְְִִִִִֶַָָָָֹהיא
אביו: ׁשּיקּללֹו קללה נׁשמע היה ּבני ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאֹומרת

ÈÈ‡Âלצד ליעקב, רבקה לאהבת טעם לתת ¿»ƒƒְְְְֲֲִֵַַַַַַָָֹ
ּמּמּנה ּכי יצעירּו אליה ּכל עיני ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּכי
הרגיל לּטבע והּנה עׂשו, והּוא רׁשע ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָיצא

מהּבחּון, וזה חלקיו, אל חלק יאהבּו ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהחלקים
ּומעׂשיה הּוא כן לא ּכי ּדעּתּה ּגּלתה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹלזה
חלקיה הּטֹוב וחלק ּברּו מקֹורּה ּכי ְְֲִִֵֶֶַָָָָמֹוכיחֹות

ּתמצאוטבע ולזה ירּוץ, הּטֹוב אהבת אל ּה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָ
מּמּנה ּופעּול ּפעל ּבכל לֹומר הּכתּוב ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּירּבה
ּכי להּגיד היא וכּונתֹו צר ללא ּבנּה ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹֹיעקב
ּכן ּגם מיסֹודּה ויסֹודֹו צּדיק ארחֹות ְִִִִֵֶַַָָָמּמּנה
ׁשל מּבחינתּה לא עׂשו ׁשל ּומֹוצאֹו ְְִִִֵֶֶָָָָָֹנבנה
ליֹודעי ּכּידּוע ּבּדבר סֹוד יׁש ּגם ח"ו. ְְְִֵֵַַַַָָָָרבקה
ּבאׁש צרּופּה אחר הּקדּׁשה זהמת הּוא ּכי ְְֲִֵֵֵַַַַָָֻֻחן
והגם והבן. אבינּו יצחק ׁשּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּגבּורה
היא סּבתֹו ּכי כ') (כ"ה למעלה ְְְִִִֶַַָָָׁשּכתבנּו
סּבה יהיה לא זה ּדבר לבן, אחֹות ְֱֲִִֶֶָָָָָָֹהיֹותּה
ח"ו, ּכמעׂשיה היא ּמּמּנה ּכי רבקה ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָלבחינת
הּזהמא להפריד מהּמסּגל הּוא זה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻּובפרט
הּוא ּתּלֹו על הּטֹוב קו ולעמד עצמּה ְְְֲִִֵַַַַַָֹּבפני
ׁשל ׁשּופריּה מעין ׁשּׁשּופריּה אבינּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹיעקב
והבן: סֹוד והּוא פ"ד.) (ב"מ הראׁשֹון ְְִֵָָָָאדם

B‚Â'.טו) LaÏzÂּבתּקּון עליו הלמתם ּפי' «ƒ¿«¿ְְֲִֵָָָָ
לּקטן: ּתּקנּתם ּגדֹולים ׁשהיּו הגם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהּלביׁשה
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יעקבו לות אמרת ְְְֲֲִַַַָָֹורבקה

ׁשמעית הא למימר ְְְִֵַָָָּברּה

עׂשו עם ממּלל אבּו ְֲִִֵֵַָמן

למימר: ְֲֵָאחּו

ליז ועביד צידא לי ְֱִִִִֵֵָאתי

ואברכּנ ואיכּול ְְֱִִִֵֵֶַָָתבׁשילין

מֹותי: קדם יי ְֳֳִָָָקדם

למאח מּני קּבל ּברי ְְְִִִֵַַָּוכען

:ית מפּקד אנא ְֲִֵַָָָדי

וסבט ענא לות ּכען ְְְִֵַַַָָאּזיל

(בר) ּגדיי ּתרין מּתּמן ְְִִֵֵַַַָלי

יתהֹון ואעּבד טבן ְְְִִֵֶָָָעּזין

די ּכמא לאבּו ְְְִִִַָָּתבׁשילין

ְֵרחם:

(י )ותעלנ"יותיתי ְְְֵֵַָ

ּבדיל וייכּול ְְְִֵָלאבּו

מֹותּה: קדם ְְֳִִֵָָָּדיברכּנ

לרבקהיא יעקב ְְֲֲִַַַָֹואמר

ּגבר אחי עׂשו הא ְִִֵֵַָָָאּמּה

ׁשעיע: ּגבר ואנא ְְֲֲִַַַַָָׂשערן

אּבאיב ימּׁשּנני ְִִִַַָָֻמאים

ּכמתלעב בעינֹוהי ְְְְִִֵֵֵָָואהי

) מיתי ואהינ"יואהי ְְֱִֵֵֵַָ

ולא)מיתי לוטין עלי ְְְֲִֵַַָָ

ְִָברכן:

עלייג אּמּה לּה ֲֲִֵֵֶֶַַואמרת

ּדלא ּבנבּואה ְְְִִַַָָאתאּמר

ּברי על לוטּיא ְְֲִֵַָָָייתּון

סב ואּזיל מּני קּבל ְְִִִֵֵַַַּברם

ִלי:

ואיתייד ּונסיב ְְְֲִִַַַואזל

אּמּה ועבדת ְֲִִֵֵַַָלאּמּה

ּדרחם ּכמא ְְְִִִֵַָּתבׁשילין

ֲִאבּוהי:

יתטו רבקה ְְִִַָָּונסיבת

רּבא ּברּה עׂשו ְְֵֵַַָָלבּוׁשי

ּבביתא עּמּה ּדי ְְִִֵַָָָָּדכיתא

ּברּה יעקב ית ְְְֲִַַַַָֹואלּביׁשת

ְֵָזעירא:

      

זה ּכל עם ּכבדּו, יצחק עיני ּכי והגם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּדּבר,
רמז לזה ּכי ואּולי אליו. סתר ּדברי ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹודיעֹו
אליו וּיאמר וגֹו' עׂשו את וּיקרא ּבאֹומרֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
נכמסים: לדברים נתיחדּו ּפי' הּנני וּיאמר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹּבני

‡Ó‰.ו) ‰Âהסּכימה ּכי וא"ו ּתֹוספת אמר ¿ƒ¿»»¿»ְִִִֶֶַָָָ
עליה: הּׁשרּויה הּקדׁש לרּוח ְְִֶֶַַַָָָֹהיא

Ó‡Ï.'וגֹו עברהּנה ּכבר ּכי יחׁשב ׁשּלא ּפי' ≈…ְְְִִֵֵֶַַָָֹֹ
ויאמר לעׂשו יצחק ּדּבר מעת אר ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹזמן
רבקה ׁשל מצותּה לעׂשֹות הּוא יסּפיק לא ְְְֲִִִִֶַַָָָֹּכי
אמרה לזה מעׂשהּו, עׂשה עׂשו ׁשּכבר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָעד
ׁשעה ּבאֹותּה ּכי לֹו אמרה ּפי' הּנה ְְִִֵֵֵָָָָָֹלאמר

זמן: ויׁש ְְְֵָָָׁשמעה
EÈÁ‡.אּלאלאמר ל ּבדֹומה אחי לא ּפי' »ƒְְִֵֵֶֶָָֹֹ

אל יאמר לאּבאמירה אבל אחי ׁשם יו ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָֹ
עֹולם: לאֹור חׁש ְְִֶֶָֹידמה

„BÚּדבר להֹוציא ׁשּלא לאמר ּבאֹומרה ְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹנתּכּונה
ּבדקּדּוק הּדברים אמרה לא ּכי מּפיה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקר
הביאה לאמר אמרה לזה יצחק, מּפה ְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּכיציאתם
וזּולת זה, הּוא ּבאמירתֹו ּׁשּנתּכּון מה ּפי' ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָוגֹו'
ּבדקּדּוק: ּדבריו אֹומרת ּכי נׁשמע יהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹלאמר

B‚Â'.ח) ‰zÚÂלהביא ימהר ׁשעה ּבאֹותּה ּפי' ¿«»¿ְְְִֵֵַָָָָ
עּזים: ּגדיי הּמּוכן ְִִִֵַָָמן

ÚÓL.ּכגנבתּבקלי אּלּו ּבדברים ׁשּיׁש הגם ּפי' ¿«ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
ּבקֹולי לׁשמע ל יׁש זה ּכל עם ְְְִִִֵֶַַַַָֹהּדעת,
ׁשהיא ואם אב ּכּבּוד מצות חּיּוב מלבד ְְִִִִִֵֵֶַַָָּפי'
ּבדברי ּוכתיב נביאה היא ּגם עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָמצות
לזה ּתׁשמעּון אליו יח) (ׁשֹופטים אמת ְְְֱִִִֵֶֶָָָנביא

טזאמרה (לעיל ּכתבנּו ּוכבר ּבקֹולי, ׁשמע ְְְְְְִֵַַָָָָ
מצוה על לעבר ּבאֹומרֹו נביא ׁשּיצטּדק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹה)

ׁשעה: לפי הּתֹורה ְְִִִַָָָֹמּמצות
B‚Â'.יג) Èa EÏÏ ÈÏÚאֹומרה אחרטעם ּבני »«ƒ¿»¿¿ƒ¿ְְִַַַַָ

אּתה ּׁשהֹוצאת מה ּפי' מדּברת. היתה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּמֹו
ּבני, ׁשּקּללּת קללה הּתבה וׁשעּור עּתה, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמּפי
קללת יא.) (מּכֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֶֶַַַָוהּוא
ולבׁשה חׁשׁשה ולזה וגֹו'. ּתנאי על אפי' ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָחכם
היתה לא ואם מּפיו, ׁשהֹוציא קללה ּגרם ְְְְִִִִִֶַָָָָֹהיא
אביו: ׁשּיקּללֹו קללה נׁשמע היה ּבני ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאֹומרת

ÈÈ‡Âלצד ליעקב, רבקה לאהבת טעם לתת ¿»ƒƒְְְְֲֲִֵַַַַַַָָֹ
ּמּמּנה ּכי יצעירּו אליה ּכל עיני ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּכי
הרגיל לּטבע והּנה עׂשו, והּוא רׁשע ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָיצא

מהּבחּון, וזה חלקיו, אל חלק יאהבּו ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהחלקים
ּומעׂשיה הּוא כן לא ּכי ּדעּתּה ּגּלתה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹלזה
חלקיה הּטֹוב וחלק ּברּו מקֹורּה ּכי ְְֲִִֵֶֶַָָָָמֹוכיחֹות

ּתמצאוטבע ולזה ירּוץ, הּטֹוב אהבת אל ּה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָ
מּמּנה ּופעּול ּפעל ּבכל לֹומר הּכתּוב ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּירּבה
ּכי להּגיד היא וכּונתֹו צר ללא ּבנּה ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹֹיעקב
ּכן ּגם מיסֹודּה ויסֹודֹו צּדיק ארחֹות ְִִִִֵֶַַָָָמּמּנה
ׁשל מּבחינתּה לא עׂשו ׁשל ּומֹוצאֹו ְְִִִֵֶֶָָָָָֹנבנה
ליֹודעי ּכּידּוע ּבּדבר סֹוד יׁש ּגם ח"ו. ְְְִֵֵַַַַָָָָרבקה
ּבאׁש צרּופּה אחר הּקדּׁשה זהמת הּוא ּכי ְְֲִֵֵֵַַַַָָֻֻחן
והגם והבן. אבינּו יצחק ׁשּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּגבּורה
היא סּבתֹו ּכי כ') (כ"ה למעלה ְְְִִִֶַַָָָׁשּכתבנּו
סּבה יהיה לא זה ּדבר לבן, אחֹות ְֱֲִִֶֶָָָָָָֹהיֹותּה
ח"ו, ּכמעׂשיה היא ּמּמּנה ּכי רבקה ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָלבחינת
הּזהמא להפריד מהּמסּגל הּוא זה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻּובפרט
הּוא ּתּלֹו על הּטֹוב קו ולעמד עצמּה ְְְֲִִֵַַַַַָֹּבפני
ׁשל ׁשּופריּה מעין ׁשּׁשּופריּה אבינּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹיעקב
והבן: סֹוד והּוא פ"ד.) (ב"מ הראׁשֹון ְְִֵָָָָאדם

B‚Â'.טו) LaÏzÂּבתּקּון עליו הלמתם ּפי' «ƒ¿«¿ְְֲִֵָָָָ
לּקטן: ּתּקנּתם ּגדֹולים ׁשהיּו הגם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהּלביׁשה
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עּזיטז ּבר ּגדיי מׁשכי ְְְִֵֵֵַַַָוית

ועל ידֹוהי על ְְְִִַַַַאלּביׁשת

צורּה: ְְִֵַׁשעיעּות

ויתיז ּתבׁשילּיא ית ְְִִַַַָָָָויהבת

ּבידא עבדת ּדי ֲֲִִַַָָָלחמא

ּברּה: ְְֲַַֹדיעקב

ואמריח אבּוהי לות ְְֲֲִַַַַועל

מן אנא הא ואמר ֲֲַַַָָָָאּבא

ּברי: ְְִַאּת

לאבּוהייט יעקב ֲֲֲִַַַַֹואמר

עבדית ּבּוכר עׂשו ְֲֲִֵָָָָאנא

) עּמי מּלילּתא די נ"אּכמא ְְִִִִַָָ

אסּתחר)לי ּכען קּום ְְִִַַַ

ּדי ּבדיל מּצידי ְֱִִִִֵֶואכּול

:נפׁש ְְֲִִַַָָתברכּנני

מהכ לברּה יצחק ְְֲִִֵַַָָואמר

ּברי לאׁשּכחא אֹוחיתא ְְְִֵֵַָָָּדין

אלה יי זּמין ארי ְֱֲֲִֵַַַָָָואמר

ֳָָקדמי:

ליעקבכא יצחק ְְֲֲִַַַָֹואמר

ּברי ואמּׁשּנ ּכען ְְְֱִִֵֶַָֻקריב

אם עׂשו ּברי ּדין ְְִִֵֵַַָהאּת

ָלא:

יצחקכב לות יעקב ְְְֲִֵַַָֹּוקריב

קלא ואמר ּומׁשיּה ְֲֲִֵַַָָָאבּוהי

ידֹוהי וידּיא דיעקב ְְֲִִַַָָָֹקלא

ְֵָדעׂשו:

אריכג אׁשּתמֹודעּה ְְְְֲִֵֵָולא

עׂשו ּכידי ידֹוהי ְֲִִֵֵָָָהואה

) ׂשעירן נ"יאחּוהי ְֲִִָ

ּוברכּה:)ׂשערנין ְֲֲֵַַָָ

עׂשוכד ּברי ּדין אּת ְְֲִֵֵַַַָואמר

אנא: הא ֲֲַַָָואמר

קדמיכה קריב ֲֳֵַַַָָואמר

ּבדיל דברי מּצידא ְְְִִִִֵֵָואיכּול

וקריב נפׁשי תברכּנ ְְְְִִִֵַָָָּדי

) ואיתי ואכל נ"ילּה ְְֲִֵַַַ

חמרא)ואעיל לּה ְְֵֵַָָ

ְִּוׁשתי:

אבּוהיכו יצחק לּה ְֲֲִִֵַַָואמר

) לי ּונׁשק ּכען נ"יקריב ְְְִֵַַ

לי ּברי:)וׁשק ְְִִַ

יתכז וארח לּה ּונׁשק ְְֲֵֵַַַָּוקרב

ּוברכּה דלבּוׁשֹוהי ְְִִֵֵָָריחא

) הוֹו )חזינ"אואמר ֲֲֲֵַַ

ּכריחא דברי ְְִִֵֵָָריחא

יי: ברכּה ּדי ְְְֲִֵַָָָדחקלא

      

יט) Ú הּבכֹורה ׁשּקנה להיֹות ּפי' »…ƒ≈»¿…∆ְְִֵֶַָָָ
ּבחינת לצד עׂשו נעׂשה הּוא הּנה ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָמעׂשו
ואֹומרֹו ּבכֹורֹו. עׂשו יּקרא לּה ּכי ְְְְִִֵֵַָָָָהּבכֹורה
ׁשּצּוה טעם ּכי ּפרּוׁש אלי ּדּברּת ּכאׁשר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעׂשיתי
ׁשּנטל וכיון הּבכֹור ּבנֹו הּוא ּכי הּוא ְְְְִֵֵֶַַָָָלעׂשו

אליו: ּבא הּדבר ּכאּלּו ְְִֵַַָָָָָהּבכֹורה
Bכג)   B ּדחה כן ּפי על ואף ¿…ƒƒƒ»¿ְִֵַַָָ

הּקֹול ּכי ההרּגׁש חּוׁש מּלפני קֹול ְְְִִִִֵֵֶַַַׁשמיעת
ׁשֹומע, לצד אֹו מׁשמיע, לצד אֹו להׁשּתּנֹות, ְְְְְִִֵַַַַַַָיכֹול
סימן הּוא הּידים ׂשערֹות הרּגׁשת ּכן ּׁשאין ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָמה

ְָֻמבהק:
ּכי וידע ׁשּמּׁשׁשֹו מּקדם ּכי לצד ּפי' «¿»¬≈ְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

הּבא לּקֹול מכחיׁש ּדבר לֹו היה לא הּוא ְִֵַַַָָָָָָֹעׂשו
מתעּתע זה והרי עׂשו ׁשאינֹו ונכנסלאזניו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והגם וגֹו', עלי והבאתי ׁשאמר יעקב ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּבחׁשׁשת
הכין כן ּפי על אף ׁשּקּללֹו לֹו מצינּו ְִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא
וצא יפעיל, ּבּצּדיקים זה ודבר לׂשנאתֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹלּבֹו
מקּפידים היּו אם פד) (ב"מ מרז"ל ְְִִִֵַַַַָּולמד
קללה, עליו מביאים היּו הּזּולת על ְְְִִִַַַָָָָָָּבלּבם
להסיר ויברכהּו ׂשעירֹות ידיו ּכׁשראה אמר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָלזה

מּקדם: ׁשהמׁש ְִֵֶֶֶַַֹֻההפ
Bכד)   ּכי ּדבריו מצּדיק ּפי' «…∆«»∆¿ְְִִֵַָָ

היא יעקב ּותׁשּובת ׁשֹואל. לא עׂשו ְֲִֵֵַַָֹֹהּוא
אני: ּפׁשיטּות ְְִִִָּבלׁשֹון

„BÚקֹולֹו ׁשהיה להיֹות זה אּתה ּבאֹומרֹו ְְְְִִֶֶֶַָָָירצה
לּגּוף לבר נתּכּון לזה הּוא יעקב ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמּגיד
זה אּתה אמר ולזה עׂשו, הּוא ּכי ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמחליט
והיה הּמּׁשּוׁש חּוׁש יּגיד לאׁשר ּבאצּבע ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָמֹורה
ּבלא ּׁשּלפניו ּבּמה ּבדעּתֹו הּברכֹות ְְְְְְִֶֶַַַַָָָֹמלּביׁש
אֹות לטֹובה הּוא וזה הּוא, מי מחׁשבה ְְְִֶַָָָׁשּום
ׁשּגמר והגם אליו, ּבכּונה יעקב הּברכֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּקּבל
ּבׁשעת זה ּכל עם עׂשו, והזּכיר יצחק ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹאמר
ׁשּלפניו: זה אּלא מבר היה לא ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּברכה

Bכז)   לאאֹומרֹו ראה «¿»¬≈«…∆¿≈¿ְְֵֹ
הּוא ראּוי והּכּונה חׁשיבּות אּלא ראּיה ְְְֲִִֶַַָָָָָלׁשֹון
וגֹו': אׁשר ׂשדה ּכריח לדּמֹותֹו וחׁשּוב ּבני ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָריח
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ד "רח א ר ד   " רח רא" ראְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
"ו מ מ"   וד "ו....י ••••ממ ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ
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רא  ר   מ מד מ   ר    ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

כ ר  רא א  א ו מ אמ  אא כמ) ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

כח) אמ מחר כר אב "בב א ד אר דרכו כ א ו"ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֻ

רא  "כר א רא אר כ ו ו מ מ א" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאמר

מד  "ר ר  רא א ד   רא א (....יי א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
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" אמר אח א אא א א וכא א מ ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

"א.... י א יא••••מברכ" מרא א בב ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ארר" ררוא ר(ט כד ו(במדבר ר ח   ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָ

ח כ מברכ דמ רמ ררוא וְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
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מּטּלאכח יי ל ְְִִֶַָָָויּתן

דארעא ּומּטּובא ְְְִִַַָָָדׁשמּיא

) )וסגיּותנ"יּוסגיאּות ְְְִַ

וחמר: ֲִַָעיבּור

עממיןכט ְְְִִַָֻיפלחּנ

הוי מלּכון ל ְְְְְְֱִֵַַָָויׁשּתעּבדּון

ּבני ל ויסּגדּון לאחי ְְְְְִֵַַָָרב

ליטין יהֹון מלטטי ְְְִִִַָָאּמ

ּבריכין: יהֹון ְְְֲִִָָּומברכי

יצחקל ׁשיצי ּכד ְֲִִֵַַָָוהוה

והוה יעקב ית ְֲֲַַָָָָָֹלברכא

יעקב נפק מּפק ְְֲִַַַַֹּברם

אבּוהי יצחק אּפי ְְֲִִִֵַַָמּלות

) אתא אחּוהי נ"יועׂשו ְֲִֵָָָ

מּצידּה:)על ִֵֵַ

ּתבׁשיליןלא הּוא אף ְֲִִַַַַועבד

ואמר אבּוהי לות ְְֲֲִֵַַַָואעיל

וייכּול אּבא יקּום ְֲִֵַַָָלאבּוהי

ּדי ּבדיל דברּה ְְִִִִֵֵָמּצידא

:נפׁש ְְְִִַַָָתברכּנני

אבּוהילב יצחק לּה ְֲֲִִֵַַָואמר

ּבר אנא ואמר אּת ְְֲֲַַָָָָמן

עׂשו: ְֵָָּבּוכר

      
‰‡ÌÈ‰Ï.כח) EÏ ÔzÈÂּבתחּלת וא"ו אֹומרֹו טעם ¿ƒ∆¿»¡…ƒְְִִַַַָ

הֹוסיף ויברכהּו ואמר ׁשּקדם להיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָענין,
הּברכֹות ּפי' ּׁשּלא ּומה וגֹו', ל ויּתן לֹומר ְְְְִֵֶֶַַַָֹעֹוד
ּדר על ׁשּיכּון אּולי ּבויברכהּו, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָהרמּוזֹות
הּברכֹות ׁשּמפּתח פל"ט) (ב"ר ז"ל ְְְֵֶַַַָָאֹומרם
פי"א) (ׁשם ליצחק ואברהם לאברהם ה' ְְְְְְְִַַָָָָָָָנתנֹו
אֹומרֹו והּוא ליעקב, יצחק מסרם ְְְְְְֲִַַָָָָֹועּתה
ּברׁשּותֹו: ׁשּיהיּו הּברכֹות לֹו מסר ּפי' ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָויברכהּו

„BÚוגׁשמּיֹות רּוחנּיֹות ּברכֹות ׁשּברכֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָירצה
ויברכהּו, ּבהעלם אמר הרּוחנּיֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּכנגד

ּבתֹוספתּוכנגד וגֹו' ל ויּתן אמר הּגׁשמּיּות ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָ
ּבחר אׁשר העליֹון עֹולם מּלבד לֹומר ְְֲִֶֶַַַָָָָוא"ו
יׂשראל זרע ּתכלית עּקר ׁשהּוא לבניו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאברהם

וכּו': הּזה ּבעֹולם לֹו יּתן ְִֵֶַָָעֹוד
„BÚהרחמים מּדת מלבד לא הּדר זה על ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹירצה

זֹו נתינה על ּתסּכים הּדין מּדת ּגם ְְִִִִֶַַַַַָָאּלא
מּדת ּגם ּפרּוׁש האלהים ל ויּתן אֹומרֹו ְְְְֱִִִֵֶַַָֹוהּוא

ֱִֹאלהים:
BÂ.כט) E„ÚÈמס יעלה לא הּמל ּכי אּולי ««¿¿ֲִֶֶֶַַַַֹ

יּמצא לזה וכּדֹומה העם, ּבין לֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹוגע
העֹולם לאּמֹות מׁשעּבדים ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻּבזמן
ּפטּורים ּתֹורה ּבעלי ׁשהם ׁשּבהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמלכים
(מ) ּכ אחר ּׁשאמר ּומה ז'), (עזרא ְֵֶֶַַַַַַָָָמהּמס

אל חֹוזר מל היה והּוא ּתעבד אחי ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹואת
עׂשו: ְֵֵָּבני

‰Â‰.לאחי יהיהגביר לא מּמׁש אחיו ּפי' ¡≈ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
אבל לֹו, ּגביר הּוא ׁשּיהיה אּלא לעבד ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָלֹו
אֹומרֹו והּוא לֹו יׁשּתחוּו אחריו ְְְֲֲִִַַַָָהּבאים

:אּמ ּבני ל ְְְְֲִִֵֶַויׁשּתחוּו
„BÚּבאמצעּות עליו מתּגּבר הּוא ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָירצה

וגֹו', ּבני לֹו יׁשּתחוּו אז הּקדׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָֹעבֹודת
ולזה לאחיו, אח יׁשּתעּבד לא זה זּולת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכי
מתרּׁשלים ׁשהיּו התרּׁשלּות ּבמעט ּכי ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָּתמצא
ח') (מ"ב ּומּיד ּתכף ה' ּבעבֹודת ְֲִִֵֵֶַַָָיׂשראל

אדֹום: ְֱִַַוּיפׁשע
EÈ‡.'וגֹו ּומברכי ארּורוגֹו' לעתיד אררי ּפי' …¬∆ְְְֲֲִֵֶֶֶָָָֹ

ּומברכי לארר, יקּום ולא מעכׁשיו ְְְְֲֵֵֶַָָָָֹהּוא
:עלי ּברכתֹו ׁשּתחּול ּכדי מּקדם הּוא ְְִִֵֶֶֶָָָָֹּברּו

ÌÚËÂּבר ולא רּבים לׁשֹון מברכים אֹומרֹו ¿««ְְְְְִִֵֵַָֹ
רּבים מאררים הזּכיר ּגם לאחד, ְְְְִִִִֶֶַַָָָאּלא
מהמאררים חלק לׁשלל נתּכּון לאחד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוארר
ּבֹו, וכּיֹוצא הּׁשילֹוני אחּיה והּוא ארּור ְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשאינֹו
ּובמברכים ּכּלם, ארּורים ולא ארּור אמר ְְְֲִִֶַַָָָָָֹֻלזה
ּברּו ּבכלל ׁשאינֹו מהמברכים יׁש ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּגם
,יבר לא ׁשּבר ׁשהגם הרׁשע ּבלעם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
ׁשהּוא אחד חלק ּבהם יׁש מברכי אמר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָולזה

ּומברכי ואמר הּנזּכר, לׁשלל ּכּלם ולא ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹֻּברּו
ׁשּיׁשנֹו מקּלל מין על לרמז וא"ו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹּבתֹוספת
ּדר על ,לבר המכּון והּוא ּברכה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּבכלל
(מוע"ק רשב"י ּבן אלעזר לר' רּבנן ְְְֶֶַָָָָָאֹומרם
ׁשעּור הּוא וזה וכּו', ּתחצד ולא ּתזרע ְְְְְִִֶֶַַֹט':)
ואֹותם ּפי' ּומברכי ארּור אררי ְְְֲֵֶֶַָָָָֹהּכתּוב
:ּברּו למברכי מכּונים הם אם ְְְְְִִִֵֶֶַָָאֹוררי

‰.ל) ‡ È‰ÈÂאֹומרֹו לׁשֹוןטעם ויהי «¿ƒ«¬∆ƒ»ְְְִַַַ
ּכּלה אׁשר על מצטערת הּתֹורה ּכי ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָצער,
ׁשּבר מצינּו ׁשהרי הּברכֹות ּכל ּבר ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא
הּברכֹות אֹותם מבר היה ואם ּכן אחר ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָלעׂשו
אדֹום: ּתקות אבדה ּכבר ליעקב ְְְְְֱֲִִַַַָָָָֹהּנׁשארֹות

È‰ÈÂ.'וגֹו יצא אֹומרֹוא צער,טעם לׁשֹון ויהי «¿ƒְְְְִַַַַַַָֹ
נתּכון יצא. יצא לֹומר ּכפל ּגם ,א אמר ְִֵַַַַַַַָָָָָֹּגם
והּוא יעקב ּביציאה מעּכב היה ׁשעדין ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻלֹומר
לסּבה אּלא ּביציאה מעט יצא א ְְְִִִֵֶַַָָָָֹאֹומרֹו
הּכתּוב ּׁשהֹודיע מה היא והּסּבה יצא, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשארעה
ּולסּבה מּצידֹו ּבא אחיו ועׂשו ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֵֵַָָָָלבּסֹוף
ורמז יצא, אֹומרֹו והּוא היציאה לגמר מהר ְְְְְִִִֵַַָָָָֹזֹו
ּבמחּתרת ּכגּנב ׁשּיּמצא יעקב ׁשחׁש הּצער ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאל
(ב"ר ורז"ל עׂשו, ּבביאת ּכׁשהרּגיׁש אביו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבפני

אחר: באפן ּדרׁשּו ְְֵֶַָֹפס"ו)



מז               

     

  §¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧
   ©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤§¬Ÿ

 ̈−̈§¦«
י••••רחו (ב"ר)ו מב ט   ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ד "רח א ר ד   " רח רא" ראְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
"ו מ מ"   וד "ו....י ••••ממ ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ

 ר  דא מדר)רא א ד א מ אחר דבר ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹ

"במ  אר ממ" אמר ו אב   א או וא   ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

רא  ר   מ מד מ   ר    ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

כ ר  רא א  א ו מ אמ  אא כמ) ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

כח) אמ מחר כר אב "בב א ד אר דרכו כ א ו"ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֻ

רא  "כר א רא אר כ ו ו מ מ א" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאמר

מד  "ר ר  רא א ד   רא א (....יי א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
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א ••••י   "אב " ד אמר וב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

" אמר אח א אא א א וכא א מ ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

"א.... י א יא••••מברכ" מרא א בב ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ארר" ררוא ר(ט כד ו(במדבר ר ח   ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָ

ח כ מברכ דמ רמ ררוא וְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ו ח רו מברכ בר ררא  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָ

 רכ   כ ר ו....יי א ְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָ
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מּטּלאכח יי ל ְְִִֶַָָָויּתן

דארעא ּומּטּובא ְְְִִַַָָָדׁשמּיא

) )וסגיּותנ"יּוסגיאּות ְְְִַ

וחמר: ֲִַָעיבּור

עממיןכט ְְְִִַָֻיפלחּנ

הוי מלּכון ל ְְְְְְֱִֵַַָָויׁשּתעּבדּון

ּבני ל ויסּגדּון לאחי ְְְְְִֵַַָָרב

ליטין יהֹון מלטטי ְְְִִִַָָאּמ

ּבריכין: יהֹון ְְְֲִִָָּומברכי

יצחקל ׁשיצי ּכד ְֲִִֵַַָָוהוה

והוה יעקב ית ְֲֲַַָָָָָֹלברכא

יעקב נפק מּפק ְְֲִַַַַֹּברם

אבּוהי יצחק אּפי ְְֲִִִֵַַָמּלות

) אתא אחּוהי נ"יועׂשו ְֲִֵָָָ

מּצידּה:)על ִֵֵַ

ּתבׁשיליןלא הּוא אף ְֲִִַַַַועבד

ואמר אבּוהי לות ְְֲֲִֵַַַָואעיל

וייכּול אּבא יקּום ְֲִֵַַָָלאבּוהי

ּדי ּבדיל דברּה ְְִִִִֵֵָמּצידא

:נפׁש ְְְִִַַָָתברכּנני

אבּוהילב יצחק לּה ְֲֲִִֵַַָואמר

ּבר אנא ואמר אּת ְְֲֲַַָָָָמן

עׂשו: ְֵָָּבּוכר

      
‰‡ÌÈ‰Ï.כח) EÏ ÔzÈÂּבתחּלת וא"ו אֹומרֹו טעם ¿ƒ∆¿»¡…ƒְְִִַַַָ

הֹוסיף ויברכהּו ואמר ׁשּקדם להיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָענין,
הּברכֹות ּפי' ּׁשּלא ּומה וגֹו', ל ויּתן לֹומר ְְְְִֵֶֶַַַָֹעֹוד
ּדר על ׁשּיכּון אּולי ּבויברכהּו, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָהרמּוזֹות
הּברכֹות ׁשּמפּתח פל"ט) (ב"ר ז"ל ְְְֵֶַַַָָאֹומרם
פי"א) (ׁשם ליצחק ואברהם לאברהם ה' ְְְְְְְִַַָָָָָָָנתנֹו
אֹומרֹו והּוא ליעקב, יצחק מסרם ְְְְְְֲִַַָָָָֹועּתה
ּברׁשּותֹו: ׁשּיהיּו הּברכֹות לֹו מסר ּפי' ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָויברכהּו

„BÚוגׁשמּיֹות רּוחנּיֹות ּברכֹות ׁשּברכֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָירצה
ויברכהּו, ּבהעלם אמר הרּוחנּיֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּכנגד

ּבתֹוספתּוכנגד וגֹו' ל ויּתן אמר הּגׁשמּיּות ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָ
ּבחר אׁשר העליֹון עֹולם מּלבד לֹומר ְְֲִֶֶַַַָָָָוא"ו
יׂשראל זרע ּתכלית עּקר ׁשהּוא לבניו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאברהם

וכּו': הּזה ּבעֹולם לֹו יּתן ְִֵֶַָָעֹוד
„BÚהרחמים מּדת מלבד לא הּדר זה על ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹירצה

זֹו נתינה על ּתסּכים הּדין מּדת ּגם ְְִִִִֶַַַַַָָאּלא
מּדת ּגם ּפרּוׁש האלהים ל ויּתן אֹומרֹו ְְְְֱִִִֵֶַַָֹוהּוא

ֱִֹאלהים:
BÂ.כט) E„ÚÈמס יעלה לא הּמל ּכי אּולי ««¿¿ֲִֶֶֶַַַַֹ

יּמצא לזה וכּדֹומה העם, ּבין לֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹוגע
העֹולם לאּמֹות מׁשעּבדים ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻּבזמן
ּפטּורים ּתֹורה ּבעלי ׁשהם ׁשּבהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמלכים
(מ) ּכ אחר ּׁשאמר ּומה ז'), (עזרא ְֵֶֶַַַַַַָָָמהּמס

אל חֹוזר מל היה והּוא ּתעבד אחי ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹואת
עׂשו: ְֵֵָּבני

‰Â‰.לאחי יהיהגביר לא מּמׁש אחיו ּפי' ¡≈ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
אבל לֹו, ּגביר הּוא ׁשּיהיה אּלא לעבד ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָלֹו
אֹומרֹו והּוא לֹו יׁשּתחוּו אחריו ְְְֲֲִִַַַָָהּבאים

:אּמ ּבני ל ְְְְֲִִֵֶַויׁשּתחוּו
„BÚּבאמצעּות עליו מתּגּבר הּוא ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָירצה

וגֹו', ּבני לֹו יׁשּתחוּו אז הּקדׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָֹעבֹודת
ולזה לאחיו, אח יׁשּתעּבד לא זה זּולת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכי
מתרּׁשלים ׁשהיּו התרּׁשלּות ּבמעט ּכי ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָּתמצא
ח') (מ"ב ּומּיד ּתכף ה' ּבעבֹודת ְֲִִֵֵֶַַָָיׂשראל

אדֹום: ְֱִַַוּיפׁשע
EÈ‡.'וגֹו ּומברכי ארּורוגֹו' לעתיד אררי ּפי' …¬∆ְְְֲֲִֵֶֶֶָָָֹ

ּומברכי לארר, יקּום ולא מעכׁשיו ְְְְֲֵֵֶַָָָָֹהּוא
:עלי ּברכתֹו ׁשּתחּול ּכדי מּקדם הּוא ְְִִֵֶֶֶָָָָֹּברּו

ÌÚËÂּבר ולא רּבים לׁשֹון מברכים אֹומרֹו ¿««ְְְְְִִֵֵַָֹ
רּבים מאררים הזּכיר ּגם לאחד, ְְְְִִִִֶֶַַָָָאּלא
מהמאררים חלק לׁשלל נתּכּון לאחד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוארר
ּבֹו, וכּיֹוצא הּׁשילֹוני אחּיה והּוא ארּור ְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשאינֹו
ּובמברכים ּכּלם, ארּורים ולא ארּור אמר ְְְֲִִֶַַָָָָָֹֻלזה
ּברּו ּבכלל ׁשאינֹו מהמברכים יׁש ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּגם
,יבר לא ׁשּבר ׁשהגם הרׁשע ּבלעם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
ׁשהּוא אחד חלק ּבהם יׁש מברכי אמר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָולזה

ּומברכי ואמר הּנזּכר, לׁשלל ּכּלם ולא ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹֻּברּו
ׁשּיׁשנֹו מקּלל מין על לרמז וא"ו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹּבתֹוספת
ּדר על ,לבר המכּון והּוא ּברכה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּבכלל
(מוע"ק רשב"י ּבן אלעזר לר' רּבנן ְְְֶֶַָָָָָאֹומרם
ׁשעּור הּוא וזה וכּו', ּתחצד ולא ּתזרע ְְְְְִִֶֶַַֹט':)
ואֹותם ּפי' ּומברכי ארּור אררי ְְְֲֵֶֶַָָָָֹהּכתּוב
:ּברּו למברכי מכּונים הם אם ְְְְְִִִֵֶֶַָָאֹוררי

‰.ל) ‡ È‰ÈÂאֹומרֹו לׁשֹוןטעם ויהי «¿ƒ«¬∆ƒ»ְְְִַַַ
ּכּלה אׁשר על מצטערת הּתֹורה ּכי ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָצער,
ׁשּבר מצינּו ׁשהרי הּברכֹות ּכל ּבר ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא
הּברכֹות אֹותם מבר היה ואם ּכן אחר ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָלעׂשו
אדֹום: ּתקות אבדה ּכבר ליעקב ְְְְְֱֲִִַַַָָָָֹהּנׁשארֹות

È‰ÈÂ.'וגֹו יצא אֹומרֹוא צער,טעם לׁשֹון ויהי «¿ƒְְְְִַַַַַַָֹ
נתּכון יצא. יצא לֹומר ּכפל ּגם ,א אמר ְִֵַַַַַַַָָָָָֹּגם
והּוא יעקב ּביציאה מעּכב היה ׁשעדין ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻלֹומר
לסּבה אּלא ּביציאה מעט יצא א ְְְִִִֵֶַַָָָָֹאֹומרֹו
הּכתּוב ּׁשהֹודיע מה היא והּסּבה יצא, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשארעה
ּולסּבה מּצידֹו ּבא אחיו ועׂשו ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֵֵַָָָָלבּסֹוף
ורמז יצא, אֹומרֹו והּוא היציאה לגמר מהר ְְְְְִִִֵַַָָָָֹזֹו
ּבמחּתרת ּכגּנב ׁשּיּמצא יעקב ׁשחׁש הּצער ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאל
(ב"ר ורז"ל עׂשו, ּבביאת ּכׁשהרּגיׁש אביו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבפני

אחר: באפן ּדרׁשּו ְְֵֶַָֹפס"ו)
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חר••••יה ראה מדר מיהה ל וה מר ְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָ

ה••••אא....מחיוחה  מ מל ל ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
יד הד הא ואא הא מי ה אה אאי אחר בר ברי.... ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

 אכ•••• מי ל י מימ ....(ב"ר)מל ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָֹֹֹ
הה ר••••ל לא לאביו יב רה אלא אמר א ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

ברכ יה לכ רכה א(ב"ר)מ....הח אר ְְְְְִִִֵֶַַָָ
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הר••••חכמה.... ְְְְִָָָ

   ©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹
    ©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦¤
    §«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´
   ¦§¨¦®©Ÿ©¾£«Ÿ¨©¬§¨¦−

§¨¨«

 רא הכ••••מ אה ימ ל(כ מאחי(ל "הכי ְְְֲֲִִִֵַָָָ
יד הא   ל בי מ רא לכ א "הְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹא
רכי י י ו א אמר חי חרד לה מאח יבְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹל
"ובי מ ו החיל חה דר ויי דל לי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
"אכרי ל אמר ל ה מה אביו ל אמר "מי ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹה
יה ר ל ברי א וחרד מר הייי כ אמר "חְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָל

"יהיה ר " ירכ לכר וכ....ב••••יכמ מר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

לי ח ימוח מירמ וי כמ וארב יארב....א•••• ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ
"ואל" מ הרה ל"(לו" אחרי רי(....הח אר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
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רב ה••••הרא א ה והא היא יבי  רכה ְְְְִִִִִֵֶָָָָ
ה  יכ ה א ברכה ל ל מה ל אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאא

מ ל מיו ביר רהרי ה בד ה אא....ה כה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אה ל••••ה  מה אב אא הא....הח אר ְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
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אחת מ••••הברכה ימ ל מ  יג)ה"א (במדבר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָ

"היא "המה "ימחג)"ה ב בל"(שמואל מה".... ְְְֲִִֵַַַַָָָ
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 האר ••••ל אילי"א (ב"ר)יו.... ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

      

ÔÂÈ ÏL ‡ÈÏËÈ‡ BÊ(לט כז, (רש"י ƒ«¿»∆»»
והרי הארץ, ׁשמּני את לעׂשו יצחק נתן אי הקׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלרׁש"י

ּומתרץ, הארץ". ּומׁשמּני . . האלקים ל "ויּתן ליעקב אמר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכבר

נכללה ולא ּבעֹולם היה לא ׁשעדין יון, ׁשל לאיטליא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשהּכּוונה

רז"ל ׁשאמרּו ּוכפי יעקב. ׁשל ב)ּבברכתֹו נו, ׁשּנׂשא(ׁשּבת ּבׁשעה : ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

איטליא וזהּו . . ּבּים קנה ונעץ ּגבריאל ירד ּפרעה ּבת את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלמה

יון. החׁשל אר ֶָָ

רּבאלג ּתוהא יצחק ְְְִִַָָָָּותוה

הּוא מן ואמר לחדא ֲֲַַַַָָעד

לי ואעיל צידא ּדצד ְְִִֵֵֵָָָדיכי

לא עד מּכּלא ֲִִַַָָָֹואכלית

ּברי אף ּוברכּתּה ְִִֵֵֵַָתיעֹול

ְֵיהי:

יתלד עׂשו ׁשמע ְֵַַָָּכד

צוחא ּוצוח אבּוהי ְְְֲִִִֵַָָּפתּגמי

לחדא עד ּומרירא ְֲִַַַָָָרּבא

אף ּברכני לאבּוהי ְֲֲִִֵַַַַָואמר

) אּבא:)לינ"יאנא ֲִַָָ

אחּולה על ֲַַַָואמר

:ּברּכת וקּביל ְְְְְְִִַָָָּבחכמתא

ׁשמּהלו קרא יאּות ְְֲֵַַָָואמר

ּתרּתין ּדנן וחּכמני ְְְְֲִֵַַַַָֹיעקב

נסיב ּבכירּותי ית ְְְִִִִֵָזמנין

ּברּכתי קּביל ּכען ְְְְִִִַַָוהא

ּלי ׁשבקּת הלא ְְֲֲִַַַָָואמר

ְְִָּברּכתא:

ואמרלז יצחק ְֲֲִֵַַַָואתיב

ל ׁשּוּתּה רב הא ְִֵֵַַָָָלעׂשו

ּכל)עּלונ"י( וית ְִַָָָ

לּה יהבית ְֲִִֵָאחֹוהי

וחמר ועיבּור ְְְֲִִַַָלעבּדין

מה הכא ול ְְְִֵָָָָסעדּתּה

ּברי: ְְִֵֶאעּביד

לאבּוהילח עׂשו ֲֲִֵַַַָואמר

ל היא חדא ְְֲֲִִָָָהברּכתא

אּבא אנא אף לי ּבר ֲִֵַַַָָָָאּבא

ּובכא: קלּה עׂשו ְֲֵֵֵַָָָוארים

אבּוהילט יצחק ְֲֲִִֵַָואתיב

מּטּובא הא לּה ֲִֵַַָָואמר

מֹותב יהא ְְְְֵַָָדארעא

מּלעּלא: דׁשמּיא ְְִִִֵַַָָָּומּטּלא

      

BÂ.לג)   BÂ ˜ÁˆÈ ÁiÂ'ב טעם «∆¡«ƒ¿»¿«»¿ַ
מּתחּלה ּכי אחד. ּבנֹוׂשא הפּכּיים ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָּדברים
ּׁשּקדם למה חׁש ּכ ואחר הרּמאּות, על ְְֶַַַַַַַָָָָָָחרד
לא קדם ּוברכהּו ארּור אררי ּבברכתֹו ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹֹואמר
ּוכׁשהתּבֹונן אחר, לאדם וחׁש וחרד הּוא מי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָידע
ּכי אֹותֹו ּבר יעקב הּוא ּכי והׂשּכיל ְְֲִִִִֵֵַַָָֹּבּדבר
לבין ׁשּבינֹו הפרׁש וידע ּבגדיו מריח ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהריח
ׁשּקדם למה חׁש ּגם הּברכֹות, על וחתם ְְְֵֶַַַַַָָָָָָעׂשו

ּברכהּו: לזה ארּור אררי ְֲִֶֶַָָָֹלֹומר
BÂ.לו) ‡˜ È ‡iÂקרא הכי מתמיּה ּפי' «…∆¬ƒ»»¿ְֲִִֵַַָָ

אּלא יּגיד לא הּׁשם ּומׁשמעּות יעקב ְְֲִֵֶַַַַָָֹֹׁשמֹו
ׁשאּלּו ּפעמים, זה עקבני והּוא אחת ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָֻעקבא
עֹוקבֹו היה עקבֹות אֹו עקבֹות ׁשמֹו ְְְֲֵָָָָֻהיה

ֲִַַּפעמים:
B‡יעקב ׁשמֹו קרא הכי הּדר זה על ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹירצה

יּגיד לא ׁשאז עקב אֹו עקבה אמר ְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹולא
על יּגיד יעקב אבל אחת עקבא על ְֲֲִֶַַַַַַָָָֹֻאּלא
[עקבֹו] (עברֹו) ּכבר עּתה עד ולזה ְְְֲֲִֶַַַָָָָָהּתמידּות

ֲִַַּפעמים:
ÁˆÈ˜.לז) ÔÚiÂמציאּות לֹו היה עדין הּנה «««ƒ¿»ְֲִִִֵַָָ

הּוא ּכי וידע ּבֹו ׁשהּכיר לצד אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָָלברכֹו
ּכי לברכֹו חׁש ליעקב ואֹויב לקללה ְְְְְֲִִֵַָָָָָֹראּוי
אררי ליעקב לֹומר ּׁשּקדם מה הפ ְֲֲֵֶֶֶַַַַָֹֹהּוא
מּלברכֹו. מעׂשו מתנּצל היה ולזה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָארּור,
לעׂשו וּיאמר וּיען הּכתּוב לֹומר ּכפל ְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹולזה
ּכן ואין לאמר אּלא אינֹו זה ׁשּמענה ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפי'

יצחק: ּבדעת האמת ְְֱִֶַַָָהּוא
‡ÂÈ.לט) ˜ÁˆÈ ÔÚiÂחזר לּמה טעם נתינת ּפי' «««ƒ¿»»ƒְִֵַַַַָָָ

נכמרּו ּכׁשּבכה אב רחמי לצד ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָלברכֹו.
ֲַָרחמיו:
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••••תא מק הא ל י ח מ ְְְְְְְְִֵֶַַַַ
מ לג)ב ח(יחזקאל ח ל מ(ו (שמות ְְְְְְְֲֶֶֶַַַַ

תבא באת ....ל  •••• ל ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ
מ(ה ל(תהלי יאל ב מל יחי יא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ק טל הת ל טלה ה תח ל ויהיה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהה
וג ....  ְֻ
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   ••••אא את א א ממ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

י י לה אה ....מי  ְְְִִֵֵַַָָָָ
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 ••••ל המה ו מה ל ה ה ....ח ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻֻ

 ••••ל להת תאח מחבה לחב האחוה ל ח ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ל ס לי ותה ייו מת אה ב הא מ גלהְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

הת ל הא חמת מיח ל ט לי מיחְְְְְְְִִִִֵַַַַַָ
יגתה....  ְֲִַָ
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••••טימ....  ֲִִָָ
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 ••••את בה ל ל ימ לה אהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
יל יל א אמ יקב ו ל י ....יו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

••••וגויה יו מי גה ואה לי יק א ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
 מ תימ אח י ותאה  זקה ה ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוח

לא הקא יב)ק ....(סוטה  ְְְְִֵֶֶַַ
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 ••••יח ....מאסי  ְְְְִִַַַַַַָ

ויתמ ּתיחי חרּב ְְְֵֵַַָָועל

ּכד ויהי ּתפלח ְִִֵַָָאחּו

ּפתּגמי על ּבנֹוהי ְְְְִִֵַַָיעּברּון

מעל נירּה ותעּדי ְְְִֵֵֵַַַָאֹוריתא

:ְַָצור

ליעקבמא ּדבבּו עׂשו ְְְֲֵַַָָֹּונטר

ברכּה ּדי ּברּכתא ְְְִִֵַָָעל

ּבלּבּה עׂשו ואמר ְֲֲִִֵֵַַָאבּוהי

דאּבא אבלי יֹומי ְְְְִֵֵֶַָיקרבּון

אחי: יעקב ית ְְֲִֶַָָֹואקטֹול

יתמב לרבקה ְְְְִִַָָָואתחּוה

רּבא ּברּה עׂשו ְְִֵֵַַָָָּפתּגמי

ּברּה ליעקב ּוקרת ְְְְֲַַַַָֹּוׁשלחת

עׂשו הא לּה ואמרת ְֲֵֵֵֶֶַָָָזעירא

:למקטל ל ּכמן ְְְְִִָָָאחּו

וקּוםמג מּני קּבל ּברי ְְְִִִֵַַּוכען

אחי לבן לות ל ְִִֵַָָָָאזיל

ְָָלחרן:

יֹומיןמד עּמּה ְִִֵֵֵותתיב

רּוגזא ּדיתּוב עד ְְִִֵַָזעירין

:ְָדאחּו

רּוגזאמה ּדיתּוב ְִַָעד

ּדי ית ויתנׁשי מּנ ְְְְִִִֵָָָדאחּו

ואׁשלח לּה ְְְֲֵֶַַָעבדּת

למה מּתּמן ְְְְִִֶַָָָואדּברּנ

יֹומא ּתרויכֹון אף ְְֵֶַַַָאתּכל

ָחד:

ליצחקמו רבקה ְְְֲִִֶֶַָָואמרת

ּבנת קדם מן ּבחּיי ְְֳִִַַַָָעקית

יעקב נסיב אם ְֲִִִַָָֹחּתאה

כאּלין חּתאה מּבנת ְְְִִִִֵַָָָאּתתא

לי למה ארעא ְְְִִַַָָמּבנת

ִַחּיים:

      

‰p‰.לאמׁשמּני ּׁשּלפניו מה אּלא לֹו אין ּפי' ƒ≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוספת ּפרּוׁש ל ויּתן ׁשאמר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹּכיעקב

ׁשּפרׁשנּו: ּוכמֹו הּנצחי עֹולם ְְְְִִִֵֶַַַָמלבד
B‚Â'.מ) ‡ ‰È‰Â 'B‚Â ÈÁ‡ ‡Âהּפרּוׁשים רּבּו ¿∆»ƒ¿¿»»«¬∆¿ִֵַַ

זה על לֹומר ׁשּנתּכּון לֹומר ואפׁשר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָּבזה.
יעבד ּכאׁשר יהיה ׁשּברכֹו הּברכֹות ׁשּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּדר
ירצה אֹו זֹו. מּמדרגה ירד וכאׁשר אחיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאת
יקּדים ואבּוד, רדּוי ּתהיה ּכאׁשר רּדּוי ְְְְֲִִִֶֶַַָָלׁשֹון
אׁש יעקב ּבית ויהיה ּתרד ּכ ואחר עּלֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹֻלפרק

ּובית ולזהוגֹו' ויכלה, א') (עֹובדיה לקׁש עׂשו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
לֹומר יׂשמחּוּדקּדק אז ּכי ׂשמחה לׁשֹון והיה ְְְְְְִִִִֵַָָָָ

הארץ: ותגל ְִֵֶַַָָָָהּׁשמים
B‡ּבעֹולם אּתה ּתׁשלט ּכאׁשר והיה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹירצה

עּלֹו ּופרקּת אּלא עליו מעלת ּתהיה ְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹֻלא
ּתמׁשל אּתה ולא ּב יׁשלט הּוא לא וגֹו' ְְְְְִִֵַַָֹֹֹֹמעל
אּלה: הּטּו עונֹות ּכ אחר ּׁשּמׁשל ּומה ֲִֵֶֶַַַַָָֹּבֹו,

B‚Â'.מא) ‡ ÈÈ ˜Èויּקבר ׁשּימּות אחר ּפי' ƒ¿¿¿≈≈∆¿ְִֵֵֶַַָָ
וחׁש אבלּות ימי ז' התחלת הּוא ְְְֲֵֵֶַַָָָׁשאז
הּמת ּכי אביו נקּבר ׁשּלא ּבעֹוד יהרגהּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

קנ"ב:) (ׁשּבת הּגֹולל ׁשּיּסתם קדם ִֵֵֵֶֶַַַָָֹידע
‰„.מב) a ÂÚּכי לֹומר הּגדל, אֹומרֹו ≈»¿»«»…ְִַַָֹ

ּבנּה לאחיו, זמם אׁשר עׂשֹות יכֹול ְְֲֲִֶַָָָָהּוא
מ קטן היֹותֹו לצד ּביכלת:הּקטן ּמּנּו ְֱִִֶֶַַָָָָֹ

. Áעׂשית אׁשר על נחמה מקּבל ּפי' ƒ¿«≈¿ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
והּברכה: הּבכֹורה לֹו ּתחזר ּובזה להרג ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָֹלֹו

בני.מג) (אבֹותועּתה ז"ל אֹומרם ּדר על ּפי' ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיתת לפני אחד יֹום וׁשּוב מ"י) ְְְִִֵֶָָפ"ב
אחד יֹום אפי' ּבחּייו ּבטּוח אדם אין ּכי ְֲִִֵֵֶַַָָָָָּופי'

אמרה לזה ּבתׁשּובה, ּתמיד יהיה ועּתהּובזה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ
והגם ּומּיד, ּתכף ועּתה ּפי' וגֹו' ּברח קּום ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָוגֹו'
ׁשּימּות אפׁשר וגֹו' יקרבּו אּלא עׂשו אמר ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
לפעל: מחׁשבּתֹו ויֹוציא ׁשעה ּבאֹותֹו ְְְְְְִִַַַָָָֹיצחק

לבן. אל ל אםּברח עׂשו נגד יעמד הּוא ּכי ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
:להרג ְְֵֵֶָיל

‰Ú‡מד) Ú  Úa 'È .'B‚Â z ‡ „Ú«¬∆»¿≈«¬…¿»««¿…»

BB‡Â ÁÈ ˜ ˆÚ ‰Á‰«≈»≈«¿»ƒ¿»∆∆≈¿ƒ»»¿¿

„BÚזה יֹועיל לא ּכי ּפי' אחי אף ׁשּוב ִִִֵֶַַָֹעד
ׁשהגם ּפי' מּמ אחי אף ׁשּוב עד אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָלבד
אֹומרֹו והּוא אּפֹו, יחרה לא לפניו ְְְְֱִֶֶֶַַָָֹׁשּיזּכירּו
וכּו', הּמעׂשה ׁשּׁשכח סימן הּוא אז ְְֲִִֶֶַַַָָָמּמ
ּכׁשּיהיה אחרי אׁשלח אני ּפי' וגֹו' ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָוׁשלחּתי

אפן: ּבׁשּום ּתבא לא אּתה אבל ְֲֵֶַָָָֹֹֹּכן
B‚Â'.מה) È ּגם ׁשּימּות יהיה לּו ּפי' «¿≈∆¿ְִֵֶֶַָ

אף הּדם ּגֹואלי ידי על אֹו יד על ְְֲֵֵַַַַָָהּוא
ּגם ּׁשּימּות ּבּמה לׁשבר מרּפא אין כן ּפי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָעל
מקּפדת אינּה ּולעֹולם אחד, ּביֹום עּמ ְְְְִֵֶֶֶַָָָהּוא

עׂשו: על ולא יעקב מיתת על ְֲִֵֶַַַַָָֹֹאּלא
B‚Â'.מו) ÈiÁa Èzˆ˜הּדבר לגּלֹות רצתה לא «¿ƒ¿««¿ְְַַָָָָֹ
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 ••••יח ....מאסי  ְְְְִִַַַַַַָ

ויתמ ּתיחי חרּב ְְְֵֵַַָָועל

ּכד ויהי ּתפלח ְִִֵַָָאחּו

ּפתּגמי על ּבנֹוהי ְְְְִִֵַַָיעּברּון

מעל נירּה ותעּדי ְְְִֵֵֵַַַָאֹוריתא

:ְַָצור

ליעקבמא ּדבבּו עׂשו ְְְֲֵַַָָֹּונטר

ברכּה ּדי ּברּכתא ְְְִִֵַָָעל

ּבלּבּה עׂשו ואמר ְֲֲִִֵֵַַָאבּוהי

דאּבא אבלי יֹומי ְְְְִֵֵֶַָיקרבּון

אחי: יעקב ית ְְֲִֶַָָֹואקטֹול

יתמב לרבקה ְְְְִִַָָָואתחּוה

רּבא ּברּה עׂשו ְְִֵֵַַָָָּפתּגמי

ּברּה ליעקב ּוקרת ְְְְֲַַַַָֹּוׁשלחת

עׂשו הא לּה ואמרת ְֲֵֵֵֶֶַָָָזעירא

:למקטל ל ּכמן ְְְְִִָָָאחּו

וקּוםמג מּני קּבל ּברי ְְְִִִֵַַּוכען

אחי לבן לות ל ְִִֵַָָָָאזיל

ְָָלחרן:

יֹומיןמד עּמּה ְִִֵֵֵותתיב

רּוגזא ּדיתּוב עד ְְִִֵַָזעירין

:ְָדאחּו

רּוגזאמה ּדיתּוב ְִַָעד

ּדי ית ויתנׁשי מּנ ְְְְִִִֵָָָדאחּו

ואׁשלח לּה ְְְֲֵֶַַָעבדּת

למה מּתּמן ְְְְִִֶַָָָואדּברּנ

יֹומא ּתרויכֹון אף ְְֵֶַַַָאתּכל

ָחד:

ליצחקמו רבקה ְְְֲִִֶֶַָָואמרת

ּבנת קדם מן ּבחּיי ְְֳִִַַַָָעקית

יעקב נסיב אם ְֲִִִַָָֹחּתאה

כאּלין חּתאה מּבנת ְְְִִִִֵַָָָאּתתא

לי למה ארעא ְְְִִַַָָמּבנת

ִַחּיים:

      

‰p‰.לאמׁשמּני ּׁשּלפניו מה אּלא לֹו אין ּפי' ƒ≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוספת ּפרּוׁש ל ויּתן ׁשאמר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹּכיעקב

ׁשּפרׁשנּו: ּוכמֹו הּנצחי עֹולם ְְְְִִִֵֶַַַָמלבד
B‚Â'.מ) ‡ ‰È‰Â 'B‚Â ÈÁ‡ ‡Âהּפרּוׁשים רּבּו ¿∆»ƒ¿¿»»«¬∆¿ִֵַַ

זה על לֹומר ׁשּנתּכּון לֹומר ואפׁשר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָּבזה.
יעבד ּכאׁשר יהיה ׁשּברכֹו הּברכֹות ׁשּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּדר
ירצה אֹו זֹו. מּמדרגה ירד וכאׁשר אחיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאת
יקּדים ואבּוד, רדּוי ּתהיה ּכאׁשר רּדּוי ְְְְֲִִִֶֶַַָָלׁשֹון
אׁש יעקב ּבית ויהיה ּתרד ּכ ואחר עּלֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹֻלפרק

ּובית ולזהוגֹו' ויכלה, א') (עֹובדיה לקׁש עׂשו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
לֹומר יׂשמחּוּדקּדק אז ּכי ׂשמחה לׁשֹון והיה ְְְְְְִִִִֵַָָָָ

הארץ: ותגל ְִֵֶַַָָָָהּׁשמים
B‡ּבעֹולם אּתה ּתׁשלט ּכאׁשר והיה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹירצה

עּלֹו ּופרקּת אּלא עליו מעלת ּתהיה ְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹֻלא
ּתמׁשל אּתה ולא ּב יׁשלט הּוא לא וגֹו' ְְְְְִִֵַַָֹֹֹֹמעל
אּלה: הּטּו עונֹות ּכ אחר ּׁשּמׁשל ּומה ֲִֵֶֶַַַַָָֹּבֹו,

B‚Â'.מא) ‡ ÈÈ ˜Èויּקבר ׁשּימּות אחר ּפי' ƒ¿¿¿≈≈∆¿ְִֵֵֶַַָָ
וחׁש אבלּות ימי ז' התחלת הּוא ְְְֲֵֵֶַַָָָׁשאז
הּמת ּכי אביו נקּבר ׁשּלא ּבעֹוד יהרגהּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

קנ"ב:) (ׁשּבת הּגֹולל ׁשּיּסתם קדם ִֵֵֵֶֶַַַָָֹידע
‰„.מב) a ÂÚּכי לֹומר הּגדל, אֹומרֹו ≈»¿»«»…ְִַַָֹ

ּבנּה לאחיו, זמם אׁשר עׂשֹות יכֹול ְְֲֲִֶַָָָָהּוא
מ קטן היֹותֹו לצד ּביכלת:הּקטן ּמּנּו ְֱִִֶֶַַָָָָֹ

. Áעׂשית אׁשר על נחמה מקּבל ּפי' ƒ¿«≈¿ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
והּברכה: הּבכֹורה לֹו ּתחזר ּובזה להרג ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָֹלֹו

בני.מג) (אבֹותועּתה ז"ל אֹומרם ּדר על ּפי' ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיתת לפני אחד יֹום וׁשּוב מ"י) ְְְִִֵֶָָפ"ב
אחד יֹום אפי' ּבחּייו ּבטּוח אדם אין ּכי ְֲִִֵֵֶַַָָָָָּופי'

אמרה לזה ּבתׁשּובה, ּתמיד יהיה ועּתהּובזה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ
והגם ּומּיד, ּתכף ועּתה ּפי' וגֹו' ּברח קּום ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָוגֹו'
ׁשּימּות אפׁשר וגֹו' יקרבּו אּלא עׂשו אמר ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
לפעל: מחׁשבּתֹו ויֹוציא ׁשעה ּבאֹותֹו ְְְְְְִִַַַָָָֹיצחק

לבן. אל ל אםּברח עׂשו נגד יעמד הּוא ּכי ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
:להרג ְְֵֵֶָיל

‰Ú‡מד) Ú  Úa 'È .'B‚Â z ‡ „Ú«¬∆»¿≈«¬…¿»««¿…»

BB‡Â ÁÈ ˜ ˆÚ ‰Á‰«≈»≈«¿»ƒ¿»∆∆≈¿ƒ»»¿¿

„BÚזה יֹועיל לא ּכי ּפי' אחי אף ׁשּוב ִִִֵֶַַָֹעד
ׁשהגם ּפי' מּמ אחי אף ׁשּוב עד אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָלבד
אֹומרֹו והּוא אּפֹו, יחרה לא לפניו ְְְְֱִֶֶֶַַָָֹׁשּיזּכירּו
וכּו', הּמעׂשה ׁשּׁשכח סימן הּוא אז ְְֲִִֶֶַַַָָָמּמ
ּכׁשּיהיה אחרי אׁשלח אני ּפי' וגֹו' ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָוׁשלחּתי

אפן: ּבׁשּום ּתבא לא אּתה אבל ְֲֵֶַָָָֹֹֹּכן
B‚Â'.מה) È ּגם ׁשּימּות יהיה לּו ּפי' «¿≈∆¿ְִֵֶֶַָ

אף הּדם ּגֹואלי ידי על אֹו יד על ְְֲֵֵַַַַָָהּוא
ּגם ּׁשּימּות ּבּמה לׁשבר מרּפא אין כן ּפי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָעל
מקּפדת אינּה ּולעֹולם אחד, ּביֹום עּמ ְְְְִֵֶֶֶַָָָהּוא

עׂשו: על ולא יעקב מיתת על ְֲִֵֶַַַַָָֹֹאּלא
B‚Â'.מו) ÈiÁa Èzˆ˜הּדבר לגּלֹות רצתה לא «¿ƒ¿««¿ְְַַָָָָֹ
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ליעקבא יצחק ְְְֲִַָָֹּוקרא

ואמר ּופּקדּה יתּה ְֲִֵֵַַַָָּוברי

מּבנת אּתתא תּסב לא ְְִִִֵַַָָלּה

ְַָּכנען:

ארםב לפּדן אּזיל ְֲִֵַַָקּום

אבּוהא ּבתּואל ְְֲֵֵָלבית

מּתּמן ל וסב ְְִִַַָָָדאּמ

אחּוהא לבן מּבנת ְְֲִִַָָָָאּתתא

:ְִָדאּמ

יתג יבר ׁשּדי ְְֵֵַַָָָואל

ּותהי ויסּגּנ ְְְְְִֵַַָָויּפׁש

ׁשבטין: ְְְִִִַלכנׁשת

ּברּכתאד ית ל ְְְִִֶָָָויּתן

עּמ ולבני ל ְְְְִִַָָָָָדאברהם

ּתֹותבּות ארע ית ְְֲֵַָָָָלמירת

לאברהם: יי יהב ְְְְִַַָָָּדי

יעקבה ית יצחק ְְֲִַַָָֹּוׁשלח

לבן לות ארם לפּדן ְְֲֲַַַַַָָָואזל

ארּמאה ּבתּואל ְֲֵַַָָּבר

אּמּה דרבקה ְְֲִִֵָָאחּוהא

ועׂשו: ְְֲֵַָֹּדיעקב

      

סּבה ואמרה רכילּות אּסּור מּׁשּום ְְְְְִִִִִָָָָליצחק
קּימה אדרּבה ליעקב ּׁשּגּלתה מה אבל ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת,
:רע ּדם על תעמד לא י"ט) (וּיקרא ְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹמצות

B‚Â'.ה) ˜ÁˆÈ ÁÏLiÂהצר לּמה לדעת צרי «ƒ¿«ƒ¿»¿ְִַַַָָָָֻ
ּומהלֹומר ּבזה, ידע לא מי רבקה אחי ְֲִִִֵֶַַַָָֹ

יעקב אם אֹומרֹו ועֹוד ּכן. אמר ׁשּבסמּו ְְְֲֵֵֶַַַָָֹּגם
יתרים: ּדברים הם ְְְִִֵֵֵָָועׂשו

ÔÎ‡ׁשּׁשלח אבינּו ליצחק טעם לתת הּכתּוב ּבא »≈ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הארמי. לבן מפרסם רׁשע לאדם צּדיק ְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻּבן
היה לא רבקה ולקח ׁשלח ׁשאברהם ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹוהגם

אמרּבתּואל ׁשּלא ועֹוד ּכלבן. ּברׁשע מפרסם ְְְְְְֵֶֶַַָָָָֹֻ
ּכן ּׁשאין מה ּבתּואל ּבת ׁשּיּקח אברהם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבפי'
לבן מּבנֹות אּׁשה ׁשּיּקח ליעקב ׁשּצּוה ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹיצחק
יצאּו ּוׁשניהם רבקה אחי אמר לזה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָהרׁשע,
צּדקת, ּבת מּלבן יצא כן ּוכמֹו הרׁשע ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּבתּואל
קדּׁשה ׁשרׁש ׁשלׁשלת יצא ׁשּלא להֹוכיח אין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻּגם
הרי ּפי' ועׂשו יעקב אם אמר לזה רׁשע. ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמאדם
ּכן ּגם רׁשע, מאב הּקדּׁשה ׁשלׁשלת ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיצתה
לא רׁשע לבן להיֹות ּכי ולֹומר להחליט ְְְְִִִֵַַָָָָֹאין

ּכרבקה: ּבנֹות מּמּנּו ְְִִֵֵֶָָיצא
LÈÂלא ׁשעדין ההם ּבּימים ּדוקא ּכי לדעת ל ¿≈ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מּמקֹום הּקדֹוׁשֹות הּנׁשמֹות ְְְְְִִַַָָנתּבררּו
קנתה ׁשם ּכי אברהם מׁשּפחת והּכרה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשבייהם
אברהם עֹולם לאֹות לּה והיה מקֹום הּקדּׁשה ְְְְַַָָָָָָָָָֻלּה
יתּגּיר אׁשר וכל ראׁשֹונים ּגרים הם ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָוׂשרה
ׂשרה, ּונקבה אברהם יּקרא זמן ּבכל ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָֻמהאּמֹות
אחד ּכי מינֹו אחר יחּפׂש הּקדּׁשה מין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
ּבזכרים הּקדּׁשה ּבנין הּׁשלם ולא אברהם ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹֻֻהיה
ולא יצחק את אּלא הֹוליד לא ּכי ְְְִִִִֵֶֶָָֹֹּובנקבֹות

הּכתּוב אמר לזה ּכי ואּולי עּמֹו. נקבֹות ְְִִִֵֶַַַָָָהֹוליד
לבּדֹו ּפי' יצחק את הֹוליד אברהם י"ט) ְְְִִֵֶַַָָָ(כ"ה
ּבנֹות לֹו היה לא יצחק כן ּוכמֹו זּוג, ּבת ְְְִֵַָָָָֹֹּבלא

ׁש ּבארץ עֹודן הּנקבֹות הּקדּׁשה ניצֹוצֹות בי,ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻ
אבדתֹו: אחר לחּזר יצחק ׁשלחֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָלזה

C‡הּקדּׁשה ׁשרׁשי ּפרחּו ּכי ׁשּקּוינּוהּו הּיֹום זה «ְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
והּכר ותפארה עז מּטה ּופרח יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻהן
נחלתֹו חבל יעקב עּמֹו ה' חלק החּיים ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאילן
מּמּטֹות אדם יּסב ולא ּבּקדׁש הּמבהקים הּנה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֻהן
נׁשאר ואם הארץ, למׁשּפחֹות יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּבני
הם הרי העּמים ּבתֹו הּקדּׁשה ְְֲִִִֵֵֵַַָָֻּמּניצֹוצי
ּגרּותם ואחר ּובאים מתאּספים לעֹולם ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּביציאתם

הם: ולנּו היּו אבּודים ּכי ְְֲִִֵֵָָָיאמנּו
ÌÚËÂקחת לבלּתי אברהם הקּפיד אׁשר הּכנעני ¿««ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָ

על ליעקב צּוה יצחק ּגם מהם אּׁשה ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹלֹו
ארּור הּוא ּכי פנ"ט) (ב"ר אמרּו רּבֹותינּו ְִֵֶַָָזה,
הם, סתּומים ודבריהם וכּו'. ּברּו אברהם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוזרע
ּכי נכֹון הּטעם עּקר מצינּו ּׁשּכתבּתי מה ְְִִִִִֶַַַַַַָָָּולפי
מּנפׁשֹות מׁשלל הּוא ּכי הּוא אברהם ׁשל ְְְֲִִֶַַָָָָֻטעמֹו
לזה ּומתעב, רע חלק ּבנֹותיו וכל ְְְְֵֶֶַַָָָָֹהּקדֹוׁשֹות
ּבֹו יּמצא לא ּכי מּמּנּו קחת לבלּתי ְְְִִִִִִִֵֶַַָֹהחליטּו
ארּור ט) (נח אֹומרֹו סֹוד והּוא קדֹוׁש, ְְַָָָָֹּדבר

הּקדּׁשה: מּמין ּבהחלט מׁשלל ּפי' ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻּכנען
‡ˆÓ˙Âעֹודם הּיֹום עד האּמֹות מּמין ּכי ¿ƒ¿»ִִִַַָָֻ

ּבצל וחסים ּגרים ּובאים ְְְְִִִִִֵֵַָָמתקּבצים
נתּגּיר ּכי קדם מימי ׁשמענּו לא אׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּקדׁש
ואּולי ּדברנּו, יּגיד וזה העּמים ּכׁשאר ּכנעני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּגר
ּכל תחּיה לא כ') (ּדברים האל יצו לזה ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּכי
נׁשמה ּכל לֹומר ודקּדק עממים מּׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָנׁשמה

ּבהם אין ּכי ּתחּיה לא למצות טעם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹלתת
ׁשם אליה ׁשּיתיחס קדֹוׁשה נפׁש ּפי' ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָנׁשמה
ּומֹואב ּכעּמֹון להחיֹותּה עליה לחּוס ְְְֲֶַַָָָָָָָנׁשמה

ְֵָוהבן:
ÈÁ‡Âצרי זאת ּכל את אֹותנּו אלהים הֹודיע ¿«¬≈ֱִִִֶַָָָֹֹ

מׁשעּבדים ּבעונֹות אנּו מּדּוע לב ְְֲִֵֵַַַָָָֹֻלתת
הּוא ׁשהּׁשעּבּוד נאמנה ׁשּידענּו אחר ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָלכנען
הּקלּפה ׁשּבתֹו הּקדּׁשה ׁשל הּניצֹוצֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻלברר
אחריו לרדת קדֹוׁש נּצֹוץ ּבהם אין ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּובּכנענים

נ אׁשר מצרים ּכי ותמצא תרֹוקנּוּבּגלּות. ְְְְְֲִִִִִֶַַָָ
לא קי"ח.) (ּפסחים ז"ל ּכאֹומרם ְְְִִֵַָָֹמהּניצֹוצֹות
ּבּה ׁשאין ּכמצּודה ׁשעׂשאּוה עד יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָיצאּו
וינּצלּו ּדכתיב ּדגים ּבּה ׁשאין וכמצּלה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּדגן
וכמבאר ׁשּמה יבֹואּו לבל ה' צּוה מצרים ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹאת
הּגלּגּולים) (ׁשער ז"ל האר"י ּבדברי ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָהּטעם
הּגלּות עצם ּכל את ׁשּנסּבל יהיה אי ּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹואם

הּקדּׁשה: ניצֹוצי ּבֹו היֹות מּבלי ְְֱִִִֵֶַַָֻהּזה
ÔÎ‡ּתֹורה (לּקּוטי ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר »≈ְְִִֵֵֶֶַָָָ

הּקדּׁשה ניצֹוצי מיני ׁשני יׁש ּכי ְְִִִִֵֵֵֵֵַָֻמּקץ)
ויֹוצאֹות יקרֹות נׁשמֹות האחת ּבּקלּפה ְְְְְְִִַַַָָָָׁשבּויים
ּוכרבקה ּוכׂשרה ּכאברהם הּלדה ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָּבאמצעּות
מּׁשכם ׁשּיצא ּתרדיֹון ּבן חנינא ר' ּוכנׁשמת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָורחל
מעּמֹון ּוכנעמה מּמֹואב ּוכרּות ּדינה ְְֲִִִֵַַָָָעם
ניצֹוץ מין הּוא והּב' וכּדֹומה. הּגר ְְְְְִִֵֶַַַֻּוכאנקלּוס
אּלא ּכלל יֹוצא ואינֹו ּבּקלּפה הּדבּוק קדּׁשה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשל
מּמּנּו לּפרד מציאּות לֹו ואין ּבּקלּפה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹמערב
על אֹו צער ידי על ליׂשראל מצר ּכאׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאּלא
נפרדת ּתהיה זה ּדבר ׁשּבאמצעּות הּכאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָידי
טעם יׁש ּומעּתה לׁשרׁשּה. וחֹוזרת ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּקדּׁשה
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 ••••ר  ו ורא לה ל ל חר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
אבו אל ב  ו אר ה תא ח ו ו צחְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
אל אל הא  והל  ת רת ו אר ה והל.... ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
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 ••••ד א אל ת אר  ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ול ד אל ת דל אא תב אחת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהא
תא ב הה דול האח בת אוה א דְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לד הה  ד  אל הר  ס  רְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָה
  צחו צח אל דל הה ה ד בְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ואה רא ל ה תו ד הר תא לדת ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָה
 ס  אל ת ב צא ו אל ח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לחר הל  ואחר ה ד בר בת  א דול הְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָה
ה ד אא ס ל לדת לפ לב בת הה לא הרְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ

רא(לא ל)ו ת  ה אררה בד ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
רא הה ס לד אה ר צא (ל ל) ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ל הה ה ל  סו ו ס את רחל לדה אר הוְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
בר ל ב ב ל    צרל ב רד ד ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הלפר אר )וב ל)ה את ל ר   ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹֹֹ
ות ס ל ל ס לדת פ ה ד בוח ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹצא
ס  הה אבו ר  הר ב א ד לְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
 ד חסר הר ה את ל אר והא ו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַָָָֹהר

 ד בר בת  הרת ל אחר דל אבל(הא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ל הר רהה ת הל  אאלא אבו ס ר א ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ולא אבו ב ר ב ד ל ד  ה ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹב
בתד ר הה   לב בת   וה דְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(ל ל)ר תר פר תס ה הל ת ל בוְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
ת הוה בת ר חד ח הה סה ה ְְֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלברה
בח סה לח החה ת הו וסת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻה
 ה ל  הה צרל רד ד אבו ר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלל
תהל בר בת  או אא  ד ד צא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא
הל  לא הרה ת בבל  רה ללד לב ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלבת
א ד ה ד ה ה ב אא  ס ר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹולא

 ר צאת(....••••תר ל רה סרצה(ה ְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָָ

להב ול בר ל ה רת ל רת ראת)ל ר א  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
תִָהרא
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‡(ט ׁשל(כח, הליכתֹו את הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש «¿»»ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

עד להֹודיע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשו

לעׂשֹות מעניין הּוא ּכאּלּו חּוץ ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻּכּמה

יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא לׂשאת הֹול הּוא ולכן לאביו, רּוח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָנחת

את להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל עׂשו וּיל" הּתֹורה מדּגיׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלכן

ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו את עׂשו הטריח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָצדקּותֹו

יׁשמעאל ּבת מחלת את לקח וׁשם ‡יׁשמעאל. Ôaּכּונתֹו – ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ∆«¿»»ַָָ

אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ׁשּלקח להראֹות ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיתה

תולדות פרשת חסלת

סימן על"ו פסוקים, ק"ו ססס

בריו ארי עׂשו ֲֲִֵֵַָָָוחזא

יתּה וׁשּלח יעקב ית ְְֲִֵַַַָָָֹיצחק

לּה למּסב ארם ְְֲִֵַַַָלפּדן

ּברי ּכד אּתתא ְִִִַַָָָמּתּמן

למימר עלֹוהי ּופּקיד ְֲִִֵֵַַָיתּה

מּבנת אּתתא תּסב ְְִִִַַָָלא

ְַָּכנען:

אבּוהיז מן יעקב ְֲֲִִִַַֹוקּביל

לפּדן ואזל אּמּה ְֲִִֵַַַַּומן

ֲָארם:

ביׁשאח ארי עׂשו ֲֲִֵֵַָָָוחזא

יצחק ּבעיני ּכנען ְְְְִֵֵַַָָּבנת

ֲִאבּוהי:

יׁשמעאלט לות עׂשו ְְֲִֵֵַַַָָואזל

ּבת מחלת ית ְֲִַַַָּונסיב

אברהם ּבר ְְִֵַַָָָיׁשמעאל

נׁשֹוהי על ּדנביֹות ְְֲִִֵַָָאחתּה

לאנּתּו: ְְִֵלּה

ס ס ס

      
ניצֹוצי ּבחינת לברר תאּוה ּכי זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלגלּות
צער ידי על אּלא נפרדת ׁשאינּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּקדּׁשה
אמר הּזה ּגלּות ועל יׂשראל. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמצטערים
לבני הּזה החל וגלת א') (עֹובדיה ְְְִֵֵֶַַַַָָָֻהּכתּוב
קראּו ׁשהּכתּוב צרפת, עד ּכנענים אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל
ּכי ח') (ּדניאל ונחליתי נהייתי מּלׁשֹון ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַָהחל
ּבאמצעּות הּוא ּביניהם הּגלּות ּתכלית ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשגת
ּכאׁשר הּגלּיֹות מּכל מׁשּנה הּוא ולזה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֻֻהּצער
אמר ולא ּכנענים אׁשר ואמר ּבעינינּו. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹראינּו
אּולי רּבים, לׁשֹון ּכנענים אמר וגם ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָּבּכנענים,
עּתה ׁשּלהיֹותם הּקדּׁשה ׁשל הּניצֹוצֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכּון
וׁשעּור ּכנענים, ּבׁשמֹו יּקראּו ּכנען קלּפת ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָּבתֹו
ׁשהּוא הזה החל ּגלת הּדר זה על ֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּכתּוב

ׁש יׂשראל ּבני לסּבת הּוא יׂשראל הםּגלּות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבֹו: ׁשהם מקֹום על ּכנענים ְֲִֵֶַַַָָעּתה

Âו) C È ÂNÚ ‡iÂּגזרה לֹו אין זה ּפסּוק ««¿≈»ƒ≈«¿ְֵֵֶָָ
היה יׁשמעאל אל עׂשו וּיל הּוא ּגזרתֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואם
רעֹות: ּכי עׂשו וּירא זה ׁשאחרי ּבּפסּוק ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמסּפיק

ÔÎ‡הליכת עׂשו ׁשּידע להֹודיע היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ואּמֹו אביו ּבמצות הל ּכי ואֹופנה ְְְְֲִִִִַַַַָָָֹיעקב
ּבׁשלחם ּברכּוהּו וגם אּׁשה קיחת למצות ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָוגם
ּבידֹו ׁשּיּמנע ׁשּידע רדפֹו לא זה לצד ּכי ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו
ּולקיחת ואם אב ּכּבּוד מצֹות לב' הֹול ְְְֱִִִֵֵַָָהיֹותֹו
(רש"י ז"ל ּכאֹומרם אליפז ׁשּׁשלח והגם ְְֱֲִִֶַַַָָָָאּׁשה
ּבּדר נֹוצח הּוא ּכי ׁשּבחן אפׁשר י"א). ְִֵֶֶֶֶַַַָָכ"ט
ּבּדר קדם אׁשר ּבנים עׂשּו אבֹות ּומעׂשה ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹליעקב

מּכחֹו אליפז ּכח ּגדֹול ּכי עׂשו וחׁשב ְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹֹליׂשראל.
ּובניו: ליעקב ּבּדר רדיפה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּבבחינת

Âח) ˙Ú È ÂNÚ ‡iÂחׁש לא ּכי הּכתּוב יּגיד ««¿≈»ƒ»¿ִִַַָָֹ
זּולת עליהםאבל הקּפדתאביו אּלאלצד ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעׂשו
נפׁשֹו ׁשאין חׁש לא הרע ּבחינת ׁשהם למה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
ׁשּלא יֹודע אּתה ּכן ּגם ּדבר ּומּמֹוצא ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמתעבתן.
לבל אּלא יצחק ּבעיני רעֹות היֹותם טעם ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָהֹועיל
אצלֹו ּכבר ׁשהיּו אֹותן לגרׁש אבל מהם ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָיֹוסיף
ׁשּמא אּלא היתה לא הרּגׁשתֹו ׁשּכל ואּולי ְְְֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלא.
מּבנֹות לֹו יהיּו אׁשר ּבנים לצד ּברכֹותיו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָיתּפּקעּו
ׁשּיתקּימּו ּכדי יׁשמעאל מּבנֹות לקח לזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכנען

מהם: לֹו ׁשּיהיּו הּבנים ּבאמצעּות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהּברכֹות
ּתֹולדת ּפרׁשת ְֲַַָָָֹחסלת
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 ••••ר  ו ורא לה ל ל חר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
אבו אל ב  ו אר ה תא ח ו ו צחְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
אל אל הא  והל  ת רת ו אר ה והל.... ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

    ©©´§¥½̈¦¬¨−§´
     §¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«

  ©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®
  ©¦©¿¤¨«£©´©

  ¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£
   §¨²©¨−̈¬§¦¨«

 ••••ד א אל ת אר  ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ול ד אל ת דל אא תב אחת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהא
תא ב הה דול האח בת אוה א דְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לד הה  ד  אל הר  ס  רְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָה
  צחו צח אל דל הה ה ד בְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ואה רא ל ה תו ד הר תא לדת ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָה
 ס  אל ת ב צא ו אל ח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לחר הל  ואחר ה ד בר בת  א דול הְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָה
ה ד אא ס ל לדת לפ לב בת הה לא הרְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ

רא(לא ל)ו ת  ה אררה בד ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
רא הה ס לד אה ר צא (ל ל) ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ל הה ה ל  סו ו ס את רחל לדה אר הוְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
בר ל ב ב ל    צרל ב רד ד ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הלפר אר )וב ל)ה את ל ר   ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹֹֹ
ות ס ל ל ס לדת פ ה ד בוח ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹצא
ס  הה אבו ר  הר ב א ד לְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
 ד חסר הר ה את ל אר והא ו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַָָָֹהר

 ד בר בת  הרת ל אחר דל אבל(הא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ל הר רהה ת הל  אאלא אבו ס ר א ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ולא אבו ב ר ב ד ל ד  ה ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹב
בתד ר הה   לב בת   וה דְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(ל ל)ר תר פר תס ה הל ת ל בוְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
ת הוה בת ר חד ח הה סה ה ְְֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלברה
בח סה לח החה ת הו וסת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻה
 ה ל  הה צרל רד ד אבו ר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלל
תהל בר בת  או אא  ד ד צא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא
הל  לא הרה ת בבל  רה ללד לב ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלבת
א ד ה ד ה ה ב אא  ס ר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹולא

 ר צאת(....••••תר ל רה סרצה(ה ְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָָ

להב ול בר ל ה רת ל רת ראת)ל ר א  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
תִָהרא

        

Ôa Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÏÁÓ ˙‡ ÁwiÂ Ï‡ÚÓLÈ Ï‡ ÂNÚ CÏiÂ«≈∆≈»∆ƒ¿»≈«ƒ«∆»¬««ƒ¿»≈∆
‡(ט ׁשל(כח, הליכתֹו את הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש «¿»»ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

עד להֹודיע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשו

לעׂשֹות מעניין הּוא ּכאּלּו חּוץ ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻּכּמה

יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא לׂשאת הֹול הּוא ולכן לאביו, רּוח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָנחת

את להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל עׂשו וּיל" הּתֹורה מדּגיׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלכן

ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו את עׂשו הטריח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָצדקּותֹו

יׁשמעאל ּבת מחלת את לקח וׁשם ‡יׁשמעאל. Ôaּכּונתֹו – ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ∆«¿»»ַָָ

אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ׁשּלקח להראֹות ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיתה

תולדות פרשת חסלת

סימן על"ו פסוקים, ק"ו ססס

בריו ארי עׂשו ֲֲִֵֵַָָָוחזא

יתּה וׁשּלח יעקב ית ְְֲִֵַַַָָָֹיצחק

לּה למּסב ארם ְְֲִֵַַַָלפּדן

ּברי ּכד אּתתא ְִִִַַָָָמּתּמן

למימר עלֹוהי ּופּקיד ְֲִִֵֵַַָיתּה

מּבנת אּתתא תּסב ְְִִִַַָָלא

ְַָּכנען:

אבּוהיז מן יעקב ְֲֲִִִַַֹוקּביל

לפּדן ואזל אּמּה ְֲִִֵַַַַּומן

ֲָארם:

ביׁשאח ארי עׂשו ֲֲִֵֵַָָָוחזא

יצחק ּבעיני ּכנען ְְְְִֵֵַַָָּבנת

ֲִאבּוהי:

יׁשמעאלט לות עׂשו ְְֲִֵֵַַַָָואזל

ּבת מחלת ית ְֲִַַַָּונסיב

אברהם ּבר ְְִֵַַָָָיׁשמעאל

נׁשֹוהי על ּדנביֹות ְְֲִִֵַָָאחתּה

לאנּתּו: ְְִֵלּה

ס ס ס

      
ניצֹוצי ּבחינת לברר תאּוה ּכי זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלגלּות
צער ידי על אּלא נפרדת ׁשאינּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּקדּׁשה
אמר הּזה ּגלּות ועל יׂשראל. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמצטערים
לבני הּזה החל וגלת א') (עֹובדיה ְְְִֵֵֶַַַַָָָֻהּכתּוב
קראּו ׁשהּכתּוב צרפת, עד ּכנענים אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל
ּכי ח') (ּדניאל ונחליתי נהייתי מּלׁשֹון ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַָהחל
ּבאמצעּות הּוא ּביניהם הּגלּות ּתכלית ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשגת
ּכאׁשר הּגלּיֹות מּכל מׁשּנה הּוא ולזה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֻֻהּצער
אמר ולא ּכנענים אׁשר ואמר ּבעינינּו. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹראינּו
אּולי רּבים, לׁשֹון ּכנענים אמר וגם ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָּבּכנענים,
עּתה ׁשּלהיֹותם הּקדּׁשה ׁשל הּניצֹוצֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכּון
וׁשעּור ּכנענים, ּבׁשמֹו יּקראּו ּכנען קלּפת ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָּבתֹו
ׁשהּוא הזה החל ּגלת הּדר זה על ֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּכתּוב

ׁש יׂשראל ּבני לסּבת הּוא יׂשראל הםּגלּות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבֹו: ׁשהם מקֹום על ּכנענים ְֲִֵֶַַַָָעּתה

Âו) C È ÂNÚ ‡iÂּגזרה לֹו אין זה ּפסּוק ««¿≈»ƒ≈«¿ְֵֵֶָָ
היה יׁשמעאל אל עׂשו וּיל הּוא ּגזרתֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואם
רעֹות: ּכי עׂשו וּירא זה ׁשאחרי ּבּפסּוק ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמסּפיק

ÔÎ‡הליכת עׂשו ׁשּידע להֹודיע היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ואּמֹו אביו ּבמצות הל ּכי ואֹופנה ְְְְֲִִִִַַַַָָָֹיעקב
ּבׁשלחם ּברכּוהּו וגם אּׁשה קיחת למצות ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָוגם
ּבידֹו ׁשּיּמנע ׁשּידע רדפֹו לא זה לצד ּכי ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו
ּולקיחת ואם אב ּכּבּוד מצֹות לב' הֹול ְְְֱִִִֵֵַָָהיֹותֹו
(רש"י ז"ל ּכאֹומרם אליפז ׁשּׁשלח והגם ְְֱֲִִֶַַַָָָָאּׁשה
ּבּדר נֹוצח הּוא ּכי ׁשּבחן אפׁשר י"א). ְִֵֶֶֶֶַַַָָכ"ט
ּבּדר קדם אׁשר ּבנים עׂשּו אבֹות ּומעׂשה ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹליעקב

מּכחֹו אליפז ּכח ּגדֹול ּכי עׂשו וחׁשב ְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹֹליׂשראל.
ּובניו: ליעקב ּבּדר רדיפה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּבבחינת

Âח) ˙Ú È ÂNÚ ‡iÂחׁש לא ּכי הּכתּוב יּגיד ««¿≈»ƒ»¿ִִַַָָֹ
זּולת עליהםאבל הקּפדתאביו אּלאלצד ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעׂשו
נפׁשֹו ׁשאין חׁש לא הרע ּבחינת ׁשהם למה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
ׁשּלא יֹודע אּתה ּכן ּגם ּדבר ּומּמֹוצא ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמתעבתן.
לבל אּלא יצחק ּבעיני רעֹות היֹותם טעם ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָהֹועיל
אצלֹו ּכבר ׁשהיּו אֹותן לגרׁש אבל מהם ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָיֹוסיף
ׁשּמא אּלא היתה לא הרּגׁשתֹו ׁשּכל ואּולי ְְְֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלא.
מּבנֹות לֹו יהיּו אׁשר ּבנים לצד ּברכֹותיו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָיתּפּקעּו
ׁשּיתקּימּו ּכדי יׁשמעאל מּבנֹות לקח לזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכנען

מהם: לֹו ׁשּיהיּו הּבנים ּבאמצעּות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהּברכֹות
ּתֹולדת ּפרׁשת ְֲַַָָָֹחסלת
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לשבוע פרשת תולדות תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ג מרחשון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב  

יום רביעי - כ"ו מרחשון
פרק קיט מפסוק צז 

עד סוף הפרק 

יום שני - כ"ד מרחשון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום חמישי - כ"ז מרחשון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה מרחשון
פרק קיט מפסוק א

עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח מרחשון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט מרחשון
מפרק קמ עד סוף פרק קמד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
בתקפה  )כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...
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מרחשון כ"ג ראשון יום
אגרתכט          
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.43   ."ובכ"מ פקודי ר"פ לקו"ת בארוכה א.44."ראה נ, ח.45.פסחים ו, ואילך46.ואתחנן ב לד, מנחות ראה
מקומות. 47.ובכו"כ   ."פוסקים ובשאר הי"ד פ"ג תפילין הל' רמב"ם 48."ראה   

מקומות". בשאר 49."כהפי'   ."שצ"ל:50."כהציץ שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין אפשר" בדרך ותיקונים ב"הערות
ח). טז, ראה ג"כ וראה י. כ, (יתרו מלאכה" כל תעשה ובכ"מ.51."לא שם) (ובגמרא במשנה א עג, שבת הי"ב.52.ראה פכ"ד שבת הל' רמב"ם
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כד.53. ה"א.54.כג, פכ"א שבת הלכות פד.55.לרמב"ם ע' כאן התניא לספר הגהות ה"ה.56.לקוטי פ"ז ח.57.סנהדרין א, 58.משלי

אביך" "מוסר נקראת שבכתב דתורה פ"ד ח"א יונה" "כנפי בספר אבל פה, שבעל תורה נקראת ד"אמך" שם בזהר ב. רעו, לזח"ב בהשמטות
אמך". "תורת - שבע"פ ב.59.ותורה מה, ח.60.נדה ו, ב.61.שה"ש לה, זרה עבודה יב. פ"ו, שהש"ר אליהו").62.ראה "פתח (בהקדמת ב יד,
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כד.53. ה"א.54.כג, פכ"א שבת הלכות פד.55.לרמב"ם ע' כאן התניא לספר הגהות ה"ה.56.לקוטי פ"ז ח.57.סנהדרין א, 58.משלי

אביך" "מוסר נקראת שבכתב דתורה פ"ד ח"א יונה" "כנפי בספר אבל פה, שבעל תורה נקראת ד"אמך" שם בזהר ב. רעו, לזח"ב בהשמטות
אמך". "תורת - שבע"פ ב.59.ותורה מה, ח.60.נדה ו, ב.61.שה"ש לה, זרה עבודה יב. פ"ו, שהש"ר אליהו").62.ראה "פתח (בהקדמת ב יד,



נו             

מרחשון כ"ד שני יום
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ב.1. ו, י.2.ברכות נ, ה"א.3.ישעי' פ"א פאה ירושלמי ב. ט, סר"ג.4.ב"ב יו"ד כו.5.שו"ע י, א' שמואל - הכתוב לשון ברכות6.ע"פ
א. מט"ו.7.נד, פ"ג לאבות פיה"מ

             

מרחשון כ"ה שלישי יום
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ב.8. ט, בתרא א.9.בבא רכה, מי"ב.10.זח"ב פ"ד ב.11.ס"י רכ, זח"ג ה.12.ראה ז, השירים ג.13.שיר קמה, תהלים - הכתוב 14.ל'

יג. קמה, תהלים - הכתוב י.15.ל' ז, יז.16.דניאל י, 1.ישעי'   ."כג לא, למשלי 2."מצו"ד  
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מרחשון כ"ה שלישי יום
אגרתלא           

          
        

         
         

    
  

   
   

    
   

   
  
  
   
  
  
   
   
  
  

  
 
   

      
        

        
      

        
         

       
        

      

        
         

        
         

  
   

  
   

   
 

  
   

 
  

   
   

    
    
    
   
   
    
  

         
        

       
         

       
         

        
     

     

           

           

    

    

   

   

  

   

         

         

         
         
   
   
   

  
  

  
         

           

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

 

 

      
        

      
      

       
       

         
      

      
       

      
        

      
       

  

    
    

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ב.8. ט, בתרא א.9.בבא רכה, מי"ב.10.זח"ב פ"ד ב.11.ס"י רכ, זח"ג ה.12.ראה ז, השירים ג.13.שיר קמה, תהלים - הכתוב 14.ל'

יג. קמה, תהלים - הכתוב י.15.ל' ז, יז.16.דניאל י, 1.ישעי'   ."כג לא, למשלי 2."מצו"ד  



נח             

        
        

     
          

   
    

   
  

  
  

   
   

   
   
   

    
  

   
   
   
  
    

    
   
  

    
    

   
   

     
    
   
   

           
        

          
          

        
      

        
        

      
         

       
         

         
        

          
          

   
  

  
  
   
   
  

 
 

   
   

  
  

  
  

 
    

   
   
   
   
  
   
  
  
   
  
  

    
        

        
       
         
         

         
        

       
        

        
     

        

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

 
      
       

       
        

       
        

      
         

      
       

       
       

        
      

        
       
       

       
       

       
     

      
      

     
       

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

:‡"ËÈÏ˘."בארוכה עיי"ש הגידים".3."תכ"ה "ע"י שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" א.4.ב"לוח יז, כו.5.זח"ג עג, 6.תהלים

ח. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.תרומה "‡ " ."ובכ"מ פמ"א ח"א] [תניא ז.8."ראה פ"ח, ב"ר א. פ"ב, רבה רות משנה9.ראה א' פרק

             

מרחשון כ"ו רביעי יום
אגרתלב           

        
         

       
          

  
  

   
    
   
    
  
   
    
    
  
 
   
   
  
  

   
   

         
        

         
       

           
         

         
       

         
       

       
         

        
       
 
  
  
    

   
     

   
 
  

    
   
  

  
   

    
   

 
   

        
        

        
         

       
         
         
           
           

         

         

        

         

          

         

          

          

           

        

        

  

          

       

          

           

         

          

         

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

 
       

      
       
       

      
      
       
        

     
        

     
         
        

      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

יד.10.ז'. א, ט.11.יחזקאל כט, ב.12.נצבים ט, ב.13.יומא כט, מגילה



נט              

מרחשון כ"ו רביעי יום
אגרתלב           

        
         

       
          

  
  

   
    
   
    
  
   
    
    
  
 
   
   
  
  

   
   

         
        

         
       

           
         

         
       

         
       

       
         

        
       
 
  
  
    

   
     

   
 
  

    
   
  

  
   

    
   

 
   

        
        

        
         

       
         
         
           
           

         

         

        

         

          

         

          

          

           

        

        

  

          

       

          

           

         

          

         

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

 
       

      
       
       

      
      
       
        

     
        

     
         
        

      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

יד.10.ז'. א, ט.11.יחזקאל כט, ב.12.נצבים ט, ב.13.יומא כט, מגילה



ס             

       

           
        

         
   
   
  
   
   
   
   
   
  

   
    

   
   
  
   
  
   
   
    
    
    
   
   

           
         
           

          
          

      
        

       
       

         
       

        
          
        

      
        
       

          
        

       
         

   
   
   

 
 

   
   

  
    

    
  
   
    
    
   
  

  
    
   
  
 

    
   
        

        
         

           
          

         
          

      
          

         
         

         
          

          
         

        
         

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

יא.1. לג, ב.2.ברכה כב, ה.3.פסחים ד, טז.4.פרק ב, עמוס רפ"ד.5.ע"פ ח.6.אבות לב, ישעי' - הכתוב ל' א.7.ע"ד ט, תהלים8.ב"ב
ג. טו"ב.9.קיא, סימן הקודש כט.10.אגרת כג, פנ"ג.11.ירמי' ח"א אליהו").12.תניא ("פתח בהקדמה אלקינו"13.תקו"ז הוא "אתה בפיוט

דר"ה. שמו"ע 14.שבתפלת   ."עיי"ש ס"ג מאגה"ק ב.15."ולהעיר מט, יב.16.סוכה י, הושע

             

         
       

       
        

    
  
  

   
 

  
   

  
   
  
   
    
   
  
  
 
  

   
    
 

    
    

  
   

         
        

       
        
         
        
             
         
         

       
         

     
       

          
      

        

        
          

        
       

   
  

  
  
   

  
    

   
   

 
  

   
 

  
    

     
  

 
 
  
  
   
   

   
      

         
     

       
         
          
       
         

       
         

       
         

        
         

        
     

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

יד.17. פה, א.18.תהלים נד, ד.19.ברכות קכה, תהלים



סי              

         
       

       
        

    
  
  

   
 

  
   

  
   
  
   
    
   
  
  
 
  

   
    
 

    
    

  
   

         
        

       
        
         
        
             
         
         

       
         

     
       

          
      

        

        
          

        
       

   
  

  
  
   

  
    

   
   

 
  

   
 

  
    

     
  

 
 
  
  
   
   

   
      

         
     

       
         
          
       
         

       
         

       
         

        
         

        
     

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

יד.17. פה, א.18.תהלים נד, ד.19.ברכות קכה, תהלים



סב             

מרחשון כ"ז חמישי יום
קונטרסאחרון          

    
       

         

            

    

   

     

    

  

    

    

    

   

         

         

           

          

            

           

         

        

        
         

          
         

          
          
           
          
          
             
           
            
          
         

         
        

        
        
      
        
          

          
         
      
        
   
   
   
  
   
   
   
   
    
          
       

          
          

     
         

        
          

      
         
          

      
        
         

       
          
        
       
        

       
         

      
         
         

         
        

        
      

       

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

    
   

     
     

       
      

       

1

2

3

4

5

6

7

.1   ."'ראה' (לא) פי"א.2."נישט היחודים בשם 3.ר"ח      
.13 הערה מ פרק לעיל גם וראה נג". ר"ס יו"ד שו"ע וט"ז בב"ח אגפי' דניטלו דין גפי', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה עשרה4.:

פכ"ב. ח"ג דין חקור מאמר ש"פ.5.מאמרות ונציא דפוס

             

       
         
        

     
 

   
   

   
  
  
   
   

  
      

        
       
        
        

        
       

          
        

        
        

         
        

        
         
         

          
    

         
           

         
           

        
          

       
          
           
           
          

          
            
        

         
 
   

 
 
 
   
  
   
   
          
          
            
          
        
        
          

        
          
            
         
          
        
          
        
         

   
      
       
           

          
       

         
           
           
        
         
         

          

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

 
      

       
       

       
        

1

2

3

4

5

ה"אצילות"6. מעולם למטה מתפשטת אינה שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או
ו"מקרא" ב"יצירה", זה - משנה לומד הוא ואם ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה" שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז -
אלא ב"אצילות" הם שכולם שם, שאומר וכפי שם. בהגה"ה ה"תניא" ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב"עשיה", -

˙ÂË˘Ù˙‰‰בזה הביאור וכפי בלבד, האצילות בעולם מתפשטת וקבלה בריאה, עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של
א'. עמוד בתחילת י"ז דף אור" ˘7Ë.ב"תורה Â  ˙‰המסומן בזח"ג פ"מ, (בח"א בכ"מ כי וצ"ע באתהלך. גם הוא "כן

ועוד) וכת"י".שם בדפוסים וצ"ע יג.8.. נח, ישעי'



סג              

       
         
        

     
 

   
   

   
  
  
   
   

  
      

        
       
        
        

        
       

          
        

        
        

         
        

        
         
         

          
    

         
           

         
           

        
          

       
          
           
           
          

          
            
        

         
 
   

 
 
 
   
  
   
   
          
          
            
          
        
        
          

        
          
            
         
          
        
          
        
         

   
      
       
           

          
       

         
           
           
        
         
         

          

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

 
      

       
       

       
        

1

2

3

4

5

ה"אצילות"6. מעולם למטה מתפשטת אינה שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או
ו"מקרא" ב"יצירה", זה - משנה לומד הוא ואם ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה" שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז -
אלא ב"אצילות" הם שכולם שם, שאומר וכפי שם. בהגה"ה ה"תניא" ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב"עשיה", -

˙ÂË˘Ù˙‰‰בזה הביאור וכפי בלבד, האצילות בעולם מתפשטת וקבלה בריאה, עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של
א'. עמוד בתחילת י"ז דף אור" ˘7Ë.ב"תורה Â  ˙‰המסומן בזח"ג פ"מ, (בח"א בכ"מ כי וצ"ע באתהלך. גם הוא "כן

ועוד) וכת"י".שם בדפוסים וצ"ע יג.8.. נח, ישעי'



סד             

       
      

        
      

   
  
  

   
   
    

  
  

  
   

    
   

  
  
   

  
  
 
 


 

        
          

        
        

          
        

       
         

           
         
           
           

           
        

       
           

          
         

       
         

          
        

         
          

  
    
     
   
    
    

  
   

   
    

     
     
   
   

   
    

  
 

    
   
   

             
        

           
           

          
         

        
      

         
        

      
        

         
         

        
           

       
        

           
          

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

 
     

       
      

       
     

         
      

      
       

      
        
        

       
      

       
       

    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.9   הדרגות כל כולל - מח' והבי': "הרהור". ולפעמים "מח'" לפעמים פל"ח) (וח"א כו' הקורא איך להבין "בד"ה
באותיות (2 לדבר, איך (1 שמחשב הרהור: מש"כ שבמח', מח' - להרהור) (בנוגע בפרט - או סי"ט) אגה"ק סוף (ראה אושבמח'

."'חזקי ר' פתח כו' להבין סד"ה בתחלתו ביאוה"ז ראה ב).10.. (כה, ת"י

             

מרחשון כ"ח שישי יום
קונטרסאחרון          

         
         
        
            

        

         
         
         
         

       

           
           

   
  
  
  
  
  
     
   

   
  
  
  
   
    
  

        
          
           

      
         
          
         
          
        
          
       
        

       
         

        
       

          
         

         
          

        

          
      

  
    
  
   
    
  
   
   
  
   
   

 
   

  
 

      
           

       
         

        
        

       
       

        
          

            
           

       
         

        
         

         
          
          
         

       

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

 
       

       
       
        
        
       
      
        
     
       
       
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.1   ."פמ"א ח"א א.2."ראה סה, סנהדרין



סה              
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סו             
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א.1. קסט, ב. קסח,
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א.1. קסט, ב. קסח,
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א.1. קסט, ב. קסח,

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים אין פעטערבורג, 
תר"ג, פאר זיין אנטקעגענשטעלען זיך דער פָאדערונג פון דער מלוכה וועגען שינוים בחנוך וכו'. 
דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך מרידה במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: 
מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, ָאבער מורד במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז 

גרעסער?

ת  דּותֹו ִלְדִריׁשַ ְגַלל ִהְתַנּגְ ֶפֶטְרּבּוְרג, תר"ג, ּבִ ִנים ּבְ ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ַמח ֶצֶדק" ּבַ ַעם ָאְסרּו ֶאת ַה"ּצֶ ִים ּפַ ּתַ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ
ְלכּות  ּמַ ַמח ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ יב ַה"ּצֶ ְלכּות? ֵהׁשִ ּמַ ר: זֹו ֲהֵרי ְמִריָדה ּבַ ָאלֹו ַהּשַׂ ִחּנּוְך ְוכּו'. ׁשְ ּנּוִיים ּבְ ְלכּות אֹודֹות ׁשִ ַהּמַ

דֹול יֹוֵתר? ן ּגָ ֶנֶפׁש. ָמה ִאם ּכֵ ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ַחּיָ

היום יום . . . 



היום יום . . . סח

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י טֹוב ַעל ַחְסּדֹו ִאּתֹו  ֵרְך ּכִ ּנּו, ּוְלהֹודֹות ַלה' ִיְתּבָ ה ִמּמֶ הּוא ְלַמּטָ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ
ִעּמֹו. –

ד  ָעה טֹוָבה ְלִהְתַלּמֵ ן לֹו ּדֵ ּתֵ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ ּנּו, ּוְלִהְתַחּנֵ הּוא ְלַמְעָלה ִמּמֶ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ִמּמֶ

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

השגחה העליונה בריינגט יעדען אין זיין וואוינָארט צוליב חיזוק היהדות והרבצת התורה.
ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ֵמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ
ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ר  ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו ּוְבַמֲעלֹות ַעְצמֹו. ְוַכֲאׁשֶ ית ּבְ ָרה ֲאִמּתִ ַהּכָ ִריִכים ָלַדַעת ַמהּות ַעְצמֹו, ּבְ ּצְ י הּוא ׁשֶ ֶרְך ָהֲאִמּתִ ַהּדֶ
ְלַבד. ֲאָנחֹות ּבִ ֹפַעל, ְוֹלא ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבַ ֲעבֹוָדה ּבְ ָנם ּבַ יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות – ְלַתּקְ

ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הה"מ והרה"ק 
הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט השי"ת דיך הָאלט הָאבען, 
טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי מקרב א אידען, וועט השי"ת דיר מקרב 

זיין.

יד  ּגִ ָהיּו ֵמֲחִסיֵדי ָהַרב ַהּמַ ְקֵני ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ִמּזִ אִתי ְלִליָאְזָנא ָמָצאִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ר:  ִוי ֵמהָאְמִלי ִסּפֵ י ַאְייִזיק ַהּלֵ ַרּבִ
פּוַמְייהּו ]ְוָהיּו ִרִגיִלים לֹוַמר[: "ֱאהֹוב ְיהּוִדי, ה'  ָלא ּבְ דֹוׁש ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק, ַוֲהָוה ַמְרּגְ ְוָהַרב ַהּקָ

ֵרְך ְיָקֶרְבָך". ֵרְך ֵייִטיב ְלָך. ָקֵרב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ה טֹוָבה ִליהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ֵרְך ֹיאַהְבָך. ֲעׂשֵ ִיְתּבָ



סט היום יום . . . 

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ָרִטית,  ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ְבָרִאים ְלִמיֵניֶהם ֵהם ּבְ נּועֹות ַהּנִ ָרֵטי ּתְ ָכל ּפְ ְלַבד ּדְ ֹלא זֹו ּבִ ָרִטית הּוא, ּדְ ָחה ּפְ ּגָ ִעְנַין ַהַהׁשְ
ַנת  ּוָ ָלִלי ִלְכָללּות ּכַ ל ִנְבָרא ֵיׁש ָלּה ַיַחס ּכְ ָרִטית ׁשֶ ְתנּוָעה ּפְ א עֹוד ֹזאת ּדִ ְבָרא ְוִקּיּומֹו, ֶאּלָ ְוִהיא ִהיא ַחּיּות ַהּנִ

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ סֹוד ַהּבְ ָנה ָהֶעְליֹוָנה ּבְ ּוָ ְלָמה ּכַ ָרִטּיֹות... ִנׁשְ ֻעּלֹות ַהּפְ ל ַהּפְ ְבֵצרּוף ְוִאחּוד ּכָ ִריָאה... ּדִ ַהּבְ
ר  ִריָאה, ִמין ַהְמַדּבֵ ַנת ַהּבְ ּוָ ָלַמת ּכַ ָרִטית ְונֹוַגַעת ְלַהׁשְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ָאה ּבְ ב ּבָ נּוַעת ֵעׂשֶ ְוִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם: ּוַמה ִאם ּתְ

ה. ה ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל ַאַחת ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ּבִ

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ַחת רּוַח  ֶזה, ְוֹגֶדל ַהּנַ ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ֶדל ַהּזְ ֵאר ּגֹ י ּבָ ִצּבּור, ֵאין ּדֵ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ה ּבַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקְ
ִבים, א(,  ים" )ֹקֶבץ ִמְכּתָ ַרּבִ ים ּבְ ִהּלִ ַנת ֲאִמיַרת ּתְ ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ִסְפֵרי ֹקֶדׁש, ְוֶאֶפס ָקֵצהּו ּבְ ְמֹבָאר ּבְ ל ַמְעָלה ּכַ ׁשֶ
ְנכֹוָנה  ְבִריאּות  ּבִ ִיְחיּו,  ֲעֵליֶהם  ה'  ּוְבנֹוֵתיֶכם,  ֵניֶכם  ּבְ יֶכם  ְנׁשֵ ם  ַאּתֶ ְרכּו  ְתּבָ ּתִ ֹזאת  ּוִבְגַלל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶכם  ְוַאׁשְ
ֵני  ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ְחיּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ּוְבַפְרָנָסה ּבְ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ

            

ה'תשע"א חשון כ"ג ראשון יום     

        


"שעשה מברך ישראל, לעם נסים נעשו בו מקום שרואה מי
העם לכל נעשה שהנס בתנאי זאת, הזה". במקום לאבותינו נסים
השבטים למקצת ואפילו למקצתו רק נעשה אם אבל לרובו, או

מברכים אין א)– ריח, סי' או"ח .(שו"ע
שבט שגם כאן, הרמב"ם דברי עם זו הלכה מתאימה איך

'קהל'? קרוי בודד
טמאי הקהל רוב כאשר רק כי אומרת ההלכה נוספת: תמיהה

טומאה מתוך פסח קרבן מביאים ה"א)מתים, פ"ז, פסח קרבן .(רמב"ם
יקריב לא שנטמא בודד שבט מדוע – 'קהל' קרוי שבט כל ואם

בטומאה? הוא אף

לומר: ויש
בית-דין של הוראה שגגת לענין רק כ'קהל' מוגדר אחד שבט
אמרה שהתורה כיון – חטאת להקריב צריך שבט שכל –

הקהל". "והקריבו במפורש
נלמד בטומאה פסח קרבן מקריב שציבור הדין כן שאין מה
לפסח נדחה 'איש' – טמא" יהיה כי "איש הפסוק לשון מדיוק
"קהל", הביטוי כאן הוזכר לא נדחה. טמאים 'ציבור' ואין שני,

להקריב. יכול אינו שנטמא יחיד שבט ובמילא
ההגדרה בו נאמרה שלא מאחר הנסים: בברכת הדין הוא
נעשה אם וגם פסח, לקרבן הנס ברכת את לדמות יש 'קהל',
ואין ישראל לכלל שנעשה כנס דינו אין עדיין שלם לשבט הנס

עליו. מברכים
      

ה'תשע"א חשון כ"ד שני יום    

       
         

    
על "איש למנות מהקב"ה משה בקשת את המתאר בפסוק

ואשר לפניהם יבא ואשר לפניהם יצא "אשר כתוב: העדה"
להם אין אשר כּצאן ה' עדת תהיה ולא יביאם; ואשר יוציאם

יז)רועה" כז, .(במדבר
עמוקות' ה'מגלה א)ופירש יצא(אופן "אשר הלשון שכפל



ע            

יוציאם "ואשר כך: אחר ומיד לפניהם", יבוא ואשר לפניהם
שני ישראל לבני שיהיו מה' ביקש שמשה משמעו יביאם" ואשר
לפניהם יצא אשר העדה על אחד איש "דהיינו מנהיגים,
זה ועל כו'". בתורה יוציאם אשר אחד ואיש כו', במלחמה
ואב"ד מלך שיהיה יהושע אותם... ינהג "שאחד הקב"ה השיב
שכן מנמק עמוקות' וה'מגלה בתורה". שלהם וחכם ישראל של
אחד דבר כי אחד... בכתר שישתמשו מלכים לב' אפשר "אי

דברים". שני ולא לדור
המלך הבאים, בדורות מדוע קושי: מתעורר זה שלפי אלא

שונים? מנהיגים שני היו ישראל" של ו"אב"ד בישראל
והביאור:

בשררת העליונה במעלה הוא הסנהדרין ש"נשיא הגם
כז)התורה" כב, שמות של(רמב"ן נשיאותו לדרגת מגיע הוא אין

רק ולא אלוקיו", ה' אלא גביו על ש"אין הוא מלך גדר כי מלך

במלכותו" ממנו למעלה א)ש"אין י, השליט(הוריות הוא אלא
אחד. רק הוא מלך כי היחידי,

ואחד משבעים אחד הוא זאת, לעומת בסנהדרין, הנשיא
מהנשיאות לגמרי שונה שלו הנשיאות כן ואם הסנהדרין, חברי
ביחס שלא העם", כל מעל ("גבוה אחר מגדר שהיא המלך של
למלכותו סתירה לא כלל היא בסנהדרין הנשיאות ולכן, אליהם).

אחד. בכתר שמשתמשים מלכים" "שני כאן ואין המלך, של
לידי באה בתורה שלהם הנשיאות ויהושע במשה אמנם
קיבל ש"משה בכך אלא) הסנהדרין, ראשי שהיו בכך (לא ביטוי
אכן היא בתורה נשיאות וכזו ליהושע". ומסרה מסיני תורה
של ואב"ד המלך תפקידי היו ואילו מלך, של הנשיאות בדרגת

לש ניתנים מלכיםישראל שני בבחינת זה היה שונים אנשים ני
אחד. בכתר

    

ה'תשע"א חשון כ"ה שלישי יום   

       
             

     
קרבן להביא עליו עשיר הנודר שאם זו הלכה ולכאורה,
בהלכות הרמב"ם לדברי סותרת עני, הוא שהמצורע אף עשיר,

הקרבנות ה"ט)מעשה יולדת(פי"ד או זה מצורע קרבן "האומר :
קרבן הנודר מביא עניים היולדת או מצורע אותו היה אם עלי, זו
הקובע? הוא עצמו המצורע של מצבו אופן שבכל היינו עני",

לבאר: ויש
אחר, אדם עבור אשם קרבן להביא שניתן הקובעת בהלכה

פרטים: שני יש
מצד א) או חטאת עלי 'הרי שהאומר למרות :

להביא עצמו על מקבל הוא כאשר הרי כלום, בדבריו אין אשם'
חל. נדרו בכך, המחויב אחר של חטאתו

מצד המצורע,ב) על חל הקרבן שחיוב למרות :

עליו. לכפר ובכך קרבנו את להביא אחר יכול
ההלכות: שתי בין ההבדל וזה

לדיני בהמשך אמורה ההלכה הקרבנות מעשה בהלכות
את לקיים הנודר על החיוב מצד היינו שבקרבנות, ונדבות נדרים
שהרי המצורע, מצב לפי שהולכים הרמב"ם פוסק ולכן נדרו,

'קרבן הוא עצמו על שקיבל החיוב המצורע ואם עלי',
עשיר. קרבן להביא עצמו על קיבל לא הנודר עני,

דיני אודות מדובר כפרה מחוסרי בהלכות אך ,
עשיר קרבן להביא עליו עשיר הנודר שאם הרמב"ם כותב ולכן
זולתו ידי על אדם של הכפרה הבאת כי עני, המצורע אם גם
הנודר יכול ולכן בזה, זה ישראל כל של ערבות מדין נובעת
חייב עצמו הוא כאילו זולתו, של החיוב את עצמו על לקבל
הישג לפי קרבן להביא עליו המחויב, נעשה שהוא וכיון בכך,

המצורע. של מצבו לפי ולא ידו
    

ה'תשע"א חשון כ"ו רביעי יום     

         
          
          

      
לעשה הניתק לאו על לוקים שאין מבואר הרמב"ם מדברי
אינו שבה שהלאו בתמורה ולכן ללאו, שווה העשה כאשר רק
אינו העשה ואילו בלאו עוברים הממירים כל (כי לעשה שווה

הלאו. את מנתק העשה אין – בכולם) קיים
פסח קרבן בהלכות הי"א)והנה, שהמותיר(פ"י הרמב"ם כתב

ממנו תותירו ("ולא תעשה בלא עובר הבוקר עד הפסח מבשר
("והנותר לעשה ניתק הלאו כי לוקה, אינו אבל בוקר") עד

תשרופו"). באש ממנו..
אבן' ה'טורי בני)והקשה ד"ה ב, טז, הרמב"ם(חגיגה דברי לפי :

מדוע שווים, שניהם אם אלא הלאו את מנתק אינו שהעשה כאן

פטורה אך הלאו על מוזהרת אשה והרי לעשה ניתק הלאו בנותר
כי גרמא, שהזמן עשה מצוות בהיותה הנותר שריפת של מהעשה
שווים? והעשה הלאו שאין ונמצא בלילה, קדשים שורפים אין

ומתרץ:
גרמ שהזמן עשה 'מצוות כעבורההגדרה אם רק נאמרה א'

וכדומה לולב סוכה מצוות כמו לגמרי, חיובה בטל המצוה זמן
הנותר שריפת מצוות אבל כך, אחר ולא החג בימי רק שהם
שורפים שאין ומה אותה, קיימו לא עוד כל עומדת במקומה
החיוב היום כשיאיר אך זמנית, הפסקה אלא אינו בלילה נותר
גרמא' שהזמן עשה 'מצוות אינה הנותר שריפת ולכן יחזור.

הימנה. פטורות שנשים
לוקים אין הפסח בשר השארת שעל הרמב"ם דברי ומדויקים
מצווה האשה הנותר שריפת על שהרי לעשה, ניתק הלאו כי

שווים. אכן והעשה שהלאו ונמצא

            

ה'תשע"א חשון ז"ך חמישי יום מהלך מת

          
   

התוספות כתבו טומאה מקבל אינו שהנפל הדבר (ב"בבטעם

עכו"ם) ד"ה א אינוכ, והנפל אדם, אלא טומאה מקבל חי בעל שאין
נקרא אינו שמת (כשם אדם חיות לו ואין הואיל אדם נקרא

"אדם").
רש"י מת".(שם)אך ולא חי לא – כאבן הוא "שהרי כתב

אינה חי' 'שאינו נפשך: ממה ביאור, צריכים הדברים ולכאורה,
הטומאה, אבות אבי הוא המת שהרי טומאה קבלת לאי סיבה

טומאה. מקבל חי אדם שהרי לכך טעם אינו מת' ו'שאינו
מקבל ואינו כאבן הוא "הרי שכתב הרמב"ם מדברי אמנם,
משום אלא החיות העדר משום הטעם שאין למדנו טומאה",
טומאה בהם ששייכת מצמחים האבן וחלוקה כאבן, שנחשב

טומאה. מקבלת אינה לעולם אבן משא"כ עץ, כלי כגון
באפיו, חיים שנשמת גוף הוא הנפל הרי לבאר: יש ועדיין
להחשב חלקו יגרע ומדוע זמן, לאורך לחיות עומד שאינו אלא

הצומח? ממדרגת פחות
שבה השכלית' 'נפש נעדר הנפל כי קיבלו שחז"ל אלא
ואף כבעל-חי. בלבד חיונית' 'נפש בו ויש האדם מתייחד
שעיקר האדם הרי בלבד, החיונית בנפש 'חי' נחשב שבעל-חי
השכלית הנפש כאשר השכלית, הנפש לשם היא גופו בריאת
שיש מצומח גרוע הוא ובזה חיים, נחשבים אינם חייו בו, חסרה
את לו שאין הנפל ואילו גזעו'), 'ימות (כנאמר מסויימת חיות
דוממת כאבן דינו חי, הוא שכעת אף הרי נברא שלשמה החיות

טומאה. מקבלת שאינה
      

ה'תשע"א חשון כ"ח שישי יום בטומאה בנגיעה וריחוק קירוב

       
           
         
            
מפרש תתחטאו" בחלל נוגע וכל נפש הורג "כל הפסוק על
הכתוב טומאה המקבל בדבר בהורג אומר מאיר "רבי רש"י:
כאילו המת, בחבורי אדם מטמא שהכלי הכתוב ולמדך מדבר.
לומר: תלמוד והרגו, חץ בו זרק אפילו יכול או עצמו, במת נוגע
חיבורו, ידי על נוגע מה לנוגע, הורג מקיש בחלל. הנוגע וכל

חיבורו". ידי על הורג אף
דברים עולים הרמב"ם דברי עם רש"י דברי את כשמשווים
כאפשרות נוקט רש"י אחת: מרכזית נקודה ובהם מופלאים,
במת, שנגע החץ זריקת בגלל יטמא אדם והרג חץ שהזורק
כ'הווה-אמינא', אפילו עולה אינו הדבר הרמב"ם אצל ואילו
נטמא והרג.. חץ ירה שזה דעתך על תעלה "וכי כותב: אלא

ימים...". שבעת

להבין: ויש
הנוגע ולמה ההלכה, פי על זו לסברה מקום אין באמת מדוע
לא המת את שהורג חץ הזורק ואילו יטמא, במת שנגע בכלי

יטמא?
היינו 'גרמא' ל'גרמי': 'גרמא' בין ההבדל פי על יובן והביאור
פעולת בין בזמן) או (במקום ריחוק שישנו באופן שנגרם נזק
שהנזק היינו 'גרמי' ואילו חייב), לא (והמזיק בפועל לנזק המזיק

חייב). (והמזיק האדם לפעולת וזמן) (מקום בקירוב נעשה
חיבור הוא במת שנגע בכלי נגיעה של ה'חיבור' כאן, ואף
"זרק ואילו טמא. ולכן במת) שנגע בכלי (נגיעה המת עם קרוב

ל מביא שהכוח חץ" "כאילובו אינו מקום, בהפסק במת נגיעה
טמא. אינו חיבור כאן שאין וכיון עצמו" במת נוגע

מן אינה בחיבורין טומאה הרמב"ם שלשיטת ובמיוחד
תטמא שהרגה החץ שזריקת לומר מקום אין וממילא התורה,

הזורק. את
    

ה'תשע"א חשון כ"ט קודש שבת האוהל? חלל את מודדים איך

         
          

          
בין התורה, מן צדדיו מכל מטמא צדדיו מכל סתום קבר

עליו מאהיל אם ובין בגגו או בכתליו הט"ו)בנגיעה פ"ב .(לעיל
טפח לפחות הוא עליו המאהיל לגג המת בין החלל כאשר וזאת,
ש"בוקעת רצוצה טומאה זוהי מכך, פחות טפח. בגובה טפח על

לצדדים. מתפשטת ואינה ויורדת" בוקעת ועולה,
הראב"ד ה"א)וכתב ובפי"ב בין(כאן לטפח שהכוונה

בין ולא שעליה, ממעטתלגג שביניהם הטומאה כי לגג,
צריך סתום' 'קבר הרמב"ם לדעת גם האם ומסתפק החלל. את
בטפח די שמא או הטומאה, מן ומדידתו טפח חלל בו שיהא

החלל. את ממעטת הטומאה ואין לגג מהקרקע
הרמב"ם מלשון דייק משנה' ה"ו)וה'כסף של(בפי"ב "ארונות

כסוי בין יש אם אלא כקבר, אינן המת את בהם שמניחין עץ
לטפחהארון הכוונה לדעתו שגם חוצץ", טפח גובה

פנוי. טפח חלל וצריך מהמת
טפח בחלל שדי הרמב"ם בשיטת נקט מבריסק הגר"ח אך
הטומאה בפני ויחצוץ אהל שיהיה כדי שעליה לגג הקרקע בין
לצדדים), הטומאה את המביא סתום" "קבר זהו כן אם (אלא
הטומאה את 'ביטל' אם אבל החלל, את ממעטת אינה והטומאה
'טומאה כאן ויש החלל, את ממעטת היא הרי שם ומשאירה
הטומאה בפני חוצץ המת שארון הרמב"ם שכתב ומה רצוצה'.
משום זה הרי לכיסוי, המת בין פנוי טפח חלל בו יש אם רק



עי             

ה'תשע"א חשון ז"ך חמישי יום מהלך מת

          
   

התוספות כתבו טומאה מקבל אינו שהנפל הדבר (ב"בבטעם

עכו"ם) ד"ה א אינוכ, והנפל אדם, אלא טומאה מקבל חי בעל שאין
נקרא אינו שמת (כשם אדם חיות לו ואין הואיל אדם נקרא

"אדם").
רש"י מת".(שם)אך ולא חי לא – כאבן הוא "שהרי כתב

אינה חי' 'שאינו נפשך: ממה ביאור, צריכים הדברים ולכאורה,
הטומאה, אבות אבי הוא המת שהרי טומאה קבלת לאי סיבה

טומאה. מקבל חי אדם שהרי לכך טעם אינו מת' ו'שאינו
מקבל ואינו כאבן הוא "הרי שכתב הרמב"ם מדברי אמנם,
משום אלא החיות העדר משום הטעם שאין למדנו טומאה",
טומאה בהם ששייכת מצמחים האבן וחלוקה כאבן, שנחשב

טומאה. מקבלת אינה לעולם אבן משא"כ עץ, כלי כגון
באפיו, חיים שנשמת גוף הוא הנפל הרי לבאר: יש ועדיין
להחשב חלקו יגרע ומדוע זמן, לאורך לחיות עומד שאינו אלא

הצומח? ממדרגת פחות
שבה השכלית' 'נפש נעדר הנפל כי קיבלו שחז"ל אלא
ואף כבעל-חי. בלבד חיונית' 'נפש בו ויש האדם מתייחד
שעיקר האדם הרי בלבד, החיונית בנפש 'חי' נחשב שבעל-חי
השכלית הנפש כאשר השכלית, הנפש לשם היא גופו בריאת
שיש מצומח גרוע הוא ובזה חיים, נחשבים אינם חייו בו, חסרה
את לו שאין הנפל ואילו גזעו'), 'ימות (כנאמר מסויימת חיות
דוממת כאבן דינו חי, הוא שכעת אף הרי נברא שלשמה החיות

טומאה. מקבלת שאינה
      

ה'תשע"א חשון כ"ח שישי יום בטומאה בנגיעה וריחוק קירוב

       
           
         
            
מפרש תתחטאו" בחלל נוגע וכל נפש הורג "כל הפסוק על
הכתוב טומאה המקבל בדבר בהורג אומר מאיר "רבי רש"י:
כאילו המת, בחבורי אדם מטמא שהכלי הכתוב ולמדך מדבר.
לומר: תלמוד והרגו, חץ בו זרק אפילו יכול או עצמו, במת נוגע
חיבורו, ידי על נוגע מה לנוגע, הורג מקיש בחלל. הנוגע וכל

חיבורו". ידי על הורג אף
דברים עולים הרמב"ם דברי עם רש"י דברי את כשמשווים
כאפשרות נוקט רש"י אחת: מרכזית נקודה ובהם מופלאים,
במת, שנגע החץ זריקת בגלל יטמא אדם והרג חץ שהזורק
כ'הווה-אמינא', אפילו עולה אינו הדבר הרמב"ם אצל ואילו
נטמא והרג.. חץ ירה שזה דעתך על תעלה "וכי כותב: אלא

ימים...". שבעת

להבין: ויש
הנוגע ולמה ההלכה, פי על זו לסברה מקום אין באמת מדוע
לא המת את שהורג חץ הזורק ואילו יטמא, במת שנגע בכלי

יטמא?
היינו 'גרמא' ל'גרמי': 'גרמא' בין ההבדל פי על יובן והביאור
פעולת בין בזמן) או (במקום ריחוק שישנו באופן שנגרם נזק
שהנזק היינו 'גרמי' ואילו חייב), לא (והמזיק בפועל לנזק המזיק

חייב). (והמזיק האדם לפעולת וזמן) (מקום בקירוב נעשה
חיבור הוא במת שנגע בכלי נגיעה של ה'חיבור' כאן, ואף
"זרק ואילו טמא. ולכן במת) שנגע בכלי (נגיעה המת עם קרוב

ל מביא שהכוח חץ" "כאילובו אינו מקום, בהפסק במת נגיעה
טמא. אינו חיבור כאן שאין וכיון עצמו" במת נוגע

מן אינה בחיבורין טומאה הרמב"ם שלשיטת ובמיוחד
תטמא שהרגה החץ שזריקת לומר מקום אין וממילא התורה,

הזורק. את
    

ה'תשע"א חשון כ"ט קודש שבת האוהל? חלל את מודדים איך

         
          

          
בין התורה, מן צדדיו מכל מטמא צדדיו מכל סתום קבר

עליו מאהיל אם ובין בגגו או בכתליו הט"ו)בנגיעה פ"ב .(לעיל
טפח לפחות הוא עליו המאהיל לגג המת בין החלל כאשר וזאת,
ש"בוקעת רצוצה טומאה זוהי מכך, פחות טפח. בגובה טפח על

לצדדים. מתפשטת ואינה ויורדת" בוקעת ועולה,
הראב"ד ה"א)וכתב ובפי"ב בין(כאן לטפח שהכוונה

בין ולא שעליה, ממעטתלגג שביניהם הטומאה כי לגג,
צריך סתום' 'קבר הרמב"ם לדעת גם האם ומסתפק החלל. את
בטפח די שמא או הטומאה, מן ומדידתו טפח חלל בו שיהא

החלל. את ממעטת הטומאה ואין לגג מהקרקע
הרמב"ם מלשון דייק משנה' ה"ו)וה'כסף של(בפי"ב "ארונות

כסוי בין יש אם אלא כקבר, אינן המת את בהם שמניחין עץ
לטפחהארון הכוונה לדעתו שגם חוצץ", טפח גובה

פנוי. טפח חלל וצריך מהמת
טפח בחלל שדי הרמב"ם בשיטת נקט מבריסק הגר"ח אך
הטומאה בפני ויחצוץ אהל שיהיה כדי שעליה לגג הקרקע בין
לצדדים), הטומאה את המביא סתום" "קבר זהו כן אם (אלא
הטומאה את 'ביטל' אם אבל החלל, את ממעטת אינה והטומאה
'טומאה כאן ויש החלל, את ממעטת היא הרי שם ומשאירה
הטומאה בפני חוצץ המת שארון הרמב"ם שכתב ומה רצוצה'.
משום זה הרי לכיסוי, המת בין פנוי טפח חלל בו יש אם רק

המשך באמוד גכ
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ה'תשע"א מרחשון כ"ג ראשון יום

 
  

חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ׁשגגּו2קבּועה1ּכל אם , ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָ
הּגדֹול ּדין העם3ּבית וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו 4ּבהֹוראה ְְְְְִִֵַַָָָָָָ

הֹוראתן על סֹומכין והם העם ועּׂשּו ּכ5ּבהֹוראתן ואחר , ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָ
חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית קרּבן6נֹודע להביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבהֹוראה ׁשגגתן על הן7חּטאת עּׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבין ּכלל ּדין ּבית עּׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעּׂשה; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבעצמן

ּבלבד הֹוראתן על אּלא עּׂשּו, לא ּבין העם8עּׂשּו ּוׁשאר . ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
הּקרּבן מן ׁשּתלּו9ּפטּורין מּפני העֹוּׂשין, ׁשהם ּפי על ואף , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדין אם10ּבבית זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה . ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
והֹורּו ׁשגגּו זרה וּׂשעיר11ּבעבֹודה לעֹולה ּפר מביאין - ְְְְְֲִִִַַָָָָָָ

וׁשבט ׁשבט מּכל ּבפרׁשת12לחּטאת האמּור הּוא זה וקרּבן . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
לׁשגגה נעּׂשתה העדה מעיני אם והיה ׁשּנאמר: ,ל .13ׁשלח ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
מדּבר הּוא זרה עבֹודה ׁשּבׁשגגת למדּו, הּׁשמּועה .14מּפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשגגּו קבּועה חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָואם
האמּור וזהּו חּטאת. ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהֹורּו
יׁשּגּו יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: וּיקרא, .15ּבפרׁשת ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבעבֹודה ּבהֹוראה הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנמצאת
ּפרים עּׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - ּוׁשנים16זרה עֹולֹות ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ

נכנס דמן ׁשהרי נּׂשרפֹות, והם חּטאֹות. ּׂשעירים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָעּׂשר
ּבׁשאר17לפנים ואם זרה. עבֹודה ּׂשעירי הּנקראין והם . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָ

והן חּטאֹות. ּפרים עּׂשר ׁשנים מביאין - ׁשגגּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמצֹות
לפנים18נּׂשרפֹות נכנס ׁשּדמם מּפני נקרא19, מהן ּפר וכל . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר צּבּור. ׁשל ּדבר העלם ּכל20ּפר - הּקהל והקריבּו : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
קהל קרּוי וׁשבט ׁשבט וכל וקהל; וּיעמד21קהל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

יהּודה ּבקהל ׁשּבארץ22יהֹוׁשפט יּׂשראל ּכל ׁשעּׂשּו ּבין . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליה" שווה בגזירה שם) (בגמרא זאת ולמדו חטאת". ושגגתו כרת שזדונו בדבר שיורו עד חייבין ביתֿדין "אין ח. הוריות משנה
יח) יח, (שם עריות בפרשת ונאמר עליה", חטאו אשר החטאת "ונודעה יד) ד, (ויקרא ביתֿדין הוראת בשגגת נאמר עליה", -
שזדונו דבר כאן אף חטאת, ושגגתו כרת שזדונו דבר להלן מה בחייה", עליה ערוותה לגלות לצרור תקח לא אחותה אל "ואשה
אחרת שווה בגזירה (שם) נלמדה כאן, כתובה שאינה פיהם על העם ועשה דין בית שהורו זרה עבודה ושגגת חטאת, ושגגתו כרת
הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (שם אחרים באיסורים הוראה בשגגת כאן נאמר מעיני", - "מעיני -
כרת שזדונו בדבר כאן מה לשגגה", נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר זרה בעבודה הוראה בשגגת ונאמר וגו'",
ונישוק חיבוק יצאו חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר אלא חייבין אין זרה, עבודה בשגגת אף למעלה, כמבואר חטאת, ושגגתו
שבאשם משום פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם ועשו וודאי אשם עליו שחייבין בדבר להתיר דין בית הורו ואם כרת. בהן שאין

נפש. בכלל אינם וביתֿדין "ונפש" א) ה, (שם נאמר חייביםוודאי דין בית אין ויורד, עולה קרבן עליו שחייבים דבר אבל
ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא דין בית של בחטאת נאמר שווה: בגזירה שם) (בגמרא כן ולמדו שגגתם. על קרבן להביא
בחטאת - ביחיד שנאמרה "ואשם" מה - ואשם" וגו' תחטא אחת נפש "ואם כז) (שם, יחיד של בחטאת ונאמר ואשמו", וגו' ישגו

קבועה. בחטאת - דין בבית שנאמר "ואשמו" אף ואחד.קבועה, שבעים העם.של רוב אבלכלומר, דין, בית של
עצמו. בפני חטאת קרבן מהעם ואחד אחד כל חייב להתירו, הורו הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם תולים בהלכהאם להלן

שבט לכל להביא חייבים דין שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה כן ואם פר, מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו
משנה). (כסף דין בית בשביל מביא ושבט שבט שכל או שוגגיןושבט, הקהל כל ועשו שוגגין דין בית "הורו ד: שם משנה

פר". דין) (בית ממהמביאין זאת ולמדו פטורים, שהם - הקהל רוב עשו ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות
והוראה בקהל תלוי שמעשה הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת ועשו הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם (שם) שנאמר

חייבים. דין שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו שאם גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. כלומר,תלוייה
יחיד. קרבן ואחד אחד כל מלהביא מביאיםפטורים דין בית שהרי פטורין, יהיו מעשה בשגגת שעשו צבור רוב "יכול ב: שם

שם]". רש"י - פטורים [והם [בהוראה] פר ורגלים.עליהם ידים פישוט בלי זרה לעבודה לכרוע יהודהשמותר כרבי
פרים י"ב מביאין זרה ובעבודה פרים, י"ב שבטים י"ב מביאין פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם ד: שם במשנה

שעירים. לחטאת".וי"ב אחד עזים ושעיר וגו' לעולה אחד בקר בן פר העדה כל "וכי"ועשו כב) (שם, שנאמר לפי
המצוות כל כנגד שקולה שהיא מצוה היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו

כולה) התורה בכל ככופר בה המודה (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הקהלהווי והקריבו וגו' ועשו הקהל מעיני דבר "ונעלם
וגו'". לחטאת בקר בן זה.פר לדבר לא אבל נחלה, לעניין אלא נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה להזותואפרים

כדין דינן הקהל, חטאות שהן לפי אלא נותן הוא ולהיכן דמן נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל הפרוכת על
וכו'". ולשריפה דמים למתן בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם אלפר הפר את "והוציא כא) (שם, שנאמר

אותו". ושרף למחנה אהלמחוץ אל צבור) של דבר העלם (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז) (שם, שנאמר כמו
תשרף". באש תאכל, לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג): ו, (שם נאמר ועוד כלומר,מועד"

ושבט. שבט מכל להביא חייבין כך קרבן.משום להביא ושבט שבט כל חייב שבטיםלפיכך שני שגם הרי וירושלים.
עמים", לקהל ונתתיך והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד) מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין) (=יהודה
שני שגם הקודם מהפסוק למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב שיהיו בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי -

             
  

אף23יּׂשראל יּׂשראל רב ׁשעּׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ּדין ּבית ּפי על ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּׁשבטים מנין מעּוט ׁשהן ּפי הּׁשבטים24על רב ׁשעּׂשּו ּבין , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

יּׂשראל ּכל מעּוט ׁשהן ּפי על ּכל25אף ּכמנין מביאין - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
וּׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ׁשבט לכל ּפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשבטים,

אּלּו ׁשאף וׁשבט, ׁשבט מביאין26לכל חטאּו ידי27ׁשּלא על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּקהל28החֹוטאים רב והּוא ּבלבד אחד ׁשבט עּׂשה אפּלּו .29 ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

זר ּובעבֹודה ּפרים, עּׂשר ׁשנים מביאין הּצּבּור ּכל הרי ה- ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּׂשעירים. עּׂשר ּוׁשנים ּפרים עּׂשר ְְְִִִֵֵָָָָָׁשנים

ׁשגגּו לא אֹו ּבהֹוראה ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין 30ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּתלּוי ּבאׁשם חּיבין אינן ׁשּנאמר31- ;32- החּטאת ונֹודעה : ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

בּקרּבן יתחּיבּו ּכ ואחר ׁשּתּודע ּבּמה33עד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּפיהם על העֹוּׂשים ואּלּו חּיבין ּדין ׁשּבית אמּורים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּכׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; ּבהֹוראה34ׁשבעים ויהיּו35עּמהן ; ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ
להֹוראה ראּויין רּבן36כּלן אֹו ּכּלן ויטעּו ׁשהֹורּו37; זה ּבדבר ְְְְְִִֶֶָָָָָָָֻֻֻ

לעּׂשֹות אּתם מּתרין לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו וכן38ּבֹו; , ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻ
אּתם מּתרים לאחרים: אמרּו אם ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאּלּו

רּבֹו39לעּׂשֹות אֹו הּקהל ּכל ויעּׂשּו ּפיהם40; ויהיּו41על ; ְְְֲֲִִֶַַַַָָָֻ
ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם על ׁשֹוגגים ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהעֹוּׂשים

ּכל42הֹורּו ׁשּיעקרּו לא מקצת, ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ;ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
להם43הּגּוף ּוכׁשּיּודע ּבֹו44; ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל גּופֹו ידעּו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

חּיבין45ּבׁשגגה ּדין ּבית ׁשהיּו הּוא המארעים אּלּו ּבכל . ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּכל אחת חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על והעֹוּׂשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּקרּבן

מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - הּדרכים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָאּלּו
ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת מביא מעּׂשה ועּׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשגג

  
ּבית יּפטרּו - ׁשּבארנּו הּדרכים מּכל אחת חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד

מן אחד ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוּׂשים? ויתחּיבּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָּדין
מקֹומם אנׁשי ואכלּוהּו מּתר, הּקבה ׁשחלב להם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּׁשבטים
מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהם ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָעל
ׁשּדם הּגדֹול ּדין ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּטאת
מהן אחד ׁשהיה אֹו עּמהן, יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻהּלב
ממזר אֹו גר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ממּנה להיֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאינֹו
על העם ועּׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ּבנים ראה ׁשּלא אֹו זקן ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב דם ואכלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפיהם
מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמביא
יׁשּגּו יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ּבבית ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
ואם ׁשּנאמר להֹוראה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻוגֹומר.
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּכעינים. להם ׁשּיהיּו עד - העדה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמעיני
ּכּלן - נפׁשֹות ּבדיני האמּורה העדה מה העדה; ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָֻוׁשפטּו
ׁשּיהיּו עד - זֹו ּבׁשגגה האמּורה עדה אף להֹוראה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָראּויין
ׁשּטעּו מהן אחד וידע הֹורּו, אם וכן להֹוראה. ראּויין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכּלן
הרי - והּתירּו הּמּתירים עליו ורּבּו אּתם, טֹועים להם: ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָואמר
להביא חּיב ּפיהם על ׁשעּׂשה מי וכל ּפטּורין, ּדין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבית
יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: ׁשגגתֹו; על קבּועה ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נקרא אחד ששבט הרי "קהל", נקרא לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש צריך כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים
ישראל"."קהל". ארץ בני אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין חמשהש"אין אנשי כשמספר כלומר,

השבטים. שבעת אנשי ממספר גדול יותר הוא שבטיםשבטים שישה "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון כרבי
(במדבר שנאמר ממה (שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על אף השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם
שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו) (שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע העדה", מעיני אם "והיה כד) טו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או קהל של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו, (שרובו רובו או כולו

.השבטים.קרבן.ידם על בקרבן ומתחייבים החוטאים השבטים אחרי נגררים הם להוכלומר, "איבעיא שם:
נגררים אחד, בשבט אף כי שם הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול דין בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט
אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל, רוב הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור בקרבן, להתחייב השבטים שאר

השבטים. שאר את התירו,גורר איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן, של ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד גם ומשיחשהרי חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה

פטורין". דין צבור.ובית באשםבקרבן אבל חטאתם, להם שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה לא כלומר,
אחר. מפסוק ללמוד הוצרכו החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי,

.שבסנהדרין שםמופלא ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא יהיה לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:
קרבן. חייבין דין בית אין ההוראה) בשגגת להוראה(=עמהם ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין בין היו אם אבל

פטורין. -בית שתקו והיתר רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין הסובר יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם
מה אחד להם אמר אם אבל חייבין, פטורים.דין דין בית - אתם, טועים ולאן: אתם" "מותרים רק להם אמרו אם אבל

הוראתם. עדיין נגמרה שלא פטורים, הם "לעשות", גם לומר ההוראההוסיפו ישמע רובו או הקהל שכל צורך אין כלומר,
בית כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל לארץ חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם ביתֿדין מפי
דין בית לחייב לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם על העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין

רובובקרבן. לן קיימא כולה התורה בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל ועשו דין בית "הורו ד: שם משנה
הגדול.ככולו. דין בית של ההיתר בהוראת מעשיהם את תולים הם שחשבוכלומר, אלא טעו, דין שבית ידעו אם אבל

ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על לסמוך מצוה כן פי על שאף
מקרבן. ופטורים מזידין, הם הרי עשו, בדברזאת הטועה שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך רבינו [והשמיט

הגוף"]. כל שיעקרו לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא כן ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש
.ששגגוונודעה" יד) ד, (ויקרא לומר תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו רבנן "תנו ה. שם ברייתא



עג              
  

אף23יּׂשראל יּׂשראל רב ׁשעּׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ּדין ּבית ּפי על ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּׁשבטים מנין מעּוט ׁשהן ּפי הּׁשבטים24על רב ׁשעּׂשּו ּבין , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

יּׂשראל ּכל מעּוט ׁשהן ּפי על ּכל25אף ּכמנין מביאין - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
וּׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ׁשבט לכל ּפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשבטים,

אּלּו ׁשאף וׁשבט, ׁשבט מביאין26לכל חטאּו ידי27ׁשּלא על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּקהל28החֹוטאים רב והּוא ּבלבד אחד ׁשבט עּׂשה אפּלּו .29 ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

זר ּובעבֹודה ּפרים, עּׂשר ׁשנים מביאין הּצּבּור ּכל הרי ה- ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּׂשעירים. עּׂשר ּוׁשנים ּפרים עּׂשר ְְְִִִֵֵָָָָָׁשנים

ׁשגגּו לא אֹו ּבהֹוראה ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין 30ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּתלּוי ּבאׁשם חּיבין אינן ׁשּנאמר31- ;32- החּטאת ונֹודעה : ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

בּקרּבן יתחּיבּו ּכ ואחר ׁשּתּודע ּבּמה33עד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּפיהם על העֹוּׂשים ואּלּו חּיבין ּדין ׁשּבית אמּורים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּכׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; ּבהֹוראה34ׁשבעים ויהיּו35עּמהן ; ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ
להֹוראה ראּויין רּבן36כּלן אֹו ּכּלן ויטעּו ׁשהֹורּו37; זה ּבדבר ְְְְְִִֶֶָָָָָָָֻֻֻ

לעּׂשֹות אּתם מּתרין לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו וכן38ּבֹו; , ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻ
אּתם מּתרים לאחרים: אמרּו אם ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאּלּו

רּבֹו39לעּׂשֹות אֹו הּקהל ּכל ויעּׂשּו ּפיהם40; ויהיּו41על ; ְְְֲֲִִֶַַַַָָָֻ
ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם על ׁשֹוגגים ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהעֹוּׂשים

ּכל42הֹורּו ׁשּיעקרּו לא מקצת, ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ;ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
להם43הּגּוף ּוכׁשּיּודע ּבֹו44; ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל גּופֹו ידעּו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

חּיבין45ּבׁשגגה ּדין ּבית ׁשהיּו הּוא המארעים אּלּו ּבכל . ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּכל אחת חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על והעֹוּׂשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּקרּבן

מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - הּדרכים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָאּלּו
ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת מביא מעּׂשה ועּׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשגג

  
ּבית יּפטרּו - ׁשּבארנּו הּדרכים מּכל אחת חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד

מן אחד ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוּׂשים? ויתחּיבּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָּדין
מקֹומם אנׁשי ואכלּוהּו מּתר, הּקבה ׁשחלב להם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּׁשבטים
מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהם ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָעל
ׁשּדם הּגדֹול ּדין ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּטאת
מהן אחד ׁשהיה אֹו עּמהן, יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻהּלב
ממזר אֹו גר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ממּנה להיֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאינֹו
על העם ועּׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ּבנים ראה ׁשּלא אֹו זקן ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב דם ואכלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפיהם
מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמביא
יׁשּגּו יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ּבבית ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
ואם ׁשּנאמר להֹוראה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻוגֹומר.
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּכעינים. להם ׁשּיהיּו עד - העדה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמעיני
ּכּלן - נפׁשֹות ּבדיני האמּורה העדה מה העדה; ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָֻוׁשפטּו
ׁשּיהיּו עד - זֹו ּבׁשגגה האמּורה עדה אף להֹוראה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָראּויין
ׁשּטעּו מהן אחד וידע הֹורּו, אם וכן להֹוראה. ראּויין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכּלן
הרי - והּתירּו הּמּתירים עליו ורּבּו אּתם, טֹועים להם: ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָואמר
להביא חּיב ּפיהם על ׁשעּׂשה מי וכל ּפטּורין, ּדין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבית
יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: ׁשגגתֹו; על קבּועה ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נקרא אחד ששבט הרי "קהל", נקרא לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש צריך כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים
ישראל"."קהל". ארץ בני אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין חמשהש"אין אנשי כשמספר כלומר,

השבטים. שבעת אנשי ממספר גדול יותר הוא שבטיםשבטים שישה "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון כרבי
(במדבר שנאמר ממה (שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על אף השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם
שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו) (שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע העדה", מעיני אם "והיה כד) טו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או קהל של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו, (שרובו רובו או כולו

.השבטים.קרבן.ידם על בקרבן ומתחייבים החוטאים השבטים אחרי נגררים הם להוכלומר, "איבעיא שם:
נגררים אחד, בשבט אף כי שם הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול דין בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט
אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל, רוב הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור בקרבן, להתחייב השבטים שאר

השבטים. שאר את התירו,גורר איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן, של ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד גם ומשיחשהרי חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה

פטורין". דין צבור.ובית באשםבקרבן אבל חטאתם, להם שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה לא כלומר,
אחר. מפסוק ללמוד הוצרכו החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי,

.שבסנהדרין שםמופלא ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא יהיה לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:
קרבן. חייבין דין בית אין ההוראה) בשגגת להוראה(=עמהם ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין בין היו אם אבל

פטורין. -בית שתקו והיתר רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין הסובר יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם
מה אחד להם אמר אם אבל חייבין, פטורים.דין דין בית - אתם, טועים ולאן: אתם" "מותרים רק להם אמרו אם אבל

הוראתם. עדיין נגמרה שלא פטורים, הם "לעשות", גם לומר ההוראההוסיפו ישמע רובו או הקהל שכל צורך אין כלומר,
בית כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל לארץ חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם ביתֿדין מפי
דין בית לחייב לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם על העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין

רובובקרבן. לן קיימא כולה התורה בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל ועשו דין בית "הורו ד: שם משנה
הגדול.ככולו. דין בית של ההיתר בהוראת מעשיהם את תולים הם שחשבוכלומר, אלא טעו, דין שבית ידעו אם אבל

ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על לסמוך מצוה כן פי על שאף
מקרבן. ופטורים מזידין, הם הרי עשו, בדברזאת הטועה שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך רבינו [והשמיט

הגוף"]. כל שיעקרו לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא כן ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש
.ששגגוונודעה" יד) ד, (ויקרא לומר תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו רבנן "תנו ה. שם ברייתא



עד             
  

אֹו הּסנהדרין מן אחד ידע הּסנהדרין. ּכל ׁשּיׁשּגּו עד - ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָיׁשּגּו
ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל וׁשתקּו, הּמּתירין ׁשּטעּו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹמעּוטן
חּי ּדין ּבית הרי - הּקהל ּברב ההֹוראה ּופׁשטה ביןחֹולק ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ

עּׂשּו אם ׁשּׁשתקּו, ואּלּו ּפטּור. ּפיהם על ׁשעּׂשה וכל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּקרּבן,
ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, אּלּו הרי - ׁשהֹורּו אּלּו ּפי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל
הּוא, מּתר זה ּדבר ואמרּו: ּבּדבר ונתנּו נּׂשאּו אם וכן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻּדין.
וׁשמע לעּׂשֹות, אּתם מּתרין להם: אמרּו ולא לעם הֹורּו ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻולא
ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועּׂשה והל מּתר ׁשּגמרּו ּבעת מהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׁשֹומע
ּפטּורין, ּדין ּובית קבּועה, חּטאת חּיב העֹוּׂשה ּכל הרי -ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ועּׂשּו הֹורּו אם וכן לעּׂשֹות. ּבפרּוׁש להם הֹורּו לא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהרי
ּדין ּבית הרי - הּׁשגגה ונֹודעה ּפיהם על הּקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמעּוט
מביא ואחד אחד וכל חּיבין, ׁשעּׂשּו הּמעּוט ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפטּורין,

ַָחּטאתֹו.
לרב מצטרפין אינן - ּבהֹוראתן ׁשעּׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין

רב עּׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעּׂשּו הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל,
ׁשבט העֹוּׂשים ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם על יּׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
הּקהל מעּוט ׁשהן ּפי על אף הּׁשבטים רב עּׂשּו אם וכן ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
ארץ יֹוׁשבי היּו ּכיצד? ּפטּורין. והעֹוּׂשין חּיבים, ּדין ּבית -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבית ּבהֹוראת העֹוּׂשין והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיּׂשראל
אֹו ּבלבד, יהּודה ּבני ּכּלן והרי ואחד אלף מאֹות ׁשלׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּדין
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּלן ׁשבטים ׁשבעה ּבני העֹוּׂשים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהיּו
ּפיהם על העֹוּׂשים וכל חּיבין, ּדין ּבית הרי - אלף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמאה
קרּוי ׁשאין לארץ, חּוצה יֹוׁשבי על מׁשּגיחין ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפטּורין.
אינן ואפרים מנּׁשה וׁשבט יּׂשראל. ארץ ּבני אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָקהל
אחד. ׁשבט ׁשניהם אּלא הּזה, לענין ׁשבטים ּכׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחׁשּובין

ּבׁשעת ּומּועטין החטא ּבׁשעת מרּבין העֹוּׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻהיּו
- ידיעה ּבׁשעת ּומרּבין החטא ּבׁשעת מּועטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֻידיעה,

הּמעּׂשה. ׁשעת אחר הֹול ְֲֵֶַַַַַַֹהּכל
ואכל מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו

ּבהן, וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט
אֹותּה ועבד מּתרת, ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻואחר
האֹוכלים ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעבֹודה
ׁשהיתה ּפי על אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹובדים
הּמֹורה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן
ועמד ּתחּלה, ׁשהֹורה ּדין ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבית

לאּלּו. מצטרפין אּלּו אין - והֹורּו ְְְִִֵֵֵֵַָָאחר
וחלב חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר הּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפּלּו

ההֹוראה ּפי על ׁשֹוגגין העֹוּׂשים היּו לא אם וכן ודם. דם ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹאֹו
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוּׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
על עֹולה ׁשהיה הֹוראתן, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשחלב
- טֹועים ׁשהם ּפי על אף ּדין מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדעּתן
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין ּפטּור, זה הרי - הארץ עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּורין
חלב ואכל וחלב, ׁשּמן לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן

הרי - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה
ההֹוראה. מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו מּפני חּיב; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה
העם לכל ׁשּנאמר: ּפיהם, על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואינֹו
ּבעצמֹו ּתלה אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה
אּלא הֹוראתן מּפני לא להּתירֹו ׁשהֹורּו הּקבה חלב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואכל

ּבפנימּפ קבּועה חּטאת חּיב זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא ני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּיהיּו והּוא ּפטּור, - ּדין ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו.
אינֹו - עצמֹו ּבפני החּיב וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשם

הּׁשֹוגגים. לרב ְְְִִֵַָֹמצטרף
על הּקהל ועּׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַַָָָָָָָָהֹורּו

ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפיהם
קרּבן חּיב ּפיהם על העֹוּׂשים מן ואחד אחד וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמזידין,
וידעּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבפני
עּׂשּו כן ּפי על ואף מהן, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקהל
ּדין ּבית הּקרּבן. מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקהל
ׁשהטעתם; הֹוראתן מּפני הּקהל עּׂשּו לא ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּפטּורין
ׁשהרי הם, ׁשּמזידין מּפני - הּקרּבן מן ּפטּורין העֹוּׂשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

לעּׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו ְְֲֵֶֶַָָָידעּו

  
ּכל ועּׂשּו ּתֹורה, מּגּופי ּגּוף לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹּבית

העֹוּׂשים מן ואחד אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעם
הּגּוף. ּכל ולא - ּדבר ונעלם ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת ְְְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּיב

ּולקּים מקצת לבּטל ׁשּיֹורּו עד חּיבין ּדין ּבית אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלעֹולם
ּכ ואחר ּומבארים, ּבּתֹורה מפרׁשין ׁשאינן ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמקצת
ּפטּורין. ּפיהם על והעֹוּׂשים ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיהיּו
אֹו זרה, לעבֹודה להׁשּתחוֹות ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻּכיצד?
על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ּבׁשּבת, לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻׁשּמּתר
ׁשּבת אין ׁשאמרּו: ּכמי אּלּו הרי - יֹום ּכנגד יֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשֹומרת
ּבּתֹורה, נּדה אין אֹו ּבּתֹורה, זרה עבֹודה אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה,
אּלא הֹוראה ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
חּיב ּפיהן על העֹוּׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשכחה.
הּמֹוציא ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָחּטאת
מּמקמֹו, איׁש יצא אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמרׁשּות
מאבֹות אב ׁשעקרּו אֹו מּתר, הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֻאבל
אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינּה והֹורּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמלאכֹות
ורגלים ידים ּבפּׁשּוט זרה לעבֹודה הּמׁשּתחוה ואמרּו: ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָטעּו
הּכֹורע אבל אחר, לאל תׁשּתחוה לא ּבֹו: ׁשּנאמר החּיב, ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּוא
אּלּו הרי - מּתר הּוא הרי ורגליו ידיו ּפׁשט ולא הארץ ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻעל
יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על הּבא ואמרּו: טעּו אם וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיבין.
אבל זֹובּה, ימי ּכל ׁשּנאמר: חּיב, הּוא ּבּיֹום ּדם ְֱֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשראתה
ׁשּמי ואמרּו, הֹורּו אם וכן עליה; לבֹוא מּתר ּבּלילה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻראתה
מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש ּבׁשעת נּדה אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּפרּׂשה
ואמרּו, טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מתקּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשהּוא
האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה ּבׁשעת ׁשּיצא ּדם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהאֹוכל
ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבים. אּלּו הרי - מּתר הּלב ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֻֻּדם
ּובית ּפטּורין, - ּפיהן על הּקהל רב ועּׂשּו ּבהן הֹורּו אם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו,

ׁשגגתן. על קרּבן מביאין ְְְִִִִַָָָָּדין
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ודּמּו החּמה ׁשּנתּכּסית לפי הּׁשּבת, ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
טעּות, אּלא הֹוראה זֹו אין - זרחה ּכ ואחר חּמה, ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּׁשקעה
אם וכן ּפטּורין. ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָוכל
ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנּׂשא, איׁש אׁשת ּדין ּבית ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּתירּו
אּלא הֹוראה זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּבעלּה, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמת
וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון ּובעלּה והאּׁשה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָטעּות,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּבׁשגגה ׁשהֹורּו ּדין ּבֹו,ּבית ׁשהֹורּו חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּפי על ואף ּבׁשגגה, ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאף
- לנּו הֹוריתם וכ ּבכ להן: ואֹומרים אֹותן מֹודיעין ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשהעם
ׁשּנאמר: עצמן; ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוּׂשים ּפטּורין, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהם
אֹותֹו ׁשּיֹודיעּו לא - עליה חטאּו אׁשר החּטאת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹונֹודעה
הּקבה ּגּבי ׁשעל חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהחֹוטאים.
וׁשהּתירּו ּבהֹוראה ׁשּׁשגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹואכלּוהּו
נסּתּפק קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָדבר
- הּתירּו הּדמים מקצת אֹו הּתירּו החלבים מקצת אם ְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָלהם
קבּועה. חּטאת מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי

ּבין ׁשגגתן, להם ונֹודעה ּבׁשגגה ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית
הֹוראתן ּכפי העֹוּׂשה ּכל הביאּו, ׁשּלא ּבין ּכּפרתן ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
אׁשם מביא זה הרי - ׁשּידעּו מאחר הּצּבּור ּברב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּפׁשטה
ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּתלּוּי;
חטא אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבבית
ּדין ּבית עם ׁשהיה ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאֹו
אף אחרת, למדינה והל ההֹוראה ׁשראה מי אבל ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבּמדינה;
והרי ּבהן ׁשּתלה מּפני ּפטּור, - ׁשּידעּו אחר ׁשעּׂשה ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
על אף לצאת, הּנבהל אּלא עֹוד, ולא לׁשאל. לֹו אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאי
- ׁשּידעּו מאחר ּפיהם על ועּׂשה ,לּדר יצא לא ׁשעדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפי

ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי

ה'תשע"א מרחשון כ"ד שני יום

  
חּטאת עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבר

מביא - הּנּׂשיא ּבּה ׁשגג אם ּׂשעירה, אֹו ּכּׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה
מׁשיח1ּׂשעיר ּכהן ּבּה ׁשגג ואם ּפר2, מביא ּדברים3- ּבּמה . ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּכׁשּטעה ׁשגגתֹו? על ּפר מביא מׁשיח ׁשּכהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
עצמֹו הֹוראתֹו4ּבהֹוראת ּבׁשגגת מעּׂשה ועּׂשה .6לבּדּה5, ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ

מפלא חכם ׁשּיהיה יחטא7והּוא הּמׁשיח הּכהן אם ׁשּנאמר: . ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּ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 .8מקצת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

ודּמה9ּכיצד לעצמֹו ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ? ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
מּתר ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות לרׁשּות10ׁשהּזֹורק מרׁשּות וזרק , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּפר יביא חטאֹו לֹו ּכׁשּיּודע - לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ּתֹולה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָוהּוא
וזרק ׁשגג אּלא ּבהֹוראתֹו, ּתלה לא אם אבל ְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֹלחּטאת.

מפלא חכם היה ולא ּבהֹוראתֹו ׁשּתלה אֹו אֹו11ּבׁשגגה, , ְְְְִֶָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבהֹוראתֹו הּגּוף ּכל ּבהֹוראתֹו12ׁשעקר ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָ

עּׂשה אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עּׂשה ולא מקצת, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹלבּטל
אחרת ּבמעּׂשה13ּבׁשגגה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו ,14- ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּקהל ּכדין עצמֹו להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהרי
זה מאי וׁשכח לעצמֹו הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהֹוראת
ּדעת על עֹוּׂשה הריני אמר: מעּׂשה ּובׁשעת הֹורה, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָטעם

חּטאת ּפר מביא זה הרי - .15הֹוראתי ֲִִֵֵֶַַָָָ
זרה ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו 16הֹורה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּכהדיֹוט ּׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי והּוא17ועּׂשה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ
ּבהֹוראה חּיב18ׁשּיׁשּגג הּמׁשיח הּכהן ׁשאין ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
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החוטאין". שיודעו ולא עזיםהחטאת", שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". בבגדים".זכר המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח גדול וגו'"כהן יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר וגו' מותר.והקריב זה דבר כי בטעות לעצמו כהןשהורה "הורה וֿז: ו: הוריות משנה
דבר העלם על אלא חייבין אין לצבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן שהוראת וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח
אבל כצבור, משיח הרי העם", "לאשמת (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד זה ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם

קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא להתיר לעצמו הורה לא ולאאם הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי - לבדה הוראתו על מעשה בשעת שהוסמךסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין מופלא אינו אם אבל

"או ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה צריך לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו להוראה,
דין". בית של מופלא היה מודיםשלא הצדוקים שאין בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת "שיבטל עניין

לרשות. מרשות במוציא ולא לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן רבינו מדברי נראה וכן הצבור. כדין חייבבו,
לחטאת. פר להביא משיח למעלה.כהן כמפורש הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה אם אבל

.כלום אינה שהוראתו ז. המשיח".שם וכן מקצת, ולקיים מקצת לבטל שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה
.הקיבה חלב בשוגג ואכל לו ונתחלף היתר של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר הורה שידעכלומר, וכגון

היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו שכח לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שםשהתיר משנה
שטעה ובשעה הורה טעם מאיזה ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר שם: ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג

הוראתי". דעת על עושה הריני המשיח,אמר וכן מקצת, ולקיים מקצת לבטל שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
מקצת". ולקיים מקצת לבטל שיורו עד כוכבים בעבודת ושוויןולא וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא (שם): ברייתא

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא ואחד יחיד אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן וכו' שבשעירה
העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח וכן המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם. משנה

בעבודת "ולא המשנה סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו מה כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם דבר



עה              
  

ודּמּו החּמה ׁשּנתּכּסית לפי הּׁשּבת, ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
טעּות, אּלא הֹוראה זֹו אין - זרחה ּכ ואחר חּמה, ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּׁשקעה
אם וכן ּפטּורין. ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָוכל
ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנּׂשא, איׁש אׁשת ּדין ּבית ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּתירּו
אּלא הֹוראה זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּבעלּה, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמת
וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון ּובעלּה והאּׁשה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָטעּות,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּבׁשגגה ׁשהֹורּו ּדין ּבֹו,ּבית ׁשהֹורּו חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּפי על ואף ּבׁשגגה, ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאף
- לנּו הֹוריתם וכ ּבכ להן: ואֹומרים אֹותן מֹודיעין ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשהעם
ׁשּנאמר: עצמן; ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוּׂשים ּפטּורין, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהם
אֹותֹו ׁשּיֹודיעּו לא - עליה חטאּו אׁשר החּטאת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹונֹודעה
הּקבה ּגּבי ׁשעל חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהחֹוטאים.
וׁשהּתירּו ּבהֹוראה ׁשּׁשגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹואכלּוהּו
נסּתּפק קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָדבר
- הּתירּו הּדמים מקצת אֹו הּתירּו החלבים מקצת אם ְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָלהם
קבּועה. חּטאת מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי

ּבין ׁשגגתן, להם ונֹודעה ּבׁשגגה ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית
הֹוראתן ּכפי העֹוּׂשה ּכל הביאּו, ׁשּלא ּבין ּכּפרתן ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
אׁשם מביא זה הרי - ׁשּידעּו מאחר הּצּבּור ּברב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּפׁשטה
ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּתלּוּי;
חטא אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבבית
ּדין ּבית עם ׁשהיה ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאֹו
אף אחרת, למדינה והל ההֹוראה ׁשראה מי אבל ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבּמדינה;
והרי ּבהן ׁשּתלה מּפני ּפטּור, - ׁשּידעּו אחר ׁשעּׂשה ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
על אף לצאת, הּנבהל אּלא עֹוד, ולא לׁשאל. לֹו אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאי
- ׁשּידעּו מאחר ּפיהם על ועּׂשה ,לּדר יצא לא ׁשעדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפי

ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי

ה'תשע"א מרחשון כ"ד שני יום

  
חּטאת עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבר

מביא - הּנּׂשיא ּבּה ׁשגג אם ּׂשעירה, אֹו ּכּׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה
מׁשיח1ּׂשעיר ּכהן ּבּה ׁשגג ואם ּפר2, מביא ּדברים3- ּבּמה . ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּכׁשּטעה ׁשגגתֹו? על ּפר מביא מׁשיח ׁשּכהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
עצמֹו הֹוראתֹו4ּבהֹוראת ּבׁשגגת מעּׂשה ועּׂשה .6לבּדּה5, ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ

מפלא חכם ׁשּיהיה יחטא7והּוא הּמׁשיח הּכהן אם ׁשּנאמר: . ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּ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 .8מקצת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

ודּמה9ּכיצד לעצמֹו ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ? ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
מּתר ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות לרׁשּות10ׁשהּזֹורק מרׁשּות וזרק , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּפר יביא חטאֹו לֹו ּכׁשּיּודע - לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ּתֹולה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָוהּוא
וזרק ׁשגג אּלא ּבהֹוראתֹו, ּתלה לא אם אבל ְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֹלחּטאת.

מפלא חכם היה ולא ּבהֹוראתֹו ׁשּתלה אֹו אֹו11ּבׁשגגה, , ְְְְִֶָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבהֹוראתֹו הּגּוף ּכל ּבהֹוראתֹו12ׁשעקר ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָ

עּׂשה אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עּׂשה ולא מקצת, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹלבּטל
אחרת ּבמעּׂשה13ּבׁשגגה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו ,14- ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּקהל ּכדין עצמֹו להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהרי
זה מאי וׁשכח לעצמֹו הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהֹוראת
ּדעת על עֹוּׂשה הריני אמר: מעּׂשה ּובׁשעת הֹורה, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָטעם

חּטאת ּפר מביא זה הרי - .15הֹוראתי ֲִִֵֵֶַַָָָ
זרה ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו 16הֹורה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּכהדיֹוט ּׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי והּוא17ועּׂשה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ
ּבהֹוראה חּיב18ׁשּיׁשּגג הּמׁשיח הּכהן ׁשאין ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
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החוטאין". שיודעו ולא עזיםהחטאת", שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". בבגדים".זכר המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח גדול וגו'"כהן יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר וגו' מותר.והקריב זה דבר כי בטעות לעצמו כהןשהורה "הורה וֿז: ו: הוריות משנה
דבר העלם על אלא חייבין אין לצבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן שהוראת וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח
אבל כצבור, משיח הרי העם", "לאשמת (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד זה ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם

קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא להתיר לעצמו הורה לא ולאאם הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי - לבדה הוראתו על מעשה בשעת שהוסמךסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין מופלא אינו אם אבל

"או ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה צריך לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו להוראה,
דין". בית של מופלא היה מודיםשלא הצדוקים שאין בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת "שיבטל עניין

לרשות. מרשות במוציא ולא לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן רבינו מדברי נראה וכן הצבור. כדין חייבבו,
לחטאת. פר להביא משיח למעלה.כהן כמפורש הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה אם אבל

.כלום אינה שהוראתו ז. המשיח".שם וכן מקצת, ולקיים מקצת לבטל שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה
.הקיבה חלב בשוגג ואכל לו ונתחלף היתר של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר הורה שידעכלומר, וכגון

היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו שכח לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שםשהתיר משנה
שטעה ובשעה הורה טעם מאיזה ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר שם: ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג

הוראתי". דעת על עושה הריני המשיח,אמר וכן מקצת, ולקיים מקצת לבטל שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
מקצת". ולקיים מקצת לבטל שיורו עד כוכבים בעבודת ושוויןולא וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא (שם): ברייתא

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא ואחד יחיד אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן וכו' שבשעירה
העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח וכן המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם. משנה

בעבודת "ולא המשנה סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו מה כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם דבר



עו             
  

ּ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 .19ּבין ְְְְִִִֵֵֵָָָָ
ּדין ּבית עם הּמׁשיח הּכהן והם20הֹורה הּוא וׁשגג , ְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

ׁשעּׂשּו ּפי על אף ׁשּטעּו21ּבהֹוראה, הּזאת ההֹוראה ּפי על ְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
סמ22ּבּה ולא הֹואיל לבּדּה23, הֹוראתֹו על מעּׂשה ּבׁשעת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹ

ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על ואין24אּלא ּפטּור זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עצמֹו ּבפני ּכּפרה להביא ּדין25צרי ּבית היּו אם אּלא . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּצּבּור ּבכלל לֹו מתּכּפר - קרּבן היּו26מביאין ואם ; ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
קרּבן הּמביאים הם קרּבן,27העֹוּׂשים מביא אינֹו הּוא - ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

עצמֹו ּבפני ּכּפרה צרי אין .28ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּ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
ּכצּבּור ּבּה ׁשהּוא מּפני ּתלּוי29ּתלּוי, אׁשם מביאין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

נסּתּפק אם הּנּׂשיא, אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל הֹודע לא ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
ּכׁשאר ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם ְִִִֵָָָָָָָָֹלֹו

ּבהֹוראתֹו ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני זהּו30ההדיֹוטֹות, אי . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מאדם רׁשּות עליו ׁשאין ,מל זה ּבּתֹורה? האמּור ִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָנּׂשיא
אלהיו ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין ּבין31מּיּׂשראל . ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מלכים היּו ואם יּׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד מּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָׁשהיה
מהן ואחד אחד ּכל - חברֹו את עֹובד מהן אחד ואין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָרּבים

ׁשגגתֹו על עּזים ּׂשעיר ּכהן32מביא זה מׁשיח? ּכהן זהּו ואי . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּבבגדים המרּבה לא הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח .33ּגדֹול ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

מּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
זקנה אֹו ּבהן34מּום זֹו35וכּיֹוצא ּבׁשגגה ּפר36וחטא מביא - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

לכ המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ׁשגגתֹו. מׁשיחעל הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ּכל37ׁשעבר ׁשל האיפה ועּׂשירית ֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

גדֹולה;38יֹום ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותן מקריב ׁשאין ,ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו. הם ׁשוים - הּמצוֹות ּכל על הּבא ּפר ְֲִִֵַַַַָָָָאבל

ׁשעּׂשה ּדין39נּׂשיא ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור זה40עם הרי - ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
העם ּבכלל לֹו על41מתּכּפר ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבארנּו;42ׁשגגתן ּכמֹו הּקרּבן, מן ּפטּורין והּמל העם ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבקרּבן ׁשחּיבין הם ּדין ּבית ּפי על העֹוּׂשים היּו והיה43ואם , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נּׂשיא ׁשּׂשעיר ּׂשעיר; מביא זה הרי - העֹוּׂשים מן ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּמל
עֹומד הּוא הדיֹוט ׁשל ּׂשעירה אֹו ּכּׂשּבה .44ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶֶָָ

מּנּׂשיאּותֹו עבר - ׁשּנצטרע ׁשעבר45נּׂשיא ונּׂשיא , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כרבי. ודלא שם בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". פרטכוכבים - כז) ד, (ויקרא הארץ מעם תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
לומר תלמוד ושעירה כשבה מביא לחודיה מעשה שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם על משיח שיכול וכו' למשיח

למשיח". פרט - הארץ זה.מעם בהיתר בשוגג עמהם הצטרף המשיח הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
.המשיח הכהן וכן וביתֿהדין.הקהל המשיח המשיח.הכהן שעלהכהן או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,

עצמו. בפני קרבן חייב דין בית מהוראת כלל ידע לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים מעשהכל לשגגת נחשב שזה
מחוייב. ואינו הוראה שגגת בלי הצבור".לבד עם לו מתכפר הצבור עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם משנה

עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד הא חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח בכהן שנאמר ממה נלמד שם ובברייתא
הצבור. עם לו מתכפר הצבור עם לעצמו.חטא יחיד קרבן מביא ואחד אחד שכל הקהל, רוב עשו שלא שהריכגון
הוראה. בלי בלבד במעשה כשגג הצבור.זה כדין בזה דינו עלכלומר, הכהן עליו "וכפר שנאמר מה בכלל הוא והרי

חייב. בשגגה, שחטאו מי - שגג" אשר אלוקיושגגתו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך זה נשיא "איזהו י. שם משנה
אלוקיו". ה' אלא גביו על שאין -"לעצמם מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי ישראל "מלכי שם: ברייתא

השני). על אחד שולטים אינם דוד בית ומלך ישראל (מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם "ואיזהווביארו שם. משנה
בגדים שמונה לבש אבל המשחה בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים". המרובה לא המשחה בשמן המשוח המשיח
צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה". שמן בו שנעדר שני, בית כהני היו וכן וכו' הכהנים שאר על נתרבה אותם ובלבשו

לעבודה.שמןֿהמשחה. פסול ובגמראשהוא פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר "משיח ט: שם משנה
רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו", על "והקריב ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. מום,שם מחמת בעבר גם

דחי מדחא (פירוש: פטר מיפטר או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח נחמן מרב רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן
מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה שאפשר בה וכיוצא אלמנה איסור אבל מצורע, כשהוא לקיימן אפשר שאי מדברים
מניין מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין תנינא - הרא"ש) תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי כהונה דין

גדולה. כהונה דיני לכל הדין שהוא רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) בפר.(=שאסור המשיח, כהן עליה שחייבו
."לעולה ואיל לחטאת בקר בן בפר הקודש אל אהרן יבוא "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר גדולהוא כהן חביתי מנחת זהו

בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה סולת האיפה עשירית וגו' ובניו אהרן קרבן "זה יגֿטו) ו, (שם שנאמר יום כל שמביא
עולם". חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח והכהן בשוגג.וגו' האסור.עבירה דבר להתיר בשוגג דין בית שהורו

בפני מביא עצמו בפני חטא "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין בית שחייבין צבור של דבר העלם פר בקרבן
הצבור". עם לו מתכפר הצבור עם חטא וכו'.עצמו, הקהל רוב שחטאו וכו'.וכגון הקהל מיעוט רק שחטאו וכגון

."תמים זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): ד, (שם וגמראשנאמר ברייתא
ויהי המלך את ה' "וינגע ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט - וכו' כב) (שם, יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם

החפשית בבית ומדקאמר הבית". על המלך בן ויותם החפשית בבית וישב מותו יום עד הווה",מצורע עבד השתא דעד מכלל
צבור. עול עליו שמוטל כעבדות, היא שהשררה כעבד, היה מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי נעשה כלומר,

              
  

ּכהדיֹוט הּוא הרי - ועבר46מּנּׂשיאּותֹו נּׂשיא ּכׁשהיה חטא . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
אׁשר חּטאתֹו על ׁשּנאמר: ּׂשעיר; מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא.47חטא הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת - ְִִֵַַָָָ
,נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ּפיּכהן על אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּ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

הדיֹוט ּכׁשהּוא ׁשּנתמּנה48חלב אחר ספקֹו על לֹו ונֹודע , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּגדֹול ּכהן ּתלּוי49להיֹות אׁשם מביא זה הרי חצי50- אכל . ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּבהעלם נּׂשיא ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
נּׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו אחר51אחת, זית וחצי ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ

ּופטּור מצטרף אינֹו - הדיֹוט,52ׁשעבר ּכׁשהּוא זית חצי אכל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ספק זה הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָונתמּנה

הּנּׂשיאּות הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף .53אם ְְְְִִִִִֵַָָָ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ׁשגגֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָסליקּו

  
ׁ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,

לא הּוא אסּור ּכּפרתֹו ׁשּיביא וקדם ּכמֹוקרּבנֹו, ּבּקדׁשים, כל ְְְֱֳִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
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;
נעּׂשה לא ׁשעדין ּבּקדׁשים אֹוכל אינֹו זה ּומּפני ְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיּׂשראל,
ּ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

ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּזב
עֹולה ּכבּׂש קרּבנּה - והּיֹולדת חּטאת. ואחד עֹולה אחד ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָיֹונה,
ׁשּתי מביאה - מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובן
והּמצרע חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתֹורים

אחד ּכבּׂשים, ׁשלׁשה קרּבנֹו וכבּׂשה- אׁשם ואחד עֹולה ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ
ואחד עֹולה אחד קן, מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחּטאת.

לאׁשם. וכבּׂש ְְֶֶַָָָחּטאת,
ּ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

נאכ וחּטאתּה קרּבן מביאה זֹו הרי - לדה וכלטמאה לת, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
מן ּפטּורה זֹו הרי - לדה טמאה ׁשאינּה ׁשאמרנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמקֹום

ְַָָהּקרּבן.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם ובגמרא כהדיוט" וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן ט: שם במשנה
הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, כשהוא שכהןיחטא", י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא בנשיא, נאמר לא זה פסוק
פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר תלוי.משיח אשם מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל רקשאם כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם תלוי אשם מביא המלך שהרי גדול, פשוטכהן החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים שהלכה כיוון
תלוי. אשם שמביא כזיתהוא אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי משיח בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן

י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר שעירהלאחר או כשבה מביא שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
נשיא. כשהוא זית וחצי הדיוט כשהוא זית חצי שאכל כגון עסקינן במאי הכא זביד רב אמר ובגמרא הארץ, בעיאכעם

איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו מצטרפים אם שם, בגמרא



עז               
  

ּכהדיֹוט הּוא הרי - ועבר46מּנּׂשיאּותֹו נּׂשיא ּכׁשהיה חטא . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
אׁשר חּטאתֹו על ׁשּנאמר: ּׂשעיר; מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא.47חטא הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת - ְִִֵַַָָָ
,נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ּפיּכהן על אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּ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

הדיֹוט ּכׁשהּוא ׁשּנתמּנה48חלב אחר ספקֹו על לֹו ונֹודע , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּגדֹול ּכהן ּתלּוי49להיֹות אׁשם מביא זה הרי חצי50- אכל . ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּבהעלם נּׂשיא ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
נּׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו אחר51אחת, זית וחצי ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ

ּופטּור מצטרף אינֹו - הדיֹוט,52ׁשעבר ּכׁשהּוא זית חצי אכל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ספק זה הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָונתמּנה

הּנּׂשיאּות הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף .53אם ְְְְִִִִִֵַָָָ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ׁשגגֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָסליקּו

  
ׁ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,

לא הּוא אסּור ּכּפרתֹו ׁשּיביא וקדם ּכמֹוקרּבנֹו, ּבּקדׁשים, כל ְְְֱֳִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
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;
נעּׂשה לא ׁשעדין ּבּקדׁשים אֹוכל אינֹו זה ּומּפני ְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיּׂשראל,
ּ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

ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּזב
עֹולה ּכבּׂש קרּבנּה - והּיֹולדת חּטאת. ואחד עֹולה אחד ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָיֹונה,
ׁשּתי מביאה - מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובן
והּמצרע חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתֹורים

אחד ּכבּׂשים, ׁשלׁשה קרּבנֹו וכבּׂשה- אׁשם ואחד עֹולה ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ
ואחד עֹולה אחד קן, מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחּטאת.

לאׁשם. וכבּׂש ְְֶֶַָָָחּטאת,
ּ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

נאכ וחּטאתּה קרּבן מביאה זֹו הרי - לדה וכלטמאה לת, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
מן ּפטּורה זֹו הרי - לדה טמאה ׁשאינּה ׁשאמרנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמקֹום

ְַָָהּקרּבן.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם ובגמרא כהדיוט" וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן ט: שם במשנה
הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, כשהוא שכהןיחטא", י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא בנשיא, נאמר לא זה פסוק
פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר תלוי.משיח אשם מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל רקשאם כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם תלוי אשם מביא המלך שהרי גדול, פשוטכהן החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים שהלכה כיוון
תלוי. אשם שמביא כזיתהוא אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי משיח בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן

י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר שעירהלאחר או כשבה מביא שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
נשיא. כשהוא זית וחצי הדיוט כשהוא זית חצי שאכל כגון עסקינן במאי הכא זביד רב אמר ובגמרא הארץ, בעיאכעם

איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו מצטרפים אם שם, בגמרא



עח              
  

,הּפילה מה ידעה ולא והּפילה עּברּה החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה
קרּבן עליו חּיבת ׁשאינּה דבר אֹו קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאם
נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן ּומביאה יֹולדת, ספק זֹו הרי -ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ׁשהּפילּו נׁשים ׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
נפלּה מּכרת מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה האחר והּנפל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעליו
אחת חּטאת ואין מּספק, קרּבן מביאה מּׁשתיהן אחת ּכל -ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
נּׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת נאכלת. ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשתיהן
ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּמא
ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהנאה, אסּורין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהן

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,
אחד ּומּיֹום ואחד ׁשמֹונים ּביֹום נפל הּפילה אחד. קרּבן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא
מביאה זֹו הרי - לקרּבן ראּויה היא אם והלאה, ְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָָּוׁשמֹונים
יֹום ׁשבעים אֹו ׁשּׁשים ּולאחר נקבה ילדה עצמֹו. ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָעליו
ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל - ׁשנּיה נקבה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּפילה
ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן עליו. ּפטּורה הּׁשנּיה זֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָנקבה
נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל יֹום ׁשבעים אֹו ׁשּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחר
מּפני עליו. ּפטּורה ׁשליׁשית נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּתּפיל
עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם חׁשּוב ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
עם חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשני,

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה,
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

מביא - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש הּקּניםהאּׁשה מעֹות ה ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּ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

הּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכבר מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹולתּה.

הּוא. ּתֹורה ּדין והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

 
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

ׁש ספירת וצרי זב, זה הרי - חּיים,ׁשּתים מים ּוביאת בעה ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
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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.
אחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש אֹו ראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָאחד

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

ּ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
ואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּבּיֹום אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָראה

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

ּבקרּבן. חּיב ׁשהּוא ראּיֹות ׁשלׁש ראה והרי ּולפיכּכׁשּתים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
נאכל. ואינֹו קרּבן ְְֱִֵֵֶָָָמביא

ה'תשע"א מרחשון כ"ה שלישי יום

 
טמא הּוא הרי זיבּות ּבהן רֹואה ׁשהּזב הּימים .1ּכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּזיבּות נקּיים2ּוכׁשּיפסק ימים ׁשבעה וטֹובל3מֹונה ּכזבה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
קרּבנֹו4ּבּׁשביעי מביא ּובּׁשמיני ׁשמׁשֹו, היה5ּומעריב אם ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָ

יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ראה ואם ראּיֹות. ׁשלׁש ְְְְֲִִִִֶַַָָָָּבעל
ימים ׁשבעה למנֹות ּומתחיל הּכל, סתר - ׁשּטבל אחר ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשביעי

האחרֹונה ראּיה יֹום מאחר .6נקּיים ְְֲִִִֵַַַָָָ
סֹותר אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב

ּכיצד? קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעה ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאּלא
ימים ׁשלׁשה אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי וטֹובל7ראה , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּברביעי. קרּבנֹו ּומביא ְְְִִִִִֵַָָָּבּׁשליׁשי,
ולא טהֹור, ּומצא הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
הּטמא ּביֹום ּבדק אפּלּו טהרה. עצמּהּבחזקת ּומצא8ה ְְְְְֲֳִֶַַַַָָָָָָָֻ

הּזֹוב ּופסק הּספירה9טהֹור, ימי ּבתחּלת למחר ּבדק ולא ,10, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹ
ּבּׁשביעי ּבּׁשמיני11ּובדק ימי12אֹו לֹו עלּו - טהֹור ּומצא ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

טהרה. ּבחזקת זה והרי ְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָהּספירה,
?ּכיצד קרּבן. לידי מביאה אינּה סֹותרת ׁשהיא ראּיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל

מֹונה הּוא והרי יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ראּיֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָראה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."הוא טמא זובו מבשרו זב יהיה כי איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק לשונו:כמפורש וזה רבינו כתב ג בהלכה להלן גם
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', הזוב" ופסק טהור ומצא עצמה הטומאה ביום מזובו"בדק הזב יטהר וכי יג, שם, ויקרא

לטהרתו". ימים שבעת לו ואםוספר וטהר". מעיין) (=מי חיים במים בשרו ורחץ וגו' ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר
וטהור. בכך לו די ראיות שתי בעל זב חטאתהוא אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח השמיני "וביום ידֿטו: שם,

עולה". האחרונה.והאחד הראיה יום למחרת נקיים,פירוש ימים ארבעה רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם כן.ומוסיף אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה יום שבאותו להיותפירוש שצריך נראה

טהור". ומצא הזוב הטהרה."ופסק ימי שבעת של הראשון היום שהוא למחר אםכלומר, גם כי אליעזר רבי לדעת
הטהרה. ימי של ראשון יום שהוא הספירה ימי בהתחלת בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה ימי בסוף שהבדיקהבדק כלומר:

ולא הספירה בהתחלת בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום היתה הראשונה הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה
הספירה בהתחלת בדיקה היתה אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק וכרב, שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה
בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה, בסוף בדיקה שהיתה או שביעי), (ביום הספירה בסוף בדיקה היתה ולא ראשון) (ביום
וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא בהתחלה לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי טהור הספירה,
ביום בדקה אם "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות ו בפרק רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני ביום



עט               
  

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.
אחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש אֹו ראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָאחד

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

ּ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
ואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּבּיֹום אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָראה

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

ּבקרּבן. חּיב ׁשהּוא ראּיֹות ׁשלׁש ראה והרי ּולפיכּכׁשּתים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
נאכל. ואינֹו קרּבן ְְֱִֵֵֶָָָמביא

ה'תשע"א מרחשון כ"ה שלישי יום

 
טמא הּוא הרי זיבּות ּבהן רֹואה ׁשהּזב הּימים .1ּכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּזיבּות נקּיים2ּוכׁשּיפסק ימים ׁשבעה וטֹובל3מֹונה ּכזבה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
קרּבנֹו4ּבּׁשביעי מביא ּובּׁשמיני ׁשמׁשֹו, היה5ּומעריב אם ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָ

יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ראה ואם ראּיֹות. ׁשלׁש ְְְְֲִִִִֶַַָָָָּבעל
ימים ׁשבעה למנֹות ּומתחיל הּכל, סתר - ׁשּטבל אחר ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשביעי

האחרֹונה ראּיה יֹום מאחר .6נקּיים ְְֲִִִֵַַַָָָ
סֹותר אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב

ּכיצד? קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעה ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאּלא
ימים ׁשלׁשה אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי וטֹובל7ראה , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּברביעי. קרּבנֹו ּומביא ְְְִִִִִֵַָָָּבּׁשליׁשי,
ולא טהֹור, ּומצא הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
הּטמא ּביֹום ּבדק אפּלּו טהרה. עצמּהּבחזקת ּומצא8ה ְְְְְֲֳִֶַַַַָָָָָָָֻ

הּזֹוב ּופסק הּספירה9טהֹור, ימי ּבתחּלת למחר ּבדק ולא ,10, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹ
ּבּׁשביעי ּבּׁשמיני11ּובדק ימי12אֹו לֹו עלּו - טהֹור ּומצא ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

טהרה. ּבחזקת זה והרי ְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָהּספירה,
?ּכיצד קרּבן. לידי מביאה אינּה סֹותרת ׁשהיא ראּיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל

מֹונה הּוא והרי יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ראּיֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָראה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."הוא טמא זובו מבשרו זב יהיה כי איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק לשונו:כמפורש וזה רבינו כתב ג בהלכה להלן גם
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', הזוב" ופסק טהור ומצא עצמה הטומאה ביום מזובו"בדק הזב יטהר וכי יג, שם, ויקרא

לטהרתו". ימים שבעת לו ואםוספר וטהר". מעיין) (=מי חיים במים בשרו ורחץ וגו' ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר
וטהור. בכך לו די ראיות שתי בעל זב חטאתהוא אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח השמיני "וביום ידֿטו: שם,

עולה". האחרונה.והאחד הראיה יום למחרת נקיים,פירוש ימים ארבעה רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם כן.ומוסיף אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה יום שבאותו להיותפירוש שצריך נראה

טהור". ומצא הזוב הטהרה."ופסק ימי שבעת של הראשון היום שהוא למחר אםכלומר, גם כי אליעזר רבי לדעת
הטהרה. ימי של ראשון יום שהוא הספירה ימי בהתחלת בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה ימי בסוף שהבדיקהבדק כלומר:

ולא הספירה בהתחלת בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום היתה הראשונה הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה
הספירה בהתחלת בדיקה היתה אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק וכרב, שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה
בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה, בסוף בדיקה שהיתה או שביעי), (ביום הספירה בסוף בדיקה היתה ולא ראשון) (ביום
וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא בהתחלה לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי טהור הספירה,
ביום בדקה אם "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות ו בפרק רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני ביום



פ              
  

אינּה - זֹוב ׁשל ראּיה ראה הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשבעה
למנֹות ּומתחיל סֹותרת אּלא לׁשּתים, ּכמֹו13מצטרפת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ

אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש הּספירה ימי ּבתֹו ראה אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבארנּו.
ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו אחד, ּביֹום אֹותם ראה אפּלּו ְְְֲֲִִִֶָָָָָָָזֹו,
ׁשראּיֹות קרּבן, מביא אינֹו - נקּיים ימים ׁשבעה ׁשל ׁשביעי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָיֹום

ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ראה הן. לסתירה מביא14אּלּו - ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
סֹותרין אּלּו ראּיֹות ׁשאין ּבזב15קרּבן, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ראּיֹות ׁשּתי ראּיֹות16ּבעל ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב אבל ;17 ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשמיני קרּבן18ּבליל מביא אינֹו - נקּיים ימים ׁשבעת ׁשּלאחר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא אּלּו, ראּיֹות ׁשלׁש על ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני
הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ׁשאין ּפי על ׁשאף ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹונֹות.

לקרּבן ׁשראּוי לזמן יצא הּוא19לא זמן מחּסר והּלילה .20 ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
מּיֹולדת21לּכל חּוץ ׁשהיא22, ואחד, ׁשמֹונים ּבליל ׁשהּפילה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשני קרּבן זה23מביאה ודבר ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקּבלה, .24מּפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁ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 ,25ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לקרּבן עּמהם מצטרפת - ׁשּתים אחריה ראה אבל26ואם . ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
אין - ׁשמיני ּביֹום ואחת ׁשמיני ּבליל ׁשּתים ראה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם

האחרֹונה זֹו הּזיבה על קרּבן מביא ואינֹו .27מצטרפת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבזיבה, מתטּמאין והּגרים28הּכל , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ

עליהן29והעבדים ׁשּמביאין לי, ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש ,30 ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
ּבּקדׁשים31ּכּפרה להאכילן הן32ּכדי ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אדם ּוסריס ּדעת. ּבן ׁשאינֹו חּמה33ּכקטן מתטּמאין34ּוסריס ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
האנׁשים ּככל .35ּבזיבה ְְֲִִָָָָ

והאנּדרֹוגינֹוס האיׁש36הּטמטּום חמרי עליהן נֹותנין -37 ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻֻ
האּׁשה ּכאנׁשים.38וחמרי ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין : ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
ּבספק ׁשלׁש39וטמאתן ּבעל מהן אחד היה אם ,לפיכ . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

זה40ראּיֹות אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראתה זבה -41אֹו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
קרּבן נאכל42מביאין נקּיים43ואינֹו ימים ׁשבעה מֹונה היה . ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָָָָ

וראה לאדם אֹו אדם, וראה סֹותר44ללבן אינֹו זה הרי - .45לבן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ

 
ּ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,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כדי הראשון ביום שתבדוק שצריך משמע טהרה", בחזקת זו הרי טהור, ומצאה הח' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי ראשון
כן אחרי שם כתב שכן השביעי, ביום שתבדוק צריך הראשון ביום בדקה לא אם אבל השמיני, ביום כשתבדוק טהורה שתהיה
בחזקת זו הרי טהור ומצאה בדקה ובשביעי הספירה, מימי ראשון ביום בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לזיבתה ג' ביום "בדקה

משנה). (לחם לזב" הדין "והוא שם והוסיף אחרים.טהרה". נקיים ימים נקיים.שבעה ימים שבעה שנגמרו אחר
.נקיים שבעה ספירת כבר שנגמרו שמיני,משום בליל ראה אם ולכך בלבד, שבעה בספירת אלא בקרבן התחייב שלא

בקרבן. הוא מתחייב - ראיות שלוש הנקיים, ספירת גמר השמיני.אחר ביום קרבן חייב וגם נקיים שבעה כלומר:שסופר
ראיות. שלוש שמיני בליל לילראה של הראיות ג' ונחשבות השמיני. יום שהוא למחרת עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי

הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו אינושמיני שמיני, יום עד קרבנו מביא שאינו מה כלומר:
שמיני בליל ראה אם כך ומשום השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום אלא קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום

ארוכה. לזיבה אלו ראיות נחשבות ראיות, התורה.שלוש דיני שהפילהלכל שהיולדת ח, הלכה א פרק למעלה ראה
ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם מלידתה, יום שמונים וכלבתוך זמן מחוסר שלילה פי על אף

(ויקרא שנאמר משום שני קרבן מביאה זאת ובכל - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום אלא אינו הקרבן חיוב
לרבות לבת" "או שם) (כריתות הלל בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאת ו) ואחד.יב, שמונים אור

."או" של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה קרי.שאין כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו עלואין אף כלומר:
בליל זוב של אחת ראייה ראה אם - בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל כקרי, אלא אינה ראשונה שראיה פי

שני. בקרבן לחייבו למחר, שראה ראיות לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר שלילה פי על אף שםשמיני,
זב. נעשה ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה עיקר שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי דברי ואמרוהמשך

אחד יום בן תינוק לרבות - איש"? "איש ב) טו, (ויקרא לומר תלמוד מה דתניא יומו, בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין
בזיבה. עבדות.שמטמא לשם וטבלו שמלו כנענים ואיןעבדים ממצוות שפטורים פי על אף והשוטה, החרש [על

יב]. משנה יד פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול איסור עליהם
.זב מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים.אחרים איסורים להם להאכיל שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור
.אדם ידי על אמו.שנסתרס ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ראה -שלא זרע שכבת להם שאין פי על ואף

זיבות. להם בעלמאיש ברייה לא - היא עצמה בפני ברייה אנדרוגינוס בגמרא שאמרו פי על ואף נקבה, ספק זכר ספק הם
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא דם.היא בראה מטמא ואינו זב שהוא בלובן מטמא שהאשהשהאיש

בלובן. טמאה אינה אבל דם בראיית הואטמאה שמא דם, ראה ואם בלובן; מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם
שם). (רע"ב נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה אם "אבל בדם. טמא ואינו הזבזכר חייב שאז זוב של

קרבן. קרבן.להביא להביא הזבה חייבת הספק.שאז על הבאה העוף הספקחטאת על הבאה העוף שחטאת
דם.נשרפת. ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה זהמנה אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי על שאף הספירה, את

             
  

ׁ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
ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה ּפעם ׁשּיטּבל אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקרּבנֹותיו

הּמצ לֹו? ּפתחעֹוּׂשין ּכנגד יּׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד רע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
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
הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ּתחּלה. הּמזּבח על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹמֹוליכֹו
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

 
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:
עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ׁשאין אֹו ימנית ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹרגל

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
ו לכּפֹו הּׁשמן מן עדיצק אם הּלג: ונׁשּפ להּזֹות התחיל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֹ

ּבמּתן ויתחיל אחר יביא - הּלג נׁשּפ ׁשבע מּתן גמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹׁשּלא
ויתחיל אחר יביא - הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹׁשבע;
ׁשּיגמר קדם הּלג ונׁשּפ ּבּבהֹונֹות התחיל ּבּבהֹונֹות. ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹלכּתחּלה
ואחר הּבהֹונֹות ּגמר ּבּבהֹונֹות. לכּתחּלה ויתחיל אחר יביא -ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ
ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ׁשאר ׁשּיּתן קדם הּלג נׁשּפ ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכ
אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; לג להביא צרי אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּמּטהר

הּׁשמן. ּומּיתר ּבּׁשמן, והּנֹותר ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמעּכבת,
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

ה'תשע"א מרחשון כ"ו רביעי יום

 
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
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פי              
  

ׁ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
ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה ּפעם ׁשּיטּבל אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקרּבנֹותיו

הּמצ לֹו? ּפתחעֹוּׂשין ּכנגד יּׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד רע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
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
הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ּתחּלה. הּמזּבח על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹמֹוליכֹו
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

 
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:
עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ׁשאין אֹו ימנית ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹרגל

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
ו לכּפֹו הּׁשמן מן עדיצק אם הּלג: ונׁשּפ להּזֹות התחיל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֹ

ּבמּתן ויתחיל אחר יביא - הּלג נׁשּפ ׁשבע מּתן גמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹׁשּלא
ויתחיל אחר יביא - הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹׁשבע;
ׁשּיגמר קדם הּלג ונׁשּפ ּבּבהֹונֹות התחיל ּבּבהֹונֹות. ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹלכּתחּלה
ואחר הּבהֹונֹות ּגמר ּבּבהֹונֹות. לכּתחּלה ויתחיל אחר יביא -ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ
ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ׁשאר ׁשּיּתן קדם הּלג נׁשּפ ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכ
אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; לג להביא צרי אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּמּטהר

הּׁשמן. ּומּיתר ּבּׁשמן, והּנֹותר ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמעּכבת,
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

ה'תשע"א מרחשון כ"ו רביעי יום

 
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)
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אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
הּממיר לֹוקה1ּכל ּובהמה2- ּבהמה ּכל ׁשּימיר,3על ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

עּׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו, ימיר ולא יחליפּנּו לא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:
למדּו4מעּׂשה הּׁשמּועה מּפי ׁשאין5. תעּׂשה לא מצות ׁשּכל , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עליה לֹוקין אין - מעּׂשה מּנׁשּבע6ּבּה חּוץ ּומקּלל8ּוממיר7, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבׁשם חברֹו ּבהן9את ׁשּיהיה אפׁשר אי אּלּו לאוין ׁשלׁשה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ּכלל והרי10מעּׂשה הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּוא והיה ימירּנּו המר ואם ׁשּנאמר: לעּׂשה, נּתק ׁשּבּה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאו

ּקדׁש יהיה לאוין11ּותמּורתֹו ּוׁשני עּׂשה ּבּה ׁשּיׁש מּפני ?12. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ

לעּׂשה ׁשוה ׁשּבּה לאו ׁשאין והּׁשּתפין13ועֹוד, ׁשהּצּבּור ;14 ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
המירּו אם ּתמּורה עֹוּׂשין ׁשּלא15אין מזהרין ׁשהן ּפי על אף , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

הּתמּורה16ימירּו הרי - ׁשהמיר ׁשהּיחיד אֹומר, נמצאת . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ארּבעים לֹוקה - ּבׁשּבת המיר ואפּלּו מן17קדׁש. ואחד . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשהמיר19ׁשהמיר18הּׁשּתפין מי אֹו מּקרּבנֹות20, ּבקרּבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ׁשּתפּות21הּצּבּור ּבהן לֹו ויׁש הֹואיל ואין22, לֹוקה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

קדׁש .23הּתמּורה ְֶַָֹ
ּבזדֹון הּממיר עֹוּׂשה24אחד זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּכיצד25ּתמּורה ּתמּורת26ולֹוקה. זֹו הרי לֹומר: הּמתּכּון ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָ
לי ׁשּיׁש ׁשלמים ּתמּורת זֹו הרי ואמר: לי, ׁשּיׁש הרי27עֹולה - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ולֹוקה ּתמּורה והמיר28זֹו להמיר ׁשּמּתר ּדּמה אם אבל אֹו29. , ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משום שהוא האודם אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר אבל אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא
אשה. של אודם שראה לאחר שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן ראיית אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה,

."(הקרבן=) זו תחת (=החולין) זו הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל ארבעים."שאמר מלקות לוקהסופג
פעמים. כמה לוקה אחת, בבת יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו ועקימתבנפרד, דיבורו, ידי על נעשתה התמורה שהרי

ב הלכה שכירות מהלכות י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין פי על ואף מעשה, אינה בקולשפתיים חסם שאם (
עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן רבי אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא (בבא יוחנן וכרבי לוקה,
הרי ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו סמך - מעשה
שאמר יוחנן כרבי ודלא מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות בכמה אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה

מעשה. בו הגלילי.שיש יוסי רבי בשם ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש זה אין משוםכלומר,
ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך" את ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם נח) כח, (דברים שנאמר

עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה) ה'(שיש שם את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו, מנקים אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא העושהאלוקיך

אותו". ימיר "ולא משום ולוקה תשמורתמורה, לא "אם נח) שם, (דברים שנאמר משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו
(שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם חבירו את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'" את ליראה וגו' לעשות

לוקה. אינו - שם בלא חבירו את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכתך" את ה' "והפלא ידינט) על אלא אינו איסורן וכל
לוקיןדיבור. אין לעשה שניתק לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג היא עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,
פיעליו. על ואף שם). (תמורה לאווין משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם) אותו" ימיר ולא יחליפנו, "לא

יכול העשה אין מקום מכל - אחד במקום הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא אחרים בשל יחליפנו "לא שאמרו
נוסף. לאו תמורה בעניין שיש כיוון תמורה, של לאו ולאלנתק בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה דומה הלאו שאין

חייבים שכולם לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד כוח שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו הממיר כל
שותפין.בו. של או ציבור של חולין בהמת הציבורכלומר, מן אחד רק אם אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

חלקו, על אלא להמיר יכול אינו הזה היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה אינה בוודאי המיר, השותפין מן או
תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש פי על ואף תמורה שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה של "רגלה כאומר זה והרי

שלו]. כולה אין שהרי בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל, תמורה אינה התמורהבהם, אין זאת ובכל
הצבור ואין תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו קודש,

תמורה". עושים אינםוהשותפין הלאווין שני שהרי שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא שנאמר פי על ואף
עצמו. בשל ואחד אחרים בשל אחד אלא אחד, שלמעלהבעניין שותפין ואילו הקרבן, בבהמת שותף כשהיה המדובר כאן

בשותפות. היתה החולין שבהמת שלו.היינו שהיא חולין שלו.בבהמת חולין בבהמת ואחדיחיד אחד שכל
בהם. חלק לו יש הקרבן.מישראל בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל על או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי

הוא והיה ימירנו המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר בהמה ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
נוהג (שאינו יחיד קרבן מעשר מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות (כל בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה בכורות מהלכות ו פרק - לומרבשותפות התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע
כן. ואמר עולה, תמורת זו כמזידהרי שוגג עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר' יוסי "ר' יז. בתמורה משנה

חולק. שום עליו שאין יוסי כר' היא שההלכה שם המשניות בפירוש רבינו וכתב שהואבמוקדשים". שוגג איזהו כלומר,
באחר.כמזיד. והמיר וטעה בזה להמיר שרצה התמורה על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע כי האיסור, על הוא מזיד

."כמזיד שוגג "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם) (בגמרא כן לקישולמדו וריש יוחנן כר' לוקה, אינו
אם אלא כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי וסברו לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה ולא שם
באיסור, גם השגגה היתה אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה

מלקות. לחיוב נתרבה לא - להמיר איסור שאין שחשב

             
  

והמיר וׁשכח ונכנס מּדעּתי, ואמיר זה לבית אּכנס ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמר:
מּדעּתֹו עליה30ׁשּלא לֹוקה ואינֹו ּתמּורה זֹו הרי -31. ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּבקרּבן ּבהמּתֹו ממיר אדם אמר32אין ואם . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי - וימיר יבֹוא ּבבהמּתי להמיר הרֹוצה ּכל הּקרּבן: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבעל

ּבּה ממיר ׁשּלֹו33זה ׁשאינּה ּבבהמה קרּבנֹו המיר אינּה34. - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּתמּורה,

הּמקּדיׁש לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוּׂשה הּוא ּכיצד?35הּמתּכּפר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
נזיר קרּבנֹות ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדיׁש

הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ּבהן36ׁשּיתּכּפר ׁשעֹוּׂשה הּוא הּנזיר אֹותֹו - ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהקּדיׁש זה לא אבל ׁשּלֹו37ּתמּורה, ׁשאינן לפי ,38. ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹ

זֹו40ממיר39הּיֹורׁש הרי - ומת ּבניו לׁשני ּבהמה הּניח . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
ׁשּתפין41קרבה ּבּה הם ׁשהרי ּבּה; ממירין ואין והּׁשּתפין42, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוּׂשין ְְְִֵֵֶַָאין
נכרים קדׁשי ּתמּורה43אין אבל44עֹוּׂשין הּתֹורה; מן ְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

ּתמּורה זֹו הרי - ׁשהמיר ׁשהּנכרי סֹופרים, הקּדיׁש45מּדברי . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

הרי - הּנכרי ּבּה והמיר יּׂשראל ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנכרי
ּתמּורה ספק .46זֹו ְְֵָ

ּתמּורה עֹוּׂשין - המירּו אם נׁשים ואחד אנׁשים .47אחד ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ׁשאינֹו48קטן ּפי על אף ׁשהמיר, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עֹוּׂשה49לֹוקה אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוּׂשה אם ספק ּבֹו יׁש - ְִֵֵֵֶֶֶָָ
.50ּתמּורה ְָ

ּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים ּפי51אין על ׁשאף ; ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּלהם מחּיים52ׁשהם ּבהן זֹוכין אינן להם53- ׁשאין , ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הּדם ׁשּיּזרק עד ּבּבכֹורה;54ּבּבּׂשר ממירין הּכהנים ואין . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מחּיים ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ּבֹו55ׁשאף זֹוכה אינֹו - ִִֵֵֶֶֶֶַַַ

יּׂשראל ּבבית ּתחּלתֹו ׁשהרי אבל56מּתחּלה, הּוא. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
עֹוּׂשים57הּבעלים - ּבביתם ׁשהּוא זמן ּכל ּבּבכֹור ׁשהמירּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹו ׁשּנֹולד ּבּבכֹור ׁשהמיר ּכהן וכן ּבּבכֹור58ּתמּורה. לא , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּתמּורה זֹו הרי - מּיּׂשראל .59ׁשּלקח ְְֲִִֵֵֶַָָָ

ּגדֹול ּכהן ׁשל ּתמּורה60אילֹו ּפרֹו61עֹוּׂשה אבל אינֹו62, ְֲֵֵֵֶֶָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אנו כן מנת על שאומרים: התראה, מקבלי כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס אומר והוא ימיר שלא בו התרו כלומר:
והמיר. בו שהתרו ושכח לבית נכנס ושוב שיהיהעושים), כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה שתהיה שצריך משום

רבי של המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת כרב ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם אבל זוכרה,
תמורה שתמורתו סוברים וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות, לעניין אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן

משנה). בהמת(כסף על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש החולין בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
(שם כן ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש חולין

חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו "וסמך ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה התמורה.ב.) חלה כלומר:
.לו השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה חולין בהמת על [שלאמר לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה

אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא תמורה.המתכפר] בהם שעושה הוא הנזיר אזלינןאותו מתכפר דבתר
מקדיש. בתר שלו.ולא שאינו בקרבן בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר של הוא שהפריששהקרבן

שמת. עד להקריבו הספיק ולא קרבן לרבותאביו באה הכפולה הלשון ימיר" המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
תמורה. שתמורתו היורש שמתואת ואשם חטאת אבל בשלמים, או בעולה והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

קרבים. אינם כשותפיםבעליהם, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים - קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף
הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה) (כפרה מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין גומכיוון בפרק ראה

אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים ב, הלכה הקרבנות מעשה ב:)מהלכות (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין לא עכו"ם שאמר"קדשי ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין

אבל בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן הרי מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה שמעון רבי
להלן. ראה ישראל בקדשי המיר הקדישאם שאם חמא, בר רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה הוא כן

כשהקדיש אלא אינה בעייתו וכל למעלה, וכמבואר שמעון, רבי כדברי התורה, מן תמורה עושה אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי
הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה עושה שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך אם ישראל: בה להתכפר גוי
ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה ביד עכשיו, עושה

שם)תמורה. (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון נאמר ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
תמורה. תמורתה היא שאף האשה, את לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר להקדיש,"ואם נדר שאם שנה, י"ב בן

שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות - נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר כן ולמדו קיים, נדרו
הקדש. עונשין.שהקדשו בר אינו הקדש,שקטן לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר רמי של בעיא

להמיר. יכול אינו - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
.להקריבם כדי להם שנתנו ישראל אלאשל נאכלים ואשם חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י בפרק ראה

כהונה. שלו.לזכרי שאינו בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה וראה ז: תמורה לפניבמשנה האוכל שהרי
לוקה. - לכהן.הזריקה וליתנו בכור להפריש עדשמצוה בעליו בו יטפל אלא - כשיולד לכהן הבכור את נותנין שאין

קדושה "היכן י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט שיגדיל
הבעלים. בבית תמורה אף הבעלים, בבית - עליו הכהניםישראל.חלה שגם ז, הלכה בכורות מהלכות א פרק ראה

טהורה. בהמה בבכור בעלים".חייבים בבית זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא הכיפוריםפשוט ביום מקריב שהוא
לחטאת. הפר עם ביחד הגדולהעולה הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה, באיל חולין בהמת גדול הכהן המיר אם

גדול.לבדו. כהן של החטאת פר



פג              
  

והמיר וׁשכח ונכנס מּדעּתי, ואמיר זה לבית אּכנס ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמר:
מּדעּתֹו עליה30ׁשּלא לֹוקה ואינֹו ּתמּורה זֹו הרי -31. ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּבקרּבן ּבהמּתֹו ממיר אדם אמר32אין ואם . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי - וימיר יבֹוא ּבבהמּתי להמיר הרֹוצה ּכל הּקרּבן: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבעל

ּבּה ממיר ׁשּלֹו33זה ׁשאינּה ּבבהמה קרּבנֹו המיר אינּה34. - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּתמּורה,

הּמקּדיׁש לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוּׂשה הּוא ּכיצד?35הּמתּכּפר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
נזיר קרּבנֹות ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדיׁש

הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ּבהן36ׁשּיתּכּפר ׁשעֹוּׂשה הּוא הּנזיר אֹותֹו - ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהקּדיׁש זה לא אבל ׁשּלֹו37ּתמּורה, ׁשאינן לפי ,38. ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹ

זֹו40ממיר39הּיֹורׁש הרי - ומת ּבניו לׁשני ּבהמה הּניח . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
ׁשּתפין41קרבה ּבּה הם ׁשהרי ּבּה; ממירין ואין והּׁשּתפין42, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוּׂשין ְְְִֵֵֶַָאין
נכרים קדׁשי ּתמּורה43אין אבל44עֹוּׂשין הּתֹורה; מן ְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

ּתמּורה זֹו הרי - ׁשהמיר ׁשהּנכרי סֹופרים, הקּדיׁש45מּדברי . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

הרי - הּנכרי ּבּה והמיר יּׂשראל ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנכרי
ּתמּורה ספק .46זֹו ְְֵָ

ּתמּורה עֹוּׂשין - המירּו אם נׁשים ואחד אנׁשים .47אחד ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ׁשאינֹו48קטן ּפי על אף ׁשהמיר, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עֹוּׂשה49לֹוקה אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוּׂשה אם ספק ּבֹו יׁש - ְִֵֵֵֶֶֶָָ
.50ּתמּורה ְָ

ּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים ּפי51אין על ׁשאף ; ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּלהם מחּיים52ׁשהם ּבהן זֹוכין אינן להם53- ׁשאין , ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הּדם ׁשּיּזרק עד ּבּבכֹורה;54ּבּבּׂשר ממירין הּכהנים ואין . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מחּיים ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ּבֹו55ׁשאף זֹוכה אינֹו - ִִֵֵֶֶֶֶַַַ

יּׂשראל ּבבית ּתחּלתֹו ׁשהרי אבל56מּתחּלה, הּוא. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
עֹוּׂשים57הּבעלים - ּבביתם ׁשהּוא זמן ּכל ּבּבכֹור ׁשהמירּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹו ׁשּנֹולד ּבּבכֹור ׁשהמיר ּכהן וכן ּבּבכֹור58ּתמּורה. לא , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּתמּורה זֹו הרי - מּיּׂשראל .59ׁשּלקח ְְֲִִֵֵֶַָָָ

ּגדֹול ּכהן ׁשל ּתמּורה60אילֹו ּפרֹו61עֹוּׂשה אבל אינֹו62, ְֲֵֵֵֶֶָָָָֹ
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אנו כן מנת על שאומרים: התראה, מקבלי כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס אומר והוא ימיר שלא בו התרו כלומר:
והמיר. בו שהתרו ושכח לבית נכנס ושוב שיהיהעושים), כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה שתהיה שצריך משום

רבי של המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת כרב ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם אבל זוכרה,
תמורה שתמורתו סוברים וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות, לעניין אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן

משנה). בהמת(כסף על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש החולין בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
(שם כן ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש חולין

חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו "וסמך ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה התמורה.ב.) חלה כלומר:
.לו השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה חולין בהמת על [שלאמר לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה

אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא תמורה.המתכפר] בהם שעושה הוא הנזיר אזלינןאותו מתכפר דבתר
מקדיש. בתר שלו.ולא שאינו בקרבן בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר של הוא שהפריששהקרבן

שמת. עד להקריבו הספיק ולא קרבן לרבותאביו באה הכפולה הלשון ימיר" המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
תמורה. שתמורתו היורש שמתואת ואשם חטאת אבל בשלמים, או בעולה והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

קרבים. אינם כשותפיםבעליהם, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים - קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף
הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה) (כפרה מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין גומכיוון בפרק ראה

אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים ב, הלכה הקרבנות מעשה ב:)מהלכות (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין לא עכו"ם שאמר"קדשי ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין

אבל בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן הרי מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה שמעון רבי
להלן. ראה ישראל בקדשי המיר הקדישאם שאם חמא, בר רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה הוא כן

כשהקדיש אלא אינה בעייתו וכל למעלה, וכמבואר שמעון, רבי כדברי התורה, מן תמורה עושה אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי
הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה עושה שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך אם ישראל: בה להתכפר גוי
ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה ביד עכשיו, עושה

שם)תמורה. (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון נאמר ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
תמורה. תמורתה היא שאף האשה, את לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר להקדיש,"ואם נדר שאם שנה, י"ב בן

שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות - נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר כן ולמדו קיים, נדרו
הקדש. עונשין.שהקדשו בר אינו הקדש,שקטן לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר רמי של בעיא

להמיר. יכול אינו - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
.להקריבם כדי להם שנתנו ישראל אלאשל נאכלים ואשם חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י בפרק ראה

כהונה. שלו.לזכרי שאינו בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה וראה ז: תמורה לפניבמשנה האוכל שהרי
לוקה. - לכהן.הזריקה וליתנו בכור להפריש עדשמצוה בעליו בו יטפל אלא - כשיולד לכהן הבכור את נותנין שאין

קדושה "היכן י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט שיגדיל
הבעלים. בבית תמורה אף הבעלים, בבית - עליו הכהניםישראל.חלה שגם ז, הלכה בכורות מהלכות א פרק ראה

טהורה. בהמה בבכור בעלים".חייבים בבית זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא הכיפוריםפשוט ביום מקריב שהוא
לחטאת. הפר עם ביחד הגדולהעולה הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה, באיל חולין בהמת גדול הכהן המיר אם

גדול.לבדו. כהן של החטאת פר



פד             
  

ּתמּורה מּׁשּלֹו63עֹוּׂשה ׁשהּוא ּפי על אף ואחיו64; הֹואיל , ְְִִִֶֶֶֶַַָָ
ּבֹו מתּכּפרין ּכׁשּתפין65הּכהנים ּבֹו הם הרי -66. ְְְֲֲִִִִֵֵַַָֹֻ

אּלא נאמר ׁשּלא ּתמּורה, עֹוּׂשין אינן והּמנחֹות ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעֹופֹות
.67ּבהמה ְֵָ

הּבית ּבדק ׁשּנאמר68קרּבנֹות ּתמּורה. עֹוּׂשין אין ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ימירּנּו ולא לרע טֹוב ּבין יבּקר לא והלֹוא69ּבּמעּׂשר: . ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

היה הּקדׁשים ּכל ּבכלל יצא70הּמעּׂשר ולּמה על71, ללּמד ? ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
יחיד72הּכלל קרּבן ּמעּׂשר מה וכן73: צּבּור קרּבנֹות יצאּו , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

מזּבח74הּׁשּתפין קרּבן ּמעּׂשר מה הּבית.75. ּבדק קדׁשי יצאּו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ּדגן למעּׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעּׂשר אּלא76מה ּבֹו חּיבין ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

נכרים ולא עֹוּׂשין77יּׂשראל ׁשאין נכרים קרּבנֹות יצאּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .78ּתמּורה, ְְְֵֶַָ

קבּוע מּום ּבעלת ּתמּורה,79הּמקּדיׁש עֹוּׂשה אינּה - ְְֲִֵַַַַַָָָָ
קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּפני

עֹובר80ּדמים מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל ׁשהקּדיׁש81. אֹו , ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

עֹוּׂשה זֹו הרי - קבּוע מּום לּה נֹולד ּכ ואחר ְְֲִֵַַַַָָָָָּתמימה
.82ּתמּורה ְָ

מּום ּבבעל ּתמים הּממיר ּבתמים83אחד מּום ּבעל ,84אֹו ְְִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבצאן ּבקר ׁשהמיר ּבבקר85אֹו צאן ּבעּזים86אֹו ּכבּׂשים אֹו ,87 ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ

ּבכבּׂשים עּזים ּבנקבֹות88אֹו זכרים אֹו ּבזכרים נקבֹות אֹו ,89, ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָ
ּבמאה אחד ׁשהמיר ּבאחד90אֹו מאה אחת91אֹו ּבבת ּבין , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זֹו אחר ּבזֹו הּבהמֹות92ּבין ּכמנין ולֹוקין ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ
.93ׁשהמיר ִֵֶ

ּתמּורה עֹוּׂשה הּתמּורה ּבהמֹות94אין ולד ולא , ְְְְְֵֵַַָָָֹ
ּותמּורתֹו;95ההקּדׁש הּוא והיה ׁשּנאמר: ּתמּורה. עֹוּׂשה ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָ

אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא - 'ּותמּורתֹו' ולדֹו, ולא - ְְְְְְֲַָָָָֹֹ'הּוא'
ּבבהמה אלף96הּממיר אפּלּו והמיר, וחזר ּבּה והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ּתמּורה, ּכּלן -ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשלמים ולא ּבׁשלמים עּברים אֹו איברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין

עֹולה ּתחת ידּה אֹו זֹו ּבהמה ׁשל רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהן.
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אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי - יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא בזה הסתפקו שלא
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן בעל הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון שכתובמקופיא

לו". אשר החטאת פר "את ז) טז, בעדו(שם "וכפר יג) (שם, שנאמר כמו הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר
שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'". את ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו הם והכהנים ביתו", ובעד

תמורה.מקיבעא. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה וראה בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת "ואםבפר
יהיה ותמורתו הוא והיה בבהמה בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו יתן אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה

המקדש.קודש". בית לתיקון יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו המרבהמות "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא
(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה אותוימירנו ימיר ולא יחליפנו "לא (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו ויודעים

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה בהמה.וגו' למעשר מיוחד פסוק התורה ייחדה אחתלמה היא וזו הקדשים. יתר על
על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד לא ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת שהתורה המידות עשרה משלוש

יצא". כולו בשותפות.הכלל בא תמורה.ואינו עושין המזבח.שאין על כב)שמקריבו יד, (דברים שכתוב
זה והושוו דגן מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות בשתי כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר

לדיניהן. ולאלזה ישראל בני ומשמע לה'" ירימו אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר דגן מעשר אצל שכתוב
ג.). (תמורה נכרים ולא ישראל בני בהמה, מעשר אף שהמירגויים, הגוי סופרים שמדברי מבואר ושם ו, הלכה למעלה

תמורה. אבר.תמורתו מחוסר שהיה תמורה.כגון עושה אינה דמים הגוף.שקדושת קדושת שקדושה
'וגו יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא הרי קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם, משנה

חליפי זו "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע טוב
דבריו, מפרשים אנו לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת" של משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם אבל זו".

לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון תמימהשלחילול שהיתה וכגון מום, בעלת ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש ממהבעת כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת קבוע, מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת

והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב מום) בעלת זה (רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז, (ויקרא שנאמר
קודש". יהיה ותמורתו שם).הוא (משנה הקדש של כבש או בעז חולין של בקר הקדש.המיר של בבקר חולין של צאן

.הקדש של בעזים חולין של הקדש.כבשים של בכבשים חולין של שםעזים בברייתא למדו הדברים אלו וכל
בהמ ימיר המר "ואם שם) (ויקרא שכתוב בהמה.ממה בשם נקראים אלו וכל בבהמה", במאהה חולין של אחת בהמה המיר

הקדש. של ולמדובהמות שמעון, כרבי ודלא שם במשנה קמא כתנא הקדש, של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר
רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה נקראות רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב ממה גם

:שאמר שמעון ר' שאף לקיש ריש מדברי שם בגמרא נשמע כן זו, אחר בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
בוודאי - אחת בבת שממירין חכמים דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה המיר שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין

זה. אחר בזה פעםשממירים רק שהמיר פי על ואף ובהמה בהמה כל על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה וכל בנפרד ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים הגופין - אחת

אחד. אלא לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם עליהאבל וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
יב. בתמורה משנה אחרת, חולין בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - שהוקדשהקדושה אחר ונתעברה בהמה שהקדיש

תמורה עושה הוולד אין ט), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה אין כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה
חולין. בהמת בה המיר הקדש.אם בבהמת כלומר,

             
  

ּתמּורה.97זֹו אינּה - זֹו עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה עּבר ׁשאמר אֹו ,ְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ
אֹו זֹו, עֹולה ׁשל רגלּה אֹו ידּה ּתחת זֹו ּבהמה האֹומר: ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן

חּטא ׁשל עּברּה ּתחת זֹו ּבהמה אינּה98תׁשאמר: - זֹו ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
.99ּתמּורה ְָ

ּבכלאים ּבטרפה100הּממיר דפן101אֹו אֹו102ויֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹ
והרי104ואנּדרֹוגינֹוס103ּבטמטּום עליהן, חלה הּקדּׁשה אין - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻֻ

ּבחמֹור אֹו ּבגמל ׁשהמיר ּכמי ּבמינן105זה ׁשאין לפי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
מּום106קרּבן לבעל אּלּו ּבין מה לֹוקה. אינֹו ּולפיכ ,107? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

קרּבן ּבמינֹו יׁש מּום קרּבן108ּבעל ּבמינם אין אּלּו ,109. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ועֹוּׂשין111והּנרּבע110הרֹובע מּום ּכבעל הם הרי - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

ּבהן112ּתמּורה ּכּיֹוצא ּכל וכן .113. ְְֵֵֶַָָֹ
חל וחציּה קדׁש ׁשחציּה עֹוּׂשה114ּבהמה לא - ְְְְֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹ

ּתמּורה115ּתמּורה נעּׂשית .116ולא ְְְֲֵַָָֹ
ׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות ּתמּורה117ּכל עֹוּׂשין אינן -118, ְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ותּמכר מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת -119וכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתמּורה .120עֹוּׂשה ְָָ

עֹוּׂשה - לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָהּמפריׁש
לּקרב121ּתמּורה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף וירדּו122; הֹואיל , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתמימים הם והרי ּדמים אבל123לקדּׁשת הּגּוף. לקדּׁשת ירדּו - ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻֻ

ּׂשעיר ונּׂשיא124הּמפריׁש ּׂשעירה125לחּטאתֹו, 126ׁשהפריׁש ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן עֹוּׂשין127לחּטאתֹו, אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ואפּלּו ּכלל נתקּדׁשה לא - ּבחּטאֹות המׁשּנה ׁשּכל ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּתמּורה;
ּדמים הּמקּדׁשין.128קדּׁשת ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻֻ

 
ׁשּיׁש חּלין ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר הּוא ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה

לֹומר, צרי ואין זֹו. חליפת זֹו הרי אֹו זֹו, ּתחת זֹו הרי ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָלֹו:
ׁשהיא - זֹו עֹולה ּתחת אֹו זֹו חּטאת ּתחת זֹו הרי אמר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָאם
ּבתֹו לי ׁשּיׁש חּטאת ּתחת זֹו הרי אמר: אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּתמּורה.
ּתמּורה. זֹו הרי - ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש עֹולה ּתחת אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּבית

חּל ּבהמת על אמר אם אבל לֹו. ׁשּיׁש ּתחתוהּוא זֹו הרי ין: ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
אמר: אם וכן ּכלּום. אמר לא - חּטאת ּתחת זֹו הרי אֹו ְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹעֹולה

ּתמּורה. אינּה - זֹו על מחּללת זֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֻהרי
ׁשּנפל הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

זֹו ּתחת זֹו הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
ואמר: הּקדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה. ּתמּורה זֹו הרי -ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
זֹו ואין החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו ּתחת זֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהרי

הּבהמה. ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ְְְְֲֵֶֶַַַָָָּתמּורה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זו בהמה של ראשה או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין אברים שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
תמורה. תמורתו - זו עולה קרבן,תחת עצמה היא אלא קרבן", "וולד של דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,

כן ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא כאן מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק כמפורש
משנה). (לחם תמורה עושה אינו שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי (ויקראנתעברה שנאמר ממה כן שלמדו אפשר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה, שלימה משמע - בבהמה" "בהמה י) ורחלכז, זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.(=כבשה). היתה החולין בהמת האםכלומר, של דפנה וחתכו בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת

החתך. דרך הוולד (=סתום)".והוציאו אטום הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו אבר"שאין לו "שיש
נקבה". אם זכר אם ספק והוא נקבות אבר וגם אותם.זכרות ממירים ואין קרבים, שיהיו החמור או הגמל במין שאין

.למזבח פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה, שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק ראה
.תמורה תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר, מעיקרה קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה במיןשאם

אדם. בני באכילת מותר הוא הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום ובעל תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה
היא דומה אדם בני באכילת שאסורה כיוון - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד מין אינם תמימות שבהמות

טמאה. אשה.לבהמה על שבא ושניהםשור אדם, ידי על שנבעלה ממהבהמה בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,
"מן שם: בספרא ודרשו קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
עד פי על שנרבעה או שרבע זה על לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע את להוציא בהמה, כל ולא הבהמה"

תמורה. עושה ואינה באכילה ואסורה נסקלת הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים, פי על או בלבד שהריאחד
באכילה. מותרים אדם.הם באכילת ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן נעבד, זרה, לעבודה מוקצה כגון

.שלו החלק את והקדיש השותפין מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה חולין.כגון בהמת בה התפיס אםאם
בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא שכתוב משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין מחלק הבהמה מחצית שתהיה אמר
מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה כן וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה וצריך בבהמה",

בחטאת נתכפרו שהבעלים אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו חטאת חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
חטאתאחרת. ובוולד שם), תמורה מקובצת (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה למות עומדים שהם ומשום

עושה הקדש בהמות וולד ולא תמורה עושה התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו נוסף טעם יש חטאת ותמורת
ומביאתמורה". ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות אינן חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק ראה

אחרות. המזבח.בדמיהן על להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת קדושה היא שהרי כב. שם אםמשנה
יט: בתמורה שהובאה בברייתא כרבנן חולין בהמת בהם קרבןהתפיס מהלכות א בפרק ראה זכר, אלא קרבים אינם שכולם

ואשם. עולה לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק פסח. קרבן לעניין א הלכה אינופסח מום בעל אבל
תמורה. מןעושה נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

זכר.שחטא.הצאן. עזים שעיר הוא נשיא של וחטאתו העזים. מן שם,נקבה הקרבנות מעשה בהלכות ראה
לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן חולין.כי בהמת להתפיס יכול אינו וממילא
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ּתמּורה.97זֹו אינּה - זֹו עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה עּבר ׁשאמר אֹו ,ְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ
אֹו זֹו, עֹולה ׁשל רגלּה אֹו ידּה ּתחת זֹו ּבהמה האֹומר: ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן

חּטא ׁשל עּברּה ּתחת זֹו ּבהמה אינּה98תׁשאמר: - זֹו ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
.99ּתמּורה ְָ

ּבכלאים ּבטרפה100הּממיר דפן101אֹו אֹו102ויֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹ
והרי104ואנּדרֹוגינֹוס103ּבטמטּום עליהן, חלה הּקדּׁשה אין - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻֻ

ּבחמֹור אֹו ּבגמל ׁשהמיר ּכמי ּבמינן105זה ׁשאין לפי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
מּום106קרּבן לבעל אּלּו ּבין מה לֹוקה. אינֹו ּולפיכ ,107? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

קרּבן ּבמינֹו יׁש מּום קרּבן108ּבעל ּבמינם אין אּלּו ,109. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ועֹוּׂשין111והּנרּבע110הרֹובע מּום ּכבעל הם הרי - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

ּבהן112ּתמּורה ּכּיֹוצא ּכל וכן .113. ְְֵֵֶַָָֹ
חל וחציּה קדׁש ׁשחציּה עֹוּׂשה114ּבהמה לא - ְְְְֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹ

ּתמּורה115ּתמּורה נעּׂשית .116ולא ְְְֲֵַָָֹ
ׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות ּתמּורה117ּכל עֹוּׂשין אינן -118, ְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ותּמכר מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת -119וכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתמּורה .120עֹוּׂשה ְָָ

עֹוּׂשה - לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָהּמפריׁש
לּקרב121ּתמּורה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף וירדּו122; הֹואיל , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתמימים הם והרי ּדמים אבל123לקדּׁשת הּגּוף. לקדּׁשת ירדּו - ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻֻ

ּׂשעיר ונּׂשיא124הּמפריׁש ּׂשעירה125לחּטאתֹו, 126ׁשהפריׁש ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן עֹוּׂשין127לחּטאתֹו, אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ואפּלּו ּכלל נתקּדׁשה לא - ּבחּטאֹות המׁשּנה ׁשּכל ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּתמּורה;
ּדמים הּמקּדׁשין.128קדּׁשת ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻֻ

 
ׁשּיׁש חּלין ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר הּוא ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה

לֹומר, צרי ואין זֹו. חליפת זֹו הרי אֹו זֹו, ּתחת זֹו הרי ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָלֹו:
ׁשהיא - זֹו עֹולה ּתחת אֹו זֹו חּטאת ּתחת זֹו הרי אמר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָאם
ּבתֹו לי ׁשּיׁש חּטאת ּתחת זֹו הרי אמר: אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּתמּורה.
ּתמּורה. זֹו הרי - ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש עֹולה ּתחת אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּבית

חּל ּבהמת על אמר אם אבל לֹו. ׁשּיׁש ּתחתוהּוא זֹו הרי ין: ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
אמר: אם וכן ּכלּום. אמר לא - חּטאת ּתחת זֹו הרי אֹו ְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹעֹולה

ּתמּורה. אינּה - זֹו על מחּללת זֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֻהרי
ׁשּנפל הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

זֹו ּתחת זֹו הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
ואמר: הּקדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה. ּתמּורה זֹו הרי -ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
זֹו ואין החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו ּתחת זֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהרי

הּבהמה. ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ְְְְֲֵֶֶַַַָָָּתמּורה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זו בהמה של ראשה או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין אברים שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
תמורה. תמורתו - זו עולה קרבן,תחת עצמה היא אלא קרבן", "וולד של דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,

כן ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא כאן מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק כמפורש
משנה). (לחם תמורה עושה אינו שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי (ויקראנתעברה שנאמר ממה כן שלמדו אפשר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה, שלימה משמע - בבהמה" "בהמה י) ורחלכז, זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.(=כבשה). היתה החולין בהמת האםכלומר, של דפנה וחתכו בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת

החתך. דרך הוולד (=סתום)".והוציאו אטום הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו אבר"שאין לו "שיש
נקבה". אם זכר אם ספק והוא נקבות אבר וגם אותם.זכרות ממירים ואין קרבים, שיהיו החמור או הגמל במין שאין

.למזבח פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה, שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק ראה
.תמורה תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר, מעיקרה קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה במיןשאם

אדם. בני באכילת מותר הוא הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום ובעל תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה
היא דומה אדם בני באכילת שאסורה כיוון - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד מין אינם תמימות שבהמות

טמאה. אשה.לבהמה על שבא ושניהםשור אדם, ידי על שנבעלה ממהבהמה בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,
"מן שם: בספרא ודרשו קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
עד פי על שנרבעה או שרבע זה על לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע את להוציא בהמה, כל ולא הבהמה"

תמורה. עושה ואינה באכילה ואסורה נסקלת הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים, פי על או בלבד שהריאחד
באכילה. מותרים אדם.הם באכילת ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן נעבד, זרה, לעבודה מוקצה כגון

.שלו החלק את והקדיש השותפין מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה חולין.כגון בהמת בה התפיס אםאם
בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא שכתוב משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין מחלק הבהמה מחצית שתהיה אמר
מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה כן וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה וצריך בבהמה",

בחטאת נתכפרו שהבעלים אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו חטאת חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
חטאתאחרת. ובוולד שם), תמורה מקובצת (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה למות עומדים שהם ומשום

עושה הקדש בהמות וולד ולא תמורה עושה התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו נוסף טעם יש חטאת ותמורת
ומביאתמורה". ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות אינן חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק ראה

אחרות. המזבח.בדמיהן על להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת קדושה היא שהרי כב. שם אםמשנה
יט: בתמורה שהובאה בברייתא כרבנן חולין בהמת בהם קרבןהתפיס מהלכות א בפרק ראה זכר, אלא קרבים אינם שכולם

ואשם. עולה לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק פסח. קרבן לעניין א הלכה אינופסח מום בעל אבל
תמורה. מןעושה נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

זכר.שחטא.הצאן. עזים שעיר הוא נשיא של וחטאתו העזים. מן שם,נקבה הקרבנות מעשה בהלכות ראה
לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן חולין.כי בהמת להתפיס יכול אינו וממילא
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ּבעלת מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיּו
ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו ּתחת אּלּו הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהם ולֹוקה ּתמּורה, ּתמּורתן הּתמימֹות ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
ׁשּנתחּללה מּום ּבעלת ּתחת היא הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָׁשּתים;
לפניו ׁשּיׁש ׁשּכיון ּבּה. להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעליה,
חזקה - החּלּול והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדר
אינֹו ּולפיכ האּסּור, ועֹוּׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיא
ּתחת אּלּו ּבהמֹות עּׂשר אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
אּלא לֹוקה אינֹו - מּום ּבעלת מהן ואחת אּלּו, ּבהמֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעּׂשר
ולא נתּכּון לחּללּה העּׂשירית ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתׁשע
הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ׁשהחזק ּפי על ׁשאף ּבּה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻלהמיר
האּסּור. ועֹוּׂשה ההּתר ּדבר מּניח אינֹו - הּתר ּדר ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָויׁש
ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ואחת הקּדׁש ׁשל בהמֹות ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּתי
אּלּו הרי ואמר: מּום, ּבעלת מהן ואחת חּלין ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻבהמֹות
אחת, ולֹוקה הּתמימה ּתמּורת הּתמימה הרי - אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּתחת
ההּתר מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ּבעלת על מחּללת הּמּום ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֻּובעלת

האּסּור. ְִֶָועֹוּׂשה
,קּימים ּדבריו - ּוׁשלמים עֹולה ּתמּורת זֹו הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

ּתמּורת דמיה ּובחצי עֹולה ּתמּורת דמיה ּבחצי ויביא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָותּמכר
אם ׁשלמים, ּותמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו הרי אמר: ְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשלמים.
ּבּתחּלה נתּכּון לא ואם קּימים; ּדבריו - מּתחּלה לכ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹנתּכּון
ּפי על אף ׁשלמים, ּתמּורת ואמר וחזר עֹולה, לתמּורת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָאּלא
ראׁשֹון, לׁשֹון אּלא ּתֹופּׂשין אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשחזר

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא ְְֲִִֵַַַָוהרי

 
ּתקרב - העֹולה ּתמּורת לּקרב? הּתמּורֹות ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכיצד

ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה.
עֹולה. ּבדמיה ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּנקבה
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות, - החּטאת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה ּדבר, לכל ּכּׁשלמים - הּׁשלמים ּתמּורת ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָלנדבה.
ּכּתֹודה, - הּתֹודה ּתמּורת וׁשֹוק. חזה ּותנּופת ּונסכים ְְְְִִֶַַַַָָָָָָסמיכה
ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחם, טעּונה ׁשאינּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹום חצֹות קדם ּבּה המיר אם הּפסח: ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל עד תרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין - עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות אחר ּבּה המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבּה
הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה הרי -ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
הּוא, לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם. קרבין אינם - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעּׂשר
ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין קרב, הּוא למדּו: הּׁשמּועה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמּפי
ותאכל. מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ּתמּורתן ּכּבכֹור. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמעּׂשר

.לּבעלים - הּמעּׂשר ּותמּורת לּכהנים, - הּבכֹור ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹּתמּורת

ּומעּׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ּכמֹוּוכׁשם מּום, ּבהן ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּתמּורתן. ּפֹודים אין ּכ מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ּתמּורתּה - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּתחּלת מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹוה.
ּתמּורה זֹו ּבהמה חצי : אמר ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשּה
וחציּה עֹולה חציּה עֹולה. ּתקרב זֹו הרי - עֹולה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
זֹו הרי - מעּׂשר וחציּה ּתמּורה חציּה עֹולה. ּתקרב - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשר

קרבה. ואינּה ְְֵֵֵָָָספק,
,ּתמימה לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש

אחר ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר
אּלא נפּדית, ואינּה קרבה ואינּה ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּנפּדית
קדּׁשה מּכח ׁשּבאה מּפני - קרבה אינּה ׁשּתמּות. עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻמּניחּה
ּפדיֹונּה. לתּפּׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין - נפּדית ואינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻדחּויה,

הרי - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו
על ּבתמּורה חלה ׁשהּקדּׁשה ּפדיֹונן. אחר ועבֹודה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻּבגּזה
ּכאן האמּור ורע ּבטֹוב, רע אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָָּבעלת
ּפי על ואף לקרּבן, ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּוא

ּקדׁש. יהיה ּבֹו ּכתּוב ְִֵֶֶָֹכן
- הּתערֹובֹות מן ּבאחת והמיר ּבזבחים ׁשּנתערבה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעֹולה

היא עֹולה ּתמּורת אם ואֹומר: אחרת ּבהמה מביא זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
- זֹו היא ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים, זֹו ּבהמה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָזֹו
הּתמּורה עם ׁשהביא הּבהמה ונמצא עֹולה. זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהרי

ּבאחתּכ והמיר חזר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים עֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
אחר זבח מביא - המיר מהן זֹו ּבאי ידּוע ואין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּׁשתיהן
ּתמּורה ּתמּורת אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתֹו
ׁשלמים אֹו עֹולה ּתמּורת ואם חּלין, ׁשהביא זֹו הרי - זֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהיא
ׁשהביא זה והרי ׁשלמים. אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהיא
ּוכבר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה הּתמּורה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעם

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות הּתערֹובֹות דין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻּבארנּו
מהן ּבאחד והמיר ּבמעּׂשר אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויּפדה, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב, לא זה הרי -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו כּמעּׂשר אֹו ּכּבכֹור ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָויאכל

ה'תשע"א מרחשון כ"ז חמישי יום

 
ּתמּורת ּוולד ׁשלמים ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד

ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - לכל1ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָ
יקרבּו2ּדבר אּלּו הרי - ּתמּורה ּוולד הּתֹודה ולד וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

אּלא3ּכתֹודה לחם מביאין ׁשאין לחם. טעּונין ׁשאינן אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ולא - עליו הּתֹודה; זבח על ׁשּנאמר: עצמּה, הּתֹודה ְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעם
ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ולא ולדּה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.שלמים בדמיהם ויביא מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח, על קריבים עצמם הם השלמים תמורת וולד השלמים וולד כלומר,
.ושוק חזה ותנופות נסכים סמיכה, גם תודהשטעונים על "אם יב) ז, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה

וולדות. לרבות תודה" על "אם - יקריבנו"

             
  

קרבין אינן - ולדֹות ולדי אבל עצמן; ּבולדֹות .4אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
מעּׂשיו עדרים5ׁשּמּתֹו מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יקריבם.6עדרים ולא אֹותֹו קֹונסין ּולפיכ , ְְְְֲִִִִֵַָָֹ

החּטאת ּתמּורתּה8ימּות7ולד ולד לֹומר צרי ואין ,9. ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
החּטאת את ּבּה10הּׁשֹוחט ארּבעה11ּומצא -13חי12ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נאכלת זֹו החּטאת14הרי ּבמעי15ּכבּׂשר הּקדׁשים ׁשּולדי ; ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
קדֹוׁשים הם .16אּמן ְִִֵָ

ירעּו - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
לנדבה דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ואם17עד . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

זכר אׁשמֹו18ילדה ׁשהקריב יקרב19אחר עצמֹו הּולד - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
עד ּובנּה היא ּתרעה - וילדה לאׁשמֹו נקבה הפריׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעֹולה.

אׁשמֹו ׁשניהם ּבדמי ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ואם20ׁשּיּפל . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
לנדבה דמיהן יּפלּו - אׁשמֹו הקריב .21ּכבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

הרי - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
עֹולה יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, לעֹולתֹו22אּלּו נקבה הפריׁש . ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר ׁשּילדה ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹוילדה,
עֹולה ּבדמיו ׁשּכל23ויביא הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא לנדבה, יּפלּו אֹומרין ׁשאנּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמקֹום

הם ּכּמה ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ּובית24ּבּׁשֹופרֹות , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מּׁשל ונסּכיהם נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ּבאֹותן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדין
עצמֹו הּוא ׁשּנאמר מקֹום אבל סמיכה. טעּונֹות ואינן ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹצּבּור,
סמיכה, טעּונה זֹו הרי - עֹולה ּבדמיו יביא אֹו עֹולה ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָיקרב

מּׁשּלֹו. ְִֶֶָָּונסכיה
הּמעּׂשר הּמעּׂשר25ולד ּתמּורת [ּוולד] ּתמּורת26, ולד , ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַ

לא אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ּוולדי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור,
מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא ּכבכֹור27יקרבּו, ויאכלּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

לּכהן - הּבכֹור ּתמּורת ולדֹות מּום. ּבהן ׁשּנפל ,28ּוכמעּׂשר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּותמּורתֹו מעּׂשר לבעליו29ולדֹות -30. ְְְֲִֵַַָָָ

אּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת - הּפסח ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד
ׁשלמים דינּה31קרבה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָ

ׁשלמים ּבדמיה ויביא ויביא32ׁשּתּמכר נמּכר ולדּה אף - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
לפסחֹו נקבה הפריׁש ׁשלמים. אֹו34וילדה33ּבדמיו , ְְְְְְְְִִִִֵָָָָָָ

מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא - מעּברת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהפריׁשּה
הּפסח אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ואם ּפסח. ּבדמיהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָויביא
ּבהן ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה - הּפסח אחר ׁשּילדה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

ׁשלמים ּבדמיהן ויביא .35מּום, ְְְִִִֵֶָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ברעב ומתים הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם) ורש"י שיסתאבו, עד רועים אתאלא מיד הקריב שלא
ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות והתודה השלמים בשרוולדות הרבה לו יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם

הו ובנתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים לשלמו".לאכילה, תאחר "לא של הלאו על עובר מחטאותא אחת והיא
לפניהמתות. נתעברה אם אבל נתעברה כך ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית אותו שמכניס היינו

מת. הוולד אין מתה.שהקדישה היא אף עצמה החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת שעירה,של שהיתה וכגון
הראשונה. שנתה בתוך שתלד אפשר אי כבשה חדשים,בבטנה.אבל תשעה הוא עיבורה שזמן גסה, לבהמה והכוונה

נאכל. ואינו נשרף והוא בפנים והזאתו זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה שהרי ייתכן, לא זה המדובראבל
חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא הרי חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן דקה, בבהמה
נתעברה, כן ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך זה דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו - חי

חדשיו. לו כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל בליכדלהלן,
באכילה. מתירתו אמו ששחיטת אחד.שחיטה, וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לידתם,לזכרי בעת ולא

מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת ברייתא ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה וראה חטאת, קדושת בהם ויש
בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים שוולדי המעותמשום שנותן ח, הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש

בנדבה). בא אשם שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין דין ובית במקדש, שהיו (=תיבות) כלומר,בשופרות
זכר. ילדה האשם לאשמו.תמורת שיקריבוהו חשש אינושאין (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט: תמורה במשנה ראה

הנ"ל), המשנה שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'". אשם בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין אלא בא
זכר וילדה לאשם נקבה במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה לעולה נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו

העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו על אשם שם שאין לפי אשם, קרב הקריבשאינו כבר שהרי לעולה,
המקוםאשמו. אל ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה

כו', הוולדות אלו לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'" מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר
וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג שאתה כדרך והדם" הבשר עולותיך שהיא"ועשית שאמו משום עולה עצמו קרב ואינו

שהתמורה אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן אלא באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא הראשונה, הקדושה
קרב. והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון, שההקדש משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה, אינה עצמה

.במקדש היו שופרות בהמה.כמה קריבה.מעשר אינה עצמה המעשר תמורת גם שהרי קרב, משנהאינו
לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור "תמורת כא. בתמורה

.לישראל ולא לכהן, שהיינו לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה מפרש וולדותרבינו מעשר וולדות כלומר,
שם. ג פרק למעלה רבינו הביא כבר לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר במומןתמורת "ויאכלו שם: במשנה

יד.לבעלים". יום חצות אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס יד.כגון, יום חצות לפני שהמיר ברייתאכגון
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק וראה יט. בתמורה לאחרמובאה שנתעברה כלומר,

לפסח,שהפריש. שהפרישה זו נקבה - נקבה באים ושלמים שלמים קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף שם. כחכמים
מהקרבה וולדה וגם היא נדחית לפיכך נקבה, בא פסח ואין לפסח, שהקדישה פסולה, קדושה היא קדושתה שכל שלמים, תקרב לא



פז              
  

קרבין אינן - ולדֹות ולדי אבל עצמן; ּבולדֹות .4אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
מעּׂשיו עדרים5ׁשּמּתֹו מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יקריבם.6עדרים ולא אֹותֹו קֹונסין ּולפיכ , ְְְְֲִִִִֵַָָֹ

החּטאת ּתמּורתּה8ימּות7ולד ולד לֹומר צרי ואין ,9. ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
החּטאת את ּבּה10הּׁשֹוחט ארּבעה11ּומצא -13חי12ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נאכלת זֹו החּטאת14הרי ּבמעי15ּכבּׂשר הּקדׁשים ׁשּולדי ; ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
קדֹוׁשים הם .16אּמן ְִִֵָ

ירעּו - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
לנדבה דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ואם17עד . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

זכר אׁשמֹו18ילדה ׁשהקריב יקרב19אחר עצמֹו הּולד - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
עד ּובנּה היא ּתרעה - וילדה לאׁשמֹו נקבה הפריׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעֹולה.

אׁשמֹו ׁשניהם ּבדמי ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ואם20ׁשּיּפל . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
לנדבה דמיהן יּפלּו - אׁשמֹו הקריב .21ּכבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

הרי - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
עֹולה יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, לעֹולתֹו22אּלּו נקבה הפריׁש . ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר ׁשּילדה ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹוילדה,
עֹולה ּבדמיו ׁשּכל23ויביא הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא לנדבה, יּפלּו אֹומרין ׁשאנּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמקֹום

הם ּכּמה ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ּובית24ּבּׁשֹופרֹות , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מּׁשל ונסּכיהם נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ּבאֹותן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדין
עצמֹו הּוא ׁשּנאמר מקֹום אבל סמיכה. טעּונֹות ואינן ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹצּבּור,
סמיכה, טעּונה זֹו הרי - עֹולה ּבדמיו יביא אֹו עֹולה ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָיקרב

מּׁשּלֹו. ְִֶֶָָּונסכיה
הּמעּׂשר הּמעּׂשר25ולד ּתמּורת [ּוולד] ּתמּורת26, ולד , ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַ

לא אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ּוולדי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור,
מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא ּכבכֹור27יקרבּו, ויאכלּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

לּכהן - הּבכֹור ּתמּורת ולדֹות מּום. ּבהן ׁשּנפל ,28ּוכמעּׂשר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּותמּורתֹו מעּׂשר לבעליו29ולדֹות -30. ְְְֲִֵַַָָָ

אּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת - הּפסח ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד
ׁשלמים דינּה31קרבה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָ

ׁשלמים ּבדמיה ויביא ויביא32ׁשּתּמכר נמּכר ולדּה אף - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
לפסחֹו נקבה הפריׁש ׁשלמים. אֹו34וילדה33ּבדמיו , ְְְְְְְְִִִִֵָָָָָָ

מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא - מעּברת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהפריׁשּה
הּפסח אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ואם ּפסח. ּבדמיהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָויביא
ּבהן ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה - הּפסח אחר ׁשּילדה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

ׁשלמים ּבדמיהן ויביא .35מּום, ְְְִִִֵֶָָ
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.ברעב ומתים הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם) ורש"י שיסתאבו, עד רועים אתאלא מיד הקריב שלא
ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות והתודה השלמים בשרוולדות הרבה לו יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם

הו ובנתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים לשלמו".לאכילה, תאחר "לא של הלאו על עובר מחטאותא אחת והיא
לפניהמתות. נתעברה אם אבל נתעברה כך ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית אותו שמכניס היינו

מת. הוולד אין מתה.שהקדישה היא אף עצמה החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת שעירה,של שהיתה וכגון
הראשונה. שנתה בתוך שתלד אפשר אי כבשה חדשים,בבטנה.אבל תשעה הוא עיבורה שזמן גסה, לבהמה והכוונה

נאכל. ואינו נשרף והוא בפנים והזאתו זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה שהרי ייתכן, לא זה המדובראבל
חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא הרי חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן דקה, בבהמה
נתעברה, כן ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך זה דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו - חי

חדשיו. לו כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל בליכדלהלן,
באכילה. מתירתו אמו ששחיטת אחד.שחיטה, וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לידתם,לזכרי בעת ולא

מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת ברייתא ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה וראה חטאת, קדושת בהם ויש
בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים שוולדי המעותמשום שנותן ח, הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש

בנדבה). בא אשם שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין דין ובית במקדש, שהיו (=תיבות) כלומר,בשופרות
זכר. ילדה האשם לאשמו.תמורת שיקריבוהו חשש אינושאין (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט: תמורה במשנה ראה

הנ"ל), המשנה שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'". אשם בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין אלא בא
זכר וילדה לאשם נקבה במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה לעולה נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו

העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו על אשם שם שאין לפי אשם, קרב הקריבשאינו כבר שהרי לעולה,
המקוםאשמו. אל ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה

כו', הוולדות אלו לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'" מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר
וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג שאתה כדרך והדם" הבשר עולותיך שהיא"ועשית שאמו משום עולה עצמו קרב ואינו

שהתמורה אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן אלא באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא הראשונה, הקדושה
קרב. והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון, שההקדש משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה, אינה עצמה

.במקדש היו שופרות בהמה.כמה קריבה.מעשר אינה עצמה המעשר תמורת גם שהרי קרב, משנהאינו
לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור "תמורת כא. בתמורה

.לישראל ולא לכהן, שהיינו לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה מפרש וולדותרבינו מעשר וולדות כלומר,
שם. ג פרק למעלה רבינו הביא כבר לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר במומןתמורת "ויאכלו שם: במשנה

יד.לבעלים". יום חצות אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס יד.כגון, יום חצות לפני שהמיר ברייתאכגון
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק וראה יט. בתמורה לאחרמובאה שנתעברה כלומר,

לפסח,שהפריש. שהפרישה זו נקבה - נקבה באים ושלמים שלמים קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף שם. כחכמים
מהקרבה וולדה וגם היא נדחית לפיכך נקבה, בא פסח ואין לפסח, שהקדישה פסולה, קדושה היא קדושתה שכל שלמים, תקרב לא



פח             
  

ּדפן דר ׁשּיצאּו הּקדׁשים טמטּום36ולדֹות ׁשּילדּו אֹו ,37 ְְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
יּפדּו40ּוטרפה39וכלאים38ואנּדרֹוגינֹוס אּלּו הרי ויביא41- , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ

קרּבן זֹו42ּבדמיהן ׁשל ולד ּבדמי להביא .43הראּוי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
מּום ּבעלת ּדבר,44ולד לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָ

לֹו.45ויקרב ּכראּוי ְְִַָָ
ׁשליא אֹו נפל ׁשהּפילּו הם46קדׁשים והרי יּקברּו, - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבהנאה .47אסּורים ֲֲִַָָ
לקדּׁשה מּקדּׁשה הּקדׁשים את ּבלא48המׁשּנה עֹובר - ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻ

יעּׂשּנּו ׁשּלא - אתֹו איׁש יקּדיׁש לא ּבּבכֹור: ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹתעּׂשה;
ׁשלמים אֹו מׁשּנין49עֹולה ׁשאין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָ

לקדּׁשה מּקדּׁשה ּבדק50אֹותן קדׁשי ואחד מזּבח קדׁשי אחד , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻ
ּכיצד51הּבית לבדק52. יׁשּנה לא - ההיכל לבדק הקּדיׁש אם ? ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבזה53הּמזּבח ּכּיֹוצא ּכל וכן זה54. לאו על לֹוקין ואין .55. ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

לה' יבּכר אׁשר ׁשּנאמר: ׁשּיּולד. קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻאחר?
אּתה אבל מקּדיׁשֹו, אּתה אי מּׁשּיבּכר - אתֹו איׁש יקּדיׁש ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻלא

ּבּבטן ׁשל56מקּדיׁשֹו ּׁשּבמעיה מה לֹומר: לֹו יׁש לפיכ . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
עֹולה זֹו הרי - זכר הּוא אם זֹו, יכֹול57מבּכרת אינֹו אבל . ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשלמים זבחי מּקדּׁשתֹו58לֹומר אֹותֹו להפקיע יכֹול ׁשאינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
ּבֹו להנֹות ראׁשֹו59ּכדי רב יציאת עם אמר: ואם יהיה60. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

עֹולה ואינֹו ּבכֹור זה הרי - .61עֹולה ְְֲֵֵֶָָ
קדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין

מּמעי הּקדׁשים ׁשּולדֹות אּמֹו; ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,
קדֹוׁשים הם ׁש62אּמם ּכמֹו מהן, עּבר ּכל והרי ּבארנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

ׁשעּׂשה ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכקדּׁשת
ׁשּכל ּפי על אף ׁשּמתקּדׁש. הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּבכֹור,

הם ּגזרֹות הּתֹורה ראּוי63חּקי מעילה, ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
לֹו ּתן - טעם לֹו לּתן יכֹול ּׁשאּתה מה וכל ּבהן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהתּבֹונן
הבין ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.

הּטעמים ׁשאמר64רב ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ואם ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש, יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּכתּוב:
עליו. ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו את יגאל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמקּדיׁש
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שלמים. בדמיהם ויביא שיסתאבו עד ירעו אלא הוולד.לשלמים, את והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
.נקבות אבר ולא זכרות אבר לא לו נקבות.שאין אבר וגם זכרות אבר גם לו (=כבש).שיש הרחל על הבא תיש כגון
איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים להאכילה טריפה פודין אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה מהלכות י בפרק ראה

אותה. שפודין אמה במעי טריפה היתה אם לבין אותה, פודין שאין שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה מזבח
.(משנה (לחם מזה גדול מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם שירצה.אף הקדשיםאיזה שוולדות לפי הדברים טעם

דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא הוולד על וחל קדושים הם אמן שהוקדשהבמעי וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
האם. שנפדתה לפני נולד זה וולד הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה בכורותבעת בגמרא מפורש כן

קדוש. הוולד פדיונה לפני ילדה שאם סובר - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי ואףטו: אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
וולד. בלי שליא אין כי הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא שהפילה פי "ואלועל לג: בתמורה משנה

מפורש כן וכמו הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך שכל רש"י ומפרש תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין הן
תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה שליא שהפילה "המבכרת עז. חולין עלבמשנה או שלמים זו הרי עולה, על שאומר

בזה. כיוצא כל וכן עולה, זו הרי שלמים".שלמים זו "הרי או עולה" זו "הרי יאמר שלא (פרשההיינו בחוקותי ספרא
שאין הקדשים לכל מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש יקדיש לא בכור לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה ה
יקדיש לא בבהמה לה' שיהא מה כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם) לומר תלמוד לקדושה מקדושה אותם משנין

שהוא". כמו יישאר אלא אחרת קדושה אותו משניןאיש אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד לב. בתמורה משנה
(מצוה בחינוך וראה לקדושה". מקדושה אישאותם יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק קדשי שגם שכתב, שנו),

לא נאמר הכל ועל מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק בין מזבח לקדשי בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
שם). החינוך (לשון אותו" איש שהואיקדיש עולה על שאומר הוא משנין, אין מזבח (שקדשי הבית בדק בקדשי משנים אין

כנ"ל). להיפך או איןשלמים הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים לשלמים מעולה משנים אין מזבח שבקדשי שכשם
מותר. למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל מבדק לבדקמשנים לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש שאם

אחר. קדוש.דבר ואינו מעשיו, אהנו לא שהרי מעשה בו שאין אמו]לפי [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא
שמתקדש". לשנותו.הוא יכול לכך לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור בכור, מקדושת חמורה עולה שקדושת שם, במשנה

.שלמים זבחי הוא הרי זו מבכרת של שבמעיה מה והיאכלומר, לבעליו נאכלים ושלמים לכהן הוא שבכור בגמרא, שם
מדרבנן". אלא אסור זה שאין "ונראה גרועה. לקדושה חמורה מקדושה לשנות יכול ואינו בכור, משל גרועה שביציאתקדושה

כילוד. הוא הרי פדחתו, דהיינו ראשו כשהוארוב הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם רב של בעייתו זוהי
(קדושת קדושות שתי של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה בכורה) קדושת עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן
ופשט מרחם. שהיא בכור קדושת או לה', כליל שהיא עולה קדושת אם עדיפה, מהן איזו אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור

עו קדושת חלה שלא היאאביי בכור קדושת כלומר, שומעין". מי דברי התלמיד ודברי הרב ש"דברי משום בכור, קדושת אלא לה
לעולה. להקדישה מצוה כאן שאין התלמיד, של היא עולה קדושת ואילו הקדושֿברוךֿהוא, של הרב, שלשל קמא כתנא

איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר אשר בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו כה. כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן
להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף יכול בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי לה' "משיבוכר - אותו"

קדושים. הם אמם ממעי הקדשים שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת) האדם.בקדושה של הבנתו לפי ואינם
,ופשפשתי וחקרתי שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו כל "על שלמה אמר אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא

שם). רבה (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי

              
  

ׁשּטבע הרע. יצרֹו ּוקצת האדם מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָירדה
ּפי על ואף ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ּבפחֹות ויפּדה ונחם ּבֹו ׁשחזר אפׁשר - והקּדיׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנדר
וכן חמׁש. יֹוסיף - לעצמֹו ּפדה אם ּתֹורה: אמרה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמּׁשויֹו.
ׁשאינֹו וכיון ּבֹו, יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאם
רׁשּות לֹו ּתּתן ואם מּמּנה; ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָיכֹול
הּוא. טֹוב ויאמר ּברע הּיפה יחליף - ּביפה הרע ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹלהחליף

סתם החליף65לפיכ אם ּוקנסֹו יחליף, ׁשּלא ּבפניו הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש. יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹואמר:
אּלא אינן הּתֹורה ּדיני ורב ּדעֹותיו. ּולתּקן יצרֹו את לכף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן העצה מּגדֹול מרחֹוק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָעצֹות
ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי הלא אֹומר: הּוא וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹהּמעּׂשים.
אמת אמרים להׁשיב אמת, אמרי קׁשט להֹודיע ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָָודעת.

.ְְֶֹלׁשלחי
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתמּורה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָסליקּו

ׁשּׁשה, הלכֹותיו הּקרּבנֹות. ספר והּוא ּתׁשיעי, ספר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנגמר
- ּפסח קרּבן הלכֹות הן: ואּלּו וארּבעים, חמּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרקיו
הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשה - חגיגה הלכֹות ּפרקים. ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָעּׂשרה
עּׂשר חמּׁשה - ׁשגגֹות הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות
הלכֹות ּפרקים. חמּׁשה - ּכּפרה מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים.

ּפרקים. ארּבעה - ְְְִַָָָָּתמּורה
ּבקרּבי חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָֹלב

    
ב. מת. טמאת הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו ׁשמֹונה. ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
הלכֹות ד. צרעת. טמאת הלכֹות ג. אדּמה. ּפרה ְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻהלכֹות
הלכֹות ו. הּטמאֹות. אבֹות ׁשאר הלכֹות ה. ּומֹוׁשב. ְְְְְֲִִִַָָָֻמׁשּכב
מקואֹות הלכֹות ח. ּכלים. הלכֹות ז. אכלין. ְְְְֳִִִִִֵַָָֻטמאת

  
מת. טמאת דין והּוא אחת. עּׂשה ְְְֲִִֵֵַַַַֻמצות
אּלּו: ּבפרקים זאת מצוה ְְִִִֵֵָָֹּובאּור

 



.ׁשבעה טמאת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת

ּבמת הּנגע ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁשין ואהל מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל הּבא ּכל ונאמר: ימים; ׁשבעת וטמא אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
אם הּדברים: וחמר וקל הּׁשמּועה. מּפי מּׂשא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻטמאת

מטּמאה ּבאהל, מטּמאה ואינּה ערב טמאת ׁשהיא ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנבלה,
ׁשּכן?! ּכל לא הּמת נבלתם; את והּנּׂשא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבמּׂשא,
אף ערב; טמאת מּׂשאּה ערב, טמאת ׁשּמּגעּה ּנבלה, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּומה
אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ׁשבעה, טמאת ׁשּמּגעֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻהּמת,
לי, ויראה ּתֹורה. דין אּלא סֹופרים, מּדברי ּבמת מּׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻטמאת
ׁשאסר לפי הּבת, מאּסּור ׁשּׁשתק ּכדר הּכתּוב מּמּנה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּׁשתק

ּבחלב, ּבּׂשר אכילת מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבפרּוׁש
ּבפ ׁשאסר מּׂשאלפי מּטמאת ׁשתק ּכ ּבּׁשּולֹו; אפּלּו רּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מּׂשאֹו. ׁשּכן ּכל אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּבמת,
ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין עצמּה, ּבּטמאה ּבבּׂשרֹו האדם ׁשּנגע הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהמטּמאים,
זה הרי - ּבלׁשֹונֹו ואפּלּו ּבּׂשרֹו, ּבׁשאר ּבין ּברגלֹו ּבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבידֹו
נטמא. - ּבׁשּניו אֹו ּבצּפרניו נגע ׁשאם לי, נראה וכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָנטמא.
ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי - לּגּוף מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיון
ולא טהֹור אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה ּבכֹוׁש טמאה ְְְְְְְִִֶָָָָָָָֹֻאדם
מּלמּטה אּׁשה ׁשל מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָנגעה
ׁשהרי זה, מּגע מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבּׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא

נגיעה. אינּה ּפנים ׁשּנגיעת ּבבּׂשרֹו, נגעה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלא
מּגע לענין הּבּׂשר ּכעֹור הּוא הרי - הּמּכה ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

מי ּכיצד? הּבּׂשר. ּכעֹור אינּה - הּקטן ׁשעל ּוכׁשּות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאֹות;
ּבעֹורֹו; נגעה ּכאּלּו נטמא - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻׁשּנגעה
אדם וכן נטמא. לא - הּקטן ּבּׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹנגעה
- הּטמא מּכת ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה ּבֹו ׁשהיתה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָטמא
לא - ׁשּלֹו ּבּכׁשּות הּטהֹור ונגע טמא קטן היה אם ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹנטמא.
לכלּוכי וכן טמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת ּבטמאת ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֻֻנטמא,
הּגּוף, על חֹוצצין ׁשאין מּדברים ּבהם וכּיֹוצא טיט אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָצֹואה
ּכעֹור אינם - הּגּוף על ׁשחֹוצצין הּדברים מן צֹואה ּגלדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכן

להתטּמא. ולא לטּמא לא ְְְְִֵֵַַַָָֹֹהּבּׂשר
הּכלים ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם

ׁשאינֹו חרס, מּכלי חּוץ ּבהן; הּטמאה ּבנגיעת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמתטּמאים
[וזהּו ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מאוירֹו, אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמתטּמא
ּכלים, מטּמא - ּבמּגע אדם המטּמא ּכל ּבטמאה: ּגדֹול ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּכלל
אדם ואין ּכלים. מטּמא אינֹו - ּבמּגע אדם מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכל

הּטמאה]. מאב אּלא טמאה מקּבלין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכלים
ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

על אף הּטמאה האדם ׁשּיּׂשא הּוא ּבמּׂשא, המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ונּׂשא הֹואיל אבן, לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה. נגע ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר על אֹו ידֹו על אֹו ראׁשֹו על הּנֹוּׂשא ואחד נטמא. -ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
והּניחּה אחר ׁשּנּׂשאּה אֹו ּבעצמֹו הּוא הּנֹוּׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו.
ואפּלּו נטמא. - מקֹום מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל מּזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלמעלה
ּבידֹו החּוט ותלה ּבּׂשערֹו, אֹו ּבחּוט ּתלּויה הּטמאה ְְְְְְְִַַָָָָָָָָֻהיתה

ונטמא. נֹוּׂשא זה הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻוהגּביּה
מטּמא - ּבמּׂשא ׁשּמטּמא ּדבר וכל הּוא, נֹוּׂשא ּבכלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמסיט

אֹו מת צּדּה ועל הּכתל על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּבהּסט.
והנידֹו, הּׁשני הּקֹורה לקצה הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנבלה
ואין נֹוּׂשא. מּׁשּום טמא הּׁשני ׁשּבּקצה הּטמאה את ׁשהניד ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכיון
ׁשהגּביּה עד הארץ ּכנגד הּׁשני הּקצה את מׁש אם לֹומר, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָצרי
וכל וזה וּדאי. נֹוּׂשא ׁשּזה הארץ, על הּטמאה ׁשּגרר אֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהּטמאה

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת היא ּבּה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻּכּיֹוצא
ׁשאין ּפי על ׁשאף נטמא; - הּסתרים ּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּנֹוּׂשא

ּכן אם אּלא הּוא. נֹוּׂשא ׁשם הּנֹוּׂשא נגיעה, ׁשם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנגיעה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ממנו מנע בעדו, גדר כלומר,



פט               
  

ׁשּטבע הרע. יצרֹו ּוקצת האדם מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָירדה
ּפי על ואף ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ּבפחֹות ויפּדה ונחם ּבֹו ׁשחזר אפׁשר - והקּדיׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנדר
וכן חמׁש. יֹוסיף - לעצמֹו ּפדה אם ּתֹורה: אמרה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמּׁשויֹו.
ׁשאינֹו וכיון ּבֹו, יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאם
רׁשּות לֹו ּתּתן ואם מּמּנה; ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָיכֹול
הּוא. טֹוב ויאמר ּברע הּיפה יחליף - ּביפה הרע ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹלהחליף

סתם החליף65לפיכ אם ּוקנסֹו יחליף, ׁשּלא ּבפניו הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש. יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹואמר:
אּלא אינן הּתֹורה ּדיני ורב ּדעֹותיו. ּולתּקן יצרֹו את לכף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן העצה מּגדֹול מרחֹוק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָעצֹות
ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי הלא אֹומר: הּוא וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹהּמעּׂשים.
אמת אמרים להׁשיב אמת, אמרי קׁשט להֹודיע ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָָודעת.

.ְְֶֹלׁשלחי
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתמּורה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָסליקּו

ׁשּׁשה, הלכֹותיו הּקרּבנֹות. ספר והּוא ּתׁשיעי, ספר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנגמר
- ּפסח קרּבן הלכֹות הן: ואּלּו וארּבעים, חמּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרקיו
הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשה - חגיגה הלכֹות ּפרקים. ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָעּׂשרה
עּׂשר חמּׁשה - ׁשגגֹות הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות
הלכֹות ּפרקים. חמּׁשה - ּכּפרה מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים.

ּפרקים. ארּבעה - ְְְִַָָָָּתמּורה
ּבקרּבי חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָֹלב

    
ב. מת. טמאת הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו ׁשמֹונה. ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
הלכֹות ד. צרעת. טמאת הלכֹות ג. אדּמה. ּפרה ְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻהלכֹות
הלכֹות ו. הּטמאֹות. אבֹות ׁשאר הלכֹות ה. ּומֹוׁשב. ְְְְְֲִִִַָָָֻמׁשּכב
מקואֹות הלכֹות ח. ּכלים. הלכֹות ז. אכלין. ְְְְֳִִִִִֵַָָֻטמאת

  
מת. טמאת דין והּוא אחת. עּׂשה ְְְֲִִֵֵַַַַֻמצות
אּלּו: ּבפרקים זאת מצוה ְְִִִֵֵָָֹּובאּור

 



.ׁשבעה טמאת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת

ּבמת הּנגע ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁשין ואהל מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל הּבא ּכל ונאמר: ימים; ׁשבעת וטמא אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
אם הּדברים: וחמר וקל הּׁשמּועה. מּפי מּׂשא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻטמאת

מטּמאה ּבאהל, מטּמאה ואינּה ערב טמאת ׁשהיא ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנבלה,
ׁשּכן?! ּכל לא הּמת נבלתם; את והּנּׂשא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבמּׂשא,
אף ערב; טמאת מּׂשאּה ערב, טמאת ׁשּמּגעּה ּנבלה, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּומה
אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ׁשבעה, טמאת ׁשּמּגעֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻהּמת,
לי, ויראה ּתֹורה. דין אּלא סֹופרים, מּדברי ּבמת מּׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻטמאת
ׁשאסר לפי הּבת, מאּסּור ׁשּׁשתק ּכדר הּכתּוב מּמּנה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּׁשתק

ּבחלב, ּבּׂשר אכילת מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבפרּוׁש
ּבפ ׁשאסר מּׂשאלפי מּטמאת ׁשתק ּכ ּבּׁשּולֹו; אפּלּו רּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מּׂשאֹו. ׁשּכן ּכל אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּבמת,
ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין עצמּה, ּבּטמאה ּבבּׂשרֹו האדם ׁשּנגע הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהמטּמאים,
זה הרי - ּבלׁשֹונֹו ואפּלּו ּבּׂשרֹו, ּבׁשאר ּבין ּברגלֹו ּבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבידֹו
נטמא. - ּבׁשּניו אֹו ּבצּפרניו נגע ׁשאם לי, נראה וכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָנטמא.
ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי - לּגּוף מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיון
ולא טהֹור אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה ּבכֹוׁש טמאה ְְְְְְְִִֶָָָָָָָֹֻאדם
מּלמּטה אּׁשה ׁשל מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָנגעה
ׁשהרי זה, מּגע מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבּׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא

נגיעה. אינּה ּפנים ׁשּנגיעת ּבבּׂשרֹו, נגעה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלא
מּגע לענין הּבּׂשר ּכעֹור הּוא הרי - הּמּכה ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

מי ּכיצד? הּבּׂשר. ּכעֹור אינּה - הּקטן ׁשעל ּוכׁשּות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאֹות;
ּבעֹורֹו; נגעה ּכאּלּו נטמא - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻׁשּנגעה
אדם וכן נטמא. לא - הּקטן ּבּׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹנגעה
- הּטמא מּכת ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה ּבֹו ׁשהיתה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָטמא
לא - ׁשּלֹו ּבּכׁשּות הּטהֹור ונגע טמא קטן היה אם ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹנטמא.
לכלּוכי וכן טמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת ּבטמאת ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֻֻנטמא,
הּגּוף, על חֹוצצין ׁשאין מּדברים ּבהם וכּיֹוצא טיט אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָצֹואה
ּכעֹור אינם - הּגּוף על ׁשחֹוצצין הּדברים מן צֹואה ּגלדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכן

להתטּמא. ולא לטּמא לא ְְְְִֵֵַַַָָֹֹהּבּׂשר
הּכלים ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם

ׁשאינֹו חרס, מּכלי חּוץ ּבהן; הּטמאה ּבנגיעת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמתטּמאים
[וזהּו ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מאוירֹו, אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמתטּמא
ּכלים, מטּמא - ּבמּגע אדם המטּמא ּכל ּבטמאה: ּגדֹול ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּכלל
אדם ואין ּכלים. מטּמא אינֹו - ּבמּגע אדם מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכל

הּטמאה]. מאב אּלא טמאה מקּבלין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכלים
ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

על אף הּטמאה האדם ׁשּיּׂשא הּוא ּבמּׂשא, המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ונּׂשא הֹואיל אבן, לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה. נגע ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר על אֹו ידֹו על אֹו ראׁשֹו על הּנֹוּׂשא ואחד נטמא. -ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
והּניחּה אחר ׁשּנּׂשאּה אֹו ּבעצמֹו הּוא הּנֹוּׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו.
ואפּלּו נטמא. - מקֹום מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל מּזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלמעלה
ּבידֹו החּוט ותלה ּבּׂשערֹו, אֹו ּבחּוט ּתלּויה הּטמאה ְְְְְְְִַַָָָָָָָָֻהיתה

ונטמא. נֹוּׂשא זה הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻוהגּביּה
מטּמא - ּבמּׂשא ׁשּמטּמא ּדבר וכל הּוא, נֹוּׂשא ּבכלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמסיט

אֹו מת צּדּה ועל הּכתל על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּבהּסט.
והנידֹו, הּׁשני הּקֹורה לקצה הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנבלה
ואין נֹוּׂשא. מּׁשּום טמא הּׁשני ׁשּבּקצה הּטמאה את ׁשהניד ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכיון
ׁשהגּביּה עד הארץ ּכנגד הּׁשני הּקצה את מׁש אם לֹומר, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָצרי
וכל וזה וּדאי. נֹוּׂשא ׁשּזה הארץ, על הּטמאה ׁשּגרר אֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהּטמאה

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת היא ּבּה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻּכּיֹוצא
ׁשאין ּפי על ׁשאף נטמא; - הּסתרים ּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּנֹוּׂשא

ּכן אם אּלא הּוא. נֹוּׂשא ׁשם הּנֹוּׂשא נגיעה, ׁשם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנגיעה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ממנו מנע בעדו, גדר כלומר,



צ              
  

ּבטנֹו לתֹו ׁשהּגיעה ׁשּמאחר מעיו, ּבתֹו הּטמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻנבלע
ּפי על ואף טהֹור - טבל ואם נֹוּׂשא. ולא נֹוגע לא ְְְִִֵֵֵַַַַָָֹֹאינֹו

מעיו. ּבתֹו ְְֵֶַָָֻׁשהּטמאה
.הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאין

זה ּגב על זה ּכלים עּׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
נֹוּׂשא מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּנבלה
העליֹון מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלן ידֹו ׁשעל והּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻנבלה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנגעה
ּובין ּבלבד. ּבמת אּלא טמאֹות ּבׁשאר אינּה אהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻטמאת

הּמת, על ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהאהיל
הּמת ׁשהיה אֹו הּכלים, על אֹו האדם על הּמת ׁשהאהיל ֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
טמאים. אּלּו הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו האדם ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעם

אֹותּה ׁשּתטּמא הּוא מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻוטמאת
הּבא אחד אּלּו. ּדרכים מּׁשלׁש ּבאחת הּכלים אֹו האדם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻטמאה
אפּלּו ּבאהל. נטמא זה הרי - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת לאהל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכּלֹו
זה הרי - הּמת לאהל חטמֹו אֹו אצּבעֹותיו ראׁשי אֹו ידֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהכניס
ּכאּלּו נטמא - הּמׁשקֹוף עם ידֹו וצרף ּבּמׁשקֹוף נגע ּכּלֹו. ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֻנטמא
טהֹור, - לארץ קרֹוב ּולמּטה מּטפח ּבאסקּפה: נגע מקצתֹו. ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּבא
מּדבריהם. זה ׁשּדבר לי, ויראה טמא. - ּולמעלה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומּטפח

מטּמא ּכֹוכבים העֹובדי מן אֹו מּיּׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאחד
ּובמּׂשא. ְְַַָָּבמּגע

.הּוא קּבלה זה ודבר ּבאהל. מטּמא ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואין
הזּכיר ולא ּבחלל, נגע ּכל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹוהרי
אּלא מת, טמא נעּׂשה אינֹו ּכֹוכבים העֹובד וכן אהל. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשם
הּוא הרי - עליו האהיל אֹו נּׂשאֹו אֹו ּבמת ׁשּנגע ּכֹוכבים ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָעֹובד
אֹו ּבמת ׁשּנגעה לבהמה דֹומה? זה למה הא נגע. ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכמי
הּטמאֹות ּבכל אּלא ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא עליו. ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהאהילה
ּבהן. מתטּמאין הּבהמה ולא ּכֹוכבים העֹובד אין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻּכּלן

לכל ּכזבין ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּיהּו סֹופרים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָּומּדברי
אֹו חי והּוא ּׁשּמתטּמא מה נפׁש מיני ּבכל ל ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדבריהן.
מּיּׂשראל. ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, האדם מן חּוץ חי והּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמטּמא
אפּלּו הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין קטן ואחד ּגדֹול ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻאחד
האיׁש אחד יטמא, אׁשר איׁש ּבּה: ׁשּנאמר הּמת, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבטמאת
אׁשר הּנפׁשֹות ּכל ועל ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואחד
על האהיל אֹו נּׂשא אֹו ׁשּנגע יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם. ֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהיּו
לתׁשעה; ׁשּנֹולד והּוא מת. טמא הּוא והרי נטמא, - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמת
טמאה. מקּבל ואינֹו ּכאבן הּוא הרי - ׁשמֹונה ּבן ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֻאבל

אֹו מגּיד אפּלּו נפׁשֹו. ׁשּתצא עד מטּמא אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻהּמת
עד מטּמא אינֹו - הּסימנים ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָגֹוסס,
נׁשּברה ימּות. אׁשר האדם ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו; ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתצא
ׁשהּתז אֹו מּגּבֹו, ּכדג ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבּׂשרּה ורב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻמפרקּתֹו
אף מטּמא זה הרי - ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחלק אֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹראׁשֹו,

מאיבריו. ּבאחד מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל

 
מטּמא ּבגידין, איבריו נתקּׁשרּו לא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּנפל,

ּבמת הּנגע ׁשּנאמר: ׁשּמת; ּגדֹול ּכאדם ּובאהל ּובמּׂשא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבמּגע
ּכחרּׂש, יבׁש ּבין לח ּבין הּמת, מּבּׂשר ּכזית וכן אדם. נפׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלכל

זהמטּמא נצל? איזהּו ּבכזית. מטּמא ּבּבּׂשר והּנצל ׁשלם. ּכמת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹותּה ׁשּתקרׁש והּוא סרּוחה. לחה ונעּׂשה ׁשּנּמֹוח ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּבּׂשר
מּבּׂשרֹו; ׁשהּוא ּבידּוע - קרׁשה ׁשאם הּמת. מן הּנמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּלחה
הּוא. וניעֹו ּכיחֹו ׁשּמא מטּמאה, אינּה - קרׁשה לא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹואם

אמרּו הן, מּסיני למׁשה הלכה ּכּלם ׁשהּׁשעּורין ּפי על ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻאף
טמאת ׁשעּור ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֻחכמים:

ּכּזית. ְִַַָּבּׂשרֹו
,ׁשלם ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאיבר

יֹומֹו. ּבן ׁשל קטן איבר אפּלּו ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמטּמא
ּפני על יּגע אׁשר ּכל ׁשּנאמר: ׁשעּור. להם אין ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהאיברים
חלל ּכדין חרב חלל ׁשּדין ידּוע, והּדבר חרב; ּבחלל ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּׂשדה
ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּדברים. ׁשאר חלל אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹאבן
ּדברים ּבּמה החרב. ׁשּפלטּתּו ּבאיבר נֹוגע לטּמא אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם האיבר ּכׁשהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָאמּורים?
מה ּכאדם: ׁשהּוא עצם - אדם ּבעצם אֹו ׁשּנאמר: ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָועצמֹות;
ׁשּיהיה עד - החי מן איבר אף ועצמֹות, וגידים ּבּׂשר - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם
וכּיֹוצא והּלׁשֹון הּכליא אבל ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּכברּיתֹו,
ּבהן ואין הֹואיל עצמן, ּבפני איבר ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן,
ּכל איבר ׁשל העצם מן חסר הּבּׂשר. ּכׁשאר הן הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעצם
נׁשאר אם מּבּׂשרֹו: חסר טהֹור. ּכּלֹו האיבר הרי - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשהּוא
- ויׁשלם ויתרּפא ּבחי ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבּׂשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָעליו
מטּמא - לאו ואם ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
- החי מן הּפֹורׁש ּובּׂשר ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבמּגע
טהֹור. - החי מן הּפֹורׁש ּבּׂשר ּבלא עצם וכן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור.

ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאיבר
חסר ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכמת.
חסר ׁשלם. ּכמת מטּמא - ּכזית ּבּׂשר עליו נׁשאר אם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָעצמֹו,
ארּוכה לעלֹות ּכדי עליו נׁשאר אם העצם: חסר ולא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּבּׂשר
עצמֹות ּכׁשאר הּוא הרי - לאו ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּבחי

הּבּׂשר. עליהן ׁשאין ֲִֵֵֵֶֶַַָָהּמתים
.מּבחּוץ ארּוכה מעלה הּוא הרי - העצם ׁשּבתֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח

אם קצֹותיו, מּׁשני הּסתּום עצם והּוא הּמת, קּולית ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלפיכ
היה ׁשלם. ּכמת זה הרי - ארּוכה לעלֹות ּכדי מח ּבתֹוכּה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׁש
ּבאהל. מטּמא זה הרי - ּכזית ּבֹו יׁש אם הּמתנדנד, מח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבּה
ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - צדדיו מּכל סתּום ׁשהעצם ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאף
ּדבר. לכל ּכבּׂשר ׁשהּמח ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורדת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבֹוקעת

ׁשאין ּפי על ואף ּבאדם, המדלּדלים והּבּׂשר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהאיבר
הּבּׂשר הרי - האדם מת טהֹורים. - ולחיֹות לחזר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹיכֹולין
מטּמא ואינֹו החי מן איבר מּׁשּום מטּמא והאיבר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָטהֹור,
מן לאיבר החי מן איבר ּבין מה הּמת. מן איבר ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמּׁשּום
מּמּנּו הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבּׂשר החי, מן איבר ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמת?
הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבּׂשר הּמת, מן ואיבר טהֹורים; -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁשעּורן. ּומטּמאין הּׁשלם הּמת מן ּכמפרׁשים - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמּנּו

.ׁשעּור להן אין הּמת מן איבר ּבין החי מן איבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּובין
ּבאיׁש, יׁש איברים וארּבעים ׁשמֹונה מאתים חכמים: ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָאמרּו
מן הּׁשּנים ואין ועצם, וגידים ּבּׂשר מהן ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

איב ּכל וחמּׁשים. ואחד מאתים ּובאּׁשה מהןהּמנין; ר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבמּגע מטּמא הּמת, מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּפרׁש
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ׁשּבאּׁשה, יתרֹות איברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּובמּׂשא
ואין עצם ּבּה ׁשּיׁש יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאינן
רב למנין עֹולה - הּיד ּגב על נסּפרת אם צּפרן: ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבּה
ּבמּגע מטּמאה - הּיד ּגב על נסּפרת אינּה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאיברים;
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּבאהל. מטּמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּובמּׂשא,
מה ּומּפני האיברים. ּכׁשאר היא הרי - צּפרן ּבּה היה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹואם
הּנסּפרת. מּׁשּום ּגזרה נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגזרּו
להֹודיע ּכדי הּכר, לּה עּׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולּמה
על יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי ּגזרה, מּׁשּום מּדבריהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּטמאתּה

וקדׁשים. ּתרּומה ְְְִָָָָָֻטמאתּה
צּורת ּבהן נּכרת אם ּבּׂשר, עליהם ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ׁשלם, ּכמת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעצמֹות
מטּמאין ׁשהן העצמֹות הן ואּלּו אדם. עצם ּבהם קֹורא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאני
הּׁשדרה מנינֹו. ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻּכמת:
חסרה ואם ׁשלם; ּכמת היא הרי - ׁשלמה ׁשהיא ׁשדרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּכיצד?
ּכׁשאר היא הרי - חליֹות עּׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻֻאפּלּו
היא הרי - ׁשלמה ׁשהיא ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻהעצמֹות.
ּבּה היּו העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי - ּכסלע חסרה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּכמת;
הּוא אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל לכסלע. מצטרפין ּכּלם - קטּנים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻנקבים
מת ׁשל ּבנינֹו ורב והּׁשדרה. והּצלעֹות והירכים הּׁשֹוקים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּתי
ואם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ׁשלם. ּכמת הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי - ׁשהּוא ּכל ּבנינֹו רב ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹחסר
עצם ועּׂשרים חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון עצמֹות. מנין רב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
הן הרי - ועּׂשרים ארּבעה מאה היּו ׁשלם. ּכמת אּלּו הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
חסר אֹו ּבאיבריו יתר זה אדם ׁשהיה ּפי על אף עצמֹות. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּכׁשאר
אּלא אדם; ּכל רב מנין על אּלא ּבֹו מׁשּגיחין אין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבאיבריו
ּגב על נסּפרת ׁשהיתה אֹו צּפרן ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמנין, עֹולה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּיד,
ולא ּבנין, רב ולא מנין רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשאר

- הּקב רבע ּבהן היה אם ׁשלמה, ּגלּגלת ולא ׁשלמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻׁשדרה
ּפחֹות היּו ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאים אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹהרי
ואינֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמרבע,

ּבאהל. ְְֵֶַֹמטּמא
ּבמּגע מטּמא זה הרי - רבע ּבֹו יׁש אפּלּו אחד, עצם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

מּפי הלכה אחד עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּובמּׂשא
מּפי למדּו ּבעצם, הּנגע וכל ׁשּנאמר: לפי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשמּועה.
ּולפי ּובמּׂשא. ּבמּגע מטּמא ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמּועה:
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה דין הּוא הרי הלכה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻׁשּטמאתֹו

חפנים מלא - רקב ונעּׂשּו ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמת
ּבמּגע, מטּמא ואינֹו ּכמת; ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאֹותֹו
ואפּלּו אחד. גּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלפי

חּבּור. אינֹו - ּבמים ְְִִִֵַגּבלֹו
:ׁשּנאמר ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדם

ׁשעּורֹו? וכּמה הּנפׁש. הּוא הּדם ּכי ונאמר: האדם, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבנפׁש
אדמּומית ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הּדם, ּתמצית אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָרביעית.

הּמת. ּבאהל ְְֵֵֶַַֹמטּמא

ׁשהּואּד זמן ּכל טהֹור זה הרי - נחירה דם אפּלּו החי, ם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
עם למיתה סמּו ּבאחרֹונה מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחי.
ואין רביעית, הּתערֹובֹות וכל ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדם
חצי אפּלּו מיתה, אחר יצא וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָידּוע
דם נקרא זה הרי - מיתה אחר וחציּה מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָרביעית
ׁשּטמאתֹו אּלא ּובאהל, ּובמּגע ּבמּׂשא ּומטּמא ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּתבּוסה,

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
חי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג

לאֹותּה ויֹורד מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת לגּמא, ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻויֹורד
ראׁשֹונה טּפה ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּמא
ּדם רביעית מּמּנּו יצא מחּיים. ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראׁשֹונה
זֹו הרי - מיתה לאחר ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּבלבד,
- הּיחיד ּברׁשּות ּבּה והּנֹוגע הּספקֹות, ּכׁשאר טמאה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻספק
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָטמא,

ּובאהל ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו ׁשהּטמאה זמן ּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּקבר
בקבר. אֹו אדם בעצם אֹו במת אֹו ׁשּנאמר: ּתֹורה; ּדין ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכמת,
ׁשּיהיה והּוא ּבכתליו. הּנֹוגע אֹו קבר ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָואחד
אבל ּובאהל. ּבמּגע מטּמא ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּבנּוי
וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן וכּיֹוצא אבנים אֹו ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמעמיד
הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹו ּבכלים מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו גֹולל, נקרא מלמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמּטל
אֹו הּגֹולל ּוׁשניהם, ּדֹופק; נקראין עליהן נׁשען ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּגֹולל
מּדברי וטמאתן ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּדֹופק,
הּגֹולל ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָסֹופרים,

ׁשמטֹו אֹו גררֹו אֹו הּמת את ּבֹו ׁשּכּסה עד מעלּבחבלים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל עליו ׁשהעמיד עד הּדֹופק ׁשּגרר אֹו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמת,
ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחבלים
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין ּדֹופק הּנקראין והם הּדֹופק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָאת

- ּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו קבר ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּׂשדה
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס. ּבית הּנקראת ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהיא
ּכל וכן ּבאהל. מטּמאה ואינּה ּכּׂשעֹורה, עצם ּבּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
העצמֹות מּפני ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא עפרן העּמים ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָארצֹות
מּדברי העּמים וארץ הּפרס ּבית וטמאת ּבהן. נזהרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִֵֶָסֹופרים,

ה'תשע"א מרחשון כ"ח שישי יום

 
נפל אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו

נצל. ּוכזית הּמת, מּבּׂשר ּוכזית ּבגידין. איבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּכראּוי. ּבּׂשר עליהם ׁשּיׁש הּמת מן ואיבר החי מן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואיבר
מּכל עצמֹות ורבע מנינֹו. ורב ּבנינֹו ורב והּגלּגלת, ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻוהּׁשדרה
מנין. רב ולא ּבנין רב לא ּבהן ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹמקֹום,

ּתבּוסה ּדם עּׂשרה.1ּורביעית ׁשּתים הּכל . ְְְְִִֵֵֶַַָֹ
איבר ּבאהל: מטּמאין ואין ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו

ארּוכה להעלֹות ּבֹו ואין ּבּׂשרֹו ׁשחסר החי מן2מן ואיבר . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.מדרבנן וטומאתו מת, ודם חי דם בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף שהואדם כל אפילו עצמו חסר ואם



צי               
  

ׁשּבאּׁשה, יתרֹות איברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּובמּׂשא
ואין עצם ּבּה ׁשּיׁש יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאינן
רב למנין עֹולה - הּיד ּגב על נסּפרת אם צּפרן: ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבּה
ּבמּגע מטּמאה - הּיד ּגב על נסּפרת אינּה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאיברים;
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּבאהל. מטּמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּובמּׂשא,
מה ּומּפני האיברים. ּכׁשאר היא הרי - צּפרן ּבּה היה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹואם
הּנסּפרת. מּׁשּום ּגזרה נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגזרּו
להֹודיע ּכדי הּכר, לּה עּׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולּמה
על יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי ּגזרה, מּׁשּום מּדבריהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּטמאתּה

וקדׁשים. ּתרּומה ְְְִָָָָָֻטמאתּה
צּורת ּבהן נּכרת אם ּבּׂשר, עליהם ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ׁשלם, ּכמת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעצמֹות
מטּמאין ׁשהן העצמֹות הן ואּלּו אדם. עצם ּבהם קֹורא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאני
הּׁשדרה מנינֹו. ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻּכמת:
חסרה ואם ׁשלם; ּכמת היא הרי - ׁשלמה ׁשהיא ׁשדרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּכיצד?
ּכׁשאר היא הרי - חליֹות עּׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻֻאפּלּו
היא הרי - ׁשלמה ׁשהיא ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻהעצמֹות.
ּבּה היּו העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי - ּכסלע חסרה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּכמת;
הּוא אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל לכסלע. מצטרפין ּכּלם - קטּנים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻנקבים
מת ׁשל ּבנינֹו ורב והּׁשדרה. והּצלעֹות והירכים הּׁשֹוקים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּתי
ואם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ׁשלם. ּכמת הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי - ׁשהּוא ּכל ּבנינֹו רב ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹחסר
עצם ועּׂשרים חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון עצמֹות. מנין רב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
הן הרי - ועּׂשרים ארּבעה מאה היּו ׁשלם. ּכמת אּלּו הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
חסר אֹו ּבאיבריו יתר זה אדם ׁשהיה ּפי על אף עצמֹות. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּכׁשאר
אּלא אדם; ּכל רב מנין על אּלא ּבֹו מׁשּגיחין אין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבאיבריו
ּגב על נסּפרת ׁשהיתה אֹו צּפרן ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמנין, עֹולה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּיד,
ולא ּבנין, רב ולא מנין רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשאר

- הּקב רבע ּבהן היה אם ׁשלמה, ּגלּגלת ולא ׁשלמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻׁשדרה
ּפחֹות היּו ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאים אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹהרי
ואינֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמרבע,

ּבאהל. ְְֵֶַֹמטּמא
ּבמּגע מטּמא זה הרי - רבע ּבֹו יׁש אפּלּו אחד, עצם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

מּפי הלכה אחד עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּובמּׂשא
מּפי למדּו ּבעצם, הּנגע וכל ׁשּנאמר: לפי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשמּועה.
ּולפי ּובמּׂשא. ּבמּגע מטּמא ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמּועה:
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה דין הּוא הרי הלכה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻׁשּטמאתֹו

חפנים מלא - רקב ונעּׂשּו ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמת
ּבמּגע, מטּמא ואינֹו ּכמת; ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאֹותֹו
ואפּלּו אחד. גּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלפי

חּבּור. אינֹו - ּבמים ְְִִִֵַגּבלֹו
:ׁשּנאמר ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדם

ׁשעּורֹו? וכּמה הּנפׁש. הּוא הּדם ּכי ונאמר: האדם, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבנפׁש
אדמּומית ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הּדם, ּתמצית אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָרביעית.

הּמת. ּבאהל ְְֵֵֶַַֹמטּמא

ׁשהּואּד זמן ּכל טהֹור זה הרי - נחירה דם אפּלּו החי, ם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
עם למיתה סמּו ּבאחרֹונה מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחי.
ואין רביעית, הּתערֹובֹות וכל ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדם
חצי אפּלּו מיתה, אחר יצא וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָידּוע
דם נקרא זה הרי - מיתה אחר וחציּה מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָרביעית
ׁשּטמאתֹו אּלא ּובאהל, ּובמּגע ּבמּׂשא ּומטּמא ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּתבּוסה,

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
חי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג

לאֹותּה ויֹורד מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת לגּמא, ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻויֹורד
ראׁשֹונה טּפה ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּמא
ּדם רביעית מּמּנּו יצא מחּיים. ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראׁשֹונה
זֹו הרי - מיתה לאחר ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּבלבד,
- הּיחיד ּברׁשּות ּבּה והּנֹוגע הּספקֹות, ּכׁשאר טמאה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻספק
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָטמא,

ּובאהל ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו ׁשהּטמאה זמן ּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּקבר
בקבר. אֹו אדם בעצם אֹו במת אֹו ׁשּנאמר: ּתֹורה; ּדין ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכמת,
ׁשּיהיה והּוא ּבכתליו. הּנֹוגע אֹו קבר ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָואחד
אבל ּובאהל. ּבמּגע מטּמא ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּבנּוי
וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן וכּיֹוצא אבנים אֹו ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמעמיד
הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹו ּבכלים מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו גֹולל, נקרא מלמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמּטל
אֹו הּגֹולל ּוׁשניהם, ּדֹופק; נקראין עליהן נׁשען ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּגֹולל
מּדברי וטמאתן ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּדֹופק,
הּגֹולל ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָסֹופרים,

ׁשמטֹו אֹו גררֹו אֹו הּמת את ּבֹו ׁשּכּסה עד מעלּבחבלים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל עליו ׁשהעמיד עד הּדֹופק ׁשּגרר אֹו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמת,
ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחבלים
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין ּדֹופק הּנקראין והם הּדֹופק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָאת

- ּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו קבר ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּׂשדה
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס. ּבית הּנקראת ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהיא
ּכל וכן ּבאהל. מטּמאה ואינּה ּכּׂשעֹורה, עצם ּבּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
העצמֹות מּפני ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא עפרן העּמים ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָארצֹות
מּדברי העּמים וארץ הּפרס ּבית וטמאת ּבהן. נזהרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִֵֶָסֹופרים,

ה'תשע"א מרחשון כ"ח שישי יום

 
נפל אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו

נצל. ּוכזית הּמת, מּבּׂשר ּוכזית ּבגידין. איבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּכראּוי. ּבּׂשר עליהם ׁשּיׁש הּמת מן ואיבר החי מן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואיבר
מּכל עצמֹות ורבע מנינֹו. ורב ּבנינֹו ורב והּגלּגלת, ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻוהּׁשדרה
מנין. רב ולא ּבנין רב לא ּבהן ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹמקֹום,

ּתבּוסה ּדם עּׂשרה.1ּורביעית ׁשּתים הּכל . ְְְְִִֵֵֶַַָֹ
איבר ּבאהל: מטּמאין ואין ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו

ארּוכה להעלֹות ּבֹו ואין ּבּׂשרֹו ׁשחסר החי מן2מן ואיבר . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.מדרבנן וטומאתו מת, ודם חי דם בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף שהואדם כל אפילו עצמו חסר ואם



צב              
  

להעלֹות ּכדי ּבּׂשר נׁשאר ולא עצמֹו אֹו ּבּׂשרֹו ׁשחסר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמת
ּכדי3ארּוכה ּבּׂשר עליו ׁשּיׁש ּפי על אף העצם ׁשחסר אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עצמֹות. רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ארּוכה. ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹלהעלֹות
ר ּבּה ואין ׁשחסרה אפּלּווהּגלּגלת ועצם עצמֹות. בע ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

ׁשבע הּכל הּפרס. ּובית העּמים. וארץ .4ּכּׂשעֹורה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ואינן ּכקבר ּובאהל ּבמּגע מטּמאין והּדֹופק ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגֹולל

מטּמא ואינֹו ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא הרקב ּבמּׂשא. ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמטּמאין
ּדם, רביעית וטמאת ּבאהל, עצמֹות רבע טמאת ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֻֻּבמּגע.

הּמת מן ּבין ּכראּוי, ּבּׂשר עליו ׁשאין איבר מן5וטמאת ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינן טמאתן ׁשּכּלן לי, יראה - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהחי

עליהן מגּלח ּבנזירּות6הּנזיר ׁשּבארנּו ּכמֹו חּיבין7, ואין , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חּיב ּתֹורה ׁשל ּבטמאה טמא וכל הּמקּדׁש, ּביאת על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻעליהן
הּמת מן טמאה ׁשּכל אֹומר, אני לפיכ הּמקּדׁש. ּביאת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל

ּתֹורה. ּדין אינּה - עליה מגּלח הּנזיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין
ׁשיׁש ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא הּמת רקב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין

זכּוכית ׁשל מּמּנּו8אֹו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו ׁשּנקּבר אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאיבר
אֹו העץ רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא, רקבֹו אין -ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
המטּמא ורקב ּגוּיתֹו. ּברקב ּתתערב הּמּתכת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחלּודת

ּבֹו ּבטמאתֹו9ׁשּנתערב הּוא הרי - ׁשהּוא ּכל ולא10עפר . ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹֻ
רקב. לֹו אין הרּוג אבל ּבלבד, למת אּלא רקב ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָאמרּו

צּפרניו אֹו ּׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו
אין - ּבמעיה ועּברּה מעּברת אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻּוקברּום

רקב .11להם ֶָָָ
ׁשּירקיב עד מטּמא, אינֹו - רקב ׁשּנעּׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן

ֵֵָמאליו.
מקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשּירקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֻטחנֹו

נטמא ואם ספק, זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא
ּבספק. טמא זה הרי - זה מרקב חפנים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלמלא

מעפר אֹו הּמת ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא
ׁשּמטּמא רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
הרי - ודמֹו הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאהל,

ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא מלא12זה ועֹוד חפנים ּבמלא יׁש ׁשהרי , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
רקב סֹופרים.13חפנים מּדברי טמאה זֹו ׁשאף לי, ויראה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

קּימת וׁשלדֹו ׁשּנּׂשרף -14הּמת והּצלעֹות הּׁשדרה והּוא , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם. ּכמת מטּמא זה אבל15הרי . ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשפיר וכן טהֹור. - ּתבניתֹו צּורת ׁשּנתּבלּבלה עד נּׂשרף 16אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבּמים17מרּקם צּורתֹו.18ׁשּטרפֹו נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּכקמח ונעּׂשה ׁשּנפר הּמת אפר19ּבּׂשר וכן טהֹור. - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין הּמת, מּבּׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. - ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין
ּבכל ּכבּׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶָָָמקֹום,
ּבֹו הּל אֹו צרּכֹו ּכל עּבדֹו ואם ּכבּׂשרֹו. - האדם ְְְְִִִִֵָָָָָָעֹור

הּתֹורה מן טהֹור זה הרי - עבֹודה מּדבריהם20ּכדי אבל . ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אדם ּבני להרּגיל ׁשּלא ּגזרה הּמת. ּכבּׂשר ּבכזית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹמטּמא

ּבהן ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות .21לעּבּוד ְְְְִִֶַָָָָ
חי ׁשהיה ּבין ּכׁשּיּולד, אדם ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעֹור

מּפני טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו
ּבהן. וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא

והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, ׁשּבּמת ,22ּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מחליף וגזען ּכיצד?23הֹואיל טמא. הּכל חּבּורן ּובׁשעת . ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

וכן ּבּבית. אׁשר ּכל נטמא - הּבית ּבתֹו ּוּׂשערֹו ּבחּוץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמת
-24הּנֹוגע מחּברין ּכׁשהן ּבצּפרניו אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבּׂשערֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

להּגזז העֹומד ּׂשערֹו להּנטל,25נטמא. העֹומדים וצּפרניו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָָָ
ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק. ּבהן יׁש להּנטל עֹומדין והן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹואיל

מׁשקה ּכל טמא. ספק הּוא הרי -26- הּמתים מן הּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכמֹו27טהֹור טמא, - הּמת מן דמים מראה וכל מּדמֹו. חּוץ , ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּגזרּו ּכדר הּמת מׁשקה על גזרּו לא מה ּומּפני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לגמרי. להעלותטהור כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע מטמא ארוכה להעלות כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו בבא
באוהל. מטמא אינו - עליוארוכה ושאין ארוכה להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת מן אבר ואולי פרטים. שמונה מנה

אחד. כדבר התורה.נמנו מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף - קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם
.עליהן מגלח הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, קבובנזיר חצי על מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, פרק

כראוי. בשר עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל דביקיםעצמות לחלקים מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
שם). (רש"י מסיני למשה הלכה הם רקב דיני כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, רקב.וכן שנעשה תערובתאחר
מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת, - רקב טומאת לו שירדה אחר.לפני מגוף רקב בו שמעורב מפני

למה מנוגד זה ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד תרווד למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
שמה כאן, התוספתא פי על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא כל תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר
שצריך לו, קברות עפר דין אלא תרווד במלוא לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב לו אין עץ של בארון או בכסותו הנקבר שאמרו
מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו יש אם מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט ועוד. תרווד כמלוא

כלמעלה מטמא אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא בשיעור שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו פירוש,
י"א. הלכה ב שהיתה.פרק כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף משריפה.כגון פחותה תחילתחריכה
העובר. של ניכרת.יצירתו איבריו נעשהעירבבו.צורת ולא נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא

לקיש. כריש שפוסק נשמע כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח נעשה ואם מטמא לקיש וריש מטהר יוחנן ר' כקמח,
.התורה מן טהור עיבדו כשלא גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון אדםכלשון יעשה שמא "גזירה שם: בגמרא

שטיחים". ואמו אביו המת.עורות מן שפירשו צומחיםאחר שאחרים חליפים להם יש ניטלו אם פירוש, א. נה, נידה
עימו. נבראו שלא מפני אחר; טעם בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן - בשיניים, דיןבמקומם. א. נא, נזיר

טמא. - להיגלח עומד אינו שאם ומשמע להיגלח, העומד כשערו שם חזקיה של מאיבעיה יוצא להיגזז.זה עמדו שמת לפני
.נוזל טמאים.דבר אחרות מטומאות היוצאים שנוזלים פי על ואף

              
  

ּבדלין הּכל ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל הּיֹוצאין מׁשקין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹעל
מׁשקיו. על גזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,

ּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד
אף טהֹור, - רביעית ּבֹו אין אם ּכּלֹו, ׁשּיצא קטן ּדם ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻנקּפה.

ׁשּבֹו ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי .28על ִֶֶַָָ
ועצם ּדם, רביעית טהֹורים: - ׁשהּוא ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו

ואיבר רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבּׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכּׂשעֹורה,
ׁשהּוא. ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי ְִֵֶֶַַַַָָמן

 
ׁשּתהיה עד טהֹורה, - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָרביעית

ּכגֹון מתים, מּׁשני ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת הרביעית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּכל
וכן אחר, מּמת ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהיּו
ואיבר מתים, מּׁשני עצמֹות ורבע מתים, ׁשני ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻהּגלּגלת
אּלא ּבאהל, מטּמאין אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמן

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא, ְְְֲִַַָָָָָּבמּגע
,אחד מאיׁש אפּלּו טהֹור. - אנׁשים מּׁשני החי מן ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאיבר

טהֹור. - לׁשנים נחלק ְֱִִִֶַַָאם
נצל ּוכזית מתים, מּׁשני ּבּׂשר ּומלאּכזית מתים, מּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

הרי - רקב לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחפנים
זית וכחצי ּבּׂשר זית ּכחצי וכן זה. עם זה מצטרפין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלּו
אין ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ּוׁשאר זה. עם זה מצטרפין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻנצל

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ׁשּלא מּפני זה, עם זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹמצטרפין
רבע וכן ּבמּׂשא. מטּמא - לׁשנים ׁשּנחלק ּכּׂשעֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעצם

עצם מהם אחד ּבכל ואין ׁשּנּדקּדקּו אחד מת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעצמֹות
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל מטּמאין - ְְְְְְְִִִִֶַַָֹֹּכּׂשעֹורה

מטּמא - ודּבקֹו ורּדדֹו לחלקים ׁשחתכֹו הּמת מן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּכזית
ׁשחּברֹו, ּפי על אף קצתֹו ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאהל

חּבּור. אדם חּבּורי ִִֵֵֶָָׁשאין
- והּתיכֹו מפרד היה טמא. - ׁשהּתיכֹו ׁשלם חלב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכזית

ָטהֹור.
ׁשּׁשלּדּה ּפי על אף ׁשּלּה, חליֹות רב מּמּנה ׁשּנגררּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשדרה

הּקבר, ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל. מטּמאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת
מּפני ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת אפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה. ְְֶֶֶַָָׁשהּקבר
- הּבית ּבתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל. ּומטּמאין מצרפן ְְְְְִֶֶַָָָֹֹהאהל
מקצתֹו והכניס ׁשמים, ּבידי ּבּׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעצם

ּכׁשני ועליהם עצמֹות ׁשני הּבית. נטמא - הּבית מן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפנים
ואם טמא. הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבּׂשר, זיתים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
ׁשאין טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבּׂשר ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהיה

חּבּור. אדם ִִֵָָחּבּורי

.טמא הּבית - הּבית ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב חפנים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹמלא
,להּבא טהֹור הּבית - הּבית ּבתֹו ׁשּנבלעה ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָרביעית

טמא. ּבארץ הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוכל
- נמצא ולא ּובּקׁש הּבית ּבתֹו ׁשאבד הּמת מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכזית

ׁשאבד מעת למפרע טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּבית
ׁשּנמצא. ְִֶַָעד

ּבמקֹום ׁשהיה אֹו קרׁש אם ּבאויר, ׁשּנׁשּפ ּדם ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָרביעית
על הּמאהיל והאהיל גּמא, ּכמֹו הּנמּו הּמקֹום והּוא ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֻאׁשּברן,
ּבין לפנים ּבין ּבמֹורד, האסקּפה על נׁשּפ נטמא. - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻמקצתֹו
ואם האסקּפה. על הּדם נח לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻלחּוץ
טמא. הּבית - עליה הּדם ׁשּקרׁש אֹו אׁשּברן האסקּפה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהיתה
מּמּנּו ויֹוצאה מתּכּבסת אם ּבכסּות: ׁשּנבלעה ּדם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָרביעית
ּובמּׂשא ּבמּגע מתטּמאה הּכסּות זֹו הרי - ּדם ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָרביעית
ּככסּות היא והרי ּבאהל, מתטּמאה אינּה - לאו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּובאהל;
ּכיצד טהֹור. - לצאת יכֹול ׁשאינֹו הּבלּוע ׁשּכל ּבמת; ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנגעה
ּכמּדתן מים ּומביא ּבמים, אֹותּה מכּבסין אֹותּה? ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמׁשערין
מי ׁשהיה אֹו ׁשוה מראיהן היה אם ּדם; רביעית לתֹוכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָונֹותן
רביעית. מּמּנה ׁשּיצא ּבידּוע - הּמזג מּמי יֹותר אדם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּכּבּוס

ׁשהּוא וכל הם, ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמּׂשא
מצטרף אינֹו ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא, מצטרף אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשם
ׁשני ׁשּנּׂשא אֹו זיתים חצאי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוטהֹור.
זיתים חצאי ּכׁשני על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחצאי
אֹו עליו, מאהיל אחר זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל ֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאֹו
על ּגּופֹו ּבמקצת והאהיל האהל ּתחת זית וחצי הּוא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיה
טמאים, הּכל - מקצתֹו על זית חצי האהיל אֹו אחר זית ְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹחצי
חצי הּנֹוּׂשא אֹו זית ּבחצי הּנֹוגע אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּפני
עליו ׁשהאהיל אֹו זית ּכחצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזית
וכן אחר, זית חצי על הּוא ׁשהאהיל אֹו אחר זית ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַחצי
ׁשאין טהֹורים; הּכל - אחר זית ּבחצי ונגע זית ּכחצי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּנֹוּׂשא
ולא טמאֹות, ּבׁשאר ולא ּבמת לא הּמּׂשא עם מצטרף ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹֻהּמּגע
הּמּׂשא, עם מצטרף האהל ולא האהל, עם מצטרף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהּמּגע

אחד]. ׁשם ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶָ[לפי

 
טמאים ּכלים, ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָּכל

ׁשּמטּמאין ּבדברים ׁשּנגע ּכלי אֹו אדם ּכיצד? ׁשבעה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאת
ׁשּמטּמאין מּדברים ּבאחד ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמן
ּבמּׂשא הּמת מן ׁשּמטּמאין דברים ׁשּנּׂשא אדם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאהל,
האהל אל הּבא ּכל ׁשּנאמר: ׁשבעה; טמאת טמאים הּכל -ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹוכל
טמאין - זה אדם ּבהן ׁשּיּגע וכלים ּבמת ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאדם

הּׁשביעי ּבּיֹום ּבגדיכם וכּבסּתם ׁשּנאמר: ׁשבעה; ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻטמאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם בתוספתא שהוא. בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם שמדמה עקיבא רבי דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים
(רובע משיעורן פחות אפילו העצמות א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש עקיבא לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק
הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם אפילו ב. בניין; ורוב מניין ברוב מטמאות הקב)

הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר אי ג. (רביעית);



צג               
  

ּבדלין הּכל ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל הּיֹוצאין מׁשקין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹעל
מׁשקיו. על גזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,

ּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד
אף טהֹור, - רביעית ּבֹו אין אם ּכּלֹו, ׁשּיצא קטן ּדם ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻנקּפה.

ׁשּבֹו ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי .28על ִֶֶַָָ
ועצם ּדם, רביעית טהֹורים: - ׁשהּוא ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו

ואיבר רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבּׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכּׂשעֹורה,
ׁשהּוא. ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי ְִֵֶֶַַַַָָמן

 
ׁשּתהיה עד טהֹורה, - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָרביעית

ּכגֹון מתים, מּׁשני ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת הרביעית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּכל
וכן אחר, מּמת ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהיּו
ואיבר מתים, מּׁשני עצמֹות ורבע מתים, ׁשני ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻהּגלּגלת
אּלא ּבאהל, מטּמאין אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמן

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא, ְְְֲִַַָָָָָּבמּגע
,אחד מאיׁש אפּלּו טהֹור. - אנׁשים מּׁשני החי מן ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאיבר

טהֹור. - לׁשנים נחלק ְֱִִִֶַַָאם
נצל ּוכזית מתים, מּׁשני ּבּׂשר ּומלאּכזית מתים, מּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

הרי - רקב לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחפנים
זית וכחצי ּבּׂשר זית ּכחצי וכן זה. עם זה מצטרפין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלּו
אין ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ּוׁשאר זה. עם זה מצטרפין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻנצל

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ׁשּלא מּפני זה, עם זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹמצטרפין
רבע וכן ּבמּׂשא. מטּמא - לׁשנים ׁשּנחלק ּכּׂשעֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעצם

עצם מהם אחד ּבכל ואין ׁשּנּדקּדקּו אחד מת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעצמֹות
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל מטּמאין - ְְְְְְְִִִִֶַַָֹֹּכּׂשעֹורה

מטּמא - ודּבקֹו ורּדדֹו לחלקים ׁשחתכֹו הּמת מן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּכזית
ׁשחּברֹו, ּפי על אף קצתֹו ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאהל

חּבּור. אדם חּבּורי ִִֵֵֶָָׁשאין
- והּתיכֹו מפרד היה טמא. - ׁשהּתיכֹו ׁשלם חלב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכזית

ָטהֹור.
ׁשּׁשלּדּה ּפי על אף ׁשּלּה, חליֹות רב מּמּנה ׁשּנגררּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשדרה

הּקבר, ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל. מטּמאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת
מּפני ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת אפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה. ְְֶֶֶַָָׁשהּקבר
- הּבית ּבתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל. ּומטּמאין מצרפן ְְְְְִֶֶַָָָֹֹהאהל
מקצתֹו והכניס ׁשמים, ּבידי ּבּׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעצם

ּכׁשני ועליהם עצמֹות ׁשני הּבית. נטמא - הּבית מן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפנים
ואם טמא. הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבּׂשר, זיתים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
ׁשאין טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבּׂשר ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהיה

חּבּור. אדם ִִֵָָחּבּורי

.טמא הּבית - הּבית ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב חפנים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹמלא
,להּבא טהֹור הּבית - הּבית ּבתֹו ׁשּנבלעה ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָרביעית

טמא. ּבארץ הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוכל
- נמצא ולא ּובּקׁש הּבית ּבתֹו ׁשאבד הּמת מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכזית

ׁשאבד מעת למפרע טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּבית
ׁשּנמצא. ְִֶַָעד

ּבמקֹום ׁשהיה אֹו קרׁש אם ּבאויר, ׁשּנׁשּפ ּדם ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָרביעית
על הּמאהיל והאהיל גּמא, ּכמֹו הּנמּו הּמקֹום והּוא ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֻאׁשּברן,
ּבין לפנים ּבין ּבמֹורד, האסקּפה על נׁשּפ נטמא. - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻמקצתֹו
ואם האסקּפה. על הּדם נח לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻלחּוץ
טמא. הּבית - עליה הּדם ׁשּקרׁש אֹו אׁשּברן האסקּפה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהיתה
מּמּנּו ויֹוצאה מתּכּבסת אם ּבכסּות: ׁשּנבלעה ּדם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָרביעית
ּובמּׂשא ּבמּגע מתטּמאה הּכסּות זֹו הרי - ּדם ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָרביעית
ּככסּות היא והרי ּבאהל, מתטּמאה אינּה - לאו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּובאהל;
ּכיצד טהֹור. - לצאת יכֹול ׁשאינֹו הּבלּוע ׁשּכל ּבמת; ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנגעה
ּכמּדתן מים ּומביא ּבמים, אֹותּה מכּבסין אֹותּה? ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמׁשערין
מי ׁשהיה אֹו ׁשוה מראיהן היה אם ּדם; רביעית לתֹוכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָונֹותן
רביעית. מּמּנה ׁשּיצא ּבידּוע - הּמזג מּמי יֹותר אדם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּכּבּוס

ׁשהּוא וכל הם, ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמּׂשא
מצטרף אינֹו ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא, מצטרף אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשם
ׁשני ׁשּנּׂשא אֹו זיתים חצאי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוטהֹור.
זיתים חצאי ּכׁשני על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחצאי
אֹו עליו, מאהיל אחר זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל ֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאֹו
על ּגּופֹו ּבמקצת והאהיל האהל ּתחת זית וחצי הּוא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיה
טמאים, הּכל - מקצתֹו על זית חצי האהיל אֹו אחר זית ְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹחצי
חצי הּנֹוּׂשא אֹו זית ּבחצי הּנֹוגע אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּפני
עליו ׁשהאהיל אֹו זית ּכחצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזית
וכן אחר, זית חצי על הּוא ׁשהאהיל אֹו אחר זית ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַחצי
ׁשאין טהֹורים; הּכל - אחר זית ּבחצי ונגע זית ּכחצי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּנֹוּׂשא
ולא טמאֹות, ּבׁשאר ולא ּבמת לא הּמּׂשא עם מצטרף ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹֻהּמּגע
הּמּׂשא, עם מצטרף האהל ולא האהל, עם מצטרף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהּמּגע

אחד]. ׁשם ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶָ[לפי

 
טמאים ּכלים, ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָּכל

ׁשּמטּמאין ּבדברים ׁשּנגע ּכלי אֹו אדם ּכיצד? ׁשבעה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאת
ׁשּמטּמאין מּדברים ּבאחד ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמן
ּבמּׂשא הּמת מן ׁשּמטּמאין דברים ׁשּנּׂשא אדם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאהל,
האהל אל הּבא ּכל ׁשּנאמר: ׁשבעה; טמאת טמאים הּכל -ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹוכל
טמאין - זה אדם ּבהן ׁשּיּגע וכלים ּבמת ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאדם

הּׁשביעי ּבּיֹום ּבגדיכם וכּבסּתם ׁשּנאמר: ׁשבעה; ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻטמאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם בתוספתא שהוא. בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם שמדמה עקיבא רבי דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים
(רובע משיעורן פחות אפילו העצמות א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש עקיבא לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק
הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם אפילו ב. בניין; ורוב מניין ברוב מטמאות הקב)

הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר אי ג. (רביעית);



צד              
  

ׁשּנגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּנגע אדם אבל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּוטהרּתם.
נֹוגע עדין ּכׁשהּוא ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו ׁשּפרׁש אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבֹו
והּנפׁש ׁשּנאמר: ערב; טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבּמת
מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין זהּו הערב. עד ּתטמא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנגעת
מחּבר הּוא ועדין אחר ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻסֹופרים,
הּׁשני זה נגע ּוכאּלּו ׁשבעה, טמאת טמאין ׁשניהן - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבּמת
וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבּמת
ׁשּפרׁש אחר ּבין חּבּור ּבׁשעת ּבין ּפסח, ּולעֹוּׂשה לנזיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאבל

ּתֹורה. ּכדין ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו -ְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לּנֹוגע הן הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכלים

ּבין אדם ּבין ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו: ּבּמת ּכנֹוגע ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבהן
אֹו והּכלים הם ּבמת, ׁשּנטמאּו ּכלים אף ׁשבעה; טמאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻּכלים,
חרב ּבחלל ׁשּנאמר: ׁשבעה. טמאת טמאין ּבהן ׁשּיּגע ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהאדם
לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשהחרב למדּו, הּׁשמּועה מּפי במת; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
אֹומר: הּוא הרי ּובגדים. ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכלים,
חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת על ּתעלה וכי ּבחלל. נגע וכל נפׁש הרג ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּכל
נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ׁשבעת נטמא והרג אבן זרק אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהרג
נגע ׁשהרי ּבֹו, ׁשהרג ּבּכלי ּבנגיעתֹו ׁשּנטמא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבחרב
ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין הּכלים ׁשאף ּומּנין ּבּמת. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּכלי
אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? טמאת ׁשּטמאים ּבמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻׁשּנטמאּו
ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם. הּׁשביעי ּבּיֹום ּבגדיכם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכּבסּתם
ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה טמאת הּטמא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻאדם

- אחר ּבאדם ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם אֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָנמצאת
ּכלים ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת טמאים ׁשניהם - ּבּכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֻהּנֹוגעין

טמ ּכלים, ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, אבל טמאתׁשבעה; א ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
- ּבאדם וכלים ּבּכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָערב.
ּכלים, ּבין אדם ּבין והרביעי, ׁשבעה; טמאת טמאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻׁשלׁשּתן

ערב. טמאת ְֵֶֶַָֻטמא
לחּיב אבל וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמה

אּלא חּיב אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש ּביאת על ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכרת
ּכדין ּבֹו, ׁשּנגע והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשנים
הּנֹוגע אבל יטמא; הּטמא ּבֹו יּגע אׁשר וכל ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּתֹורה,
ׁשּנגעּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגע אֹו ּבאדם ׁשּנגעּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבכלים
ׁשהּדברים מקּדׁש. ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמת
ׁשהרי ּתֹורה, ּדין אינן - קּבלה ּדברי ׁשהן ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאּלּו,
והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה אּלא ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

ּכלים. ּבין אדם ּבין ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבֹו ִִֵֵֵֵֶַַָָהּנֹוגע
ואינֹו טמא. - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת ׁשּנגע חרּׂש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכלי

ׁשאין ּכלים; ׁשאר ולא אחר חרּׂש ּכלי ולא אדם] [לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמטּמא
ּבׁשאר ולא ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעּׂשה חרּׂש ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכלי

קּבלה. ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּדין וזה ְְִִֶֶַַַָָָֻטמאֹות.
אדם מטּמא הּטמאה אב ּכל ּבטמאֹות: ּגדֹול ּכלל ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֻֻזה

ּכלי ּבין ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב זה הרי - ּבנגיעה וכלים אדם המטּמא וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחרּׂש.
ואינֹו ּומׁשקין, אכלין מטּמא הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַַָָָֻֻהּטמאה.
ּובגדים. ּכלים ׁשאר ולא חרּׂש ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹמטּמא

ּבראׁשֹון והּנֹוגע ראׁשֹון, הּנקרא הּוא ּבאב הּנֹוגע ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּכל

נקרא ּבׁשליׁשי והּנֹוגע ׁשליׁשי, נקרא ּבׁשני והּנֹוגע ׁשני, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָנקרא
הּטמאה. ולד נקראין ּכּלן מּמּנּו וׁשּלמּטה והראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻרביעי.

ּבין אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכל
הּטמאֹות מאבֹות אב והּוא מת. טמא הּנקרא הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים,
ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו קדׁשים, וטמאת ּתרּומה טמאת ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻלענין
ּבמּגע וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות

ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות. אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר
,הּטמאה ולד הּוא ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻֻּכל

הּמת מן הרביעי ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה. הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻוהּוא
וקדׁשים. ּתרּומה לענין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻראׁשֹון

הּפרס ּובית העּמים ארץ ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאדם
ּבאהלן, אֹו ודֹופק וגֹולל ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן, ְְְְְְֳֵֵַַַַָָָָָאֹו
וכל ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה דם ּבמּׂשא ׁשּנטמא אדם ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻוכן
ּבגדים וכן סֹופרים. ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכּיֹוצא
הּטמאֹות אבֹות ּכּלן - ׁשבעה טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל
ׁשּלא ּפי על אף הּטמאה, על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהאהל

הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
האהל. על והּזה ׁשּנאמר: ּבמת; ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוהרי
ּכלי אֹו ּׂשק אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
ּבין לאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעץ

ו ׁשּנאמר: לאכילה; -האסּורין הּמׁשּכן על האהל את ּיפרּׂש ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
האהל היה אם אבל ּכּמׁשּכן. ועֹור ארּוג אּלא אהל קרּוי ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאין
אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּמחצלת הּתקרה ּכגֹון עץ, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנסרין
לֹומר, צרי ואין טהֹור. זה הרי - מּתכֹות ׁשל אֹו עצם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
הּבית ׁשּנאמר מקֹום וכל טהֹור. ׁשהּוא - ּבנין היה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאם
יֹוצא ל ואין הּבית. ׁשּבכל וכלים אדם אּלא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטמא
ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא אהלים טמאת מתטּמא ׁשהּוא העץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמן

לטּמא ּכמת ׁשהן ּפי על אף ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבגדים
ּבאהל לטּמא ּכמת אינן - ׁשבעה טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו; ּכמֹו מפרׁש, אינֹו עצמֹו למת ׁשהּמּׂשא ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּובמּׂשא.
,לפיכ ּבאהל. ימּות ּכי אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובטמאת
הּמאהיל וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוּׂשא
זה הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהן
הרי - הּכלים על והאהיל ּבמת ׁשּנטמא האדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטהֹור.
ּבלבד. ּבמּגע אּלא טמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהן

מעל מּדף ולא מּתחּתיו ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּמת
אֹו ּתחּתיו ׁשהיה אֹו מּצּדֹו ּבּמת ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגּביו,
למעלה, והּמת זה ּגּבי על זה ּבגדים עּׂשרה ּכיצד? ּגּביו. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעל
ּבֹו הּנֹוגע ּבגד מלמעלה: ּגּבֹו על אחרים ּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָועּׂשרה
טמאת טמאים ׁשניהן - ּבֹו ׁשּנגע ּבּבגד ׁשּנגע הּׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוהּבגד
ּבין מעלה ׁשל ּבין ערב, טמאת טמא - והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשבעה,
ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה הרביעי ּומן והרביעי מּטה, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשל
ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבּטמאי ּכן ּׁשאין מה טהֹורין. ּכּלן -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים ּדברים ּבּמה ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר

ט מּמּנּו מעלה וׁשל ׁשּתחּתיו ׁשםהּכלים היתה ּבׁשּלא הֹורין? ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּובין ּבינֹו מבּדיל ׁשהיה אֹו אהל, טמאת ולא רצּוצה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻֻטמאה

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו אבן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָהּכלים
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ה'תשע"א מרחשון כ"ט קודש שבת

 
הּדג מקּבלין1עצמֹות אינן - ּכלים מהן העֹוּׂשה ועֹורֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

וכן סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
הּמים ּפני ׁשעל טהֹור,2ירֹוקה - ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מעֹור אהל העֹוּׂשה ,לפיכ ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּכמֹו
מקּבל זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג
יהיה אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים ּכׁשאר .3ּתחּתיו ְְִִַָָָֹ
גללים מקּבלין4ּכלי אינן - אדמה ּוכלי אבנים ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

מת טמאת ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹֻֻטמאה
לנחת העּׂשּוי עץ ּכלי וכן הּטמאֹות. ׁשאר הּתבה5ּבין ּכגֹון ,6 ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
סאה ארּבעים מחזיקין ׁשהן והּכּורת, ויהיה8ּבלח7והּמגּדל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּולים ּכלל9להם טמאה מקּבלין אינן ּתֹורה10- מּדברי לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
ּבמּדה. הּבא עץ ּכלי הּנקראין הן ואּלּו סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹולא

ּפׁשּוטיהםּכל - עץ ּומקּבליהם11י ּכלי12טהֹורים, טמאים. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ
טמאין ואינן טמאין. ּומקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָחרּׂש

מאוירן הּזב13אּלא ּבהּסט ּבמת14אֹו חרּׂש ּכלי נגע אפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מתטּמא אינֹו - הּטמאֹות15מּגּבֹו מן טמאה נכנסה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻֻ

חרּׂש ּכלי היה נטמא. - ּבֹו נגעה ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבאוירֹו
ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי נטמא, - ּבאהל הּמת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻעם
ּכמֹו טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ּפתיל צמיד מּקף ְְִִֶַָָָָָָֻהיה

מּפתחֹו אּלא לֹו נכנסה טמאה ׁשאין ּבּתֹורה; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנתּפרׁש
הּזב ּבכּלֹו16ּובהּסט ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי ,17. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻ

על ׁשהּניח ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו מּדבר גֹולל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעֹוּׂשה
ּכלי אֹו ּבמּדה הּבא עץ ּכלי אֹו אדמה ּכלי אֹו אבן הּקבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּגּבי
- ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו הּדג עֹור אֹו ּפתיל צמיד הּמּקף ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻחרּׂש
ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל. נֹוגע מּׁשּום ׁשבעה טמאת טמא ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּנֹוגע
הן הרי - מּתחּתיהן הּמת את ׁשהסיר אֹו ּגֹולל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַמּלהיֹות
ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל אֹותּה ועּׂשה ׁשּכפתּה ּבהמה וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטהֹורין.
הרי - הּבהמה הּתיר גֹולל. ׁשהיא זמן ּכל ׁשבעה טמאת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻטמא

חבית וכן הּבהמֹות. ּכׁשאר טהֹורה מלאה18היא ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
הּנֹוגע - למת ּגֹולל אֹותּה ועּׂשה ּפתיל צמיד מּקפת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשקין

טהֹורין19ּבּה והּמׁשקין והחבית ׁשבעה, טמאת .20טמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ
עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעּׂשאּה על21קֹורה מּטה ּבין ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבלבד22צּדּה הּקבר ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין והּנֹוגע23- , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לקבר ּגֹולל ראׁשּה עּׂשה טהֹור. - לּקבר חּוץ הּמּנח 24ּבּקצה ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מּמּנה הּנֹוגע אילן: ּכמֹו הּקבר על עֹומדת היא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהרי
ּומארּבעה ּגֹולל, מּׁשּום טמא - לּקבר סמּו טפחים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבארּבעה

טהֹור - עתיד25ּולמעלה ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ
ּגֹולל. ּכּלּה - אֹותּה לקץ עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָָֹֹֻלקץ

ׁשעּׂשאן טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי
ׁשּתיהן ּגּבי על הּמאהיל - מהן27טמא26ּגֹולל אחת נּטלה . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

דר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ׁשנּיה ּגּבי על הּמאהיל -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבֹו .28ׁשּתצא ֵֵֶ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בגד מה בגד", "או לומר תלמוד וכו' טמאים יהיו שבים עורות אף "יכול שנינו: ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל דיןמן אחד. במקום רבים ימים המתעכבת הספינה דופני על הגדל ירקרק צמר כעין

שנא שם מהמשנה רבינו למד טהור.זה שבים כל בה: להבאתמר לא אבל בלבד, עצמו טומאת לעניין שבים את מיעט הכתוב
הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע בית גם והרי בעפר.טומאה, מעורב בקר רפש מפרש שם מונחרבינו להיות

למקום. ממקום לטלטלו ולא אחד א.במקום משנה ט"ו פרק כלים גדול. ששארון והלוג לוגים וארבעה עשרים מכילה
בינוניות. כחציביצים מחזיק הכלי שפת מן למעלה המתקבץ שהגודש חכמים, שיערו המשנה). (לשון ביבש" כוריים "שהם

ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני מחזיקה למידה שווה גודש, לו שאין בלח, סאה 40 המחזיק כלי ולפיכך הכלי שבתוך הכמות
.מחודדים או עגולים שוליים למעט עליהם, לעמוד יכול שהכלי מבחוץ, וישרים מהיקשרחבים זה דין למדו ב כו, בחגיגה

מיטלטל כל אף וריקם, מלא מיטלטל שק מה ודרשו: וגו', שק" או עור או בגד או עץ "כלי לב) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק,
מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים ואלה וריקם, קיבול.מלא בית להם בכלישאין גם זה דין נאמר שם [במשנה

קיבול. בית לו שיש לשק מהיקש נלמד זה גם רבינו]. השמיטם למה הוברר ולא זכוכית ובכלי עור בכלי נגעהעצם, אם
בתורה כתוב המקרא. מן חרס כלי טומאת דיני דרשו ב כד, בחולין הכלי. בדופן נגעה שלא פי על ואף הכלי של באווירו הטומאה
למדנו טמאים. כולם - הכלי ואפילו תשבורו" ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם,

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו הכלי וטומאת נגיעה. בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס כלי שאוויר אםמזה,
יגע אשר חרש "וכלי יב): טו, (שם הכתוב את דרשו ב) הלכה ג, (פרשתא מצורע פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי את הזיז זב
רק נוגע שהוא הזזה בלי בנגיעה כן שאין מה הכלי כל את מזיז שהזב ממקומו הזזה פירוש ככולו, שהוא מגע ישבר" הזב בו
מטמא בלבד וזב מאווירו, אלא מגבו חרס כלי מטמא אינו חמורה, שטומאתו זב, שאפילו גם למדו א הלכה ושם הכלי. מן בחלק

ב). סג, (שבת אחרות טומאות לא אבל איןבהיסט, אשר פתוח כלי "וכל טו): יט, (במדבר מהמקרא זה למדו שם חולין
עליו. פתיל הזב.צמיד הזיזו הזיזו.כאילו שהרי באווירו, גם נגע חרש.כאילו מןשל שפירשה לפני

הכלי.הקבר. לתוך נכנסת שאינה הטומאה, ובין ביניהם מפרידה שהחבית הקבר.מפני מפתח עודף ורחבה
.הקבר מפתח יותר וארוכה הקבר על טהור.מוטלת - הפתח על העודף בחלק עלוהנוגע לא הקורה את העמיד

הקבר. לפתח מחוץ יוצא אינו ועוביו כך, כל רחב שאינו השני ראשה על אלא רחב שהוא העץ לגוללשורש קבע שלא מפני
אותנו, משמיעה ראשונה שבבא אלא טפחים, מארבעה יותר מטמא אינו הרחב צידה על בעומדת שגם ומובן, זה. משיעור יותר

פי על הוא זו הלכה פירוש (כל המטמא הגובה גבול את קובעת אחרונה ובבא מטמא אינו הקבר פתח על יוםשהעודף התוספות
שם). משתיהן.טוב אחת כל על גולל.כלומר, להיות ראוייה היא טפחים ארבעה גדולה שהאבן לקמןמפני ראה



צה               
  

ה'תשע"א מרחשון כ"ט קודש שבת

 
הּדג מקּבלין1עצמֹות אינן - ּכלים מהן העֹוּׂשה ועֹורֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

וכן סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
הּמים ּפני ׁשעל טהֹור,2ירֹוקה - ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מעֹור אהל העֹוּׂשה ,לפיכ ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּכמֹו
מקּבל זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג
יהיה אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים ּכׁשאר .3ּתחּתיו ְְִִַָָָֹ
גללים מקּבלין4ּכלי אינן - אדמה ּוכלי אבנים ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

מת טמאת ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹֻֻטמאה
לנחת העּׂשּוי עץ ּכלי וכן הּטמאֹות. ׁשאר הּתבה5ּבין ּכגֹון ,6 ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
סאה ארּבעים מחזיקין ׁשהן והּכּורת, ויהיה8ּבלח7והּמגּדל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּולים ּכלל9להם טמאה מקּבלין אינן ּתֹורה10- מּדברי לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
ּבמּדה. הּבא עץ ּכלי הּנקראין הן ואּלּו סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹולא

ּפׁשּוטיהםּכל - עץ ּומקּבליהם11י ּכלי12טהֹורים, טמאים. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ
טמאין ואינן טמאין. ּומקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָחרּׂש

מאוירן הּזב13אּלא ּבהּסט ּבמת14אֹו חרּׂש ּכלי נגע אפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מתטּמא אינֹו - הּטמאֹות15מּגּבֹו מן טמאה נכנסה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻֻ

חרּׂש ּכלי היה נטמא. - ּבֹו נגעה ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבאוירֹו
ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי נטמא, - ּבאהל הּמת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻעם
ּכמֹו טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ּפתיל צמיד מּקף ְְִִֶַָָָָָָֻהיה

מּפתחֹו אּלא לֹו נכנסה טמאה ׁשאין ּבּתֹורה; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנתּפרׁש
הּזב ּבכּלֹו16ּובהּסט ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי ,17. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻ

על ׁשהּניח ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו מּדבר גֹולל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעֹוּׂשה
ּכלי אֹו ּבמּדה הּבא עץ ּכלי אֹו אדמה ּכלי אֹו אבן הּקבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּגּבי
- ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו הּדג עֹור אֹו ּפתיל צמיד הּמּקף ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻחרּׂש
ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל. נֹוגע מּׁשּום ׁשבעה טמאת טמא ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּנֹוגע
הן הרי - מּתחּתיהן הּמת את ׁשהסיר אֹו ּגֹולל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַמּלהיֹות
ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל אֹותּה ועּׂשה ׁשּכפתּה ּבהמה וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטהֹורין.
הרי - הּבהמה הּתיר גֹולל. ׁשהיא זמן ּכל ׁשבעה טמאת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻטמא

חבית וכן הּבהמֹות. ּכׁשאר טהֹורה מלאה18היא ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
הּנֹוגע - למת ּגֹולל אֹותּה ועּׂשה ּפתיל צמיד מּקפת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשקין

טהֹורין19ּבּה והּמׁשקין והחבית ׁשבעה, טמאת .20טמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ
עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעּׂשאּה על21קֹורה מּטה ּבין ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבלבד22צּדּה הּקבר ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין והּנֹוגע23- , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לקבר ּגֹולל ראׁשּה עּׂשה טהֹור. - לּקבר חּוץ הּמּנח 24ּבּקצה ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מּמּנה הּנֹוגע אילן: ּכמֹו הּקבר על עֹומדת היא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהרי
ּומארּבעה ּגֹולל, מּׁשּום טמא - לּקבר סמּו טפחים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבארּבעה

טהֹור - עתיד25ּולמעלה ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ
ּגֹולל. ּכּלּה - אֹותּה לקץ עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָָֹֹֻלקץ

ׁשעּׂשאן טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי
ׁשּתיהן ּגּבי על הּמאהיל - מהן27טמא26ּגֹולל אחת נּטלה . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

דר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ׁשנּיה ּגּבי על הּמאהיל -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבֹו .28ׁשּתצא ֵֵֶ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בגד מה בגד", "או לומר תלמוד וכו' טמאים יהיו שבים עורות אף "יכול שנינו: ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל דיןמן אחד. במקום רבים ימים המתעכבת הספינה דופני על הגדל ירקרק צמר כעין

שנא שם מהמשנה רבינו למד טהור.זה שבים כל בה: להבאתמר לא אבל בלבד, עצמו טומאת לעניין שבים את מיעט הכתוב
הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע בית גם והרי בעפר.טומאה, מעורב בקר רפש מפרש שם מונחרבינו להיות

למקום. ממקום לטלטלו ולא אחד א.במקום משנה ט"ו פרק כלים גדול. ששארון והלוג לוגים וארבעה עשרים מכילה
בינוניות. כחציביצים מחזיק הכלי שפת מן למעלה המתקבץ שהגודש חכמים, שיערו המשנה). (לשון ביבש" כוריים "שהם

ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני מחזיקה למידה שווה גודש, לו שאין בלח, סאה 40 המחזיק כלי ולפיכך הכלי שבתוך הכמות
.מחודדים או עגולים שוליים למעט עליהם, לעמוד יכול שהכלי מבחוץ, וישרים מהיקשרחבים זה דין למדו ב כו, בחגיגה

מיטלטל כל אף וריקם, מלא מיטלטל שק מה ודרשו: וגו', שק" או עור או בגד או עץ "כלי לב) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק,
מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים ואלה וריקם, קיבול.מלא בית להם בכלישאין גם זה דין נאמר שם [במשנה

קיבול. בית לו שיש לשק מהיקש נלמד זה גם רבינו]. השמיטם למה הוברר ולא זכוכית ובכלי עור בכלי נגעהעצם, אם
בתורה כתוב המקרא. מן חרס כלי טומאת דיני דרשו ב כד, בחולין הכלי. בדופן נגעה שלא פי על ואף הכלי של באווירו הטומאה
למדנו טמאים. כולם - הכלי ואפילו תשבורו" ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם,

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו הכלי וטומאת נגיעה. בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס כלי שאוויר אםמזה,
יגע אשר חרש "וכלי יב): טו, (שם הכתוב את דרשו ב) הלכה ג, (פרשתא מצורע פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי את הזיז זב
רק נוגע שהוא הזזה בלי בנגיעה כן שאין מה הכלי כל את מזיז שהזב ממקומו הזזה פירוש ככולו, שהוא מגע ישבר" הזב בו
מטמא בלבד וזב מאווירו, אלא מגבו חרס כלי מטמא אינו חמורה, שטומאתו זב, שאפילו גם למדו א הלכה ושם הכלי. מן בחלק

ב). סג, (שבת אחרות טומאות לא אבל איןבהיסט, אשר פתוח כלי "וכל טו): יט, (במדבר מהמקרא זה למדו שם חולין
עליו. פתיל הזב.צמיד הזיזו הזיזו.כאילו שהרי באווירו, גם נגע חרש.כאילו מןשל שפירשה לפני

הכלי.הקבר. לתוך נכנסת שאינה הטומאה, ובין ביניהם מפרידה שהחבית הקבר.מפני מפתח עודף ורחבה
.הקבר מפתח יותר וארוכה הקבר על טהור.מוטלת - הפתח על העודף בחלק עלוהנוגע לא הקורה את העמיד

הקבר. לפתח מחוץ יוצא אינו ועוביו כך, כל רחב שאינו השני ראשה על אלא רחב שהוא העץ לגוללשורש קבע שלא מפני
אותנו, משמיעה ראשונה שבבא אלא טפחים, מארבעה יותר מטמא אינו הרחב צידה על בעומדת שגם ומובן, זה. משיעור יותר

פי על הוא זו הלכה פירוש (כל המטמא הגובה גבול את קובעת אחרונה ובבא מטמא אינו הקבר פתח על יוםשהעודף התוספות
שם). משתיהן.טוב אחת כל על גולל.כלומר, להיות ראוייה היא טפחים ארבעה גדולה שהאבן לקמןמפני ראה



צו              
  

אּלא טמא אין - לקבר גֹולל ׁשעּׂשאהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל
הּפנימי ּבׁשאר29סדר הּנֹוגע אבל קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

טהֹור. - ֲִָָָהאבנים
ּבסלע חקּוק ׁשהּוא וכּסּוהּו30ארֹון הּמת ּבֹו והּניחּו ְְְִִִֵֶֶַַָָ

טהֹור מקֹום ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ּבּגֹולל31ּבגֹולל והּנֹוגע , ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּגדֹולה ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור דֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.

נפׁש ּבנה ואם חללּה. ּכנגד אּלא טמא ׁשאין ּפיה, על32על ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
זֹו33ּגּבּה הרי סתּום34- היתה35ּכקבר סביביו. מּכל ּומטּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבּסלע36הארֹון מּלמּטה37החקּוקה מלמעלה38רחבה וצרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָ
טהֹור מּלמּטן ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ּומלמעלן39והּמת ,40 ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

ונעּׂשּו הּמת ּגּבי על סמכּו מלמעלה הּצדדין ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטמא;
הּנֹוגע - מּלמּטה וצרה מלמעלה רחבה הארֹון היתה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָּכגֹולל.

טמא מקֹום מּכל ׁשוה41ּבּה היתה מּטפח42. ּבּה הּנֹוגע : ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
לקרקעיתּה טמא43הּסמּו - -44ּולמעלה ּולמּטה מּטפח , ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ

נגר ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע ארֹון נּקב -45טהֹור. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור, מקֹום מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע

ׁשהּקבר ּבזמן46מערה הּמערה: לפני וחצר ּבתֹוכּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לאויר טהֹור47ׁשהחצר לתֹוכּה העֹומד יּגע48- ׁשּלא ּובלבד , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הּמערה ּבּה49ּבמׁשקֹוף היה אם מקרה: ׁשהחצר ּובזמן ; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה הּמערה] ּבצד ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֻ[מגּלה
ארּבעה על מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס - ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָיתר
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא לׁשם הּנכנס -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

 
את [ּופרץ ּפתח לֹו ׁשהיה אֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבית

מאחֹוריו ּבֹו והּנֹוגע סביביו, מּכל מטּמא - ּוסתמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּפּצימיו]
ּבֹו נפּתח סתּום. ּכקבר ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
מאחֹוריו ּבֹו הּנֹוגע - ּפצימיו ּפרץ לא אם סתמֹו, אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפתח,
ׁשעּור יהיה וכּמה הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּגּגֹו
הּמת מן ּוכזית טפחים, ּבארּבעה ּפתחֹו - הּמת ׁשלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפתח?

ּופתחֹו ּכמת הּוא הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח, ּפתחֹו -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
ְְַָָּבארּבעה.

נעּולים ׁשּכּלם ּבזמן הרּבה, ּפתחים ּובֹו הּבית ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת
הּתקרה ּתחת מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאים, ּכּלם -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשחׁשב אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. - הּפתח על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹוצא
הּמת, ׁשּמת אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלהֹוציאֹו
- ארּבעה על ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּנפּתח הּפתח ּכנגד אּלא טמא ואין ּכּלן, הּפתחים על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּציל
אין והרי נעּולין ׁשהן מּפני טהֹורין, והּׁשאר עליו, ׁשחׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח לחּתר התחיל אם וכן סתּום. ּכקבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּבית
היה ּכּלן. הּפתחים על הּציל ארּבעה על ארּבעה מּׁשּיחּתר -ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל להֹוציאֹו וחׁשב סתּום ּפתח ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשם
וכּלן הרּבה חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. הּפתחים על הּציל ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹֻֻלפּתח

ול טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות. ּכּלן - הּצילּומּוגפֹות א ְְְְְִִִֵָָָֹֻֻ
ּגּבי על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָעל
הּגדֹול. את קטן טהר - ּבּקטן להֹוציאֹו חׁשב טמא. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם
חׁשב טמא. ׁשניהם ּגּבי על הּמאהיל - מתאימין ׁשניהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהיּו
אחד ּפתח לּבית היה חברֹו. את טהר - מהן ּבאחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלהֹוציאֹו
ּבאּו ּכ ואחר ּבּצפֹוני, להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, ּופתח ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלצפֹון
- ּבּדרֹומי אּלא אֹותֹו מֹוציאין אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָאחיו
- הערים ואם יערים. ׁשּלא ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַֹטהר

טמאים. ְְִֵֵֶׁשניהן
היה אם מהן: ּבאחד והּמת לאכסדרה הּפתּוחין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּתים

והּבּתים ׁשער הּבית הרי - ּבאכסדרה לצאת מת ׁשל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָדרּכֹו
החדר טהֹור. והּבית טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטמאים;
- חּלֹון ּדר לפנים טמאה ונכנסה מּוגף, הּבית מן ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻׁשּלפנים
ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה מּפני טהֹור, החיצֹון ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּבית

ּבֹו. ׁשּנכנסה ְְִֶַַָהחּלֹון
טפח חלל ׁשם ׁשּיהיה עד סביביו מּכל מטּמא הּקבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

חלל ּגּבי על הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשם משנה (כסף טמא הקבר על המאהיל שהרי הקבר, כותל גבי על אלא ממש, הקבר גבי על שלא שהאהיל והמדובר ט. הלכה
קורקוס). פנימי.הר"י סדר נקראת התחתונה והשורה שורה, גבי על שורה מסודרים מעולםהצרורות נעקר שלא

העולם.ממקומו. כל את לטמא אחד קבר יספיק כן, לא שאם מטמא, שאינו עולם" "קרקע נקרא קטן.זה עלחדר
הקטן].הארון. [=החדר בו,הנפש קבור שהמת במקום קרקע גבי שעל בניין משמעותו מקום בכל האמור סתום קבר

טפח ברום טפח על טפח יש המת כשבמקום אלא מצדדיו, מטמא אינו בניין ואפילו טמא. אינו הקבר, בצידי בקרקע הנוגע אבל
רצוצה. טומאה זו הרי כזה חלול שם אין ואם ארוןפנוי, אחת פעם במקרא [מצאנו משנתנו. ללשון בהתאם נקבה לשון נקט

באבן חצוב שהארון מפני כותב למשנתנו בפירושו מרוטנברג מאיר והרב יז). ד, (שמואלֿא נלקחה" אלוקים "וארון נקבה: בלשון
נקיבה]. לשון התוספתאואבן מן שלמד כותב זו למשנה בפירושו ורבינו בסלע, בחקוקה שהמדובר נאמר, לא שם במשנה

חקוק. הקבר ובו ההר בראש בולט היה סלע צוק פירוש, בסלע. לחקוקה מתכוונת שהמשנה ז) הלכה י שהסלע(פרק במקום
הקבר. ממקום יותר ההר.רחב מן חלק הוא הסלע שהרי עולם, קרקע ממקוםככל מאונך קו תמשיך שאם הצר, במקום

ממש. הקבר במקום הקו יגע ההר, בכיוון כארון.נגיעתו כולו דין עולם כקרקע שאינו בקומפני זקופים הסלע כותלי
הקבר.ישר. כקרקעמשולי הוא מזה ולמטה אחריו, נגרר הקבר לשולי הסמוך אחד שטפח במשנתנו, יהושע כרבי פסק
כארוןעולם. אינו שכזה וחור רגליו או ראשו דרך המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק לחור שהכוונה נראה גדולה. יתד

עולם. כקרקע הוא הסלע ולפיכך רבים.ממש למתים קבורה מקום גבה.כלומר, על תקרה שאין אפילופירוש,
גזרו. לא מחיצות לה שיש בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע על טומאה שגזרו פי על ואף לקבר. קרוב עומד רבינוהוא גירסת

בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)? הקבר מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה היא: שם בתוספתא
בשקוף". יגע שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא, כל (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה שהיא

              
  

היתה ּכקבר. ׁשהּכל לפי טמא, הּכל - לרקיע עד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹטפח
ּבֹוקעת טמאה - טפח חלל ׁשם היה ולא רצּוצה ְְְְֶַַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
הּטמאה ּכנגד הּנֹוגע אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻועֹולה,
ּכנגּדּה הּנֹוגע אֹו מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמלמעלה
ּבצּדי הּנֹוגע אבל מּלמּטה; עליו ּׁשהאהיל מה אֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלמּטה

טהֹור. - ְִַָָהּבנין
מן ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה

הּטמאה הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת,
ואינּה הּתהֹום, עד ויֹורדת ּבֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָּבֹוקעת
אבנים ׁשל גל אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ּכיצד? הּצדדין. מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמטּמאה
ּבּה נֹוגעין ואינן הּטמאה ּבצד וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻּוכזית
הּטמאה ּכנגד מכּון הּגל ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין, ּכלים -ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ׁשהּטמאה טמא, מּלמּטה אֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻמלמעלה
רּום על טפח על טפח חלּול הּטמאה מקֹום היה ואם ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻויֹורדת.

סביביו. מּכל ּומטּמא סתּום ּכקבר הּוא - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָטפח
והרי הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמלאֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבית

ּבתֹו טמאה היתה ואם צרֹורֹות, אֹו עפר ׁשל ּכגל ְְְְְְִֶַָָָָָֻהּוא
ׁשּבצּדיה וכלים ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעפר

טהֹורים. העפר ְְִֶָָּבתֹו
הּסּכה - לּכתל סּכה וסמ ּבכתל רצּוצה ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻֻטמאה

על ואף האהל. מּצּדי צד הּכתל נעּׂשה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹטמאה,
אהל, עליהן היה לא אּלּו לּנֹוגע טהֹורים ׁשהּצדדין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפי
ׁשהרי טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעּׂשה ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאבל

ּבתֹוכֹו. ְְַָֻהּטמאה

 
ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ׁשאבד ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׂשדה

ּכּׂשעֹורה עצמֹות ויהיּו ּבּה הּקבר נדֹוׁש ׁשּמא הּפרס, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכבית
ואם נטמא. עליה הּמאהיל - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻּבתֹו
ׁשּמא ּבאהל, ּׁשּיׁש מה ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהעמיד
מאהיל. הּוא הּקבר על ּׂשדה ּבאֹותּה ׁשהעמיד ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאהל

עלּיה ׁשל ּפתחּה היה אם ּגּביו: על ועלּיה ּבית (ּבּה) ְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבנה
ּבית ׁשל ּפתחּה הּקברּכנגד [היה] ׁשאפּלּו טהֹורה, העלּיה - ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

על אהל הּוא ׁשהרי טהֹורה, העלּיה - הּבית מׁשקֹוף ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּתחת
העלּיה אף - מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו אהל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻּגּבי
מאהילה העלּיה והרי הּקבר, על עלּיה אסקּפת ׁשּמא ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻטמאה,

הּקבר. ֶֶַַעל
ׁשרׁשי ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻוּׂשדה

אילני ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר. עד מּגיעים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּתלּולּיֹות לּמת. עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשים מּפני ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאכל,
ּבית לדר אֹו הּקברֹות לבית הּסמּוכה לעיר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָהּקרֹובֹות
ּבחזקת אּלּו הרי - יׁשנֹות ואחד חדׁשֹות אחד ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָהּקברֹות,
ׁשחין ּומּכי הּנפלים, את ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה,
טהֹורֹות, החדׁשֹות - הרחֹוקֹות אבל איבריהן. ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָקֹוברין
מּדר אֹו ׁשחרבה מעיר קרֹובֹות היּו ׁשּמא טמאֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהיׁשנֹות
קרֹוב אחר ּתל ׁשם ׁשאין ּכל קרֹוב? ּתל זהּו ואי ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאבדה.

זֹוכרֹו. אדם ׁשאין ויׁשן? מּמּנּו. ְְִֵֵֶֶָָָָיֹותר

ׁשהּנׁשים הּקברֹות לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכים, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּׂשדה
לא ׁשהרי טהֹור, ׁשעפרּה ּפי על אף ּובֹוכֹות, ׁשם ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹיֹוׁשבֹות
ׁשּלא אֹותֹו, זֹורעין ואין אֹותֹו נֹוטעין אין - טמאה ׁשם ְְְְְְִִֵֵֶָָָֹֻֻהחזקה
ׁשהּוא מּפני טמאה. ׁשם יׁש ׁשּמא לׁשם, אדם רגל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלהרּגיל
אפׁשר לפיכ מּמּנּו, ּבעליו נתיאׁשּו ּכבר הּקברֹות לבית ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָקרֹוב
מעפר ועֹוּׂשין לֹו. חׁשׁשּו זה מּפני ּבֹו, ויקּבר אדם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיבֹוא
טמאה. ׁשם החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ּתּנּורים זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻמקֹום

טמא מקֹומֹו - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר - הּנמצא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻקבר
- הּידּוע וקבר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּיּבדק, עד ּבהניה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואסּור
ּבהניה. ּומּתר טהֹור מקֹומֹו - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; ְְְֲִִַַָָָָָָֻאסּור

טמא ּומקֹומֹו אֹותֹו, מפּנין - הרּבים את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָקבר
ּבהניה. ְֲַָָָואסּור

מביאֹו - הּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם מצוה: ּבמת ְְְְְְִִִֵֵַַַָָהּפֹוגע
ּכרּכֹום ּׂשדה ּבתֹו אפּלּו לּתחּום, חּוץ מצאֹו הּקברֹות; ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָלבית
- הּמצר על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, קנה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
- זה מּצד ניר ּוּׂשדה זה מּצד ּבּור ּׂשדה לצדדין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמסּלקֹו
ניר. ּבּׂשדה קֹוברֹו - זרע ּוּׂשדה ניר ּׂשדה ּבּור. ּבּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַקֹוברֹו
ּוּׂשדה אילן ּׂשדה זרע. ּבּׂשדה קֹוברֹו - כרם ּוּׂשדה זרע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּׂשדה
ׁשניהן היּו הּטמאה. אהל מּפני כרם, ּבּׂשדה קֹוברֹו - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻכרם

ׁשּירצה. צד זה לאי קֹוברֹו - ְְְִִֵֶֶֶַָׁשוין
ּברי ואמר: אחר ּבא ואם למפרע. מטּמא - הּנמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָקבר

אינֹו - ׁשנה לעּׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹלי
.ואיל מציאה מּׁשעת אּלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָמטּמא

הּמת מן ּבאהל ׁשּמטּמא דבר אֹו מת אֹו קבר הּמֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
ּובחּלֹו לאחרים. ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אין הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשל
ּבארץ. יחסר ׁשּסֹופֹו לפי הּמת, מן מצמצם ּכזית על ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמצּינין
אין הּטמאה. מקֹום על וׁשֹופ ממחה ּבסיד. מצּינין? ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֻּובּמה
מּכאן עֹודף יהי אּלא הּטמאה, ּגּבי על הּצּיּון את ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמעמידין
ואין הּטהרֹות. את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ּבצּדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומּכאן
ארץ את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמרחיקין
אּל לּכל, ידּועין הן ׁשהרי הּוּדאֹות, על מצּינין ואין איּׂשראל. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
והּפרעֹות. והּסככֹות קבר ּבּה ׁשאבד ּׂשדה ּכגֹון הּספקֹות, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל

ּבּה אין אם ּטיבּה: מה ידּוע ואין מצּינת ּׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא
ּבידּוע - אילנֹות ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע - ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קבר, ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנחרׁש
יׁש אם ׁשּתים: היּו טמא. ּתחּתיה - מצּינת אבן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמצא

על אּלא ּביניהן, סיד אין ואם טמא; ּביניהם - ּביניהם ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָסיד
ּבנין; אּלא זה ׁשאין טהֹור, - ּביניהן חרּׂש יׁש אם ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָראׁשיהן:
מּכאן ראׁשיהן על מרּדד הּסיד והיה ּביניהן חרּׂש אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם
הּוא - מצּין אחד מצר מצא וטמא. צּיּון זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּומּכאן
מצא ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה, וכן טהֹורה. הּׂשדה וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָטמא
טמאה; ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין הן - מצּינין מצריה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻארּבעה

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ְְְִִִִֵֶַַַָֻׁשאין
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צז               
  

היתה ּכקבר. ׁשהּכל לפי טמא, הּכל - לרקיע עד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹטפח
ּבֹוקעת טמאה - טפח חלל ׁשם היה ולא רצּוצה ְְְְֶַַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
הּטמאה ּכנגד הּנֹוגע אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻועֹולה,
ּכנגּדּה הּנֹוגע אֹו מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמלמעלה
ּבצּדי הּנֹוגע אבל מּלמּטה; עליו ּׁשהאהיל מה אֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלמּטה

טהֹור. - ְִַָָהּבנין
מן ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה

הּטמאה הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת,
ואינּה הּתהֹום, עד ויֹורדת ּבֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָּבֹוקעת
אבנים ׁשל גל אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ּכיצד? הּצדדין. מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמטּמאה
ּבּה נֹוגעין ואינן הּטמאה ּבצד וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻּוכזית
הּטמאה ּכנגד מכּון הּגל ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין, ּכלים -ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ׁשהּטמאה טמא, מּלמּטה אֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻמלמעלה
רּום על טפח על טפח חלּול הּטמאה מקֹום היה ואם ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻויֹורדת.

סביביו. מּכל ּומטּמא סתּום ּכקבר הּוא - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָטפח
והרי הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמלאֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבית

ּבתֹו טמאה היתה ואם צרֹורֹות, אֹו עפר ׁשל ּכגל ְְְְְְִֶַָָָָָֻהּוא
ׁשּבצּדיה וכלים ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעפר

טהֹורים. העפר ְְִֶָָּבתֹו
הּסּכה - לּכתל סּכה וסמ ּבכתל רצּוצה ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻֻטמאה

על ואף האהל. מּצּדי צד הּכתל נעּׂשה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹטמאה,
אהל, עליהן היה לא אּלּו לּנֹוגע טהֹורים ׁשהּצדדין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפי
ׁשהרי טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעּׂשה ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאבל

ּבתֹוכֹו. ְְַָֻהּטמאה

 
ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ׁשאבד ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׂשדה

ּכּׂשעֹורה עצמֹות ויהיּו ּבּה הּקבר נדֹוׁש ׁשּמא הּפרס, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכבית
ואם נטמא. עליה הּמאהיל - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻּבתֹו
ׁשּמא ּבאהל, ּׁשּיׁש מה ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהעמיד
מאהיל. הּוא הּקבר על ּׂשדה ּבאֹותּה ׁשהעמיד ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאהל

עלּיה ׁשל ּפתחּה היה אם ּגּביו: על ועלּיה ּבית (ּבּה) ְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבנה
ּבית ׁשל ּפתחּה הּקברּכנגד [היה] ׁשאפּלּו טהֹורה, העלּיה - ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

על אהל הּוא ׁשהרי טהֹורה, העלּיה - הּבית מׁשקֹוף ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּתחת
העלּיה אף - מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו אהל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻּגּבי
מאהילה העלּיה והרי הּקבר, על עלּיה אסקּפת ׁשּמא ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻטמאה,

הּקבר. ֶֶַַעל
ׁשרׁשי ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻוּׂשדה

אילני ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר. עד מּגיעים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּתלּולּיֹות לּמת. עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשים מּפני ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאכל,
ּבית לדר אֹו הּקברֹות לבית הּסמּוכה לעיר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָהּקרֹובֹות
ּבחזקת אּלּו הרי - יׁשנֹות ואחד חדׁשֹות אחד ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָהּקברֹות,
ׁשחין ּומּכי הּנפלים, את ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה,
טהֹורֹות, החדׁשֹות - הרחֹוקֹות אבל איבריהן. ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָקֹוברין
מּדר אֹו ׁשחרבה מעיר קרֹובֹות היּו ׁשּמא טמאֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהיׁשנֹות
קרֹוב אחר ּתל ׁשם ׁשאין ּכל קרֹוב? ּתל זהּו ואי ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאבדה.

זֹוכרֹו. אדם ׁשאין ויׁשן? מּמּנּו. ְְִֵֵֶֶָָָָיֹותר

ׁשהּנׁשים הּקברֹות לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכים, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּׂשדה
לא ׁשהרי טהֹור, ׁשעפרּה ּפי על אף ּובֹוכֹות, ׁשם ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹיֹוׁשבֹות
ׁשּלא אֹותֹו, זֹורעין ואין אֹותֹו נֹוטעין אין - טמאה ׁשם ְְְְְְִִֵֵֶָָָֹֻֻהחזקה
ׁשהּוא מּפני טמאה. ׁשם יׁש ׁשּמא לׁשם, אדם רגל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלהרּגיל
אפׁשר לפיכ מּמּנּו, ּבעליו נתיאׁשּו ּכבר הּקברֹות לבית ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָקרֹוב
מעפר ועֹוּׂשין לֹו. חׁשׁשּו זה מּפני ּבֹו, ויקּבר אדם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיבֹוא
טמאה. ׁשם החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ּתּנּורים זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻמקֹום

טמא מקֹומֹו - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר - הּנמצא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻקבר
- הּידּוע וקבר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּיּבדק, עד ּבהניה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואסּור
ּבהניה. ּומּתר טהֹור מקֹומֹו - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; ְְְֲִִַַָָָָָָֻאסּור

טמא ּומקֹומֹו אֹותֹו, מפּנין - הרּבים את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָקבר
ּבהניה. ְֲַָָָואסּור

מביאֹו - הּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם מצוה: ּבמת ְְְְְְִִִֵֵַַַָָהּפֹוגע
ּכרּכֹום ּׂשדה ּבתֹו אפּלּו לּתחּום, חּוץ מצאֹו הּקברֹות; ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָלבית
- הּמצר על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, קנה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
- זה מּצד ניר ּוּׂשדה זה מּצד ּבּור ּׂשדה לצדדין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמסּלקֹו
ניר. ּבּׂשדה קֹוברֹו - זרע ּוּׂשדה ניר ּׂשדה ּבּור. ּבּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַקֹוברֹו
ּוּׂשדה אילן ּׂשדה זרע. ּבּׂשדה קֹוברֹו - כרם ּוּׂשדה זרע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּׂשדה
ׁשניהן היּו הּטמאה. אהל מּפני כרם, ּבּׂשדה קֹוברֹו - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻכרם

ׁשּירצה. צד זה לאי קֹוברֹו - ְְְִִֵֶֶֶַָׁשוין
ּברי ואמר: אחר ּבא ואם למפרע. מטּמא - הּנמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָקבר

אינֹו - ׁשנה לעּׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹלי
.ואיל מציאה מּׁשעת אּלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָמטּמא

הּמת מן ּבאהל ׁשּמטּמא דבר אֹו מת אֹו קבר הּמֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
ּובחּלֹו לאחרים. ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אין הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשל
ּבארץ. יחסר ׁשּסֹופֹו לפי הּמת, מן מצמצם ּכזית על ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמצּינין
אין הּטמאה. מקֹום על וׁשֹופ ממחה ּבסיד. מצּינין? ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֻּובּמה
מּכאן עֹודף יהי אּלא הּטמאה, ּגּבי על הּצּיּון את ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמעמידין
ואין הּטהרֹות. את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ּבצּדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומּכאן
ארץ את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמרחיקין
אּל לּכל, ידּועין הן ׁשהרי הּוּדאֹות, על מצּינין ואין איּׂשראל. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
והּפרעֹות. והּסככֹות קבר ּבּה ׁשאבד ּׂשדה ּכגֹון הּספקֹות, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל

ּבּה אין אם ּטיבּה: מה ידּוע ואין מצּינת ּׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא
ּבידּוע - אילנֹות ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע - ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קבר, ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנחרׁש
יׁש אם ׁשּתים: היּו טמא. ּתחּתיה - מצּינת אבן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמצא

על אּלא ּביניהן, סיד אין ואם טמא; ּביניהם - ּביניהם ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָסיד
ּבנין; אּלא זה ׁשאין טהֹור, - ּביניהן חרּׂש יׁש אם ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָראׁשיהן:
מּכאן ראׁשיהן על מרּדד הּסיד והיה ּביניהן חרּׂש אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם
הּוא - מצּין אחד מצר מצא וטמא. צּיּון זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּומּכאן
מצא ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה, וכן טהֹורה. הּׂשדה וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָטמא
טמאה; ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין הן - מצּינין מצריה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻארּבעה

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ְְְִִִִֵֶַַַָֻׁשאין
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נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשים
ּבא מֹועלין - הןהּדם ׁשהרי הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו עד מּוריהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלאּׁשים,
ּבהן מֹועלין אין - זריקה קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהעלה
אין - זריקה קדם לחּוץ אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעד
ׁשעדין ּפי על אף הּדם, נזרק הּדם; ׁשּיּזרק עד ּבהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמֹועלין
מֹועלת ׁשהּזריקה ּבהן. מֹועלין - החזירן ולא ּבחּוץ ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהן

להחמיר. ּבין להקל ּבין ְְְִֵֵֵֵַַָלּיֹוצא
ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל

עד לאּׁשים ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן, לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּׂשרף

ְֵֶַׁשּבארנּו.
,ּבהמה עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

- נסכים ּומנחת והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹוהּקמץ
על ּׂשרפתן אחר ׁשּיצאּו עד הקּדׁשן מּׁשעת ּבהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמֹועלין

הּדׁשן. לבית ְְִֵֵֶֶַַַהּמזּבח
ּבהן מֹועלין - הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים הּנּׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן

ויּת הּדׁשן ּבבית ּׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשעת
הּדׁשן. ּבבית והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשּיּת קדם אבל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּבּׂשר;

ׁשּתעּׂשה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן
ּבּה: נאמר הרי הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאפר.
ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּטאת

ַָָהּפרה.
ּבכּלן מֹועלים - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּטאת

ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדם נזרק הּדם; ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו
חּטאת וכן ּבּבּׂשר. מֹועלין ואין הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעד
דמּה הּזה דמּה; ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף
ונֹוצתּה, ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה. ּבּה אין -ְְְְֲִֵֵָָָָָָָָָֻ

מעל. לא - הּזיה אחר ּבהן ְֱֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּנהנה
לא ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמנחֹות

ּב הּתרּונתקּדׁשּו - הּקמץ קרב הּקמץ. ׁשּיקטיר עד ׁשרת, כלי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻ
ּכ ואחר חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם ּבאכילה. ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשירים
הּׁשירים מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל הּקמץ, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהקטיר
יצאּו. לא אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבאכילה

ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם
הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין. ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָֹֻלא
קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבּׂשים ּדם נזרק הּכבּׂשים. ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

ֲִַָּבאכילה.

אין - לּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו. ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻהּנסכים
ּבּכד ׁשהן זמן ּכל הּסּכֹות, ּבחג ׁשּמנּסכים מים ּבהן. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻמֹועלין
אֹותן נתנּו מעל; לא - והּנהנה ּבהן, נהנין אין - זהב ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל
הּנסכים. מּכלל הן ׁשהרי ּבכּלן, מֹועלין - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֻּבּצלֹוחית

עד ּבכלי מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֹֻלג
מֹועלין ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם. ּדם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק
הּתרּו - הּמּתנֹות מּמּנּו נתנּו מּתנֹותיו. מּמּנּו ׁשּיּתנּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעד

ואׁשם. חּטאת ּכבּׂשר ּבאכילה ְְְֲִִִַַַַָָָָָהּׁשירים
ּכּפרה לפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּכל

- קדרֹון לנחל יצא קדרֹון. לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּבין
הּמּקיז אבל הקּדׁש. ודמיו לגּנֹות נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמֹועלין
הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ּבהניה אסּור הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ְֱֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּדם

ּכגּופּה. הּוא הרי דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ְְְְְֲִֵֵָָָָֹואינּה
מּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות

לאחר ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
לפני ׁשּפרׁשּו העֹולה עצמֹות ּבהן. מֹועלין אין - ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזריקת
מּתרת ׁשהּזריקה זריקה, לאחר ּבהן מֹועלין אין - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָזריקה
עצמֹות לעֹולם. ּבהן מֹועלין - זריקה אחר ּפרׁשּו ואם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאֹותם;
מֹועלין - הּלילה חצֹות קדם הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהעֹולה
ׁשּפקעּו ּפי על אף ּבהן. מֹועלין אין - חצֹות לאחר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהן;
האיברים ּכל נעּׂשּו הּלילה חצֹות ׁשהּגיע ּכיון חצֹות, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקדם

אפר. ונעּׂשּו ׁשּנתאּכלּו ְְְְֲִִֵֶֶַַּכמי
לאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת

ּבדק קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל מֹועלין. ולא נהנין לא - ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹחצֹות
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

אחר ּבין הּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּדׁשן
ּבֹו. מֹועלין - ֲֲִָָהרמה

ולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
ֲִמֹועלין.

ׁשּקדם ּבין מּום, ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ואפּלּו קבּוע, למּום הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה קבּוע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּום
אבל ׁשּיּפדּו. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהם מֹועלין - זמן מחּסר ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻֻהיתה
קדׁשי והן זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן הּגיע ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתֹורין
מע לא הּנהנה - ּבהן להנֹות ׁשאסּור ּפי על אף ל.מזּבח, ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּמתֹות, ּכחּטאֹות הם הרי - לפדיֹון ראּויין ואינן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָהֹואיל
ּבהן. מֹועלין אין ְֲִִֵֶָָלפיכ

ה'תשע"א מרחשון כ"ד שני יום

 
אבל ּתֹורה, ּדבר מעילה מידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי

ׁשּיּפסלּו ּבדברים נפסלּו אם וכן סֹופרים. מּדברי ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָמֹועלין
סֹופרים. מּדברי ּבהן מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
לאכילת הּתר ׁשעת להן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּמה
הּתר ׁשעת הּנאכלים קדׁשים לקדׁשי היה אם אבל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכהנים;
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אחת ׁשעה והּתרּו הֹואיל ּבאכילה, ונאסרּו נפסלּו ּכ ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻואחר
ּכמֹו לאכילה, ראּוי ׁשהיה דבר ּבאֹותֹו מֹועלין אין -ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָ
הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו קדׁשים קדׁשי ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבארנּו.
ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום ׁשּׁשחטן ּכגֹון ּכהלכתן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלּמזּבח
ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ּבּצפֹון ׁשּׁשחטן אֹו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּצפֹון,
ׁשעּׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, ְְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָָוזרק
הּפסּולין ׁשּקּבלּו אֹו הּמקֹום, ּבמחׁשבת אֹו הּזמן ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָּבמחׁשבת
ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ּפי על אף ּדמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאת
ּכּלֹו והּבּׂשר הּדם ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, ׁשּקּבלּוהּו ּפי על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻאף
ּבכּלן מֹועלין אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻקדם
הּדם הּגיע אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלעֹולם,
ׁשּנטמא אֹו האמּורין, אֹו הּבּׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמזּבח
אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו הּבּׂשר ׁשּיצא אֹו האמּורין, אֹו ִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבּׂשר

אּל ּבכל - ּדמים זריקת קדם הּבּׂשר מקצת וכּיֹוצאׁשּיצא ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ּבּׂשרן, ּבׁשאר מֹועלין אין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִֵֶַַָלאכילה,
לעבֹודה הּכׁשרים וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָקּבלּו

ׁשאין ּבבּׂשרן; מֹועלין אין - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוקּבלּו
הּטמא, מן חּוץ ׁשירים. הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוּׂשין ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּפסּולין
ׁשירים. ּדם ׁשאר עֹוּׂשה צּבּור, לעבֹודת וראּוי ְְֲִִִִֶַַַָָָהֹואיל

וקּבל הּכׁשר ׁשחזר ּפי על אף וזרק, הּטמא קּבל ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?
הּתר ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי - ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאר
הּׁשירים זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּומֹועלין
לעֹולם מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמֹועלת.
זריקה ׁשּתהיה והּוא הּדם. זריקת אחר מאמּוריהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחּוץ
ׁשּנזרק ּפי על אף ׁשּנתּפּגלּו, קּלים קדׁשים אבל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמֹועלת;
ּפי על אף הּדם, יצא אם וכן ּבאמּוריהן. מֹועלין אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּדם

ּבאמּוריהן. מֹועלין אין - ּוזרקֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָׁשהחזירֹו
וכּיֹוצא ּותמּורתּה חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות ְְְְֵֵַַַַַָָָָָּכל

מעל. לא - נהנה ואם ּבהן, להנֹות אסּור - ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבהן
עד ּבּה מֹועלין - מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה חּטאת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל

ִֶֶָׁשּתּפדה.
ּכ ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמפריׁש

ּכאחת ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנמצאת
ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ּבבּׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוזרק
הֹואיל לאכילה, ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹולא
זֹו ׁשחט אם אבל זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָואם
לאחר ואפּלּו חברּתּה, לבּׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
ּבּׂשרּה. להּתיר הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָֹזריקה,

אֹו עּׂשּיתּה ּבׁשּנּוי ׁשּנפסלה עֹוף עֹולת אֹו עֹוף חּטאת ְְְֲִִִֶַַַָָָָּכל
ׁשּנמלק העֹוף מעֹולת חּוץ ּבּה; מֹועלין - עּׂשּיתּה מקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּבׁשּנּוי
עלתה ׁשּלא ּפי על ׁשאף חּטאת, לׁשם חּטאת ּכמליקת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלמּטה
ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל ּבּה, מֹועלין אין - חֹובה לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלּבעלים
מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם מעּׂשיה וׁשּנה עּׂשיתּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּומקֹום

וכן הּמקֹום, ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשית אֹו ׁשּנתּפּגלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמנחה
ּבמחׁשבת ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ולחם הּלחם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתי
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

מֹועלין - והקטירֹו וחזר לן אֹו לחּוץ ׁשּיצא קמץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוכן

נטמא אם אבל הּתר. ׁשעת ׁשם היה לא ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּׁשירים,
על מרּצה ׁשהּציץ ּבּׁשירים; מֹועלין אין - והקטירֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּקמץ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ׁשהן ּפי על אף הּקמץ, הקטיר ּכ ואחר נטמאּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה ֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאסּורין

ְְִָּכמצותֹו.
אֹו ּדמים זריקת לפני ּכּלם קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּנהנה

העֹולה מן ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמאמּורי
יּפל - והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹֹֻּכּלּה
ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור ּבקרּבנֹות מעל לנדבה. ּׁשּנהנה ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמה

ְִַָלּלׁשּכה.
אֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה

לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה
ּפטּור. זה הרי - ְֲִֵֵֶַַָהּמזּבח

,מהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָקדׁשי
הּמעּׂשר ולד וכן הּקדׁשים ולד ,לפיכ מעל. לא - ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהּנהנה
לאדם ויׁש חּלין. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא
לולדֹות הקּדׁש יהיה החּלין זֹו ּבהמה חלב ולֹומר: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻלהתנּדב

ימּותּו. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הן הרי - לׁשלמים זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּדמי
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּובביציהן, ּבחלבן ּומֹועלין הּבית ּבדק ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכקדׁשי

ה'תשע"א מרחשון כ"ה שלישי יום

 
ּובני ּולתֹורין ולאׁשמֹו לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש

אין - לׁשלמים הפריׁש ׁשהפריׁש. מּׁשעה ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָיֹונה
ּבהם. ֲִֶָמֹועלין

אם ספק זה הרי - לּמזּבח לדמיו אחד אבר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש
יּפדה. ולא ּתקרב לפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ּבכּלן קדּׁשה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻּפׁשטה

ּבפדיֹונֹו. מֹועלין אין - נפּדה ְְְְֲִִִִֵָואם
נהנה ואם ּבהן, להנֹות אסּור - לנזירּותֹו מעֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

ואין ׁשלמים, ּכּלם לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני מעל; לא -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
- מת ּדמים. זריקת אחר ּבאמּוריהן אּלא מעילה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלמים
הּמלח, לים ילכּו - חּטאת ּדמי מפרׁשים: היּו לנדבה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיּפלּו
ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ְְְֱֲֲִִִִֵֶָָָֹֹולא

לחּטא אּלּו אמר: ּבכלּבהן. נהנה אם לנזירּותי, והּׁשאר תי ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא - ּבמקצתֹו נהנה מעל; - ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשאר
נהנה מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי, והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי
הפריׁש מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל. לא - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבמקצתן
לׁשלמים, ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי אּלּו ואמר: ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות
יעּׂשה? וכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין - ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻונתערבּו
על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיּקח
ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהחּטאת,

לחֹובתי אּלּו ואמר: מעֹות ׁשהפריׁש קּנין מּמחּיבי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד
לנדבה, יּפלּו - מתּו ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָֻ

ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ְְְֲִִִֵֶֶַָּכמֹו
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צט              
  

אחת ׁשעה והּתרּו הֹואיל ּבאכילה, ונאסרּו נפסלּו ּכ ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻואחר
ּכמֹו לאכילה, ראּוי ׁשהיה דבר ּבאֹותֹו מֹועלין אין -ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָ
הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו קדׁשים קדׁשי ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבארנּו.
ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום ׁשּׁשחטן ּכגֹון ּכהלכתן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלּמזּבח
ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ּבּצפֹון ׁשּׁשחטן אֹו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּצפֹון,
ׁשעּׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, ְְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָָוזרק
הּפסּולין ׁשּקּבלּו אֹו הּמקֹום, ּבמחׁשבת אֹו הּזמן ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָּבמחׁשבת
ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ּפי על אף ּדמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאת
ּכּלֹו והּבּׂשר הּדם ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, ׁשּקּבלּוהּו ּפי על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻאף
ּבכּלן מֹועלין אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻקדם
הּדם הּגיע אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלעֹולם,
ׁשּנטמא אֹו האמּורין, אֹו הּבּׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמזּבח
אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו הּבּׂשר ׁשּיצא אֹו האמּורין, אֹו ִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבּׂשר

אּל ּבכל - ּדמים זריקת קדם הּבּׂשר מקצת וכּיֹוצאׁשּיצא ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ּבּׂשרן, ּבׁשאר מֹועלין אין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִֵֶַַָלאכילה,
לעבֹודה הּכׁשרים וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָקּבלּו

ׁשאין ּבבּׂשרן; מֹועלין אין - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוקּבלּו
הּטמא, מן חּוץ ׁשירים. הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוּׂשין ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּפסּולין
ׁשירים. ּדם ׁשאר עֹוּׂשה צּבּור, לעבֹודת וראּוי ְְֲִִִִֶַַַָָָהֹואיל

וקּבל הּכׁשר ׁשחזר ּפי על אף וזרק, הּטמא קּבל ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?
הּתר ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי - ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאר
הּׁשירים זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּומֹועלין
לעֹולם מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמֹועלת.
זריקה ׁשּתהיה והּוא הּדם. זריקת אחר מאמּוריהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחּוץ
ׁשּנזרק ּפי על אף ׁשּנתּפּגלּו, קּלים קדׁשים אבל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמֹועלת;
ּפי על אף הּדם, יצא אם וכן ּבאמּוריהן. מֹועלין אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּדם

ּבאמּוריהן. מֹועלין אין - ּוזרקֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָׁשהחזירֹו
וכּיֹוצא ּותמּורתּה חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות ְְְְֵֵַַַַַָָָָָּכל

מעל. לא - נהנה ואם ּבהן, להנֹות אסּור - ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבהן
עד ּבּה מֹועלין - מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה חּטאת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל

ִֶֶָׁשּתּפדה.
ּכ ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמפריׁש

ּכאחת ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנמצאת
ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ּבבּׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוזרק
הֹואיל לאכילה, ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹולא
זֹו ׁשחט אם אבל זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָואם
לאחר ואפּלּו חברּתּה, לבּׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
ּבּׂשרּה. להּתיר הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָֹזריקה,

אֹו עּׂשּיתּה ּבׁשּנּוי ׁשּנפסלה עֹוף עֹולת אֹו עֹוף חּטאת ְְְֲִִִֶַַַָָָָּכל
ׁשּנמלק העֹוף מעֹולת חּוץ ּבּה; מֹועלין - עּׂשּיתּה מקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּבׁשּנּוי
עלתה ׁשּלא ּפי על ׁשאף חּטאת, לׁשם חּטאת ּכמליקת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלמּטה
ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל ּבּה, מֹועלין אין - חֹובה לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלּבעלים
מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם מעּׂשיה וׁשּנה עּׂשיתּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּומקֹום

וכן הּמקֹום, ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשית אֹו ׁשּנתּפּגלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמנחה
ּבמחׁשבת ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ולחם הּלחם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתי
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

מֹועלין - והקטירֹו וחזר לן אֹו לחּוץ ׁשּיצא קמץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוכן

נטמא אם אבל הּתר. ׁשעת ׁשם היה לא ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּׁשירים,
על מרּצה ׁשהּציץ ּבּׁשירים; מֹועלין אין - והקטירֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּקמץ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ׁשהן ּפי על אף הּקמץ, הקטיר ּכ ואחר נטמאּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה ֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאסּורין

ְְִָּכמצותֹו.
אֹו ּדמים זריקת לפני ּכּלם קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּנהנה

העֹולה מן ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמאמּורי
יּפל - והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹֹֻּכּלּה
ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור ּבקרּבנֹות מעל לנדבה. ּׁשּנהנה ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמה

ְִַָלּלׁשּכה.
אֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה

לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה
ּפטּור. זה הרי - ְֲִֵֵֶַַָהּמזּבח

,מהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָקדׁשי
הּמעּׂשר ולד וכן הּקדׁשים ולד ,לפיכ מעל. לא - ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהּנהנה
לאדם ויׁש חּלין. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא
לולדֹות הקּדׁש יהיה החּלין זֹו ּבהמה חלב ולֹומר: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻלהתנּדב

ימּותּו. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הן הרי - לׁשלמים זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּדמי
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּובביציהן, ּבחלבן ּומֹועלין הּבית ּבדק ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכקדׁשי

ה'תשע"א מרחשון כ"ה שלישי יום

 
ּובני ּולתֹורין ולאׁשמֹו לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש

אין - לׁשלמים הפריׁש ׁשהפריׁש. מּׁשעה ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָיֹונה
ּבהם. ֲִֶָמֹועלין

אם ספק זה הרי - לּמזּבח לדמיו אחד אבר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש
יּפדה. ולא ּתקרב לפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ּבכּלן קדּׁשה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻּפׁשטה

ּבפדיֹונֹו. מֹועלין אין - נפּדה ְְְְֲִִִִֵָואם
נהנה ואם ּבהן, להנֹות אסּור - לנזירּותֹו מעֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

ואין ׁשלמים, ּכּלם לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני מעל; לא -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
- מת ּדמים. זריקת אחר ּבאמּוריהן אּלא מעילה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלמים
הּמלח, לים ילכּו - חּטאת ּדמי מפרׁשים: היּו לנדבה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיּפלּו
ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ְְְֱֲֲִִִִֵֶָָָֹֹולא

לחּטא אּלּו אמר: ּבכלּבהן. נהנה אם לנזירּותי, והּׁשאר תי ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא - ּבמקצתֹו נהנה מעל; - ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשאר
נהנה מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי, והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי
הפריׁש מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל. לא - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבמקצתן
לׁשלמים, ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי אּלּו ואמר: ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות
יעּׂשה? וכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין - ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻונתערבּו
על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיּקח
ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהחּטאת,

לחֹובתי אּלּו ואמר: מעֹות ׁשהפריׁש קּנין מּמחּיבי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד
לנדבה, יּפלּו - מתּו ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָֻ

ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ְְְֲִִִֵֶֶַָּכמֹו
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ק             
  

ּדם אכילת על והביאּה חלב אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמפריׁש
לחּטאת מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
מעל; לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג ּדם: חּטאת ּבהן וקנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחלב

מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא - ְְִִִֵֵַָָֹֹּבמזיד
אילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם וחּיב מעל. - אׁשם ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין,
אׁשם, ּבהן ויביא וחמׁש, סלעים ׁשּתי ׁשהן דינרים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹעּׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם קרּבן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָויביא
- דינרין עּׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
ויביא החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עּׂשרה הּׁשוה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיביא
לאׁשם אחד לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשוה
יביא - סלעים ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם לחּלין, ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻואחד
- ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון, לאׁשמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיביא

לנדבה. ויּפלּו דינרים חמּׁשה ויׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָהאׁשם;
חמׁש יֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּנהנה

על אׁשם קרּבן ויביא חּטאתֹו, ּבדמיו ויביא ּׁשּנהנה מה ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָעל
- אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד אׁשם מּדמי נהנה אם וכן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמעילתֹו.
למעילתֹו. אחר אׁשם ויביא אׁשמֹו, ּבדמיו ויביא חמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיֹוסיף
בדק וקדׁשי הּמזּבח, לקרּבנֹות מעילתן - הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקרּבנֹות
קרבה ּכ ואחר ׁשּמעל לֹו נֹודע הּבית. לבדק מעילתן - ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּבית
ּכללּה ולא ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹחּטאתֹו
לֹו נֹודע הּמלח. לים וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבדמי
וחמׁשּה הּמעילה מעֹות יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֻׁשּמעל
ּכ ּובין ּכ ּובין לאּבּוד. ּבּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלנדבה;
קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. אׁשם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיביא
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרב אחר אֹו אׁשמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּקרב

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם. ּכמֹותר ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָמּפני
,ּתֹורה ודין ּכלּום. עּׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

ׁשּיּפלּו חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹו חּלין הּמעֹות ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ּומכרּה ארּבעה ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָָָהּמעֹות
לא מעילה ּכאן ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻּבחמּׁשה

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה ְְְְִִִִִֵֵָֹמּדברי
קרּבן עלי זֹו ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָיׁש

לאחרים. מּתרת ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה הקּדׁש, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו
ּפד לּה אין ּבלבד.לפיכ לזה אּלא קדׁש אינּה ׁשהרי יֹון, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

- אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה, קרּבן, אֹו קדׁש זֹו ּכּכר ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר:
הפקר ׁשל ּכּכר לפניו היתה ּפדיֹון. לּה יׁש לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמעל.
לפי מעל - לאכלּה מנת על נטלּה הקּדׁש, זֹו ּכּכר ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָואמר:
ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל - להֹוריׁשּה מנת על ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻּכּלּה;

- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש, עלי ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר
אסּורה אינּה הּנֹותן ׁשהרי לכׁשּיֹוציא, מעל זֹו מּתנה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמקּבל
מעילה ּבהן יׁש הּקֹונמֹות מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעליו.
מצטרפין, ּכזה מּנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלּנאסר

מעל. - ּפרּוטה ּבׁשוה מּכּלם נהנה ְְְֱִִֶֶַָָָָָֻואם
,הּיֹום נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

נקצצּו ולא הּיֹום ועבר הּיֹום, ּתּׂשרף לא אם קרּבן זה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹוטּלית
ּכׁשאר ויּפדּו הקּדׁש, הם הרי - הּטּלית נּׂשרפה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא

הּנטיעֹות הרי אמר: אם אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָההקּדׁשֹות
עת ׁשּבכל לפּדֹותן; יכֹול אינֹו - ׁשּיּקצצּו עד קרּבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאּלּו
צריכין אינן ׁשּנקצצּו וכיון ׁשּיּקצצּו, עד הקּדׁש יחזרּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּפדּו
ּבׁשּפדאן אמּורים? ּדברים ּבּמה מּיד. ּבהן נהנין אּלא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּפדיֹון,
אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - אחר ּפדאן אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּמקּדיׁש;
לּמקּדיׁש. אף מּתרין ויהיּו נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹֻעל

ה'תשע"א מרחשון כ"ו רביעי יום

 
,הּבדק לחּזק הראּוי ּדבר הּבית לבדק הּמקּדיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד

הראּוי ּדבר הּבית לבדק הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון
ּדבר לּמזּבח הּמקּדיׁש אֹו ותֹורים, ּכבּׂשים ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָלּמזּבח,
ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו וקֹורה, אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהראּוי
הּמקּדיׁש ּכגֹון לזה, ולא לזה לא ראּויין ׁשאינן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּדברים
מלאה אׁשּפה הקּדיׁש אפּלּו קרקע, אֹו וציר וחמץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹּתרנגֹולין
עד ׁשהקּדׁשּו מּׁשעה ּבכּלן מֹועלין - אפר אֹו עפר אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻזבל

להּפדֹות. הראּויים דברים ְְְִִִִֶָָָָׁשּיּפדּו
מּקדׁשי ּבהן ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית ּבדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבׁשוה נהנה ואם למעילה, זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח
מעל. - מּכּלם ְִַָָָֻּפרּוטה

אכילתֹו חברֹו, ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו את והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאכל
מצטרפין ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית
מעל. - ּבפרּוטה הניה הּכל מן נעּׂשה ואם ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹלמעילה,

מן הּיֹום נהנה ּכיצד? מרּבה. לזמן מצטרפת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמעילה
אּלּו הרי - אחד ּבהעלם ׁשנים ּכּמה לאחר ונהנה ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההקּדׁש

ּומעל. לפרּוטה ְְְִִִַָָָמצטרפין
ּבּקרקע הּנהנה אבל הּקרקע, מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאין

החֹורׁש ּכיצד? פגם. אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻעצמּה
ּבּה ונהנה מאבקּה נטל ּפטּור. - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׂשדה
ׁשּלּה ׁשהאבק מעל; - הקּדׁש ּבּׂשדה הּדׁש מעל. - ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּופגמּה
חרׁש אם וכן הּׂשדה. ּופגם באבק נהנה והרי לּׂשדה, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמֹועיל
ונטל ּבּה, ׁשּנתן לעּׂשב אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּׂשדה
ׁשֹוב אֹו אילן ּבצל אֹו הקּדׁש ּבמערת הּדר מעל. - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהעּׂשב
ּבית הּמקּדיׁש וכן מעל. לא - ׁשּנהנה ּפי על אף הקּדׁש, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל

א מעל. לא - ּבֹו הּדר ּובנהּבנּוי, ואבנים עצים הּמקּדיׁש בל ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעל, - ׁשם הּדר ּבית, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבהן

ּׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין - הקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּגּדּולי
אבל ּבהן. מֹועלין - פרֹות ועּׂשה אילן עּׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
הֹואיל יֹונים, ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה
והּפרׁש הּזבל וכן ּבהן. מֹועלין אין - הקּדׁש ּגּדּולי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָואינן
ּבהן? ּיעּׂשּו ּומה מֹועלין. ולא נהנין לא - הקּדׁש ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּבחצר
ּׂשדה מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא מעין לּלׁשּכה. דמיהן ויּפלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיּמכרּו
הּׂשדה, ּבתֹו מּמּנּו ׁשּיֹוצאין ּבּמים להנֹות אסּור - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהקּדׁש
להנֹות מּתר - לּׂשדה חּוץ הּמים יצאּו מעל. לא - ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהּנהנה
מֹועלין. ולא נהנין לא - הקּדׁש ּבּׂשדה הּגדלה ערבה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּבהן.
ּבתֹו יֹוצאים וׁשרׁשיו הקּדׁש לּׂשדה הּסמּו הדיֹוט ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאילן
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עּׂשרה ׁשׁש עד הקּדׁש ׁשל הּׂשדה לבין ּבינֹו אם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׂשדה:
והּנהנה אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּמה
- עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן היה מעל; לא ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמהן
הדיֹוט לּׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל אילן מעל. ּבהן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּנהנה
עּׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם הּׂשדה: ּבתֹו יֹוצאין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָוׁשרׁשיו
- אּמה עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ּבהן; מֹועלין - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּמה
מֹועלין. ולא נהנין לא הדיֹוט ּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותן

מעצים העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
עם ׁשּבֹו הּביצים עם הּקן ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָועּׂשבים
לא - והּנהנה ּבהן, נהנין אין לאּמן הּצריכין ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהאפרֹוחים

ַָמעל.
ּבין ּבאילנֹות ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש

ׁשּביניהן. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבכל
ּבאֹותן מֹועלין - אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ׁשּׁשּפּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָּגזּברים

לא מֹועלין אין אבל ׁשּקצצּו; מעת ׁשחתכּו הּקטּנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהעצים
הּקׁשה הּגּוף והּוא עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּבּׁשּפּוי
למלאכה. יצלח ׁשּלא ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהעגל

ּפי על אף ּבּׂשערֹו, ולא ּבֹו מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש
ׁשהּוא זמן וכל לֹו, מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשהּוא

ּומׁשּביח. הֹול ְְִֵַַָֻמחּבר
על ואף זרען. ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה - הקּדׁש ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּזֹורע

ואין ּבהן, מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולין הרי - ּפדה ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּפי
ּבחּלה. וחּיבין וחמׁש, קרן מהן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשּלמין

וׁשני ראׁשֹון מים: עליהם ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים
מּתר. - רביעי מעל; לא והּנהנה ּבֹו, להנֹות אסּור - ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי
קדׁשי אבל הּבית; ּבדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור. לעֹולם - ואיל מרביעי אף ְְְְִִִֵֵֵַַַָָמזּבח,
.ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

ּתֹורים הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובביצתן, ּבהן מֹועלין - הּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבדק

ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה קדׁשים.ּכתנֹות ּכׁשאר ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻ
ּבהן. מֹועלין אין - ּבהן להנֹות ונּתנּו הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוהחדׁשים,

- הקּדיׁשּו הּבית לבדק אם ּכֹוכבים: עֹובדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָקדׁשי
מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ואם ּבהן; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמֹועלין
אסּור אבל יּׂשראל, ּבני אל ּדּבר ּבּקרּבנֹות: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה,

סֹופרים. מּדברי ּבהן ְְִִִֵֵֶָָלהנֹות
.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול

ׁשעלתה אחר ּבּקטרת ּכׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל. - ּתימרתּה ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּתימרת;

ה'תשע"א מרחשון כ"ז חמישי יום

 
ּכגֹון יּפגמּו, ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש

ּבגדים ּכגֹון ׁשּיּפגמּו, ּדברים ויׁש טהֹור, זהב ּבכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּמׁשּתּמׁש
ּפרּוטה ּבׁשוה והּנהנה ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל ּונחׁשת כסף ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּוכלי
ּבֹו ׁשאין ּבדבר נהנה אם ּבּקרקע: מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמן
נהנה מעל; - הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפגם,

- ּבקרּדם ּבקע אֹו הקּדׁש ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון ׁשּנפּגם, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבדבר
עצמֹו דבר ּבאֹותֹו ּפרּוטה ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
ּבכחצי נהנה ּכאחת. ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנהנה
ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ׁשּנהנה אֹו ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָָּפרּוטה
ּפגם ולא ׁשּפגם ּבּמה נהנה ולא אחר ּבדבר ּפרּוטה ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשוה

ׁש ּפרּוטהּבּמה ּבׁשוה ׁשּיהנה עד מעל, לא זה הרי - ּנהנה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ּפרּוטה ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹויפּגם
ונהנה ּולבׁשּה ּבבגדֹו ּותפרּה הקּדׁש מּבגד מטלית ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהּתיר
ּבׁשוה מּמּנה ׁשהּתירּה ּבּבגד והפסיד ּפרּוטה, ּבׁשוה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבּה
מּפני מעל, לא זה הרי - ּכלּום ּבּמטלית הפסיד ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּפרּוטה,
ׁשהּנהנה ּבארנּו, ּוכבר אחר. ּבדבר ּופגם אחד ּבדבר ְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנהנה

מרּבה. לזמן ואפּלּו מצטרף, - חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֻּומהּנה
ׁשּנהנה ּכיון - מּצמרן ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי

לכֹוס ּדֹומים הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותן ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין נפּגם, ׁשאינֹו זהב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדים ולמכירה הֹואיל מּום, ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה. ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל לא - ּדמיהן ּפֹוגמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּגּזה
ּפגם ׁשאין מעל, ׁשּנהנה ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, זֹו ּומעילה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלמתה.
נתחּלל - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון הּבית, ּבדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל

ואינֹו הֹואיל ּבזדֹון, מעל ּפטּור. אחריו ׁשּנהנה וזה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
הּוא הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב
ּדברים ּבּמה מעל. - ּבׁשגגה ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבהויתֹו,
והקנהּו חּלין ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש ּכׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשים מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ּבפרּוטה ונהנה הקּדׁש ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? ּבלבד. ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּתׁשמיׁש
נטל מעלּו. ּכּלם - ּופגם ונהנה ּבֹו ּובקע חברֹו ּובא ְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻּופגם,
ׁשתה מעל. לא חברֹו אבל מעל, הּוא - לחברֹו ּונתנֹו ְְֲֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹֹֻהּקרּדם
ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ונהנה זהב ׁשל ְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָּבכֹוס

לחב ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו. ּכּלם - ונהנה וׁשתה מּתנהחברֹו רֹו ְְְֱֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
החמֹור ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - מכרֹו ְֲֲֵֵַַַַַַַָָָָֹאֹו
ּובא ּופגם, ונהנה עליו ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ְְְְֱֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָונהנה
לחברֹו החמֹור נתן מעלּו. ּכּלם - ּופגם ונהנה עליו ורכב ְְֱֲֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻחברֹו
וכן מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - הּׂשּכירֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹמּתנה
ׁשּבֹו, הנאה טֹובת לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמׁשאיל

לבהמה. הּדין והּוא לכּתחּלה. ּבֹו לבּקע מּתר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻוחברֹו
אחר מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפעמים. ּכּמה עד ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו. ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
והעֹופֹות הּמנחֹות ׁשּדין לי, ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוחברֹו
הן. הּגּוף קדּׁשת ׁשּכּלן הּבהמה, ּכדין ׁשרת ּוכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻוהּנסכים

עֹומדת והיא הֹואיל מּום, ּבּה ׁשּנפל הּקדׁשים קדׁשי ְְֱֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ּדמים; קדּׁשת ׁשהיא הּבית ּבדק ּכקדׁשי היא הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלפדיֹון
מעל. ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָואם

ּונתנּה הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו
ּתחת ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו. ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
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קי              
  

עּׂשרה ׁשׁש עד הקּדׁש ׁשל הּׂשדה לבין ּבינֹו אם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׂשדה:
והּנהנה אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּמה
- עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן היה מעל; לא ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמהן
הדיֹוט לּׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל אילן מעל. ּבהן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּנהנה
עּׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם הּׂשדה: ּבתֹו יֹוצאין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָוׁשרׁשיו
- אּמה עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ּבהן; מֹועלין - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּמה
מֹועלין. ולא נהנין לא הדיֹוט ּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותן

מעצים העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
עם ׁשּבֹו הּביצים עם הּקן ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָועּׂשבים
לא - והּנהנה ּבהן, נהנין אין לאּמן הּצריכין ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהאפרֹוחים

ַָמעל.
ּבין ּבאילנֹות ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש

ׁשּביניהן. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבכל
ּבאֹותן מֹועלין - אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ׁשּׁשּפּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָּגזּברים

לא מֹועלין אין אבל ׁשּקצצּו; מעת ׁשחתכּו הּקטּנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהעצים
הּקׁשה הּגּוף והּוא עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּבּׁשּפּוי
למלאכה. יצלח ׁשּלא ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהעגל

ּפי על אף ּבּׂשערֹו, ולא ּבֹו מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש
ׁשהּוא זמן וכל לֹו, מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשהּוא

ּומׁשּביח. הֹול ְְִֵַַָֻמחּבר
על ואף זרען. ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה - הקּדׁש ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּזֹורע

ואין ּבהן, מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולין הרי - ּפדה ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּפי
ּבחּלה. וחּיבין וחמׁש, קרן מהן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשּלמין

וׁשני ראׁשֹון מים: עליהם ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים
מּתר. - רביעי מעל; לא והּנהנה ּבֹו, להנֹות אסּור - ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי
קדׁשי אבל הּבית; ּבדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור. לעֹולם - ואיל מרביעי אף ְְְְִִִֵֵֵַַַָָמזּבח,
.ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

ּתֹורים הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובביצתן, ּבהן מֹועלין - הּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבדק

ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה קדׁשים.ּכתנֹות ּכׁשאר ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻ
ּבהן. מֹועלין אין - ּבהן להנֹות ונּתנּו הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוהחדׁשים,

- הקּדיׁשּו הּבית לבדק אם ּכֹוכבים: עֹובדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָקדׁשי
מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ואם ּבהן; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמֹועלין
אסּור אבל יּׂשראל, ּבני אל ּדּבר ּבּקרּבנֹות: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה,

סֹופרים. מּדברי ּבהן ְְִִִֵֵֶָָלהנֹות
.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול

ׁשעלתה אחר ּבּקטרת ּכׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל. - ּתימרתּה ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּתימרת;
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ּכגֹון יּפגמּו, ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש

ּבגדים ּכגֹון ׁשּיּפגמּו, ּדברים ויׁש טהֹור, זהב ּבכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּמׁשּתּמׁש
ּפרּוטה ּבׁשוה והּנהנה ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל ּונחׁשת כסף ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּוכלי
ּבֹו ׁשאין ּבדבר נהנה אם ּבּקרקע: מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמן
נהנה מעל; - הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפגם,

- ּבקרּדם ּבקע אֹו הקּדׁש ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון ׁשּנפּגם, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבדבר
עצמֹו דבר ּבאֹותֹו ּפרּוטה ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
ּבכחצי נהנה ּכאחת. ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנהנה
ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ׁשּנהנה אֹו ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָָּפרּוטה
ּפגם ולא ׁשּפגם ּבּמה נהנה ולא אחר ּבדבר ּפרּוטה ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשוה

ׁש ּפרּוטהּבּמה ּבׁשוה ׁשּיהנה עד מעל, לא זה הרי - ּנהנה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ּפרּוטה ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹויפּגם
ונהנה ּולבׁשּה ּבבגדֹו ּותפרּה הקּדׁש מּבגד מטלית ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהּתיר
ּבׁשוה מּמּנה ׁשהּתירּה ּבּבגד והפסיד ּפרּוטה, ּבׁשוה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבּה
מּפני מעל, לא זה הרי - ּכלּום ּבּמטלית הפסיד ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּפרּוטה,
ׁשהּנהנה ּבארנּו, ּוכבר אחר. ּבדבר ּופגם אחד ּבדבר ְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנהנה

מרּבה. לזמן ואפּלּו מצטרף, - חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֻּומהּנה
ׁשּנהנה ּכיון - מּצמרן ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי

לכֹוס ּדֹומים הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותן ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין נפּגם, ׁשאינֹו זהב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדים ולמכירה הֹואיל מּום, ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה. ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל לא - ּדמיהן ּפֹוגמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּגּזה
ּפגם ׁשאין מעל, ׁשּנהנה ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, זֹו ּומעילה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלמתה.
נתחּלל - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון הּבית, ּבדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל

ואינֹו הֹואיל ּבזדֹון, מעל ּפטּור. אחריו ׁשּנהנה וזה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
הּוא הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב
ּדברים ּבּמה מעל. - ּבׁשגגה ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבהויתֹו,
והקנהּו חּלין ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש ּכׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשים מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ּבפרּוטה ונהנה הקּדׁש ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? ּבלבד. ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּתׁשמיׁש
נטל מעלּו. ּכּלם - ּופגם ונהנה ּבֹו ּובקע חברֹו ּובא ְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻּופגם,
ׁשתה מעל. לא חברֹו אבל מעל, הּוא - לחברֹו ּונתנֹו ְְֲֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹֹֻהּקרּדם
ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ונהנה זהב ׁשל ְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָּבכֹוס

לחב ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו. ּכּלם - ונהנה וׁשתה מּתנהחברֹו רֹו ְְְֱֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
החמֹור ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - מכרֹו ְֲֲֵֵַַַַַַַָָָָֹאֹו
ּובא ּופגם, ונהנה עליו ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ְְְְֱֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָונהנה
לחברֹו החמֹור נתן מעלּו. ּכּלם - ּופגם ונהנה עליו ורכב ְְֱֲֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻחברֹו
וכן מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - הּׂשּכירֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹמּתנה
ׁשּבֹו, הנאה טֹובת לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמׁשאיל

לבהמה. הּדין והּוא לכּתחּלה. ּבֹו לבּקע מּתר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻוחברֹו
אחר מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפעמים. ּכּמה עד ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו. ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
והעֹופֹות הּמנחֹות ׁשּדין לי, ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוחברֹו
הן. הּגּוף קדּׁשת ׁשּכּלן הּבהמה, ּכדין ׁשרת ּוכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻוהּנסכים

עֹומדת והיא הֹואיל מּום, ּבּה ׁשּנפל הּקדׁשים קדׁשי ְְֱֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ּדמים; קדּׁשת ׁשהיא הּבית ּבדק ּכקדׁשי היא הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלפדיֹון
מעל. ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָואם

ּונתנּה הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו
ּתחת ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו. ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
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קב             
  

אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו
נתחּלל לא ׁשהרי ּבזדֹון, ּבמֹועל אּלא אמּורים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּדברים
לא - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהקּדׁש.
ּבמּתנה. אֹותּה ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמעל
אחר מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה
ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמֹועל

לא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל
ּגּבי על נתנּה מעל. - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה ׁשּידּור עד מעל לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת. הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשוה
ׁשּלא ּפי על אף לּבּלן, ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל

וכן ׁשּירצה. עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָרחץ
ׁשעדין ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם

מלאכּתֹו. עּׂשּו ְְַָֹלא
,מעל - ּכֹוכבים העֹובד מן אם :מׁש ולא חפץ ּבּה ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקנה

מעל. לא - יּׂשראל מן ְְִִִֵַָָֹואם
אף חּלין, ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא

הּמביא ּכיצד? מעל. - חל ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹעל
ׁשהביא ּכּפרה מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
ׁשּיּזרק עד מֹועלין אין וכּלם מעל. - ההקּדׁש מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפרתֹו
מן ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּדם.
ּכאן ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש,

עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת
ויקנּו הּתרּומה ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן

ׁשהרי הּׁשֹוקל, ימעל ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
ּדמּה. ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה ְְְְִֵֶֶַַָָָָחלקֹו

צ ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו חברֹוהּמפריׁש ּבין הּוא ּבין רכיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ידי על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו מעל. -ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָ
ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל - הּתרּומה נתרמה ּכבר אם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָעצמֹו:
ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתֹורם
נתרמה לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה, זה ׁשקל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּגיע
הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא - ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה

ה'תשע"א מרחשון כ"ח שישי יום

 
לׁשליח ּונתנֹו הקּדׁש מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

- ׁשליחּותֹו הּׁשליח עּׂשה אם חּלין: ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עּׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עּׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח
ּבעל ּכיצד? ׁשּמעל. הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָהּׁשליח
הל לאֹורחין, ּבּׂשר מאֹותֹו (לי) ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
ּבּׂשר; להן ונתן ּכּכר, להן ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר; להן ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָונתן
אֹו הּמגּדל; מן לֹו והביא החּלֹון, מן לי הבא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָאמר
הּׁשליח - החּלֹון מן לֹו והביא הּמגּדל, מן הבא לֹו: ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאמר
החּלֹון מן והביא הּׁשליח הל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹמעל.
ּבלּבי היה לא הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף לֹו, ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכמֹו
עּׂשה ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - הּמגּדל מן אּלא ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיביא
היה ואפּלּו ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשליחּות

אם ׁשליחּות, להן ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשליח
ׁשליחּותֹו עּׂשה לא ואם מעל, הּבית ּבעל - ּכמאמרֹו ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֹעּׂשה
חתיכה לאֹורחין ּתן לׁשלּוחֹו: אמר ּפטּור. הּבית ּבעל -ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ׁשּתים ׁשּתים טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ּבּׂשר, ׁשל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָחתיכה

והּׁשלי דברֹו, נעּׂשה ׁשהרי מעל, הּבית ּבעל מּפני- ּפטּור, ח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
הּׁשליחּות. עקר ולא הּבית ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹׁשהּוא
- מּדעּתי ׁשּתים ׁשּתים טלּו הּׁשליח: להם אמר אם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָאבל
האֹורחין אף - ׁשלׁש ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָׁשניהן
והֹוסיף חברֹו ׁשליחּות עּׂשה מהן אחד ׁשּכל מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמעלּו,
נעקרה ולא דבריו ׁשּנעּׂשּו לפי חּיב, חברֹו נמצא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּדעּתֹו.

מּדעּתֹו. ׁשהֹוסיף זה על חּיב והּוא ְְְִִִֶֶַַַַָהּׁשליחּות,
ּבדק מּקדׁשי החתיכֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

אּלא מעל לא - ּבֹו וכּיֹוצא עֹולה ּבּׂשר היּו אם אבל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּבית;
הּמעילה, על יתר אחר ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוכל
ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּובכל

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלבּדּה
ּבחציּה לי הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

ּבכּלּה אֹו נרֹות ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות, ּובחציּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻנרֹות
ּבכּלּה אֹו נרֹות ּבכּלּה לי הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻּפתילֹות;
ׁשניהם - ּפתילֹות ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפתילֹות,
ׁשליחּותֹו נעּׂשה לא ׁשהרי - מעל לא הּבית ּבעל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּפטּורים.
ׁשליחּותֹו עקר לא ׁשהרי - מעל לא והּׁשליח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבפרּוטה;
מּמקֹום נרֹות ּבחציּה לי הבא לֹו: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבפרּוטה.
נרֹות והביא והל ּפלֹוני, מּמקֹום ּפתילֹות ּובחציּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָּפלֹוני
מעל. הּׁשליח - נרֹות מּמקֹום ּופתילֹות ּפתילֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָמּמקֹום

והל אתרֹוג, לי הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּתי ׁשּׁשוה אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור, הּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
אחת ּבפרּוטה לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּפרּוטֹות.

מעלּו. ׁשניהם - ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְֲֵֵֶֶָָׁשוה
ל ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ונזּכרהּׁשֹולח חפץ, ּבּה לֹו קנֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

הּׁשליח - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
חּיב הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ׁשֹוגג, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמעל,
ׁשהיא וידע הּׁשליח אף נזּכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעילה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבקרּבן
מעילה, מּקרּבן ּפטּורים ׁשניהם - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש
במעֹותיו, ׁשּנתערבה ּפרּוטה אֹותּה ּכׁשּיֹוציא חּיב ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוהחנוני
הקּדׁש לֹו ׁשּנתנּו ׁשּפרּוטה לחנוני הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהרי

להקּדׁש. הּמּקח ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן -ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ
ׁשּיהיה עד החטא מן החנוני להּציל ּכדי יעּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

ּכלי אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ׁשהיא מקֹום ּבכל הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּכל
ויּתר הקּדׁש, הּכלי אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעּׂשה זה; על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמחּללת
הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה וכן הּמעֹות. ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחנוני
- הקּדׁש זה ּבכיס ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה
חּלל ולא הֹוציא ואם ּבּכיס. יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמחּלל

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל לא -ִִֶֶַַַָָֹ
מֹועלין - הקּדׁש מּׁשורי וׁשֹור הקּדׁש, מּכיסי ּכיס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

הּגדֹול את מביא עֹוּׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבכּלן
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לאו ואם הקּדׁש, הּוא הרי - הּוא הקּדׁש אם ואֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּבהם
ּבּקטן. ויהנה זה; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש -ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

- ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי, ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּלם
מזיד. היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

והֹוציא ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית ּבעל אצל מעֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמפקיד
ּבהן, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הרׁשהּו. לא הּפּקדֹון ְִִַַַָָֹּובעל
ולא חתּומין היּו ולא חנוני אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן

להׁשּתּמׁש הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל מׁשּנה, קׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַֻקׁשּורין
- ּפטּור הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין; ׁשניהן - הֹוציאֹו אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשאינן מּפני - ּפטּור והחנוני ּבהן, הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי
ּברׁשּות. הׁשּתּמׁש ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַֹֻקׁשּורין

אֹו לבעלּה, הקּדׁש ׁשל מעֹות ׁשהכניסה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהאּׁשה
- ּבירּׁשה הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻׁשהקּדיׁש

ימעל. ּבחפציו הּמעֹות הּבעל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָלכׁשּיֹוציא

ה'תשע"א מרחשון כ"ט קודש שבת

 
עּמהן ׁשּפסקּו ּפי על אף ּבהקּדׁש, עֹוּׂשין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפֹועלים

- אכלּו ואם הקּדׁש, ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא - ְְְְְְְִִֵֶֶָֹֹמזֹונֹות
מזֹונֹות. ּדמי להם נֹותן ההקּדׁש אּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָמעלּו.

:ׁשּנאמר הּפרה. את חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ּכרׁשיני ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדׁש
לֹו. הראּוי ּדיׁש - ּבדיׁשֹו ׁשֹור תחסם ְְִִַַָָֹֹלא

.הּמעֹות על אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאין
לֹו נֹותנין אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעּׂשה אּמן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכיצד?
אֹותן ׁשּמחּללין עד ּבּׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהמת

חּלי ׁשּיעּׂשּו ואחר הּמעֹות, ּבּׂשכרֹו,על לאּמן אֹותן נֹותנין ן ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבהמה מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאם

מן ואבנים עצים לֹוקחין אין - ּבּמקּדׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין
אּלא קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
יּׁשען אֹו הּבנין ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה החל; מן הּכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבֹונין
הּבנין ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
לעצים הּגזּברין צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמחּללין
ההקּדׁש; מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹלּקדׁש
אדם יּׁשען ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים מתאחרין אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהרי

וימעֹול. ְְֲִֵֶעליהן
- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין

עּׂשרים ּבת ּבאּמה סלע וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
להן ּומחּׁשבין מֹוׁשחין - ּׁשּבנּו מה להן ּוכׁשּמֹוׁשחין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאצּבע,
יבֹואּו ׁשּלא ּכדי אצּבעֹות, וארּבע עּׂשרים ּבת גדֹולה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבאּמה

ּבּמׁשיחה. מדקּדקין ׁשאין מּפני מעילה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלידי
ּובעצים ּבּמלח נאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּתנאי

מלח יּתנּו לא אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבאכילת
ׁשּלהן. ּבחּלין ְִִֶֶַַָָֻהּמקּדׁש

הּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו. מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש ְְֲִִֵֵֶַַַֹוׁשעל

ולידע הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי
ידע ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר כחֹו. ּכפי ענינם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ּפן ה', אל לעלֹות יהרס ולא ּבעיניו. קל יהי אל - עּלה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹלֹו
ּדברי ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָֹיפרֹוץ
אם ּומה ּבמעילה! תֹורה החמירה ּכּמה ּוראה ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
חל מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעליהם
לּמצֹות וחמר קל ּכּפרה; צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבּה, מעל -ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מּפני ּבהן האדם יבעט ׁשּלא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשחקק
הּׁשם, על כן לא אׁשר דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
ּבּתֹורה: נאמר הרי החל. ּכדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹולא
אתם. ועּׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּוׁשמרּתם
ּכּמׁשּפטים. לחּקים ועּׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים: ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָֻאמרּו
ׁשּיּזהר - והּׁשמירה החּקים. ׁשּיעּׂשה והיא ידּועה, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻוהעּׂשּיה
הן והּמׁשּפטים הּמׁשּפטים. מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן
ידּועה, הּזה ּבעֹולם עּׂשּיתן וטֹובת ּגלּוי ׁשּטעמן ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּמצֹות
והחּקים ואם. אב וכּבּוד ּדמים, ּוׁשפיכּות ּגזל, אּסּור ְְְְִִִִִֵֵַָָָָֻּכגֹון
חּקתי חּקים חכמים: אמרּו ידּוע. טעמן ׁשאין הּמצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהן
ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ּבהן. להרהר רׁשּות ל ואין ,ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָל
ּובּׂשר חזיר ּבּׂשר אּסּור ּכגֹון עליהן. מׁשיבין העֹולם ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֻואּמֹות
הּמׁשּתּלח. וּׂשעיר אדּמה, ּופרה ערּופה, ועגלה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻּבחלב,
העֹובדי ּומן הּמינים מן מצטער הּמל דוד היה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּמה
רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים. על מׁשיבין ׁשהיּו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻּכֹוכבים
היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין הּׁשקר ּבתׁשּובֹות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותֹו
אני זדים, ׁשקר עלי טפלּו ׁשּנאמר: ּבּתֹורה. ּדבקּות ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמֹוסיף
מצֹותי ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר .ּפּקּודי אּצר לב ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבכל
מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני. רדפּוני, ׁשקר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאמּונה,
הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשּבׁשביל חכמים, אמרּו הן. ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֻהחּקים
היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעּׂשּית עֹומד. ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהעֹולם

החּקים,לח על צּוּוי ּתֹורה והקּדימה הּבא. העֹולם ּיי ְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻ
אתם יעּׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי את ּוׁשמרּתם ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:

ּבהם. וחי ֶַָָָָָהאדם
דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעילה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו
עבֹודה. ספר והּוא ׁשמיני, ספר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָנגמר

הן: ואּלּו ותׁשעים, חמּׁשה ּופרקיו ּתׁשע, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָהלכֹותיו
ּפרקים. ׁשמֹונה - הּבחירה ּבית ְְְְִִִֵַָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשרה - הּמקּדׁש ּכלי ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות
ּפרקים. ּתׁשעה - הּמקּדׁש ּביאת ְְְְִִִִִַַָָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשבעה - מזּבח אּסּורי ְְְְִִִִִֵֵַָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - הּקרּבנֹות מעּׂשה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשרה - ּומּוספין ּתמידין ְְְֲִִִִִָָָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
ּפרקים. חמּׁשה - הּכּפּורים יֹום עבֹודת ְְֲֲִִִִִַַָָהלכֹות

ּפרקים. ׁשמֹונה - מעילה ְְְְִִִָָָהלכֹות
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קג              
  

לאו ואם הקּדׁש, הּוא הרי - הּוא הקּדׁש אם ואֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּבהם
ּבּקטן. ויהנה זה; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש -ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

- ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי, ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּלם
מזיד. היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

והֹוציא ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית ּבעל אצל מעֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמפקיד
ּבהן, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הרׁשהּו. לא הּפּקדֹון ְִִַַַָָֹּובעל
ולא חתּומין היּו ולא חנוני אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן

להׁשּתּמׁש הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל מׁשּנה, קׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַֻקׁשּורין
- ּפטּור הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין; ׁשניהן - הֹוציאֹו אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשאינן מּפני - ּפטּור והחנוני ּבהן, הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי
ּברׁשּות. הׁשּתּמׁש ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַֹֻקׁשּורין

אֹו לבעלּה, הקּדׁש ׁשל מעֹות ׁשהכניסה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהאּׁשה
- ּבירּׁשה הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻׁשהקּדיׁש

ימעל. ּבחפציו הּמעֹות הּבעל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָלכׁשּיֹוציא

ה'תשע"א מרחשון כ"ט קודש שבת

 
עּמהן ׁשּפסקּו ּפי על אף ּבהקּדׁש, עֹוּׂשין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפֹועלים

- אכלּו ואם הקּדׁש, ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא - ְְְְְְְִִֵֶֶָֹֹמזֹונֹות
מזֹונֹות. ּדמי להם נֹותן ההקּדׁש אּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָמעלּו.

:ׁשּנאמר הּפרה. את חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ּכרׁשיני ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדׁש
לֹו. הראּוי ּדיׁש - ּבדיׁשֹו ׁשֹור תחסם ְְִִַַָָֹֹלא

.הּמעֹות על אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאין
לֹו נֹותנין אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעּׂשה אּמן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכיצד?
אֹותן ׁשּמחּללין עד ּבּׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהמת

חּלי ׁשּיעּׂשּו ואחר הּמעֹות, ּבּׂשכרֹו,על לאּמן אֹותן נֹותנין ן ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבהמה מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאם

מן ואבנים עצים לֹוקחין אין - ּבּמקּדׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין
אּלא קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
יּׁשען אֹו הּבנין ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה החל; מן הּכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבֹונין
הּבנין ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
לעצים הּגזּברין צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמחּללין
ההקּדׁש; מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹלּקדׁש
אדם יּׁשען ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים מתאחרין אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהרי

וימעֹול. ְְֲִֵֶעליהן
- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין

עּׂשרים ּבת ּבאּמה סלע וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
להן ּומחּׁשבין מֹוׁשחין - ּׁשּבנּו מה להן ּוכׁשּמֹוׁשחין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאצּבע,
יבֹואּו ׁשּלא ּכדי אצּבעֹות, וארּבע עּׂשרים ּבת גדֹולה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבאּמה

ּבּמׁשיחה. מדקּדקין ׁשאין מּפני מעילה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלידי
ּובעצים ּבּמלח נאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּתנאי

מלח יּתנּו לא אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבאכילת
ׁשּלהן. ּבחּלין ְִִֶֶַַָָֻהּמקּדׁש

הּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו. מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש ְְֲִִֵֵֶַַַֹוׁשעל

ולידע הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי
ידע ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר כחֹו. ּכפי ענינם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ּפן ה', אל לעלֹות יהרס ולא ּבעיניו. קל יהי אל - עּלה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹלֹו
ּדברי ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָֹיפרֹוץ
אם ּומה ּבמעילה! תֹורה החמירה ּכּמה ּוראה ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
חל מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעליהם
לּמצֹות וחמר קל ּכּפרה; צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבּה, מעל -ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מּפני ּבהן האדם יבעט ׁשּלא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשחקק
הּׁשם, על כן לא אׁשר דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
ּבּתֹורה: נאמר הרי החל. ּכדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹולא
אתם. ועּׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּוׁשמרּתם
ּכּמׁשּפטים. לחּקים ועּׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים: ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָֻאמרּו
ׁשּיּזהר - והּׁשמירה החּקים. ׁשּיעּׂשה והיא ידּועה, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻוהעּׂשּיה
הן והּמׁשּפטים הּמׁשּפטים. מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן
ידּועה, הּזה ּבעֹולם עּׂשּיתן וטֹובת ּגלּוי ׁשּטעמן ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּמצֹות
והחּקים ואם. אב וכּבּוד ּדמים, ּוׁשפיכּות ּגזל, אּסּור ְְְְִִִִִֵֵַָָָָֻּכגֹון
חּקתי חּקים חכמים: אמרּו ידּוע. טעמן ׁשאין הּמצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהן
ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ּבהן. להרהר רׁשּות ל ואין ,ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָל
ּובּׂשר חזיר ּבּׂשר אּסּור ּכגֹון עליהן. מׁשיבין העֹולם ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֻואּמֹות
הּמׁשּתּלח. וּׂשעיר אדּמה, ּופרה ערּופה, ועגלה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻּבחלב,
העֹובדי ּומן הּמינים מן מצטער הּמל דוד היה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּמה
רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים. על מׁשיבין ׁשהיּו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻּכֹוכבים
היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין הּׁשקר ּבתׁשּובֹות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותֹו
אני זדים, ׁשקר עלי טפלּו ׁשּנאמר: ּבּתֹורה. ּדבקּות ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמֹוסיף
מצֹותי ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר .ּפּקּודי אּצר לב ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבכל
מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני. רדפּוני, ׁשקר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאמּונה,
הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשּבׁשביל חכמים, אמרּו הן. ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֻהחּקים
היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעּׂשּית עֹומד. ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהעֹולם

החּקים,לח על צּוּוי ּתֹורה והקּדימה הּבא. העֹולם ּיי ְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻ
אתם יעּׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי את ּוׁשמרּתם ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:

ּבהם. וחי ֶַָָָָָהאדם
דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעילה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו
עבֹודה. ספר והּוא ׁשמיני, ספר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָנגמר

הן: ואּלּו ותׁשעים, חמּׁשה ּופרקיו ּתׁשע, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָהלכֹותיו
ּפרקים. ׁשמֹונה - הּבחירה ּבית ְְְְִִִֵַָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשרה - הּמקּדׁש ּכלי ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות
ּפרקים. ּתׁשעה - הּמקּדׁש ּביאת ְְְְִִִִִַַָָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשבעה - מזּבח אּסּורי ְְְְִִִִִֵֵַָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - הּקרּבנֹות מעּׂשה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשרה - ּומּוספין ּתמידין ְְְֲִִִִִָָָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
ּפרקים. חמּׁשה - הּכּפּורים יֹום עבֹודת ְְֲֲִִִִִַַָָהלכֹות

ּפרקים. ׁשמֹונה - מעילה ְְְְִִִָָָהלכֹות
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ה'תשע"א מרחשון כ"ג ראשון יום
יוםראשוֿןשניכ"גֿכ"דמרחשוןה'תשע"א

  
― הע"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻעֹולה
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה קרּבן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻעליהן
ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ּוׁשבּועת ּבּטּוי ְְְְִִִֵֶַַָָָּוׁשבּועת
סדר ּבהקּדמת ׁשּקבענּו ּכמֹו הּטמאֹות, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֻמאבֹות
טמאת זֹוהי ― ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻטהרֹות,

ּב ׁשאכל אֹו זֹוהימקּדׁש; ― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; טמאת ְְְִִֶַַַָָָֻ

       ְֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו ּבׁשגגה; קּימּה ְְְְִִִֵַַָָָָ

    ּבׁשֹוגג ּבין ― ְֵֵֶֶַלּׁשקר
הּמעׂשים אחד על מקריב זה הרי ― ּבמזיד ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַּבין
ויֹורד". עֹולה "קרּבן הּנקרא: קרּבן ׁשּיעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאּלה
קֹול וׁשמעה ּכיֿתחטא "ונפׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָוהּוא
וגֹו' טמא ּבכלּֿדבר ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָאלה
ּכי נפׁש אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' מּמּנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָונעלם
והיה וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' בׂשפתים לבּטא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָתּׁשבע
ואםֿלא וגֹו' אתֿאׁשמֹו והביא וגֹו' ְְְְְֲִִִֵֶֶַָֹכיֿיאׁשם

וגֹו'" ידֹו תּׂשיג ואםֿלא וגֹו' ידֹו תּגיע  ְְְִִִַַַָָֹ
ׁשאינֹו לפי ― ויֹורד' 'עֹולה נקרא ולכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ

מּמין ּופעם זה מּמין יּובא ּפעם אּלא ּבמין, ְִִִִִֶֶַַַַַָָָקבּוע
ּבּקרּבן. החּיב החֹוטא יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָאחר,
ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשבּועֹות .ּובמּסכת ְֶֶַָ

ה'תשע"א מרחשון כ"ד שני יום

    
― הס"ח ּביתהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ

וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם קרּבן, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹּדין
ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת "ואם יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאמרֹו

הּקהל" מעיני ּדבר  נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִֵֵֵַָָָָָָ
ּבמ ּבׁשלמּות ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּסכתּדיני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה ְְְִִֶֶַַָָָהֹוריֹות

― הע"ה זבה,הּמצוה ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם

קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים "ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹהּוא:
ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה מחּסרת והיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֻזבה,
ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ויאמר: מקׁשה עלי ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיקׁשה

מֹונה אּתה והרי הּזבה, אתֿמין ֲִֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו ― ׁשּיהיה מי ּבֹו החּיב יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּקרּבן
וקרּבן וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשעׂשית
ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָאׁשם
החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹמצוה

     ּכלֿאחד ֶֶַָָׁשעל
ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ ― הּקרּבן אֹותֹו חּיבים ְִֵֶַַַַָָָָָָמהם
קרּבן נתחּיב מהם ׁשּכלֿאחד האנׁשים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלמסּפר

ידע עלהעֹוף?! ּבא אינֹו וזבה זב ׁשּקרּבן ְְֵֵֶַַַָָָָָָ
אּלּו מסּים. ּבמּצב חֹובה קרּבן הּוא אּלא ְְְֲִִֶַַָָָָָָֻחטאים,
ּכמֹו ― אחד ּדבר ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב ְִִֶַַַָָָָָָָָהיה
― "זבה" זֹו וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהם
ּכן, הּדבר אין אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּכי
עליה ׁשחּיב היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכי
אינּה מןֿהאּׁשה זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן,
עליו ׁשחּיבת הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב אּלא ִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָזבה,
קרּבן. עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש הּדם זב ואם ְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָקרּבן;
ּכלֿ ואין הּנזילה, אּלא ענינּה אין 'זיבּות' ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּומּלת

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. הּדבר אֹותֹו הּנֹוזלים ְְְְִֵַַַָָָ
ואין ּבאדם", והאּׁשה ּבלבן מטּמא "האיׁש :ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

הּברּורה והראיה ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹֹּדין
ּבכרתֹות אמרם ּכּפרהלזה מחּסרי "ארּבעה : ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻ

      
      
      
והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), מלאכול ְְֵֵַַָָָמעכבן
וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ והּמצרע". ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּיֹולדת

ּבין ― ּכאחד מצרע ּומֹונים אֹוּכׁשנים איׁש ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ׁשּזיבּות לפי ― ְְִִִִִִֵֶָָָָָאּׁשה
מּזֹובּה "ואםֿטהרה קרּבנּה: על הּנאמר ְְְֱֲִִֶַַַַָָָָָָָוהּפסּוק

וגֹו'" תרים ׁשּתי ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' ְְְְִִִִֵַַַָֹ
 .

― הע"ו ׁשּכלֿיֹולדתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּובןֿ לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: קרּבן, ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָּתקריב
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ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם לחּטאת. ּתר אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹיֹונה
חּטאת. ואחד עלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּתֹורים
ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתקריב, עד ּכּפרה מּמחּסרי היא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוגם
ּתביא לבת אֹו לבן טהרּה ימי "ּובמלאת ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָֹיתעּלה:

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש  . ְְֶֶֶָ

ה'תשע"א מרחשון כ"ה שלישי יום
יוםשלישֿירביעיכ"הֿכ"ומרחשוןה'תשע"א

   
― הע"ד זבהּמצוה ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו נרּפא ְְְְְִִִִִֶַָָָָָאם
והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ"ׁשּתי
עד ּכּפרה מחּסר והּוא הּזב, קרּבן וזהּו ― ְְְְֶַַַַַָָָָָֹֻעלה"

ׁשּיקריבּנּו   אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶַָ
הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָיתעּלה:

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו  . ְְִִֵַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
  נרּפא אם קרּבן ְְְִִִַָָָיקריב

ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ׁשלׁש והן ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹמּנגעֹו,
ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ― עני הּוא ואם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשמן.
לחּטאת, ואחד לעלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּתרים
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻוזהּו
וכבׂשה ּתמימים ׁשניֿכבׂשים יּקח הּׁשמיני ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ"ּובּיֹום

אחת"  מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְִֵֶַַַַַָָֹ
ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלהם
והיית מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני מין היה ְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻזה
ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ― הּפלֹונית הּמצוה ְְְִִִִִֵֶַַַַָאֹומר:
וזבה זב והם הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
אּתה ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויֹולדת

ּבמקוה טהרה מֹונה  ―אחת מצוה ְְְֳִִֶַַָָָָ
למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָיתחּיב
קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ׁשּנטמא ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻהּטמאה
למין ּתחּוׁש ולא אחת, ּכמצוה ּכּפרה ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֻמחּסרי
להיֹות צרי היה ׁשּכ ועד יֹודע הּׁשם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻטמאתֹו?!
מחּסרי מארּבעת ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבהחלט,
טהרה ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָּכּפרה

ּכלּֿבּמים על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳִִִֶַַַָָָָ
ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא;
ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרֹואה,
ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו ְֳִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּדבר

נּדה מי ּכמֹו זה והרי זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
      מקוה ְִֵָּומי

ׁשּבמצרע מינין וארּבעה   ְְְִִִֶַָָָֹ
   אףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן

ׁשאבאר ּכמֹו טמאים לטהרת ׁשּכּלן  . ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדיניהםוארּבע נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות קרּבנֹותיהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָודיני
רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת נגעים וסֹוף ְְְְִִִִִִִֶֶַַָמּנזירּות
ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם אּלא ּבּתלמּוד, ְְְְִֶֶַַַַָָָָֻֻֻהּמפּזרים

עליהם. ֲֲִֵֶֶֹׁשהעירנּו

ה'תשע"א מרחשון כ"ו רביעי יום

      
― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

הּקדׁשים   וזֹו ְֳִַָ
יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹהיא

אתֹו" ולאֿימיר  מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְִָָָָָֹֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ והּטעם ּבלבד. ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּבּמעׂשר

 היה ּבּכלל "מעׂשר אמרם: והּוא ,ְְְֲֵַַָָָָָ
קדׁשי ׁשהּמעׂשר ּכׁשם אליו: להּקיׁש יצא? ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָולּמה
ׁשהזהיר ּכלֿהּקדׁשים ּכ ― להמירֹו ואסּור ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָמזּבח
אּלא אינם יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹעל
ּוכבר לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָקדׁשי

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
     
        

  והיהֿהּוא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֶֶַָָָֹקדׁש,
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶָָֹ
ּתמּורה מּסכת "לאּבריׁש יתעּלה: ׁשאמרֹו , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹימירּנּו"
      

  ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְֲִִֵֶַָָֹ
ׁשהּממיר לכ טעם ּגם נאמר וׁשם הּוא? ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָלעׂשה

לעׂשה: ׁשּנּתק לאו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי "לאלֹוקה, ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
על הּלאו ּכלֹומר: לאוין". ּתרי ועקר עׂשה ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָאתי
ימיר ו"לא יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹהּתמּורה

אֹותֹו" והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא ,ְֲֵֶָָָָ
מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותמּורתֹו
ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר
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קה          
  

ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם לחּטאת. ּתר אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹיֹונה
חּטאת. ואחד עלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּתֹורים
ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתקריב, עד ּכּפרה מּמחּסרי היא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוגם
ּתביא לבת אֹו לבן טהרּה ימי "ּובמלאת ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָֹיתעּלה:

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש  . ְְֶֶֶָ

ה'תשע"א מרחשון כ"ה שלישי יום
יוםשלישֿירביעיכ"הֿכ"ומרחשוןה'תשע"א

   
― הע"ד זבהּמצוה ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו נרּפא ְְְְְִִִִִֶַָָָָָאם
והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ"ׁשּתי
עד ּכּפרה מחּסר והּוא הּזב, קרּבן וזהּו ― ְְְְֶַַַַַָָָָָֹֻעלה"

ׁשּיקריבּנּו   אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶַָ
הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָיתעּלה:

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו  . ְְִִֵַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
  נרּפא אם קרּבן ְְְִִִַָָָיקריב

ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ׁשלׁש והן ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹמּנגעֹו,
ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ― עני הּוא ואם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשמן.
לחּטאת, ואחד לעלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּתרים
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻוזהּו
וכבׂשה ּתמימים ׁשניֿכבׂשים יּקח הּׁשמיני ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ"ּובּיֹום

אחת"  מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְִֵֶַַַַַָָֹ
ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלהם
והיית מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני מין היה ְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻזה
ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ― הּפלֹונית הּמצוה ְְְִִִִִֵֶַַַַָאֹומר:
וזבה זב והם הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
אּתה ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויֹולדת

ּבמקוה טהרה מֹונה  ―אחת מצוה ְְְֳִִֶַַָָָָ
למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָיתחּיב
קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ׁשּנטמא ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻהּטמאה
למין ּתחּוׁש ולא אחת, ּכמצוה ּכּפרה ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֻמחּסרי
להיֹות צרי היה ׁשּכ ועד יֹודע הּׁשם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻטמאתֹו?!
מחּסרי מארּבעת ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבהחלט,
טהרה ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָּכּפרה

ּכלּֿבּמים על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳִִִֶַַַָָָָ
ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא;
ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרֹואה,
ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו ְֳִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּדבר

נּדה מי ּכמֹו זה והרי זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
      מקוה ְִֵָּומי

ׁשּבמצרע מינין וארּבעה   ְְְִִִֶַָָָֹ
   אףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן

ׁשאבאר ּכמֹו טמאים לטהרת ׁשּכּלן  . ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדיניהםוארּבע נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות קרּבנֹותיהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָודיני
רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת נגעים וסֹוף ְְְְִִִִִִִֶֶַַָמּנזירּות
ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם אּלא ּבּתלמּוד, ְְְְִֶֶַַַַָָָָֻֻֻהּמפּזרים

עליהם. ֲֲִֵֶֶֹׁשהעירנּו

ה'תשע"א מרחשון כ"ו רביעי יום

      
― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

הּקדׁשים   וזֹו ְֳִַָ
יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹהיא

אתֹו" ולאֿימיר  מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְִָָָָָֹֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ והּטעם ּבלבד. ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּבּמעׂשר

 היה ּבּכלל "מעׂשר אמרם: והּוא ,ְְְֲֵַַָָָָָ
קדׁשי ׁשהּמעׂשר ּכׁשם אליו: להּקיׁש יצא? ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָולּמה
ׁשהזהיר ּכלֿהּקדׁשים ּכ ― להמירֹו ואסּור ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָמזּבח
אּלא אינם יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹעל
ּוכבר לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָקדׁשי

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
     
        

  והיהֿהּוא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֶֶַָָָֹקדׁש,
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶָָֹ
ּתמּורה מּסכת "לאּבריׁש יתעּלה: ׁשאמרֹו , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹימירּנּו"
      

  ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְֲִִֵֶַָָֹ
ׁשהּממיר לכ טעם ּגם נאמר וׁשם הּוא? ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָלעׂשה

לעׂשה: ׁשּנּתק לאו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי "לאלֹוקה, ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
על הּלאו ּכלֹומר: לאוין". ּתרי ועקר עׂשה ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָאתי
ימיר ו"לא יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹהּתמּורה

אֹותֹו" והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא ,ְֲֵֶָָָָ
מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותמּורתֹו
ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר
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קו          
  

ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ואי ּתתקּים אי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹּכלֹומר:
קרבה. ְְֵֵָואי

ה'תשע"א מרחשון כ"ז חמישי יום

      
― הק"ז מּלׁשּנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ

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

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

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

ּתלמּוד לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ְְְְִִִֵֶַַָָָֻֻׁשאין

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

ְִָמּתמּורה.

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

ה'תשע"א מרחשון כ"ח שישי יום

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

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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המשך ביעור למסגת הוריות ליום שבת קודש אמ' ע
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(‚È).ÏÎÈÓ Á˜˙Âוירדפו שברח יבינו שלא כדי

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

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

עד עלי חרבו שלף אחד, לסטים ביד מסרתני אתה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כמו הנבואה, דרכי להורותם עליהם ה)ממונה ב על(רות הנצב :
פה:‡ÙÈ‰.(Î)הקוצרים: איה כמו
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(‡È).‰„Ú ÂÏÈ‚Âבה שכתוב רעדה אותה כשתבוא

לג) עבדתם(ישעי' אם ותשמחו תגילו חנפים רעדה אחזה
ה': .(È)את Â˜˘לב בבר עצמכם נשקו(נ"א)זרזו

כמו תאוה ל' אותו פתר ומנחם בלעז, ארנישמנט בר
ג) תשוקתך:(בראשית אישך ‡È.ואל Ô:יקצוף פן

.„ Â„‡˙Âתאבד רשעים ודרך שנאמר (לעילכענין

‡Â.:א) ËÚÓÎ ÚÈ ÈÎאפו יבער מועט ברגע כי
יהיו בו חוסי כל אשרי שעה ואותה פתאום עליכם

בו: החוסים אשורי ÂÁ.(‡)ניכרים „Â„Ï ÂÓÊÓ
אמרו ורבותינו בדבר אגדה בני דרשו דרשות הרבה

הנביא לו יא)משאמר מתוך(ש"ב רעה עליך מקים הנני
עלי יקום ממזר או עבד שמא סוער לבו היה ביתך
ומדרש שמח הוא שבנו שידע כיון עלי מרחם שאינו
והכרתי עבדיו שהיו קיימת טכסיסו שראה על אגדה
כשאמר עליהם אדנותו מחזיקים סנהדרין שהם והפלתי

טו)להם שם(שם כתיב מה אבשלום מפני ונברחה קומו

מחנים וכשבא עבדיך הנה המלך אדוני יבחר אשר כל
יז) הגל(שם וברזילי עמיאל בן ומכיר נחש בן עדיושובי

שם: וכלכלוהו לקראתו ÈÏÚ.()יצאו ÈÓ˜ Èבני
בעושר גדולים בחכמה גדולים בתורה גדולים אדם
דואג הרפה וילידי שאול כגון בקומה גדולים

È˘Ï.(‚)ואחיתופל: ÈÓÂ‡:נפשי ‡ÔÈעל
.‰ÏÒ È‰Ï‡ ÂÏ ‰˙ÚÂ˘È:איש אשת על שבא לפי

(Â).‰˘È‡Â È˙Î˘ È‡:ופחד בדאגה אטום לבי
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ד)לחי, הפה(מיכה מכת ומ"א הלחי, על יכו בשבט
יז)כד"א ויחנק:(ש"ב ביתו אל ÈÚ˘.ויצו È˘

Â‚Â'.(Ë)גבורתם: ‰ÚÂ˘È‰ '‰Ïאת להושיע עליו
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(460אר תל ריה התילת ניה אר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָא
נה. לנרת ריה ניה התילת י את ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

(461תל לילה אר פתילת ני תאְְְְְְִִִֶַַָָָָ
(462לי ה ה נרת לרת הנ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻנרת

אי ה לנרת זר  ילי אנ לנרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָא
. הי ריהה ל להיר יצרי ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָאנ

(463.ע נה(465ל.(464ה נרת לילה יר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֻ
ראה ענה לי פתילת ני(466ר ר ְְְִִִִִֵַָ

ת נר הלת הלת י ערני הל נְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.א הנ נר נית468)הנה.467)להלת להלה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻ

ת נרת  לא הלהה עצ היא הצה ער ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹי
יהי ה היא הצה  הנרה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנרת
את א  ל ר נילה צרי ל ילְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
תילת על ילה אי נה נרת אל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֻהת.
ילי ה נתת הא א אא י ניְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
יע הלי לרת הא עת  אר א הְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ההלה. צת את ל הר אי  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלא

(469. י471)לפני.470)הר אר יה את ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
נית לילה צר אי ה נר ל.472)על  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

474)איי.473) זר לא ל זאת הלה ע יה לא ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹ
י להתע צר ראה לא   לא הא י תְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹא
זר ע ה ל היה י אא  עלי ל ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹזה

אל. הא. את יל ה(475.אז א אר ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
י476) ענינת ייעת לל היא ראלי ארְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

יראל. אר ל רפת.477)הנ ע(478.לפני ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(479עה אל ל ז אי תה ההל תא ְֲֲֵֶַַַָָָָָָָָאת

זאת. רא ל.480)ה(481אר נ ל ר היה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
ני רי  הייעה את היא יר רל ראלְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָי

.יהיר רי  ר נאר ה  ר תא ר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ההלה.483)אז.482) ע יה יי484)אצער איי ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָ
הייתי.485) 487)הייתי.486)א. את488)ל ְִִִִִֵֵֶַָָ

האת. הראנה489)העה ע ל  ְִֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ה. ע ה התע ל יתיז לא א יהעְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

(490.אל רה ית ה איי ל זה צער ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָעל
(491ל היה ה הההל את  ל הא ֲֲֵֶַַַַָָָָָָהרי

עה   הלא ל  תא  א ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹלהצער
יה תא יע הא.492)הא יל493)ההל ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ִָצעיר.
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 המשך באמוד קמ
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ביעורי התוספות לאמ' זה הודפס באמ' קלק

הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין דף ג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י



קיב       

             
           

          
         

      
        

     
     

     
        

  
      
   

     
      
       

     
       

       
      

       
      

      
      

      
       

       
      

     
       
      
       

     
       

      
     

     
        
      
      
      
     

              
            

             
            

     
      
      

     
       
       
     
     

     
    

       
     

     
       
       
      

    
     

     
     

     
      
     
       
      
        
      
       
      
       
      
       
      

      
      
      
      

  










































































































































































        
        

        
       
        
        

        
         
         

         
         

        
         

        
       

       
         

        
        
         
         

       
        
       

        
        

      
          
          
         

                  
                     

                     
                       

                     
                     

                  
                    

                     
                    

                   
                    

                     
                    



























































































ביעורי התוספות לאמ' זה הודפס באמ' קלק

הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין  דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

             

           
          


          

  
      

         
     

         
        

       
          


        

          
          

          
        

        
        

          
         

       
       

     
         

     
        

          
           

            
          

          
        

           
           

        
     

        
           

          
  

       
        

       
        
  

         
          

         
         

        
       

  


           

         
        

       
       

          
      

        
           

       
         

        
        

         
   

        
      

         
       

           
         

        
       

        
     


          

        
          

        
          

          
         

         
        

         
         

        
         

          
           

     
          

          
      

         
           

 
         

         
       

      
         

          
          
           

  
         

         
       

       











































































































































































































































קיג              

           
          


          

  
      

         
     

         
        

       
          


        

          
          

          
        

        
        

          
         

       
       

     
         

     
        

          
           

            
          

          
        

           
           

        
     

        
           

          
  

       
        

       
        
  

         
          

         
         

        
       

  


           

         
        

       
       

          
      

        
           

       
         

        
        

         
   

        
      

         
       

           
         

        
       

        
     


          

        
          

        
          

          
         

         
        

         
         

        
         

          
           

     
          

          
      

         
           

 
         

         
       

      
         

          
          
           

  
         

         
       

       











































































































































































































































קיד             

          
       

          
       

          
           

     
         

         
        

    
    

         
         

          
         

         
         

           
           

           
           
          

      
        

         
          

        
         

         
         

       
          

        
        

      
     

       
         

         
          

       
     

          
      

       
        

        
      

         
          

         
 

      
       

          


        

      
     

          
         

        
         

      
        

          
          

        
        

       
         

          
         

         
           

        


        
        

          
         

      
        

       
      

       
        

     
        

        
           

     
       

       
         

         
      

     
       

     
     

      
    


        

 
        

     
     

       
      

     
      

      







































































































































































































































       

           
               
             
               

       
       
      
       

     
    

      
      
        
        
      
      
     
       
     
       
       
       
      

      
     

       
    
    

       
       

       
     

      
        
       

    
    

      
       
      
      

      
     
      

      
      
     

      
     

     
     

     
     

      

             
              

            
             
         
       

      
      

      
       
      
      
      
       

        
      
       
       
       

      
      
     

     
       

       
     

     
     

      
    

     
     

     
       

      
    

     
      
      
      
      

     
       

      
      
      
     
      
     

    
    

     
    
    



























































































































































































































       
        
          
        
       
        
         
       
       
        
         
         

        
         

         
        
        

        
         
         
        
       
          
       

        
       

        
        

        
         

         
          

          
          
        

          
         
        

       
                

               
                     
                  
                   
                  
                  

































































































קטו        

           
               
             
               

       
       
      
       

     
    

      
      
        
        
      
      
     
       
     
       
       
       
      

      
     

       
    
    

       
       

       
     

      
        
       

    
    

      
       
      
      

      
     
      

      
      
     

      
     

     
     

     
     

      

             
              

            
             
         
       

      
      

      
       
      
      
      
       

        
      
       
       
       

      
      
     

     
       

       
     

     
     

      
    

     
     

     
       

      
    

     
      
      
      
      

     
       

      
      
      
     
      
     

    
    

     
    
    



























































































































































































































       
        
          
        
       
        
         
       
       
        
         
         

        
         

         
        
        

        
         
         
        
       
          
       

        
       

        
        

        
         

         
          

          
          
        

          
         
        

       
                

               
                     
                  
                   
                  
                  































































































ביעורי התוספות לאמ' זה הודפס באמ' קלק

הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין דף ד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י



קטז       

              
            

           
           

     
    

   
    

      
    

    
      
      

    
      

     
     

      
      
      
      
      
      

      
      

    
      

      
        

     
        
      
      
       
      
        

     
      

   
     
      

       
    

    
     

      
     
      
      
    

    
       

           
          

           
            
      
     

    
    

       
      
      

     
      

      
      
       

     
      

   
      

       
        
     

     
       

    
      
       
        
       

       
      
      
      
      
     

      
       

      
     

     
       
      
      
       
      
       
      

     
      

      
   



















































































































































































































         
       
         
         
        

          
        
      

       
       
      
        

     
      
        
       
        
       

       
       

       
       

        
         

           
         

        
        

       
          
       

        
         
         
        

       
         

     
                  

                  
                    

                   
                 

























































































ביעורי התוספות לאמ' זה הודפס באמ' קלק

הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין  דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

             

         
        

       
        

       
         

        
          

   
        

       
        

         
       

        
             

         
       

          
       

         
      

       
    

       
        
        

      
       

        
       

        
  

         
        

           
         

          
         

      
        

        
         
         

         
     


          

        
         

       
        

          
           
        

      
      

        


          

         
          

         
        

           
       

         
      

      
           

       
       

        
       

         
        

        
        

        


           

       
      

    
           

      
   


         

        
       

       
     

           
     

         
       
     

        


          

          
        

         
       

      
      

        
        

         
          

         
          

        
         









































































































































































































































קיז              

         
        

       
        

       
         

        
          

   
        

       
        

         
       

        
             

         
       

          
       

         
      

       
    

       
        
        

      
       

        
       

        
  

         
        

           
         

          
         

      
        

        
         
         

         
     


          

        
         

       
        

          
           
        

      
      

        


          

         
          

         
        

           
       

         
      

      
           

       
       

        
       

         
        

        
        

        


           

       
      

    
           

      
   


         

        
       

       
     

           
     

         
       
     

        


          

          
        

         
       

      
      

        
        

         
          

         
          

        
         









































































































































































































































קיח             

       
         

          
       

       
      

         
       

       
         

          
      

      
       

        
          

         
           

         
   


      

         
        

          
      

          
         

   
        
        

     
       

      
     

          
           

       
          

          
           

      
        

        
        

        
          

         
          

       
        

         
          

          
          

     

        
      

          
          

           
            

       
          

        
         

        
        

       
        

       
         

        
        
           

   
        

       
         

         
          
       

        
        

        
        

  
        

       
       

         
       

         
          

        
          

        
     

        
            


       

        
       

        
         

        
       

         
         

         
        





































































































































































































































       

             
            

              
            

     
       

     
      
       
     
       
      

     
       

      
     

     
    

      
       
       
      
      
        
      

     
    
       

     
       
     
       
      

    
       

       
       

     
    

      
       
      

      
        
     
       
       
      
       
      

     
       

             
              
                
              
       

     
     

     
      

       
      

    
     
     
    
     

     
    

      
     
     
       

      
      

     
       
      
     
     

     
      

      
      

     
     

     
      
      

       
      

      
     

     
     
     
     
       
       

     
      
      

   


















































































































































































































        
         

         
        

        
       
         
        

       
         

          
        
        
        

       
        
      

        
         

        
        
        
        
        

         
        

        
       

        
        

         
       

        
         

         
         

      
        

                      
                 

                   
                 

                   
                     

                      
                  

                   


































































































קיט        

             
            

              
            

     
       

     
      
       
     
       
      

     
       

      
     

     
    

      
       
       
      
      
        
      

     
    
       

     
       
     
       
      

    
       

       
       

     
    

      
       
      

      
        
     
       
       
      
       
      

     
       

             
              
                
              
       

     
     

     
      

       
      

    
     
     
    
     

     
    

      
     
     
       

      
      

     
       
      
     
     

     
      

      
      

     
     

     
      
      

       
      

      
     

     
     
     
     
       
       

     
      
      

   


















































































































































































































        
         

         
        

        
       
         
        

       
         

          
        
        
        

       
        
      

        
         

        
        
        
        
        

         
        

        
       

        
        

         
       

        
         

         
         

      
        

                      
                 

                   
                 

                   
                     

                      
                  

                   
































































































ביעורי התוספות לאמ' זה הודפס באמ' קלק

הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י



קכ       

            
            

            
            

      
    

      
       

      
      
      
     

     
      

     
     

      
      

       
      

       
     

      
       
       
      
       
       
       
       
       

      
      

        
       

              
             
                

             
       

      
       
        
      
      
      
      
        
       
       
      
       

     
     

     
       

    
      

      
      
        

     
     

      
      

    
      
      
      

  














































































































































        
         

        
       

       
        
        

        
         

        
        
         
       
         
         
       
        
         
         
         

       
         
        
          

         
                    

                    
                   

                  
                      

                    
                    

                     
                     
                   
                    

                      
                    

                      
                    
                     

                  






















































































ביעורי התוספות לאמ' זה הודפס באמ' קלק

הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין  דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

             

       
        

         
           

        
        

         
        

      
          

 
       

          
       

       
        

          
           

        
          

      
         

       
          
          
          

      
         
          

        
         

          
         

         
         

       
      

    
         

        
        

        
         

          
        

        
         

     
       

           
         

         
          

          
          

       
          
          

        
        

         
         

        
           

         
       

         
         

         
         

         
          

           
        

         
         

      
         

          
        

        
        

        
         

         
          

          
          
           


        

         
    
        

         
      

        
         

          
       

          
           

        
         

         
           
            
          
          
         
          

   
      

       
        

         











































































































































































































































קכי              

       
        

         
           

        
        

         
        

      
          

 
       

          
       

       
        

          
           

        
          

      
         

       
          
          
          

      
         
          

        
         

          
         

         
         

       
      

    
         

        
        

        
         

          
        

        
         

     
       

           
         

         
          

          
          

       
          
          

        
        

         
         

        
           

         
       

         
         

         
         

         
          

           
        

         
         

      
         

          
        

        
        

        
         

         
          

          
          
           


        

         
    
        

         
      

        
         

          
       

          
           

        
         

         
           
            
          
          
         
          

   
      

       
        

         









































































































































































































































 המשך באמוד קמע



קכב             

      
        

        
       

         
    

         
        

      
         

      
     

       
      

       
        

       
        

         
     
       

        
     

         
        

         
         

       
         

        
        

 
         

       
        

        
        

      
      

        
         

       
        

 
          

        
         

      
        

       
       

       
            

   
     

          
        

         
      

       
         

          
       

           
         

         
         

          


        
        

         
          

         
      

        
         

         
        

        
         

         
         

        
       

        
         

       
         

          
       

         
      

           
         

      
         

         
         

         
           
          
         

  
         

         
        

         
         

        





























































































































































































































       

         
            
            
            

     
       

       
    

      
     

      
    

     
      

     
     

     
     

    
      
    

   
     

     
      

       
      

     
     
     
       
        

    
      
     
      
      

      
     

       
      

     
       

      
      

             
            

           
             

       
       

        
     
       
     
      

      
      

      
      

     
     
      

     
      
      
       
     
      
     
     
      
       
     
      
      
       
     

     
      
      

      
       
       
      
      
      
       
        

   






















































































































































































         
      
        
        
       
        
       

        
       

        
        

       
         
        

        
         

         
        

         
       

        
       

        
        
       

         
       

        
      

       
       

       
      

                   
                    

                       
                     

                     
                  

                   
                     





















































































            

            

           

               

              
   



קכג        

         
            
            
            

     
       

       
    

      
     

      
    

     
      

     
     

     
     

    
      
    

   
     

     
      

       
      

     
     
     
       
        

    
      
     
      
      

      
     

       
      

     
       

      
      

             
            

           
             

       
       

        
     
       
     
      

      
      

      
      

     
     
      

     
      
      
       
     
      
     
     
      
       
     
      
      
       
     

     
      
      

      
       
       
      
      
      
       
        

   






















































































































































































         
      
        
        
       
        
       

        
       

        
        

       
         
        

        
         

         
        

         
       

        
       

        
        
       

         
       

        
      

       
       

       
      

                   
                    

                       
                     

                     
                  

                   
                     





















































































            

            

           

               

              
   

       

         
            
            
            

     
       

       
    

      
     

      
    

     
      

     
     

     
     

    
      
    

   
     

     
      

       
      

     
     
     
       
        

    
      
     
      
      

      
     

       
      

     
       

      
      

             
            

           
             

       
       

        
     
       
     
      

      
      

      
      

     
     
      

     
      
      
       
     
      
     
     
      
       
     
      
      
       
     

     
      
      

      
       
       
      
      
      
       
        

   






















































































































































































         
      
        
        
       
        
       

        
       

        
        

       
         
        

        
         

         
        

         
       

        
       

        
        
       

         
       

        
      

       
       

       
      

                   
                    

                       
                     

                     
                  

                   
                     





















































































            

            

           

               

              
   

הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

תוספות



קכד       

           
           

               
            

     
      

    
     

      
     

     
     
    

     
     
       
     
      
     

    
     

      
     
      
       
    
     

     
       
     

      
     

     
    

     
      
      
    

      
     

     
      

       
      
      
      
      
      
       

    
      
      
     
     

            
           
           

           
      
       
     
      
      
      
      
     
      
     
      
       
     
     
      
     
     
     
       

     

    

    
     
      
      
        
       
       
    
        
       
      
        
        
      
       

    

      
      

      
       
        
     
       

     
     
       

   




















































































































































































































         
         
       

         
          

       
        

       
      

       
       
        
        
       
      
      

        
        

        
      

         
       

       
      

      
  

    

       
      

       
     

       
        
       

        
        

      










































































             

              

            

             

           

              

           

  

       

           
           

               
            

     
      

    
     

      
     

     
     
    

     
     
       
     
      
     

    
     

      
     
      
       
    
     

     
       
     

      
     

     
    

     
      
      
    

      
     

     
      

       
      
      
      
      
      
       

    
      
      
     
     

            
           
           

           
      
       
     
      
      
      
      
     
      
     
      
       
     
     
      
     
     
     
       

     

    

    
     
      
      
        
       
       
    
        
       
      
        
        
      
       

    

      
      

      
       
        
     
       

     
     
       

   




















































































































































































































         
         
       

         
          

       
        

       
      

       
       
        
        
       
      
      

        
        

        
      

         
       

       
      

      
  

    

       
      

       
     

       
        
       

        
        

      










































































             

              

            

             

           

              

           

  

הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין  דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

             

        
        

           
        

          


           
           

       
         

           
        
          

         
           

       
         

          
           

       
       

          
          

  
          

        
       

          
          
          

         
    

         
       

        
       

          
         

         
        


        

         
         

        
          

        
        

          
          

       
        

          
        

      
        

         
        

        
      

       
      

       
        

      
          
          
          
        

    
        

          
         
        

         
          

         
         
          
         
          
          
        

    

    

     
          

         

         
            

  


         

         
         

         
         

           
      

      
          

          
         

      


       

            
        

         
        

       































































































































































































































תוספות



קכה              

        
        

           
        

          


           
           

       
         

           
        
          

         
           

       
         

          
           

       
       

          
          

  
          

        
       

          
          
          

         
    

         
       

        
       

          
         

         
        


        

         
         

        
          

        
        

          
          

       
        

          
        

      
        

         
        

        
      

       
      

       
        

      
          
          
          
        

    
        

          
         
        

         
          

         
         
          
         
          
          
        

    

    

     
          

         

         
            

  


         

         
         

         
         

           
      

      
          

          
         

      


       

            
        

         
        

       































































































































































































































 המשך באמוד קמב



קכו             

         
        
        

        
          

           
       

           
       

        
      

          
         

         
      

         
          

      
        

   
 

         
           

      
          

        
         

          
          

          
          

        
         
        
       
          

       
        

  
        
         

       
        

          
         
      

         
       

      
      
     

      
       

         
       

 
         

         

          
       

           
          

          
       

           
      

        
       

          
       

        
          

         
         

          
           

       
          

        
      


          

        
          

       
        

        
        

         
          

     
        

         
        

       
       

        
        

        
       

       
  


        

         
     

        
 

         
         

          
          

           
         





































































































































































































































 המשך באמוד קמע

       

           
            

           
            

       
       
      

      
      
      
      
      

    
     
      
      

      
     
      
      
       
       
       
      
      
     
       
       
      
       
      

     
     

       
     
      
      
       

     
    

      
      
     
      
      
       
     
      
       
       
     
     
      
       

      
       
        

             
            
            

              
      

     
      

      
        
       
       
      
      
       
      
       
      
       

     
       

     
    
      
        
       
      
      

     
      
       
        

     
     

      
    

     
      

        
        
      
      
      
       
       
      

        
      
       
     

      
      

     
        

     
     
     

    






































































































































































































































        
         
          
        
       
       
        
        
         
         
         
       
        
       
       
         
         
       
       
       
         
         

        
        
      

      
         

      
         

         
       

      
        
        

        
        

        
        

        
       

       
       

                   
                   
                     































































































קכז        

           
            

           
            

       
       
      

      
      
      
      
      

    
     
      
      

      
     
      
      
       
       
       
      
      
     
       
       
      
       
      

     
     

       
     
      
      
       

     
    

      
      
     
      
      
       
     
      
       
       
     
     
      
       

      
       
        

             
            
            

              
      

     
      

      
        
       
       
      
      
       
      
       
      
       

     
       

     
    
      
        
       
      
      

     
      
       
        

     
     

      
    

     
      

        
        
      
      
      
       
       
      

        
      
       
     

      
      

     
        

     
     
     

    






































































































































































































































        
         
          
        
       
       
        
        
         
         
         
       
        
       
       
         
         
       
       
       
         
         

        
        
      

      
         

      
         

         
       

      
        
        

        
        

        
        

        
       

       
       

                   
                   
                     





























































































ביעורי התוספות לאמ' זה הודפס באמ' קלק

הוריות. פרק שני - הורה כהן משיח דף ז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י



קכח       

            
              
             
             

    
    

     
    

      
     

      
     

      
      
     
        
      
       
      
      

        
      

        
     

    
      

      
      

      
    

      
   

       
     

      
    

     
     
       
      
      
      
     
        
      
     
       

      

              
             
              
           
      
      
      
     

     
       
       
      
     

    
      

    
      

     
     

      
       

      
       
     
       
      

    
      
      

      
     

      
      
     
        
       

     
      
      
      

     
     

     
     

     
      
     

 


































































































































































































         
         
         
        

        
        

       
         
       
       
        
         
         
         
        
        
        
       
         
       
        
         
        

           
        

        
         

     
       
         
       
         
        
        
        

                       
                  

                      
                 

                    
                  





















































































ביעורי התוספות לאמ' זה הודפס באמ' קלק

הוריות. פרק שני - הורה כהן משיח דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

             

         
       

  
         

     
        

      
      
       

       
        

       
     

        
         

        
        

       
       

        
    

       
         

        
        

       
     

       
         

       
        

      
       
          

        


        
         

       
         

           
       

         
          

       
         

     
         

     
       

        
        

 
      

         
       

        
         

           
        

         
      

         
         

         
     
        

       
      

      
       

         
        

         
       

       
        

     


          


        

        
         

         
         

           
    


          

         
         

        
     
         

      
           

         
 

      
          

         
       

          
           


         

        
         

       
    

           
      

        







































































































































































































































קכט              

         
       

  
         

     
        

      
      
       

       
        

       
     

        
         

        
        

       
       

        
    

       
         

        
        

       
     

       
         

       
        

      
       
          

        


        
         

       
         

           
       

         
          

       
         

     
         

     
       

        
        

 
      

         
       

        
         

           
        

         
      

         
         

         
     
        

       
      

      
       

         
        

         
       

       
        

     


          


        

        
         

         
         

           
    


          

         
         

        
     
         

      
           

         
 

      
          

         
       

          
           


         

        
         

       
    

           
      

        





































































































































































































































 המשך באמוד קמב



קל             

     
      

          
        

          
         

          
        

         
          
         

 
          

           
           
           
          

   
         

          
           

         
          

          
           

        
          

      
    

          
          

        
       

         
         

 


          

      
         

       
       

         
    

           
        


         

         
         

          
            

       
          

         
        

            

      
      

           
          

           
         

         
          
          


          

          
        

       
          

        
        

      
         

         
         

          
        

           
       
          

  
         

 
        

         
        

        
          
          

         
       

         
       

        
      

          
        

           
     

      
           

          
          

        
     

          
         
         

      
     

         
       
         









































































































































































































































 המשך באמוד קמכ

       

             
              

          
             

      
     
       
      

      
      
      
       
       

    
       
      
       
      
      

     
        
       
      
      
       
      

    
     

     
      

      
      

      
      

     
       

    
    

    
       

      
     

      
    

    
    

      
      
       
      

            
              

             
            

     
      
      

     
     

     
      
       
       
       
       
      

    
   

      
       
     
      
      

     
      

     
     

       
       

      
    

     
     

     
      
       
      

      
      

      
       

     
     

      
        

      
     
       
      

   










































































































































































































       
         
        

       
         
         
       

      
        
        

        
        

       
        
         
       

        
         

        
       

       
        

         
        
        
        
       
         

        
        

       
        
         
        
        
         

                       
                      

                    
                     

                     
                        

                       
                       
                       
                     

































































































קלי        

             
              

          
             

      
     
       
      

      
      
      
       
       

    
       
      
       
      
      

     
        
       
      
      
       
      

    
     

     
      

      
      

      
      

     
       

    
    

    
       

      
     

      
    

    
    

      
      
       
      

            
              

             
            

     
      
      

     
     

     
      
       
       
       
       
      

    
   

      
       
     
      
      

     
      

     
     

       
       

      
    

     
     

     
      
       
      

      
      

      
       

     
     

      
        

      
     
       
      

   










































































































































































































       
         
        

       
         
         
       

      
        
        

        
        

       
        
         
       

        
         

        
       

       
        

         
        
        
        
       
         

        
        

       
        
         
        
        
         

                       
                      

                    
                     

                     
                        

                       
                       
                       
                     































































































ביעורי התוספות לאמ' זה הודפס באמ' קלק

הוריות. פרק שני - הורה כהן משיח דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י



קלב       

               
              
            
            

      
      

    
      

       
    

      
      
       
      
       
      
       
      
       
      
     

    
      

      
      
       
      
      
     

     
        
      
      
      
      
       
      

      
      
      
       

     
      

    
      
     
    

    
      

     
      

      
     
      
      

          
            

             
             
               
           

          
            
             
             

              
             

             
             
      
       
      
      
       
      
       

      
       
      
       

    
       

      
     

     
     

     
     

       
       

     
      

      
       
       
       

    
      

      
     
      
       
     
     
      
       
       
        
       
       
     

    
      

     
      

       
        
     
       
    
            

            
           

             
             
            

           
                

            
          







































































































































































































































































        
        
        

        
      

        
         
         
        

         
         
         
      
      
       
          

         
       

       
        

         
      

          
           

        
         
       
       
        

        
       
        
         

       
        
       
        
        
      

















































































ביעורי התוספות לאמ' זה הודפס באמ' קלק

הוריות. פרק שני - הורה כהן משיח דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

             

          
         

         
         

        
      

          
  

        
        

         
        

          
      
      


           
           

    
       

          
           

           
         

      
        

           
           
          

     
         

          
            
           

       
           

       
         

         
          

       
       

         
         




        

         
          

          
          


       

      
          

    

     
     

           
          

          
        

          
         

         
 

          
         

           
           
            

           
          

        
           

     
          

           
           

        
    
         

          
        

          
           

         
         

           
       

          
        

        
        

          
           

       
          

         
           

         
          

     
           

           
         

        
            

 
           

            
        
          

        







































































































































































































































קלג              

          
         

         
         

        
      

          
  

        
        

         
        

          
      
      


           
           

    
       

          
           

           
         

      
        

           
           
          

     
         

          
            
           

       
           

       
         

         
          

       
       

         
         




        

         
          

          
          


       

      
          

    

     
     

           
          

          
        

          
         

         
 

          
         

           
           
            

           
          

        
           

     
          

           
           

        
    
         

          
        

          
           

         
         

           
       

          
        

        
        

          
           

       
          

         
           

         
          

     
           

           
         

        
            

 
           

            
        
          

        





































































































































































































































 המשך באמוד קמה



קלד              

        
        

          
        

        
          

        
         

         
         

       
          

       
      

         
         

          
         

        
         
           

   
         

          
         

           
  

         
         
         
           

   
           

          
          

        
         

         
       

        
        

         
        

         
         

           
          

          
       
          
           

     
         

           
        

         
         

         

           
        

          
          

         
         

        
         

        
     

         
           


        

          
       

        
         

         
       
        

          
        

         
          

     
        

       
      

         
         
         
         
         
         

 
        

         
        

         
       
      

         
         

       
         
          

         
         
        
        




          
          

        
         







































































































































































































































 המשך באמוד קו

       

             
            

              
          

     
     
       
       
     

    
     
      
      
     
     
     
     
      

    
     

     
      
       
       
      
       

     
     

      
    

      
      
       
      
      
     
      

     
   

       
     

     
     

      
     

     
     
     

    
      

    
     

     
      

      
      
      
      
      
       

          
           

          
           
       

    
       

      
     
      

    
     

      
       

     
       

        
     

    
      

      
     

     
        
      
      
       
        

    
     

     
       

      
    

     
     

      
     

      
      
       
      

     
     

      
     

      
      
     
      
      
      

    
     

    
       

      
     
      




















































































































































































































































          
        

         
       

       
        
        
        
        
         
        
          

       
       

       
       

     
       

       
       

         
       

      
       

        
        

       
        

      
        

        
       

       
        

       
       
        
        

       
        

        
        

       
        

                   
                  

                     


































































































קלה        

             
            

              
          

     
     
       
       
     

    
     
      
      
     
     
     
     
      

    
     

     
      
       
       
      
       

     
     

      
    

      
      
       
      
      
     
      

     
   

       
     

     
     

      
     

     
     
     

    
      

    
     

     
      

      
      
      
      
      
       

          
           

          
           
       

    
       

      
     
      

    
     

      
       

     
       

        
     

    
      

      
     

     
        
      
      
       
        

    
     

     
       

      
    

     
     

      
     

      
      
       
      

     
     

      
     

      
      
     
      
      
      

    
     

    
       

      
     
      




















































































































































































































































          
        

         
       

       
        
        
        
        
         
        
          

       
       

       
       

     
       

       
       

         
       

      
       

        
        

       
        

      
        

        
       

       
        

       
       
        
        

       
        

        
        

       
        

                   
                  

                     
































































































הוריות. פרק שני - הורה כהן משיח דף ט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י



קלו       

          
           

             
            

      
      

    
      
     
      

    
      

   
    

     
      

    
      

     
       

      
     
     

      
     

      
    

    
     

     
      

     
      

      
    

      
     
    
        
      
       
      
      
       
     
       
      
       
     

      
     

    
     

     
            
               
            
              

            
            

         
            
            
             

            
             

              
          

     
     
      
     
     
     

      
      

     
       
     
      
     
     

     
       

      
     
      
       
        
      

      
      
      
      
       
      

       
       

     
      
      
      
       
        
       
     

      
      

     
     

     
     

     
       

    
     

    

          
        

            
            
            

            
             
              
              





























































































































































































































































        
         
        
       
         
       
         

         
        

       
        

        
       

         
       
         
        
        
       
       
         
        
        
          
         
        
         
       
        

    

       
      

       
       

       
     







































































הוריות. פרק שני - הורה כהן משיח דף ט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

              

          
          

          
        

          
          

           
         

         
         

        
          
           

        
           
         

            
          

          
            
         
         
         
           
          

    
         

   
         

          
        

        
         

         
         

         
         

   
          

         
           

          
          

        
          

       
           

          
       

         
         

    
         

         
           
          

          
          

          

           
        

         
           

          
        

            
          
           
         
           
           
            

   
       

          
         

      
      

          
          
         
           
          
          
           

    
         

          
          

           
           

         
      

        
           

         
         

        
           

          
          
         
         
         

        
         
          
          
           

          
           

          
         

         
       

         
         

















































































































































































































































קלז               

          
          

          
        

          
          

           
         

         
         

        
          
           

        
           
         

            
          

          
            
         
         
         
           
          

    
         

   
         

          
        

        
         

         
         

         
         

   
          

         
           

          
          

        
          

       
           

          
       

         
         

    
         

         
           
          

          
          

          

           
        

         
           

          
        

            
          
           
         
           
           
            

   
       

          
         

      
      

          
          
         
           
          
          
           

    
         

          
          

           
           

         
      

        
           

         
         

        
           

          
          
         
         
         

        
         
          
          
           

          
           

          
         

         
       

         
         















































































































































































































































 המשך באמוד קמד



קלח

          

              

                

           

             

               

            

              

               

            

  

ביעורי התוספות למס' הוריות דף ד אמ' ב

          

              

            

                

            

            

           

           

             

             

              

             

              

           

            

              

               

              

               

              

             

               

               

             

              

             

             

             

            

            

               

               

              

            

               

               

            

            

              

             
             

           

               

ביעורי התוספות למס' הוריות דף ד אמ' ע

          

              

            

              

             

                

   

ביעורי התוספות למס' הוריות דף כ אמ' ב

          

            

               

          

              

              

              

            

              
              

              

               

            

            

               

               

             

                

            

             

              

              

           

               

              

              

          

                 

               

                 

      

ביעורי התוספות למס' הוריות דף כ אמ' ע

          

              

            

            

             

            

              

                

         

    

          

             

               

              

             
                

             
              

             

             

              

              

          

               

         

          

             

            

            

            

              

                 

             

               

            

            

                

                

               

               

              

             

          

            

              

             

           
             

 

          

               

               

            

              

             

               

             

              



קלט

          

              

            

              

             

                

   

          

            

               

          

              

              

              

            

              
              

              

               

            

            

               

               

             

                

            

             

              

              

           

               

              

              

          

                 

               

                 

      

          

              

            

            

             

            

              

                

         

    

ביעורי התוספות למס' הוריות דף ק אמ' ב

          

             

               

              

             
                

             
              

             

             

              

              

          

               

         

ביעורי התוספות למס' הוריות דף ק אמ' ע

          

             

            

            

            

              

                 

             

               

            

            

                

                

               

               

              

             

ביעורי התוספות למס' הוריות דף ז אמ' ב

          

            

              

             

           
             

 

ביעורי התוספות למס' הוריות דף ז אמ' ע

          

               

               

            

              

             

               

             

              

ביעורי התוספות למס' הוריות דף ה אמ' ב

          

                

              

          

               

            

             

            

            

               

             

             

            

               

              

              

    

ביעורי התוספות למס' הוריות דף ה אמ' ע



קמ

             

       
         

          
    

         
        

          
       

           
          

       
          

           
          

           
           

           
           

        
           

          
           
           
          

        
         

         
          

           
       
          

        
      

       
          

       

         
           

          
           

          
   

           
        

    
        

         
         


        

    
         

         
          

        
        

       
          

        
         

         
        

         
          

         
           

           
         

         
           

  















































































































































המשך ביעור למסגת הוריות ליום רעשון אמ' ע

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו נתקבל בעתו, וימי חדש תשרי אין הזמן גרמא לענות, מלבד על שאלות 

דחופות ביותר וביותר, ובודאי יודיע בהזדמנות הקרובה איך הסתדר בשנה חדשה זו, וביחוד בסדר לימוד 

בקביעות בהתמדה ושקידה, ועכ"פ מכאן ולהבא יסתדר באופן כזה.

וכבר ידוע פסק תורתנו תורת חיים, אשר בטבע האדם ותולדתו המוח שליט על הלב, ואין לך דבר 

העומד בפני הרצון, וכשיחליט בתוקף שעליו להיות כמתאים לצור מחצבתו, בודאי תושפע תוספת הצלחה 

ביגיעתו ובעילוי למעלה בלימוד התורה ובקיום המצות וזכות אבותיו מסייעתו.

המחכה לבשו"ט בכל זה בהקדם.
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המשך ביעור למסגת הוריות ליום רביאי אמ' ב



קמג
             

       
         

       
       

        
         
          
            

           


        
          

         
           

      
          
          

          
         

          
      

        
        

          
         

        
         

        
        
        
           

        
          
          

         
          

           
        

       
       

         
          

        
          

         
        

         
        
       

  
       

       
         

       
           

       

         
           

           
           

          
         

         
         

           
         

        
          
          


       

        
        
        

       
       

         
          

           
        


        

         
         

        
        

       
           

         
           

        
          

           
        

         
         

        
           
        

          
          

          
         

         
          

          
          
          
         
         

          
        

































































































































































































































המשך ביעור למסגת הוריות ליום שישי אמ' ע



קמד
              

         
            

           
         
         
          
          
         
        
         

         
          

        
         

        
          
         
           
           
           
           

 
         

         
           
          

 
          

         
          

           
          
           

          
           

        
   

    

    
          
        
        
         

         
         

    


          
        

 
          

       
         

        
           

           
         

        
           

         
         

          
       

        
  


          
           

         
        

















































































































































המשך ביעור למסגת הוריות ליום שבת קודש אמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

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

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

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

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

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

בברכה.



קמה
              

         
            

           
         
         
          
          
         
        
         

         
          

        
         

        
          
         
           
           
           
           

 
         

         
           
          

 
          

         
          

           
          
           

          
           

        
   

    

    
          
        
        
         

         
         

    


          
        

 
          

       
         

        
           

           
         

        
           

         
         

          
       

        
  


          
           

         
        

















































































































































             

        
         

         
           
           
           

        


           

           
        

       
          

            
     

          
          

    
          

         
         

           
          

         
          

      
        

 


         

           
           

        
         

          
      

        
        

         
          
          

         
         

        
       

          
         

          
  



































































































המשך ביעור למסגת הוריות ליום שישי אמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ט חשון עם הרשימה המוסגרה בו.

ובמ"ש אודות מצב בריאותו, וכן הקושי במלאכת הקדש חינוך בני ישראל לתורה ומצוה, הנה הא 

בהא תליא, ולו לעצתי ישמע, הנה ישתדל ככל היכולת להיות שליט ברוחו הניערווין ולקבל כל הענינים 

בניחותא, ובפרט כשיתבונן שהכל בהשגחה פרטית ואל יביט על הסביבה כאלו שמחפשים אופנים להעיק 

גו',  לפנים,  הפנים  כמים  אשר  תוה"ק  פסק  ידוע  וכבר  לזה,  יסוד  איזה  הי'  אם  אילו  צעדיו  להציק  או 

וכשישנה ההבטה שלו לעין טובה יהי' כמים הפנים לפנים וזה יועיל ג"כ להטבת מצב בריאותו בכללות, וכן 

יקל זה עליו עבודת החינוך, וכנראה במוחש בכמה אנשים ובכמה מקרים עד"ז...

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון ובטח יזכה בתוכנו את הרבים, וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.



קמו   


             

    

ˆ ‡e ‡ e‡Ó ÏÓÏ ˙eÏz Ï e ÓÁ Ï kiLÎe k LLÁ Ó eÁzÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ C 
ÁÓ Ó ‡˙L Ók ÓeÁz e‡ eÓ  ‡ Á Ó ÏÓÏ ÏÎ ı‡ Ó ÁCÏiLÎe 

Ó L Ó‡Ï ÏÓ Ï ıeÁ k z Ó L ÓeÁz e‡ e‡ ÓeÁz e‡ Ï  Ï
z‡eL k Ó ÏkÓ Á Ó ÏÓÏ Ï e kLkL ‡L Ï Ï CÏ Î  Ï ‡ 

ı‡  ÓÁ Ï L LÓL˙Ï Á Ó ‡eL ÓÁ  Ï e LÓLz ÁL Ó L 
 CÏÏ Ó  ÓeÁz eÓ  L  Ï   L ‡ Ó ÏkÓ Á  L  Ï ‡L 
˙ Ó ‡˙iL Ók. 

ÏkÓÏÎe ‡Ï ‡L  Ó CÏL k  CÏ k ‡Ï ‡ k LLÁ LiL  ‡e ‡ Ó 
e‡ L ‡L eÁz C˙ eLk ‡  CÏÏ kÏ ÏÎ  ‡ˆik ÏÎ Ï CÏ ‡  ˙ÎÏÏ

Ï ÎÏ ÏÏk
ז סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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  שנוח אף בארץ, נוגעים כשאינם אבל -

בארץ נוגעת שאינה ספינה ולכך מותר, - (גבוההתשמישו
הים) מקרקעית טפחים מי'ג' למעלה גבוהות בה היושב ורגלי

אף - לכך כשצריך התחום מן בה לצאת מותר - טפחים
תשמישה. ונוח ד' על ד' רחבה אם

  המונהג בקרון רק שהוא שכתבו יש -
אבל לעמוד, בלא מיל י"ב שתלך אפשר שאי בהמה ע"י

מנוע ע"י ההולך רכבת)בקרון או מכונית לילך(כגון שיכול
סמיכתא' 'ארעא בזה אומרים לא - לעמוד בלא מיל ,י"ב

בין בשבת, ברכבת נסיעה כל הפוסקים אסרו מקום ומכל
בעליה בין התחום, בתוך נוסעת ובין לתחום חוץ יוצאת

בירידה .בין
  ששקעה ורואה לעיר סמוך נמצא ואם -

או (מכונית בקרון חפציו כל להשאיר עליו השמש, עליו
ברגלו. לעיר ולבוא רכבת)

עמו שנמצא או יהודי, אינו ע"י הנהוגה במונית הוא ואם
ויניח הישראל לבית עד בנסיעה שימשיך ממנו יבקש נכרי,
או קודם שכרו לו ויתן ברגל ילך והישראל חפציו, את שם

השבת. לאחר
לחשכה שסמוך באופן דרכו לסדר בראשו עיניו והחכם
ברגל, לילך יצטרך ולא בו, לשבות שיכול במקום יהיה

החמור. על או לנכרי חפציו ליתן להזדקק ולא

 
הנהר20) מקרקע טפחים מי' למעלה מהלכת הספינה אם ס"ג:

יש אם ספק שיש לפי סופרים מדברי אפילו איסור בזה אין
מהלכת הספינה אם אבל . . טפחים מי' למעלה תחומין איסור
שולי מתחת מים טפחים י' שאין דהיינו טפחים מי' למטה
. לתחום חוץ בשבת בה לילך אסור הנהר קרקעית עד הספינה
יותר יש ישיבתו שממקום בענין למעלה יושב הוא אם אפילו .

טפחים. מי'
תלויות רגליו ואין טפחים מי' למעלה יושב כשהוא מתירין ויש
טפחים מג' למעלה מהלכת הספינה אם טפחים מי' מטה לתוך
עד שוליה מעל ואין הספינה שולי על כשיושב אלא איסור ואין
דבר אותו מעל ואין אחר דבר על שיושב או טפחים י' הקרקע

לכך. כשצריך דבריהם על לסמוך ויש טפחים י' הקרקע עד
(21:‡"Ò Âˆ˘ 'ÈÒביום ממקומו איש יצא אל תחתיו איש שבו

ושיעור לתחום חוץ ליוצא אזהרה שזו אומרים יש השביעי
י"ב שהיתה ישראל מחנה כשיעור מיל י"ב הוא תורה של תחום
שהן אמות מאלפים יותר לצאת אסרו וחכמים מיל י"ב על מיל

א'. מיל
אפילו אלא כלל התורה מן עיקר לתחומין שאין אומרים ויש
שחכמים אלא . . כלל התורה מן אסור אינו מיל מי"ב יותר

זה. למקרא דבריהם של התחומין איסור סמכו

צח.22) סי' ח"ו סופר חתם שו"ת
משום23) אלא ליכא שברכבת צז סי' ח"ו סופר חתם שו"ת

שברכבת מצד לאיסור הוסיף הנ"ל בחת"ס אמנם תחומין, איסור
ובדורות עכ"פ), ארוכות (בנסיעות שבת בעונג וחסר ונד נע גופו
כח להוסיף צריכה שהרכבת משום לאסור כתבו יותר מאוחרים
משום זו בהוספה שאין נאמר אם וגם נוסע, כל בשביל במנוע
אם אפילו ואסור דחול ועובדין דשבת זילותא בזה יש - איסור
עלייה בין לחלק שאין וכן זה, ידי על במניין תפילה יפסיד
יעקב חלקת שו"ת לא, סי' ח"ב יו"ד יצחק בית (שו"ת לירידה

ועוד). נח, סי' יעלה יהודא שו"ת קלז, סי' ח"ג
שרובו במקום בזה התיר ט סי' ח"א עוזיאל משפטי ובשו"ת
שרגילים כיון וכו' הכרטיס עמו לקחת צריך שאין כל נכרים
עבודה לצורך רק ולא סתם הילוך בשביל אפילו הרכבת לקחת
אין איסור בו שנהגו שמקום כתב לב סי' בח"ג מ"מ וכד',

מקום. בכל איסור בזה נהגו וכיום זאת, להתיר
שקפץ24) כגון טפחים מי' למעלה לתחום חוץ המהלך ס"א:

ד' מהם אחד בכל ואין טפחים י' שגבוהים עמודים גבי על
ד' בו ואין גבוה אחד עמוד אפילו או טפחים ד' על טפחים
חוץ ומקצתו התחום בתוך מקצתו שעומד טפחים ד' על טפחים
יש אם ספק זה הרי שפתו אל משפתו גבו על ומהלך לתחום

   

 
גבוה שהילוך שאפשר מפני לאו או טפחים מי' למעלה תחומין
על טפחים ד' בו שיש עמוד אבל הילוך נקרא אינו טפחים י'
גמור שהילוך ספק בו אין הליכתו תשמיש שנוח כיון טפחים ד'
מגוף הוא כאלו העמוד את שרואין בארץ כמהלך זה והרי הוא
טפחים מד' פחות אבל עמוד כמו ובולטת כאן עבה שהיא הארץ

ספק. בו ויש באויר כמהלך זה הרי בו להלך נוח שאינו כיון
ספינה וכן טפחים מי' למעלה שם ע"י בקפיצה המהלך וכן
לקפיצה דומה המים מקרקעית טפחים מי' למעלה ההולכת
אדם שנח כמו הארץ על בהליכתה נחה שאינה כיון באויר

ברגליו. ההולך

•
    

וי"א‰ בקשה לשון שהוא בשב"א הרי"ש רעינו אומרים יש
רועי. ה' שם על התואר שם שהוא בחולם רוענו

לשון שהוא הזיי"ן במלאפו"ם אומרים הכל לדברי זוננו אבל
התואר: בשם זוננו בחול"ם ולא ישענו אלהי שובנו כמו בקשה

Âלהזכיר צריך חודש וראש מועד של וחולו טוב ויום בשבת
קדושה בו יש חודש ראש שגם המזון בברכת היום קדושת
והחליצנו רצה בשבת ההזכרה ונוסח מוסף קרבן בו יש שהרי

ויבא. יעלה חודש ובראש מועד של ובחולו טוב וביום וכו'

ירושלים בונה בברכת קבעוה רחמים בקשת היא שההזכרה ולפי
הנסים על כמו הארץ בברכת ולא רחמים בקשת ג"כ שהיא
יצא לא הארץ בברכת הזכיר ואם הודאה שהיא ופורים בחנוכה

ירושלים. בבונה ולהזכיר לחזור וצריך חובתו ידי

בשבת חודש ראש או מועד של חולו או טוב יום חל ואם
תדיר שהשבת מפני ויבא יעלה ואח"כ רצה תחלה אומרים

מהם. ומקודש

ברצה חודש ראש או מועד של חולו או טוב יום של מזכיר ואינו
שבתפלה האומרים לדברי אף ויבא ביעלה שבת של ולא והחליצנו

לפי ויבא ביעלה שבת של עניןמזכיר עדיין נסתיים לא שבתפלה
אבל שבת בשל לחתום עתיד שהרי ויבא יעלה קודם שבת של

והחליצנו: ברצה שבת של ענין נסתיים כבר המזון בברכת

Êבונה ברכת שחתם אחר ונזכר שבת של הזכיר ולא טעה
ברוך אומר והמטיב הטוב ברכת שהתחיל קודם ירושלים
ישראל לעמו למנוחה שבתות שנתן העולם מלך אלהינו ה' אתה

השבת: מקדש ה' אתה ברוך ולברית לאות באהבה

Áאשר אמ"ה בא"י אומר טוב יום של הזכיר ולא טעה ואם
חג יום את ולשמחה לששון ישראל לעמו טובים ימים נתן

והזמנים. ישראל מקדש בא"י הזה פלוני

המזון ברכת לראש לחזור צריך זו ברכה נוסח יודע שאינו ומי
הפתיחה יודע אם אך שעיות מה לתקן יודע שאינו כיון
לראש לחזור א"צ כראוי הנוסח שאר יודע שאינו אף והחתימה
שבת להזכיר שהוא הברכה עיקר אומר שהוא כיון זה בשביל
בחתימה. לבד ובשם בפתיחה ומלכות בשם בברכה טוב יום או

שנתן אמ"ה בא"י ואומר יחד כוללן בשבת טוב יום חל ואם
וימים ולברית לאות באהבה ישראל לעמו למנוחה שבתות
מקדש בא"י הזה פלוני חג יום את ולשמחה לששון טובים

והזמנים: וישראל השבת

Ëשכיון והמטיב הטוב ברכת שהתחיל קודם כשנזכר זה וכל
קודם ירושלים בונה סיום אחר מיד היום קדושת שמזכיר
ברוך סיום קודם הזכיר כאלו זה הרי שלאחריה בברכה שפתח
סיום נקרא לא שלאחריה בברכה פתח שלא שכל ירושלים בונה

קי"ד בסימן שנתבאר כמו אותו שמחזירים דברים לענין ברכה
כיון ברכה בלא לבדה בהזכרה די ירושלים בונה שבתוך אלא
צריך החתימה אחר כשמזכיר כן שאין מה הברכה בתוך שמזכיר
הסמוכה ברכה שאינה מפני במלכות וגם בשם בברכה להזכיר
כשטעה. באקראי אלא לעולם לה וסמוכה קבועה שאינה לחברתה

אלא אמר לא אפילו והמטיב הטוב שהתחיל אחר נזכר אם אבל
שלא שהיא כאן בהזכרה תקנה לו אין בלבד ברוך תיבת
ברכת של ברכות שג' המזון ברכת לראש לחזור וצריך במקומה

אחת. כברכה חשובות המזון

ברכת לראש חוזר אותו שמחזירים טעות בה שטעה מקום ובכל
בפני ברכה היא סופרים מדברי שהיא רביעית ברכה אבל המזון
לראשה: אלא חוזר אינו אותו שמחזירים טעות בה טעה ואם עצמה

Èשל בחולו אבל רגלים שלש של טוב ויום בשבת זה וכל
שהתחיל עד נזכר לא אם השנה וראש חודש וראש מועד
אלו בימים המזון שברכת מפני חוזר אינו והמטיב הטוב ברכת
יתענה שלא כדי בהם וכיוצא פירות אוכל רוצה שאם רשות היא
עיקר דבריהם שאין ואף להתענות אפי' מתירין יש השנה ובראש
לבטלה ברכה לספק לכנוס שלא לדבריהם לחוש יש מקום מכל

לראש. יחזור אם

חייב שהוא רגלים שלש של טובים וימים בשבתות משא"כ
וקראת נאמר שבשבת המזון ברכת עליו שמברכין פת לאכול
ושמחה עונג ואין בחגך ושמחת נאמר טוב וביום עונג לשבת
עיקר הוא שהלחם סעודה) עליו (שקובעים לחם אכילת בלא
שאין לחמים (ומיני הלחם שם על נקרא סעודה שכל הסעודה
קביעות כשיעור מהם לאכול צריך סעודה עליהם קובעין

קס"ח. בסי' כמ"ש המזון ברכת לברך חייב הוא ואז סעודה)

בראש והמטיב הטוב ברכת שהתחיל קודם נזכר אם מקום ומכל
ראשי שנתן העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך אומר חודש
בא"י חותם הוא אם הוא וספק לזכרון ישראל לעמו חדשים
ולא להקל ברכה וספק לאו אם חדשים וראשי ישראל מקדש
יעלה אמר לא אם חוזר אינו שבתפלה בלילה ואפילו יחתום
שלאחריה ברכה שהתחיל קודם שנזכר אע"פ בעבודה ויבא
שבתפלה לפי וכו' שנתן אמ"ה בא"י לומר צריך המזון בברכת
לחזור הצריכוהו לא מודים שהתחיל עד נזכר שלא שאף כיון
שאין לפי חכמים שתקנו במקום חודש ראש של להזכיר לעבודה
למודים עבודה בין ג"כ להזכיר לו אין בלילה החדש מקדשין
בונה שחתם אחר המזון בברכת אבל בתפלה הפסק משום
אם להפסק לחוש ואין תורה של המזון ברכת נסתיימה ירושלים
שאין ואף והמטיב הטוב שיתחיל קודם כו' נתן אשר יברך
זו מקום מכל בלילה חודש ראש הזכרת משום אותו מחזירים
שאין במקום להוסיף שתקנו ברכה הוספת אלא חזרה אינה
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קמז    

 
גבוה שהילוך שאפשר מפני לאו או טפחים מי' למעלה תחומין
על טפחים ד' בו שיש עמוד אבל הילוך נקרא אינו טפחים י'
גמור שהילוך ספק בו אין הליכתו תשמיש שנוח כיון טפחים ד'
מגוף הוא כאלו העמוד את שרואין בארץ כמהלך זה והרי הוא
טפחים מד' פחות אבל עמוד כמו ובולטת כאן עבה שהיא הארץ

ספק. בו ויש באויר כמהלך זה הרי בו להלך נוח שאינו כיון
ספינה וכן טפחים מי' למעלה שם ע"י בקפיצה המהלך וכן
לקפיצה דומה המים מקרקעית טפחים מי' למעלה ההולכת
אדם שנח כמו הארץ על בהליכתה נחה שאינה כיון באויר

ברגליו. ההולך

•
    

וי"א‰ בקשה לשון שהוא בשב"א הרי"ש רעינו אומרים יש
רועי. ה' שם על התואר שם שהוא בחולם רוענו

לשון שהוא הזיי"ן במלאפו"ם אומרים הכל לדברי זוננו אבל
התואר: בשם זוננו בחול"ם ולא ישענו אלהי שובנו כמו בקשה

Âלהזכיר צריך חודש וראש מועד של וחולו טוב ויום בשבת
קדושה בו יש חודש ראש שגם המזון בברכת היום קדושת
והחליצנו רצה בשבת ההזכרה ונוסח מוסף קרבן בו יש שהרי

ויבא. יעלה חודש ובראש מועד של ובחולו טוב וביום וכו'

ירושלים בונה בברכת קבעוה רחמים בקשת היא שההזכרה ולפי
הנסים על כמו הארץ בברכת ולא רחמים בקשת ג"כ שהיא
יצא לא הארץ בברכת הזכיר ואם הודאה שהיא ופורים בחנוכה

ירושלים. בבונה ולהזכיר לחזור וצריך חובתו ידי

בשבת חודש ראש או מועד של חולו או טוב יום חל ואם
תדיר שהשבת מפני ויבא יעלה ואח"כ רצה תחלה אומרים

מהם. ומקודש

ברצה חודש ראש או מועד של חולו או טוב יום של מזכיר ואינו
שבתפלה האומרים לדברי אף ויבא ביעלה שבת של ולא והחליצנו

לפי ויבא ביעלה שבת של עניןמזכיר עדיין נסתיים לא שבתפלה
אבל שבת בשל לחתום עתיד שהרי ויבא יעלה קודם שבת של

והחליצנו: ברצה שבת של ענין נסתיים כבר המזון בברכת

Êבונה ברכת שחתם אחר ונזכר שבת של הזכיר ולא טעה
ברוך אומר והמטיב הטוב ברכת שהתחיל קודם ירושלים
ישראל לעמו למנוחה שבתות שנתן העולם מלך אלהינו ה' אתה

השבת: מקדש ה' אתה ברוך ולברית לאות באהבה

Áאשר אמ"ה בא"י אומר טוב יום של הזכיר ולא טעה ואם
חג יום את ולשמחה לששון ישראל לעמו טובים ימים נתן

והזמנים. ישראל מקדש בא"י הזה פלוני

המזון ברכת לראש לחזור צריך זו ברכה נוסח יודע שאינו ומי
הפתיחה יודע אם אך שעיות מה לתקן יודע שאינו כיון
לראש לחזור א"צ כראוי הנוסח שאר יודע שאינו אף והחתימה
שבת להזכיר שהוא הברכה עיקר אומר שהוא כיון זה בשביל
בחתימה. לבד ובשם בפתיחה ומלכות בשם בברכה טוב יום או

שנתן אמ"ה בא"י ואומר יחד כוללן בשבת טוב יום חל ואם
וימים ולברית לאות באהבה ישראל לעמו למנוחה שבתות
מקדש בא"י הזה פלוני חג יום את ולשמחה לששון טובים

והזמנים: וישראל השבת

Ëשכיון והמטיב הטוב ברכת שהתחיל קודם כשנזכר זה וכל
קודם ירושלים בונה סיום אחר מיד היום קדושת שמזכיר
ברוך סיום קודם הזכיר כאלו זה הרי שלאחריה בברכה שפתח
סיום נקרא לא שלאחריה בברכה פתח שלא שכל ירושלים בונה

קי"ד בסימן שנתבאר כמו אותו שמחזירים דברים לענין ברכה
כיון ברכה בלא לבדה בהזכרה די ירושלים בונה שבתוך אלא
צריך החתימה אחר כשמזכיר כן שאין מה הברכה בתוך שמזכיר
הסמוכה ברכה שאינה מפני במלכות וגם בשם בברכה להזכיר
כשטעה. באקראי אלא לעולם לה וסמוכה קבועה שאינה לחברתה

אלא אמר לא אפילו והמטיב הטוב שהתחיל אחר נזכר אם אבל
שלא שהיא כאן בהזכרה תקנה לו אין בלבד ברוך תיבת
ברכת של ברכות שג' המזון ברכת לראש לחזור וצריך במקומה

אחת. כברכה חשובות המזון

ברכת לראש חוזר אותו שמחזירים טעות בה שטעה מקום ובכל
בפני ברכה היא סופרים מדברי שהיא רביעית ברכה אבל המזון
לראשה: אלא חוזר אינו אותו שמחזירים טעות בה טעה ואם עצמה

Èשל בחולו אבל רגלים שלש של טוב ויום בשבת זה וכל
שהתחיל עד נזכר לא אם השנה וראש חודש וראש מועד
אלו בימים המזון שברכת מפני חוזר אינו והמטיב הטוב ברכת
יתענה שלא כדי בהם וכיוצא פירות אוכל רוצה שאם רשות היא
עיקר דבריהם שאין ואף להתענות אפי' מתירין יש השנה ובראש
לבטלה ברכה לספק לכנוס שלא לדבריהם לחוש יש מקום מכל

לראש. יחזור אם

חייב שהוא רגלים שלש של טובים וימים בשבתות משא"כ
וקראת נאמר שבשבת המזון ברכת עליו שמברכין פת לאכול
ושמחה עונג ואין בחגך ושמחת נאמר טוב וביום עונג לשבת
עיקר הוא שהלחם סעודה) עליו (שקובעים לחם אכילת בלא
שאין לחמים (ומיני הלחם שם על נקרא סעודה שכל הסעודה
קביעות כשיעור מהם לאכול צריך סעודה עליהם קובעין

קס"ח. בסי' כמ"ש המזון ברכת לברך חייב הוא ואז סעודה)

בראש והמטיב הטוב ברכת שהתחיל קודם נזכר אם מקום ומכל
ראשי שנתן העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך אומר חודש
בא"י חותם הוא אם הוא וספק לזכרון ישראל לעמו חדשים
ולא להקל ברכה וספק לאו אם חדשים וראשי ישראל מקדש
יעלה אמר לא אם חוזר אינו שבתפלה בלילה ואפילו יחתום
שלאחריה ברכה שהתחיל קודם שנזכר אע"פ בעבודה ויבא
שבתפלה לפי וכו' שנתן אמ"ה בא"י לומר צריך המזון בברכת
לחזור הצריכוהו לא מודים שהתחיל עד נזכר שלא שאף כיון
שאין לפי חכמים שתקנו במקום חודש ראש של להזכיר לעבודה
למודים עבודה בין ג"כ להזכיר לו אין בלילה החדש מקדשין
בונה שחתם אחר המזון בברכת אבל בתפלה הפסק משום
אם להפסק לחוש ואין תורה של המזון ברכת נסתיימה ירושלים
שאין ואף והמטיב הטוב שיתחיל קודם כו' נתן אשר יברך
זו מקום מכל בלילה חודש ראש הזכרת משום אותו מחזירים
שאין במקום להוסיף שתקנו ברכה הוספת אלא חזרה אינה
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קמח   

‡Èנתן אשר אמ"ה בא"י אומר מועד של בחולו מועדיםוכן
חותם. ואינו הזה פלוני חג את ולשמחה לששון ישראל לעמו

לעמו טובים ימים נתן אשר אמ"ה בא"י אומר השנה ובראש
לששון אומר ואינו חותם ואינו הזה הזכרון יום את ישראל

ולשמחה.

ימים נתן אשר אמ"ה בא"י אומר הכיפורים ביום שאכל וחולה
ואם חותם ואינו הזה הכיפורים יום את ישראל לעמו קדושים
אין שהרי חוזר אינו והמטיב הטוב ברכת שהתחיל עד נזכר לא

חליו. מחמת אלא היום קדושת מחמת לו חובה המזון ברכת

ויום בשבת כמו חותם הכפורים ויום השנה שבראש אומרים ויש
ולא הזכרון ויום ישראל מקדש בא"י אומר השנה בראש טוב
קודם לעד וקיים אמת ודברך יאמר ולא הארץ כל על מלך
אינה זו ברכה שהרי ובקידוש בהפטורה שאומר כמו החתימה
שביעלה בעלמא הזכרה במקום אלא היום קדושת משום חובה
הכפורים. ויום ישראל מקדש בא"י אומר הכפורים וביום ויבא

החתימה מונע זה אין להם חובה המזון ברכת שאין פי על (ואף
החתימה מנעו ולא שנתבאר מטעם הפתיחה מונע שאינו כמו
עשיית לאסור קדושה בו שאין שכיון מפני אלא חודש בראש
נוהגות אינן קדש מקרא בכל הנוהגות מצות שאר וכן מלאכה
מקדש בו לחתום שאין לומר יש בלבד מוסף קרבן אלא בו
בברכת אבל בלבד מוסף בתפלת אלא חדשים וראשי ישראל
השנה בראש משא"כ תפלות בשאר כמו לבד בהזכרתו די המזון
בהן חותמין התפלות ובכל קדש מקראי שהם הכיפורים ויום

המזון. בברכת כן גם חותם מקדש

חובה שאין פי על אף שחותם שבת של ד' או ג' בסעודה ואצ"ל
שיתבאר. כמו פת לאכול

סברא על הסומך להקל ברכות שספק פי על אף הלכה ולענין
לחתום אומרים יש חודש בראש שאף הפסיד לא וחותם אחרונה
לשנותה אין הסתם שמן לפי להקל ברכות ספק אומרים ואין

טוב. ויום מבשבת

טוב יום משאר לשנותה שאין מודים שהכל י"ל השנה ובראש
מקצתה ופעם כולה פעם לומר אחת בברכה חכמים חלקו שלא
סמוכה שהיא אע"פ בברוך הקידוש ברכת פותחת זה שמטעם
שיושב כגון היין על לברך א"צ שלפעמים לפי היין לברכת
בברכה הקידוש לפתוח לעולם הצריכו לכך יום מבעוד בסעודה
אותה מברך אינו חודש בראש אבל אחת בברכה לחלק שלא
ראשי נתן אשר פותח שהרי טוב ויום בשבת שמברך ברכה

טוב ימים נתן אשר שפותח השנה בראש משא"כ כו' יםחדשים
שנתבאר כמו כלל מעכב אינו הנוסח ושאר טוב יום כבשאר וכו'
טוב ויום שבת של ד' או ג' בסעודה ואצ"ל [ח'] בסעיף למעלה

ראשונות). שבסעודות ממש נוסח באותו שפותח

של כלל מזכיר אינו הכיפורים ביום שאכל שחולה אומרים ויש
בסי' שיתבאר כמו לכתחלה אפילו המזון בברכת כיפור יום
ולא לבטלה ברכה לספק לכנוס שלא לדבריהם לחוש ויש תרי"ח

ויבא: יעלה לומר שכח אם כו' נתן אשר ברכת כלל יברך

והטועה בשבת המזון ברכת ודיני ג' ברכה נוסח קפח, סימן א חלק

הֿיא סעיפים המזון בברכת
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לעיל למבואר יותר עמוק טעם יבאר זה [בפרק

השדוקא ידי (והחשך"על הבהמית הנפש של רבים"" "מים

" לאהבה באים הפרנסה) טרדות מאדךשל שהיא"בכל ,

ממש" גבול ."בלי

ובהקדם:

בא האור שיתרון הטעם הקודם, בפרק הביאור לפי

של במצב שרוי שהאדם ידי שעל לפי - הוא החשך מן

" גדולחשך, בכח נפשו ממנותגדל יבאלצאת כן ועל ,

. . ממש ועצמותו במהותו לעלות יותר גדולה לתשוקה

גמורים דצדיקים רבה מאהבה ."יותר

" זה, לפי האוראמנם, (לאיתרון בא עצמומן" ,החשך

ידי על רקהיציאהאלא) הוא עצמו והחשך החשך, מן

בעלמא .גרמא האור ליתרון

" הלשון משמעות האורואילו היאהחשךמןיתרון "

(לא בא האור אלאהיציאהמחמתשיתרון החשך, מן

ו) עצמומתוך החשך .מן

האלקית שהנפש בלבד זו לא בעניננו: גם וכך

לה' להתדבק עצום וצמאון עצומה באהבה מתעוררת

רצונה אלאלצאתמפני הבהמית, הנפש של החשך מן

מזו, עצמהיתירה הבהמית באהשמהנפש עצמו) (החשך

" האלקית.אורתוספת להנפש "

הכיצד?

להלן: המבואר הענין נקודת זוהי אלא,

הברואים בכל שקיימים והכוחות הנפשות כל כידוע,

למטה יורדים שמשם עליונים, בעולמות שרשם שבעולם

בעולמות למעלה, הבהמית הנפש ושורש הזה, לעולם

הוא יותרעליונים, (אלאגבוה האלקית הנפש משורש

עד ביותר יורדת הבהמית הנפש למטה, שבירידתן

נשארת האלקית הנפש ואילו דקליפה, נפש שנעשית

" שהיא ממעלבמהותה אלקה )."חלק

חז בדברי הפירוש עומק ""[וזהו מאדל זה(טוב)

המות כי"מלאך יותרשורש, גבוה הוא הבהמית הנפש

האלקית]. הנפש משורש
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הבהמית הנפש את להפוך מצליחים כאשר ולפיכך,

רז במאמר הפנימי [וכפירוש ""לקדושה -ל לבבך בכל

יצריך את"בשני יאהב הוא שגם הרע, היצר את להפוך ,

שהוא הבהמית הנפש של העליון שרשה בה מתגלה - ה']

ו עצמה. האלקית הנפש משורש יותר אור"נעלה "יתרון

מוליד עצמו) החשך מ(שורש) (הבא בלתיזה אהבה

לאלקות.מוגבלת

ומבאר:] שהולך וזהו

      
     

הבהמית הנפש חשך ידי על שדוקא לכך הטעם
מאד גבוהה למדריגה להגיע יכולים המות") ("מלאך

בבחינת ה', מאדךבאהבת הנפשבכל ששורש לפי -
יותר גבוה הוא העליונים בעולמות למעלה הבהמית

האלקית. הנפש משורש

      בארץ]
אדום]       

 
אשר המלכים "ואלה בכתוב הפנימי התוכן זהו

אדום בארץ ישראל":לפנימלכו לבני מלך מלך

שמהקליפה, הבהמית הנפש על קאי "אדום"
עלמלכי" קאי אדום ו"מלךשורש" הבהמית, הנפש
ישראלל והכתובבני האלקית. הנפש שורש הוא "

אדום בארץ מלכו אשר המלכים מלךלפני"ואלה מלך
הנפש (שורש אדום שלמלכי מלמדנו, ישראל" לבני

ב קדימה יש המלכיםמדריגהובמעלההבהמית) על
האלקית). הנפש (שורש ישראל לבני מלכו אשר

        
   

היא האלקית הנפש הזה בעולם שלמטה וזה
נפש היא האלקית שהנפש - הבהמית מהנפש למעלה
היא הבהמית הנפש ואילו ממעל", אלקה "חלק קדושה,
שהנפש לפי הוא - בתכלית הקדושה והיפך מהקליפה
עד ומקורה, משרשה מאד ו"נפלה" ירדה הבהמית

מטה,ל ההעלם,מטה בתכלית הוא שלה שהאור באופן
"וימלוךו אדום) (במלכי נאמר זה "מיתה"וימתעל כי ,"

נקראת זו [ונפילה למטה ו"נפילה" ל"ירידה" כינוי היא
הכלים"]. "שבירת בשם האריז"ל בכתבי

      


בעולמותשורשאבל למעלה הבהמית הנפש
מ יותר הרבה גבוה הוא הנפששורשהעליונים

כנ"ל. האלקית,

        
 

ש משורשהיות יותר גבוה הבהמית שורשהנפש

שהנפש אף - למטה בירידתה גם לכן, האלקית, הנפש
מהנפשנפלההבהמית הרבה נמוכה והיא מטה, למטה

הנפש מכח כח יותר מסוים) (במובן בה יש - האלקית
האלקית הנפש על להתגבר בכוחה ולכן האלקית,

רח"ל. האדם את ולהחטיא

      
 

הוא למעלה הבהמית הנפש שורש ועוד: זאת
-מלכיב" באלקות נעלית מדריגה שהיא אדום",

והתנשאותבחינת "התנשאות"מלוכה [והיא שלמעלה
שורש של ("מלכים") מה"התנשאות" יותר עליונה
כח הבהמית לנפש יש ולפיכך האלקית], הנפש

האלקית. הנפש על התנשאות

[זה [מטעם     
     

    

       
  

ועוד: זאת

משורש יותר גבוה הבהמית הנפש ששרש כשם
הגשמיים, הדברים כל שורש גם כך האלקית, הנפש
יותר גבוה חי, צומח דומם בחינת הם שבכללות

האדם. נפש משורש

ומאכלו מזונו לקבל צריך שהאדם לכך הטעם וזהו
מבע מתקיים הוא (כמושמהם ודומם צומח חיים לי

לאדם כלל צריכים אינם המאכלים ולאידך, כו'), מים
גבוה שהוא שרשם מעלת מצד והיינו קיומם, לצורך

האדם. משורש יותר
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קמט    

הבהמית הנפש את להפוך מצליחים כאשר ולפיכך,

רז במאמר הפנימי [וכפירוש ""לקדושה -ל לבבך בכל

יצריך את"בשני יאהב הוא שגם הרע, היצר את להפוך ,

שהוא הבהמית הנפש של העליון שרשה בה מתגלה - ה']

ו עצמה. האלקית הנפש משורש יותר אור"נעלה "יתרון

מוליד עצמו) החשך מ(שורש) (הבא בלתיזה אהבה

לאלקות.מוגבלת

ומבאר:] שהולך וזהו

      
     

הבהמית הנפש חשך ידי על שדוקא לכך הטעם
מאד גבוהה למדריגה להגיע יכולים המות") ("מלאך

בבחינת ה', מאדךבאהבת הנפשבכל ששורש לפי -
יותר גבוה הוא העליונים בעולמות למעלה הבהמית

האלקית. הנפש משורש

      בארץ]
אדום]       

 
אשר המלכים "ואלה בכתוב הפנימי התוכן זהו

אדום בארץ ישראל":לפנימלכו לבני מלך מלך

שמהקליפה, הבהמית הנפש על קאי "אדום"
עלמלכי" קאי אדום ו"מלךשורש" הבהמית, הנפש
ישראלל והכתובבני האלקית. הנפש שורש הוא "

אדום בארץ מלכו אשר המלכים מלךלפני"ואלה מלך
הנפש (שורש אדום שלמלכי מלמדנו, ישראל" לבני

ב קדימה יש המלכיםמדריגהובמעלההבהמית) על
האלקית). הנפש (שורש ישראל לבני מלכו אשר

        
   

היא האלקית הנפש הזה בעולם שלמטה וזה
נפש היא האלקית שהנפש - הבהמית מהנפש למעלה
היא הבהמית הנפש ואילו ממעל", אלקה "חלק קדושה,
שהנפש לפי הוא - בתכלית הקדושה והיפך מהקליפה
עד ומקורה, משרשה מאד ו"נפלה" ירדה הבהמית

מטה,ל ההעלם,מטה בתכלית הוא שלה שהאור באופן
"וימלוךו אדום) (במלכי נאמר זה "מיתה"וימתעל כי ,"

נקראת זו [ונפילה למטה ו"נפילה" ל"ירידה" כינוי היא
הכלים"]. "שבירת בשם האריז"ל בכתבי

      


בעולמותשורשאבל למעלה הבהמית הנפש
מ יותר הרבה גבוה הוא הנפששורשהעליונים

כנ"ל. האלקית,

        
 

ש משורשהיות יותר גבוה הבהמית שורשהנפש

שהנפש אף - למטה בירידתה גם לכן, האלקית, הנפש
מהנפשנפלההבהמית הרבה נמוכה והיא מטה, למטה

הנפש מכח כח יותר מסוים) (במובן בה יש - האלקית
האלקית הנפש על להתגבר בכוחה ולכן האלקית,

רח"ל. האדם את ולהחטיא

      
 

הוא למעלה הבהמית הנפש שורש ועוד: זאת
-מלכיב" באלקות נעלית מדריגה שהיא אדום",

והתנשאותבחינת "התנשאות"מלוכה [והיא שלמעלה
שורש של ("מלכים") מה"התנשאות" יותר עליונה
כח הבהמית לנפש יש ולפיכך האלקית], הנפש

האלקית. הנפש על התנשאות

[זה [מטעם     
     

    

       
  

ועוד: זאת

משורש יותר גבוה הבהמית הנפש ששרש כשם
הגשמיים, הדברים כל שורש גם כך האלקית, הנפש
יותר גבוה חי, צומח דומם בחינת הם שבכללות

האדם. נפש משורש

ומאכלו מזונו לקבל צריך שהאדם לכך הטעם וזהו
מבע מתקיים הוא (כמושמהם ודומם צומח חיים לי

לאדם כלל צריכים אינם המאכלים ולאידך, כו'), מים
גבוה שהוא שרשם מעלת מצד והיינו קיומם, לצורך

האדם. משורש יותר
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קנ   

       
 

הדברים כל ושורש הבהמית הנפש ששורש היות
על לכן, האלקית, הנפש משורש יותר גבוה הגשמיים
הבהמית בנפש האלקית הנפש התלבשות ידי
בטרדות הזה עולם של רבים" ב"מים והתעסקותה
האלקית הנפש גשמיים, בענינים הפרנסה ומחשבות
בלי מאדך", "בכל דאהבה זו גדולה עלי' לידי באה
ממדריגת יותר גבוהה מדריגה שהיא ממש, גבול
רק נהנית (שהיתה הגוף לתוך שירדה טרם הנשמה

מוגבלת).מזיו הארה שהיא השכינה,

מעלת מחמת היא זו רבים"שורשועלי' ה"מים
במדריגה שהוא גשמיים, בענינים הפרנסה דטרדות
האלקית). הנפש משורש (למעלה באלקות מאד גבוהה

באדם מתגלה כאשר הבהמיתשורשולפיכך, הנפש
בלתישורשו אהבה באדם נולדת רבים", ה"מים

יתברך. אליו מוגבלת

הבהמית הנפש של הגבוה השורש מתגלה [וכיצד

הגשמיים? והדברים

ממשיך:] זה על -

      

      
מתגלה הבהמית הנפש של והנעלה הגבוה השורש
ו"אתהפכא "אתכפיא" של עבודה ידי על באדם
את "כופה" האלקית שהנפש היינו לנהורא", חשוכא
ידי ועל לאור, מחושך אותה ומהפכת הבהמית הנפש

המוסתר הנעלה והאור השורש מתגלה החשךבתוךזה
הבא אור "יתרון והוא עצמו, הבהמית) מן(הנפש

בה' להידבק זוכה האלקית הנפש ואז (עצמו)", החשך
מאדך". "בכל לבחינת עד ביותר, הגבוהה במדריגה

      
       

      
של מטהשורשהאור למטה נפל הבהמית הנפש

וימת", "וימלוך נאמר זה ועל חשך), שנעשה (עד
את שמהפך עד הרע את כופה שהאדם ידי ועל כנ"ל;
הנפש שורש את מגלה הוא הרי לטוב, הבהמית הנפש

החשך". מתוך האור "יתרון ופועל הבהמית

שתמורת היינו המתים", "תחיית נקרא זה וענין
חוזרוימת"וימלוך - האור) והעלם (נפילת אתומחי'"

גילוי. לידי והנעלה הגבוה השורש את ומביא האור,
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כנחל(יא) הורידי ציון בת חומת מ"ש יובן זה
ציון בת חומת דוקא למה להבין ויש דמעה
בענין ידוע הנה אך עצמה ציון בת ולא כנחל דמעה תוריד
המצויינת ציון בת ונק' קומתה בכל כנ"י שהוא ציון בת
אוי"ר ומדות דחו"ב במוחין הוי' בשם ודבוק' שקשורה
בחי' הנה הן ציון בת חומת אבל כנ"ל ותענוג ורצון
נק' ע"כ כנ"ל ממש בעצמות ששרשן דמו"ד האותיות
סביב העיר כל את המקפת החומה עד"מ כמו חומה
אבנים ה' כמ"ש אבנים נק' דהאותיות בס"י וידוע כעיגול
וה"ז צרופי' ק"ך בונות אותיות ה' פי' בתים ק"ך בונות
ויש בו שידורו והיכל בית לבנין שמסדרים אבנים עד"מ
לחומת שעושין האבני' אבל מושב עיר נק' א' לכל מדור
ביניהם חלל בלי זע"ז מניחין אלא בית בנין נק' אינו העיר
וכך כו' העיר לשמור החומה על למעלה שעולה רק כלל
כללי מקיף שנקרא עצמן מצד מו"ד אותיות ענין הוא

יחד ומדות וחו"ב ורצון התענוג מן הנפש כחות כל להקיף
כבנין מסודרים בצרופי' נעשים שהן מו"ד אותיות כי כו'
המח' אותיות כלי כמו לאו"פ כלי בחי' זהו בתוכן להיכל
עצמן מצד מו"ד אותיות אבל ומדות לרצון או השכל לאור
אבנים כמשל זהו ממש דומם שנק' ומדות ורצון שכל בלא
המו"ד והן וסיבוב בעיגול מקיף שנק' לחומה שעושין
יחד הנפש כחות כל המקיפים הנפש מעצם שנובעים
כמו במדות גם פרטי כח בכל שמתלבשים רק בהשוואה
חומת דמעה כנחל הורידי וזהו וד"ל כו' לבו הרהורי פרטי
ומדות במוחין כנ"י פרצוף קומת שכל שאע"פ דוקא ב"צ
אין עכ"ז כו' ותו"מ בתפלתם גמור בתקון לה' עולין אוי"ר
נשמתם על המקיפים המו"ד לכל עדיין ועלי' תיקון
הן המה לה' שלא המו"ד בטומא' נטמאה מאשר האלקי'
בגו האדם ימי כל בטלי' מו"ד ורבוי פרנסה בעסק ףבהיתר

תחת שנפלו מו"ד כך לעיר המקפת חומה כמו שזהו
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בפרט נשמה לכל מקפת חומה בחי' נעשים ק"נ ממשלת
שהן כו' בפח האחוזות כציפרים (וז"ש לעלות תוכל לבלתי
נפשינו וכן כו' דק"נ יוקשים בפח ונלכדים שנופלים נשמות
(וזהו כו') נדחך יהי' אם ע"פ במ"א וכמ"ש כו' כציפור
מעבירה שקשין עבירה הרהורי על שא' הטעם אמיתית
אבל בגיהנם מטומאתם ותזדכך תטהר עצמה דעבירה
לבושים ונק' תטהר לא לנפש מקיף שהוא העבירה הרהורי
בלכתה לנשמה ומקיף שמלפף כו' מלפפתו שא' זהו צואים
טובים מו"ד ולהיפך דוקא דינור בנהר רק הגוף מחומר
וכמו דכיא לבושי לנשמה ילביש המעשה לבוש ובפרט
שעשה תו"מ שהן יאספך ה' כבוד צדקיך לפניך והלך
לזככן למו"ד מגיע החכמ' אור שאין מפני וכ"ז בעוה"ז)
בדמע' כ"א תיקון להם אין ע"כ כנ"ל לקדושה ולהפכן
דמים בכי' ע"י העליונים רבים רחמי' לעורר שהוא דוקא
ישארו שלא מלכא קדם למהוי בעינן אנן בוכין תחתונים

ואמר כנ"י על כמתאונן הנביא ע"כ כו' הפירוד בעולם
בדמעה בכי' שע"י דוקא ב"צ חומת דמעה כנחל הורידי
דקדושה עליונים מקיפים שהן העליונים ר"ר יומשך
מתהפכים להיות דק"נ למו"ד להעלות דוקא שבכחם
זה שאין ומפני כו' היחוד אל הפירוד מן דקדושה לאותיות
עיר יש שבקדושה וכידוע דוקא דר"ר המקיפים [בכח אלא
כו' אלקינו בעיר כשהוא גדול הוא אימתי וכמ"ש וחומה
ומדות במוחין או"כ בחי' והוא מושב עיר ויכוננו וז"ש
ה' כמו שונים מכלים בכלים ובתו"מ דקדושה דאוי"ר
המקיף דקדושה חומה בחי' ג"כ ויש כנ"ל כו' אבנים
מו"ד אותיות והן א' בהשוואה דאלקינו העיר לכל וסובב
אש חומת לה אהי' ואני לע"ל נא' (וע"ז וד"ל כו' דקדושה
אותיות שהן מאבנים החומה דעכשיו כו' ולכבוד סביב
שומרים הפקדתי ירושלים חומותייך על א' שע"ז דתו"מ
העליונים): הרחמים ממקור אש חומת תהי' ולע"ל כו'
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הנביאיםז) לו שכינו התוארים ענין היטב יובן עתה
אשר פ"ד, לעיל לבאר שהתחלנו וחז"ל
רואים שאנו מה כל כי ואמרו בזה מאד נדחקו הפלסופים
יושב שנאמר כמו וית' ית' לבורא המדות מכנה שהכתוב
ל"ב (דברים בהבליהם כעסוני ד'), ב' (תלים ישחק בשמים
בעל שהוא אינו ס"ג) כ"ח (דברים וגו' ה' שש כאשר כ"א)
ו') ג' (מלאכי שניתי לא ה' אני אומר הוא הרי כי מדות
אלא משתנה, היה שמח ופעמים כועס פעמים הי' ואילו
ור"ל בנ"א, כלשון תורה דברה חכמים אמרו הכל על
ר"ל מאתנו הבאות לפעולות דומות פעולות פועל שהוא
מטעם נפשיות תכונות בעל ית' שהוא לא נפשיות מתנועות
הוא דברים שני הוא מדה בעל שהוא מי שכל ועוד הנ"ל

ובל לאוהמדה, וזה המקרה, ונשוא המקרה נושא שונם
דחקם הביאם אנה עד ראה כנ"ל. א' שהוא ית' בבורא יתכן
נדחקו בטוב עצמותו הם שהמדות כוונתם לפי ובאמת
כמש"ל, והשינוי הריבוי להסיר נתחייבנו ית' שבו מפני
האלו המדות באמת שנמצאו אלא כן אינו באמת אבל
אלא דאצילות, ספירות העשר והן ית' באלקותו למעלה
רב עילוי מהם ונעלים שבאדם המדות ממהות שאינן
עפר ואנכי ע"פ ז"ל הה"מ בשם ט"ו) (סי' באגה"ק וכמ"ש
מהות הם עכ"ז אבל פ"ז, וכמ"ש כ"ז) י"ח (בראשית ואפר
ישחק בשמים יושב מ"ש באמת כפשוטו ויתכן מדות
כ"א) ל"ב (דברים בהבליהם כעסוני או ד') ב' (תלים
להתפעל הגבורה מדת בחי' שהוא ה' אף וחרה וכמ"ש
להתפעל להיפוך או ולהענישו, המורד על ודין בכעס

אלקיי' מדות והמה לו, להטיב הצדיק על האהבה במדת
לפי ריבוי ולא ית' בו שינוי מחייב זה אין ואעפ"כ ממש,
מהותו אינן אלקות שנק' שעם לעיל הקדמנו שכבר
וזיו אור בבחי' ממנו ונמשכו שנאצלו אלא ממש ועצמותו
על העולמות להנהיג כדי הנ"ל צמצום ע"י זאת וגם דזיו
אלהית הארה שהיא עם אלקות הארת שנתצמצם ואחר ידן
יתכן הצמצום גודל לפי מ"מ אותה המאיר הוא ית' והוא
במהותו אבל וכעס שחוק וגבורה בחסד ההתפעלות
אמנם כנ"ל, שניתי לא ה' אני אומר הוא ית' ועצמותו
ה', אף וחרה ה', שש כאשר שאומר הל' קשה לכאורה
לא לעולם כי הכועס או השש הוא ממש שמהו"ע משמע
שזהו הענין אך ממש, מהו"ע על אלא השמות מן שם יקרא
פ"ו כמש"ל הנ"ל במדות העצמות אור התלבשות מצד
המורד של אתעדל"ת ע"י הגבורה מדת בהתעוררות ולכן
של המדה ויחי' יפעול הוא שבמדה העצמות אור גם הרי
וחרה לומר יתכן הרי א"כ החוטא להעניש והכעס הגבורה
באמתת קנוי אינו ההתפעלות שזו אלא ממש, הוי' אף
בהכלי המים וכמשל כן שנראה רק העצמות באור
קנוי השינוי אין ומ"מ כן ומראי' הכלי גוון לפי שמשתני'
דהארה ההארה מן שלמעלה ממש במהו"ע ואמנם בהם.
הנ"ל הצמצום מן למעלה והוא שבכלים עצמות הנק' הנ"ל
כל ועד"ז כנ"ל נמצאת אינה הנראית זו התפעלות גם
הכל ונורא וגבור וחסיד ומבין חכם שנק' מה התוארים
והבינה החכמה במדות העצמות אור התלבשות מצד
על חכם נק' בחכמה שבהתלבשותו כו' והגבורה והחסד
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קני    

בפרט נשמה לכל מקפת חומה בחי' נעשים ק"נ ממשלת
שהן כו' בפח האחוזות כציפרים (וז"ש לעלות תוכל לבלתי
נפשינו וכן כו' דק"נ יוקשים בפח ונלכדים שנופלים נשמות
(וזהו כו') נדחך יהי' אם ע"פ במ"א וכמ"ש כו' כציפור
מעבירה שקשין עבירה הרהורי על שא' הטעם אמיתית
אבל בגיהנם מטומאתם ותזדכך תטהר עצמה דעבירה
לבושים ונק' תטהר לא לנפש מקיף שהוא העבירה הרהורי
בלכתה לנשמה ומקיף שמלפף כו' מלפפתו שא' זהו צואים
טובים מו"ד ולהיפך דוקא דינור בנהר רק הגוף מחומר
וכמו דכיא לבושי לנשמה ילביש המעשה לבוש ובפרט
שעשה תו"מ שהן יאספך ה' כבוד צדקיך לפניך והלך
לזככן למו"ד מגיע החכמ' אור שאין מפני וכ"ז בעוה"ז)
בדמע' כ"א תיקון להם אין ע"כ כנ"ל לקדושה ולהפכן
דמים בכי' ע"י העליונים רבים רחמי' לעורר שהוא דוקא
ישארו שלא מלכא קדם למהוי בעינן אנן בוכין תחתונים

ואמר כנ"י על כמתאונן הנביא ע"כ כו' הפירוד בעולם
בדמעה בכי' שע"י דוקא ב"צ חומת דמעה כנחל הורידי
דקדושה עליונים מקיפים שהן העליונים ר"ר יומשך
מתהפכים להיות דק"נ למו"ד להעלות דוקא שבכחם
זה שאין ומפני כו' היחוד אל הפירוד מן דקדושה לאותיות
עיר יש שבקדושה וכידוע דוקא דר"ר המקיפים [בכח אלא
כו' אלקינו בעיר כשהוא גדול הוא אימתי וכמ"ש וחומה
ומדות במוחין או"כ בחי' והוא מושב עיר ויכוננו וז"ש
ה' כמו שונים מכלים בכלים ובתו"מ דקדושה דאוי"ר
המקיף דקדושה חומה בחי' ג"כ ויש כנ"ל כו' אבנים
מו"ד אותיות והן א' בהשוואה דאלקינו העיר לכל וסובב
אש חומת לה אהי' ואני לע"ל נא' (וע"ז וד"ל כו' דקדושה
אותיות שהן מאבנים החומה דעכשיו כו' ולכבוד סביב
שומרים הפקדתי ירושלים חומותייך על א' שע"ז דתו"מ
העליונים): הרחמים ממקור אש חומת תהי' ולע"ל כו'
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הנביאיםז) לו שכינו התוארים ענין היטב יובן עתה
אשר פ"ד, לעיל לבאר שהתחלנו וחז"ל
רואים שאנו מה כל כי ואמרו בזה מאד נדחקו הפלסופים
יושב שנאמר כמו וית' ית' לבורא המדות מכנה שהכתוב
ל"ב (דברים בהבליהם כעסוני ד'), ב' (תלים ישחק בשמים
בעל שהוא אינו ס"ג) כ"ח (דברים וגו' ה' שש כאשר כ"א)
ו') ג' (מלאכי שניתי לא ה' אני אומר הוא הרי כי מדות
אלא משתנה, היה שמח ופעמים כועס פעמים הי' ואילו
ור"ל בנ"א, כלשון תורה דברה חכמים אמרו הכל על
ר"ל מאתנו הבאות לפעולות דומות פעולות פועל שהוא
מטעם נפשיות תכונות בעל ית' שהוא לא נפשיות מתנועות
הוא דברים שני הוא מדה בעל שהוא מי שכל ועוד הנ"ל

ובל לאוהמדה, וזה המקרה, ונשוא המקרה נושא שונם
דחקם הביאם אנה עד ראה כנ"ל. א' שהוא ית' בבורא יתכן
נדחקו בטוב עצמותו הם שהמדות כוונתם לפי ובאמת
כמש"ל, והשינוי הריבוי להסיר נתחייבנו ית' שבו מפני
האלו המדות באמת שנמצאו אלא כן אינו באמת אבל
אלא דאצילות, ספירות העשר והן ית' באלקותו למעלה
רב עילוי מהם ונעלים שבאדם המדות ממהות שאינן
עפר ואנכי ע"פ ז"ל הה"מ בשם ט"ו) (סי' באגה"ק וכמ"ש
מהות הם עכ"ז אבל פ"ז, וכמ"ש כ"ז) י"ח (בראשית ואפר
ישחק בשמים יושב מ"ש באמת כפשוטו ויתכן מדות
כ"א) ל"ב (דברים בהבליהם כעסוני או ד') ב' (תלים
להתפעל הגבורה מדת בחי' שהוא ה' אף וחרה וכמ"ש
להתפעל להיפוך או ולהענישו, המורד על ודין בכעס

אלקיי' מדות והמה לו, להטיב הצדיק על האהבה במדת
לפי ריבוי ולא ית' בו שינוי מחייב זה אין ואעפ"כ ממש,
מהותו אינן אלקות שנק' שעם לעיל הקדמנו שכבר
וזיו אור בבחי' ממנו ונמשכו שנאצלו אלא ממש ועצמותו
על העולמות להנהיג כדי הנ"ל צמצום ע"י זאת וגם דזיו
אלהית הארה שהיא עם אלקות הארת שנתצמצם ואחר ידן
יתכן הצמצום גודל לפי מ"מ אותה המאיר הוא ית' והוא
במהותו אבל וכעס שחוק וגבורה בחסד ההתפעלות
אמנם כנ"ל, שניתי לא ה' אני אומר הוא ית' ועצמותו
ה', אף וחרה ה', שש כאשר שאומר הל' קשה לכאורה
לא לעולם כי הכועס או השש הוא ממש שמהו"ע משמע
שזהו הענין אך ממש, מהו"ע על אלא השמות מן שם יקרא
פ"ו כמש"ל הנ"ל במדות העצמות אור התלבשות מצד
המורד של אתעדל"ת ע"י הגבורה מדת בהתעוררות ולכן
של המדה ויחי' יפעול הוא שבמדה העצמות אור גם הרי
וחרה לומר יתכן הרי א"כ החוטא להעניש והכעס הגבורה
באמתת קנוי אינו ההתפעלות שזו אלא ממש, הוי' אף
בהכלי המים וכמשל כן שנראה רק העצמות באור
קנוי השינוי אין ומ"מ כן ומראי' הכלי גוון לפי שמשתני'
דהארה ההארה מן שלמעלה ממש במהו"ע ואמנם בהם.
הנ"ל הצמצום מן למעלה והוא שבכלים עצמות הנק' הנ"ל
כל ועד"ז כנ"ל נמצאת אינה הנראית זו התפעלות גם
הכל ונורא וגבור וחסיד ומבין חכם שנק' מה התוארים
והבינה החכמה במדות העצמות אור התלבשות מצד
על חכם נק' בחכמה שבהתלבשותו כו' והגבורה והחסד
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קנב   

העצמות אור ע"י אותה ומחי' זו חכמה מקור שהוא שם
ידי על מתחכם שהוא וגם וכו' בבינה מבין וכן כנ"ל
כו' החסד ע"י מתחסד וכן באבי"ע חכמה להאיר החכמה
מוצא אתה שם גדולתו מוצא שאתה במקום רז"ל וז"ש
להשפיל היא גדולה ענוה עצמה שהגדולה לפי ענוותנותו
אשר וז"ש כנ"ל, גדול נק' להיות רב צמצום ע"י כ"כ עצמו
אצלו בריאה נקראת היא שלו שהשמחה ושמחה ששון ברא
השמחה שענין לפי עצמותו היא ששמחתו באדם כמו ולא
שצמצם ע"י אלא כנ"ל בעצמותו יתכן לא התפעלות שהיא
בחי' יתכן זו ובהארה כנ"ל בעלמא ברשימו להאיר אורו
ק"ד (תלים במעשיו ה' ישמח כדכתיב השמחה התהוות
זאת השמחה מחמת ואזי מקום של רצונו כשעושים ל"א)
טוב כל להם ולהשפיע להם להטיב החסד ג"כ יבא
בחן בטובו כולו העולם את הזן כמ"ש ובגשמיות ברוחניות
עם דאצי' כלים בבחי' שהיא זו שמחה ובחי' כו' ובחסד
וזהו ליש מאין בריאה היא עצמותו לגבי מ"מ אלקית שהיא
הללו בכלים המתלבש העצמות אור גם ומ"מ כו' ברא אשר
במעשיו דאצי' הוי' ישמח וזהו השמחה התפעלות בו נראה
וכלים בבי"ע אורות נעשים דאצי' כלים מבחי' והנה וד"ל:
באמת כי והיינו אלהות ואינן ממש נבראים הם דבי"ע די"ס
מאחר מ"מ כנ"ל התפעלות בחי' שהם עם דאצילות המדות
מיני' לא כלל שבנבראים המדות בערך אינן אלהות שהם
הידוע והוא היודע שהוא הרמב"ם וכמ"ש מקצתי' ולא
על להכירו האדם בלב כח אין זה ודבר עצמה הדיעה והוא
אלהות שלהיותן דאצילות חב"ד בכלי שזהו ונת"ל בוריו
וכו' הדיעה והוא היודע שהוא חד וגרמוהי איהו הם א"כ
כמ"ש ורחמנות וגבורה בחסד כמו מדותיו בשאר ועד"ז
הנבראים, מהשכלת למעלה והם שם (פ"ח) ח"ב בלק"א
להיות יומשך אצי' שבבחי' התפעלות שמבחי' כדי לזאת
בבני הטובה כמו מחמתן הבאות השפעות בעוה"ז נשפע
להטיב שבאצי' בחסד ב"ה כשנתפעל מהחסד ומזוני חיי
שיומשך ולהיפוך ית' בעיניו והישר הטוב האדם בעשות לו
עליהן כשנתפעל רצונו בעוברי נקמה לעשות והדין העונש
דאצי' הנ"ל המדות התלבשות צ"ל דאצילות, גבורתו במדת
ועד"מ ההתפעלות מהות מתעבה שאזי דבי"ע בכלים
יוצא וממנו הוא גשמי אף בחרון בלב שהוא הכעס באדם
מצוה או זה מחמת בידו כשמכהו בפועל והעונש הדין
הוא ושכל במוח הוא הכעס ושרש כו' להכותו בדברו
מה רק שהוא הקפידא דהיינו והדקות הרוחני' בתכלית
כעס מציאות איננו אבל במוחו הדבר לסבול יוכל שלא
בכלים דאצילות כלים התלבשות ענין יובן ועד"ז כלל,

ההשתל מדריגות רבבות רבוא בזה ויש עדדבי"ע שלות
שיהי' לערך קרוב התפעלות בחי' הנ"ל ממדות שיתהווה
ג"כ ומצינו בגבורה, והן בחסד הן גשמיי' השפעות מהן
כדי וכ"ז המלאכים והן שלוחים דרך נמשכת שההשפעה
נמשכת להיות שצריך השפל בעולם לבוא השפע שיתגשם

לשרושי נכסין לענוש למוטב הן לטוב הן נברא, כבוד דרך
דיצי' המלאכים ע"י הוא שכ"ז וכו' ולחבל לאסור להמית
אל הקרובים שהם לאלקאה רצועה הנקראי' ועשי'
דייני אלו הקורבה תכלית הגשמיות והתפעלות השינויים
וזה סופר זה נפשות דייני ואלו חבלות דייני ואלו גזירות
השפעה ויש פי"א, כ"ד שער הרמ"ק וכמ"ש כו' שוקל
השפעת כמו כאלו שלוחים ע"י להתגשם צריכה שאינה
הגם ומ"מ כו' ותחתון עליון בג"ע להתענג אלהות
דבי"ע הכלים כמו נבראים כלים דרך נמשכת שההשפעה
כי המשפיע הוא ית' הוא מ"מ הנה המלאכים וכ"ש
כנ"ל בהן שמלובשת האצי' הארת ע"י הוא זו השפעתן
בה יש הגשמי' בארץ ואפי' בבי"ע מתלבשים דאצי' שכלים
ממש אלהית שהיא דאצי' שבמל' דמל' החיצון כלי מבחי'
מעין שהאור הקו הארת בחי' שהוא ב"ה א"ס ובתוכה
כו' וחיוהי איהו המתחיל כ') (סי' באגה"ק כמ"ש המאור
ואילנות עשבים ליש מאין להצמיח כח בה יש ועי"ז
שבא שמה אלא בעצמו ית' ממנו היא הצמיחה כח שנמצא
וכמ"כ גשמי בארץ התלבשותו מצד זהו גשמיות בצמיח'
מכלים ה' אור מאיר שבתוכם המלאכי' שע"י ההשפעות
עצמו על המלאך אומר ולכן ההשפעה הוא ועי"ז דאצילות
(בראשית כו' אשימנו גדול לגוי כי בהגר כמ"ש אלהות ל'
העיקר שהוא בו המתלבש אלהות על שכוונתו י"ח) כ"א
סיבת והוא לזה כלי הוא שהמלאך אלא ההשפעה ובכחו
וכו' השינוי גורמים שהכלים באורך כנ"ל השפע התעבות
דאצי' שהכלים הגם והנה פ"ב, ש"ב במצוה ועמ"ש
גשמיים הפעולות כל מהן ובאים בבי"ע מתלבשים
אלהות והן מעללו כפרי א' לכל להשפיע רב ובהתחלקות
ורחמנותו וגבורתו חסדו ית' מדותיו שהם דהיינו ממש
וע"ז חסדו מאיר שע"ז ומלכותו, והתקשרותו והודו ונצחונו
לו מודדין בה מודד שאדם במדה כי רחמנותו וע"ז גבורתו
אלא הטיקלא, בענין וכמבואר אתעדל"ע שבאתעדל"ת לפי
ידן על שצ"ל הפעולה כפי דבי"ע כלים דרך שמאירים
לפי ית', בו ושינוי התפעלות גורם זה אין אעפ"כ כנ"ל,
נוגע שאינו לבד וזיו אור מבחי' הוא ית', ממנו שאצילותן
האור שנתצמצם ועצום רב צמצום ע"י זאת וגם להעצם,
נוגע ואינו ההתפעלות הוא הנשאר שברשימו עד כנ"ל הזה
שהאור ואעפ"י כו' שמחה ברא אשר במ"ש וכנ"ל להעצם
ידו ועל מהצמצום שלמעלה מבחי' והוא בהן מתלבש הקו
שנראה רק אמיתי' ההתפעלות אין שבו נת"ל ההנהגות כל
כנ"ל הכלי גוון לפי המים כמשל בכלים התלבשות לצד כן
וכמשל הקו מן מעלה למעלה הוא ית' עצמותו ואמנם
בו שינוי פועלים הזיו שינויי שאין המאור לגבי הזיו ביטול
העיקרים שני עלו ונמצא אמיתי, שאינו גם זה שינוי אפי'
כמ"ש ההשפעות כל וממנו עולמו המנהיג ית' שהוא כהוגן
שהוא ב' בעיקר כמ"ש כלל שינוי בו אין ואעפ"כ ה' בעיקר
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,קדמה ארץ או קדמו שמי' אם חז"ל פלוגתת יובן
ובבחי' קדמו, שמי' אחת שבבחי' ביניהם דבר ופשר
כי קדמו שמי' השתלשלות שבמדרי' והיינו קדמה, ארץ א'
המדות קדימת וכענין השתלשלות, בסדר לרום שמי'
המחשבה כלליות כמו או נעלה, היותר כח שהוא לדבור
שסוף מפני אמנם לדבור, המחשבה בחי' שקדם הדבור נגד
דוקא, בסופן תחילתן שנעוץ עד תחלה במח' עלה מעשה
שהוא בסוף הוא התחילה נעיצת שכוונת קדמה ארץ בזה
עלה המעשה סוף כי להיות ראש, מבבחי' יותר הארץ בחי'
דוקא. תחילה הקדומי' לכל קדמון א"ס בחי' קדומה במח'
הארץ, את מקיפי' המים היו שבתחילה מה ג"כ יובן ובזה
מל' מבחי' שהם במדריגה גבוהי' הם המים כי להיות
צד מכל הארץ כדור את בעיגולים הקיפו לכן דעגולי',
מים, שם ג"כ הוא שמים שפי' קדמו שמים וע"ד ופינה,
שמים השתלשלות ובסדר הארץ, את ג"כ מקיפי' והשמי'
מבחי' להיותם הארץ את מקיפי' המים היו וכן קדמו,
ואמנם דארץ, היושר מן א' בבחי' במעלה שקדם עגולי'
במח' עלה מעשה שסוף מה הארץ של הכח יצא אח"כ

דוקא,תחיל בארץ שנמצא התחילה נעיצת כח שזהו ה
היא היבשה ונתגלה אחד למקום ונקוו המים ירדו לזאת
לרוקע שנא' עד המים מן יותר בגובה להיות ארץ בחי'
ארץ זו בבחי' כי להיות הים, יורדי וכתי' המים, על הארץ
שעלה שכמו דוקא ארץ עשיתי אנכי וכמ"ש וכנ"ל, קדמה
ואדם דוקא, הארץ עשיית הוא שאנכי מי אנכי בבחי' במח'

במ"א. מזה וכמ"ש בראתי דוקא עלי'
ענין דהנה כקרי"ס, לזווגם קשה מארז"ל ענין יובן

הנ"ל ע"ד והיינו ליבשה, ים הפך כמ"ש הי' קי"ס
קדמו ששמי' וע"ד השתלשלות בסדרי מהארץ גבוה שהים
שבמח' הארץ מעלת שמצד כמו אמנם השתלשלות, בסדרי
היבשה, ונראי' אחד מקום אל המי' נקוו כנ"ל קדמה ארץ
אנכי כמ"ש המכוון עיקר שזה למ"ת הכנה הי' קרי"ס כן
[מצות] תרי"ג גימ' בראתי בראתי עלי' ואדם ארץ עשיתי
ארץ בשם ג"כ שנק' לישראל שניתנו תרי"ג בחי' שהוא
אשר מלבד לקרעי' שנקרע בים עוד נעשה כן ולהיות חפץ,
יבשה, ונעשה ונתבטל לגמרי שנקרע כ"א אחד למקום נקוו
ארץ שבמח' הנ"ל מטעם הים בתוך ביבשה הלכו ובנ"י

קשה כי ולהיות כנ"ל, התחילה נעיצת כוונת יש ובה קדמה
הנמוך את ולרומם השתלשלות בסדר הגבוה להשפיל הדבר
הניסי' מכל קשה קרי"ס הי' לזאת השתלשלות בסדר
סדרי ע"פ כי להיות הזיווגי' בענין יובן ועד"ז כו'. והנפלאות
הם הזכרי' ששורש הנקבות, מן גבוהי' הזכרי' השתלשלות
ויש דז"א, מ"ה ש' מבחי' והם חסדו, זכר כמ"ש חסד מבחי'
דמל', ב"ן ש' מבחי' שהם הנקבות על במעלה קדימה להם
מצד אמנם השתלשלות, בסדרי לארץ קדמו שמי' וכענין
סודכ"ד מל' בבחי' המעלה יתרון יש התחילה נעיצת כוונת
זה מצד ולכן וכנ"ל, התחילה נעיצת כוונת יש דוקא שבה
שנק' דאצי' מל' מבחי' ששרשם בנקבות המעלה יתרון יש
לו בדומה להוליד החידוש כח יש דוקא בה ולכן ארץ,
כי להיות הטפה, השפעת נגד גמורה התחדשות הוא שהגוף
הוא התחילה נעיצת כוונת יש שבה המל' מבחי' שרשה
כי להיות ואמנם וכנ"ל. דחכמה היש גם המהוה האין בחי'
ולכן הנקבות, מן במעלה גבוהי' הזכרי' השתלשלות בסדר
מטעם הזכרי' מנשמת הנקבות נשמת ולרומם להגבי' כדי
הגבוה שיושפל לא אם לה א"א למעלה שרשן מצד הנ"ל
לחזור איש של ודרכו דרגא, חות חתן וז"ע הנמוך, וירומם
ממנה נמשך עד עדי הבנין הנה הזיווג אחר ואז אשה, אחר
שקשה הזיווג ענין ולכן לו, בדומה המולדת שהיא דוקא
בלבד בהעלם הוא אבל בסופן תחילתן שנעוץ דהגם מאד

צרי כי מאד קשה גילוי לידי לבוא אתוכדי להשפיל ך
שהורד ע"י היבשה שנתגלה כמו המקבל ולהעלות המשפיע
דענין כקרי"ס לזווגם קשה וזהו כו'. בקריעה ונבקע הים
מאד קשה ובשניהם כנ"ל לקרי"ס ממש דומה הזיווגי'
ומלשון רץ מל' ארץ שנק' מה הטעם יובן ובזה הנ"ל. מטעם
ארץ שמה נק' למה פ"ה בראשית במד"ר וכמ"ש רצון,
לבך רץ המאמר ע"ד רץ ענין פי' קונה, רצון לעשות שרצתה
למקור לעלות כו' שלהבת אש ברשפי התשוקה בבחי'
שבבחי' הקדומה למח' שתעלה עד מעלה למעלה חוצבה
סופן נעוץ להיות הקדומי' לכל קדמון הנק' המאציל עצמיות
מאין יש ומחדש המוליד כח בה יהי' ואז דוקא, בתחילתן
כלתה מל' כלה ג"כ כנס"י נק' ולכך וכנ"ל, בשמי' שאין מה
החכ' מבחי' מעלה למעלה דוקא רצוא בבחי' כו' נפשי

במ"א. כמ"ש וההתבוננות
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,קדמה ארץ או קדמו שמי' אם חז"ל פלוגתת יובן
ובבחי' קדמו, שמי' אחת שבבחי' ביניהם דבר ופשר
כי קדמו שמי' השתלשלות שבמדרי' והיינו קדמה, ארץ א'
המדות קדימת וכענין השתלשלות, בסדר לרום שמי'
המחשבה כלליות כמו או נעלה, היותר כח שהוא לדבור
שסוף מפני אמנם לדבור, המחשבה בחי' שקדם הדבור נגד
דוקא, בסופן תחילתן שנעוץ עד תחלה במח' עלה מעשה
שהוא בסוף הוא התחילה נעיצת שכוונת קדמה ארץ בזה
עלה המעשה סוף כי להיות ראש, מבבחי' יותר הארץ בחי'
דוקא. תחילה הקדומי' לכל קדמון א"ס בחי' קדומה במח'
הארץ, את מקיפי' המים היו שבתחילה מה ג"כ יובן ובזה
מל' מבחי' שהם במדריגה גבוהי' הם המים כי להיות
צד מכל הארץ כדור את בעיגולים הקיפו לכן דעגולי',
מים, שם ג"כ הוא שמים שפי' קדמו שמים וע"ד ופינה,
שמים השתלשלות ובסדר הארץ, את ג"כ מקיפי' והשמי'
מבחי' להיותם הארץ את מקיפי' המים היו וכן קדמו,
ואמנם דארץ, היושר מן א' בבחי' במעלה שקדם עגולי'
במח' עלה מעשה שסוף מה הארץ של הכח יצא אח"כ

דוקא,תחיל בארץ שנמצא התחילה נעיצת כח שזהו ה
היא היבשה ונתגלה אחד למקום ונקוו המים ירדו לזאת
לרוקע שנא' עד המים מן יותר בגובה להיות ארץ בחי'
ארץ זו בבחי' כי להיות הים, יורדי וכתי' המים, על הארץ
שעלה שכמו דוקא ארץ עשיתי אנכי וכמ"ש וכנ"ל, קדמה
ואדם דוקא, הארץ עשיית הוא שאנכי מי אנכי בבחי' במח'

במ"א. מזה וכמ"ש בראתי דוקא עלי'
ענין דהנה כקרי"ס, לזווגם קשה מארז"ל ענין יובן

הנ"ל ע"ד והיינו ליבשה, ים הפך כמ"ש הי' קי"ס
קדמו ששמי' וע"ד השתלשלות בסדרי מהארץ גבוה שהים
שבמח' הארץ מעלת שמצד כמו אמנם השתלשלות, בסדרי
היבשה, ונראי' אחד מקום אל המי' נקוו כנ"ל קדמה ארץ
אנכי כמ"ש המכוון עיקר שזה למ"ת הכנה הי' קרי"ס כן
[מצות] תרי"ג גימ' בראתי בראתי עלי' ואדם ארץ עשיתי
ארץ בשם ג"כ שנק' לישראל שניתנו תרי"ג בחי' שהוא
אשר מלבד לקרעי' שנקרע בים עוד נעשה כן ולהיות חפץ,
יבשה, ונעשה ונתבטל לגמרי שנקרע כ"א אחד למקום נקוו
ארץ שבמח' הנ"ל מטעם הים בתוך ביבשה הלכו ובנ"י

קשה כי ולהיות כנ"ל, התחילה נעיצת כוונת יש ובה קדמה
הנמוך את ולרומם השתלשלות בסדר הגבוה להשפיל הדבר
הניסי' מכל קשה קרי"ס הי' לזאת השתלשלות בסדר
סדרי ע"פ כי להיות הזיווגי' בענין יובן ועד"ז כו'. והנפלאות
הם הזכרי' ששורש הנקבות, מן גבוהי' הזכרי' השתלשלות
ויש דז"א, מ"ה ש' מבחי' והם חסדו, זכר כמ"ש חסד מבחי'
דמל', ב"ן ש' מבחי' שהם הנקבות על במעלה קדימה להם
מצד אמנם השתלשלות, בסדרי לארץ קדמו שמי' וכענין
סודכ"ד מל' בבחי' המעלה יתרון יש התחילה נעיצת כוונת
זה מצד ולכן וכנ"ל, התחילה נעיצת כוונת יש דוקא שבה
שנק' דאצי' מל' מבחי' ששרשם בנקבות המעלה יתרון יש
לו בדומה להוליד החידוש כח יש דוקא בה ולכן ארץ,
כי להיות הטפה, השפעת נגד גמורה התחדשות הוא שהגוף
הוא התחילה נעיצת כוונת יש שבה המל' מבחי' שרשה
כי להיות ואמנם וכנ"ל. דחכמה היש גם המהוה האין בחי'
ולכן הנקבות, מן במעלה גבוהי' הזכרי' השתלשלות בסדר
מטעם הזכרי' מנשמת הנקבות נשמת ולרומם להגבי' כדי
הגבוה שיושפל לא אם לה א"א למעלה שרשן מצד הנ"ל
לחזור איש של ודרכו דרגא, חות חתן וז"ע הנמוך, וירומם
ממנה נמשך עד עדי הבנין הנה הזיווג אחר ואז אשה, אחר
שקשה הזיווג ענין ולכן לו, בדומה המולדת שהיא דוקא
בלבד בהעלם הוא אבל בסופן תחילתן שנעוץ דהגם מאד

צרי כי מאד קשה גילוי לידי לבוא אתוכדי להשפיל ך
שהורד ע"י היבשה שנתגלה כמו המקבל ולהעלות המשפיע
דענין כקרי"ס לזווגם קשה וזהו כו'. בקריעה ונבקע הים
מאד קשה ובשניהם כנ"ל לקרי"ס ממש דומה הזיווגי'
ומלשון רץ מל' ארץ שנק' מה הטעם יובן ובזה הנ"ל. מטעם
ארץ שמה נק' למה פ"ה בראשית במד"ר וכמ"ש רצון,
לבך רץ המאמר ע"ד רץ ענין פי' קונה, רצון לעשות שרצתה
למקור לעלות כו' שלהבת אש ברשפי התשוקה בבחי'
שבבחי' הקדומה למח' שתעלה עד מעלה למעלה חוצבה
סופן נעוץ להיות הקדומי' לכל קדמון הנק' המאציל עצמיות
מאין יש ומחדש המוליד כח בה יהי' ואז דוקא, בתחילתן
כלתה מל' כלה ג"כ כנס"י נק' ולכך וכנ"ל, בשמי' שאין מה
החכ' מבחי' מעלה למעלה דוקא רצוא בבחי' כו' נפשי

במ"א. כמ"ש וההתבוננות
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אופני‰Â‰יב. ב' ישנם בעבודה אשר ידוע כאשר
כשמשכיל והיינו בשמחה עבודה הא' עבודה.
יש הבריאה בענין גדולתו בעוצם הן ה', בגדולת ומתבונן
שעצם מה זאת דלבד אחר במקום שכתוב כמו כו', מאין
ציור שום להאדם שאין נפלא ענין הוא מאין יש בריאה
שכתוב מה (עיין אחר במקום שכתוב כמו כו' כלל זה על
זאת עוד בתחלתו). רנ"ז תשמח שמח המתחיל בדיבור מזה
ריחוק בבחינת הוא מאין יש דבריאה דידוע פלאות בזה יש
מאין. יש לבריאה ועלול עילה בין ההפרש דזהו הערך
מתלבש שהעילה בקירוב השפעה בחינת הוא ועלול דעילה
בערך הוא העלול ולכן עילתו את מרגיש והעלול בהעלול
שההתהוות מאין יש בהתהוות כן שאין מה כו'. העילה
הערך ריחוק בבחינת ההשפעה הוא כן ואם ערוך באין הוא
בו מתלבש ואינו מהנברא ומסתתר מתעלם שהבורא
שהכח לומר בהכרח וגם כו'. בהעלול עילה כהתלבשות
הוא זה ידי ועל הנברא בתוך תמיד הוא המהווה האלקי
אין נעשה היה ח"ו ממנו מסתלק היה ואם יש במציאות
התחדשות וכל חדש דבר הוא היש מציאות כי כו'. ואפס
החידוש יתבטל לאו ואם תמיד המחדש בו להיות צריך
שאפשר ומדות שכל כמו ועלול לעילה דומה ואינו כו'.
שהמדה מפני והיינו הטעם את כשישכח גם המדה להיות

אפשר ולכן כן גם קודם והיתה חדש דבר אינו בעצם
מקום (ומכל כו' הטעם את כשישכח גם המדה להיות
אחר). במקום שכתוב וכמו כו' השכל מן בה יש בהעלם
להיות צריך התחדשות שהוא להיות מאין יש כן שאין מה
בזה יש ונמצא כו'. מציאותו קיום דוקא ואז תמיד המחדש
מקום ומכל הערך ריחוק בבחינת שהוא הפכים ענינים ב'
שכתוב וכמו ונברא נברא בכל תמיד האלקי הכח עומד
מאין יש ענין ונקודת כו'. בשמים נצב דברך ה' לעולם
האין ורוממות בגדולת כשמתבונן או כו'. שניהם מחייב

חק אין לגדולתו אשר עצמו מצד דעתוסוף ומעמיק כו' ר
עד היטב אצלו הענין ונתפס שנקלט עד בההתבוננות מאד
בגילוי מאיר ורוממותו גדולתו בעוצם האלקי שהאור
ואז כו') בנפשו מאיר איז אלקות פון רייכקייט (די בנפשו
עושה בה' הנפש שמחת ענין שזהו מאד בנפשו ישמח
כו'. שוקקה ונפש ותשוקה בדביקה באלקות נפשו וידבק
בחינת שהוא מאהבה העבודה ענין הוא כלל ובדרך
על האוהב שמחת וכמו הוי' על ושמחתה הנפש דביקות

אחר. במקום שכתוב כמו כו' האהוב
Âמצד הוי', בגדולת מהתבוננות בשמחה עבודה

שהוא מחייב מאין יש הבריאה. מצד או עצמו
בהמתהווה. תמיד נמצא ושהמהווה ערוך באין
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– העילוי לתכלית עד זו, בפעולה דעות כמה ויש לשמה. שלומד מי אצל שינוי פועלת התורה
הוא הגרו מיצר .ביו היתה היציאה ועצ מבערב, – מצרי גאולת תלת הגאולה. קירוב

למדות השכל בי וממוצע ,שבאד מצריה

ּבּתֹורהe‰ÊÂב) ׁשּלּמּודֹו ּדמי לׁשמּה", ּבּתֹורה העֹוסק "ּכל ¿∆ְְִִִֵֶַַָָָָָ
הּנה לֹו, מאירה ׁשהּתֹורה הינּו לׁשמּה, ְְְִִִֵֶַַָָָהּוא
ּובזה עבֹודה, ּבעניני ּבֹו ּתפעל ּבּתֹורה ׁשההתעּסקּות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבהכרח
ׁשּמׂשים אֹומר אלּכסנּדרי ר' הּפעּלֹות, ּבענין הּדעֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֻהן
ענינֹו ּפמליא מּטה, ׁשל ּובפמליה מעלה ׁשל ּבפמליה ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשלֹום
ענין הּוא וׁשלֹום מּדֹות, ענין הּוא ּובעבֹודה ְְְֲִִִֵַַָָָחילֹות,
מהּמּדֹות הּנֹולדֹות ׁשּבּלב הּמּדֹות והינּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָההתחּברּות,
לׁשמּה ּבּתֹורה ׁשהעֹוסק ּבלבד זֹו ּדלא אמר ורב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּׂשכל.
מעלה ׁשל ּפלטין ּבֹונה ׁשּגם אּלא ּביניהם, ׁשלֹום ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמׂשים

ׁשל ּופלטין הּמח, ּבעבֹודת וההּׂשגה ההבנה ענין ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּוא
זֹו ּדלא אֹומר יֹוחנן ור' ׁשּבּמּדֹות, ׂשכל ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּטה

ׁשלֹו ּומׂשים ּפלטין ׁשּבֹונה ׁשהּמחיןּבלבד אּלא ּביניהם ם ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ידי על הּנעׂשֹות הּפעּלֹות ׁשהם העֹולם על מגּנים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻּומּדֹות
ׁשּמגן ּבלבד זֹו ּדלא אֹומר ולוי ׁשּבּלב. והּמּדֹות הּמח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּׂשגת
ּבעצם ׁשּנׁשּתּנה הּגאּלה, את מקרב ּגם אּלא הּפעּלֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻעל
ּכסדרם הם הּללּו הענינים ּדארּבעה והינּו לטֹוב, ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָמהּותֹו
נקראים הּגלּיֹות ּדכל מהּגלּות, הּגאּלה הּוא העּלּוי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻותכלית
מצרים", "יציאת ּבׁשם נקראת והּגאּלה "מצרים" ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָֻּבׁשם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

   

מּבערב, היתה הּגאּלה והתחלת ּבּיֹום, היתה מצרים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻויציאת
ז"ל רּבֹותינּו א)ּוכמאמר עּמּוד ט ּדף אּבא(ּברכֹות ר' "אמר ְְֲֵַַַַַַַַָָָ

ּבערב, אּלא נגאלּו לא מּמצרים יׂשראל ּכׁשּנגאלּו מֹודים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּכל
הּוא הּגאּלה ּדהתחלת והינּו ּבּיֹום", אּלא יצאּו לא ְְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָֹֻּוכׁשּיצאּו
לצאת רׁשּות להם נּתנה ּדבערב הרמּב"ן ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמערב,
ּומהּסגיא ּבּיֹום, היתה היציאה ועצם וגּוף חֹורין, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻוהיּו
ההתחלה ּכאׁשר ּדוקא היא רמה ּביד ּדהיציאה מׁשמע ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשם
ּבּיֹום הּוא היציאה ועצם מערב, היא היציאה רׁשּות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּונתינת
רּבֹותינּו ּדאמרּו האדם ּבנפׁש ּבעבֹודה יׁשנֹו זה ּדכל ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדוקא,
יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור "ּבכל ְְְְִִַַַָָָָָָָז"ל
אפּלּו ודרּגא ּדרּגא ּבכל הּכּונה ודֹור ּדֹור ּדבכל ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָמּמצרים",
אפּלּו ּדגם מצרים, יציאת ענין ׁשּי נעלֹות הּיֹותר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָמדרגֹות
ּוצריכה "מצרים", ׁשּנקראת ּומדרגה ּבחינה יׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבקדּׁשה
מהאריז"ל ּתֹורה ּבלּקּוטי ּדאיתא מצרים, יציאת ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָלהיֹות
צר הּיֹותר הּמקֹום ׁשהּוא ּדקדּׁשה מצרים הּוא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻּדהּגרֹון
העׂשר ּדסּדּור הּמחין. וקטנּות צמצּום ּבחינת והינּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבאדם,
חכמהּֿבינהּֿדעת מחין הּׁשלׁשה הּנה האדם, ּבגּוף ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹספירֹות
ׁשהם ּולמּטה מהחסד הּוא והּגּוף ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהם

לזעירבזעירֿאנּפין חכמהּֿבינהּֿדעת ּבין ממּצע הּוא והּגרֹון , ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
הּמחין ּדהמׁשכת והינּו הּואאנּפין, ׁשּבּלב לּמּדֹות ׁשּבראׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

הּמּדֹות והתּגּלּות ּדהמׁשכת ּדידּוע הּגרֹון, אמצעּות ידי ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
וגם ּדבר איזה ּבׂשכלֹו ּומבין ּדכׁשּמׂשּכיל והינּו מהּמחין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּוא
הּדבר מהבנת הּנה לפניו, טֹוב ההּוא ׁשהּדבר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמתּבֹונן
מתהּוה מּזה הּנה לפניו, הּדבר ׁשּטֹוב והתּבֹוננּותֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהּׂשגתֹו
אל אהבתֹו ּדסּבת הרי ההּוא, להּדבר ּותׁשּוקה אהבה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָאצלֹו
ּבטיב וההּׂשגה ההבנה הּוא אליו ּותׁשּוקתֹו ההּוא ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָהּדבר
הּוא זה ּדבר ואׁשר עצמֹו הּדבר ּבמעלת הינּו ההּוא, ְְְֲֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּדבר
טֹוב, עצמֹו הּוא ההּוא ׁשהּדבר זאת ּדלבד והינּו לפניו, ְְְְְִֶַַַַַָָָָֹטֹוב
ענינים, ׁשני ּבזה יׁש הרי טֹוב, הּוא ּׁשּלפניו מה זאת עֹוד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּנה
הּדבר, טֹוב ּׁשּלפניו מה הּפרטית וטֹובתֹו ּבעצמֹו הּדבר ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָטֹובת
ההּוא, הּדבר אל ּותׁשּוקה אהבה אצלֹו נעׂשה יחד ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומּׁשניהם
היא והּתׁשּוקה ּבעצמֹו, הּדבר טיב מהבנת היא ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָּדהאהבה
אצלֹו ׁשּנתהּוה ׁשהאהבה הרי הּדבר, טֹוב ׁשּלפניו ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
ההּוא ׁשהּדבר ׂשכלֹו הבנת מחמת היא הּדבר אֹותֹו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיאהב
לידי ּבא להּדבר האהבה ׁשּנעׂשית זֹו ּומהבנה לעצמֹו, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָטֹוב
להּדבר ּגדֹולה ּתׁשּוקה אצלֹו ונעׂשה לפניו הּדבר ׁשּטֹוב ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָזה
זֹו ּדלא ּדהינּו ּגמּורה, למּדה מתהּפ ׁשהּׂשכל נמצא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹההּוא,
מּצד הּדבר טיב ּבעצם וההּׂשגה ההבנה ידי ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבלבד
זאת עֹוד אּלא ההּוא, הּדבר אל אהבה אצלֹו נעׂשה ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעצמֹו
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קנה    

מּבערב, היתה הּגאּלה והתחלת ּבּיֹום, היתה מצרים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻויציאת
ז"ל רּבֹותינּו א)ּוכמאמר עּמּוד ט ּדף אּבא(ּברכֹות ר' "אמר ְְֲֵַַַַַַַַָָָ

ּבערב, אּלא נגאלּו לא מּמצרים יׂשראל ּכׁשּנגאלּו מֹודים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּכל
הּוא הּגאּלה ּדהתחלת והינּו ּבּיֹום", אּלא יצאּו לא ְְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָֹֻּוכׁשּיצאּו
לצאת רׁשּות להם נּתנה ּדבערב הרמּב"ן ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמערב,
ּומהּסגיא ּבּיֹום, היתה היציאה ועצם וגּוף חֹורין, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻוהיּו
ההתחלה ּכאׁשר ּדוקא היא רמה ּביד ּדהיציאה מׁשמע ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשם
ּבּיֹום הּוא היציאה ועצם מערב, היא היציאה רׁשּות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּונתינת
רּבֹותינּו ּדאמרּו האדם ּבנפׁש ּבעבֹודה יׁשנֹו זה ּדכל ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדוקא,
יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור "ּבכל ְְְְִִַַַָָָָָָָז"ל
אפּלּו ודרּגא ּדרּגא ּבכל הּכּונה ודֹור ּדֹור ּדבכל ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָמּמצרים",
אפּלּו ּדגם מצרים, יציאת ענין ׁשּי נעלֹות הּיֹותר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָמדרגֹות
ּוצריכה "מצרים", ׁשּנקראת ּומדרגה ּבחינה יׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבקדּׁשה
מהאריז"ל ּתֹורה ּבלּקּוטי ּדאיתא מצרים, יציאת ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָלהיֹות
צר הּיֹותר הּמקֹום ׁשהּוא ּדקדּׁשה מצרים הּוא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻּדהּגרֹון
העׂשר ּדסּדּור הּמחין. וקטנּות צמצּום ּבחינת והינּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבאדם,
חכמהּֿבינהּֿדעת מחין הּׁשלׁשה הּנה האדם, ּבגּוף ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹספירֹות
ׁשהם ּולמּטה מהחסד הּוא והּגּוף ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהם

לזעירבזעירֿאנּפין חכמהּֿבינהּֿדעת ּבין ממּצע הּוא והּגרֹון , ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
הּמחין ּדהמׁשכת והינּו הּואאנּפין, ׁשּבּלב לּמּדֹות ׁשּבראׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

הּמּדֹות והתּגּלּות ּדהמׁשכת ּדידּוע הּגרֹון, אמצעּות ידי ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
וגם ּדבר איזה ּבׂשכלֹו ּומבין ּדכׁשּמׂשּכיל והינּו מהּמחין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּוא
הּדבר מהבנת הּנה לפניו, טֹוב ההּוא ׁשהּדבר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמתּבֹונן
מתהּוה מּזה הּנה לפניו, הּדבר ׁשּטֹוב והתּבֹוננּותֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהּׂשגתֹו
אל אהבתֹו ּדסּבת הרי ההּוא, להּדבר ּותׁשּוקה אהבה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָאצלֹו
ּבטיב וההּׂשגה ההבנה הּוא אליו ּותׁשּוקתֹו ההּוא ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָהּדבר
הּוא זה ּדבר ואׁשר עצמֹו הּדבר ּבמעלת הינּו ההּוא, ְְְֲֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּדבר
טֹוב, עצמֹו הּוא ההּוא ׁשהּדבר זאת ּדלבד והינּו לפניו, ְְְְְִֶַַַַַָָָָֹטֹוב
ענינים, ׁשני ּבזה יׁש הרי טֹוב, הּוא ּׁשּלפניו מה זאת עֹוד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּנה
הּדבר, טֹוב ּׁשּלפניו מה הּפרטית וטֹובתֹו ּבעצמֹו הּדבר ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָטֹובת
ההּוא, הּדבר אל ּותׁשּוקה אהבה אצלֹו נעׂשה יחד ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומּׁשניהם
היא והּתׁשּוקה ּבעצמֹו, הּדבר טיב מהבנת היא ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָּדהאהבה
אצלֹו ׁשּנתהּוה ׁשהאהבה הרי הּדבר, טֹוב ׁשּלפניו ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
ההּוא ׁשהּדבר ׂשכלֹו הבנת מחמת היא הּדבר אֹותֹו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיאהב
לידי ּבא להּדבר האהבה ׁשּנעׂשית זֹו ּומהבנה לעצמֹו, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָטֹוב
להּדבר ּגדֹולה ּתׁשּוקה אצלֹו ונעׂשה לפניו הּדבר ׁשּטֹוב ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָזה
זֹו ּדלא ּדהינּו ּגמּורה, למּדה מתהּפ ׁשהּׂשכל נמצא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹההּוא,
מּצד הּדבר טיב ּבעצם וההּׂשגה ההבנה ידי ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבלבד
זאת עֹוד אּלא ההּוא, הּדבר אל אהבה אצלֹו נעׂשה ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעצמֹו
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מאכסנייתו נעלם הישיש דיֿלציאטה כי הפרש של סיפורו את בוותיקן הקרדינלים שמעו בתדהמה
לבקש לפרש הורו קצרה התייעצות לאחר להוראות. ממתינים פניו את לקבל שיצאה המשלחת אנשי וכי
דבר אחרת. לאכסניה לעבור החליט שהזקן הנחה מתוך אחרות, באכסניות גם לחפש המשלחת מאנשי

כמתוכנן. להיערך חייבת הפנים קבלת מסיבת ברור: היה אחד
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התאספו כבר המעלה רמי המוזמנים האישים כל שכן ה"נזיר" הופעת על לוותר טעם כל היה לא
הטקס. לפתיחת הכבוד אורח של לבואו וציפו האפיפיור בארמון

המהודרת, האפיפיורית השיירה האכסניות. פני על פשטה הכבודה וכל ההוראה, עם חזר הפרש
והרחובות לאכסניה, מאכסניה בדרכה רבה, לב תשומת משכה במדיהם, הפרשים בליווי הכבוד מרכבות

סקרנים. מהמוני השחירו

קרה? מה נמצא. לא ה"נזיר" חרס. העלו החיפושים שכל אלא

ברגל. לבדו לשם ויצא המסיבה, אל לקחתו שיבואו עד להמתין לא החליט הזקן דיֿלציאטה
מבקשו הוא ולכן האפיפיור, עם ראיון לו נקבע כי לו ואמר המשרתים אחד אל ניגש לוותיקן כשהגיע
שאינו מעלה, רם לאורח מפוארת פנים קבלת הוכנה אחר באגף כי ידע לא המשרת אליו. להכניסו
אחד של לחדרו נכנס עצמו כשהוא ההמתנה, מחדרי באחד האורח את הושיב שלפניו, הזקן אלא

האפיפיור. ידי על להתקבל מבקש מוכר בלתי אדם כי לו ואמר הבכירים הפקידים

דיֿליציאטה האיש לבין מוכר בלתי אדם אותו בין לקשר הרעיון עלה לא הבכיר של דעתו על
סכלותו על המשרת על הבכיר הפקיד איפוא, התרגז, לבואו. רוח בקוצר מצפים האפיפיור שבארמון
עליו לממונה ולהפריע לבוא מעיז אף והוא למיניהם מטרדנים להיפטר יודע שאינו כך כדי עד המגיעה
ופקד מצלצלת, לחי סטירת לו הנחית המשרת של וחוצפתו טפשותו על כגמול אלה. מתח ברגעי דווקא

קרוא. הבלתי האורח את מיד לשלח עליו

המקום, את מיד לעזוב במפגיע ממנו דרש קולות בקולי ה"נזיר". על חמתו כל ושפך יצא המשרת
החוצה. אותו וגרר בגופו המשרת אותו אחז - המתרחש את מיד תפס לא בתמימותו וכשהלה

המ הקהל,הזקן קבלת למשרד ונכנס השיגרתית, בדרך האפיפיור עם ראיון להזמין החליט ופתע
האפיפיור. עם ראיון לקביעת להירשם הרוצים להמונים המיועד בתור התייצב שם

נאלץ הטקס שר ריקות. בידים לוותיקן דיֿלציאטה את להביא שנשלחה הכבודה חזרה בינתיים
הרווחת הדעה להתפזר. החלו המוזמנים וכל הנכבד, האורח של היעלמו על המוזמנים לציבור להודיע
והתקדשותו היטהרותו את השלים לא שעדיין האחרון ברגע ה"נזיר" חש ודאי כי היתה האנשים בפי
חזר, המשתתפים מן איש איש להתבודדותו. חזר כך ומשום האפיפיור, אצל להתקבל ראוי להיות כדי

לביתו. איפוא,

ללשכת - לביתו חזרה בדרכו - נכנס באירוע, נוכח שהיה בוותיקן המכובדים האישים מן אחד
והזדעזעותו תדהמתו גודל את לתאר אין מסויים. ענין לסדר כדי הוותיקן שבמשרדי הקהל קבלת

לתורו. וממתין עומד הישיש דיֿלציאטה את לפניו בראותו

סיפר דיֿלציאטה הענין. לפשר אותו לשאול ה"נזיר" אל וניגש אומץ אזר ובתמהון כבוד ביראת
האפיפיור. עלֿידי לראיון להתקבל לתורו ממתין הוא כי והודיע אירע, אשר כל את תומו לפי

לכנס והזדרז ללשכה, המעלה רם האורח את להכניס מיהר הוותיקן איש גדולה. מהומה קמה מיד
עם התייעצות לאחר בסיכום, שנעשתה. השגיאה את לתקן כדי לעשות מה כדת דחופה התייעצות
כדי תוך ורעש, חגיגיות ביתר אך הפנים, קבלת מסיבת את מחדש לערוך הוחלט עצמו, האפיפיור

כשורה. ילך שהכל להבטיח צעדים נקיטת

שיהא כדי יותר, מאוחר לזמן המועד נדחה ואחראי מעולה תיכנון ולשם הפנים קבלת להצלחת
המיוחד. המאורע לקראת הציבור את להכין סיפק
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התאספו כבר המעלה רמי המוזמנים האישים כל שכן ה"נזיר" הופעת על לוותר טעם כל היה לא
הטקס. לפתיחת הכבוד אורח של לבואו וציפו האפיפיור בארמון

המהודרת, האפיפיורית השיירה האכסניות. פני על פשטה הכבודה וכל ההוראה, עם חזר הפרש
והרחובות לאכסניה, מאכסניה בדרכה רבה, לב תשומת משכה במדיהם, הפרשים בליווי הכבוד מרכבות

סקרנים. מהמוני השחירו

קרה? מה נמצא. לא ה"נזיר" חרס. העלו החיפושים שכל אלא

ברגל. לבדו לשם ויצא המסיבה, אל לקחתו שיבואו עד להמתין לא החליט הזקן דיֿלציאטה
מבקשו הוא ולכן האפיפיור, עם ראיון לו נקבע כי לו ואמר המשרתים אחד אל ניגש לוותיקן כשהגיע
שאינו מעלה, רם לאורח מפוארת פנים קבלת הוכנה אחר באגף כי ידע לא המשרת אליו. להכניסו
אחד של לחדרו נכנס עצמו כשהוא ההמתנה, מחדרי באחד האורח את הושיב שלפניו, הזקן אלא

האפיפיור. ידי על להתקבל מבקש מוכר בלתי אדם כי לו ואמר הבכירים הפקידים

דיֿליציאטה האיש לבין מוכר בלתי אדם אותו בין לקשר הרעיון עלה לא הבכיר של דעתו על
סכלותו על המשרת על הבכיר הפקיד איפוא, התרגז, לבואו. רוח בקוצר מצפים האפיפיור שבארמון
עליו לממונה ולהפריע לבוא מעיז אף והוא למיניהם מטרדנים להיפטר יודע שאינו כך כדי עד המגיעה
ופקד מצלצלת, לחי סטירת לו הנחית המשרת של וחוצפתו טפשותו על כגמול אלה. מתח ברגעי דווקא

קרוא. הבלתי האורח את מיד לשלח עליו

המקום, את מיד לעזוב במפגיע ממנו דרש קולות בקולי ה"נזיר". על חמתו כל ושפך יצא המשרת
החוצה. אותו וגרר בגופו המשרת אותו אחז - המתרחש את מיד תפס לא בתמימותו וכשהלה

המ הקהל,הזקן קבלת למשרד ונכנס השיגרתית, בדרך האפיפיור עם ראיון להזמין החליט ופתע
האפיפיור. עם ראיון לקביעת להירשם הרוצים להמונים המיועד בתור התייצב שם

נאלץ הטקס שר ריקות. בידים לוותיקן דיֿלציאטה את להביא שנשלחה הכבודה חזרה בינתיים
הרווחת הדעה להתפזר. החלו המוזמנים וכל הנכבד, האורח של היעלמו על המוזמנים לציבור להודיע
והתקדשותו היטהרותו את השלים לא שעדיין האחרון ברגע ה"נזיר" חש ודאי כי היתה האנשים בפי
חזר, המשתתפים מן איש איש להתבודדותו. חזר כך ומשום האפיפיור, אצל להתקבל ראוי להיות כדי

לביתו. איפוא,

ללשכת - לביתו חזרה בדרכו - נכנס באירוע, נוכח שהיה בוותיקן המכובדים האישים מן אחד
והזדעזעותו תדהמתו גודל את לתאר אין מסויים. ענין לסדר כדי הוותיקן שבמשרדי הקהל קבלת

לתורו. וממתין עומד הישיש דיֿלציאטה את לפניו בראותו

סיפר דיֿלציאטה הענין. לפשר אותו לשאול ה"נזיר" אל וניגש אומץ אזר ובתמהון כבוד ביראת
האפיפיור. עלֿידי לראיון להתקבל לתורו ממתין הוא כי והודיע אירע, אשר כל את תומו לפי

לכנס והזדרז ללשכה, המעלה רם האורח את להכניס מיהר הוותיקן איש גדולה. מהומה קמה מיד
עם התייעצות לאחר בסיכום, שנעשתה. השגיאה את לתקן כדי לעשות מה כדת דחופה התייעצות
כדי תוך ורעש, חגיגיות ביתר אך הפנים, קבלת מסיבת את מחדש לערוך הוחלט עצמו, האפיפיור

כשורה. ילך שהכל להבטיח צעדים נקיטת

שיהא כדי יותר, מאוחר לזמן המועד נדחה ואחראי מעולה תיכנון ולשם הפנים קבלת להצלחת
המיוחד. המאורע לקראת הציבור את להכין סיפק
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קנח   

שיש כיוון עינים, בארבע האפיפיור עלֿידי להתקבל ההחלטית משאלתו הביע שדיֿלציאטה אלא
בצורך להשתכנע תוקף בכל וסירב דעתו על שעמד לאחר חשיבות. רב בנושא אתו ולדבר לו למסור לו
כאשר נוכח לא איש פרטי. באופן לקבלו ניאות וזה האפיפיור, לידיעת הדבר הובא המסיבה, את לקיים

שיחתם. תוכן את ידע לא ואיש והאפיפיור, ה"נזיר" התייחדו

אך הקרדינלים, לו המתינו בצאתו בלבד. דקות עשרים האפיפיור של בחדרו שהה הישיש ה"נזיר"
ונעלם. הקרדינלים, של העזה להשתוממותם הארמון, את לעזוב ומיהר מאומה אתם דיבר לא הוא

נדהם הוא האפיפיור. חדר אל להכנס הקרדינלים אחד החליט ופליאה מבוכה של דקות כמה אחדי
בדכאו שרוי האפיפיור את אללראות שעה לא האפיפיור ויגון. בכי אותות ניכרים כשבעיניו וצער, ן

אל וחזר דכאונו, לפשר האפיפיור את לשאול אומץ אזר לא הלה דבר. לו אמר ולא הנכנס הקרדינל
ראה. אשר את להם לספר עמיתיו

מהשערות השערות הועלו ותוצאותיו. הביקור חידת את לפתור כוחותיהם בכל התאמצו הקרדינלים
ברורות. לתוצאות הביאו לא אך שונות,

מלדבר פסקו ולא ולילות ימים הסתודדו הארמון אנשי כל הארמון. על השתלטה נכאים אוירת
נתן ולא מספר, שבועות למשך בחדרו הסתגר עצמו האפיפיור הישיש. ה"נזיר" של המוזר בביקורו
כשהם ראש וחפויי אבלים התהלכו הקרדינלים אליו. להכנס אליו, ביותר המקורבים מן אף לאיש,

דבר. הביאו שלא סודיות התייעצויות קויימו המאורע. לפשר משתאים

הנורא. הסוד להתגלות אט אט החל זמן כעבור רק

את לו בהושיטו בחמימות לקראתו צעד וזה האפיפיור, ללשכת ה"נזיר" נכנס כאשר כי התברר
ראש של הגדולה לתדהמתו פניו, מעל הצלב את דיֿלציאטה דחה אצלם, שמקובל כפי לנשקו הצלב

כזה. במעמד הנוצרים עלֿידי כנהוג ברך כורע אינו אף הזקן כי התברר הקתולית. הכנסיה

הנצרות, את דיֿלציאטה עזב האם הדבר: לפשר ושואלות תמהות עינים העמיד הנבוך האפיפיור

אכן! -

היהודים. עם הכנסיה שניהלה בויכוחים דיֿלציאטה הצטיין שנה וחמש שלושים לפני אמנם
לכרסם החלו עצמו שבנפשו אלא רבים. יהודים לנצח הצליח אף הריטורי ובכושרו הגדול בכשרונו

דרכו. בנכונות לפקפק החל והוא הנצרות, בצדקת ספיקות

החל שפירסם, בכתב ההסברים ומן לכאורה, בהם שניצח מאלה גם שניהל, הויכוחים מן דווקא
והצודקת. הנכונה היא היהדות אמונת דווקא כי להשתכנע אט אט

לעזוב החליט והוא האמת, תורת היא היהדות כי וברור מוחלט באופן השתכנע דבר של בסופו
ליהודי. ולהיות הנצרות את

הכבוד את לו רכש שם בוונציה, נמצא הוא עוד כל זה בכיוון דבר לעשות יוכל לא כי לו ברור היה
ואפילו להודיע, לו אסור כי החליט אף הוא הוותיקן. לשערי הגיעה שתהלתו עד העצום והפרסום
החלטתו. ביצוע ממנו למנוע ידם לאל אשר כל יעשו ודאי שכן מסקנתו, על הנוצרים לעמיתיו ברמז,

ולהתבודד, להסתגר כדי להודו נסיעתו על השמועות פשטו כאשר האופק. מן להיעלם החליט כך
התגייר זו בעיר ויהדות. תורה של מרכז אז שהיתה שבהולנד, לאמשטרדם בדרכו דבר, של לאמתו היה,
עברו על דבר ידע שאיש מבלי בשקידה, תורה ולמד ישב באמשטרדם אברהם. בישראל: נקרא ושמו
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יהודי הוא כי לו לספר ויחידה: אחת במטרה האפיפיור את לבקר החליט שבעים לגיל בהגיעו
יהודים דמי משפיכת עין ובהעלימה ליהודים, ביחסה חמורה טעות טועה הכנסיה כי לו ולהסביר
באופן מעודדת אף היא הנוצרים. ההמונים עלֿידי הללו הנוראות הפעולות את המעודד דבר ומעינויים,
עם הוא הצדק - בידה האלים כשהכוח גם כי לדעת הכנסיה ראש על אך הללו, הדיכוי צעדי את ישיר

היהדות. אל רוח שאר בעלי נוצרים יצטרפו לאט ולאט היהדות,

היא היהודית הדת כי ולקבוע הוא דרכו את לבחון ולעורר לאפיפיור לקרוא התכוון אף הצדק גר
האמת. דת

דברי האפיפיור באזני משמיע כשהוא טיעוניו את הישיש הגר העלה הרף ללא דקות 20 במשך
את עזב שהישיש אחרי רב זמן פיו. את לפצות הצליח ולא תדהמה אחוז היה הלה נוקבים. תוכחה

לחייו. על זולגות ודמעות הרהורים תפוס לשבת המשיך חדרו

עצה מטכסים הם כשיחדיו הביקור, תעלומת את למקורביו וגילה התאושש מספר שבועות כעבור
בין לנשב החלה הנצרות בצדקת ספקנות של רוח כי הבינו הם ההמונים. מן הדבר את להסתיר כיצד
מימדים לאילו יודע ומי להתגייר, רבים נוצרים עלולים ותתגבר תלך הזאת התופעה ואם רבים, נוצרים

הדבר. יגיע

הנצרות למען התעמולה את להגביר כדי לנקוט שיש הצעדים נקבעו ההתייעצויות סדרת תום עם
הכנסיה בצדקת ספקנות של גילוי כל - אלימות באמצעי שימוש תוך ואפילו - לשרש וכדי מחד,

ובסביבתה. בוותיקן הנוצרית הקהלה אנשי אצל שייראה

כך לידי הביאו הכנסיה עלֿידי שננקטו האמצעים אם וגם להיוודע, הסוד החל הכל שלמרות אלא
ושמחה. סיפוק רגשי הסיפור עורר עצמם היהודים אצל הרי - התגיירות של נוסף מקרה התרחש לא שכמעט
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רפ"ב מ"ח ז"ך ב' ב"ה

שי' רמ"מ מו"ה

וברכה שלום

גאר שי' ר"צ תלמידינו ידידינו ע"י תשרי מי"ב מכתבם

במאד. כאבי וגדול גדול, צער עליו הצטערתי ומאד הגיעני...

הקודמי' במכתביי שכתבתי מכמו אחרת עשות אוכל לא אנכי

ישיבת היא חמדה כלי לפאר השתדלות המיני בכל להשתדל

אבותינו כ"ק הוד הנחילונו אשר הקדושה בארצינו ת"ת

ולשמרם, לעבדם זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים רבותינו

ארץ יושבי אחינו כי בנפשו לידע צריך מאתנו כאו"א אשר

על ד' לפני והיושבים בקדש העומדים שי' אנ"ש הם הקדש

חמורה בסוגיא והלימוד המדרש לא (וכאמור והעבודה התורה

בהנהגת ולהתנהג ללמוד כ"א עיקר, בדא"ח בעומק או בש"ס

ירגיש מאתנו כאו"א ואשר העיקר), זהו רבותינו, אבותינו כ"ק

ולהנאתם לטובתם שביכולתו מה כל בגללם לעשות נפשי חוב

הקדושים. רבותינו אבותינו כ"ק מצות יקיים בזה ואשר בגו"ר,

עיניכם ומחמד נפשכם, אהוב בן על נא רחמו ידידיי אנא

ישרה דרך לבחור השי"ת בעזרת לעזרתי ובאו הטהורה, נשמה

ריב המחרחרי מגלולי הארץ את לטהר טהורה, במסילה לילך

לזה והעצה ח"ו. רעה בארץ ישיבתם ואשר מחלוקת, ובעלי

לנו, אשר את ונזכך נפאר כ"א כלל, אליהם לב לשית לבלי

איך דעתכם חוות והודיעוני התיישבו עצרה, קראו עצה, והבו

וציוו חפצו אשר כפי רק תהי' אשר רצוי' כוונתי כי לעשות

הק'. רבותינו אבותינו כ"ק

המכשולים כל על התגברו אנשים, היו היקרים ידידינו

כ"ק משאת לנשוא אחד שכם ונשים דרכינו, על העומדים

הוא כי להשי"ת ונקוה בטהרתה הקדושי' רבותינו אבותינו

יטשינו. ואל יעזרינו

שי' אנ"ש היקרים מידידינו כאו"א בשלום גיני נא יפרוש

בארוכה. לכתוב המיועד מכתבם על ואחכה ביחוד.
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ובסביבתה. בוותיקן הנוצרית הקהלה אנשי אצל שייראה

כך לידי הביאו הכנסיה עלֿידי שננקטו האמצעים אם וגם להיוודע, הסוד החל הכל שלמרות אלא
ושמחה. סיפוק רגשי הסיפור עורר עצמם היהודים אצל הרי - התגיירות של נוסף מקרה התרחש לא שכמעט

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

רפ"ב מ"ח ז"ך ב' ב"ה

שי' רמ"מ מו"ה

וברכה שלום

גאר שי' ר"צ תלמידינו ידידינו ע"י תשרי מי"ב מכתבם

במאד. כאבי וגדול גדול, צער עליו הצטערתי ומאד הגיעני...

הקודמי' במכתביי שכתבתי מכמו אחרת עשות אוכל לא אנכי

ישיבת היא חמדה כלי לפאר השתדלות המיני בכל להשתדל

אבותינו כ"ק הוד הנחילונו אשר הקדושה בארצינו ת"ת

ולשמרם, לעבדם זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים רבותינו

ארץ יושבי אחינו כי בנפשו לידע צריך מאתנו כאו"א אשר

על ד' לפני והיושבים בקדש העומדים שי' אנ"ש הם הקדש

חמורה בסוגיא והלימוד המדרש לא (וכאמור והעבודה התורה

בהנהגת ולהתנהג ללמוד כ"א עיקר, בדא"ח בעומק או בש"ס

ירגיש מאתנו כאו"א ואשר העיקר), זהו רבותינו, אבותינו כ"ק

ולהנאתם לטובתם שביכולתו מה כל בגללם לעשות נפשי חוב

הקדושים. רבותינו אבותינו כ"ק מצות יקיים בזה ואשר בגו"ר,

עיניכם ומחמד נפשכם, אהוב בן על נא רחמו ידידיי אנא

ישרה דרך לבחור השי"ת בעזרת לעזרתי ובאו הטהורה, נשמה

ריב המחרחרי מגלולי הארץ את לטהר טהורה, במסילה לילך

לזה והעצה ח"ו. רעה בארץ ישיבתם ואשר מחלוקת, ובעלי

לנו, אשר את ונזכך נפאר כ"א כלל, אליהם לב לשית לבלי

איך דעתכם חוות והודיעוני התיישבו עצרה, קראו עצה, והבו

וציוו חפצו אשר כפי רק תהי' אשר רצוי' כוונתי כי לעשות

הק'. רבותינו אבותינו כ"ק

המכשולים כל על התגברו אנשים, היו היקרים ידידינו

כ"ק משאת לנשוא אחד שכם ונשים דרכינו, על העומדים

הוא כי להשי"ת ונקוה בטהרתה הקדושי' רבותינו אבותינו

יטשינו. ואל יעזרינו

שי' אנ"ש היקרים מידידינו כאו"א בשלום גיני נא יפרוש

בארוכה. לכתוב המיועד מכתבם על ואחכה ביחוד.

   

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



קס            

 
    §¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨¨®©§¨−̈

     ¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈
     §©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®

      £²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧¦§¨³
        ©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½

     ©©−©¦§¨¬¦§«©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈
      ©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬

    ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
       ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ

      ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«©¦§§¬¨¤−¨
     ¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«©¥¥³¨«¦Æ

      ©§¦½ª−§©¤´¤¥®̈©¦§§¬§−¥¨«
      §©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈

      ©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤
      Ÿ¨«©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©

       ©−¦¦´¨¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«
     ©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈

     Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²
     ¦©¨¤−§¬¨¥«©¸Ÿ¤¥¹̈¤©«£ÀŸ

        ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦
      ©¥¬¨«¨§−¡«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²

      ¤§Ÿ̈«§−¦«©´Ÿ¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−
      ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©´Ÿ¤©«£ÀŸ¦¨³§¨

      ¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ
       §©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤¤§¦´£¨¦½©´Ÿ©©¥½§§

     ©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«©§¦³
       ̈¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬¨−̈¦¥´

     ©§¨¨®©¥¤¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−
      §¨«¨©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨

       §´Ÿ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬¥¤«¨¨´¤©½Ÿ
      §¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨
     ̈«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦

    §©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´
     ©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®

      §¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤¥¾¤£¤¨©¬
     ©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−ª©¬

§«Ÿ¨«
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   (ב קלח, (זח"א ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

עם עׂשו ׁשל הּׁשלילית הנהגתֹו מתאימה ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוקׁשה,

נטּיֹות עם נֹולד עׂשו ּדהּנה לֹומר, ויׁש אברהם. ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהׁשּפעתֹו

עבֹודה לפתחי לצאת רצה אּמֹו ּבמעי ׁשעֹוד ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָרעֹות,

כב)זרה ּפסּוק ּולהתּגּבר(רׁש"י ּביצרֹו להּלחם ולּמדֹו חּנכֹו ואברהם . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

על התחּנ עֹוד ּכל עבֹודתֹו היתה זֹו ואכן, הרעֹות. נטּיֹותיו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעל

רעה לתרּבּות יצא אברהם ׁשל ּפטירתֹו לאחר אבל אברהם; ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָידי

ל) ּפסּוק .(רׁש"י ִַָ
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 (יב (כו, «ƒ¿«ƒ¿»
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 (ל"ג פרק אליעזר דרבי (פרקי ¿»»«¬ƒƒ

ולא ּוקצירה, זריעה ּבחריׁשה יצחק עסק ּכיצד ׁשֹואל, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּמדרׁש

ׁשּיצחק עֹונה, והּמדרׁש ּבה'. לדבקּותֹו ּתפריע זֹו ׁשּמלאכה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשׁש

קּיּום אּלא עצמֹו, הּדגן היתה לא מּטרתֹו צדקה: אּלא ּדגן זרע ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלא

צדקה. ְְִַָָמצות
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È ÈÓ ‡   ˜ˆÈ È„ Â(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ
ּתפּלת לפני הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה, ּבלּקּוטי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאיתא

נלמד ׁשּזה לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשחרית:

האבֹות. צדקהˆ„˜‰מּׁשלׁשת "לעׂשֹות נאמר עליו מאברהם, – ְִֶָָֹ¿»»ְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ

מים.Â˜Ó‰ּומׁשּפט". ּבארֹות ׁשחפר מּיצחק, –Ó „Ï– ְִָƒ¿∆ְְִִִֵֶַַָָƒ»
ההכנֹות ּולאחר הּתֹורה. ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּיעקב,

יעקב ׁשּבני אֹור, ּבתֹורה וכּמבאר עצמּה, הּתפּלה ּבאה ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּללּו

ּדזמרה ּפסּוקי הּתפּלה: סּלם ׁשל הּׁשליבֹות לארּבעת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻרֹומזים

(לוי) ׁשמע קריאת (ׁשמעֹון), ׁשמע קריאת ּברכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַ(ראּובן),

(יהּודה). עׂשרה ְְְֵֶֶָּוׁשמֹונה
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C ‰ ‰È‰ È È‡ ‡(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

העֹולם, ּבאי את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבמקֹומֹו,

מדּגׁש זה וענין ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻּבדגמת

ל" אבימל לֹו אמר ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמיחד

ה', ּבׁשם וקרא מזּבח יצחק ׁשּבנה לאחר אבל ‡ÂÈÏמעּמנּו", CÏ‰ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ»«≈»
. עּמ ה' היה ּכי "ראינּו לֹו ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאבימל

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי .ְִֵֵָָָ
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È ÈÓ ‡   ˜ˆÈ È„ Â(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ
ּתפּלת לפני הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה, ּבלּקּוטי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאיתא

נלמד ׁשּזה לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשחרית:

האבֹות. צדקהˆ„˜‰מּׁשלׁשת "לעׂשֹות נאמר עליו מאברהם, – ְִֶָָֹ¿»»ְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ

מים.Â˜Ó‰ּומׁשּפט". ּבארֹות ׁשחפר מּיצחק, –Ó „Ï– ְִָƒ¿∆ְְִִִֵֶַַָָƒ»
ההכנֹות ּולאחר הּתֹורה. ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּיעקב,

יעקב ׁשּבני אֹור, ּבתֹורה וכּמבאר עצמּה, הּתפּלה ּבאה ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּללּו

ּדזמרה ּפסּוקי הּתפּלה: סּלם ׁשל הּׁשליבֹות לארּבעת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻרֹומזים

(לוי) ׁשמע קריאת (ׁשמעֹון), ׁשמע קריאת ּברכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַ(ראּובן),

(יהּודה). עׂשרה ְְְֵֶֶָּוׁשמֹונה
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C ‰ ‰È‰ È È‡ ‡(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

העֹולם, ּבאי את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבמקֹומֹו,

מדּגׁש זה וענין ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻּבדגמת

ל" אבימל לֹו אמר ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמיחד

ה', ּבׁשם וקרא מזּבח יצחק ׁשּבנה לאחר אבל ‡ÂÈÏמעּמנּו", CÏ‰ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ»«≈»
. עּמ ה' היה ּכי "ראינּו לֹו ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאבימל

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי .ְִֵֵָָָ
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לׁשלֹום וחרד ּדֹואג ּבן ּכל והרי זֹו, היא נחמה איזֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלכאֹורה,

ליעקב אמרה ׁשרבקה לֹומר, ויׁש יעקב. ּכמֹו ּבן ּגם ּומה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאּמֹו,

ּכדי ּבסּכנה, עצמּה את להעמיד נפׁש, למסירּות מּוכנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיא
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ׁשלמה ׁשהיא הּקּב"ה, ׁשל ּבנתינתֹו מדּבר הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻיׁש

ׁשּיׁש עד הראׁשֹונה, ּבּנתינה חסר מה ּכן ואם חּסרֹון, ׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּוללא

עצמּה הּנתינה על ׁשּנֹוסף לֹומר, ויׁש ׁשּוב. ולתת לחזר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹצר

מׁשלמת) על(ׁשהיא להֹוסיף הּיכלת את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

עצמֹו. ּבכחֹות ְְְַַָָֹהּברכה

     ©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®
      ¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ

      §¥¨«©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼§¦©³
       ŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®§¨«£´Ÿ½

      ©§©³¨¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©
     ©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬
        £¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´§¨®©§¥¥−¦§¨¬
      ¨¦«©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´

     ©¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£§¨²©¨−̈¬
     §¦¨«

         

˜È ‡ ˜È ÏÂ(ה (כח, «ƒ¿«ƒ¿»∆«¬…

לדירה העֹולם את להפ הקּב"ה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא יהּודי ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

הּׁשליחּות ׁשהיא יעקב, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נראה זה ודבר .יתּבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹו

ׁשל אף (חרֹון לחרן יצא יעקב ּדהּנה, ּבּתֹורה. ׁשּנזּכרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה

את ּברר ׁשלמה; מּטתֹו ׁשל ּבאפן מׁשּפחה ׁשם והקים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹעֹולם)

את אפילּו העלה לׁשם ּובּדר לבן; ּבצאן ׁשהיּו הּקדּׁשה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻנּצֹוצֹות

יהּודי ּכל לגּבי ואף אלקים". ּבית יהיה . . הּזאת "והאבן ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּדֹומם:

אצלם ׁשּפֹועל ידי על יהּודי ועֹוד יהּודי עֹוד ל"הֹוליד" עליו :ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכ

העֹולם אּמֹות על ּגם להׁשּפיע עליו ּובּמצֹות; ּבּתֹורה ְְְִִַַַַַַָָָָָָָֻהֹוספה

את להפ ועליו נח; ּבני מצֹות ׁשבע את לקּים "חרן") ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ(ּתֹוׁשבי

.יתּבר לֹו לדירה הּדֹומם, את ּגם ּכּלֹו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֻהעֹולם
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מׁשלמת) על(ׁשהיא להֹוסיף הּיכלת את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

עצמֹו. ּבכחֹות ְְְַַָָֹהּברכה
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את ּברר ׁשלמה; מּטתֹו ׁשל ּבאפן מׁשּפחה ׁשם והקים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹעֹולם)
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יהּודי ּכל לגּבי ואף אלקים". ּבית יהיה . . הּזאת "והאבן ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּדֹומם:

אצלם ׁשּפֹועל ידי על יהּודי ועֹוד יהּודי עֹוד ל"הֹוליד" עליו :ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכ

העֹולם אּמֹות על ּגם להׁשּפיע עליו ּובּמצֹות; ּבּתֹורה ְְְִִַַַַַַָָָָָָָֻהֹוספה

את להפ ועליו נח; ּבני מצֹות ׁשבע את לקּים "חרן") ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ(ּתֹוׁשבי
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6:276:209:259:229:569:5211:0711:0420:3120:3820:5921:0720:1921:11ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:317:379:369:3910:0810:1211:0211:0418:0918:0218:3518:2917:4518:33ארה״ב בולטימור )ק(

7:217:289:269:309:5810:0210:5210:5417:5717:5018:2418:1817:3318:29ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

7:227:299:279:309:5910:0210:5210:5517:5617:5018:2418:1717:3318:29ארה״ב ג׳רסי )ק(

8:008:0810:0410:0810:3610:4011:2911:3218:3118:2318:5918:5218:0719:03ארה״ב דטרויט )ק(
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5:465:438:308:298:598:5810:0510:0418:4718:4919:0919:1218:3119:16בוליביה לה פאס )ח(
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5:335:348:058:058:358:359:369:3617:4717:4618:0818:0817:2818:12קולומביה בוגוטה )ח(

7:487:569:519:5510:2210:2611:1511:1818:1318:0618:4218:3417:4918:47קנדה טורונטו )ק(

7:297:379:299:3310:0110:0510:5310:5617:4617:3818:1518:0717:2118:21קנדה מונטריאול )ק(

6:046:108:118:148:448:479:399:4116:5416:4817:1917:1416:3117:18קפריסין לרנקה )ח(
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6:096:118:318:329:039:0410:0310:0317:5317:5118:1518:1417:3318:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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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