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תהלים

מתוך פירוש רש"י 

קט )יח( וילבש קללה. הכניס עצמו בקללה ונוחה לו פריקת עול הקרבן וברכת כהנים וקללת האומות: )יט( תהי לו. הקללה מעטה 
כבגד )מצאתי(: ולמזח תמיד. חגורה, וכן ומזיח אפיקים רפה )איוב י"ב( אזור החזקים פתח: 

קי )ה( אדני. אשר היה על ימינך במלחמה: מחץ ביום אפו מלכים. את ארבעה מלכים הוא ידין בגוים מלא גויות זו היא בשורת 
ברית בין הבתרים שנאמר לו על מצרים וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי )בראשית ט"ו(: 
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ÈzLÂ'גֹו אבי ּבית אל הּוא1בׁשלֹום זה [ׁשּפסּוק ¿«¿ƒְִֵֶֶֶָָָ
אֹור' ּב'תֹורה ּדפרׁשתנּו הראׁשֹון ּדרּוׁש ְְְְִֵַַָָָָָָהתחלת
ּבעל האמצעי מאדמֹו"ר חּיים' ּוב'תֹורת הּזקן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָמאדמֹו"ר

ּכסלו) (ּדיּו"ד אּלא2הּגאּולה ּכסלו). (ּדט' וההילּולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
הּפסּוק הּדרּוׁש) (ּבתחּלת מקּדים חּיים' וּיּדר3ׁשּב'תֹורת ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָ

גֹו'], בׁשלֹום וׁשבּתי הּפסּוק ׁשּלפני גֹו' נדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹיעקב
אל בׁשלֹום וׁשבּתי אֹומרֹו מהּו ּבזה, הּדּיּוקים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָוידּועים

ּדוקא ּבׁשלֹום אבי, ׁשּלפניֿזה4ּבית ּובפרט אם3. אֹומר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ללּבׁש, ּובגד לאכל לחם לי ונתן גֹו' עּמדי אלקים ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹיהיה

ּברּוחנּיּות ּובגד ללחם ּגם היא ּבזה ּבכל5ׁשהּכּונה , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבזה מסּתּפק אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ׁשּבזה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּפרּוׁשים
וגם ּדוקא. ּבׁשלֹום ּתהיה אביו ּבית אל ׁשחזרתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּומדּגיׁש
אבי ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ׁשּלאחרי מה להבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָצרי
הּוא דהוי' זה ענין הרי לאלקים, לי הוי' והיה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹמֹוסיף
ּבכּמה (ּכּמבאר ּותמידי אמּתי ענין הּוא ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹֹהאלקים

הוי'6מקֹומֹות ּבוהיה (והעּלּוי) ּבהּנ"ל החּדּוׁש ּומהּו ,( ְְְְֲִִִַַַַָָָָָ
לאלקים ּבית7לי אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי לאחרי ּובפרט , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

לאחריֿזה ׁשּכתּוב מה להבין צרי וּגם והאבן8אבי. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּי אי אלקים, ּבית יהיה מּצבה ׂשמּתי אׁשר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּזאת
ׁשּבּה העּלּויים ּכל לאחרי [ּדגם ּדֹומם ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאבן

ּבמדרגה ּתהיה ּדֹומם] ּבחינת אבן, ּבׁשם היא נקראת מּצבה) ׂשמּתי אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ(עלֿידי
אלקים ּבית ׁשּתהיה ּכלּֿכ ּבהּדרּוׁשים9נעלית מבאר והּנה הוי'10. והיה ּדפרּוׁש ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
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ראש הבהיר ליום שנה עשר מלאות "לקראת תשמ"ח, - כסלו חודש ראש בקונטרס* לאור יצא (*

תשמ"ח". שנת הקהל, שנת כסלו, מברכים עש"ק . . תשמ"ח) - (תשל"ח כסלו חודש

שיחיו. מהשלוחים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

כא.1) כח, שגאולתו2)פרשתנו שי"ל ואילך), 159 (ע' כסלו ליו"ד שיחה חכ"ה לקו"ש וראה

.(157 הערה להלן (וראה נפשי" בשלום "פדה ענין על שרומז שי"ל בשלום", "ושבתי בפסוק מרומזת

כ.3) אֿב).4)שם, כב, - הג' (דקדוק פרשתנו ריש תו"ח וש"נ.5)ראה ח. סעיף לקמן ראה6)ראה

ואילך). ב נט, (דרמ"צ ה' אחדות מצות להצ"צ סהמ"צ א. רסד, ח"ג א. קסא, שם א. כה, ח"ב זהר

ועוד. ואילך). מה ס"ע תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז וידעת הב').7)ד"ה (דקדוק שם שם,8)תו"ח פרשתנו

סע"ב).9)כב. (כב, שם תו"ח סע"ד). כא, - בשלום ושבתי ד"ה על (בהביאור פרשתנו תו"א10)תו"א

א). (כז, סי"א שם תו"ח ד). (כא, בשלום ושבתי סד"ה שם

    
שבע", מבאר יעקב "ויצא - אבינו יעקב של מסעו תוכן יבאר שלפנינו המאמר

אתֿהאבן "ויקח מראשותיו", וישם המקום מאבני "ויקח - בדרך ומעשיו

"וידר - נדרו ופרטי האבן]" את [=זקף מצבה אותה וישם מראשותיו אשרֿשם

הולך אנכי אשר הזה בדרך ושמרני עמדי אלקים יהיה אם לאמר נדר יעקב

ללבש. ובגד לאכל לחם ֹֹונתןֿלי

והיה אבי בית אל בשלום ושבתי

הזאת והאבן לאלקים. לי ה'

בית יהיה מצבה אשרֿשמתי

אלקים".

בהרחבה מבוארת המאמר לאורך

לעולםֿ הנשמה ירידת תכלית

למעלת להגיע עלֿמנת הזה,

עלֿמנת ובעיקר 'בעלֿתשובה',

החולין עניני את לקחת

לקדושה. ולהעלותם

˙Èa Ï‡ ÌBÏL ÈzLÂ¿«¿ƒ¿»∆≈
'B È‡1‰Ê ˜eÒtL] »ƒ∆»∆

Lec ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰«¿»«¿
חסידות] ÔBL‡‰»ƒ[=מאמר

'B‡ ‰B˙'a e˙Lc¿»»»≈¿»
˙B˙'e Ô˜‰ "BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿«
"BÓ„‡Ó 'ÌÈiÁ«ƒ≈«¿
‰Ïe‡b‰ ÏÚa ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ«««¿»

ÂÏÒk „"eÈc)לחירות יצא בו ¿ƒ¿≈
בעיר ממאסרו תקפ"ז) (בשנת

«ÏeÏÈ‰‰Â¿«ƒ‡2)וויטעבסק
‡l‡ .(ÂÏÒk 'Ëc)¿ƒ¿≈∆»
ÌÈc˜Ó 'ÌÈiÁ ˙B˙'aL∆¿««ƒ«¿ƒ
(Lec‰ ˙lÁ˙a)ƒ¿ƒ««¿

˜eÒt‰3„ ˜ÚÈ ciÂ «»«ƒ««¬…∆∆
ÈzLÂ ˜eÒt‰ ÈlL 'B∆ƒ¿≈«»¿«¿ƒ
ÌÈÚe„ÈÂ ,'B ÌBÏL¿»ƒƒ

,‰Êa ÌÈ˜eic‰.אe‰Ó «ƒƒ»∆«
Ï‡ ÌBÏL ÈzLÂ BÓB‡¿¿«¿ƒ¿»∆

‡˜Âc ÌBÏLa ,È‡ ˙Èa4. ≈»ƒ¿»«¿»
‰ÊŒÈlL Ëe3ÓB‡ ƒ¿»∆ƒ¿≈∆≈

È„nÚ ÌÈ˜Ï‡ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒ
ÏÎ‡Ï ÌÁÏ ÈÏ Ô˙Â 'B¿»«ƒ∆∆∆¡…
‰ek‰L ,LaÏÏ „e∆∆ƒ¿…∆««»»
„e ÌÁÏÏ Ìb ‡È‰ ‰Êa»∆ƒ«¿∆∆∆∆

˙eiÁea5-תורה לימוד ¿»ƒ
סעיף להלן (ראה מצוות וקיום

‰ÌÈLetח') ÏÎa ,¿»«≈ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÊaL∆»∆¿««ƒ≈
‰Êa ˜tzÒÓ BÈ‡≈ƒ¿«≈»∆
˙Èa Ï‡ B˙ÊÁL LÈb„Óe«¿ƒ∆¬»»∆≈

‡˜Âc ÌBÏLa ‰È‰z ÂÈ‡ישוב לא שאם בנדרו, עיקרי תנאי שהוא »ƒƒ¿∆¿»«¿»
לקיים יצטרך לא ללבוש" ובגד לאכל "לחם לו שיהי' למרות הנה בשלום,

‡Ïב.?נדרו ÌBÏLa ÈzLÂ ÈÁ‡lL ‰Ó ÔÈ‰Ï Èˆ ÌÂ¿«»ƒ¿»ƒ«∆¿«¬≈¿«¿ƒ¿»∆
'ÈÂ‰„ ‰Ê ÔÈÚ È‰ ,ÌÈ˜Ï‡Ï ÈÏ 'ÈÂ‰ ‰È‰Â ÛÈÒBÓ È‡ ˙Èa≈»ƒƒ¿»»¬»»ƒ≈…ƒ¬≈ƒ¿»∆¿¬»»
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰»¡…ƒƒ¿»
‡nk) È„ÈÓ˙e ÈzÓ‡¬ƒƒ¿ƒƒ«¿…»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa6כמו ¿«»¿
כי לדעת הראת "אתה שנאמר

היום "וידעת האלקים" הוא הוי'

האלקים" הוא הוי' כי ,וגו'
Ï"p‰a LecÁ‰ e‰Óe««ƒ¿««
ÈÏ 'ÈÂ‰ ‰È‰Âa (ÈelÚ‰Â)¿»ƒƒ¿»»¬»»ƒ

ÌÈ˜Ï‡Ï7ÈÁ‡Ï Ëe , ≈…ƒƒ¿»¿«¬≈
˙Èa Ï‡ ÌBÏLa ÈzLÂ¿«¿ƒ¿»∆≈

È‡'הוי" ענין תולה ומדוע »ƒ
זה תנאי בקיום האלוקים" ?הוא

Ó‰ג. ÔÈ‰Ï Èˆ ÌbÂ¿«»ƒ¿»ƒ«
‰ÊŒÈÁ‡Ï e˙kL8 ∆»¿«¬≈∆

ÈzÓ L‡ ˙‡‰ Ô‡‰Â¿»∆∆«…¬∆«¿ƒ
,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰È ‰Ó«≈»ƒ¿∆≈¡…ƒ
‡È‰L Ô‡L iL È‡≈«»∆∆∆∆ƒ
Ïk ÈÁ‡Ï Ìc] ÌÓBc≈¿«¿«¬≈»
È„ÈŒÏÚ) daL ÌÈÈelÚ‰»ƒƒ∆»«¿≈
(‰Ó ÈzÓ L‡¬∆«¿ƒ«≈»
,Ô‡ ÌLa ‡È‰ ˙‡˜ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆
‰È‰z ÌÓBc ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ¿∆
kŒÏk ˙ÈÏÚ ‰„Óa¿«¿≈»«¬≈»»

ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰zL9? ∆ƒ¿∆≈¡…ƒ
ÌÈLec‰a ‡Ó ‰p‰Â10 ¿ƒ≈¿…»¿«¿ƒ

ÈÏ 'ÈÂ‰ ‰È‰Â Lec¿≈¿»»¬»»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



)א הסדרנחתיליב.......................................ת

)ב תהמזמוריקלים"ג...............................י"קט

)ג דמאמר"בשלוםהושבתי)ביאורשרעםאבדר(

ה..ח"לתש'הבחדרוכסלו'אורליכסלו'טויצא"ש

)ד משבתשיחתרשתויצאז'הכסלו'דל......ח"משת

)ה שיחותלקוטירשתויצא)ק"בלה(כטור.......לט

)ו יצחקיללוימתורתקוטיםהרה"כלהרה"קח"ג

מב................ל"לוייצחקשניאורסאהזצ'המקובלר

)ז יומישיעורלשבועחומשרשתמג............ויצא

)ח תהליםשיעורירשתסו................ויצאלשבוע

)ט רעורישיבסםתניאה)מוגה( 

לשבוערשתסז......................................ויצא

)י יוםה"לוחיום"רשתזע..............ויצאלשבוע

)יא ברמבלעיויומיתטע........................ם"הלכה

 

"וגשלמהדורת:

)יב –ג'ליוםרקיםרשתויצאלשבוע................ב

)יג –ליוםאחדרקלשרשתויצאבוע...............קד

)יד –המרסותצורשתק..................ויצאלשבועי

)טו וכתוביםנביאים 

יאק.........................דרקיםתהלכרקא-מואלש

)טז יעקבעישבתיגק..........................................מסכת

)יז הוריותמסכתביאוריםעם 

דיק...........................................ו"יעדדטמד

)יח זבחיםמסכתביאוריםעם 

דב ..............................................לבק

 

" 

)יט שולחהלכותשבתערו 

נק...................................................רהזק"אדמו

)כ הלכותערושולחהמזוברכת 

נאק.................................................רהזק"אדמו

)כא אורתורה–רבים"דמיםה 

נבק.................................................רהזק"ואדמ

)כב אורהשערי 

ונק..............................................רהאמצעי"אדמו

)כג מדרצותי–המרותצוס 

ונק........................................"צמחצדק"רה"אדמו

)כד שמואלתורתב"תרל 

חנק.............................................ש"רמוהר"אדמו

)כה קונטרהחלצוס 

טנק............................................ב"רמוהרש"אדמו

)כו רסא"שת'ההמאמרים 

סק.............................................צ''רמוהריי''אדמו

)כז דבוריםילקוטי 

אסק...........................................צ''רמוהריי''אדמו

)כח הזכרונותרס 

סגק....................................................צ"רמוהריי"אדמו

)כט קודשאגרות 

קסו....................................................צ"רמוהריי"אדמו

)ל לקריאחומשרשתהתורהויצאת 

זקס................................."תורהתמימה"חומש"ע

עדק.......................ויצארשתלשבועניםלוחזמ)לא

)לב סדרמצותנרותקודשלהדלקתעהק............שבת



ה

      
      

ÈzLÂ'גֹו אבי ּבית אל הּוא1בׁשלֹום זה [ׁשּפסּוק ¿«¿ƒְִֵֶֶֶָָָ
אֹור' ּב'תֹורה ּדפרׁשתנּו הראׁשֹון ּדרּוׁש ְְְְִֵַַָָָָָָהתחלת
ּבעל האמצעי מאדמֹו"ר חּיים' ּוב'תֹורת הּזקן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָמאדמֹו"ר

ּכסלו) (ּדיּו"ד אּלא2הּגאּולה ּכסלו). (ּדט' וההילּולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
הּפסּוק הּדרּוׁש) (ּבתחּלת מקּדים חּיים' וּיּדר3ׁשּב'תֹורת ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָ

גֹו'], בׁשלֹום וׁשבּתי הּפסּוק ׁשּלפני גֹו' נדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹיעקב
אל בׁשלֹום וׁשבּתי אֹומרֹו מהּו ּבזה, הּדּיּוקים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָוידּועים

ּדוקא ּבׁשלֹום אבי, ׁשּלפניֿזה4ּבית ּובפרט אם3. אֹומר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ללּבׁש, ּובגד לאכל לחם לי ונתן גֹו' עּמדי אלקים ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹיהיה

ּברּוחנּיּות ּובגד ללחם ּגם היא ּבזה ּבכל5ׁשהּכּונה , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבזה מסּתּפק אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ׁשּבזה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּפרּוׁשים
וגם ּדוקא. ּבׁשלֹום ּתהיה אביו ּבית אל ׁשחזרתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּומדּגיׁש
אבי ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ׁשּלאחרי מה להבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָצרי
הּוא דהוי' זה ענין הרי לאלקים, לי הוי' והיה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹמֹוסיף
ּבכּמה (ּכּמבאר ּותמידי אמּתי ענין הּוא ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹֹהאלקים

הוי'6מקֹומֹות ּבוהיה (והעּלּוי) ּבהּנ"ל החּדּוׁש ּומהּו ,( ְְְְֲִִִַַַַָָָָָ
לאלקים ּבית7לי אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי לאחרי ּובפרט , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

לאחריֿזה ׁשּכתּוב מה להבין צרי וּגם והאבן8אבי. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּי אי אלקים, ּבית יהיה מּצבה ׂשמּתי אׁשר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּזאת
ׁשּבּה העּלּויים ּכל לאחרי [ּדגם ּדֹומם ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאבן

ּבמדרגה ּתהיה ּדֹומם] ּבחינת אבן, ּבׁשם היא נקראת מּצבה) ׂשמּתי אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ(עלֿידי
אלקים ּבית ׁשּתהיה ּכלּֿכ ּבהּדרּוׁשים9נעלית מבאר והּנה הוי'10. והיה ּדפרּוׁש ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
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ראש הבהיר ליום שנה עשר מלאות "לקראת תשמ"ח, - כסלו חודש ראש בקונטרס* לאור יצא (*

תשמ"ח". שנת הקהל, שנת כסלו, מברכים עש"ק . . תשמ"ח) - (תשל"ח כסלו חודש

שיחיו. מהשלוחים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

כא.1) כח, שגאולתו2)פרשתנו שי"ל ואילך), 159 (ע' כסלו ליו"ד שיחה חכ"ה לקו"ש וראה

.(157 הערה להלן (וראה נפשי" בשלום "פדה ענין על שרומז שי"ל בשלום", "ושבתי בפסוק מרומזת

כ.3) אֿב).4)שם, כב, - הג' (דקדוק פרשתנו ריש תו"ח וש"נ.5)ראה ח. סעיף לקמן ראה6)ראה

ואילך). ב נט, (דרמ"צ ה' אחדות מצות להצ"צ סהמ"צ א. רסד, ח"ג א. קסא, שם א. כה, ח"ב זהר

ועוד. ואילך). מה ס"ע תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז וידעת הב').7)ד"ה (דקדוק שם שם,8)תו"ח פרשתנו

סע"ב).9)כב. (כב, שם תו"ח סע"ד). כא, - בשלום ושבתי ד"ה על (בהביאור פרשתנו תו"א10)תו"א

א). (כז, סי"א שם תו"ח ד). (כא, בשלום ושבתי סד"ה שם

    
שבע", מבאר יעקב "ויצא - אבינו יעקב של מסעו תוכן יבאר שלפנינו המאמר

אתֿהאבן "ויקח מראשותיו", וישם המקום מאבני "ויקח - בדרך ומעשיו

"וידר - נדרו ופרטי האבן]" את [=זקף מצבה אותה וישם מראשותיו אשרֿשם

הולך אנכי אשר הזה בדרך ושמרני עמדי אלקים יהיה אם לאמר נדר יעקב

ללבש. ובגד לאכל לחם ֹֹונתןֿלי

והיה אבי בית אל בשלום ושבתי

הזאת והאבן לאלקים. לי ה'

בית יהיה מצבה אשרֿשמתי

אלקים".

בהרחבה מבוארת המאמר לאורך

לעולםֿ הנשמה ירידת תכלית

למעלת להגיע עלֿמנת הזה,

עלֿמנת ובעיקר 'בעלֿתשובה',

החולין עניני את לקחת

לקדושה. ולהעלותם
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ו           

אֹור ׁשּלגּבי יֹותר, נעלה אֹור ׁשּימׁש הּוא לאלקים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֻלי
ּופרּוׁש אלקים. ּבחינת (רק) יהיה (ּדעכׁשו) הוי' ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹזה,
לאחרי (ׁשּבא אלקים ּבית יהיה גֹו' הּזאת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹוהאבן
ּבית יהיה ׁשהאבן הּוא לאלקים) לי הוי' לוהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּובהמׁש
ועלּֿפיֿזה לאלקים. ׁשּיהיה להוי' אז, ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלאלקים
ּבית יהיה ּדֹומם, ׁשהאבן, ׁשּי אי יֹותר ּבאּור ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָצרי

זה. ִֵֶֹלאלקים

נצחיתp‰Â‰ב) היא ׁשהּתֹורה ׁשענין11מּכיון מּובן, הרי , ¿ƒ≈ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ואחד אחד לכל הֹוראה הּוא גֹו' נדר יעקב ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוּיּדר
מּזֹו, ויתירה הּזמּנים. ּובכל הּמקֹומֹות ּבכל ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּיׂשראל

לבנים סימן אבֹות ׁשּמעׂשה מענין12מּכיון ההֹוראה הרי , ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
אבֹות) ּדמעׂשה הענינים (ּככל היא גֹו' נדר יעקב ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוּיּדר
ּכח הּנתינת ׁשּגם מּובן, [ּומּזה עז. ּוביתר ׂשאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּביתר
הֹוראֹות ּככל סתם, ּכח נתינת רק לא היא זֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹׁשּבהֹוראה

ּכח נתינת ּגם (ׁשהן מיחדת,13הּתֹורה ּכח נתינת אּלא ,( ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻ
הּוא אבֹות ּומעׂשה אבֹות, מּמעׂשה היא זֹו ׁשהֹוראה ֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּכיון

ּכח נתינת ּגם) אּלא סימן, רק ּומּכיון14(לא לבנים]. ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
לוּיצא ּבהמׁש ּבא גֹו' נדר יעקב מּבאר15ׁשּוּיּדר יעקב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשהּבּקׁשה ּבפׁשטּות, ּגם [ּכּמּובן גֹו' ּבׁשלֹוםׁשבע וׁשבּתי ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשבע מּבאר ׁשּיצא ּדלהיֹות גֹו'. לוּיצא ׁשּיכת אבי ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאל
וׁשחזרתֹו לׁשם, ויחזר ׁשּיׁשּוב ּבּקׁש לכן אביו) ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ(ּובית
לההֹוראה ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשּכן מּזה, מּובן ּבׁשלֹום], ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתהיה

ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי [ּומהּבּקׁשה גֹו' נדר יעקב מּוּיּדר מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלכל
ואחד אחד ּבכל ׁשהּוא ּכמֹו ׁשבע מּבאר גֹו' וּיצא לענין ׁשּי ׁשּזה גֹו'], ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאבי

ְִִֵָמּיׂשראל.

נׂשיאינּוeÈÂג) רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּׁשּכתּוב מה ּבהקּדם מה16זה על (מיּסד ¿»ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבּזהר ב'17ּׁשּכתּוב ּבזה ׁשּיׁש גֹו', ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא הּפסּוק על ( ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
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סע"ב). (עב, לך לך ר"פ אוה"ת ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא וראה לבנים. סימן לאבות שאירע מה

ג).13) פי"ב, (במדב"ר כחן" לפי אלא כחי לפי מבקש ש"איני דנביאים14)מכיון מהדוגמא כמובן

ב"ר גם וראה כו'. אח"כ שיוכלו לבנים סימן כו' מעשה א): (עג, שם אוה"ת וראה שם. שברמב"ן
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.21 בהערה י).15)שם (כח, פרשתנו ביאוה"ז16)ריש גם (וראה ד יז, פרשתנו לאדהאמ"צ ביאוה"ז

אֿב. תתלה, ה) (כרך שם אֿב). (קעב, פרשתנו ריש אוה"ת צז). ע' - פרשתנו ריש ח"א17)להצ"צ

א). (קמז, פרשתנו ריש

    
ÈÂ‰ ,‰Ê ‡ ÈaL ,˙È ‰ÏÚ ‡ CLÓiL ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡Ï≈…ƒ∆À¿««¬∆≈∆¿«≈∆¬»»
 ˙‡‰ ‡‰Â LeÙe .ÌÈ˜Ï‡ ˙ÈÁa (˜) ‰È‰È (ÂLÚ)¿«¿»ƒ¿∆«¿ƒ«¡…ƒ≈¿»∆∆«…
ÈÏ ÈÂ‰ ‰È‰ÂÏ CLÓ‰e ÈÁ‡Ï ‡aL) ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆≈¡…ƒ∆»¿«¬≈¿∆¿≈ƒ¿»»¬»»ƒ
ÈÂ‰Ï ,Ê‡ ‰È‰iL ÌÈ˜Ï‡Ï ˙Èa ‰È‰È ‡‰L ‡e‰ (ÌÈ˜Ï‡Ï≈…ƒ∆»∆∆ƒ¿∆«ƒ≈…ƒ∆ƒ¿∆»¿¬»»

ŒÏÚÂ .ÌÈ˜Ï‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈…ƒ¿«
˙È e‡a CÈˆ ‰ÊŒÈƒ∆»ƒ≈≈

CiL CÈ‡,ÌÓ ,‡‰L ≈«»∆»∆∆≈
?‰Ê ÌÈ˜Ï‡Ï ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ≈…ƒ∆

‰‰L ÂÈkÓ ‰p‰Â (¿ƒ≈ƒ≈»∆«»
˙ÈÁˆ ‡È‰11,eÓ È‰ , ƒƒ¿ƒ¬≈»

 „ ˜ÚÈ iÂ ÈÚL∆ƒ¿««ƒ««¬…∆∆
„Á‡ ÏÏ ‰‡‰ ‡e‰»»¿»∆»
Ïa Ï‡iÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿»
.ÌÈpÓ‰ Ïe ˙Ó˜‰«¿¿»«¿«ƒ
ÂÈkÓ ,Ó ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒƒ≈»
ÓÈ ˙‡ ‰ÚL∆«¬≈»ƒ»

ÌÈÏ12‰‡‰‰ È‰ , ¿»ƒ¬≈«»»
 „ ˜ÚÈ iÂ ÈÚÓ≈ƒ¿««ƒ««¬…∆∆
ÌÈÈÚ‰ Ïk) ‡È‰ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
˙Èa (˙‡ ‰ÚÓ¿«¬≈»¿∆∆

ÊÚ ˙Èe ˙‡בתוקף=] ¿≈¿∆∆…
ÌbLיותר] ,eÓ ‰Óe .ƒ∆»∆«

Ê ‰‡‰aL Ák ˙È˙p‰«¿ƒ«…«∆¿»»
Ák ˙È˙ ˜ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿ƒ«…«
˙‡‰ Ïk ,Ì˙¿»¿»»
˙È˙ Ìb ‰L) ‰‰«»∆≈«¿ƒ«

Ák13Ák ˙È˙ ‡‡ ,( …«∆»¿ƒ«…«
‰‡‰L ÂÈkÓ ,˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ≈»∆»»
,˙‡ ‰ÚÓ ‡È‰ Êƒƒ«¬≈»
‡Ï) ‡e‰ ˙‡ ‰ÚÓe«¬≈»…
˙È˙ (Ìb ‡‡ ,ÓÈ ˜«ƒ»∆»«¿ƒ«

Ák14ÂÈkÓe .ÌÈÏ …«¿»ƒƒ≈»
‡a  „ ˜ÚÈ ieL∆«ƒ««¬…∆∆»

‡ˆiÂÏ CLÓ‰a15˜ÚÈ ¿∆¿≈¿«≈≈«¬…
ek  ÚL ‡aÓƒ¿≈»««»
‰Lwa‰L ,˙eËLÙa Ìb«¿«¿∆««»»
˙Èa Ï‡ ÌÏLa ÈLÂ¿«¿ƒ¿»∆≈
. ‡ˆiÂÏ ˙iL È‡»ƒ«∆∆¿«≈≈
‡aÓ ‡ˆiL ˙È‰Ï¿ƒ¿∆»»ƒ¿≈
Ï (ÂÈ‡ ˙Èe) ÚL∆«≈»ƒ»≈
,ÌLÏ ÊÁÈÂ eLiL Lwaƒ≈∆»¿«¬…¿»
,ÌÏLa ‰È‰ ˙ÊÁLÂ¿∆¬»»ƒ¿∆¿»
Ìb ‡e‰ kL ,‰Ó eÓ»ƒ∆∆≈«
ÏÏ ‰‡‰‰Ï Úa¿≈«¿«»»¿»
Ï‡iÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
 „ ˜ÚÈ ieÓƒ«ƒ««¬…∆∆

ÈÚÏ CiL ‰L , È‡ ˙Èa Ï‡ ÌÏLa ÈLÂ ‰Lwa‰Óe≈««»»¿«¿ƒ¿»∆≈»ƒ∆∆«»¿ƒ¿«
.Ï‡iÓ „Á‡Â „Á‡ Ïa ‡e‰L Ók ÚL ‡aÓ  ‡ˆiÂ«≈≈ƒ¿≈»«¿∆¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ומעשיו שבע מבאר יעקב יציאת של הרוחני עניינה לבאר יקדים גֿו בסעיפים

ועשו. לבן אצל הניצוצות בירור עבודת וכן לחרן, בדרכו

˙ÂˆÂˆÈ‰ ÂÈצריך האדם .

ולהפריד ניצוצות'לברר'

בנפשו הנמצאים הקדושה

להימשך שחפצה (-נפש הבהמית

ולהתענג גשמיים צרכים אחרי

ניצוצות וכן גופניים) בתענוגים

פירוש, בעולם. החבויים קדושה

ורע, מטוב כלולה נפשֿהבהמית

המחי' קדושה ניצוץ בה שיש

צריך והאדם רע, חלק וגם אותה

הקדושה ניצוץ 'להוציא'

שמכניע עלֿידי מהרע ולהפרידו

יצא וממילא הרע, את ומבטל

נקרא זה וכל גילוי, לידי הטוב

הרע]. [=כפיית 'אתכפיא' גם

לחרן בהליכתו אבינו יעקב

הקדושה ניצוצות 'בירר'

(וכן לבן אצל בגלות הנמצאים

עשיו) עם במלחמתו אחרֿכך

לקדושה. אותם והעלה

‰Ó Ì˜‰a ‰Ê eÈÂ (¿»∆¿∆¿≈«
eÈ˙a ÈLe„a e˙k∆»ƒ¿≈«≈

eÈ‡È16‰Ó ÏÚ „qÈÓ) ¿ƒ≈¿À»««
‰a e˙k17ÏÚ ( ∆»«…««

‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ ˜e‰«»«≈≈«¬…ƒ¿≈
 ‰Êa LiL , ÚL»«∆≈»∆

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

     

ּדאברהם ׁשבע ּבאר הּוא ׁשבע ׁשּבאר א', ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרּוׁשים,
נׁשּבעּו ׁשם ּכי ׁשבע ּבאר ההּוא לּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ(ׁשּקרא

ׁשבע18ׁשניהם ּבאר הּוא ׁשבע ׁשּבאר ב', ּופרּוׁש ,( ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
הּבאר ׁשם על ׁשבעה, אֹותּה (ׁשּקרא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּדיצחק

יעקב19הּׁשביעית וּיצא ׁשהרי ּבפׁשטּות, ּגם הּוא וכן .( ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ
ׁשנים וכּמה (ּכּמה יצחק ׁשל ּבזמּנֹו היה ׁשבע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּבאר
הענינים ב' ּבין וההפרׁש אברהם). הסּתּלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרי
ׁשהרי אּמא). (יסֹוד ּבינה הּוא ּדאברהם ׁשבע ּדבאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא,
אב אברם, נקרא ׁשּמּתחּלה [אּלא חכמה הּוא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָאברהם

הּנעלם ׂשכל ּבבחינת היתה ׁשּבֹו (אב) ׁשהחכמה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
רעיֹון המֹון20מּכל אב ׁשּנעׂשה אברהם נקרא ואחרּֿכ , ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָ

ּבג21ּגֹוים נמׁשכה ׁשּבֹו (אב) ׁשהחכמה למּטה, ּגם ּלּוי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ּגֹוים המֹון לבחינת [הּמקֹום22עד ּדאברהם ׁשבע ּובאר ,[ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

ׂשרה ּבחינת ׁשּלֹו, הּמקּבל ּבינה,23ּדאברהם, הּוא [ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
לׁשבע הּמׁשּפיע הּמקֹור ׁשהיא לפי ׁשבע ּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָונקראת
וּיל ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ּפרּוׁש זה, ּולפי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמּדֹות.
ּובאר לּמלכּות. ּבינה מּבחינת ונמׁש ׁשּיצא הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָחרנה

ּבינה הּוא יצחק ּכי מלכּות. הּוא ּדיצחק והּמקּבל24ׁשבע , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
מלכּות היא ׁשהיא25ּדבינה ׁשם על ׁשבע ּבאר ונקראת , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּכנסת נקראת ׁשהּמלכּות [וכּידּוע מּדֹות מּׁשבע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמקּבלת
הּמּדֹות ּבחינת לתֹוכּה ּכֹונסת ׁשהיא לפי ].26יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

קאי חרנה וּיל ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ּפרּוׁש זה, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּולפי
ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות וההמׁשכה הּיציאה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָעל

יּפרד הּיציאה,27ּומּׁשם ענין ּבפׁשטּות ּגם הּוא וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
אצל ׁשהיּו הּניצֹוצֹות לברר ּבכדי היה יעקב וּיצא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי
הּנּצֹוצֹות ּגם [ּולאחריֿזה וּיצא) ּבפרׁשת (ּכּמסּפר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻלבן
ּוברּור וּיׁשלח)], ּבפרׁשת (ּכּמסּפר עׂשו אצל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיּו

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ּבעֹולמֹות הּוא ְְְֲִִִִַָָָָהּנּצֹוצֹות
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ז      

ּדאברהם ׁשבע ּבאר הּוא ׁשבע ׁשּבאר א', ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרּוׁשים,
נׁשּבעּו ׁשם ּכי ׁשבע ּבאר ההּוא לּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ(ׁשּקרא

ׁשבע18ׁשניהם ּבאר הּוא ׁשבע ׁשּבאר ב', ּופרּוׁש ,( ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
הּבאר ׁשם על ׁשבעה, אֹותּה (ׁשּקרא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּדיצחק

יעקב19הּׁשביעית וּיצא ׁשהרי ּבפׁשטּות, ּגם הּוא וכן .( ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ
ׁשנים וכּמה (ּכּמה יצחק ׁשל ּבזמּנֹו היה ׁשבע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּבאר
הענינים ב' ּבין וההפרׁש אברהם). הסּתּלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרי
ׁשהרי אּמא). (יסֹוד ּבינה הּוא ּדאברהם ׁשבע ּדבאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא,
אב אברם, נקרא ׁשּמּתחּלה [אּלא חכמה הּוא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָאברהם

הּנעלם ׂשכל ּבבחינת היתה ׁשּבֹו (אב) ׁשהחכמה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
רעיֹון המֹון20מּכל אב ׁשּנעׂשה אברהם נקרא ואחרּֿכ , ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָ

ּבג21ּגֹוים נמׁשכה ׁשּבֹו (אב) ׁשהחכמה למּטה, ּגם ּלּוי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ּגֹוים המֹון לבחינת [הּמקֹום22עד ּדאברהם ׁשבע ּובאר ,[ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

ׂשרה ּבחינת ׁשּלֹו, הּמקּבל ּבינה,23ּדאברהם, הּוא [ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
לׁשבע הּמׁשּפיע הּמקֹור ׁשהיא לפי ׁשבע ּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָונקראת
וּיל ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ּפרּוׁש זה, ּולפי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמּדֹות.
ּובאר לּמלכּות. ּבינה מּבחינת ונמׁש ׁשּיצא הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָחרנה

ּבינה הּוא יצחק ּכי מלכּות. הּוא ּדיצחק והּמקּבל24ׁשבע , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
מלכּות היא ׁשהיא25ּדבינה ׁשם על ׁשבע ּבאר ונקראת , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּכנסת נקראת ׁשהּמלכּות [וכּידּוע מּדֹות מּׁשבע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמקּבלת
הּמּדֹות ּבחינת לתֹוכּה ּכֹונסת ׁשהיא לפי ].26יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

קאי חרנה וּיל ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ּפרּוׁש זה, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּולפי
ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות וההמׁשכה הּיציאה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָעל

יּפרד הּיציאה,27ּומּׁשם ענין ּבפׁשטּות ּגם הּוא וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
אצל ׁשהיּו הּניצֹוצֹות לברר ּבכדי היה יעקב וּיצא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי
הּנּצֹוצֹות ּגם [ּולאחריֿזה וּיצא) ּבפרׁשת (ּכּמסּפר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻלבן
ּוברּור וּיׁשלח)], ּבפרׁשת (ּכּמסּפר עׂשו אצל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיּו

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ּבעֹולמֹות הּוא ְְְֲִִִִַָָָָהּנּצֹוצֹות
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לא.18) כא, א).19)וירא קעב, שם באוה"ת (הובא שם ספורנו לג. כו, מאמרי20)תולדות וראה ועוד. לך. לך ר"פ ותו"ח תו"א

וש"נ. תרכב. ע' ח"ב ויקרא ה.21)אדהאמ"צ יז, לך ד).22)לך (פ, שם תו"ח ב). (יב, שם להאריז"ל23)תו"א הליקוטים ס' ראה

שרה. חיי א),24)פ' תרצב, ד) (כרך לך לך אוה"ת א. יב, דא"ח עם סידור גם (וראה ואילך סע"ב פ, לך לך לג"פ לקו"ת ראה

וכו'. בינה יצחק בפנים), (וכנ"ל חכמה אברהם בחב"ד: גם) אלא בחג"ת רק (לא הם ריש25)שהאבות עט, פינחס לקו"ת ראה

מלכות". שהיא לדלת משקה בינה הוא "גימל גד) ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער (מפרדס ב.26)ע"ב פד, תצוה תו"א ראה

א. קצז, זח"ג וראה ועוד. א'תתקצג. ע' ה) (כרך דברים בחי'בראשי27)אוה"ת ש"נעשים א), (כא, פרשתנו ריש ובתו"א יו"ד. ב, ת
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ח           

ותכנּהe‰ÊÂד) ענינּה על [הּמֹורה הּסדרה ׁשּׁשם ]28ּגם ¿∆ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
יעקב ׁשּברר הּברּורים ענין ּכל ּכי וּיצא, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹהּוא
עׂשו אצל ׁשּברר מה [וגם ּבהּסדרה הּמבאר לבן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאצל
ּובהמׁש לאחרי ׁשּבא וּיׁשלח, ּבפרׁשת ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמבאר

לבן אצל ׁשּברר מּבאר29להּברּורים מיציאתֹו התחל [ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ה ׁשּיציאתֹו וזה וּיצא. ענין - ׁשּיבררׁשבע ּכזה ּבאפן יתה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכאברהם לא ׁשלמה, מּטתֹו ותהיה ׁשּבחרן, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּנּצֹוצֹות
עׂשו מּמּנּו ׁשּיצא ּכיצחק ולא יׁשמעאל מּמּנּו ,30ׁשּיצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ּכתיב ּדהּנה הּוא, (ולכן)31הענין עׂשו ּבעקב אֹוחזת וידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
(ידֹו יּו"ד חלקים. ב' יׁש יעקב ׁשּבּׁשם יעקב. ׁשמֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוּיקרא

יּו"ד ריׁש32אֹותּיֹות אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר ועקב. ( ְְְְִֵֵַָָָֹ
עקב יּו"ד ּבחינת הּוא ׁשּיעקב המׁשכת33ּפרׁשתנּו, היינּו , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

הוי' ּדׁשם [היּו"ד עּלאה חכמה ּבבחינת34ּבחינת [ ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ
[ועד ּדיעקב ּבהעקב היּו"ד המׁשכת ועלֿידי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעקביים.
היינּו יעקב, ּדתבת והראׁש ההתחלה היא היּו"ד ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹֹאׁשר

העקב את מנהיגה היא היה35ׁשהיּו"ד עלֿידיֿזה הּנה ,[ ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
היּו"ד להמׁשי חרנה, וּיל גֹו' יעקב וּיצא להיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאפׁשר
הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם עד ּדעֹולמֹות, העקב ּבבחינת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּגם
[ּכי .יתּבר לֹו ּדירה ׁשּיהיה מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין
הוי' ּדׁשם היּו"ד (ּכּנ"ל) היא ּדיעקב ׁשהיּו"ד ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹמּכיון

ּכאחד ויהיה הוה היה ּבׁשוה36ׁשהּוא הּוא ׁשהּכל (היינּו ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
העקב ּבבחינת נמׁשכת ׁשהיּו"ד ּכמֹו ּגם לכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלגּביו),

מהּוה מּלׁשֹון הּוא ׁשהוי' מּכיון לזה, ונֹוסף ּבתקּפּה. היא והּיּו"ד37ּדעֹולמֹות, , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ההתהּוּות ּתמידּות על מֹורה ּבכל38ׁשּבֹו וׁשֹולטת הּמֹוׁשלת היא הּיּו"ד הרי , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּמהּוה הוי' הּדבר הּוא מציאּותם ׁשּכל מּכיון ׁשּבהם, ּבהעקב עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהעֹולמֹות
ממׁשי ׁשּיעקב חרנה, וּיל ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא וזהּו ליׁש]. מאין ּתמיד ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאֹותם
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ועוד.28) .285 ע' ח"כ ואילך. 354 ע' שם ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש לומר29)ראה יעקב צוה שלכן

ג. מא, וישלח תו"ח ג. כד, וישלח תו"א ראה - ה) לב, - וישלח (ר"פ גו'" גרתי לבן "עם לעשו

א.30) נו, פסחים וראה ה. פל"ו, כו.31)ויק"ר כה, א.32)תולדות כט, וישב ג33)תו"א שער ע"ח

בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס פ"ב. למהרח"ו) אצי' סדר לתו"א34)(שער הצ"צ הגהות

(ב)). (בשוה"ג א קצב, פרשתנו אוה"ת - פרשתנו הגוף.35)ריש אברי את המנהיג הראש בדוגמת

ח"כ (לקו"ש שם ובהערות ה, סעיף (ה'תשל"ח) זו שנה בראשית ש"פ מוצאי שיחת בארוכה וראה

וש"נ. .(270 עשר36)ע' (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, מזח"ג א), (פב, פ"ז שעהיוה"א

א). ה, השל"ה בהקדמת (הובא אגוז גינת וראה פ"ט. תשע) זהר37)ולא גם וראה רפ"ד. שעהיוה"א

שם. 38.45)ופרדס הערה שם לקו"ש וראה שם. שעהיוה"א

    
- אברהם של (בארו מ'בינה' ונמשך יצא א. שבע": מבאר יעקב ב"ויצא

'בינה'), - יצחק של (בארו מ'מלכות' ונמשך יצא ב. למלכות. 'חכמה'),

ניצוצות. לברר כדי בי"ע, לעולמות

dÎ˙Â dÈÚ ÏÚ ‰Bn‰] ‰„‰ ÌL Ìb e‰ÊÂ („28‡e‰ [ ¿∆«∆≈«ƒ¿»«∆«ƒ¿»»¿»¿»
ÔÈÚ Ïk Èk ,‡ˆiÂ«≈≈ƒ»ƒ¿«
˜ÚÈ aL ÌÈea‰«≈ƒ∆≈≈«¬…
‡n‰ ÔÏ Ïˆ‡≈∆»»«¿…»
aL ‰Ó Ì‚Â] ‰„‰a¿«ƒ¿»¿««∆≈≈
‡n‰ ÂNÚ Ïˆ‡≈∆≈»«¿…»
‡aL ,ÁÏLiÂ ˙LÙa¿»»««ƒ¿«∆»
LÓ‰e ÈÁ‡Ï¿«¬≈¿∆¿≈
Ïˆ‡ aL ÌÈea‰Ï¿«≈ƒ∆≈≈≈∆

ÔÏ29B˙‡ÈˆÈÓ ÏÁ˙‰ [ »»À¿«ƒƒ»
.‡ˆiÂ ÔÈÚ  ÚL ‡aÓƒ¿≈∆«ƒ¿««≈≈
ÔÙ‡a ‰˙È‰ B˙‡ÈˆiL ‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ»»¿»¿…∆
˙BˆBp‰ iL ‰Êk»∆∆¿»≈«ƒ
B˙hÓ ‰È‰˙Â ,ÔÁaL∆¿»»¿ƒ¿∆ƒ»

‰ÓÏLפסול יימצא לא - ¿≈»
iLˆ‡בזרעו Ì‰‡k ‡Ï ,…¿«¿»»∆»»

‡ÏÂ Ï‡ÚÓLÈ epnÓƒ∆ƒ¿»≈¿…
ÂNÚ epnÓ ‡ˆiL ˜ÁˆÈk¿ƒ¿»∆»»ƒ∆≈»

זה,30 כוח ליעקב הגיע ומאין

ירד שלא בלבד זו שלא

אלא ועשיו, לבן אצל ממדרגתו

מהם הניצוצות בירר ?גם
È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ

יעקב של לידתו «¿31B„ÈÂבשעת
(ÔÎÏÂ) ÂNÚ ˜Úa ˙ÊÁB‡∆∆«¬≈≈»¿»≈
.˜ÚÈ BÓL ‡˜iÂ«ƒ¿»¿«¬…
' LÈ ˜ÚÈ ÌaL∆«≈«¬…≈
B„È) „"eÈ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ»

„"eÈ ˙Bi˙B‡32.˜ÚÂ ( ƒ¿»≈
'B‡ ‰B˙'a ‡nÎÂ¿«¿…»¿»

LÈ[ראשית=],e˙Lt ≈»»»≈
„"eÈ ˙ÈÁa ‡e‰ ˜ÚiL∆«¬…¿ƒ«

˜Ú33˙ÎLÓ‰ eÈÈ‰ , »≈«¿«¿»«
‰‡lÚ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»ƒ»»
עליונה דרגה עליונה. [=חכמה

באות[‰שבספירות] »מרומזת
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ34[ ¿≈¬»»

È„ÈŒÏÚÂ .ÌÈÈ˜Ú ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¬≈«ƒ¿«¿≈
˜Ú‰a „"eÈ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿∆»≈

˜ÚÈcעצמוL‡ „ÚÂ] ¿«¬…¿«¬∆
‰ÏÁ˙‰‰ ‡È‰ „"eÈ‰«ƒ««¿»»
,˜ÚÈ ˙˙c L‡‰Â¿»…¿≈««¬…
‡È‰ „"eÈ‰L eÈÈ‰«¿∆«ƒ

˜Ú‰ ˙‡ ‰‚È‰Ó35גוברת בתיבה הקודמת אות כל אשר הוא, כלל - «¿ƒ»∆∆»≈
פי"ב) והאמונה היחוד שער תניא (ראה האותיות שאר ŒÈ„ÈŒÏÚעל ‰p‰ ,ƒ≈«¿≈

ÈLÓ‰Ï ,‰Á ÏiÂ 'B‚ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ ˙BÈ‰Ï LÙ‡ ‰È‰ ‰Ê∆»»∆¿»ƒ¿«≈≈«¬…«≈∆»»»¿«¿ƒ
ÔBzÁz‰ ‰‰ ÌÏBÚa „Ú ,˙BÓÏBÚc ˜Ú‰ ˙ÈÁa Ìb „"eÈ‰««ƒ¿ƒ«∆»≈¿»«»»«∆««¿
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»
BÏ ‰Èc ‰È‰iL ,epnÓƒ∆∆ƒ¿∆ƒ»

a˙È'יהי הזה עולם שגם ƒ¿»≈
לשכינה ÔÂÈkÓמשכן Èk] .ƒƒ≈»

‡È‰ ˜ÚÈc „"eÈ‰L∆«¿«¬…ƒ
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ‰ (Ï"pk)«««¿≈¬»»

עלֿשם הוי' ∆e‰L‡שנקרא
„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰36 »»…∆¿ƒ¿∆¿∆»

‰ÂLa ‡e‰ Ïk‰L eÈÈ‰)«¿∆«…¿»∆
BÓk Ìb ÔÎÏ ,(ÂÈa‚Ï¿«»»≈«¿
˙ÈÁa ˙ÎLÓ „"eÈ‰L∆«ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«

,˙BÓÏBÚc ˜Ú‰אין ∆»≈¿»
בה, שינוי כל פועלים העולמות

נשארת dt˜˙a.אלא ‡È‰ƒ¿»¿»
'ÈÂ‰L ÔÂÈkÓ ,‰ÊÏ BÂ¿»»∆ƒ≈»∆¬»»

‰e‰Ó ÔBLlÓ ‡e‰37, ƒ¿¿«∆
ÏÚ ‰BÓ BaL „"ei‰Â¿«∆∆«

˙ee‰˙‰‰ ˙e„ÈÓz38È‰ , ¿ƒ«ƒ¿«¬≈
˙ÏLBn‰ ‡È‰ „"ei‰«ƒ«∆∆
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ˙ËÏBLÂ¿∆∆¿»»»
ÔÂÈkÓ ,Ì‰aL ˜Ú‰a „Ú«¿∆»≈∆»∆ƒ≈»
‡e‰ Ì˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ»
Ì˙B‡ ‰e‰n‰ 'ÈÂ‰ c‰«¿«¬»»«¿«∆»
e‰ÊÂ .[LÈÏ ÔÈ‡Ó „ÈÓz»ƒ≈«ƒ¿≈¿∆
ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ«≈≈«¬…ƒ¿≈»«
˜ÚiL ,‰Á ÏiÂ«≈∆»»»∆«¬…
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(סעיף [ּכּנ"ל ׁשּקאי חרן, ּבבחינת ּגם הוי' ּדׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּו"ד
ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות על הב'] ּבּפרּוׁש ְְֲִִִֵַַַָָָָג)
עֹולם ׁשל אף חרֹון ּגּופא ,39ּובבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְֲֲִִִִֶַָָָָָ

ׁשּיהיה מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעֹולם
ּבּתחּתֹונים. יתּבר לֹו ְְִִִֵַַָָּדירה

חרנה)p‰Â‰ה) וּיל ׁשבע מּבאר יעקב (וּיצא זֹו ירידה ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבֹו ּׁשּנעׂשה להעלּיה ונֹוסף עלּיה. צר ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹהיא
הּנּצֹוצֹות ׁשּברר [ׁשעלֿידי ּבחרן עבֹודתֹו ועלֿידי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלאחרי
ׁשהיה מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה הּגיע ועׂשו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּדלבן
ׁשּיתּבאר ּכמֹו וגֹו', אבי ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלפניֿזה,
(הּיּו"ד) להמׁשי ׁשּיּוכל ּבכדי לפניֿזה, ּגם הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָלקּמן],
יֹותר, נעלה ּכח ּבֹו נמׁש הּנּצֹוצֹות, ּולברר חרן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבבחינת

הּידּוע ועלּֿדר] (ּבגּלּוי). ּתחּלה לֹו היה (ּגּבי40ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבענקים ּגדֹול ׁשהיה לאבֹות41אברהם ׁשּבכדי42וראׁש ,( ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ׁשּבּגֹוים הּנּצֹוצֹות להעלֹות ּגֹוים המֹון אב ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַׁשּיהיה
ּתחּלה]. לֹו היה ׁשּלא ה' [אֹות] לֹו נתוּסף ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(הּגרים),

LÈÂו'תֹורת אֹור' ּב'תֹורה ׁשּמּובא מה ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ְְֶֶֶַַַָָ
מה ׁשבע, מּבאר יעקב לוּיצא ּובהמׁש ּתכף ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹחּיים'

ּבחינת43ּׁשּנאמר המׁשכת ׁשהּוא יעקב, יׁשּועֹות צּוה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ּדארי נהֹורין ּבפׁשטּות44שע"ה הּיׁשּועה ׁשענין ּכמֹו ּכי , ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָ

הר ּדר על ׁשּלא מיחד ּכח ּונתינת סּיּוע ּונתינתהּוא גיל, ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ
ׁשהּוא אֹותֹו ׁשּמֹוׁשיעים האדם ּבׁשביל ּדוקא הּוא זה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכח
עלּֿדרֿזה ליׁשּועה, ׁשּצרי ּביֹותר ׁשפל ּומּצב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמעמד

ׁשהמׁשכתן ,ּדארי נהֹורין שע"ה הּוא ׁשענינם ּדיׁשּועֹות, הּפנימי ּבּפרּוׁש ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוא
ׁשּבכדי חרנה. והליכתֹו ׁשבע מּבאר ּדיציאתֹו הּמּצב ּבׁשביל ּדוקא היא ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ(ליעקב)
להמׁשי יעקב, יׁשּועֹות צּוה להיֹות צרי ּבחרן, ּגם הּיּו"ד להמׁשי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשּיּוכל
ּדׁשם מהּיּו"ד ּגם למעלה מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּדארי נהֹורין שע"ה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹליעקב

ּדיעקב. הּיּו"ד ְֲֲַַָָֹהוי',
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ואילך).39) 63 (ע' נח לפ' ה' שיחה חט"ו לקו"ש וראה נח. ס"פ סע"ב40)פרש"י (יא, לך לך תו"א

ד. קכד, שרה חיי תו"ח ואילך). סע"א (פא, שם תו"ח ב). יג, שם ובב"ר41)ואילך. טו. יד, יהושע

אברהם. זה אגדה"): מ"מדרש עה"פ (ובפרש"י ו ו.42)פי"ד, פנ"ט, ה.43)ב"ר מד, כ"ה44)תהלים

עילאין נהורין ש"ע הם ישועות שם: ובתו"א בזוהר). כמ"ש נהורין שע"ה הנק' (והוא שם בתו"ח

(קד, ס"ג ובאגה"ק ואילך). סע"א קצב, פרשתנו באוה"ת - שם לתו"א בהגהות בארוכה (וראה

סע"ב. קלג, ח"ג ב. ד, ח"א זהר (ראה שבזוה"ק נהורין דש"ע . . וישע מלשון הוא ישועה סע"ב):

ועוד). ואילך. פ"ב הזווגים) (שער טו שער ע"ח

    
Ï"pk] È‡L ,ÔÁ ˙ÈÁa Ìb 'ÈÂ‰ ÌLc „"ei‰ CÈLÓÓ«¿ƒ«¿≈¬»»«ƒ¿ƒ«»»∆»≈««
,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ ÏÚ ['‰ Lea (‚ ÈÚ)¿ƒ«≈««»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

‡eb ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èe[עצמם=]מלשון ‡ב'חרן' ÔBÁ ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»¬«
ÌÏBÚ ÏL39,epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ , ∆»»«∆««¿∆≈«¿¿«»ƒ∆

Ca˙È BÏ ‰Èc ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈBzÁzaבירור' לסיכום, ««¿ƒ

הי' ועשיו לבן אצל הניצוצות'

י' שעניינו, יעקב, של בכוחו רק

חכמה המשכת הורדת עקב,

לבחינת עד 'יו"ד', - עליונה

'עקביים'.

‡ˆiÂ) B ‰„ÈÈ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿ƒ»«≈≈
CÏiÂ ÚL ‡aÓ ÚÈ«¬…ƒ¿≈»««≈∆
.‰iÏÚ Cˆ ‡È‰ (‰Á»»»ƒ…∆¬ƒ»
‰NÚp ‰iÏÚ‰Ï BÂ¿»¿»«ƒ»∆«¬»
È„ÈŒÏÚÂ ÈÁ‡Ï Ba¿«¬≈¿«¿≈
È„ÈŒÏÚL] ÔÁa B˙„BÚ¬»¿»»∆«¿≈
ÔÏc ˙BˆBvp‰ aL∆≈≈«ƒ¿»»

ÂNÚÂגבוהים ניצוצות שהם ¿≈»
הוא ויעקב התוהו, מעולם שירדו

מתוהו), (הנמוך התיקון מעולם

אלו ניצוצות עלֿידי »ÚÈb‰ƒƒהנה
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈
,‰ŒÈÏ ‰È‰L BÓkÓƒ¿∆»»ƒ¿≈∆
˙Èa Ï‡ ÌBÏLa ÈzLÂ¿«¿ƒ¿»∆≈
‡a˙iL BÓk ,'B‚Â È‡»ƒ¿¿∆ƒ¿»≈
,‰ŒÈÏ Ìb ‰p‰ ,[ÔnÏ¿«»ƒ≈«ƒ¿≈∆

בחרן, עבודתו ≈¿È„Îaƒקודם
(„"ei‰) CÈLÓ‰Ï ÏÎeiL∆«¿«¿ƒ«
Ïe ÔÁ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»»¿»≈
Ák Ba CLÓ ,˙BˆBvp‰«ƒƒ¿«…«
BÏ ‰È‰ ‡lL ,˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈∆…»»
ŒÏÚÂ] .(Èel‚a) ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿«

Úe„i‰ Cc40Èab) ∆∆«»««≈
ÏB„b ‰È‰L Ì‰‡«¿»»∆»»»

ÌÈÚa41L‡Â »¬»ƒ¿…
˙B‡Ï42,(לא עצמו מצד »»

להתעסק לירד יכול היה

עד ניצוצות, ≈¿È„ÎaL∆ƒבהעלאת
ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¬ƒ
˙BˆBvp‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«ƒ
Â˙ ,(ÌÈb‰) ÌÈBbaL∆«ƒ«≈ƒƒ¿«≈

'‰ [˙B‡] BÏנתינת שהוא

lÁz‰].כוח BÏ ‰È‰ ‡lL∆…»»¿ƒ»
‰Ó e‰fL ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆«
'B‡ ‰B˙'a ‡enL∆»¿»

‰Ó ,ÚL ‡aÓ ÚÈ ‡ˆiÂÏ CLÓ‰e Îz 'ÌÈiÁ ˙B˙'Â¿««ƒ≈∆¿∆¿≈¿«≈≈«¬…ƒ¿≈»««
Ó‡p43L ,ÚÈ ˙BÚeLÈ ‰eˆענינו˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ∆∆««≈¿«¬…∆«¿»«¿ƒ«

CÈ‡c ÔÈB‰ ‰"Ú44שע"ה ענין מבואר בתחילתו רבא באידרא - ¿ƒ¿¬ƒ
מן שלמעלה סוף אין אור גילוי והוא מאריך, הנמשכים (=אורות) נהורין

BÓkההשתלשלות Èk ,ƒ¿
˙eLa ‰ÚeLi‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»¿«¿
Ák ˙È˙e Úei ‡e‰ƒ«¿ƒ«…«
Cc ÏÚ ‡lL „ÁÈÓ¿»∆…«∆∆
‰ Ák ˙È˙e ,ÏÈ‚‰»»ƒ¿ƒ«…«∆
Ì„‡‰ ÏÈLa ‡Âc ‡e‰«¿»ƒ¿ƒ»»»
‡e‰L B˙B‡ ÌÈÚÈLBnL∆ƒƒ∆
ÏL vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»»≈
,‰ÚeLÈÏ CÈvL ˙BÈa¿≈∆»ƒƒ»
Ìb ‡e‰ ‰ŒCcŒÏÚ«∆∆∆«
,˙BÚeLÈc ÈÓÈ‰ Lea«≈«¿ƒƒƒ
‰"Ú ‡e‰ ÌÈÚL∆ƒ¿»»
,CÈ‡c ÔÈB‰¿ƒ¿¬ƒ
‡È‰ (ÚÈÏ) Ô˙ÎLÓ‰L∆«¿»»»¿«¬…ƒ
vn‰ ÏÈLa ‡Âc«¿»ƒ¿ƒ««»
ÚL ‡aÓ B˙‡ÈˆÈcƒƒ»ƒ¿≈∆«
È„ÎaL .‰Á B˙ÎÈÏ‰Â«¬ƒ»»»»∆ƒ¿≈
„"ei‰ CÈLÓ‰Ï ÏÎeiL∆«¿«¿ƒ«
˙BÈ‰Ï CÈˆ ,ÔÁa Ìb«¿»»»ƒƒ¿
,ÚÈ ˙BÚeLÈ ‰e«̂≈¿«¬…
‰"Ú ÚÈÏ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÚÓlL CÈ‡c ÔÈB‰¿ƒ¿¬ƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Óלמעלה=] ≈ƒ¿«¿¿
המתחיל ההשתלשלות' מ'סדר

שבאצילות] החכמה ,מספירת
ÌLc „"ei‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈«¿≈

.ÚÈc „"ei‰ ,'ÈÂ‰¬»»«¿«¬…
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ט      

(סעיף [ּכּנ"ל ׁשּקאי חרן, ּבבחינת ּגם הוי' ּדׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּו"ד
ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות על הב'] ּבּפרּוׁש ְְֲִִִֵַַַָָָָג)
עֹולם ׁשל אף חרֹון ּגּופא ,39ּובבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְֲֲִִִִֶַָָָָָ

ׁשּיהיה מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעֹולם
ּבּתחּתֹונים. יתּבר לֹו ְְִִִֵַַָָּדירה

חרנה)p‰Â‰ה) וּיל ׁשבע מּבאר יעקב (וּיצא זֹו ירידה ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבֹו ּׁשּנעׂשה להעלּיה ונֹוסף עלּיה. צר ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹהיא
הּנּצֹוצֹות ׁשּברר [ׁשעלֿידי ּבחרן עבֹודתֹו ועלֿידי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלאחרי
ׁשהיה מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה הּגיע ועׂשו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּדלבן
ׁשּיתּבאר ּכמֹו וגֹו', אבי ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלפניֿזה,
(הּיּו"ד) להמׁשי ׁשּיּוכל ּבכדי לפניֿזה, ּגם הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָלקּמן],
יֹותר, נעלה ּכח ּבֹו נמׁש הּנּצֹוצֹות, ּולברר חרן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבבחינת

הּידּוע ועלּֿדר] (ּבגּלּוי). ּתחּלה לֹו היה (ּגּבי40ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבענקים ּגדֹול ׁשהיה לאבֹות41אברהם ׁשּבכדי42וראׁש ,( ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ׁשּבּגֹוים הּנּצֹוצֹות להעלֹות ּגֹוים המֹון אב ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַׁשּיהיה
ּתחּלה]. לֹו היה ׁשּלא ה' [אֹות] לֹו נתוּסף ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(הּגרים),

LÈÂו'תֹורת אֹור' ּב'תֹורה ׁשּמּובא מה ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ְְֶֶֶַַַָָ
מה ׁשבע, מּבאר יעקב לוּיצא ּובהמׁש ּתכף ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹחּיים'

ּבחינת43ּׁשּנאמר המׁשכת ׁשהּוא יעקב, יׁשּועֹות צּוה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ּדארי נהֹורין ּבפׁשטּות44שע"ה הּיׁשּועה ׁשענין ּכמֹו ּכי , ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָ

הר ּדר על ׁשּלא מיחד ּכח ּונתינת סּיּוע ּונתינתהּוא גיל, ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ
ׁשהּוא אֹותֹו ׁשּמֹוׁשיעים האדם ּבׁשביל ּדוקא הּוא זה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכח
עלּֿדרֿזה ליׁשּועה, ׁשּצרי ּביֹותר ׁשפל ּומּצב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמעמד

ׁשהמׁשכתן ,ּדארי נהֹורין שע"ה הּוא ׁשענינם ּדיׁשּועֹות, הּפנימי ּבּפרּוׁש ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוא
ׁשּבכדי חרנה. והליכתֹו ׁשבע מּבאר ּדיציאתֹו הּמּצב ּבׁשביל ּדוקא היא ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ(ליעקב)
להמׁשי יעקב, יׁשּועֹות צּוה להיֹות צרי ּבחרן, ּגם הּיּו"ד להמׁשי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשּיּוכל
ּדׁשם מהּיּו"ד ּגם למעלה מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּדארי נהֹורין שע"ה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹליעקב

ּדיעקב. הּיּו"ד ְֲֲַַָָֹהוי',
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י           

LÈÂיעקב יׁשּועֹות צּוה הּכתּוב לׁשֹון ּבדּיּוק להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִִֵַַַָֹ
נהֹורין) (שע"ה הּיׁשּועֹות ׁשהמׁשכת ּדוקא), ְְְְִֵֶַַַַַָָ(צּוה

וחּבּור צוּתא לׁשֹון ּדצּוה, ּבאפן ּתהיה ּדהגם45ליעקב . ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּגם למעלה מּיעקב, למעלה הם נהֹורין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹׁשהשע"ה
עּמֹו, ּומיחדים מחּברים יהיּו מּכלֿמקֹום, ׁשּבֹו, ְְְִִִִִֵֶַָָָָֻֻמהּיּו"ד
ועלֿידי ּבפנימּיּות. אים צּו אּפּגעּגעּבן ווערן זיי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָאז
הליכתֹו לצר) הּנ"ל יׁשּועֹות ּבחינת ליעקב ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹֹׁשּנמׁש

לחרן הליכתֹו לפני (עֹוד ּבטּוח היה ׁשּתתקּים46לחרן), ( ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ויתרה ללּבׁש, ּובגד לאכל לחם לי ונתן ׁשּיהיה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתפּלתֹו,
והיה - מּזֹו ויתרה אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמּזֹו
ׂשמּתי אׁשר הּזאת והאבן - מּזֹו ויתירה לאלקים, לי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהוי'

אלקים. ּבית יהיה ְֱִִֵֵֶַָֹמּצבה

ּדנדרp‰Â‰ו) (ּבאפן יעקב ׁשל יהיה47ּתפּלתֹו אם ( ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבית יהיה גֹו' הּזאת והאבן גֹו' עּמדי ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹֹאלקים

ּדוּיּקח העבֹודה לאחרי היתה הּמקֹום48אלקים מאבני ְְְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּבתניא ּכדאיתא ּדעֹולם, הּגדר הּוא מקֹום הּוא, והענין מראׁשֹותיו. ׁשּגדר49וּיׂשם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מקֹום, ׁשּנקרא הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו הּוא ׁשּמקֹום [והגם (ּוזמן). מקֹום הּוא ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעֹולם
עֹולם ׁשל מקֹומֹו ׁשהּוא ּבגּלּוי50לפי ׁשּנרּגׁש ּומה ּבהעלם, הּוא זה ענין הרי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

מקֹום ּבגימטרּיא ּברּבּוע ׁשהוי' מה ּדזהּו העֹולם. הּוא ׁשענין51ּבהּמקֹום היינּו , ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשהחׁשּבֹון האֹותּיֹות, חׁשּבֹון ׁשהּוא ּדגימטרּיא ּבאפן רק הּוא ּבמקֹום ּׁשּנמׁש ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהוי'

הם52מֹורה ּדֹומם) (ּבחינת הּמקֹום ואבני מעּוט]. אחר מעּוט כּו' האֹור מעּוט על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו רּבים, לׁשֹון אבני ּגּופא ּובזה ׁשּבעֹולם. ּתחּתֹון הּיֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָסּוג
עׂשה ׁשּיעקב מראׁשֹותיו, וּיׂשם הּמקֹום מאבני וּיּקח וזהּו ההתחּלקּות. 53רּבּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
ויׂשימם ולא וּיׂשם ּכתיב [ׁשּלכן אחת אבן רּבים) לׁשֹון (אבני הּמקֹום ],54מאבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
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העולם45) כל סע"ב) ו, (ברכות כמשאמרז"ל יצוה, פ"ג: מיניו) וד' הלולב (שער כט שער פע"ח ראה

חיבור. לשון שהוא לזה לצוות אלא נברא לא (מב"ר46)כולו א כט, פרשתנו עה"פ פירש"י ראה

ח). (כרך47)פ"ע, תדור לא אשר טוב וד"ה נדר יעקב וידר ד"ה פרשתנו באוה"ת בזה הביאור וראה

ואילך). ב תתנב, שם ואילך. סע"ב תתנא, יא.48)ה כח, רע"א).49)פרשתנו (פב, פ"ז שעהיוה"א

ב).50) (עא, תכ"ו תקו"ז ט. פס"ח, פרשתנו מקום51)ב"ר ע' הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

מקומו הוא כי והכוונה שם: ובפרדס ובכ"מ. ב. עה, להצ"צ החקירה בספר הובא - שם) (מהתקו"ז

שם. בתקו"ז ועד"ז עולם. ב).52)של (פד, שם אבן53)שעהיוה"א הקב"ה עשאן עה"פ: בפרש"י

ובתו"ח בתו"א אבל ונעשו]. נבלעו): ד"ה ב צא, חולין בפרש"י (וכ"ה פרשתנו ריש [ובתנחומא אחת

ואמרז"ל). שם: (ובתו"ח אחת אבן מהן עשה שיעקב (56 הערה (דלהלן שם54)פרשתנו בחולין

יחיד). (בלשון האבן את ויקח יח) (כח, לאח"ז דכתיב מהא אחת) אבן (שנעשו כן מדייק ובתנחומא

גם הוא לזה שההכרח מוכח, מראשותיו, וישם עה"פ אחת" אבן . . "עשאן מפרש שרש"י מזה אבל
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את והעלה ׁשהגּביּה מראׁשֹותיו, ׁשּוּיׂשם אּלא עֹוד, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולא
מּזה יתרה עֹוד לֹומר ויׁש ראׁשֹו, את ׁשּיגּביּה עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהאבן

מראׁשֹו למעלה למעלה55ׁשהאבן היינּו יעקב, ׁשל ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדיעקב הּיּו"ד ועל56מּבחינת ּכּנ"ל). ׁשּלֹו, הראׁש (ׁשהּוא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָֹֹ

ׁשהאבן אלקים, ּבית יהיה גֹו' הּזאת והאבן התּפּלל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹזה
רק לא ּתהיה אבנים) מרּבּוי ׁשעׂשה אחת, (אבן ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּזאת
ׁשּתהיה אּלא ּדיעקב, (הּיּו"ד) הראׁש מּבחינת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלמעלה
לעצמּותֹו (ודירה) ּבית אלקים, ּבית - יֹותר ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָֹלמעלה

.ְִֵָיתּבר

יציאתֹוp‰Â‰ז) (א) - ּביעקב ׁשהיּו הּנ"ל ענינים ג' ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶַַַָָָֹ
(לאחרי עבֹודתֹו (ב) לחרן, ׁשבע ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָמּבאר
(ג) גֹו', הּמקֹום מאבני וּיּקח ׁשבע) מּבאר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּיציאה
(ׁשּלקח הּזאת האבן נעׂשתה ׁשּלֹו) הּתפּלה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ(ׁשעלֿידי
ואחד אחד ּבכל ּגם יׁשנם - אלקים ּבית הּמקֹום) ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמאבני
(ּכּנ"ל לבנים ּכח ּונתינת סימן אבֹות ּדמעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּיׂשראל.
ׁשּׁשּופריּה ּדמּכיון ּדיעקב. הענינים ּובפרט ב), ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹסעיף

הראׁשֹון ּדאדם ׁשּופריּה מעין ּכלּולה57ּדיעקב ונׁשמתֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹ
הראׁשֹון אדם (ּכנׁשמת ׁשּביׂשראל הּנׁשמֹות ,59)58מּכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

היא גֹו') הּמקֹום מאבני (וּיּקח יעקב ׁשל עבֹודתֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהרי
עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר לּבנים ּכח ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹנתינת

ÈÚ‰Âחרנה וּיל ׁשבע מּבאר יעקב ּדוּיצא הּוא, ¿»ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּירדה60קאי ּבגּוף, הּנׁשמה ירידת על ְְְְִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּיּוכל61מאגרא ּבכדי ׁשּיעקב, ּוכמֹו (חרנה). עּמיקּתא לבירא ׁשבע) (ּבאר רמה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ה), סעיף (ּכנ"ל יעקב יׁשּועֹות צּוה ענין - יֹותר נעלה ּכח לֹו נמׁש לחרן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹללכת
ירידת ׁשּלפני מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּבכל חרנה ּבוּיל ּגם הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעלּֿדרֿזה
ּבמיחד ּכח לּה נֹותנים חרנה, וּיל ענין ׁשּזהּו עּמיקּתא, לבירא למּטה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּנׁשמה
וכּידּוע ּבעֹולם. וחלקּה הּבהמית ונפׁש הּגּוף ּבברּור עבֹודתּה לעבד 62ׁשּתּוכל ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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לתוספת הוא מראשותיו" שם אשר האבן את ויקח שנאמר "וזהו שמסיים [ומה גופא זה מפסוק

היו". דרבים כיון וישימם דהול"ל (לרש"י) "דק"ל עה"פ: לדוד משכיל גם וראה ראה55)ראי'].

כמין "עשאן רש"י מוכיח שמזה ושם, מראשו". למעלה . . משמע מראשותיו "לשון עה"פ: גו"א

לראשו". סביב פרשתנו.56)מרזב ריש תו"א גם וראה גֿד). כג, - (ס"ג פרשתנו פד,57)תו"ח ב"מ

ג.58)א. פ"מ, שמו"ר וראה ובכ"מ. ואילך. וא"ו הקדמה להאריז"ל הגלגולים ס"ז59)שער אגה"ק

ב). ויצא60)(קיא, ד"ה נז. ע' לתניא והערות בקיצורים ונתבאר הובא יד. כח, פרשתנו החיים אור

ואילך). כט ע' תר"ל (סה"מ ב.61)תר"ל ה, חגיגה - חז"ל לשון לתניא62)ע"פ והערות קיצורים

ואילך). לא ס"ע תר"ל (סה"מ תר"ל ויצא ד"ה ואילך. מח ע'

    
אחת אבן האבנים מכל עשה שיעקב ÌNieLחז"ל ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ,¿…∆»∆«»∆
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יי      

את והעלה ׁשהגּביּה מראׁשֹותיו, ׁשּוּיׂשם אּלא עֹוד, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולא
מּזה יתרה עֹוד לֹומר ויׁש ראׁשֹו, את ׁשּיגּביּה עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהאבן

מראׁשֹו למעלה למעלה55ׁשהאבן היינּו יעקב, ׁשל ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדיעקב הּיּו"ד ועל56מּבחינת ּכּנ"ל). ׁשּלֹו, הראׁש (ׁשהּוא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָֹֹ

ׁשהאבן אלקים, ּבית יהיה גֹו' הּזאת והאבן התּפּלל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹזה
רק לא ּתהיה אבנים) מרּבּוי ׁשעׂשה אחת, (אבן ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּזאת
ׁשּתהיה אּלא ּדיעקב, (הּיּו"ד) הראׁש מּבחינת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלמעלה
לעצמּותֹו (ודירה) ּבית אלקים, ּבית - יֹותר ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָֹלמעלה

.ְִֵָיתּבר

יציאתֹוp‰Â‰ז) (א) - ּביעקב ׁשהיּו הּנ"ל ענינים ג' ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶַַַָָָֹ
(לאחרי עבֹודתֹו (ב) לחרן, ׁשבע ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָמּבאר
(ג) גֹו', הּמקֹום מאבני וּיּקח ׁשבע) מּבאר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּיציאה
(ׁשּלקח הּזאת האבן נעׂשתה ׁשּלֹו) הּתפּלה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ(ׁשעלֿידי
ואחד אחד ּבכל ּגם יׁשנם - אלקים ּבית הּמקֹום) ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמאבני
(ּכּנ"ל לבנים ּכח ּונתינת סימן אבֹות ּדמעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּיׂשראל.
ׁשּׁשּופריּה ּדמּכיון ּדיעקב. הענינים ּובפרט ב), ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹסעיף

הראׁשֹון ּדאדם ׁשּופריּה מעין ּכלּולה57ּדיעקב ונׁשמתֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹ
הראׁשֹון אדם (ּכנׁשמת ׁשּביׂשראל הּנׁשמֹות ,59)58מּכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

היא גֹו') הּמקֹום מאבני (וּיּקח יעקב ׁשל עבֹודתֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהרי
עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר לּבנים ּכח ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹנתינת

ÈÚ‰Âחרנה וּיל ׁשבע מּבאר יעקב ּדוּיצא הּוא, ¿»ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּירדה60קאי ּבגּוף, הּנׁשמה ירידת על ְְְְִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּיּוכל61מאגרא ּבכדי ׁשּיעקב, ּוכמֹו (חרנה). עּמיקּתא לבירא ׁשבע) (ּבאר רמה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ה), סעיף (ּכנ"ל יעקב יׁשּועֹות צּוה ענין - יֹותר נעלה ּכח לֹו נמׁש לחרן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹללכת
ירידת ׁשּלפני מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּבכל חרנה ּבוּיל ּגם הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעלּֿדרֿזה
ּבמיחד ּכח לּה נֹותנים חרנה, וּיל ענין ׁשּזהּו עּמיקּתא, לבירא למּטה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּנׁשמה
וכּידּוע ּבעֹולם. וחלקּה הּבהמית ונפׁש הּגּוף ּבברּור עבֹודתּה לעבד 62ׁשּתּוכל ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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יב           

רׁשע ּתהי ואל צּדיק ּתהי אֹותֹו מׁשּביעין וזהּו63ּבענין . ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
מּבאר ׁשּפרּוׁש גֹו', ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ּׁשּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמה

הּוא [ׁשּיׁש64ׁשבע כּו' צּדיק ּתהי אֹותֹו ׁשּמׁשּביעין מה ְְִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבכּמה ּכּמבאר וׁשבע, ׂשבע ׁשבּועה, ּפרּוׁשים, ג' ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבזה

הּנׁשמה65מקֹומֹות עבֹודת על ּבמיחד ּכח נתינת ׁשהּוא [ ְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֻ
למּטה. ְִִַָָָּבירידתּה

היאp‰Â‰ח) למּטה ּבירידתּה הּנׁשמה עבֹודת ¿ƒ≈ְְֲִִִַַַָָָָָ
הּתֹורה לּמּוד א', ענינים. ּבׁשני ְְְִִִִִֵַָָָ(ּבכללּות)
הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ּדעלֿידי הּמצוֹות, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָוקּיּום
מּכמֹו יֹותר למעלה הּנׁשמה מתעּלית ּדוקא ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָלמּטה

וכּידּוע ירידתּה. קדם והּמצוֹות66ׁשהיתה ּדהּתֹורה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשעלֿ עדן ּבגן להּנׁשמה לבּוׁש נעׂשים ּדוקא ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמּטה
ּדגּוף הּברּור ּוב', מאֹורֿאיןֿסֹוף. ונהנית מּׂשגת היא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָידם
קּיּום עלֿידי נעׂשה ׁשּזה ּבעֹולם. וחלקֹו הּבהמית ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּודנפׁש

ּדכל67הּמצוֹות העבֹודה עלֿידי - יֹותר עֹוד לֹומר ויׁש , ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ
ׁשמים לׁשם יהיּו 68מעׂשיּדרכי ּבכל עלֿידי ּובפרט , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּתהיה69ּדעהּו הרׁשּות ּדברי ׁשעׂשּיתֹו רק ּדלא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
) ּגּופא ּבהם ׁשּגם אּלא ּדעהּוׁשמים, יהיה (70ּדרכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּכּמבאר מחכמה, ּגם למעלה הּוא ׁשּדעת ּבאלקּות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ[ּדעת
עת"ר ּבהמׁש לי71ּבארּכה ונתן וזהּו מקֹומֹות]. ּובכּמה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ

אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ללּבׁש ּובגד לאכל ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלחם
וקּיּום הּתֹורה לּמּוד הּוא ללּבׁש ּובגד לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָֹֹלחם

הּנׁשמה,73ּכּידּוע72ֹותהּמצו ּומזֹון לחם היא ׁשּתֹורה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
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ב. קעב, ובכ"מ.65)פרשתנו חצר"ת. שבועות חג ועשית ד"ה נח. ע' לתניא והערות ב66)קיצורים צח, מג"א לתורה).תו"א (בנוגע
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.104 ע' ח"י .932 ע' שם .907 ע' ואילך).71)ח"ג קיז ע' עת"ר (סה"מ ושלאחריו נתתי ואני א.72)ד"ה כו, פרשתנו תו"ח ראה

ובכ"מ.73) פ"ה. תניא ראה
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הּוא ּבׁשלֹום וׁשבּתי ּדהּנׁשמה, לבּוׁשים הם ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָוהּמצוֹות
הּברּורים. עבֹודת ְֲִִֵַַַענין

ׁשבעe‰ÊÂט) מּבאר יעקב וּיצא ׁשּלאחרי ׁשהעבֹודה ¿∆ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
וּיּקח היא ּבגּוף) הּנׁשמה (ירידת חרנה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוּיל

ידּוע ּדהּנה גֹו'. הּמקֹום ּבירידת74מאבני ׁשהּכּונה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
לברר ּבכדי אּלא הּנׁשמה ּבׁשביל לא היא למּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּנׁשמה
ׁשעלֿידיֿזה ּבעֹולם, וחלקֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּולזּכ

ּדנתאּוה הּכּונה נתּגּלה יתּבר75ּדוקא לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָ
מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּבתחּתֹון ּבתחּתֹונים, .76ּדירה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

יעקב (וּיצא למּטה ּבירידתּה הּנׁשמה עבֹודת ׁשעּקר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוזהּו
הּוא "מקֹום" גֹו', הּמקֹום מאבני וּיּקח הּוא חרנה) ְִֵֵַַַַָָָָָגֹו'
והסּתר ּבהעלם הּוא ׁשּבֹו האלקי ׁשהאֹור ּכזֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָֹמציאּות
ּבגימטרּיא (ּברּבּוע) הוי' ׁשּׁשם ּדזה ו) (סעיף ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ[וּכנ"ל
והסּתר ּבהעלם הּוא הוי' ׁשּׁשם היא, ּבזה הּכּונה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמקֹום
הּמקֹום מציאּות ׁשּכל ּדהגם ּדגימטרּיא). (ּבאפן ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבהּמקֹום
ליׁש, מאין ּתמיד אֹותֹו מהּוה הוי' ׁשּׁשם הּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(עֹולם)
רק הּוא ּבהעֹולם הוי' ׁשם ׁשל מציאּותֹו אפן ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹמּכלֿמקֹום
ּגּופא ּובזה והסּתר], העלם ּבחינת ּגימטרּיא, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבאפן
והּתכלית (ּכנ"ל), רּבים לׁשֹון אבני הּמקֹום, אבני -ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָ
(לא הּוא חרנה) גֹו' יעקב (וּיצא למּטה הּנׁשמה ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹּדירידת
אם) ּכי ּומצוֹות, ּתֹורה עלֿידי לּה ׁשּנמׁש האֹור ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּבׁשביל
את לקחת הּמקֹום, מאבני ּדוּיּקח העבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשביל

הּתחּתֹונים וחלקֹוהּדברים הּבהמית ונפׁש (הּגּוף ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ּומֹוׁשל 'ּבעלֿהּבית' ּׁשּנעׂשה ּדוּיּקח, ּובאפן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבעֹולם),

.יתּבר לֹו ּדירה מהם ולעׂשֹות עליהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָוׁשֹולט

LÈÂעלֿידי הרׁשּות ּדדברי ּבהּברּור יתרֹון יׁש ּגּופא הּברּורים ּדבענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
קּיּום ׁשעלֿידי הּגׁשמּיים ּדדברים הּברּור על ׁשמים לׁשם אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשעֹוׂשה
הם ׁשמים לׁשם אֹותם ּכׁשעֹוׂשה (ׁשּגם הרׁשּות ּדדברי הּברּור עלֿידי ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמצוֹות,
ּתחּתֹון ּבתחּתֹונים, ּדדירה הּכּונה יֹותר נׁשלמת (מעׂשי הרׁשּות, ּדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנׁשארים
ירדה (ׁשּבׁשבילּה ׁשהעבֹודה זה יֹותר יּובן ועלּֿפיֿזה מּמּנּו. למּטה ּתחּתֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
ׁשהאֹור ּכזֹו מציאּות הּוא ד"מקֹום" הּמקֹום", מאבני "וּיּקח היא למּטה) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה
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דירה74) שיהי' הוא הבריאה שתכלית רפל"ו, שם למ"ש בהמשך בא וזה ב). (מח, פל"ז תניא ראה

ממנו. למטה תחתון שאין הגשמי) (בעוה"ז בתחתונים ית' ג.75)לו בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג, שם.76)במדב"ר תניא
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יג      

הּוא ּבׁשלֹום וׁשבּתי ּדהּנׁשמה, לבּוׁשים הם ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָוהּמצוֹות
הּברּורים. עבֹודת ְֲִִֵַַַענין

ׁשבעe‰ÊÂט) מּבאר יעקב וּיצא ׁשּלאחרי ׁשהעבֹודה ¿∆ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
וּיּקח היא ּבגּוף) הּנׁשמה (ירידת חרנה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוּיל

ידּוע ּדהּנה גֹו'. הּמקֹום ּבירידת74מאבני ׁשהּכּונה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
לברר ּבכדי אּלא הּנׁשמה ּבׁשביל לא היא למּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּנׁשמה
ׁשעלֿידיֿזה ּבעֹולם, וחלקֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּולזּכ

ּדנתאּוה הּכּונה נתּגּלה יתּבר75ּדוקא לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָ
מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּבתחּתֹון ּבתחּתֹונים, .76ּדירה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

יעקב (וּיצא למּטה ּבירידתּה הּנׁשמה עבֹודת ׁשעּקר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוזהּו
הּוא "מקֹום" גֹו', הּמקֹום מאבני וּיּקח הּוא חרנה) ְִֵֵַַַַָָָָָגֹו'
והסּתר ּבהעלם הּוא ׁשּבֹו האלקי ׁשהאֹור ּכזֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָֹמציאּות
ּבגימטרּיא (ּברּבּוע) הוי' ׁשּׁשם ּדזה ו) (סעיף ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ[וּכנ"ל
והסּתר ּבהעלם הּוא הוי' ׁשּׁשם היא, ּבזה הּכּונה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמקֹום
הּמקֹום מציאּות ׁשּכל ּדהגם ּדגימטרּיא). (ּבאפן ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבהּמקֹום
ליׁש, מאין ּתמיד אֹותֹו מהּוה הוי' ׁשּׁשם הּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(עֹולם)
רק הּוא ּבהעֹולם הוי' ׁשם ׁשל מציאּותֹו אפן ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹמּכלֿמקֹום
ּגּופא ּובזה והסּתר], העלם ּבחינת ּגימטרּיא, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבאפן
והּתכלית (ּכנ"ל), רּבים לׁשֹון אבני הּמקֹום, אבני -ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָ
(לא הּוא חרנה) גֹו' יעקב (וּיצא למּטה הּנׁשמה ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹּדירידת
אם) ּכי ּומצוֹות, ּתֹורה עלֿידי לּה ׁשּנמׁש האֹור ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּבׁשביל
את לקחת הּמקֹום, מאבני ּדוּיּקח העבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשביל

הּתחּתֹונים וחלקֹוהּדברים הּבהמית ונפׁש (הּגּוף ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ּומֹוׁשל 'ּבעלֿהּבית' ּׁשּנעׂשה ּדוּיּקח, ּובאפן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבעֹולם),

.יתּבר לֹו ּדירה מהם ולעׂשֹות עליהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָוׁשֹולט

LÈÂעלֿידי הרׁשּות ּדדברי ּבהּברּור יתרֹון יׁש ּגּופא הּברּורים ּדבענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
קּיּום ׁשעלֿידי הּגׁשמּיים ּדדברים הּברּור על ׁשמים לׁשם אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשעֹוׂשה
הם ׁשמים לׁשם אֹותם ּכׁשעֹוׂשה (ׁשּגם הרׁשּות ּדדברי הּברּור עלֿידי ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמצוֹות,
ּתחּתֹון ּבתחּתֹונים, ּדדירה הּכּונה יֹותר נׁשלמת (מעׂשי הרׁשּות, ּדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנׁשארים
ירדה (ׁשּבׁשבילּה ׁשהעבֹודה זה יֹותר יּובן ועלּֿפיֿזה מּמּנּו. למּטה ּתחּתֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
ׁשהאֹור ּכזֹו מציאּות הּוא ד"מקֹום" הּמקֹום", מאבני "וּיּקח היא למּטה) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה
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דירה74) שיהי' הוא הבריאה שתכלית רפל"ו, שם למ"ש בהמשך בא וזה ב). (מח, פל"ז תניא ראה

ממנו. למטה תחתון שאין הגשמי) (בעוה"ז בתחתונים ית' ג.75)לו בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג, שם.76)במדב"ר תניא

    
ה') פרק (תניא ברוךֿהוא" איןֿסוף ÌÈLeÏהחיים Ì‰ ˙BÂˆn‰Â¿«ƒ¿≈¿ƒ

‰ÓLp‰cלנשמה רוחני "לבוש" נעשה המצוות ידי על -ÈzLÂ , ¿«¿»»¿«¿ƒ
.ÌÈea‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÌBÏLaלי "ונתן יעקב: בקשת לסיכום, ¿»ƒ¿«¬««≈ƒ

- בשלום" "ושבתי מצוות. וקיום תורה לימוד - ללבוש" ובגד לאכול לחם

בעולם. וחלקו הגוף בירור

‰„BÚ‰L e‰ÊÂ (Ë¿∆∆»¬»
˜ÚÈ ‡ˆiÂ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈«≈≈«¬…
‰Á ÏiÂ ÚL ‡aÓƒ¿≈»««≈∆»»»
(e‚a ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ)¿ƒ««¿»»¿
ÌB˜n‰ È‡Ó ÁiÂ ‡È‰ƒ«ƒ«≈«¿≈«»

Úe„È ‰p‰c .'B‚74 ¿ƒ≈»«
‰ÓLp‰ ˙„ÈÈa ‰ek‰L∆««»»ƒƒ««¿»»
ÏÈLa ‡Ï ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ…ƒ¿ƒ

‰ÓLp‰שהנשמה כיון עצמה, «¿»»
כלל, תיקון צריכה אינה עצמה

אינה ירידתה È„Îaוכל ‡l‡∆»ƒ¿≈
LÙÂ e‰ kÊÏe Ï¿»≈¿«≈«¿∆∆
,ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰«¿≈ƒ¿∆¿»»
‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿»

‰e‡˙c ‰ek‰ ‰l˙75 ƒ¿«»««»»¿ƒ¿«»
a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"a‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈

,ÌÈBzÁ˙a ‰Ècֿבעולם ƒ»¿«¿ƒ
דווקא ÔÈ‡Lהזה ÔBzÁ˙a¿«¿∆≈

epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz76. «¿¿«»ƒ∆
˙„BÚ ÚL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ«¬«
‰hÓÏ ˙„ÈÈa ‰ÓLp‰«¿»»ƒƒ»»¿«»
(‰Á 'B‚ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ)«≈≈«¬…»»»
ÌB˜n‰ È‡Ó ÁiÂ ‡e‰«ƒ«≈«¿≈«»
‡e‰ "ÌB˜Ó" ,'B‚»
B‡‰L BÊk ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»∆»
ÌÏÚ‰a ‡e‰ BaL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆¿∆¿≈
(Â ÈÚ) Ï"kÂ z‰Â¿∆¿≈¿««¿ƒ
(Úeaa) 'ÈÂ‰ ÌML ‰Êc¿∆∆≈¬»»¿ƒ«
 ÌB˜Ó ‡iËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»»
ÌML ,‡È‰ ‰Êa ‰ek‰««»»»∆ƒ∆≈
z‰Â ÌÏÚ‰a ‡e‰ 'ÈÂ‰¬»»¿∆¿≈¿∆¿≈
ÔÙ‡a) ÌB˜n‰a¿«»¿…∆
ÏkL Ì‚‰c .(‡iËÓÈ‚c¿ƒ«¿ƒ»«¬«∆»
(ÌÏBÚ) ÌB˜n‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«»»
‰e‰Ó 'ÈÂ‰ ÌML ‡e‰∆≈¬»»¿«∆
,LÈÏ ÔÈ‡Ó „ÈÓz B˙B‡»ƒ≈«ƒ¿≈
B˙e‡ÈˆÓ ÔÙ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…∆¿ƒ
ÌÏBÚ‰a 'ÈÂ‰ ÌL ÏL∆≈¬»»¿»»
ÏL ÔÙ‡a ˜ ‡e‰«¿…∆∆
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ,‡iËÓÈƒ«¿ƒ»¿ƒ«∆¿≈
 ‡Ùe ‰Êe ,z‰Â¿∆¿≈»∆»

˙„ÈÈc ˙ÈÏÎz‰Â ,(Ï"k) ÌÈa ÔBLÏ È‡ ,ÌB˜n‰ È‡«¿≈«»«¿≈¿«ƒ««¿««¿ƒƒƒ«
‡Ï) ‡e‰ (‰Á 'B‚ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ) ‰hÓÏ ‰ÓLp‰עצמה בשביל «¿»»¿«»«≈≈«¬…»»»…

(Ì‡ Èk ,˙BÂˆÓe ‰Bz È„ÈŒÏÚ Ï LÓpL B‡‰ ÏÈLaƒ¿ƒ»∆ƒ¿«»«¿≈»ƒ¿ƒƒ
ÌÈc‰ ˙‡ ˙Á˜Ï ,ÌB˜n‰ È‡Ó ÁiÂc ‰„BÚ‰ ÏÈLaƒ¿ƒ»¬»¿«ƒ«≈«¿≈«»»««∆«¿»ƒ
LÙÂ e‰) ÌÈBzÁz‰««¿ƒ«¿∆∆
,(ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰«¿≈ƒ¿∆¿»»
‰NÚpM ,ÁiÂc ÔÙ‡e¿…∆¿«ƒ«∆«¬»

'˙Èa‰ŒÏÚa'אבני" על ««««ƒ
ËÏBLÂהמקום", ÏLBÓe≈¿≈

Ì‰Ó ˙BNÚÏÂ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«¬≈∆
.a˙È BÏ ‰Ècƒ»ƒ¿»≈

ÔÈÚc ,ÈB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿«
ÔB˙È LÈ ‡Ùe ÌÈea‰«≈ƒ»≈ƒ¿
˙eL‰ È„c ea‰a¿«≈¿ƒ¿≈»¿
Ì˙B‡ ‰NBÚL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»
ea‰ ÏÚ ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ««≈
ŒÏÚL ÌÈiÓL‰ ÌÈ„cƒ¿»ƒ««¿ƒƒ∆«
Èk ,˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿ƒ
È„c ea‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈¿ƒ¿≈
‰NBÚLk ÌL) ˙eL‰»¿∆«¿∆∆
Ì‰ ÌÈÓL ÌLÏ Ì˙B‡»¿≈»«ƒ≈
,˙eL‰ Èc ÌÈ‡Lƒ¿»ƒƒ¿≈»¿
לשםֿשמים" יהיו מעשיך "כל

 ÈNÚÓמעשיםÍÏ˘( «¬∆
‰ek‰ ˙BÈ ˙ÓÏLƒ¿∆∆≈««»»
ÔBzÁz ,ÌÈBzÁ˙a ‰È„c¿ƒ»¿«¿ƒ«¿
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»
ÔeÈ ‰ÊŒÈŒÏÚÂ .epnÓƒ∆¿«ƒ∆»
‰„BÚ‰L ‰Ê ˙BÈ≈∆∆»¬»
‰„È ÏÈLaL)∆ƒ¿ƒ»»¿»
‡È‰ (‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»ƒ
,"ÌB˜n‰ È‡Ó ÁiÂ"«ƒ«≈«¿≈«»
˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ "ÌB˜Ó"„¿»¿ƒ
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יד           

לֹומר, ּדיׁש ּכּנ"ל, והסּתר ּבהעלם הּוא ׁשּבֹו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהאלקי
העבֹודה לאחרי ׁשּגם הרׁשּות, ּדברי על (ּבעּקר) ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּקאי

ּדהאדם. "מעׂשי" ְֲֵֶַָָָהם

הּמקֹוםÊŒÈtŒÏÚÂ‰יו"ד) ּדאבני העלּיה ּגדל ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
עלֿידי אחת, אבן ׁשּנעׂשים ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַ[לאחרי
מּבחינת למעלה מתעּלים ׁשהם הּברּורים], ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָעבֹודת
ּגמר (לאחרי אׁשר ועד מראׁשֹותיו), (וּיׂשם ּדיעקב ְְְְְֲֲֲֲֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהראׁש
ׁשהּכּונה אלקים, ּבית יהיה גֹו' הּזאת והאבן ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּברּורים)
ּכיֿאם סתם לאלקים לא א) סעיף (ּכּנ"ל היא ְְִִִִִֵֶַַָָֹֹּבזה

ידּוע ּדהּנה לאלקים. לי הוי' והיה ׁשּתכלית77לבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מה הּוא העֹולמֹות והתהּוּות ּבבריאת האמּתית ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָהּכּונה
ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּׁשּנתאּוה
ּדהגם מּמּנּו. למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּגׁשמי הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבעֹולם

העֹולם לבריאת טעמים ּכּמה ּדיׁשּתמודעּון78ׁשּיׁש [ּבגין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשלמ79ליּה ׁשּיתּגּלּו כּו'ּובכדי ּכחֹותיו הּנה80ּות ,[ ְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹ

ּבגין (הּטעם ּדאצילּות ּבנׁשמֹות הם אּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָטעמים
ּבכדי (הּטעם האצילּות ּובבחינת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָֹּדיׁשּתמודעּון)
ּבבחינת הּוא אּלּו טעמים וׁשרׁש ּומקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּיתּגּלּו),
לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּגּלּויים.
להיֹות הצר זה [ׁשּמּצד ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻיתּבר
למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּדוקא הּתחּתֹון הּזה עֹולם ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהתהּוּות
הּזקן רּבנּו ּוכמאמר .יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא 81מּמּנּו] ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
איז ּתאוה א "אֹויף ּבתחּתֹונים) ּדירה כּו' נתאּוה ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָ(ּבענין
יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא ּדנתאּוה ׁשהענין קׁשיא", ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָקיין
יהיה גֹו' הּזאת והאבן וזהּו הּקׁשיֹות. ענין ׁשם ׁשּי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאין
העלם לבחינת היא ּכאן ּב'אלקים' ׁשהּכּונה אלקים, ְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבית
ּדֹומם) אבן, (ּבחינת ּדוקא הּגׁשמּיים ׁשהּדברים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהעצמי,

.יתּבר לעצמּותֹו ודירה ּבית ְְְְְִִִִֵַַָָיהיּו

ּבהאדםp‰Â‰יא) ּגם יׁשנֹו גֹו' הּמקֹום מאבני וּיּקח ענין ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ידּוע ּדהּנה הּוא, והענין הן82עצמֹו. ׁשאבנים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
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תמו.77) ע' שם ה). ע' שם (וראה ז ע' תרס"ו המשך וראה78)ראה

ע' ח"כ (לקו"ש שם ובהערות ס"ד ה'תשל"ח נח ש"פ מוצאי שיחת

ב.79)4ֿ283). מב, ההקדמותע"80)זח"ב שער בתחלתו. ח

.24 הערה שם לקו"ש וראה ג. הקדמה באוה"ת81)להאריז"ל הובא

ובכ"מ. ז. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' (כא,82)בלק פרשתנו תו"א

    
LÈc ,Ï"pk zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ‡e‰ BaL È˜Ï‡‰ B‡‰L BÊk»∆»»¡…ƒ∆¿∆¿≈¿∆¿≈««¿≈
ÈÁ‡Ï ÌbL ,˙eL‰ Èc ÏÚ (wÚa) È‡wL ,ÓBÏ«∆»≈¿ƒ»«ƒ¿≈»¿∆«¿«¬≈

‰„BÚ‰נשארים שמים" "לשם בהם "EÈNÚÓ"שמשתמש Ì‰ »¬»≈«¬∆
.Ì„‡‰cבאופן) לקחת המקום", מאבני "ויקח - האדם בעבודת לסיכום, ¿»»»

הדברים את 'שליטה') של

ונפשֿהבהמית (גוף התחתונים

ולע בעולם) 'דירה'וחלקו שותם

לקדושֿברוךֿהוא.

Ìb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«ƒ∆»«
È‡c ‰iÏÚ‰ Ï„b…∆»¬ƒ»¿«¿≈
ÌÈNÚpL ÈÁ‡Ï] ÌB˜n‰«»¿«¬≈∆«¬ƒ
˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ,˙Á‡ Ô‡∆∆«««¿≈¬«
ÌÈlÚ˙Ó Ì‰L ,[ÌÈea‰«≈ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
L‡‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«»…
ÌNiÂ) ˜ÚÈc¿«¬…«»∆
L‡ „ÚÂ ,(ÂÈ˙BL‡Ó¿«¬»¿«¬∆
(ÌÈea‰ Ób ÈÁ‡Ï)¿«¬≈¿««≈ƒ
‰È‰È 'B‚ ˙‡f‰ Ô‡‰Â¿»∆∆«…ƒ¿∆
‰ek‰L ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa≈¡…ƒ∆««»»
(‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‡È‰ ‰Êa»∆ƒ««¿ƒ

Ì˙Ò ÌÈ˜Ï‡Ï ‡Ïשם …≈…ƒ¿»
האור, צמצום על ŒÈkƒהמורה

ÈÏ 'ÈÂ‰ ‰È‰Â ˙ÈÁÏ Ì‡ƒƒ¿ƒ«¿»»¬»»ƒ
ÌÈ˜Ï‡Ïהמורה הוי', שם גם - ≈…ƒ

לאלוקים רק נחשב גילוי, על

יותר) גבוה אור שיתגלה .(כיון
Úe„È ‰p‰c77˙ÈÏÎzL ¿ƒ≈»«∆«¿ƒ

˙‡Èa ˙ÈzÓ‡‰ ‰ek‰««»»»¬ƒƒƒ¿ƒ«
‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â¿ƒ¿«»»
‰"aw‰ ‰e‡˙pM ‰Ó«∆ƒ¿«»«»»
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הם83אֹותּיֹות האֹותּיֹות ּכן ּדֹומם הן ׁשאבנים ּכמֹו ּכי , ְֲִִִִֵֵֵֵֶָָ
אףֿעלּֿפיֿכן, אבל האדם. ׁשּבכחֹות הּדֹומם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבחינת
אתא מּלׁשֹון (אֹותּיֹות הם ממׁשיכים ּגּופא, זה 84ּומּטעם ְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ועלּֿדר85ּבקר ּביֹותר. נעלה אֹור ּבחינת המׁשכה) ענין , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הּכתּוב86הּידּוע לבּדֹו87ּבפרּוׁש הּלחם על לא יחיהּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּדזה האדם, יחיה הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָהאדם
הוי' ּפי ׁשהּמֹוצא לפי הּוא האדם את מחּיה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּלחם
ּפי מהּמֹוצא (ּבׁשרׁשֹו) יֹותר נעלה הּוא (צֹומח) ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּלחם
מֹורה יֹותר למּטה ׁשּירד ּגּופא ּדזה ׁשּבאדם, ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהוי'
למּטה יֹורד יֹותר הּגבֹוּה ּדכל יֹותר, נעלה הּוא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשרׁשֹו
ּדֹומם האֹותּיֹות, ּבענין ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָיֹותר,
מּבחינת ּגם יֹותר למעלה הּוא ׁשּׁשרׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ(ׁשּבאדם),

ּגבֹוּה88צֹומח הּגבֹוּה ּדכל מּטה89, למּטה יֹורד יֹותר ְְֵֵֵַַַַַַָָָָָ
מראׁשֹותיו וּיׂשם הּמקֹום מאבני וּיּקח ענין וזהּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹותר.
מּיׂשראל), ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ(ּכמֹו
מּגעת ׁשּבאדם, ּדֹומם אֹותּיֹות, ּדבחינת ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהעבֹודה
(מראׁשֹותיו). הּׂשכל ּדבחינת מהעבֹודה יֹותר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָלמעלה

גֹו'ÈLeיב) הּמקֹום מאבני ּבוּיּקח הּנ"ל ּפרּוׁשים ¿≈ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
(ּדלעיל ׁשּבאדם הּדֹומם ּבבחינת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ[העבֹודה
ׁשּבעֹולם הּגׁשמּיים ּדברים ּדברּור והעבֹודה יא) ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָסעיף
ּדעניני הּברּור ּכי לזה. זה ׁשּייכים ט)] סעיף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ(ּדלעיל
עלֿידי הּוא ּדעֹולם) הּמקֹום (אבני הּגׁשמי הּזה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָעֹולם
הּמעׂשה ּכח - ּובעּקר הּדּבּור, ּכח ׁשּבאדם, העּקר90הּדֹומם הּוא ׁשהּמעׂשה ,91. ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ה"ּתחּתֹון" ענין מּצד רק לא היא אּלּו ענינים ּדׁשני ׁשהּׁשּייכּות להֹוסיף, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹויׁש
הּתחּתֹונים ּכחֹות עלֿידי היא העֹולם ּבגׁשמּיּות [ׁשהּפעּלה ׁשּבהם ּדֹומם) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ(אבן,
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וארץ. שמים נבראו שבהם הוי' דדבר האותיות הם המקום שאבני שם, ותו"ח בתו"א ובכ"מ. ואילך). סע"ד (כב, שם תו"ח א).

אותיות - וכו' התפלה אותיות על גם שקאי (ד)) בשוה"ג ואילך א קצה, פרשתנו (אוה"ת שם לתו"א הצ"צ הגהות ראה אבל

שם).83)שבאדם. (ובמפרשים מי"ב פ"ד יצירה ספר יב.84)ראה כא, שיא.85)ישעי' ע' ח"א תקס"ג סה"מ ב. מב, מקץ תו"א

ב. ג, של"ה וראה ובכ"מ. שצא. ס"ע בשלח אוה"ת (ד). בשוה"ג ב קצה, שם פרשתנו לקו"ת86)אוה"ת ואילך. ד סה, בשלח תו"א

סה"מ וש"נ. ואילך. א'תשע ע' ו כרך שלח אוה"ת וש"נ. תקעה. ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי א. פב, מטות ואילך. ב יג, צו

וש"נ. נד). ע' תמוז סה"מ (תו"מ ס"ז ה'תשל"ו ליראיך נתת ד"ה .99ֿ98 ע' ה'תש"ח כו. ע' הליקוטים87)ה'ש"ת וס' ל"ת ג. ח, עקב

עה"פ. גֿד.88)להאריז"ל ד, בראשית תו"א פרשתנו89)ראה תו"ח א. כג, שה"ש בלקו"ת פעמים) ב' - גבוה (גבוה הלשון כ"ה

ובכ"מ. שם. וה'תש"ח ה'ש"ת סה"מ תתצז. ע' ריש ח"ג דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. .90)כג, להמשיך ש"כדי פל"ה, תניא ראה

נעשה שבכללות אף - ממש" הגוף ע"י הנעשים מעשיות מצוות לקיים "צריך כ"א (דתורה) דיבור מספיק אינו כו'" גופו על גם .

א). מז, - פל"ז (תניא מעשה הוי שפתיו דעקימת לפי הדיבור ע"י גם (צג,91)זה ת"ס סע"א). (פז, תנ"ב תקו"ז מי"ז. פ"א אבות

    
˙Bi˙B‡83˙ÈÁa Ì‰ ˙Bi˙B‡‰ Ôk ÌÓBc Ô‰ ÌÈ‡L BÓk Èk , ƒƒ¿∆¬»ƒ≈≈≈»ƒ≈¿ƒ«

Ì„‡‰ ˙BÁÎaL ÌÓBc‰המלובש השכל אור לגבי דומם כמו רק שהן «≈∆¿…»»»
‰Ìבהן ÌÈÎÈLÓÓ ,‡Ùeb ‰Ê ÌÚÓe ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï‡ .¬»««ƒ≈ƒ««∆»«¿ƒƒ≈

ÔBLlÓ '˙Bi˙B‡'):84‡˙‡הפסוקa85[הבוקר ÔÈÚ[=בא גילוי, ƒƒ¿»»…∆ƒ¿«
‡Bו ˙ÈÁa (‰ÎLÓ‰«¿»»¿ƒ«

cŒÏÚÂ .˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈¿«∆∆
Úe„i‰86בחסידות המבואר «»«

e˙k‰ LeÙa87‡Ï Èk ¿≈«»ƒ…
‰ÈÁÈ BcÏ ÌÁl‰ ÏÚ««∆∆¿«ƒ¿∆
‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk Ì„‡‰»»»ƒ«»»
‰Êc ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ Ètƒ¬»»ƒ¿∆»»»¿∆
Ì„‡‰ ˙‡ ‰iÁÓ ÌÁl‰L∆«∆∆¿«∆∆»»»
Èt ‡ˆBn‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«»ƒ

(ÁÓBˆ) ÌÁlaL 'ÈÂ‰- ¬»»∆«∆∆≈«
בתוך הנמצאת האלקית החיות

˙BÈהלחם ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈
Èt ‡ˆBn‰Ó (BLLa)¿»¿≈«»ƒ
‡Ùeb ‰Êc ,Ì„‡aL 'ÈÂ‰¬»»∆»»»¿∆»
‰BÓ ˙BÈ ‰ÓÏ „iL∆»«¿«»≈∆
‰ÏÚ ‡e‰ BLLaL∆¿»¿«¬∆
˙BÈ Bb‰ ÏÎc ,˙BÈ≈¿»«»«≈
ŒÏÚ ,˙BÈ ‰ÓÏ „BÈ≈¿«»≈«
ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒc∆∆∆«¿ƒ¿«
ÌÓBc ,˙Bi˙B‡‰»ƒ≈
‡e‰ ÌLML ,(Ì„‡aL)∆»»»∆»¿»
˙ÈÁaÓ Ìb ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿ƒ«

ÁÓBˆמידות - שבאדם ≈«
‰88Bbשבו ÏÎc ,¿»«»«

Bb89‰ÓÏ „BÈ ˙BÈ »«≈≈¿«»
ÔÈÚ e‰ÊÂ .˙BÈ ‰Ó«»≈¿∆ƒ¿«
ÌBn‰ È‡Ó ÁiÂ«ƒ«≈«¿≈«»

ÂÈ˙BL‡Ó ÌNiÂופירוש) «»∆¿«¬»
- ÏÚÓÏ‰"מראשותיו"

e‰L‡מראשותיו) BÓk)¿∆

˙ÈÁc ‰„BÚ‰L ,(Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„BÚa«¬«»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆»¬»ƒ¿ƒ«
‰„BÚ‰Ó ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbÓ ,Ì„‡aL ÌÓBc ,˙Bi˙B‡ƒ≈∆»»»«««¿«¿»≈≈»¬»

.(ÂÈ˙BL‡Ó) ÏÎ‰ ˙ÈÁc- עצמו עם האדם בעבודת לסיכום, ƒ¿ƒ««≈∆¿«¬»
- מראשותיו" "וישם שבאדם. דומם שבו, אותיות - המקום" מאבני "ויקח

יותר למעלה מקורה זו עבודה

מדרגה וממשיכה מעוררת (ולכן

עבודה מאשר יותר) נעלית

בשכל.

Ï‰ ÌÈLet ÈLe (È¿≈≈ƒ««
'B‚ ÌBn‰ È‡Ó ÁiÂa¿«ƒ«≈«¿≈«»
ÌÓBc‰ ˙ÈÁa ‰„BÚ‰]»¬»ƒ¿ƒ««≈
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏc) Ì„‡aL∆»»»ƒ¿≈¿ƒ
ec ‰„BÚ‰Â (‡È¿»¬»¿≈
ÌÈiÓLb‰ ÌÈc¿»ƒ««¿ƒƒ
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏc) ÌÏBÚaL∆»»ƒ¿≈¿ƒ
Èk .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÈiL [(Ë«»ƒ∆»∆ƒ
‰‰ ÌÏBÚ ÈÈÚc ea‰«≈¿ƒ¿¿≈»«∆
ÌBn‰ È‡) ÈÓLb‰««¿ƒ«¿≈«»
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ (ÌÏBÚc¿»«¿≈
Ák ,Ì„‡aL ÌÓBc‰«≈∆»»»…«
Ák  Úe ,eac‰«ƒ¿ƒ»…«

‰NÚn‰90‰NÚn‰L , ««¬∆∆««¬∆
Ú‰ ‡e‰91LÈÂ . »ƒ»¿≈

˙eÎÈiM‰L ,ÛÈÒB‰Ï¿ƒ∆««»
‡Ï ‡È‰ el‡ ÌÈÈÚ ÈLcƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈ƒ…
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טו      

הם83אֹותּיֹות האֹותּיֹות ּכן ּדֹומם הן ׁשאבנים ּכמֹו ּכי , ְֲִִִִֵֵֵֵֶָָ
אףֿעלּֿפיֿכן, אבל האדם. ׁשּבכחֹות הּדֹומם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבחינת
אתא מּלׁשֹון (אֹותּיֹות הם ממׁשיכים ּגּופא, זה 84ּומּטעם ְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ועלּֿדר85ּבקר ּביֹותר. נעלה אֹור ּבחינת המׁשכה) ענין , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הּכתּוב86הּידּוע לבּדֹו87ּבפרּוׁש הּלחם על לא יחיהּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּדזה האדם, יחיה הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָהאדם
הוי' ּפי ׁשהּמֹוצא לפי הּוא האדם את מחּיה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּלחם
ּפי מהּמֹוצא (ּבׁשרׁשֹו) יֹותר נעלה הּוא (צֹומח) ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּלחם
מֹורה יֹותר למּטה ׁשּירד ּגּופא ּדזה ׁשּבאדם, ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהוי'
למּטה יֹורד יֹותר הּגבֹוּה ּדכל יֹותר, נעלה הּוא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשרׁשֹו
ּדֹומם האֹותּיֹות, ּבענין ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָיֹותר,
מּבחינת ּגם יֹותר למעלה הּוא ׁשּׁשרׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ(ׁשּבאדם),

ּגבֹוּה88צֹומח הּגבֹוּה ּדכל מּטה89, למּטה יֹורד יֹותר ְְֵֵֵַַַַַַָָָָָ
מראׁשֹותיו וּיׂשם הּמקֹום מאבני וּיּקח ענין וזהּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹותר.
מּיׂשראל), ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ(ּכמֹו
מּגעת ׁשּבאדם, ּדֹומם אֹותּיֹות, ּדבחינת ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהעבֹודה
(מראׁשֹותיו). הּׂשכל ּדבחינת מהעבֹודה יֹותר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָלמעלה

גֹו'ÈLeיב) הּמקֹום מאבני ּבוּיּקח הּנ"ל ּפרּוׁשים ¿≈ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
(ּדלעיל ׁשּבאדם הּדֹומם ּבבחינת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ[העבֹודה
ׁשּבעֹולם הּגׁשמּיים ּדברים ּדברּור והעבֹודה יא) ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָסעיף
ּדעניני הּברּור ּכי לזה. זה ׁשּייכים ט)] סעיף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ(ּדלעיל
עלֿידי הּוא ּדעֹולם) הּמקֹום (אבני הּגׁשמי הּזה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָעֹולם
הּמעׂשה ּכח - ּובעּקר הּדּבּור, ּכח ׁשּבאדם, העּקר90הּדֹומם הּוא ׁשהּמעׂשה ,91. ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ה"ּתחּתֹון" ענין מּצד רק לא היא אּלּו ענינים ּדׁשני ׁשהּׁשּייכּות להֹוסיף, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹויׁש
הּתחּתֹונים ּכחֹות עלֿידי היא העֹולם ּבגׁשמּיּות [ׁשהּפעּלה ׁשּבהם ּדֹומם) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ(אבן,
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וארץ. שמים נבראו שבהם הוי' דדבר האותיות הם המקום שאבני שם, ותו"ח בתו"א ובכ"מ. ואילך). סע"ד (כב, שם תו"ח א).

אותיות - וכו' התפלה אותיות על גם שקאי (ד)) בשוה"ג ואילך א קצה, פרשתנו (אוה"ת שם לתו"א הצ"צ הגהות ראה אבל

שם).83)שבאדם. (ובמפרשים מי"ב פ"ד יצירה ספר יב.84)ראה כא, שיא.85)ישעי' ע' ח"א תקס"ג סה"מ ב. מב, מקץ תו"א

ב. ג, של"ה וראה ובכ"מ. שצא. ס"ע בשלח אוה"ת (ד). בשוה"ג ב קצה, שם פרשתנו לקו"ת86)אוה"ת ואילך. ד סה, בשלח תו"א

סה"מ וש"נ. ואילך. א'תשע ע' ו כרך שלח אוה"ת וש"נ. תקעה. ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי א. פב, מטות ואילך. ב יג, צו

וש"נ. נד). ע' תמוז סה"מ (תו"מ ס"ז ה'תשל"ו ליראיך נתת ד"ה .99ֿ98 ע' ה'תש"ח כו. ע' הליקוטים87)ה'ש"ת וס' ל"ת ג. ח, עקב

עה"פ. גֿד.88)להאריז"ל ד, בראשית תו"א פרשתנו89)ראה תו"ח א. כג, שה"ש בלקו"ת פעמים) ב' - גבוה (גבוה הלשון כ"ה

ובכ"מ. שם. וה'תש"ח ה'ש"ת סה"מ תתצז. ע' ריש ח"ג דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. .90)כג, להמשיך ש"כדי פל"ה, תניא ראה

נעשה שבכללות אף - ממש" הגוף ע"י הנעשים מעשיות מצוות לקיים "צריך כ"א (דתורה) דיבור מספיק אינו כו'" גופו על גם .

א). מז, - פל"ז (תניא מעשה הוי שפתיו דעקימת לפי הדיבור ע"י גם (צג,91)זה ת"ס סע"א). (פז, תנ"ב תקו"ז מי"ז. פ"א אבות
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טז           

(וּיׂשם ׁשּבהם העּלּוי לענין ּבנֹוגע ּגם ּכיֿאם, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבאדם],
ואחד אחד ּכל ׁשל ׁשּבכחֹו ּדזה והינּו, ְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָֹמראׁשֹותיו).
לֹו ,יתּבר לֹו ּדירה ּבעֹולם מחלקֹו לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּיׂשראל

ּבּכחֹות92לעצמּותֹו עבֹודתֹו ׁשעלֿידי לפי הּוא , ְְְְֲִֵֶַַַָֹ
ּבעצמּותֹוה הּמיחד הּנׁשמה עצם מתּגּלה ׁשּלֹו ּתחּתֹונים ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

93יתּבר. ְִֵָ

eÈÂמקֹומֹות ּבכּמה הּמבאר ּבהקּדים ּבענין94זה ¿»ְְְְְְְִִֶַַַַָָֹ
ּבחינת ׁשהּוא האדם ׁשּבנפׁש הוי' ּדׁשם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּיּו"ד
הּיּו"ד [ׁשהּוא ּדיעקב הראׁש ׁשּבחינת ּומּכיון ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ'חּיה'.

מּזה, מּובן 'חּיה', ּבחינת הּוא ד)] סעיף (ּכנ"ל הוי' ּדׁשם הּיּו"ד ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּדיעקב,
(ּכּנ"ל ּדיעקב ראׁש מּבחינת למעלה מּגעת ׁשּבאדם ּדֹומם ּדבחינת ׁשהעבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּדזה
היא ּבזה הּכּונה מראׁשֹותיו), וּיׂשם הּמקֹום מאבני וּיּקח ּבפרּוׁש יא) סעיף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ(סֹוף
ׁשּבֹו הּיחידה ּבחינת מתּגּלית ׁשּבאדם, ּדֹומם ּדבחינת העבֹודה ׁשעלֿידי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּדהגם היינּו ׁשּבאדם, ּדֹומם ּדבחינת העבֹודה ענין ּכי חּיה). מּבחינת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ(ׁשּלמעלה
וגם ׁשּבּמח, הּׂשכל מּצד ולא ׁשּבּלב, הּמּדֹות הרגׁש מּצד (לא חּיּות ׁשּום לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַֹֹֹׁשאין
את עֹובד הּוא ּומּכלֿמקֹום חּיה)) (ּבחינת מהּׂשכל ׁשּלמעלה הרצֹון מּצד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
רֹוצה הּוא מהּותֹו ּבעצם מּיׂשראל אחד ּׁשּכל מה ׁשּלֹו, העצם מּצד הּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעבֹודתֹו,

הרמּב"ם ּכפסקּֿדין ה', רצֹון ׁשהּוא מה ּכל אחד95לעׂשֹות ׁשּכל וזהּו הּידּוע. ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשם קּדּוׁש על נפׁשֹו למסר יכֹול ׁשּבּקּלים, קל ּגם מּיׂשראל, ּכח96ואחד ּכי , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

יחידה ּבחינת ׁשּלֹו העצם מּצד הּוא ׁשּי97המסירּותֿנפׁש אין זֹו ּבחינה ׁשּלגּבי , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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א). קלד, ב. (קלג, ת"ע -92)ב). הגהות ועם תפט. ע' ח"א תקס"ה (סה"מ תקס"ה יתנך מי ד"ה

ע' תרע"ח שלח. ע' תרס"ב סה"מ תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ב כרך שה"ש באוה"ת

ובכ"מ. .84 ע' תרצ"ט סה"מ תמה. ע' שם ג. ס"ע תרס"ו המשך בכ"מ93)קצג. מהמבואר להעיר

שנש"י זה מצד הוא לעצמותו לו ית' לו דירה לעשות בכחם שנש"י דזה ובכ"מ) שם. תרצ"ט (סה"מ

בעצמות. א.94)מושרשים כז, ראה לקו"ת פ"ה. אבי"ע) דרושי (שער מ"ב שער גירושין95)ע"ח הל'

פי"ח.96)ספ"ב. והערות97)תניא ובקיצורים שבנפש. חכמה מבחי' הוא המס"נ שכח שם, בתניא

למעלה היא יחידה (אבל חי' בחי' שהוא ואילך) סע"ב (מט, שה"ש ובלקו"ת צט) (ע' שם לתניא

(נדפס ואילך תרמד ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ ובמאמרי ואילך) ג (לח, תצא בלקו"ת אבל מחכמה).

שלמעלה יחידה (- יו"ד של (קוצו מבחי' הוא המס"נ שכח ואילך) תתקפב ע' תצא באוה"ת גם

המס"נ שכח בהערה, 1202 ע' ח"ד לקו"ש וראה .(30 (ע' פ"ה העבודה קונטרס גם וראה מחכמה*.

שבנפש (ראש) חכמה בבחינת היא המס"נ) כח בא (שממנה היחידה שהארת אלא יחידה, מבחי' הוא

בשלום פדה ד"ה התפלה) (שער ח"א לאדהאמ"צ (שע"ת המאירה הכללית יחידה בחי' דוגמת -

ישראל. בראשי סי"ב)

הבחינות ה' כנגד הם ומובן" מושג ושכל ודעת "טעם ב) (כד, פי"ט שבתניא הלשונות שה' ,80 ע' ה'תש"ב בסה"ש (*

זה, כח שהרי יחידה, מבחי' גם שלמעלה הנשמה מעצם הוא המס"נ שכח משמע ומזה ונפש. רוח נשמה חי' יחידה

כו'". טעם בבחי' "אינו

    
ÌNiÂ) Ì‰aL ÈelÚ‰ ÈÚÏ ÚBa Ìb ,Ì‡Èk ,Ì„‡aL∆»»»ƒƒ«¿≈«¿ƒ¿«»ƒ∆»∆«»∆
Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL BÁÎaL ‰Ê ,eÈ‰Â .(ÂÈ˙BL‡Ó¿«¬»¿«¿¿∆∆¿…∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

B˙eÓˆÚÏ BÏ ,a˙È BÏ ‰È ÌÏBÚa B˜ÏÁÓ ˙BNÚÏ92 «¬≈∆¿»»ƒ»ƒ¿»≈¿«¿
עליונים בעולמות המאירים הגילויים דרגות מכל ÈÙÏשלמעלה ‡e‰ ,¿ƒ

˙BÁka B˙„BÚ È„ÈÏÚL∆«¿≈¬»«…
‰lb˙Ó BlL ÌÈBÁ‰««¿ƒ∆ƒ¿«∆
„ÁÈn‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»«¿À»

a˙È B˙eÓˆÚa93. ¿«¿ƒ¿»≈
לה נקראו שמות חמשה

חיה נשמה, רוח, נפש, (לנשמה):

במאמר, שיתבאר וכמו יחידה.

- ונשמה רוח נפש עם עבודה

- חיה ומידות. בשכל עבודה

- יחידה משכל. שלמעלה רצון

הנשמה. עצם

‡n‰ ÌÈ˜‰a ‰Ê eÈÂ¿»∆¿«¿ƒ«¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa94ÈÚa ¿«»¿¿ƒ¿«
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˙ÈÁa ‡e‰ („ ÛÈÚÒ¿ƒ¿ƒ«
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˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL) BaL∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰„BÚ‰ ÈÚ Èk .(‰iÁ«»ƒƒ¿«»¬»
,Ì„‡aL ÌÓB ˙ÈÁƒ¿ƒ«≈∆»»»
BÏ È‡L Ì‰ eÈÈ‰«¿«¬«∆≈
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,laL ˙Bn‰ L‰∆¿≈«ƒ∆«≈
,ÁnaL ÏÎO‰ „vÓ ‡ÏÂ¿…ƒ««≈∆∆«…«
Bˆ‰ „vÓ ‡Ï ÌÂ¿«…ƒ«»»
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆
ÏkÓe ((‰iÁ ˙ÈÁa)¿ƒ««»ƒ»
˙‡ „BÚ ‡e‰ ÌB˜Ó»≈∆

Ï‡NiÓ „Á‡ Ïk ‰Ó ,BlL ÌˆÚ‰ „vÓ ‡e‰ ,B˙„BÚ¬»ƒ«»∆∆∆«∆»∆»ƒƒ¿»≈
,‰ Bˆ ‡e‰L ‰Ó Ïk ˙BNÚÏ ‰ˆB ‡e‰ B˙e‰Ó ÌˆÚa¿∆∆«∆«¬»«∆»

Ì"aÓ‰ È˜ÒÙk95Úe„i‰הוא" יהיה שלא מצב באיזה יהודי, שכל ƒ¿«ƒ»«¿««»«
העברות" מן ולהתרחק המצות כל לעשות הוא ורוצה מישראל להיות .רוצה

„Á‡Â „Á‡ ÏkL e‰ÊÂ¿∆∆»∆»¿∆»
Ï˜ Ìb ,Ï‡NiÓƒƒ¿»≈««

,ÌÈlwaLשאינה למרות ∆««ƒ
שקוע והוא הנשמה, בו מאירה

העולם, ÒÓÏבתאוות ÏBÎÈ»ƒ¿…
Ì‰ Le˜ ÏÚ BLÙ96, «¿«ƒ«≈

LÙ˙eÈÒÓ‰ Ák Èkƒ…««¿ƒ∆∆
BlL ÌˆÚ‰ „vÓ ‡e‰ƒ«»∆∆∆

‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa97שתשוקתה ¿ƒ«¿ƒ»
עולם' של ל'יחידו לאלוקות, ,רק

iL È‡ BÊ ‰ÈÁa ÈalL∆¿«≈¿ƒ»≈«»
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להּו לית ּדבבּואה ּבבּואה מנּגד, מה98ׁשּום ּגם [וזהּו . ְְְְֵֵֶַַַָָָָ
ּומּיד כּו' ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ׁשּסֹוף ּתֹורה ְְֲִִֵֶַָָָָ
נגאלין ּתׁשּובה"99הן לעׂשֹות יׂשראל ּב"סֹוף ׁשהּכּונה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מּיׂשראל ואחד אחד לכל (ּגם) ּבחינת100היא על ּכי - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מנּגד ׁשּום ׁשּי אין מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה'ּיחידה'
מבטיחה אמת ותֹורת ּבהעלם, ׁשהיא אּלא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָחסֿוׁשלֹום

ּבגּלּוי]. ּתהיה ְְִִֶֶׁשּסֹוףֿסֹוף

È‰BÊÂהּמקֹום מאבני ּבוּיּקח הּפרּוׁשים ּדׁשני הּׁשּיכּות ¿ƒְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ
והעבֹודה ׁשּבאדם, הּדֹומם ּבבחינת [העבֹודה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָגֹו'
לֹו ּדירה ׁשּיהיּו ׁשּבעֹולם הּגׁשמּיים ּדברים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדברּור
ּדירה מהעֹולם לעׂשֹות ּביׂשראל ׁשּיׁש הּכח ּכי ,[ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹיתּבר

,יתּבר מאבנילֹו ׁשעֹוׂשה [עלֿידי עֹולם ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
אחת, אבן ׁשּיהיּו רּבים) לׁשֹון (אבני ּדעֹולם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמקֹום
ּובד' ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּגם אחד, הוי' המׁשכת ענין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

וד' (ח' העֹולם התחּלקּות101רּוחֹות ּבחינת היֹותם עם ,( ְְְְֱִִִַַָָָ
(א' עֹולם ׁשל אּלּופֹו ּגּלּוי עלֿידי מּכלֿמקֹום )101ּופרּוד, ְִִֵֵֶַַָָָ

מּמׁש ּבאחד הּוא102מתיחדים אחד) (דהוי' זה ׁשאחד , ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
יחיד ׁשּבֹו,103ּכמֹו ה'ּיחידה' ּבחינת מּצד הּוא ,[ ְְְִִִִֶַַַָָ

מּיחיד.104ׁשּמקּבלת ְִִֶֶֶַָ

המסירּותp‰Âֿ‰יג) וכח ה'ּיחידה' ׁשהתעֹוררּות הגם ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
העבֹודה עלֿידי ּכלל) ּבדר) הּוא ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָנפׁש
ּדענּיּות ּבמּצב הּוא ּכׁשהאדם היינּו ּדֹומם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּדבחינת

והרּגׁש105(ּבדעת הּׂשגה לֹו ואין ּבהעלם הם האלקית ּדנפׁש הּפנימּיים ׁשּכחֹות ,( ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
י סעיף (ּכּנ"ל המסירּותֿנפׁשּבאלקּות ּכח את ׁשּמעֹורר לאחרי מּכלֿמקֹום, ב), ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

האלקית ּדנפׁש הּפנימּיים ּכחֹות ּגּלּוי ּגם ּפֹועל זה הּנה ּדענּיּות, ּבמּצב .106ּבהיֹותֹו ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
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ואילך.98) תקמב ס"ע ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי ג. לז, תצא לקו"ת וש"נ. א. קכב, יבמות

ה"ה.99) פ"ז תשובה הל' לאדה"ז100)רמב"ם ת"ת הל' וראה .2 ע' חי"א לקו"ש בארוכה ראה

ספל"ט. תניא ס"ג. סמ"ק).101)פ"ד כתב (ד"ה סס"א או"ח בב"י הובא סמ"ק, לקו"ת102)ראה

סע"ב. נה, וארא תו"א ג. כג, פירושו103)תזריע אחד "(הוי') ב: קב, ח"א קונטרסים סה"מ ראה

הנבראים מפרטי ניכרת (דאחד) "שהאחדות ורק איינציג". דפירושו יחיד כמו איינער הוא

(מסה"מ סי"א ואילך) יח ע' תמוז סה"מ (תו"מ ה'תשי"ז בעוזרי לי הוי' ד"ה גם וראה וההתהוות".

א). קעט, ח"א קונטרסים רא. ע' אחרי104)תרפ"ז יוהכ"פ ערב בברכת הנסמן א. כה, ראה לקו"ת

.(2 ע' ח"א תשמ"ז (סה"ש 6 הערה ה'תשמ"ז מנחה אלא105)תפלת עני אין א: מא, נדרים ראה

.107 הערה להלן וראה ב. רעג, זח"ג בדעת. עשיר - עשיר בדעת, עני - עני א: סח, כתובות בדעה.

כז.106) ע' תרס"ו מהמשך גם ולהעיר .(3ֿ32 (ע' פ"ה העבודה מקונטרס להעיר

    
e‰Ï ˙ÈÏ ‰‡e ‰‡ea ,„bÓ ÌeL98להם אין צל של [=צל ¿«≈»»¿»»≈¿

על הסוכך ל'צל' נמשל מהגיון שלמעלה שבנפש הרצון הטומאה). (לכוחות

יותר, גבוה רצון דמקיף, מקיף - צל' של 'צל אצלם. גם נמצא זה וכוח האדם

כלל להם אין זאת נפש, מסירות כדי עד Ó‰התקשרות Ìb e‰ÊÂ] .¿∆««
‰ÁÈ‰LÛBqL ‰Bz ∆ƒ¿ƒ»»∆

‰eLz ˙BÚÏ Ï‡Èƒ¿»≈«¬¿»
ÈÏ‡‚ ‰ „iÓe 'eÎ99, ƒ»≈ƒ¿»ƒ

Ï‡È ÛBÒ"a ‰ek‰L∆««»»¿ƒ¿»≈
‡È‰ "‰eLz ˙BÚÏ«¬¿»ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ (Ìb)«¿»∆»¿∆»

Ï‡iÓ100ÏÚ Èk Y ƒƒ¿»≈ƒ«
ÏÎaL '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»∆¿»
iL È‡ Ï‡iÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈«»
ÌBÏLÂŒÒÁ „bÓ ÌeL¿«≈«¿»
,ÌÏÚ‰a ‡È‰L ‡l‡∆»∆ƒ¿∆¿≈
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˙Ïa˜nL104.„ÈÁiÓדיבור) שבאדם ה'דומם' חלק עלֿידי לסיכום, ∆¿«∆∆ƒ»ƒ
(עבודה שבאדם ה'דומם' עלֿידי כי שבעולם, ה'דומם' את מבררים ומעשה)

ועלֿידיֿ יתברך, בעצמותו המיוחדת שבנשמתו ה'יחידה' מתגלית חיות) בלא

יתברך. לו דירה העולם מגשמיות לעשות בכוחו זה

בסעיף יבאר המוסגר כמאמר

אצל שמצאנו מה גם אשר הבא,

מאד האיש "ויפרוץ אבינו יעקב

כתוצאה זאת השיג - מאד"

וכן המקום". ב"אבני מהעבודה

- מישראל ואחד אחד בכל הוא

עילוי פועלת - ב'דומם' העבודה
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˙È˜Ï‡‰ LÙ ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿∆∆»¡…ƒ

- ומידות שכל -ÌÏÚ‰a Ì‰≈¿∆¿≈
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יז      

להּו לית ּדבבּואה ּבבּואה מנּגד, מה98ׁשּום ּגם [וזהּו . ְְְְֵֵֶַַַָָָָ
ּומּיד כּו' ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ׁשּסֹוף ּתֹורה ְְֲִִֵֶַָָָָ
נגאלין ּתׁשּובה"99הן לעׂשֹות יׂשראל ּב"סֹוף ׁשהּכּונה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מּיׂשראל ואחד אחד לכל (ּגם) ּבחינת100היא על ּכי - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מנּגד ׁשּום ׁשּי אין מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה'ּיחידה'
מבטיחה אמת ותֹורת ּבהעלם, ׁשהיא אּלא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָחסֿוׁשלֹום

ּבגּלּוי]. ּתהיה ְְִִֶֶׁשּסֹוףֿסֹוף

È‰BÊÂהּמקֹום מאבני ּבוּיּקח הּפרּוׁשים ּדׁשני הּׁשּיכּות ¿ƒְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ
והעבֹודה ׁשּבאדם, הּדֹומם ּבבחינת [העבֹודה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָגֹו'
לֹו ּדירה ׁשּיהיּו ׁשּבעֹולם הּגׁשמּיים ּדברים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדברּור
ּדירה מהעֹולם לעׂשֹות ּביׂשראל ׁשּיׁש הּכח ּכי ,[ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹיתּבר

,יתּבר מאבנילֹו ׁשעֹוׂשה [עלֿידי עֹולם ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
אחת, אבן ׁשּיהיּו רּבים) לׁשֹון (אבני ּדעֹולם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמקֹום
ּובד' ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּגם אחד, הוי' המׁשכת ענין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

וד' (ח' העֹולם התחּלקּות101רּוחֹות ּבחינת היֹותם עם ,( ְְְְֱִִִַַָָָ
(א' עֹולם ׁשל אּלּופֹו ּגּלּוי עלֿידי מּכלֿמקֹום )101ּופרּוד, ְִִֵֵֶַַָָָ

מּמׁש ּבאחד הּוא102מתיחדים אחד) (דהוי' זה ׁשאחד , ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
יחיד ׁשּבֹו,103ּכמֹו ה'ּיחידה' ּבחינת מּצד הּוא ,[ ְְְִִִִֶַַַָָ

מּיחיד.104ׁשּמקּבלת ְִִֶֶֶַָ

המסירּותp‰Âֿ‰יג) וכח ה'ּיחידה' ׁשהתעֹוררּות הגם ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
העבֹודה עלֿידי ּכלל) ּבדר) הּוא ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָנפׁש
ּדענּיּות ּבמּצב הּוא ּכׁשהאדם היינּו ּדֹומם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּדבחינת

והרּגׁש105(ּבדעת הּׂשגה לֹו ואין ּבהעלם הם האלקית ּדנפׁש הּפנימּיים ׁשּכחֹות ,( ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
י סעיף (ּכּנ"ל המסירּותֿנפׁשּבאלקּות ּכח את ׁשּמעֹורר לאחרי מּכלֿמקֹום, ב), ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

האלקית ּדנפׁש הּפנימּיים ּכחֹות ּגּלּוי ּגם ּפֹועל זה הּנה ּדענּיּות, ּבמּצב .106ּבהיֹותֹו ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
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ואילך.98) תקמב ס"ע ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי ג. לז, תצא לקו"ת וש"נ. א. קכב, יבמות

ה"ה.99) פ"ז תשובה הל' לאדה"ז100)רמב"ם ת"ת הל' וראה .2 ע' חי"א לקו"ש בארוכה ראה

ספל"ט. תניא ס"ג. סמ"ק).101)פ"ד כתב (ד"ה סס"א או"ח בב"י הובא סמ"ק, לקו"ת102)ראה

סע"ב. נה, וארא תו"א ג. כג, פירושו103)תזריע אחד "(הוי') ב: קב, ח"א קונטרסים סה"מ ראה

הנבראים מפרטי ניכרת (דאחד) "שהאחדות ורק איינציג". דפירושו יחיד כמו איינער הוא

(מסה"מ סי"א ואילך) יח ע' תמוז סה"מ (תו"מ ה'תשי"ז בעוזרי לי הוי' ד"ה גם וראה וההתהוות".

א). קעט, ח"א קונטרסים רא. ע' אחרי104)תרפ"ז יוהכ"פ ערב בברכת הנסמן א. כה, ראה לקו"ת

.(2 ע' ח"א תשמ"ז (סה"ש 6 הערה ה'תשמ"ז מנחה אלא105)תפלת עני אין א: מא, נדרים ראה

.107 הערה להלן וראה ב. רעג, זח"ג בדעת. עשיר - עשיר בדעת, עני - עני א: סח, כתובות בדעה.

כז.106) ע' תרס"ו מהמשך גם ולהעיר .(3ֿ32 (ע' פ"ה העבודה מקונטרס להעיר

    
e‰Ï ˙ÈÏ ‰‡e ‰‡ea ,„bÓ ÌeL98להם אין צל של [=צל ¿«≈»»¿»»≈¿

על הסוכך ל'צל' נמשל מהגיון שלמעלה שבנפש הרצון הטומאה). (לכוחות

יותר, גבוה רצון דמקיף, מקיף - צל' של 'צל אצלם. גם נמצא זה וכוח האדם

כלל להם אין זאת נפש, מסירות כדי עד Ó‰התקשרות Ìb e‰ÊÂ] .¿∆««
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ועלֿידיֿ יתברך, בעצמותו המיוחדת שבנשמתו ה'יחידה' מתגלית חיות) בלא

יתברך. לו דירה העולם מגשמיות לעשות בכוחו זה
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אצל שמצאנו מה גם אשר הבא,
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יח           

ז"ל חכמינּו הבטחת הּתֹורה107ועלּֿדר את הּמקּים ּכל ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
עׁשירּות וגם ּבדעת, עׁשירּות מעׁשר, לקּימּה סֹופּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמעני
(ּובכּלם) ּומזֹוני חּיי ּבבני הּגׁשמּיים, ּבענינים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻ(והרחבה)
היא הּגׁשמּיים ּבעניניו וההרחבה ׁשהעׁשירּות [ועד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָרויחי
זֹו עׁשירּות ׁשאז והגּבלה, מּמדידה למעלה וׁשפי ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹּברּבּוי
ּדנפׁש הּׂשכל ּגם ּכי ּבדעת, לעׁשירּות מביאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּגּופא
מּמדידה (למעלה ּכזֹו ּגדֹולה ׁשעׁשירּות מּׂשיג ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּבהמית
וגם הּברכֹות], ּכל מקֹור מה' רק לבֹוא יכֹולה ְְְְְְֵַַַַָָָָָָוהגּבלה)
מהּׂשכל. למעלה ּבמסירּותֿנפׁש היא עבֹודתֹו אפן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאז
לקּימּה סֹופּה מעני הּתֹורה את הּמקּים ּכל ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדזהּו
(מסירּותֿנפׁש העּלּוי ּבאֹותֹו מעׁשר ׁשּמקּימּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹמעׁשר,
ּבכל ענין ּדזהּו מעני. ׁשּקּימּה ּכמֹו מהגּבלה) ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

108מאדנפׁש ּובכל לבב ּבכל היינּו,108ׁשּלאחרי , ְְְְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָֹ
מאד ּבבכל מהּׂשכל) (למעלה המסירּותֿנפׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשענין
ׁשּלֹו, הּׂשכל ּבהּׂשגת חסֿוׁשלֹום ׁשחסר מּצד לא ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא
(ּבכל נפׁשֹו ּכחֹות ּבכל היא ׁשעבֹודתֹו ׁשהגם ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹּכיֿאם,
ּגם מּׂשג ׁשּזה ועד הּׂשכל, ּכח הּוא ׁשראׁשיתם (ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻנפׁש
ּבׁשני לבב (ּבכל ׁשּלֹו הּבהמית ּדנפׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבהׂשכל

ּבמסירּותֿנפׁש109יצרי היא עבֹודתֹו מּכלֿמקֹום ,( ְְֲִִִִֶֶֶָָָָ
.מאד ּבכל הּׂשכל, מהגּבלת ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלמעלה

e‰ÊÂהּוא ׁשּכן מּובן, [ׁשּמּזה ּביעקב ׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ¿∆ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבכל ּבהּברּורּגם עבֹודתֹו לאחרי מּיׂשראל], אחד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבהּצאן הּוא הּברּור (ׁשעּקר לבן האיׁש110ּדצאן וּיפרץ ,( ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ
גֹו' מאד מאד111מאד מּבחינת ׁשּלמעלה סתם, [מאד ְְְְְְְְִִֶַַָָֹֹֹֹ

מאד112ׁשּל) מאד ּבכל ּדבחינת העבֹודה עלֿידי ּכי ,[ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
האמּתי מאד לבחינת מּגיעים (מאד113ׁשּל ונאמר . ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָֹֹ

ּפעמים) (ב' מאד114מאד ּדבכל ׁשהעבֹודה ּדעלֿידי , ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹ
הּמּקיף מּצד ּגם ּד'חּיה' הּמּקיף מּצד על נֹוסף ְִִִִִַַַַַַַַַָָהיא

ּבחינת ּפעמים, ב' מאד מאד היא ׁשּלמעלה ההמׁשכה ּגם עלֿידיֿזה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּד'יחידה',
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ועושר107) עוני דר"ל ע"ד) ריש ו, ויקרא בלקו"ת (הובא שם שמואל ובמדרש מ"ט. פ"ד אבות

האמונה. הו"ע שהעניות שם, ובלקו"ת ה.108)בדעת. ו, ספרי109)ואתחנן במשנה. א נד, ברכות

שם. עה"פ בפרש"י) גם110)(הובא וראה ואילך). א מב, ואילך. ג (לט, פ"אֿד וישלח ד"ה תו"ח

ג. כג, פרשתנו מג.111)תו"א ל, שם.112)פרשתנו ב.113)תו"א קכג, דרמ"צ ד. לט, מקץ תו"א

ועוד. ב. מאד114)קמ, מאד הארץ טובה בפירוש ג) לח, שם א. (לז, שלח בלקו"ת המבואר וע"ד

מאד. מאד האיש ויפרוץ לענין שם פרשתנו בתו"א הובא -

    
˙È˜Ï‡‰106ÏÊ eÈÓÎÁ ˙Á‰ cŒÏÚÂ .107Ìi˜n‰ Ïk »¡…ƒ¿«∆∆«¿»«¬»≈»«¿«≈

Ì‚Â ,˙Ú„a ˙eÈLÚ ,LÚÓ dÓi˜Ï dÙBÒ ÈÚÓ ‰Bz‰ ˙‡∆«»≈…ƒ»¿«¿»≈…∆¬ƒ¿««¿«
ÈBÊÓe ÈiÁ Èa ,ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa (‰Á‰Â) ˙eÈLÚ¬ƒ¿«¿»»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿»≈«≈¿≈

(פרנסה)] ומזונות (בריאות), חיים ÈÁÈÂ[=בנים, (ÌlÎe)[בריוח=] ¿À»¿ƒ≈
˙eÈLÚ‰L „ÚÂ]¿«∆»¬ƒ
ÂÈÈÚa ‰Á‰‰Â¿««¿»»¿ƒ¿»»
Èeaa ‡È‰ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒƒ¿ƒ

ÈÙLÂ[והרחבה=]‰ÏÚÓÏ »…ƒ¿«¿»
Ê‡L ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»∆»
‰‡ÈÓ ‡Ùeb BÊ ˙eÈLÚ¬ƒ»¿ƒ»
Ìb Èk ,˙Ú„a ˙eÈLÚÏ«¬ƒ¿««ƒ«
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ÏÎO‰«≈∆¿∆∆«¿≈ƒ
הגשמי, הטוב את המחפש
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Ê‡ Ì‚Â,הדעת הרחבת למרות ¿«»
לקיים הוא ביותר שהטוב שמבין

יכול כזה ובמצב תורהֿומצוות,

כוחותיו מצד גם ה' את לעבוד

ומדות, שכל - בלבד הפנימיים

אז גם B˙„BÚהנה ÔÙ‡…∆¬»
LÙŒ˙eÈÒÓa ‡È‰ƒƒ¿ƒ∆∆
e‰Êc .ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«≈∆¿∆
˙‡ Ìi˜n‰ Ïk Let≈»«¿«≈∆
dÙBÒ ÈÚÓ ‰Bz‰«»≈…ƒ»
dÓi˜nL ,LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈…∆∆¿«¿»
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dÓiwL BÓk (‰Ïa‚‰Ó≈«¿»»¿∆ƒ¿»

ÔÈÚ e‰Êc .ÈÚÓואהבת" ≈…ƒ¿∆ƒ¿«
ה ובכלאת לבבך בכל אלקיך '

נאמר: ואחרֿכך «¿ÏÎaנפשך"
E„‡Ó108ללא [=אהבה ¿…∆

במסירותֿנפש] הגבלה,

EÏ ÏÎa ÈÁ‡lL∆¿«¬≈¿»¿»¿
ELÙ ÏÎe108,eÈÈ‰ , ¿»«¿¿«¿

LÙŒ˙eÈÒÓ‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ∆∆
ÏÎa (ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»≈«≈∆ƒ¿»
„vÓ ‡Ï ‡e‰ E„‡Ó¿…∆…ƒ«
ÌBÏLÂŒÒÁ ÒÁL∆»≈«¿»
ŒÈk ,BlL ÏÎO‰ ˙‚O‰a¿«»««≈∆∆ƒ
B˙„BÚL Ì‚‰L ,Ì‡ƒ∆¬«∆¬»
BLÙ ˙BÁk ÏÎa ‡È‰ƒ¿»…«¿
Ì˙ÈL‡L (ELÙ ÏÎa)¿»«¿¿∆≈ƒ»

˙ÈÓ‰a‰ LÙc ÏÎ‰a Ìb ‚OÓ ‰L „ÚÂ ,ÏÎO‰ Ák ‡e‰…««≈∆¿«∆∆À»«¿«≈∆¿∆∆«¿≈ƒ
EÏ ÏÎa) BlL- לבבות בשתי -EÈÈ ÈLa109ÌB˜ÓŒÏkÓ ,( ∆¿»¿»¿ƒ¿≈¿»∆ƒ»»

ÏÎa ,ÏÎO‰ ˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL LÙŒ˙eÈÒÓa ‡È‰ B˙„BÚ¬»ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿«¿»≈«¿»««≈∆¿»
.E„‡Ó¿…∆

e˙kL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
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„Á‡ ÏÎa Ìb ‡e‰ ÔkL∆≈«¿»∆»
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Ì˙Òאמיתי גבול בלי -, ¿»
„‡Ó ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«¿…

ElL112עבודה אופן ישנה , ∆¿
"בכל הנקראת גבול' 'בלי

ביחס שלך, מאוד - מאדך"

זו עבודה נקראת זה פרטי לאדם

לאחר, ביחס אך גבול', 'בלי

עדיין נקראת ממנו, המרומם

בהגבלה È„ÈŒÏÚעבודה Èk ,[ƒ«¿≈
ÈÁc˙הקדמת ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ«

(ElL „‡Ó) E„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆¿…∆¿
„‡Ó ˙ÈÁÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«¿…

ÈzÓ‡‰113Ó‡Â ויפרץ. »¬ƒƒ¿∆¡«
('האיש „‡Ó „‡Ó¿…¿…

(ÌÈÓÚt114È„ÈŒÏÚc , ¿»ƒ¿«¿≈
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‡È‰ ‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆¿«¿»ƒ
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מידי יֹוצא מקרא ואין עּתיק. ּבחינת וגם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָארי
רּבֹות115ּפׁשּוטֹו צאן לֹו (ויהי מאד מאד האיׁש ׁשּוּיפרץ , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹֹֹ

ּדבכל העבֹודה עלֿידי ּכי ּבגׁשמּיּות, (ּגם) הּוא ְְְְֲִִִֵַַַָָָוגֹו')
מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשה הּוא ,ׁשהּוא116מאד היינּו , ְְְֶֶֶֶַָֹ

הרצֹון את עֹוׂשה מקֹום) ׁשל רצֹונֹו מּבחינת ,117(למעלה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הּצדקה על מעׂשין מּלׁשֹון ּדעֹוׂשה הּפרּוׁש ּגם ,118ּכֹולל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הרצֹון את ּכביכֹול מכריח והּקּב"ה119ׁשהּוא ּגֹוזר צּדיק , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ל120מקּים ויקם אֹומר [ויתירה121ותגזר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מבּטל וצּדיק ּגֹוזר הּקּב"ה 'ּבעלֿהּבית'122מּזֹו ׁשּנעׂשה ,[ ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הן עניניו, ּבכל הרחבה לֹו ׁשּיהיה ּבעֹולם, חלקֹו ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָעל
ּברּבּוי טֹוב הּגׁשמּיים, ּבענינים והן הרּוחנים ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָּבענינים

וׁש ּברּבּוי ּברּבּויּברכה ּברּוחנּיּות123לֹום עׁשירּות , ְְְְְֲִִִִָָָָ
יחד. ּגם ּוברּוחנּיּות ּובגׁשמּיּות ּבגׁשמּיּות, ְְְְְֲִִִִַַַַַַָועׁשירּות

ירדהe‡eיד) ׁשּבׁשבילּה העבֹודה (ּדעּקר הענין ≈ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ
הּמקֹום מאבני וּיּקח היא למּטה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָהּנׁשמה
ּדכל ּבהעבֹודה ׁשהּיתרֹון ּבהקּדים יּובן יֹותר, ּבעמק ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹגֹו')
העבֹודה על ּדעהּו ּדרכי ּובכל ׁשמים לׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָמעׂשי
ּבנֹוגע רק לא הּוא הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְִִִֵַַַַָֹּדלּמּוד
לׁשם מעׂשי ּבכל העבֹודה ׁשעלֿידי ּבעֹולם, ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָלהּפעּולה
אּלא ט), סעיף (ּכּנ"ל ּדעֹולם הּתחּתֹון ּגם מתּברר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשמים

הּוא והענין להאדם. ּבנֹוגע ׁשּירידת124ּגם ידּוע ּדהּנה , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ירידתּה ּדעלֿידי עלּיה, צר ירידה היא למּטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּנׁשמה

הּוא, העלּיה וענין הּירידה. קדם ׁשהיתה מּכפי ּגם יֹותר מתעּלית היא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלמּטה
(ּגמּור), צּדיק ּבבחינת היתה למּטה ירידתּה ׁשּקדם הּתׁשּובה. לענין ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבאה

ּבעלּֿתׁשּובה ּבבחינת נעׂשית למּטה ּבירידתּה עבֹודתּה ׁשּיׁש125ועלֿידי והגם . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
היּו הּתמידים [ׁשּלכן הּבעליּֿתׁשּובה עבֹודת על הּצּדיקים ּבעבֹודת ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָּיתרֹון
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יט      

מידי יֹוצא מקרא ואין עּתיק. ּבחינת וגם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָארי
רּבֹות115ּפׁשּוטֹו צאן לֹו (ויהי מאד מאד האיׁש ׁשּוּיפרץ , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹֹֹ

ּדבכל העבֹודה עלֿידי ּכי ּבגׁשמּיּות, (ּגם) הּוא ְְְְֲִִִֵַַַָָָוגֹו')
מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשה הּוא ,ׁשהּוא116מאד היינּו , ְְְֶֶֶֶַָֹ

הרצֹון את עֹוׂשה מקֹום) ׁשל רצֹונֹו מּבחינת ,117(למעלה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הּצדקה על מעׂשין מּלׁשֹון ּדעֹוׂשה הּפרּוׁש ּגם ,118ּכֹולל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הרצֹון את ּכביכֹול מכריח והּקּב"ה119ׁשהּוא ּגֹוזר צּדיק , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ל120מקּים ויקם אֹומר [ויתירה121ותגזר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מבּטל וצּדיק ּגֹוזר הּקּב"ה 'ּבעלֿהּבית'122מּזֹו ׁשּנעׂשה ,[ ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הן עניניו, ּבכל הרחבה לֹו ׁשּיהיה ּבעֹולם, חלקֹו ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָעל
ּברּבּוי טֹוב הּגׁשמּיים, ּבענינים והן הרּוחנים ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָּבענינים

וׁש ּברּבּוי ּברּבּויּברכה ּברּוחנּיּות123לֹום עׁשירּות , ְְְְְֲִִִִָָָָ
יחד. ּגם ּוברּוחנּיּות ּובגׁשמּיּות ּבגׁשמּיּות, ְְְְְֲִִִִַַַַַַָועׁשירּות

ירדהe‡eיד) ׁשּבׁשבילּה העבֹודה (ּדעּקר הענין ≈ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ
הּמקֹום מאבני וּיּקח היא למּטה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָהּנׁשמה
ּדכל ּבהעבֹודה ׁשהּיתרֹון ּבהקּדים יּובן יֹותר, ּבעמק ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹגֹו')
העבֹודה על ּדעהּו ּדרכי ּובכל ׁשמים לׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָמעׂשי
ּבנֹוגע רק לא הּוא הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְִִִֵַַַַָֹּדלּמּוד
לׁשם מעׂשי ּבכל העבֹודה ׁשעלֿידי ּבעֹולם, ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָלהּפעּולה
אּלא ט), סעיף (ּכּנ"ל ּדעֹולם הּתחּתֹון ּגם מתּברר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשמים

הּוא והענין להאדם. ּבנֹוגע ׁשּירידת124ּגם ידּוע ּדהּנה , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ירידתּה ּדעלֿידי עלּיה, צר ירידה היא למּטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּנׁשמה

הּוא, העלּיה וענין הּירידה. קדם ׁשהיתה מּכפי ּגם יֹותר מתעּלית היא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלמּטה
(ּגמּור), צּדיק ּבבחינת היתה למּטה ירידתּה ׁשּקדם הּתׁשּובה. לענין ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבאה

ּבעלּֿתׁשּובה ּבבחינת נעׂשית למּטה ּבירידתּה עבֹודתּה ׁשּיׁש125ועלֿידי והגם . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
היּו הּתמידים [ׁשּלכן הּבעליּֿתׁשּובה עבֹודת על הּצּדיקים ּבעבֹודת ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָּיתרֹון
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וש"נ.115) א. סג, עקב116)שבת קה"ת) (הוצאת להה"מ או"ת ב. לה, לברכות מהרש"א חדא"ג

(ד). בשוה"ג ב קצה, פרשתנו אוה"ת קסו). סי' - ואילך ה'תש"מ קה"ת (בהוצאת ד לקו"ת117)נג,

ועוד. .119 בהערה להלן הנסמן פפ"ו. הק"ש שער אמ"ב ג. צט, ברכה ואילך. סע"ד לב, אמור

סרמ"ח.118) יו"ד לטור פמ"ט;119)ב"י ח"ב) תשובה שערי בספרו (נדפס לאדהאמ"צ חינוך ראה

כביכול. רצון ביטול הו"ע זו שהמשכה תפד, ס"ע עקב כח.120)אוה"ת כב, וירא121)איוב תנחומא

ב. נט, שבת וראה וש"נ.122)יט. ב. טז, בסופו.123)מו"ק אסת"ר ד"ה124)ראה בארוכה ראה

ואילך). רמז ס"ע חשון סה"מ (תו"מ ס"דֿה (ה'תשל"ח) זו שנה נח ש"פ דמוצאי רבים מים

שם,125) ובלקו"ת ובכ"מ. תשכז. ע' ח"ב התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי סע"א. עג, בלק לקו"ת

לעוה"ז. הנשמה ירדה למה האמיתי" "התירוץ שזהו
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מאוד האיש ("ויפרוץ עשירות

ממשיך זה עם וביחד מאוד"),

במסירותֿנפש. עבודתו לעבוד

מעלת נתבארה טֿיב בסעיפים

בעיקר המקום" ב"אבני העבודה

הנעשה בעילוי שמתבטאת כפי
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כ           

יאי אימרא מעּזים, ולא רּבֹותינּו126מּכבׂשים ּוכמאמר ,[ ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הּיתרֹון127ז"ל הּנה צּדיקים, ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַּבמי

ענין ׁשּי ׁשּבֹו הרצֹון מּצד הּוא הּצּדיקים ְֲִִִִֶַַַַַַַָָָּדעבֹודת
עצמּותֹו מּצד מהֿׁשאיןּֿכן ,(נמל (ּבמי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָההמלכה
ּבענין הּוא הּכּונה עּקר הרצֹון), ּבעל (ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָיתּבר

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו ּדוקא. מקֹום128הּתׁשּובה ְְְְֵֶֶַַַַָָָָ
ּגמּורין צּדיקים אין עֹומדין ּתׁשּובה לעמדׁשּבעלי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹ

ׁשם עֹומדין ׁשאינם רק [לא ׁשאין129ּבֹו מּזֹו יתרה אּלא , ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
על ּבהּדרּוׁשים הּמּובאת ּכהּגירסא ׁשם, לעמד ְְְְֲִִֵַַַַַָָֹ

ּבׁשלֹום וׁשבּתי הּבעלי130ֿהּפסּוק ׁשּמעלת והינּו ,[ ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָ
הּצּדיקיםּֿגמּורים, מיכלת ּגם למעלה היא ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹּתׁשּובה

הּוא הּיכלת מּכחֹות131ׁשענין ּגם ּכח, מּבחינת למעלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹ
,יתּבר ּבעצמּותֹו מּגיע הּתׁשּובה ׁשענין לפי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָהּמּקיפים,
ּבאיןֿערו הם הּצּדיקים) עבֹודת (ׁשרׁש הּגּלּויים ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּכל

ּכלל. ְֵָָאליו

אלÈtŒÏÚÂטו) ּבׁשלֹום וׁשבּתי ּׁשּכתּוב מה יּובן הּנ"ל ¿«ƒְְְִֶֶַַַַָָָ
וׁשבּתי ענין הרי להבין, ּדצרי אבי, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּבית
ואםֿ ּבתחּלה, ׁשהיה להּמקֹום ׁשיחזֹור (לכאֹורה) ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהּוא
ׁשבע, מּבאר יעקב וּיצא נאמר יעקב ׁשּביציאת מּכיון ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכן,
ולּמה ׁשבע ּבאר אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי למימר ליּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהוה
מּכיון ּכי ּבזה, הענין לֹומר ויׁש אבי. ּבית אל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאֹומר
לבחינה הּנׁשמה מתעּלית הּתׁשּובה עבֹודת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשעלֿידי

לבאר (לא הּוא וׁשבּתי ענין לכן (ּכּנ"ל), ירידתּה לפני ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹנעלית
ירידתּה קדם ׁשהיתה ּכמֹו הּנׁשמה ׁשל הּדרּגא אבי,132ׁשבע, ּבית אל ּכיֿאם) , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשבע ּבאר מּבחינת אבי133ׁשּלמעלה לבית ּגם ׁשּי זה ּדענין להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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ומלכתא126) מלכא ד"ה א. תכו, וישלח אוה"ת וראה בסופה. כריתות ואילך. סע"א נז, פסחים

רות127)תרצ"ז. ז. פ"ח, ע'ב"ר ח"א תקס"ה (סה"מ תקס"ה יתנך מי ד"ה וראה (ג). א פ"ב רבה

ע' א כרך נ"ך אוה"ת תרעה); ע' ריש שם תרלד. ס"ע ב כרך שה"ש באוה"ת - הגהות ועם תפז.

בע"ת. ולא צדיקים שמדייק ,152 ע' שלום תורת השיחות ספר פ"ז128)קכז; תשובה הל' רמב"ם

ב.129)ה"ד. לד, שבהערה130)ברכות בלקו"ת גם וכ"ה ב. כה, פרשתנו תו"ח ג. כא, פרשתנו תו"א

.127 שבהערה שה"ש ואוה"ת תקס"ה סה"מ ע'131)125; ה'תש"ג (סה"מ פי"ג תש"ג ר"ה המשך

ובכ"מ. הנתינת132)33ֿ32). - אותו משביעין ענין הוא שבע שבאר ז) (סעיף לעיל המבואר פי ועל

מצד שהיא כמו הנשמה מדרגת (שלמעלה למטה בירידתה עבודתה לעבוד שתוכל להנשמה כח

אבי) בית אל גו' (ושבתי למטה בירידתה עבודתו ידי על בה הנעשית שהעלי' לומר, צריך - עצמה)

אותו. משביעין מבחינת גם למעלה הוא133)הוא אבי) (בית יצחק של שביתו בפשטות, שהוא וכמו

    
,ÌÈfÚÓ ‡ÏÂהצדיקים עבודת את מסמלים רחמים מעורר שקולם כבשים ¿…≈ƒƒ

בתוקף המשתמש הבעלֿתשובה את מסמלים תקיפים, שהם מעיזים (בשונה

בגמרא מסופר ולכן ומצוות) תורה ענייני קיום עבור לו, שהייתה התאווה

המלכה: È‡Èשאמרה ‡ÓÈ‡[לקרבן עדיפים 126Ó‡ÓÎe[=כבשים , ƒ¿»»≈¿«¬«
ÏÊ eÈ˙Ba127ÈÓa «≈¿ƒ

ÏL Ô‰È˙BÓLa CÏÓƒ¿«¿ƒ¿≈∆∆
ÌÈ˜Ècˆברצונו עלה [=כאשר «ƒƒ

עלתה העולם, לברוא יתברך

הנחתֿרוח כביכול, במחשבתו,

בזאת רואים הצדיקים. ממעשי

שדווקא הצדיקים עבודת יתרון

במחשבה] עלתה ‰p‰עבודתם ,ƒ≈
˙„BÚc ÔB˙i‰«ƒ¿«¬«

„vÓ ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰דרגת ««ƒƒƒ«
ÔÈÚ CiL BaL ,ÔBˆ‰»»∆«»ƒ¿«
,(CÏÓ ÈÓa ‰ÎÏÓ‰‰««¿»»¿ƒƒ¿«
„vÓ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ«
˙ÈÁa Ca˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¿ƒ«
‰ek‰ wÚ ,(ÔBˆ‰ ÏÚa««»»ƒ«««»»
‰eL‰ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿««¿»
eÓ‡ ‰Ó e‰ÊÂ .‡˜Âc«¿»¿∆«∆»¿

ÏÊ eÈ˙Ba128ÌB˜Ó «≈»
ÔÈ„ÓBÚ ‰eL ÈÏÚaL∆«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈeÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿ƒ

ÔÈÏBÎÈ˜ ‡Ï Ba „ÓÚÏ ¿ƒ«¬……«
ÌL ÔÈ„ÓBÚ ÌÈ‡L129, ∆≈»¿ƒ»

ÔÈ‡L BfÓ ‰˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆≈
ÔÈÏBÎÈ,ÌL „ÓÚÏ ¿ƒ«¬…»

˙‡en‰ ‡Èb‰k¿«ƒ¿»«≈
˜et‰ ÏÚ ÌÈLec‰a¿«¿ƒ««»

ÌBÏLa ÈLÂ130eÈ‰Â , ¿«¿ƒ¿»¿«¿
‰eLŒÈÏÚa‰ ˙ÏÚnL∆«¬«««¬≈¿»
˙ÏÎÈÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»«ƒ…∆
ÔÈÚL ,ÌÈeÓbŒÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«

‡e‰ ˙ÏÎi‰131‰ÏÚÓÏ «¿…∆¿«¿»
˙BÁkÓ Ìb ,Ák ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«…««ƒ…

ÌÈÙÈwn‰בכוחותיהם [=גם ««ƒƒ
אין - ביותר והעצמיים העמוקים

למעלתה לבא הצדיקים ביכולת

התשובה] בעלי עבודת ,של
‰eL‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««¿»

a˙È B˙eÓˆÚa ÚÈbÓ,C «ƒ«¿«¿ƒ¿»≈
LL ÌÈÈelb‰ ÏkL∆»«ƒƒ…∆
Ì‰ (ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ¬«««ƒƒ≈
.ÏÏk ÂÈÏ‡ CÂÚŒÔÈ‡a¿≈¬…≈»¿»
באדם שנעשה היתרון לסיכום,

עד מגעת ותשובה תשובה', ל'בעל שנעשה העולם, בזיכוך עבודתו עלֿידי

הצדיקים) (עבודת התורהֿומצוות קיום מעבודת בשונה יתברך, עצמותו

הגילויים. בדרגות רק המגעת

ÔeÈ Ïp‰ ÈtŒÏÚÂ (Âהלשון ÌBÏLaדיוק ÈLÂ e˙k ‰Ó ¿«ƒ««»«∆»¿«¿ƒ¿»
CÈˆc ,È‡ ˙Èa Ï‡∆≈»ƒ¿»ƒ
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ׂשמחה מּלׁשֹון הּוא ּדיצחק יצחק. על ׁשּקאי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּכפׁשּוטֹו
וידּוע134ותענּוג הּוא135, ׁשּבּצחֹוק) (הּתענּוג זה ׁשּתענּוג ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַַַָ

חּדּוׁש ּדבר136מדבר הּוא הּתׁשּובה ׁשענין ּומּכיון ּדוקא. ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
הרמּב"ם137חּדּוׁש ׁשּכתב מה ּבענין138[ועלּֿדר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָ

היא הּתׁשּובה ׁשּמעלת עברֹות), (על ּכפׁשּוטּה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהּתׁשּובה
מדּבק הּוא והּיֹום כּו' מבּדל זה היה ׁשאמׁש זה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻמּצד
ּתענּוג נעׂשה הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי לכן, ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָּבּׁשכינה],
מהּתענּוג יֹותר נעלה הּוא זה ׁשּתענּוג למעלה. ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָּוצחֹוק
אהּוב הּוא ּׁשּבעלּֿתׁשּובה מה ּדזהּו הּצּדיקים, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָּדעבֹודת

מּצּדיק יֹותר ׁשּלמעלה139וחביב הּתענּוג ׁשעּקר לפי , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּבעלּֿתׁשּובה מה ּכן ּגם וזהּו הּתׁשּובה. ּבעבֹודת ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָהּוא

מּיד ונענה ועד140צֹועק והיה141, יקראּו142אׁשר טרם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אענה לאחרי140ואני ּבא מענה סדר ׁשעלּֿפי (הגם ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּדעבֹודת מהחּדּוׁש הּבא ׁשּלמעלה הּתענּוג ּכי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָקריאה),
טרם - למעלה ּגם הּסדר) הפ) חּדּוׁש ּפֹועל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתׁשּובה

אענה ואני .143יקראּו ְֱֲִִֶֶַָ

והּצחֹוקp‰Â‰טז) הּתענּוג הּגֹורם החּדּוׁש עּקר ¿ƒ≈ְְֲִִֵַַַַַַ
ונפׁש ּבגּוף ׁשּנעׂשה החּדּוׁש הּוא ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

[מה144הּבהמית האלקית ּדנפׁש ׁשהּתׁשּובה והינּו, ּגּופא. ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עֹוסקת היא הּגלּות) ּבזמן (ּגם למּטה ּבירידתּה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּגם

ו ׁשמים לׁשם היא הרׁשּות עניני עׂשּיתּה ׁשּגם זה ואפילּו ּומצוֹות, ּבאפןּבתֹורה עד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכלּֿכ145ּדדעהּו חּדּוׁש אינֹו ּובמילא146] מהּותּה. ּבעצם אלקּות ׁשהיא מּכיון , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
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שבע. באר בהעיר (ונעלה) מיוחד יצחק134)מקום השומע כל אלקים לי עשה "צחוק ו) כא, (וירא יצחק בלידת שרה שאמרה כמו

שם על יצחק: שמו את וקראת יט) יז, לך (לך עה"פ פרש"י וראה שם. במפרשים וראה עלי). ישמח - לי יצחק (ובפרש"י: לי"

שם135)הצחוק. גם וראה ג. ה, תולדות ואילך. סע"ד כד, פרשתנו תו"ח ואילך. ד יז, תולדות ג. כב, שם ג. כא, פרשתנו תו"א

א. פיו136)יא, למלאות לי יצחק השומע כל ז: שם, וירא עה"פ רמב"ן ראה - פלא דבר שהי' יצחק דלידת (צחוק) כהשמחה

תמהון. של שמחה - צחוק ו: שם, עה"פ וברשב"ם לי. הנעשה בפלא ושחוק גו'137)ברנה עצרת השמיני ביום ד"ה גם ראה

ואילך). קלד ע' (שם ה'תשמ"א גו' העם את שלח השמיני ביום ד"ה ואילך). רכ ע' תשרי סה"מ (תו"מ ס"ה הל'138)ה'תש"מ

ה"ו. שם גם וראה ה"ז. פ"ז ה"ד.139)תשובה שם רמב"ם ה"ז.140)ראה שם (שמזה141)רמב"ם "שנאמר" שם ברמב"ם ומ"ש

.28 הערה 61 ע' חי"ב לקו"ש ראה - מיד") ונענה "צועק עם אחד ענין שהוא כד.142)משמע סה, ביום143)ישעי' ד"ה גם ראה

שם. ה'תש"מ עצרת ראה144)השמיני - סט"א פי' (שזהו כו' הפירוד בתכלית הם וכו' החטא שבשעת (ובכ"מ) פכ"ד תניא ראה

בפנים). יז.145)לקמן סעיף לקמן הבא146)ראה דנה"א הרצון שתוקף ,(105 ע' ה'תש"ו (סה"מ ס"ו תש"ו שמניך לריח ד"ה ראה

הגיע "לא [ולכן נה"ב הסתר ע"י שמתעורר ורק בעצם, בנה"א יש זה שרצון לפי התחדשות", זה "אין הנה"ב והעלם הסתר ע"י

יתעורר עצמו שהנה"ב ופועל עושה בעבודתו הנה"א "כאשר הוא העילוי ואמיתית לבד"], הגילויים בבחי' כ"א העצמות לבחי' בזה

שהחושך (לא הוא החושך מן האור דיתרון הענין שעיקר ואילך, סע"ב ס, נח תו"ח גם וראה א"ס"]. בעצמות מגיע הוא [ש"בזה כו'"

לאור. נהפך עצמו כשהחושך אם) כי האור ליתרון גורם

    
ÔBLlÓ ‡e‰ ˜ÁˆÈc .˜ÁˆÈ ÏÚ È‡L BeLÙk È‡ ˙ÈÏ Ìb«¿≈»ƒƒ¿∆»≈«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿

eÚ˙Â ‰ÁÓ134Úe„ÈÂ ,135(˜BÁvaL eÚ‰ ‰Ê eÚL ƒ¿»¿«¬¿»«∆«¬∆««¬∆«¿
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כי      

ׂשמחה מּלׁשֹון הּוא ּדיצחק יצחק. על ׁשּקאי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּכפׁשּוטֹו
וידּוע134ותענּוג הּוא135, ׁשּבּצחֹוק) (הּתענּוג זה ׁשּתענּוג ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַַַָ

חּדּוׁש ּדבר136מדבר הּוא הּתׁשּובה ׁשענין ּומּכיון ּדוקא. ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
הרמּב"ם137חּדּוׁש ׁשּכתב מה ּבענין138[ועלּֿדר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָ

היא הּתׁשּובה ׁשּמעלת עברֹות), (על ּכפׁשּוטּה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהּתׁשּובה
מדּבק הּוא והּיֹום כּו' מבּדל זה היה ׁשאמׁש זה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻמּצד
ּתענּוג נעׂשה הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי לכן, ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָּבּׁשכינה],
מהּתענּוג יֹותר נעלה הּוא זה ׁשּתענּוג למעלה. ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָּוצחֹוק
אהּוב הּוא ּׁשּבעלּֿתׁשּובה מה ּדזהּו הּצּדיקים, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָּדעבֹודת

מּצּדיק יֹותר ׁשּלמעלה139וחביב הּתענּוג ׁשעּקר לפי , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּבעלּֿתׁשּובה מה ּכן ּגם וזהּו הּתׁשּובה. ּבעבֹודת ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָהּוא

מּיד ונענה ועד140צֹועק והיה141, יקראּו142אׁשר טרם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אענה לאחרי140ואני ּבא מענה סדר ׁשעלּֿפי (הגם ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּדעבֹודת מהחּדּוׁש הּבא ׁשּלמעלה הּתענּוג ּכי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָקריאה),
טרם - למעלה ּגם הּסדר) הפ) חּדּוׁש ּפֹועל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתׁשּובה

אענה ואני .143יקראּו ְֱֲִִֶֶַָ

והּצחֹוקp‰Â‰טז) הּתענּוג הּגֹורם החּדּוׁש עּקר ¿ƒ≈ְְֲִִֵַַַַַַ
ונפׁש ּבגּוף ׁשּנעׂשה החּדּוׁש הּוא ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

[מה144הּבהמית האלקית ּדנפׁש ׁשהּתׁשּובה והינּו, ּגּופא. ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עֹוסקת היא הּגלּות) ּבזמן (ּגם למּטה ּבירידתּה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּגם

ו ׁשמים לׁשם היא הרׁשּות עניני עׂשּיתּה ׁשּגם זה ואפילּו ּומצוֹות, ּבאפןּבתֹורה עד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכלּֿכ145ּדדעהּו חּדּוׁש אינֹו ּובמילא146] מהּותּה. ּבעצם אלקּות ׁשהיא מּכיון , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
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שבע. באר בהעיר (ונעלה) מיוחד יצחק134)מקום השומע כל אלקים לי עשה "צחוק ו) כא, (וירא יצחק בלידת שרה שאמרה כמו

שם על יצחק: שמו את וקראת יט) יז, לך (לך עה"פ פרש"י וראה שם. במפרשים וראה עלי). ישמח - לי יצחק (ובפרש"י: לי"

שם135)הצחוק. גם וראה ג. ה, תולדות ואילך. סע"ד כד, פרשתנו תו"ח ואילך. ד יז, תולדות ג. כב, שם ג. כא, פרשתנו תו"א

א. פיו136)יא, למלאות לי יצחק השומע כל ז: שם, וירא עה"פ רמב"ן ראה - פלא דבר שהי' יצחק דלידת (צחוק) כהשמחה

תמהון. של שמחה - צחוק ו: שם, עה"פ וברשב"ם לי. הנעשה בפלא ושחוק גו'137)ברנה עצרת השמיני ביום ד"ה גם ראה

ואילך). קלד ע' (שם ה'תשמ"א גו' העם את שלח השמיני ביום ד"ה ואילך). רכ ע' תשרי סה"מ (תו"מ ס"ה הל'138)ה'תש"מ

ה"ו. שם גם וראה ה"ז. פ"ז ה"ד.139)תשובה שם רמב"ם ה"ז.140)ראה שם (שמזה141)רמב"ם "שנאמר" שם ברמב"ם ומ"ש

.28 הערה 61 ע' חי"ב לקו"ש ראה - מיד") ונענה "צועק עם אחד ענין שהוא כד.142)משמע סה, ביום143)ישעי' ד"ה גם ראה

שם. ה'תש"מ עצרת ראה144)השמיני - סט"א פי' (שזהו כו' הפירוד בתכלית הם וכו' החטא שבשעת (ובכ"מ) פכ"ד תניא ראה

בפנים). יז.145)לקמן סעיף לקמן הבא146)ראה דנה"א הרצון שתוקף ,(105 ע' ה'תש"ו (סה"מ ס"ו תש"ו שמניך לריח ד"ה ראה

הגיע "לא [ולכן נה"ב הסתר ע"י שמתעורר ורק בעצם, בנה"א יש זה שרצון לפי התחדשות", זה "אין הנה"ב והעלם הסתר ע"י

יתעורר עצמו שהנה"ב ופועל עושה בעבודתו הנה"א "כאשר הוא העילוי ואמיתית לבד"], הגילויים בבחי' כ"א העצמות לבחי' בזה

שהחושך (לא הוא החושך מן האור דיתרון הענין שעיקר ואילך, סע"ב ס, נח תו"ח גם וראה א"ס"]. בעצמות מגיע הוא [ש"בזה כו'"

לאור. נהפך עצמו כשהחושך אם) כי האור ליתרון גורם

    
ÔBLlÓ ‡e‰ ˜ÁˆÈc .˜ÁˆÈ ÏÚ È‡L BeLÙk È‡ ˙ÈÏ Ìb«¿≈»ƒƒ¿∆»≈«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿

eÚ˙Â ‰ÁÓ134Úe„ÈÂ ,135(˜BÁvaL eÚ‰ ‰Ê eÚL ƒ¿»¿«¬¿»«∆«¬∆««¬∆«¿
LecÁ „Ó ‡e‰136‡˜Âcשכאשר משל לכך מביאים (בחסידות ƒ¿«ƒ«¿»

המדברת, ציפור כגון ופלא חידוש דבר לפניו מביאים המלך את לשמח רוצים

כיון תדבר, בדעת שלא למרות

החידוש) בעצם .ששמחתו
‰eL‰ ÔÈÚL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆ƒ¿««¿»

LecÁ c ‡e‰137ŒÏÚÂ] ¿«ƒ¿«
˙kL ‰Ó Cc∆∆«∆»«

ÌaÓ‰138ÔÈÚa »«¿«¿ƒ¿«
ÏÚ deLÙk ‰eL‰«¿»ƒ¿»«
˙ÏÚL ,(˙BÚ¬≈∆«¬«
‰Ê „vÓ ‡È‰ ‰eL‰«¿»ƒƒ«∆
ÏcÓ ‰Ê ‰È‰ LÓ‡L∆∆∆»»∆À¿»
˜a„Ó ‡e‰ ÌBi‰Â 'eÎ¿«À¿»
È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏ ,‰ÈÎMa«¿ƒ»»≈«¿≈
‰Ú ‰eL‰ ˙„BÚ¬««¿»«¬∆
.‰ÏÚÓÏ ˜BÁˆe eÚ«¬¿¿«¿»
‰ÏÚ ‡e‰ ‰Ê eÚL∆«¬∆«¬∆
˙„BÚc eÚ‰Ó ˙BÈ≈≈««¬«¬«
‰Ó e‰Êc ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿∆«
e‰‡ ‡e‰ ‰eLŒÏÚaM∆««¿»»

˜ÈcvÓ ˙BÈ ÈÁÂ139, ¿»ƒ≈ƒ«ƒ
eÚ‰ ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«««¬
˙„BÚa ‡e‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¬«
‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ .‰eL‰«¿»¿∆«≈«
˜ÚBˆ ‰eLŒÏÚaL∆««¿»≈

„iÓ ‰ÚÂ140„ÚÂ ,141 ¿«¬∆ƒ»¿«
L‡:הפסוק כלשון ¬∆
‰È‰Â142È‡Â e‡˜È Ì ¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ

‰Ú‡140Èk ,(‰‡È˜ ÈÁ‡Ï ‡a ‰ÚÓ „Ò ÈŒÏÚL Ì‰ ∆¡∆¬«∆«ƒ≈∆«¬∆»¿«¬≈¿ƒ»ƒ
ÏÚB ‰eL‰ ˙„BÚc LecÁ‰Ó ‡a‰ ‰ÏÚÓlL eÚ‰««¬∆¿«¿»«»≈«ƒ«¬««¿»≈

‰Ú‡ È‡Â e‡˜È Ì  ‰ÏÚÓÏ Ìb („‰ CÙ‰ LecÁ143. ƒ≈∆«≈∆«¿«¿»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆
מגיע ל'בעלֿתשובה' שנעשה עלֿידי - אבי" בית אל בשלום "ושבתי לסיכום,

(באר יצא שממנו למקום רק לא

יצחק, - אבי' ל'בית אלא, שבע),

כיון ותענוג, שמחה מלשון

ותענוג שמחה פועל שבעבודתו

למעלה.

LecÁ‰ Ú ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈ƒ««ƒ
˜BÁv‰Â eÚ‰ ÌBb‰«≈««¬¿«¿
LecÁ‰ ‡e‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ
LÙÂ ea ‰ÚpL∆«¬»¿¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰144,eÈ‰Â .‡Ùeb «¿≈ƒ»¿«¿
LÙc ‰eL‰L∆«¿»¿∆∆
ÌbM ‰Ó] ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«∆«
Ìb ‰ÓÏ d˙„ÈÈaƒƒ»»¿«»«

(˙eÏb‰ ÔÓÊa˙˜ÒBÚ ‡È‰ ƒ¿««»ƒ∆∆
eÏÈÙ‡Â ,˙BÂˆÓe ‰B˙a¿»ƒ¿«¬ƒ
ÈÈÚ d˙iÚ ÌbL ‰Ê∆∆«¬ƒ»»ƒ¿¿≈
ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰ ˙eL‰»¿ƒ¿≈»«ƒ

e‰Ú„c ÔÙ‡a „ÚÂ145 ¿«¿…∆¿»≈
הופך שבזה ח', סעיף (כנ"ל

לטוב הגשמיים הדברים

ŒÏkוקדושה) LecÁ BÈ‡ ≈ƒ»
Ck146‡È‰L ÔÂÈkÓ , »ƒ≈»∆ƒ

.d˙e‰Ó ÌˆÚa ˙e˜Ï‡¡…¿∆∆«»
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כב           

הּוא ׁשּלמעלה הּתענּוג ועּקר .ּכלּֿכ ּתענּוג ּבזה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָאין
ּגּופא הּבהמית ונפׁש ּבהּגּוף ּׁשּנעׂשה הן147ּבהחּדּוׁש , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּבאפן והן הּצּדיקים) עבֹודת (עלֿידי ּדאתהּפכא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבאפן
מיני ׁשני ׁשהם הּבינֹונים), עבֹודת (עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּדאתּכפיא

רּבים לׁשֹון מטעּמים רּוח, נעלה148נחת הּוא זה ותענּוג . ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַ
מעבֹודת (ּגם הּנׁשמה ׁשּבעבֹודת מהּתענּוג ְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָיֹותר

הּזהר ּוכמאמר הּנׁשמה), ׁשל אתּכפיא149הּתׁשּובה ּכד ְְְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּדקּודׁשא150ֿ(ואתהּפכא יקרא אסּתּלק אחרא סטרא ( ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

עלֿידי הּנמׁש ׁשהאֹור עלמין, ּבכּוּלהּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָּבריֿהּוא
ׁשּלכן מּכלים, ׁשּלמעלה אֹור הּוא ואתהּפכא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאתּכפיא

אסּתּלק ּבׁשם אֹור'151נקרא ּב'תֹורה ּׁשּמבאר מה וזהּו .152 ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
חּיים' אבי153ּוב'תֹורת ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּכיֿאם) האלקית, ּדנפׁש הּתׁשּובה ענין (לא ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
מחׁשּוכא אחרא סטרא ואתהּפכא ּדאתּכפיא ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָהּתׁשּובה
אבי ּבית (אל ׁשּלמעלה והּתענּוג הּצחֹוק ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָלנהֹורא,
עלֿידי ּבעּקר נעׂשה ותענּוג) צחֹוק מּלׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָיצחק

ואתהּפכא. ְְְְְִִַַָָאתּכפיא

מעׂשיÊŒÈtŒÏÚÂ‰יז) ּבכל ׁשּבהעבֹודה הּיתרֹון יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲֲִֶֶַַָָָָ
רק (לא ּדעהּו ּדרכי ּובכל ׁשמים ְְְִֵֵֶַַָָָָֹלׁשם
להאדם ּבנֹוגע ּגם אּלא) ּבעֹולם, להּפעּולה ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָּבנֹוגע

ׁשהּנׁשמה זה ּכי ּבירידתּה(הּנׁשמה), עבֹודתּה עלֿידי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
עלֿידי ּבעּקר הּוא ּבעלּֿתׁשּובה ּבחינת נעׂשית ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלמּטה

ׁשמים לׁשם הרׁשּות ּדברי ּבעׁשּית והענין154העבֹודה . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
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מה147) נשלם דוקא שבזה מכיון הרי הקודמת), (כבהערה יותר גדול חידוש שהוא לזה דנוסף

עלה "שכך הוא בתחתונים דירה כו' נתאוה שענין פל"ו, תניא [ראה בתחתונים דירה כו' שנתאוה

זה* תענוג הרי - לנהורא"] חשוכא ואהתפך סט"א אתכפיא כד ית' לפניו נח"ר להיות ית' ברצונו

ית'). בעצמותו הוא נתאוה שענין יו"ד סעיף לעיל (ראה ית' בעצמותו כביכול פכ"ז.148)הוא תניא

ויקהל149) תו"א א). קפד, ב. סז, שם גם וראה ב. קכח, (מזח"ב פקודי ר"פ ולקו"ת שם תניא ראה

ועוד. פ"א. ה'שי"ת לגני באתי ד"ה ג. סה, חוקת לקו"ת ד. זה150)פט, מאמר מובא שם בתו"א

העבודה ע"י שם: לגני באתי בד"ה אבל אתהפכא. על דאתכפיא המעלה שם להמבואר בהמשך

ואתהפכא. אתכפיא שם.151)דבחינת ג.152)תו"א כב, אֿב.153)פרשתנו כה, להעיר154)פרשתנו

מד, שה"ש לקו"ת ג. ט, נח תו"א גם וראה בסופו. תרצ"ז ומלכתא מלכא (ד"ה בכ"מ מהמבואר

דוגמת הוא באלקות) דבוקה היא הרשות, בעניני כשעוסקת וגם למטה, בירידתה (שגם דנה"א התשובה ענין משא"כ (*

,(284 ע' ח"כ לקו"ש - 30 הערה (ה'תשל"ח) זו שנה נח ש"פ מוצאי שיחת (ראה כו'" כחותיו שלימות "יתגלו ענין

יו"ד). סעיף (כנ"ל הגילויים בבחי' רק שהוא

    
eÚz ‰Êa ÔÈ‡ ‡ÏÈÓeלמעלהeÚz‰ ÚÂ .CkŒÏk ¿≈»≈»∆«¬»»¿ƒ«««¬

˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ eb‰a ‰Úp LecÁ‰a ‡e‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«ƒ∆«¬»¿«¿∆∆«¿≈ƒ
‡Ùeb147‡Ît‰˙‡c ÔÙ‡a Ô‰ לטוב], הרע (È„ÈŒÏÚ[=הפיכת »≈¿…∆¿ƒ¿«¿»«¿≈

‡ÈÙk˙‡c ÔÙ‡a Ô‰Â (ÌÈ˜Èc‰ ˙„BÚהוא נשאר הרע. [=כפיית ¬«««ƒƒ¿≈¿…∆¿ƒ¿«¿»
לטוב] שכפוף אלא במציאותו

˙„BÚ È„ÈŒÏÚ)«¿≈¬«
ÈL Ì‰L ,(ÌÈBÈa‰«≈ƒ∆≈¿≈
ÌÈÚÓ ,Áe ˙Á ÈÈÓƒ≈««««¿«ƒ

ÌÈa ÔBLÏ148בתניא מבואר ¿«ƒ
רוח נחת מיני "ושני כ"ז): (פרק

מביטול א' למעלה. יתברך לפניו

האחר. [=צד אחרא הסטרא

לגמרי הטומאה] כוחות

למתקא ממרירו ואתהפכא

[=ונהפכה לנהורא ומחשוכא

לאורה] ומחשיכה למתוק ממר

כד והשנית הצדיקים. עלֿידי

בעודה אחרא הסטרא אתכפיא

שאמר וזה וגבורתה". בתקפה

כאשר מטעמים לי ועשה הכתוב

- רבים לשון מטעמים אהבתי

מאמר והוא רוח נחת מיני שני

ישראל כללות לבניה השכינה

זוהר]. [=תיקוני בתיקונים כדפי'

דרך גשמיים שבמטעמים וכמו

אחד מעדנים מיני שני יש משל

ומתוקים. ערבים ממאכלים

או חריפים מדברים והשני

מתובלים שהם רק חמוצים

שנעשו עד היטב ומתוקנים

הנפש" להשיב .מעדנים
‰Ê eÚ˙Âלמעלה הנעשה ¿«¬∆
הרע ˙BÈמבירור ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈

˙„BÚaL eÚz‰Ó≈««¬∆«¬«
˙„BÚÓ Ìb) ‰ÓLp‰«¿»»«≈¬«
,(‰ÓLp‰ ÏL ‰eLz‰«¿»∆«¿»»

‰‰ Ó‡ÓÎe149„k ¿«¬««…««
‡Ît‰˙‡Â) ‡ÈÙk˙‡150( ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

‡Á‡ ‡Òכופים [=כאשר ƒ¿»«¬»
אחרא', ה'סטרא את (ומהפכים)

˜È‡לקדושה] ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ e‰leÎaזה [=עלֿידי ¿¿»¿ƒ
הקדושֿברוךֿ של כבודו מתעלה

העולמות] בכל B‡‰Lהוא ,∆»
‡ÈÙk˙‡ È„ÈŒÏÚ CLÓp‰«ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿»

ÌLa ‡˜ ÔÎlL ,ÌÈÏkÓ ‰ÏÚÓlL B‡ ‡e‰ ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»∆¿«¿»ƒ≈ƒ∆»≈ƒ¿»¿≈
˜lzÒ‡151מכלים ו'מסולק' מרומם גבוה אור שהוא -‰Ó e‰ÊÂ . ∆¿«≈¿∆«

B‡ ‰B˙a ‡152ÌÈÁ ˙B˙e153ÈzLÂ LeÙa ∆¿…»¿»¿««ƒ¿≈¿«¿ƒ
LÙc ‰eLz‰ ÔÈÚ ‡Ï) ‡e‰L È‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏLa¿»∆≈»ƒ∆…ƒ¿««¿»¿∆∆
(Ì‡ŒÈk ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒƒ
‡ÈÙk˙‡c ‰eLz‰«¿»¿ƒ¿«¿»
‡Á‡ ‡Ò ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
Èk ,‡B‰Ï ‡ÎeLÁÓ≈¬»ƒ¿»ƒ
eÚz‰Â ˜BÁ‰«¿¿««¬
È‡ ˙Èa Ï‡) ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆≈»ƒ
˜BÁˆ ÔBLlÓ ˜ÁˆÈƒ¿»ƒ¿¿
ŒÏÚ Úa ‰Ú (eÚ˙Â¿«¬«¬∆¿ƒ»«
.‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ È„È¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
הגורם החידוש עיקר לסיכום,

עלֿ הוא למעלה ושמחה תענוג

הגוף בבירור התעסקות ידי

עלֿידי הן ונפשֿהבהמית,

'אתהפכא'. עלֿידי והן 'אתכפיא'

ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (ÊÈ¿«ƒ∆»
ÏÎa ‰„BÚ‰aL ÔB˙‰«ƒ¿∆¿»¬»¿»
ÏÎe ÌÈÓL ÌLÏ ÈÚÓ«¬∆¿≈»«ƒ¿»
˜ ‡Ï) e‰Úc ÈÎc¿»∆»≈…«
,ÌÏBÚa ‰ÏeÚt‰Ï ÚBa¿≈«¿«¿»»»
Ì„‡‰Ï ÚBa Ìb (‡l‡∆»«¿≈«¿»»»
‰Ê Èk ,(‰ÓLp‰)«¿»»ƒ∆
È„ÈŒÏÚ ‰ÓLp‰L∆«¿»»«¿≈
‰ÓÏ ˙„ÈÈa ˙„BÚ¬»»ƒƒ»»¿«»
ŒÏÚa ˙ÈÁa ˙ÈÚ«¬≈¿ƒ«««
ŒÏÚ Úa ‡e‰ ‰eLz¿»¿ƒ»«
˙LÚa ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»«¬ƒ«
ÌLÏ ˙eL‰ Ècƒ¿≈»¿¿≈

ÌÈÓL154,‡e‰ ÔÈÚ‰Â . »«ƒ¿»ƒ¿»
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ּכתיב הּנה הּוא155הּוא, לזה והּטעם צּדיקים, ּכּלם ועּמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
(ּכּנ"ל הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ׁשל מהּותֹו ׁשאמּתית ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלפי
(הּובא הרמּב"ם וכפסקּֿדין האלקית. נפׁשֹו יב) ְְְְְֱִִִִַַַַָָָֹסעיף
מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשל האמּתי ׁשרצֹונֹו ׁשם) ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָלעיל
אֹותֹו ּכֹופין וכאׁשר ה', רצֹון ּׁשהּוא מה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲִֶֶַַַָהּוא
לעׂשֹות עצמֹו) את ּכֹופה עצמֹו הּוא ּכאׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָ(ּומּכלֿׁשּכן
האמּתי רצֹונֹו ּבֹו ּומתּגּלה הרע יצרֹו ּתׁשׁש מצוה, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאיזֹו
ּומצוֹות ּבתֹורה עֹוסק ׁשהּוא זֹו ׁשּבׁשעה ּומּכיון ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּלֹו.
זֹו ּבׁשעה הרי האלקית, ּדנפׁשֹו האמּתי רצֹונֹו ּבֹו ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹמתּגּלה
אפׁשר ּגּופא זֹו ּבׁשעה ׁשּגם ּדהגם צּדיק. ּבבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּוא
מּכיון מּכלֿמקֹום, הּקדּׁשה, ּדהפ ענינים ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּיהיה
ׁשּנתּגּלה לפי הּוא הּמצוה ׁשּמקּים לזה האמּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּטעם
הּוא ׁשעֹוׂשה להּמצוה ּבנֹוגע הרי הּפנימי, רצֹונֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּבֹו
לחם לי ּדונתן ׁשּבהּבּקשה מה [וזהּו צּדיק. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבבחינת
ׁשלֹום, ׁשל ּבאפן יהיה ׁשּזה נזּכר לא ללּבׁש ּובגד ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹלאכל
ּבׁשלֹום ּפדה [ּוכענין מנּגד ּכׁשּיׁש ׁשּי הּׁשלֹום ענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכי

ּכסלו156נפׁשי ּדיּו"ד להּגאּולה מּצד157(הּׁשּי ׁשּזהּו ( ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבּכתּוב ׁשּממׁשי ׁשּבצּדיק156(ּכמֹו ּכמֹו ולכן לי], מּקרב ( ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשאין מּכיון ּבׁשלֹום, היא ׁשעבֹודתֹו לֹומר ׁשּי לֹו158אין ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּומצוֹות ּבהּתֹורה ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ּכלל, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָיצרֿהרע

מּכיון מּיׂשראל, אחד ּדכל ּובגד) עֹומד(לחם זֹו ׁשּבׁשעה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשעֹוׂשה ּומצוֹות והּתֹורה האלקית, ּדנפׁש הרצֹון ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָֹּבגּלּוי
מהּֿׁשאיןֿ ׁשּבֹו]. צּדיק ּבחינת הּנׁשמה, רצֹון מּצד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
אּלּו ענינים ׁשעׂשּיתֹו מּכיון הרׁשּות, ּבעניני ּכׁשעֹוסק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּכן

וחּיּותֹו וקּיּומֹו הּגּוף צר ׁשהם מּצד מּצד159היא ּגם אֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹ
הּזה עֹולם לעניני ּבטבעּה (ׁשּמתאּוה הּבהמית על160נפׁשֹו ּומסּתרת הּמעלמת ( ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּדדעהּו, ּובאפן ׁשמים לׁשם הּוא הרׁשּות ּבעניני ׁשעסקֹו זה לכן, האלקית, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹנפׁשֹו
הּתׁשּובה. עבֹודת ּדגמת ְְֲַַַָֻהּוא
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(155 תשובה. ובעלי צדיקים דוגמת הם עסקים ובעלי אוהל שיושבי סנהדריןסע"ד) כא. ס, ישעי'

חלק. יט.156)ר"פ נה, היתה157)תהלים אדהאמ"צ שגאולת א בהערה ספ"ה ח"ב רבי" "בית ראה

- ה'תשל"ח - זו שנה בשלום פדה רד"ה וראה נפשי". בשלום "פדה הפסוק בתהלים שאמר בשעה

המאמר. שלפני בשיחה קמב); ע' כסלו סה"מ ועוד.158)(תו"מ פ"י. פ"א. תניא159)תניא ראה

(ל160)רפ"ז. סכ"ו (ה'תשל"ח) זו שנה שרה חיי ש"פ מוצאי שיחת בארוכה ע'ראה ח"כ קו"ש

עשייתו כאשר הוא דעהו" דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך ד"וכל הענין שאמיתית ,(5ֿ334

ו"דעהו". שמים" ד"לשם באופן הוא ואעפ"כ בטבעו, להם שמתאווה זה מצד הוא הרשות עניני

    
È˙k ‰‰155ÈÙÏ ‡e‰ ‰ÊÏ ÌÚh‰Â ,ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ ƒ≈¿ƒ¿«≈À»«ƒƒ¿«««¿∆¿ƒ

˙ÈzÓ‡L(È ÈÚÒ Ï"k) ‡e‰ Ï‡NiÓ „Á‡ Ïk ÏL B˙e‰Ó ∆¬ƒƒ«∆»∆»ƒƒ¿»≈««¿ƒ
(ÌL ÏÈÚÏ ‡e‰) Ì"aÓ‰ ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ .˙È˜Ï‡‰ BLÙ«¿»¡…ƒ¿ƒ¿«ƒ»«¿«»¿≈»
Ïk ˙BNÚÏ ‡e‰ Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÈzÓ‡‰ BBˆL∆¿»¬ƒƒ∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«¬»

,‰ ÔBˆ ‡e‰M ‰Ó«∆¿
B˙B‡ ÔÈÙBk L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ
‡e‰ L‡k ÔkLŒÏkÓe)ƒ»∆≈«¬∆
(BÓˆÚ ˙‡ ‰ÙBk BÓˆÚ«¿∆∆«¿
LLz ,‰ÂˆÓ BÊÈ‡ ˙BNÚÏ«¬≈ƒ¿»»«
Ba ‰lb˙Óe Ú‰ BˆÈƒ¿»«ƒ¿«∆
.BlL ÈzÓ‡‰ BBˆ¿»¬ƒƒ∆
‡e‰L BÊ ‰ÚLaL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆¿»»∆
˙BÂˆÓe ‰B˙a ˜ÒBÚ≈¿»ƒ¿
ÈzÓ‡‰ BBˆ Ba ‰lb˙Óƒ¿«∆¿»¬ƒƒ
È‰ ,˙È˜Ï‡‰ BLÙc¿«¿»¡…ƒ¬≈
˙ÈÁa ‡e‰ BÊ ‰ÚLa¿»»ƒ¿ƒ«
‰ÚLa ÌbL Ì‚‰c .˜Èc«̂ƒ«¬«∆«¿»»
Ba ‰È‰iL LÙ‡ ‡Ùeb BÊ»∆¿»∆ƒ¿∆
,‰M„‰ CÙ‰c ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿≈∆«¿À»
ÔÂÈkÓ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈»
‰ÊÏ ÈzÓ‡‰ ÌÚh‰L∆«««»¬ƒƒ¿∆
ÈÙÏ ‡e‰ ‰Âˆn‰ Ìi˜nL∆¿«≈«ƒ¿»¿ƒ
BBˆ Ba ‰lb˙L∆ƒ¿«»¿
Ú‚Ba È‰ ,ÈÓÈ‰«¿ƒƒ¬≈¿≈«
‡e‰ ‰NBÚL ‰Âˆn‰Ï¿«ƒ¿»∆∆
‰Ó e‰ÊÂ .˜Ècˆ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««ƒ¿∆«
ÈÏ Ô˙Âc ‰a‰aL∆¿««»»ƒ¿»«ƒ
LaÏÏ „‚e ÏÎ‡Ï ÌÁÏ∆∆∆¡…∆∆ƒ¿…
ÔÙ‡a ‰È‰È ‰fL kÊ ‡Ï…ƒ¿«∆∆ƒ¿∆¿…∆

ÌBÏL ÏLאחרֿכך (ורק ∆»
אמר אביו לבית לשוב כשביקש

בשלום") ÔÈÚ"ושבתי Èk ,ƒƒ¿«
„bÓ LiLk CiL ÌBÏM‰«»«»¿∆≈¿«≈
ÌBÏLa ‰„ ÔÈÚÎe¿ƒ¿«»»¿»

ÈLÙ156CiM‰) «¿ƒ««»
„"eÈc ‰Ïe‡b‰Ï¿«¿»¿

ÂÏÒk157„vÓ e‰fL ( ƒ¿≈∆∆ƒ«
CÈLÓnL BÓk)¿∆«¿ƒ

e˙ka156ÈÏ Ó ( «»ƒ¿»ƒ
קרב] BÓk[=מתוך ÔÎÏÂ ,[¿»≈¿

ÓBÏ CiL ÔÈ‡ ˜ÈcˆaL∆¿«ƒ≈«»«
,ÌBÏLa ‡È‰ B˙„BÚL∆¬»ƒ¿»

ÔÈ‡L ÔÂÈkÓ158ŒˆÈ BÏ ƒ≈»∆≈≈∆
ÏÏk Ú‰להשלים צריך ואינו »«¿»

Ìbעמו ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚ ,«∆∆∆«
ÌÁÏ) ˙BÂˆÓe ‰Bz‰a¿«»ƒ¿∆∆

Èel‚a „ÓBÚ BÊ ‰ÚLaL ÔÂÈkÓ ,Ï‡NiÓ „Á‡ ÏÎc („‚e∆∆¿»∆»ƒƒ¿»≈ƒ≈»∆¿»»≈¿ƒ
„vÓ ‡e‰ ‰NBÚL ˙BÂˆÓe ‰Bz‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ÔBˆ‰»»¿∆∆»¡…ƒ¿«»ƒ¿∆∆ƒ«
˜ÒBÚLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .[BaL ˜Ècˆ ˙ÈÁa ,‰ÓL‰ ÔBˆ¿«¿»»¿ƒ««ƒ∆«∆≈≈¿∆≈
Ì‰L „vÓ ‡È‰ el‡ ÌÈÈÚ B˙iNÚL ÔÂÈkÓ ,˙eL‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»¿ƒ≈»∆¬ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒƒ«∆≈
BÓei˜Â eb‰ C…̂∆«¿ƒ

B˙eiÁÂ159„vÓ Ìb B‡ ¿««ƒ«
‰e‡˙nL) ˙ÈÓ‰a‰ BLÙ«¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«»
‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚÏ Úa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»«∆

בהערה) ‰ÓÏÚn˙160(ראה (««¬∆∆
BLÙ ÏÚ ˙zÒÓe«¿∆∆««¿
‰Ê ,ÔÎÏ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ»≈∆
˙eL‰ ÈÈÚa B˜ÒÚL∆ƒ¿¿ƒ¿¿≈»¿
ÔÙ‡e ÌÈÓL ÌLÏ ‡e‰¿≈»«ƒ¿…∆
˙Ó‚c ‡e‰ ,e‰Ú„c¿»≈À¿«

.‰eLz‰ ˙„BÚ,לסיכום ¬««¿»
מהתעסקות למעלה התענוג עיקר
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כג      

ּכתיב הּנה הּוא155הּוא, לזה והּטעם צּדיקים, ּכּלם ועּמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
(ּכּנ"ל הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ׁשל מהּותֹו ׁשאמּתית ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלפי
(הּובא הרמּב"ם וכפסקּֿדין האלקית. נפׁשֹו יב) ְְְְְֱִִִִַַַַָָָֹסעיף
מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשל האמּתי ׁשרצֹונֹו ׁשם) ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָלעיל
אֹותֹו ּכֹופין וכאׁשר ה', רצֹון ּׁשהּוא מה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲִֶֶַַַָהּוא
לעׂשֹות עצמֹו) את ּכֹופה עצמֹו הּוא ּכאׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָ(ּומּכלֿׁשּכן
האמּתי רצֹונֹו ּבֹו ּומתּגּלה הרע יצרֹו ּתׁשׁש מצוה, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאיזֹו
ּומצוֹות ּבתֹורה עֹוסק ׁשהּוא זֹו ׁשּבׁשעה ּומּכיון ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּלֹו.
זֹו ּבׁשעה הרי האלקית, ּדנפׁשֹו האמּתי רצֹונֹו ּבֹו ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹמתּגּלה
אפׁשר ּגּופא זֹו ּבׁשעה ׁשּגם ּדהגם צּדיק. ּבבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּוא
מּכיון מּכלֿמקֹום, הּקדּׁשה, ּדהפ ענינים ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּיהיה
ׁשּנתּגּלה לפי הּוא הּמצוה ׁשּמקּים לזה האמּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּטעם
הּוא ׁשעֹוׂשה להּמצוה ּבנֹוגע הרי הּפנימי, רצֹונֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּבֹו
לחם לי ּדונתן ׁשּבהּבּקשה מה [וזהּו צּדיק. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבבחינת
ׁשלֹום, ׁשל ּבאפן יהיה ׁשּזה נזּכר לא ללּבׁש ּובגד ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹלאכל
ּבׁשלֹום ּפדה [ּוכענין מנּגד ּכׁשּיׁש ׁשּי הּׁשלֹום ענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכי

ּכסלו156נפׁשי ּדיּו"ד להּגאּולה מּצד157(הּׁשּי ׁשּזהּו ( ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבּכתּוב ׁשּממׁשי ׁשּבצּדיק156(ּכמֹו ּכמֹו ולכן לי], מּקרב ( ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשאין מּכיון ּבׁשלֹום, היא ׁשעבֹודתֹו לֹומר ׁשּי לֹו158אין ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּומצוֹות ּבהּתֹורה ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ּכלל, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָיצרֿהרע

מּכיון מּיׂשראל, אחד ּדכל ּובגד) עֹומד(לחם זֹו ׁשּבׁשעה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשעֹוׂשה ּומצוֹות והּתֹורה האלקית, ּדנפׁש הרצֹון ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָֹּבגּלּוי
מהּֿׁשאיןֿ ׁשּבֹו]. צּדיק ּבחינת הּנׁשמה, רצֹון מּצד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
אּלּו ענינים ׁשעׂשּיתֹו מּכיון הרׁשּות, ּבעניני ּכׁשעֹוסק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּכן

וחּיּותֹו וקּיּומֹו הּגּוף צר ׁשהם מּצד מּצד159היא ּגם אֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹ
הּזה עֹולם לעניני ּבטבעּה (ׁשּמתאּוה הּבהמית על160נפׁשֹו ּומסּתרת הּמעלמת ( ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּדדעהּו, ּובאפן ׁשמים לׁשם הּוא הרׁשּות ּבעניני ׁשעסקֹו זה לכן, האלקית, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹנפׁשֹו
הּתׁשּובה. עבֹודת ּדגמת ְְֲַַַָֻהּוא
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חלק. יט.156)ר"פ נה, היתה157)תהלים אדהאמ"צ שגאולת א בהערה ספ"ה ח"ב רבי" "בית ראה

- ה'תשל"ח - זו שנה בשלום פדה רד"ה וראה נפשי". בשלום "פדה הפסוק בתהלים שאמר בשעה

המאמר. שלפני בשיחה קמב); ע' כסלו סה"מ ועוד.158)(תו"מ פ"י. פ"א. תניא159)תניא ראה

(ל160)רפ"ז. סכ"ו (ה'תשל"ח) זו שנה שרה חיי ש"פ מוצאי שיחת בארוכה ע'ראה ח"כ קו"ש

עשייתו כאשר הוא דעהו" דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך ד"וכל הענין שאמיתית ,(5ֿ334

ו"דעהו". שמים" ד"לשם באופן הוא ואעפ"כ בטבעו, להם שמתאווה זה מצד הוא הרשות עניני

    
È˙k ‰‰155ÈÙÏ ‡e‰ ‰ÊÏ ÌÚh‰Â ,ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ ƒ≈¿ƒ¿«≈À»«ƒƒ¿«««¿∆¿ƒ

˙ÈzÓ‡L(È ÈÚÒ Ï"k) ‡e‰ Ï‡NiÓ „Á‡ Ïk ÏL B˙e‰Ó ∆¬ƒƒ«∆»∆»ƒƒ¿»≈««¿ƒ
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.‰eLz‰ ˙„BÚ,לסיכום ¬««¿»
מהתעסקות למעלה התענוג עיקר

ונפשֿהבהמית הגוף בבירור

היא תשובה'), 'בעל (-עבודת

החולין, בענייני עוסק כאשר

לשם בטבעו, להם שמתאווה

שמים.

שלמרות יבאר, יחֿיט בסעיף

על˜ÈÚֿש בא למעלה התענוג

לשםֿ חולין בעניני התעסקות ידי

כל כללי באופן הנה שמים,

התורהֿומצוות בקיום עבודה

שמחה גורמת הגלות בזמן

בגדר ונכלל למעלה ותענוג

אך ה'בעלֿתשובה'. עבודת

זאת, גם˜ÈÚלמרות התענוג

מההתעסקות הוא הגלות בזמן

לשםֿשמים. חולין בעניני

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



כד           

ּומצוֹותp‰Â‰חי) ּדתֹורה העבֹודה ּגם יֹותר, ּבכללּות ¿ƒ≈ְְְֲִִֵַָָָָ
לכּבׁש צרי ׁשהאדם ּכזה ּבאפן היא ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכאׁשר
מניעֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם הּגלּות ּבזמן ּובפרט יצרֹו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאת
להתּגּבר וצרי ּומצוֹות הּתֹורה עסק על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָועּכּובים
מה יּובן ּובזה הּתׁשּובה. עבֹודת ּבכלל הּוא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָעליהם,

ּבּזהר ׁשּיהיה161ׁשּכתּוב והּצער הענּיּות יעקב ׁשּכׁשראה ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
אמר הּגלּות, זמן ּבסֹוף (ּובפרט) אדֹום, ּגלּות ְְְְֱִִַַַַָָָָּבזמן
לאכל לחם לי 'ונתן ואמר אבי' ּבית אל ּבׁשלֹום ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'וׁשבּתי
לחם לי ונתן נאמר ּבּפסּוק הרי מּובן, ואינֹו ללּבש', ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובגד
ּבּזהר מקּדים ּומּדּוע גֹו' ּבׁשלֹום וׁשבּתי ואחרּֿכ ְְְְְִִַַַַַַַַָָֹגֹו'

גֹו' לחם לי ונתן לפני ּבׁשלֹום לֹומר162וׁשבּתי ויׁש . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
הענּיּות ּבענין מדּבר ׁשם ׁשּבּזהר ּדמּכיון ּבזה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבאּור
גֹו' וּיצא ּבענין ׁשליׁשי ּפרּוׁש [ׁשהּוא הּגלּות ּדזמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוהּצער
ּבינה מּבחינת [לא היא זֹו והליכה ׁשּיציאה חרנה, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוּיל
לבריאהֿיצירהֿ מלכּות מּבחינת לא וגם ְְְְְְְִִִִִַַַַָָֹל'מלכּות'
ּכיֿאם] ג), סעיף לעיל ׁשהּובאּו הּפרּוׁשים (ּכב' ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָעׂשּיה

הּגלּות ז"ל163לזמן רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם ּדזהּו .39 ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
א חרֹון ענין הּוא זהׁשחרן ּדענין ּבעֹולם, מקֹום ׁשל ף ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ

ּבׁשלֹום וׁשבּתי מקּדים לכן הּגלּות], ּבזמן (ּבעּקר) ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּוא
ההעלמֹות מּצד ּכי גֹו', ּובגד גֹו' לחם לי ונתן לפני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָגֹו'
ּומצוֹות ּדתֹורה העבֹודה ּגם הּגלּות, ּדזמן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוההסּתרים
(וׁשבּתי הּתׁשּובה ענין הקּדמת עלֿידי היא ּובגד) ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ(לחם
הּמניעֹות על ההתּגּברּות (ּכּנ"ל) ׁשּכֹולל ְְְְִִֵֶַַַַַַָּבׁשלֹום)

ּכי גֹו', ּבׁשלֹום וׁשבּתי לפני גֹו' ּובגד גֹו' לחם לי ונתן נאמר ּובּכתּוב ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָועּכּובים.
לפני (ּגם ודֹור ּדֹור ּבכל ׁשהּוא ּכמֹו חרנה וּיל ׁשבע מּבאר יעקב ּדוּיצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהענין
ׁשּבזמן ּומּכיון ּדגלּות), הּירידה ולא (ּבכלל, למּטה הּנׁשמה ירידת הּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּגלּות)
ּדתֹורה העבֹודה מהּֿׁשאיןּֿכן הרׁשּות ּדעניני הּברּור היא ּדתׁשּובה העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבית
לאכל לחם לי 'ונתן מּיד אֹומר לכן הּצּדיקים, עבֹודת (ּבכללּות) היא ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומצוֹות
גֹו' לחם לי ונתן ואדרּבה, ּבׁשלֹום'. 'וׁשבּתי ּתחּלה מקּדים ואינֹו ללּבש, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובגד
לּנפׁש הּׁשּיכת ּומצוֹות ּדתֹורה העבֹודה ׁשּלאחרי ּבׁשלֹום, וׁשבּתי לפני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ּבׁשלֹום"). ("וׁשבּתי הרׁשּות ּדעניני הּברּור להיֹות אפׁשר ּדוקא אז ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהאלקית,

ז"ל רּבֹותינּו מאמר אחרים.164ועלּֿדר קׁשט ואחרּֿכ עצמ קׁשט ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
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א.161) תתנד, ה כרך פרשתנו באוה"ת הובא - ב כג, לי162)ח"א ונתן שם: שבאוה"ת ולהעיר,
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לׁשםLÈÂיט) מעׂשי ּדכל ּדהעבֹודה ּדהּתׁשּובה לֹומר, ¿≈ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָ
ּדקּיּום מהּתׁשּובה יֹותר נעלית היא ְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמים
על ּכפׁשּוטּה מּתׁשּובה וגם הּגלּות, ּבזמן ּומצוֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָָהּתֹורה
ׁשּבזמן ּומצוֹות הּתֹורה ּדקּיּום הּתׁשּובה ענין ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָעברֹות.

מה חי) סעיף (ּכּנ"ל הּוא הּמניעֹותהּגלּות על ְְִִַַַַַַָ
ּדהּגלּות ועלּֿדרוהעּכּובים עּמהם. ֿזהמתחּׁשב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא הּוא הּתׁשּובה ּדענין ּכפׁשּוטּה, ּבתׁשּובה ְְְְְִִִֶַַָָָהּוא
לעיל (ׁשהּובא הרמּב"ם ּובלׁשֹון הּקֹודם. מּמּצבֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

כו' יׂשראל אלקי מה' מבּדל זה היה אמׁש טו) ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻסעיף
ּדכל הּתׁשּובה מהּֿׁשאיןּֿכן ּבּׁשכינה. מדּבק הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻוהּיֹום
ּבדברי עֹוסק ׁשהּוא ּדזה מּכיון ׁשמים, לׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעׂשי
(ּכּנ"ל), הּבהמית ונפׁשֹו ּגּופֹו מּצד הּוא (מעׂשי) ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָהרׁשּות
ׁשּזהּו היֹות עם ׁשמים, לׁשם אֹותם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָוזה
הּגּוף על מתּגּברת ׁשהּנׁשמה זה אין הרי הּנׁשמה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּצד
זֹו ׁשּבעׂשּיה ּכיֿאם, מהם), (ויֹוצאת הּבהמית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונפׁש
ּדלׁשם הּכּונה יׁשנּה הּבהמית ונפׁש הּגּוף ׁשּמּצד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגּופא
האלקית ּדנפׁש (הּגּלּוי זה וענין הּנׁשמה. ׁשּמּצד ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשמים
יֹותר ּגדֹול חּדּוׁש הּוא ּגּופא) הּבהמית ונפׁש הּגּוף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבעניני

ׁשהּנׁשמה וההסּתריםמּזה ההעלמֹות על ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עבֹודת על ׁשּבתׁשּובה ׁשהעּלּוי ּומּכיון מהם. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָויֹוצאת
טו), סעיף (ּכּנ"ל ׁשּבּה החּדּוׁש מּצד הּוא ְִִִִִֶַַַַַַָהּצּדיקים
ּדכל ּבהּתׁשּובה הּוא ּדתׁשּובה העּלּוי ׁשעּקר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָנמצא

ׁשמים. לׁשם ְֲִֵֶַַָמעׂשי

למּטה‡l‡כ) הּנׁשמה ּבירידת הּכּונה ׁשאףֿעלּֿפיֿכן, ∆»ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשעלֿידי ּדהּנׁשמה, העלּיה ּבׁשביל לא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹהיא
ּכיֿאם, ּבעלּֿתׁשּובה, ּבחינת נעׂשית למּטה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָירידתּה
וחלקֹו הּבהמית ּודנפׁש ּדהּגּוף והּזּכּו הּברּור ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַּבׁשביל
ּדהּנׁשמה, ׁשּבהּתׁשּובה ּדהחּדּוׁש זה, לבאר ויׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם.

מּמׁש מּמעל אלקה חלק היא ׁשהּנׁשמה הרי165מּכיון , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
זה וגם הּמעלימים, הּדברים על מתּגּברת ׁשהּנׁשמה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה
הּבהמית ונפׁש הּגּוף ּבעניני ּופֹועלת מתּגּלית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשהיא
והּזּכּו הּברּור מהּֿׁשאיןּֿכן אמּתי. חּדּוׁש זה אין ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּגּופא,
ׁשּנעׂשים זה הרי ּבעֹולם, וחלקֹו הּבהמית ונפׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדהּגּוף
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כה      

לׁשםLÈÂיט) מעׂשי ּדכל ּדהעבֹודה ּדהּתׁשּובה לֹומר, ¿≈ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָ
ּדקּיּום מהּתׁשּובה יֹותר נעלית היא ְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמים
על ּכפׁשּוטּה מּתׁשּובה וגם הּגלּות, ּבזמן ּומצוֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָָהּתֹורה
ׁשּבזמן ּומצוֹות הּתֹורה ּדקּיּום הּתׁשּובה ענין ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָעברֹות.

מה חי) סעיף (ּכּנ"ל הּוא הּמניעֹותהּגלּות על ְְִִַַַַַַָ
ּדהּגלּות ועלּֿדרוהעּכּובים עּמהם. ֿזהמתחּׁשב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא הּוא הּתׁשּובה ּדענין ּכפׁשּוטּה, ּבתׁשּובה ְְְְְִִִֶַַָָָהּוא
לעיל (ׁשהּובא הרמּב"ם ּובלׁשֹון הּקֹודם. מּמּצבֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

כו' יׂשראל אלקי מה' מבּדל זה היה אמׁש טו) ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻסעיף
ּדכל הּתׁשּובה מהּֿׁשאיןּֿכן ּבּׁשכינה. מדּבק הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻוהּיֹום
ּבדברי עֹוסק ׁשהּוא ּדזה מּכיון ׁשמים, לׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעׂשי
(ּכּנ"ל), הּבהמית ונפׁשֹו ּגּופֹו מּצד הּוא (מעׂשי) ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָהרׁשּות
ׁשּזהּו היֹות עם ׁשמים, לׁשם אֹותם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָוזה
הּגּוף על מתּגּברת ׁשהּנׁשמה זה אין הרי הּנׁשמה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּצד
זֹו ׁשּבעׂשּיה ּכיֿאם, מהם), (ויֹוצאת הּבהמית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונפׁש
ּדלׁשם הּכּונה יׁשנּה הּבהמית ונפׁש הּגּוף ׁשּמּצד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגּופא
האלקית ּדנפׁש (הּגּלּוי זה וענין הּנׁשמה. ׁשּמּצד ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשמים
יֹותר ּגדֹול חּדּוׁש הּוא ּגּופא) הּבהמית ונפׁש הּגּוף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבעניני

ׁשהּנׁשמה וההסּתריםמּזה ההעלמֹות על ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עבֹודת על ׁשּבתׁשּובה ׁשהעּלּוי ּומּכיון מהם. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָויֹוצאת
טו), סעיף (ּכּנ"ל ׁשּבּה החּדּוׁש מּצד הּוא ְִִִִִֶַַַַַַָהּצּדיקים
ּדכל ּבהּתׁשּובה הּוא ּדתׁשּובה העּלּוי ׁשעּקר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָנמצא

ׁשמים. לׁשם ְֲִֵֶַַָמעׂשי

למּטה‡l‡כ) הּנׁשמה ּבירידת הּכּונה ׁשאףֿעלּֿפיֿכן, ∆»ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשעלֿידי ּדהּנׁשמה, העלּיה ּבׁשביל לא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹהיא
ּכיֿאם, ּבעלּֿתׁשּובה, ּבחינת נעׂשית למּטה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָירידתּה
וחלקֹו הּבהמית ּודנפׁש ּדהּגּוף והּזּכּו הּברּור ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַּבׁשביל
ּדהּנׁשמה, ׁשּבהּתׁשּובה ּדהחּדּוׁש זה, לבאר ויׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם.

מּמׁש מּמעל אלקה חלק היא ׁשהּנׁשמה הרי165מּכיון , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
זה וגם הּמעלימים, הּדברים על מתּגּברת ׁשהּנׁשמה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה
הּבהמית ונפׁש הּגּוף ּבעניני ּופֹועלת מתּגּלית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשהיא
והּזּכּו הּברּור מהּֿׁשאיןּֿכן אמּתי. חּדּוׁש זה אין ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּגּופא,
ׁשּנעׂשים זה הרי ּבעֹולם, וחלקֹו הּבהמית ונפׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדהּגּוף
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רע"א. ח, צו מלקו"ת ולהעיר כה. ד, רפ"ב.165)בראשית תניא

    
- ללבוש" ובגד לאכול לחם לי "ונתן תחילה - הבית) בזמן היה (וכן הראוי

הגלות בזמן אך תשובה. - בשלום" "ושבתי ואחרֿכך תחילהתורהֿומצוות,

ללבוש". ובגד לאכול "לחם ואחרֿכך בשלום" "ושבתי

ÌLÏ EÈNÚÓ ÏÎc ‰„BÚ‰c ‰eLz‰c ,ÓBÏ LÈÂ (ËÈ¿≈«¿«¿»¿»¬»¿»«¬∆¿≈
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ÌÈÓL»«ƒƒ«¬≈≈
‰Bz‰ Ìei˜c ‰eLz‰Ó≈«¿»¿ƒ«»
Ì‚Â ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿««»¿«
ÏÚ dËeLÙk ‰eLzÓƒ¿»ƒ¿»«
‰eLz‰ ÔÈÚ Èk .˙BÚ¬≈ƒƒ¿««¿»
˙BÂˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜c¿ƒ«»ƒ¿
‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»
‰Ó (ÈÁ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ«

ab˙n˙BÚÈn‰ ÏÚ ∆ƒ¿«≈««¿ƒ
˙eÏb‰c ÌÈekÚ‰ÂBÈ‡Â ¿»ƒƒ¿«»¿≈

ŒÏÚÂ .Ì‰nÚ Á˙Óƒ¿«≈ƒ»∆¿«
‰eL˙a ‡e‰ ‰ÊŒc∆∆∆ƒ¿»

dËeLÙkעבירות ÔÈÚcעל , ƒ¿»¿ƒ¿«
‡e‰L ‡e‰ ‰eLz‰«¿»∆

‡ˆBÈ.Ì„B‰ BvnÓ ≈ƒ«»«≈
Ì"aÓ‰ ÔBLÏeƒ¿»«¿«
(ÂË ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡e‰L)∆»¿≈¿ƒ
‰Ó ÏcÓ ‰Ê ‰È‰ LÓ‡∆∆»»∆À¿»≈
ÌBi‰Â ÂÎ Ï‡NÈ È˜Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿«
Œ‰Ó .‰ÈÎa ˜a„Ó ‡e‰À¿»«¿ƒ»«
ÏÎc ‰eLz‰ ÔkŒÔÈ‡∆≈≈«¿»¿»
,ÌÈÓL ÌLÏ EÈNÚÓ«¬∆¿≈»«ƒ
˜ÒBÚ ‡e‰L ‰Êc ÔÂÈkÓƒ≈»¿∆∆≈
(EÈNÚÓ) ˙eL‰ È„a¿ƒ¿≈»¿«¬∆
BLÙÂ BÙeb „vÓ ‡e‰ƒ«¿«¿
‰ÊÂ ,(Ï"pk) ˙ÈÓ‰a‰«¿≈ƒ««¿∆
ÌLÏ Ì˙B‡ ‰NBÚ ‡e‰L∆∆»¿≈
e‰fL ˙BÈ‰ ÌÚ ,ÌÈÓL»«ƒƒ¡∆∆
ÔÈ‡ È‰ ,‰ÓLp‰ „vÓƒ««¿»»¬≈≈
˙ab˙Ó ‰ÓLp‰L ‰Ê∆∆«¿»»ƒ¿«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ÏÚ««¿∆∆«¿≈ƒ
,Ì‡ŒÈk ,(Ì‰Ó ˙‡ˆBÈÂ)¿≈≈∆ƒƒ
„vnL ‡Ùeb BÊ ‰iNÚaL∆«¬ƒ»»∆ƒ«
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰«¿∆∆«¿≈ƒ
ÌLÏc ‰ek‰ dLÈ∆¿»««»»ƒ¿≈
.‰ÓLp‰ „vnL ÌÈÓL»«ƒ∆ƒ««¿»»
LÙc Èelb‰) ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«ƒ¿∆∆
Ûeb‰ ÈÈÚa ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ¿¿≈«
(‡Ùeb ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆«¿≈ƒ»
˙BÈ ÏB„b LecÁ ‡e‰ƒ»≈

‰ÓLp‰L ‰fÓ˙ab˙Ó ƒ∆∆«¿»»ƒ¿«∆∆
ÌÈzÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ ÏÚ«««¬»¿«∆¿≈ƒ

˙„BÚ ÏÚ ‰eL˙aL ÈelÚ‰L ÔÂÈkÓe .Ì‰Ó ˙‡ˆBÈÂ¿≈≈∆ƒ≈»∆»ƒ∆ƒ¿»«¬«
‡ˆÓ ,(ÂË ÛÈÚÒ Ï"pk) daL LecÁ‰ „vÓ ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ««ƒ∆»««¿ƒƒ¿»
ÌLÏ EÈNÚÓ ÏÎc ‰eLz‰a ‡e‰ ‰eL˙c ÈelÚ‰ ÚL∆ƒ«»ƒƒ¿»¿«¿»¿»«¬∆¿≈

.ÌÈÓLחושך על מתגבר האדם הגלות בזמן תורהֿומצוות בקיום לסיכום, »«ƒ
וענ בהתעסקותהגלות החולין. יני

הופך לשםֿשמים חולין בעניני

לקדושה. עצמם החולין עניני את

יתבאר (כֿכא) הבאים בסעיפים

כתוצאה הנשמה עילוי שלמרות

סעיפים (כנ"ל לעולם מירידתה

ירידת מטרת עיקר ידֿיט),

בעבור אינה לעולם, הנשמה

זיכוך בעבור אלא הנשמה,

העולם.

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ (Î∆»∆««ƒ≈
בנשמה, זה עילוי למרות

ל'בעלֿתשובה' (שנעשית

הקשור הנשמה עצם בה ומתגלה

הבורא עצמות ‰ek‰עם ,(««»»
‰ÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈaƒƒ««¿»»¿«»
‰iÏÚ‰ ÏÈLa ‡Ï ‡È‰ƒ…ƒ¿ƒ»¬ƒ»
È„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰c¿«¿»»∆«¿≈
˙ÈNÚ ‰ÓÏ d˙„ÈÈ¿ƒ»»¿«»«¬≈
ŒÈk ,‰eLzŒÏÚa ˙ÈÁa¿ƒ«««¿»ƒ
ea‰ ÏÈLa ,Ì‡ƒƒ¿ƒ«≈
LÙ„e Ûeb‰c ekf‰Â¿«ƒ¿«¿∆∆

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰- «¿≈ƒ¿∆¿»»
מעולםֿהזה שמשתמש "במה

החיונית ונפשו גופו לצורך

ושתיה אכילה כגון ה' לעבודת

כלי וכל ודירה ודומיהם

פל"ז) (תניא LÈÂתשמישיו" .¿≈
LecÁ‰c ,‰Ê ‡Ï¿»≈∆¿«ƒ
,‰ÓLp‰c ‰eLz‰aL∆¿«¿»¿«¿»»
‡È‰ ‰ÓLp‰L ÔÂÈkÓƒ≈»∆«¿»»ƒ
ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…«ƒ««

LnÓ165‰Ê È‰ , «»¬≈∆
ÏÚ ˙ab˙Ó ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿«∆∆«
Ì‚Â ,ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈc‰«¿»ƒ««¬ƒƒ¿«
˙Èlb˙Ó ‡È‰L ‰Ê∆∆ƒƒ¿«≈
Ûeb‰ ÈÈÚa ˙ÏÚBÙe∆∆¿ƒ¿¿≈«
ÔÈ‡ ,‡Ùeb ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆«¿≈ƒ»≈
Œ‰Ó .ÈzÓ‡ LecÁ ‰Ê∆ƒ¬ƒƒ«
ekf‰Â ea‰ ÔkŒÔÈ‡∆≈≈«≈¿«ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰c¿«¿∆∆«¿≈ƒ
‰Ê È‰ ,ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ¿∆¿»»¬≈∆
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כו           

א חּדּוׁש הּוא לאלקּות ׁשּלמעלהּכלים הּתענּוג ולכן מּתי. ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּתענּוג הּוא וכּו' הּגּוף מּברּור ּכּנ"ל) חּדּוׁש, מּדבר ְְֲִִִֵֶַַַַַ(ׁשהּוא
[ויתירה ּדהּנׁשמה. ּבתׁשּובה הּבא מהּתענּוג יֹותר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָּגדֹול
ׁשל ּבאפן היא הּבהמית ּדנפׁש ּכׁשהּפעּולה ׁשּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמּזֹו,
ּגדֹול נחתֿרּוח ּבזה יׁש אחרא, סטרא אתּכפיא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּדחּיה,

ּבּתניא ּכּמבאר החּדּוׁש148למעלה, עּקר ּגּופא, ּובזה .[ ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבעֹולם, ּדחלקֹו ּבהּברּור הּוא ּדלמעלה) ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ(והּנחתֿרּוח
ׁשל וגּוף נפׁש ׁשּזה מּכיון הּבהמית, ונפׁש ּדגּוף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּברּור
לא הּוא ּדיׂשראל והּגּוף הּבהמית נפׁש [ׁשּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל
העּלּוי ועּקר ,ּכלּֿכ חּדּוׁש זה אין העֹולם], ְְִִִִֵֶַָָָָָּכבאּומֹות
הּנּצֹוצֹות ּבברּור ּובפרט ּבעֹולם ּדחלקֹו ּבהּברּור ְְְְְִִֵֵֶַַָָָהּוא
ּכפׁשּוטּה ּתׁשּובה (עלֿידי הּטמאֹות קלּפֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָׁשּבג'

ּכזכּיֹות נעׂשים נסיֹונֹות166ׁשּזדֹונֹות עלֿידי וכן ,167 ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֻ
ּבכּמה ׁשּמבאר מה ּגם יּובן [ועלּֿפיֿזה ּבזה). ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּוא168מקֹומֹות מאד ּבכל לבחינת לבֹוא ׁשּבכדי ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
הענינים ׁשל החׁש] לנהֹורא חׁשּוכא אתהּפכא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעלֿידי
ׁשּגם הגם הּיֹום], ּבמׁש ּבהם ׁשעֹוסק ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּגׁשמּיים
הּיצרֿהרע מהּפ יצרי ּבׁשני לבב ּדבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהעבֹודה
ּבעֹולם ּדחלקֹו ּבהּברּור הּוא העּלּוי עּקר ּכי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻלקדּׁשה,

אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ּגם וזהּו לֹו)]. אבי,(ׁשּמחּוצה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
העֹוׂשה לנהֹורא חׁשּוכא ואתהּפכא ּדאתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָׁשהעבֹודה
יצחק) - "אבי" (ענין ׁשּלמעלה והּתענּוג הּצחֹוק ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָאת
ּבקביעּות היא זֹו ׁשעבֹודתֹו היינּו ּדבית, ּבאפן 169היא ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ

ּגם ּכיֿאם הּבהמית ּובנפׁשֹו ּבגּופֹו רק לא עניניו, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹּבכל
ּבעֹולם. ְְֶָָּבחלקֹו

ׁשעּקרÈtŒÏÚÂכא) זה יֹותר ּבעמק יּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒְִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּנׁשמה ירדה זה ׁשּבׁשביל ְְְֲִִֶֶַָָָָָָהעבֹודה
הּמקֹום מאבני וּיּקח הּוא חרנה) גֹו' יעקב (וּיצא ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹלמּטה
העֹולם, ּדעניני הּברּור על ט) סעיף (ּכּנ"ל ׁשּקאי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָגֹו',

ּדתֹורה העבֹודה על ׁשמים לׁשם מעׂשי ּדכל ׁשּבהעבֹודה הּיתרֹון על ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּדנֹוסף
ׁשני ּגּופא ׁשמים לׁשם מעׂשי ּדכל ּבהעבֹודה ּגם הּנה ׁשם), (ּכּנ"ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּומצוֹות
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ב.166) פו, ע"ב.167)יומא ריש קצא, דרמ"צ א.168)ראה ט, נח תו"א ענינו169)ראה דבית

יעקב עיון מהרש"א, (חדא"ג מפרשים אהל). לגבי (בית הֿז ז, שמואלֿב ראה - וקביעות התיישבות

ושדה). הר לגבי (בית א פח, לפסחים ועוד) לע"י,

    
‚eÚ‰ ÔÎÏÂ .ÈÓ‡ LecÁ ‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk ÌÈNÚpL∆«¬ƒ≈ƒ∆¡…ƒ¬ƒƒ¿»≈««¬

Ï"pk ,LecÁ cÓ ‡e‰L) ‰ÏÚÓLטו ‰Ûebסעיף eaÓ ( ∆¿«¿»∆ƒ¿«ƒ««ƒ≈«
‰eL˙a ‡a‰ ‚eÚ‰Ó ˙BÈ ÏB„b ‚eÚ ‡e‰ 'eÎÂ¿«¬»≈≈««¬«»ƒ¿»
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ‰ÏeÚt‰Lk ÌbL ,BÓ ‰È˙ÈÂ] .‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ≈»ƒ∆«¿∆«¿»¿∆∆«¿≈ƒ

,‰iÁc ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆¿ƒ»
,‡Á‡ ‡Ò ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
ÏB„b ÁeŒ˙Á ‰Êa LÈ≈»∆«««»
‡nk ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿…»

‡Èa148סעיף לעיל (כמובא ««¿»
wÚטז) ,‡Ùeb ‰Êe .[»∆»ƒ«

ÁeŒ˙Áp‰Â) LecÁ‰«ƒ¿««««
ea‰a ‡e‰ (‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»¿«≈
ea‰L ,ÌÏBÚa B˜ÏÁc¿∆¿»»∆«≈
,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚c¿¿∆∆«¿≈ƒ
ÏL Ûe‚Â LÙ ‰L ÔÂÈkÓƒ≈»∆∆∆∆¿∆
LÙ ÌbL] Ï‡NÈƒ¿»≈∆«∆∆

c Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰Ï‡NÈ «¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈
˙BÓe‡k ‡Ï ‡e‰…ƒ¿
LecÁ ‰Ê ÔÈ‡ ,[ÌÏBÚ‰»»≈∆ƒ
‡e‰ ÈeÚ‰ wÚÂ ,CkŒÏk»»¿ƒ«»ƒ
ÌÏBÚa B˜ÏÁc ea‰a¿«≈¿∆¿»»
˙BˆBp‰ ea Ùeƒ¿»¿≈«ƒ
˙B‡Óh‰ ˙BtÏ˜ '‚aL∆¿¿ƒ«¿≈
אסורות במאכלות חיות הנותנות

עיקר הנה העבירה, ובמעשה

הניצוצות כשמוציא הוא העילוי

אלו מקליפות ≈¿»(È„ÈŒÏÚגם
eLÙk ‰eL¿»ƒ¿»

˙BB„L[עבירות=]ÌÈNÚ ∆¿«¬ƒ
˙BiÎÊk166,התשובה עלֿידי - ƒ¿À

לו נחשבות עצמם העבירות

È„ÈŒÏÚכמצוות ÔÎÂ ,¿≈«¿≈
ה על BBÈÒ167˙שמתגבר ƒ¿

ŒÈtŒÏÚÂ] .(‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«ƒ
‡nL ‰Ó Ìb ÔeÈ ‰Ê∆»««∆¿…»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa168 ¿«»¿
˙ÈÁÏ ‡BÏ È„ÎaL∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ E„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆«¿≈
‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»¬»
ÏL CLÁ‰] ‡B‰Ïƒ¿»«…∆∆
ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
CLÓa Ì‰a ˜ÒBÚL∆≈»∆¿∆∆
ÌbL Ì‚‰ ,[ÌBi‰«¬«∆«
EÏ ÏÎc ‰„BÚ‰a¿»¬»ƒ¿»¿»¿

EÈˆÈ ÈLaחודרת שעבודתו ƒ¿≈¿»∆
סעיף (כנ"ל הבהמית בנפשו גם

שבזה „˜Ï‰,יג) Ú‰Œˆi‰ Ct‰Óלבחינת בזה מגיע לא עדיין ¿«≈«≈∆»«ƒ¿À»
מאודך", ÌÏBÚa"בכל B˜ÏÁc ea‰a ‡e‰ ÈeÚ‰ wÚ Èkƒƒ«»ƒ¿«≈¿∆¿»»

Ï‡ ÌBÏLa ÈLÂ Ìb e‰ÊÂ .[(BÏ ‰ˆeÁnL)˙Èa,È‡ ∆ƒ»¿∆«¿«¿ƒ¿»∆≈»ƒ
˙‡ ‰NBÚ‰ ‡B‰Ï ‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c ‰„BÚ‰L∆»¬»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»»»∆
‚eÚ‰Â ˜BÁ‰«¿¿««¬
 "È‡" ÔÈÚ) ‰ÏÚÓL∆¿«¿»ƒ¿«»ƒ
,˙Èc ÔÙ‡a ‡È‰ (˜ÁˆÈƒ¿»ƒ¿…∆¿«ƒ
‡È‰ BÊ B˙„BÚL eÈÈ‰«¿∆¬»ƒ

˙eÚÈ˜aדירת שהוא כ'בית' ƒ¿ƒ
בהערה) (ראה «¿169ÏÎaקבע

BÙe‚a ˜ ‡Ï ,ÂÈÈÚƒ¿»»…«¿
Ì‡ŒÈk ˙ÈÓ‰a‰ BLÙe¿«¿«¿≈ƒƒƒ

.ÌÏBÚa B˜ÏÁa Ìb,לסיכום «¿∆¿»»
שאין העולם עניני וזיכוך בירור

ל (אפילו קדושה שום אבהם

חידוש הינו היהודי) גוף כקדושת

אשר מועילה זו ועבודה גדול,

אל בשלום אבי"È˙"ושבתי

קבוע באופן הקדושה המשכת

העולם. בעניני גם ומיושב

Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ (‡Î¿«ƒ»««
‰Ê ˙BÈ ˜ÓÚa ÔeÈ»¿…∆≈∆
ÏÈLaL ‰„BÚ‰ wÚL∆ƒ«»¬»∆ƒ¿ƒ
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ‰„È ‰Ê∆»¿»«¿»»¿«»
(‰Á 'B‚ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ)«≈≈«¬…»»»
ÌB˜n‰ È‡Ó ÁwiÂ ‡e‰«ƒ«≈«¿≈«»
ÛÈÚÒ Ï"pk) È‡wL ,'B‚∆»≈««¿ƒ
ÈÈÚc ea‰ ÏÚ (««≈¿ƒ¿¿≈
ÏÚ ÛÒBc ,ÌÏBÚ‰»»¿»«
ÏÎc ‰„BÚ‰aL ÔB˙i‰«ƒ¿∆¿»¬»¿»
ÏÚ ÌÈÓL ÌLÏ EÈNÚÓ«¬∆¿≈»«ƒ«
˙BÂˆÓe ‰B˙c ‰„BÚ‰»¬»¿»ƒ¿

,ÌL Ï"pk)זו שבעבודה ««»
מאיר שאין מציאות עם מתעסק

אותה ומעלה האלוקי, האור בה

Ìbלקדושה ‰p‰ ,(ƒ≈«
EÈNÚÓ ÏÎc ‰„BÚ‰a¿»¬»¿»«¬∆
ÈL ‡Ùeb ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ»¿≈
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(ּתׁשּובה עלֿידיֿזה ׁשּנעׂשית האדם עלּית ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָענינים,
ּובׁשני הּגׁשמּיים. הּדברים ׁשל וההעלאה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהּנׁשמה),
הּמקֹום, מאבני וּיּקח היא העבֹודה עּקר אּלּו, ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָענינים
מה ּכן ּגם וזהּו הּמקֹום. אבני הּגׁשמּיים, ּדדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּברּור
ׂשמּתי אׁשר הּזאת והאבן לאלקים לי הוי' והיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּכתּוב

הוי' והיה אלקים, ּבית יהיה הּואמּצבה לאלקים ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
הּברּורים, עבֹודת עלֿידי ּבהאדם ּׁשּנעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהעּלּוי
יהיה מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת והאבן מֹוסיף ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּולאחריֿזה
עצמם הּגׁשמּיים הּדברים הּזאת, האבן ׁשּגם אלקים, ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבית
עבֹודת ועלֿידי רּבים לׁשֹון הּמקֹום אבני ּבתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהיּו
מּלׁשֹון מּצבה ּדׂשמּתי [ּובאפן אחת אבן נעׂשּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהאדם

עניניו170נּצב ּכל על (מל) הּבית' 'ּבעל ּׁשּנעׂשה ,מל ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
,מל נּצב מּלׁשֹון מּצבה ּפרּוׁש וגם ּבעֹולם. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדחלקֹו
מלכּותֹו ּבחינת ,יתּבר מלכּותֹו ּגּלּוי ּבהם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּממׁשי
ממׁשלה מּבחינת (ׁשּלמעלה עליהם קּבלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּברצֹון

ודירה171ׁשּבהכרח) ּבית ׁשּיהיּו אלקים, ּבית יהיּו ,[ ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
לאלקים לי הוי' מּוהיה (ּגם מהוי' ׁשּלמעלה 172לאלקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

האלקית ּדנפׁש הּתׁשּובה העצמי173ׁשּמּצד להעלם ,( ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יתּבר .ּדעצמּותֹו ְְְִֵַָ

הּואÈ„Îeכב) אלקים ּבית יהיה הּזאת ׁשהאבן ƒ¿≈ְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹ
וּיׂשם גֹו' האבן את ּדוּיּקח העבֹודה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעלֿידי

ראׁשּה על ׁשמן וּיּצק מּצבה האבן174אֹותּה את וּיּקח . ִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּמקֹום מאבני ׁשעׂשה לאחרי ּדגם היינּו, יחיד, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָלׁשֹון

אֹותּה הגּביּה חכמה, ּבחינת הוי' ּדׁשם יּו"ד ּבדגמת אחת, אבן רּבים) ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ(לׁשֹון
קמה ּכענין מּצבה, אֹותּה (וּיׂשם יֹותר נּצבה175למעלה וגם לבחינת176אלּמתי ( ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
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מח.170) כב, ר"ה171)מלכיםֿא אוה"ת ואילך. סע"ב נו, לר"ה דרושים ע"ב. ריש א, דברים לקו"ת

.60 הערה 237 ע' חט"ו בלקו"ש הנסמן וש"נ. א'מה. ע' ח"ג דברים אדהאמ"צ מאמרי א'שמא. ע'

מבחי'172)ובכ"מ. למעלה היא אלקים בית גו' הזאת דוהאבן אלקים שבחי' אֿב כז, שם תו"ח ראה

לאלקים. לי הוי' דוהי' ש173)אלקים הואבתו"ח אלקים בית גו' הזאת שוהאבן דזה א), (כז, ם

ובגד), (לחם דצדיקים התומ"צ ע"י הוא לאלקים גו' שוהי' לפי הוא לאלקים לי הוי' מוהי' למעלה

המבואר ע"פ אבל בשלום). (ושבתי דתשובה הבירורים ע"י הוא אלקים בית גו' הזאת והאבן וענין

הוא האלקית) (דנפש התשובה שבעבודת העילוי שגם שם) ובשוה"ג 147 (ובהערה טז סעיף לעיל

ענינים: ב' גופא גו'") בשלום ("ושבתי הבירורים בעבודת שגם לומר, יש - הגילויים בבחי' רק

דדברים הבירור לאלקים"; לי הוי' "והי' - ועי"ז דנה"א, התשובה עי"ז, באדם שנעשה העילוי

אלקים". בית גו' "והאבן ועי"ז גופא, יח.174)הגשמיים כח, ז.175)פרשתנו לז, תו"א176)וישב

    
‰eL) ‰ŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL Ì„‡‰ ˙iÏÚ ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¬ƒ«»»»∆«¬≈«¿≈∆¿»
ÌÈÈÚ ÈLe .ÌÈiÓLb‰ ÌÈc‰ ÏL ‰‡ÏÚ‰‰Â ,(‰ÓLp‰c¿«¿»»¿««¬»»∆«¿»ƒ««¿ƒƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ„c ea‰ ,Ì˜n‰ È‡Ó iÂ ‡È‰ ‰„Ú‰ Ú ,el‡≈ƒ«»¬»ƒ«ƒ«≈«¿≈«»«≈ƒ¿»ƒ
'ÈÂ‰ ‰È‰Â e˙L ‰Ó  Ìb e‰Â .Ì˜n‰ È‡ ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ«¿≈«»¿∆«≈«∆»¿»»¬»»

˙‡‰ ‡‰Â ÌÈ˜Ï‡Ï ÈÏƒ≈…ƒ¿»∆∆«…
‰È‰È ‰Ó ÈÓN L‡¬∆«¿ƒ«≈»ƒ¿∆
'ÈÂ‰ ‰È‰Â ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa≈¡…ƒ¿»»¬»»

ÈÏÈelÚ‰ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡Ï ƒ≈…ƒ»ƒ
È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰a ‰NÚpM∆«¬»¿»»»«¿≈
,ÌÈea‰ ˙„Ú¬««≈ƒ
‡‰Â ÈÓ ‰ŒÈ‡Ïe¿«¬≈∆ƒ¿»∆∆
‰Ó ÈÓN L‡ ˙‡‰«…¬∆«¿ƒ«≈»
ÌbL ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆≈¡…ƒ∆«
ÌÈc‰ ,˙‡‰ ‡‰»∆∆«…«¿»ƒ
eÈ‰L ÌÓˆÚ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ«¿»∆»
Ì˜n‰ È‡ ‰l˙aƒ¿ƒ»«¿≈«»
È„ÈŒÏÚÂ ÌÈa LÏ¿«ƒ¿«¿≈
‡ eNÚ Ì„‡‰ ˙„Ú¬«»»»«¬∆∆
ÈÓNc ‡e ˙‡««¿…∆¿«¿ƒ

LlÓ ‰Ó:הפסוק «≈»ƒ¿
170‰NÚpM ,CÏÓ ƒ»∆∆∆«¬∆

ÏÚ (CÏÓ) '˙Èa‰ ÏÚa'««««ƒ∆∆«
ÌÏÚa ˜Ïc ÂÈÈÚ Ï»ƒ¿»»¿∆¿»»
אלא חומריותם, אחרי נמשך אינו

לקדושה בהם משתמש להיפך,

הטמון אלוקי הניצוץ את ומגלה

Ó‰בהם Le Ì‚Â .¿«≈«≈»
,CÏÓ  LlÓƒ¿ƒ»∆∆

LÓnLÈelb Ì‰a CÈ ∆«¿ƒ»∆ƒ
˙Èa ,Ca˙È ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿»≈¿ƒ«
ערבית: בתפילת שאומרים כמו

eÏa˜ ˆa ˙eÎÏÓ«¿¿»ƒ¿
) Ì‰ÈÏÚבחסידות מבואר ¬≈∆

ל'ממשלה': 'מלוכה' בין ההפרש

עלֿידי ברצון מתקבלת מלוכה

בעלֿכרחם. היא וממשלה העם,

מגלה כאשר Â˙ÂÎÏÓבענייננו

הרי הגשמיים, בעניינים יתברך

אלא הגשמיות את מבטל אינו

אלוקות בהם זהLמגלה ∆אופן
ÈaÓ˙הוא ‰ÏÚÓl¿«¿»ƒ¿ƒ«

(Î‰aL ‰ÏLÓÓ171,[ ∆¿»»∆¿∆¿≈«
eÈ‰iL ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa eÈ‰Èƒ¿≈¡…ƒ∆ƒ¿
ÌÈ˜Ï‡Ï ‰È„Â ˙Èa«ƒ¿ƒ»≈…ƒ
Ìb) 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬»»«
ÈÏ 'ÈÂ‰ ‰È‰eÓƒ¿»»¬»»ƒ

ÌÈ˜Ï‡Ï172.לעתיד שיתגלה האור לגבי לאלוקים הנחשב הוי' שם - ≈…ƒ
Lלזה ‰‡È˜Ï˙מגיע Lc ‰eL‰ „n173ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰Ï ,( ∆ƒ««¿»¿∆∆»¡…ƒ«∆¿≈»«¿ƒ

Ca˙È ˙eÓˆÚcהגילויים דרגות מכל הוי'.שלמעלה "והי' ÈÏלסיכום, ¿«¿ƒ¿»≈
- אלוקים" בית יהי' הזאת.. "והאבן עצמו. באדם הנוצר עילוי - לאלוקים"

למעלה הגשמיים הדברים עילוי

העצמי. להעלם יותר,

˙‡‰ ‡‰L È„Îe (Îƒ¿≈∆»∆∆«…
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆≈¡…ƒ
iÂc ‰„Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿«ƒ«
d˙‡ ÌNiÂ '‚ ‡‰ ˙‡∆»∆∆«»∆»
ÏÚ ÓL ˜iÂ ‰Ó«≈»«ƒ…∆∆«

dL‡174.:שמבאר וכפי …»
LÏ ‡‰ ˙‡ iÂ«ƒ«∆»∆∆¿
È‡Ï Ì‚c ,eÈÈ‰ ,„ÈÈ»ƒ«¿¿«¿«¬≈
Ì˜n‰ È‡Ó ‰NÚL∆»»≈«¿≈«»
˙‡ ‡ (ÌÈa LÏ)¿«ƒ∆∆««

ÌLcכנ"ל „"eÈ ˙Ó‚„a ,¿À¿«¿≈
‰ÓÎ ˙Èa 'ÈÂ‰אבן' ¬»»¿ƒ«»¿»

על מורה נקודה, בחינת אחת',

שהיא הוי', שם של יו"ד אות

העלה אבינו יעקב חכמה. בחינת

חכמה לבחי' המקום 'אבני את

וביטול 'אין' בחינת ִַ(שהיא

אחרֿכך הנה »dÈa‚‰ƒ¿ƒלאלקות),
˙È ‰ÏÚÓÏ d˙‡»¿«¿»≈
,‰Ó d˙‡ ÌNiÂ)«»∆»«≈»

ÈÚשראה יוסף דברי ¿ƒ¿«
‡Ó˜175È˙nÏ‰בחלומו: »»¬À»ƒ

‰ Ì‚Â176הוא 'מצבה' - ¿«ƒ»»
והגבהה קימה ÈÏ˙ענין (ƒ¿ƒ«
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כז      

(ּתׁשּובה עלֿידיֿזה ׁשּנעׂשית האדם עלּית ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָענינים,
ּובׁשני הּגׁשמּיים. הּדברים ׁשל וההעלאה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהּנׁשמה),
הּמקֹום, מאבני וּיּקח היא העבֹודה עּקר אּלּו, ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָענינים
מה ּכן ּגם וזהּו הּמקֹום. אבני הּגׁשמּיים, ּדדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּברּור
ׂשמּתי אׁשר הּזאת והאבן לאלקים לי הוי' והיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּכתּוב

הוי' והיה אלקים, ּבית יהיה הּואמּצבה לאלקים ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
הּברּורים, עבֹודת עלֿידי ּבהאדם ּׁשּנעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהעּלּוי
יהיה מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת והאבן מֹוסיף ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּולאחריֿזה
עצמם הּגׁשמּיים הּדברים הּזאת, האבן ׁשּגם אלקים, ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבית
עבֹודת ועלֿידי רּבים לׁשֹון הּמקֹום אבני ּבתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהיּו
מּלׁשֹון מּצבה ּדׂשמּתי [ּובאפן אחת אבן נעׂשּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהאדם

עניניו170נּצב ּכל על (מל) הּבית' 'ּבעל ּׁשּנעׂשה ,מל ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
,מל נּצב מּלׁשֹון מּצבה ּפרּוׁש וגם ּבעֹולם. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדחלקֹו
מלכּותֹו ּבחינת ,יתּבר מלכּותֹו ּגּלּוי ּבהם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּממׁשי
ממׁשלה מּבחינת (ׁשּלמעלה עליהם קּבלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּברצֹון

ודירה171ׁשּבהכרח) ּבית ׁשּיהיּו אלקים, ּבית יהיּו ,[ ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
לאלקים לי הוי' מּוהיה (ּגם מהוי' ׁשּלמעלה 172לאלקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

האלקית ּדנפׁש הּתׁשּובה העצמי173ׁשּמּצד להעלם ,( ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יתּבר .ּדעצמּותֹו ְְְִֵַָ

הּואÈ„Îeכב) אלקים ּבית יהיה הּזאת ׁשהאבן ƒ¿≈ְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹ
וּיׂשם גֹו' האבן את ּדוּיּקח העבֹודה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעלֿידי

ראׁשּה על ׁשמן וּיּצק מּצבה האבן174אֹותּה את וּיּקח . ִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּמקֹום מאבני ׁשעׂשה לאחרי ּדגם היינּו, יחיד, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָלׁשֹון

אֹותּה הגּביּה חכמה, ּבחינת הוי' ּדׁשם יּו"ד ּבדגמת אחת, אבן רּבים) ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ(לׁשֹון
קמה ּכענין מּצבה, אֹותּה (וּיׂשם יֹותר נּצבה175למעלה וגם לבחינת176אלּמתי ( ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
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מח.170) כב, ר"ה171)מלכיםֿא אוה"ת ואילך. סע"ב נו, לר"ה דרושים ע"ב. ריש א, דברים לקו"ת

.60 הערה 237 ע' חט"ו בלקו"ש הנסמן וש"נ. א'מה. ע' ח"ג דברים אדהאמ"צ מאמרי א'שמא. ע'

מבחי'172)ובכ"מ. למעלה היא אלקים בית גו' הזאת דוהאבן אלקים שבחי' אֿב כז, שם תו"ח ראה

לאלקים. לי הוי' דוהי' ש173)אלקים הואבתו"ח אלקים בית גו' הזאת שוהאבן דזה א), (כז, ם

ובגד), (לחם דצדיקים התומ"צ ע"י הוא לאלקים גו' שוהי' לפי הוא לאלקים לי הוי' מוהי' למעלה

המבואר ע"פ אבל בשלום). (ושבתי דתשובה הבירורים ע"י הוא אלקים בית גו' הזאת והאבן וענין

הוא האלקית) (דנפש התשובה שבעבודת העילוי שגם שם) ובשוה"ג 147 (ובהערה טז סעיף לעיל

ענינים: ב' גופא גו'") בשלום ("ושבתי הבירורים בעבודת שגם לומר, יש - הגילויים בבחי' רק

דדברים הבירור לאלקים"; לי הוי' "והי' - ועי"ז דנה"א, התשובה עי"ז, באדם שנעשה העילוי

אלקים". בית גו' "והאבן ועי"ז גופא, יח.174)הגשמיים כח, ז.175)פרשתנו לז, תו"א176)וישב

    
‰eL) ‰ŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL Ì„‡‰ ˙iÏÚ ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¬ƒ«»»»∆«¬≈«¿≈∆¿»
ÌÈÈÚ ÈLe .ÌÈiÓLb‰ ÌÈc‰ ÏL ‰‡ÏÚ‰‰Â ,(‰ÓLp‰c¿«¿»»¿««¬»»∆«¿»ƒ««¿ƒƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ„c ea‰ ,Ì˜n‰ È‡Ó iÂ ‡È‰ ‰„Ú‰ Ú ,el‡≈ƒ«»¬»ƒ«ƒ«≈«¿≈«»«≈ƒ¿»ƒ
'ÈÂ‰ ‰È‰Â e˙L ‰Ó  Ìb e‰Â .Ì˜n‰ È‡ ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ«¿≈«»¿∆«≈«∆»¿»»¬»»

˙‡‰ ‡‰Â ÌÈ˜Ï‡Ï ÈÏƒ≈…ƒ¿»∆∆«…
‰È‰È ‰Ó ÈÓN L‡¬∆«¿ƒ«≈»ƒ¿∆
'ÈÂ‰ ‰È‰Â ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa≈¡…ƒ¿»»¬»»

ÈÏÈelÚ‰ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡Ï ƒ≈…ƒ»ƒ
È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰a ‰NÚpM∆«¬»¿»»»«¿≈
,ÌÈea‰ ˙„Ú¬««≈ƒ
‡‰Â ÈÓ ‰ŒÈ‡Ïe¿«¬≈∆ƒ¿»∆∆
‰Ó ÈÓN L‡ ˙‡‰«…¬∆«¿ƒ«≈»
ÌbL ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆≈¡…ƒ∆«
ÌÈc‰ ,˙‡‰ ‡‰»∆∆«…«¿»ƒ
eÈ‰L ÌÓˆÚ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ«¿»∆»
Ì˜n‰ È‡ ‰l˙aƒ¿ƒ»«¿≈«»
È„ÈŒÏÚÂ ÌÈa LÏ¿«ƒ¿«¿≈
‡ eNÚ Ì„‡‰ ˙„Ú¬«»»»«¬∆∆
ÈÓNc ‡e ˙‡««¿…∆¿«¿ƒ

LlÓ ‰Ó:הפסוק «≈»ƒ¿
170‰NÚpM ,CÏÓ ƒ»∆∆∆«¬∆

ÏÚ (CÏÓ) '˙Èa‰ ÏÚa'««««ƒ∆∆«
ÌÏÚa ˜Ïc ÂÈÈÚ Ï»ƒ¿»»¿∆¿»»
אלא חומריותם, אחרי נמשך אינו

לקדושה בהם משתמש להיפך,

הטמון אלוקי הניצוץ את ומגלה

Ó‰בהם Le Ì‚Â .¿«≈«≈»
,CÏÓ  LlÓƒ¿ƒ»∆∆

LÓnLÈelb Ì‰a CÈ ∆«¿ƒ»∆ƒ
˙Èa ,Ca˙È ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿»≈¿ƒ«
ערבית: בתפילת שאומרים כמו

eÏa˜ ˆa ˙eÎÏÓ«¿¿»ƒ¿
) Ì‰ÈÏÚבחסידות מבואר ¬≈∆

ל'ממשלה': 'מלוכה' בין ההפרש

עלֿידי ברצון מתקבלת מלוכה

בעלֿכרחם. היא וממשלה העם,

מגלה כאשר Â˙ÂÎÏÓבענייננו

הרי הגשמיים, בעניינים יתברך

אלא הגשמיות את מבטל אינו

אלוקות בהם זהLמגלה ∆אופן
ÈaÓ˙הוא ‰ÏÚÓl¿«¿»ƒ¿ƒ«

(Î‰aL ‰ÏLÓÓ171,[ ∆¿»»∆¿∆¿≈«
eÈ‰iL ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa eÈ‰Èƒ¿≈¡…ƒ∆ƒ¿
ÌÈ˜Ï‡Ï ‰È„Â ˙Èa«ƒ¿ƒ»≈…ƒ
Ìb) 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬»»«
ÈÏ 'ÈÂ‰ ‰È‰eÓƒ¿»»¬»»ƒ

ÌÈ˜Ï‡Ï172.לעתיד שיתגלה האור לגבי לאלוקים הנחשב הוי' שם - ≈…ƒ
Lלזה ‰‡È˜Ï˙מגיע Lc ‰eL‰ „n173ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰Ï ,( ∆ƒ««¿»¿∆∆»¡…ƒ«∆¿≈»«¿ƒ

Ca˙È ˙eÓˆÚcהגילויים דרגות מכל הוי'.שלמעלה "והי' ÈÏלסיכום, ¿«¿ƒ¿»≈
- אלוקים" בית יהי' הזאת.. "והאבן עצמו. באדם הנוצר עילוי - לאלוקים"

למעלה הגשמיים הדברים עילוי

העצמי. להעלם יותר,

˙‡‰ ‡‰L È„Îe (Îƒ¿≈∆»∆∆«…
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆≈¡…ƒ
iÂc ‰„Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿«ƒ«
d˙‡ ÌNiÂ '‚ ‡‰ ˙‡∆»∆∆«»∆»
ÏÚ ÓL ˜iÂ ‰Ó«≈»«ƒ…∆∆«

dL‡174.:שמבאר וכפי …»
LÏ ‡‰ ˙‡ iÂ«ƒ«∆»∆∆¿
È‡Ï Ì‚c ,eÈÈ‰ ,„ÈÈ»ƒ«¿¿«¿«¬≈
Ì˜n‰ È‡Ó ‰NÚL∆»»≈«¿≈«»
˙‡ ‡ (ÌÈa LÏ)¿«ƒ∆∆««

ÌLcכנ"ל „"eÈ ˙Ó‚„a ,¿À¿«¿≈
‰ÓÎ ˙Èa 'ÈÂ‰אבן' ¬»»¿ƒ«»¿»

על מורה נקודה, בחינת אחת',

שהיא הוי', שם של יו"ד אות

העלה אבינו יעקב חכמה. בחינת

חכמה לבחי' המקום 'אבני את

וביטול 'אין' בחינת ִַ(שהיא

אחרֿכך הנה »dÈa‚‰ƒ¿ƒלאלקות),
˙È ‰ÏÚÓÏ d˙‡»¿«¿»≈
,‰Ó d˙‡ ÌNiÂ)«»∆»«≈»

ÈÚשראה יוסף דברי ¿ƒ¿«
‡Ó˜175È˙nÏ‰בחלומו: »»¬À»ƒ

‰ Ì‚Â176הוא 'מצבה' - ¿«ƒ»»
והגבהה קימה ÈÏ˙ענין (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



כח           

ווי"ן יּודי"ן ּבחינֹות ׁשהן העליֹונים רחמים מּדֹות .177י"ג ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ
מהּיּו"ד ׁשּלמעלה וא"ו ויׁש מהּיּו"ד ׁשּלמּטה וא"ו ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדיׁש

הענין (ּבתחּלת אֹור' ּב'תֹורה מּובא ׁשהּׂשערה177[ׁשּלכן ( ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
- יּו"ד ּבחינת הּוא יניקתּה ּומקֹום ו' ּבחינת הּוא ְְְְְִִִַַַָָָעצמּה

הענין ׁשּבסּיּום למעלה178הגם הּוא ׁשהו' ׁשם מּסיק ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
ּבזה ענינים ב' יׁש ּכי - ׁשמן179מּיּו"ד וּיּצק ואחרּֿכ .[ ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּתּקּוני מי"ג ׁשּלמעלה מּבחינה ּבּה ׁשהמׁשי ראׁשּה, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל
ּבית178ּדיקנא יהיה גֹו' הּזאת והאבן ועלֿידיֿזה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

לׁשֹון הּזאת והאבן ׁשאמר (הגם זכר לׁשֹון יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאלקים,
יהיה180נקבה ׁשאז העתידה ּדגאּולה הּגּלּוי על קאי ּכי ,( ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּגלּות) אחריה ׁשאין (ּגאּולה זכר לׁשֹון חדׁש .181ׁשיר ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ

ּכןÈ‰BÊÂכג) ּביתּגם אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ּדענין הּׁשּיכּות ¿ƒְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבהיֹותֹו האדם ּבעבֹודת ׁשהּוא ּכמֹו ְְֲִִֶַַָָָָאבי
אבי ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי לענין הּגלּות) (ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּבחרן
מחרן והחזרה ההׁשבה על ׁשּקאי ּבפׁשטּות) ׁשהּוא ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ(ּכמֹו
ּגם [וכּמּובן לבֹוא לעתיד ּבהּגאּולה ׁשּתהיה אביו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלבית
הּצחֹוק ענין ּכי עתיד, לׁשֹון הּוא (אבי) ּׁשּיצחק ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמּזה

ׁשּכתּוב ּכמֹו לבֹוא, לעתיד יהיה (ּדוקא)182והּתענּוג אז ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּדוקא ׁשּלעתיד מה ּכן ּגם ּדזהּו ּפינּו. ׂשחֹוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָיּמלא

אבינּו183יאמרּו אּתה ּכי העבֹודה184ליצחק עלֿידי ּכי ,[ ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ
לנהֹורא חׁשּוכא ואתהּפכא אתּכפיא ּבׁשלֹום, ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָּדוׁשבּתי
רק ולא לקדּׁשה], נהּפ הּמנּגד ׁשּגם הּׁשלֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ[ענין
עלֿידיֿ ּבעֹולם, ּבחלקֹו ּגם אּלא הּבהמית ונפׁשֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּבגּופֹו
הּׁשלֹום, ענין אמּתית יהיה ׁשאז ּדלעתיד, הּגּלּוי יהיה ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
הוי' את ּדעה הארץ מלאה ּכי גֹו' יׁשחיתּו ולא ירעּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹלא

מכּסים לּים .185ּכּמים ְִִַַַַָ
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א. כד, שם תו"ח סע"א. כב, שם.177)פרשתנו ב.178)תו"א כב, ב.179)שם קצד, פרשתנו אוה"ת בתו"א180)ראה שמדייק וכמו

ב). (כב, שם תו"ח א). (כא, פרשתנו פסחים181)ריש - ונאמר ה"ג תוד"ה יא. פכ"ג, שמו"ר א. טו, בשלח עה"פ מכילתא ראה

ב. סה"מ182)קטז, (תו"מ ס"ה ה'תשמ"א שרה חיי ויהיו ד"ה וראה תקס. סו"ס או"ח טושו"ע א. לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים

רפא). ע' ב.183)חשון פט, ועוד.184)שבת ד. כד, פרשתנו תו"ח ג. כא, פרשתנו ט.185)תו"א יא, ישעי'

    
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓÁ ˙BcÓ ‚"Èחכמה מבחי' גם Ô‰Lשלמעלה ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ∆≈

Ô"ÈÂÂ Ô"È„eÈ ˙BÈÁa177ולאחר כנ"ל. חכמה, יו"ד, בבחי' נכללו בתחלה ¿ƒƒ»ƒ
יו"ד בחי' נעשה - הוא"ו אות בחי' הוא - מצבה האבן את עשה כאשר מכן

לשערות נמשלו הרחמים מדות י"ג כי הרחמים. מדות לי"ג הרומז וא"ו,

השערה יניקת מקום ('דיקנא'),

י', בחי' הוא שלה והגומא

המשכה שהיא - עצמה והשערה

ו' בחי' היא -Â"‡Â LÈc .¿≈»
„"ei‰Ó ‰hÓlLהשערה - ∆¿«»≈«

יניקתה ממקור למטה היא עצמה

יו"ד בחי' Â"‡Âשהוא LÈÂ ,¿≈»
„"ei‰Ó ‰ÏÚÓlLכי ∆¿«¿»≈«

בחי' שהיא - השערה - מאידך

למעלה היא - הרחמים מדות י"ג

יו"ד בחי' ג"כ שהיא מהחכמה

‰B˙'a ‡eÓ ÔÎlL∆»≈»¿»
ÔÈÚ‰ ˙lÁ˙a) 'B‡177( ƒ¿ƒ«»ƒ¿»

‡e‰ ÓÚ ‰Ú‰L∆«¿»»«¿»
˙˜ÈÈ ÌB˜Óe 'Â ˙ÈÁa¿ƒ«¿¿ƒ»»
Ì‚‰  „"eÈ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¬«

ÔÈÚ‰ ÌeiaL178˜ÈqÓ ∆¿ƒ»ƒ¿»«ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ 'Â‰L ÌL»∆«¿«¿»
ÌÈÈÚ ' LÈ Èk  „"eiÓƒƒ≈ƒ¿»ƒ

‰Êa179˜iÂ kŒÁ‡Â .[ »∆¿««»«ƒ…
,L‡ ÏÚ ÔÓL∆∆«…»
‰ÈÁaÓ a ÈLÓ‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
Èez ‚"ÈÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ≈

‡˜Èc178‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ . ƒ¿»¿«¿≈∆
‰È‰È 'B‚ ˙‡‰ Ô‡‰Â¿»∆∆«…ƒ¿∆
ÔBLÏ ‰È‰È ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa≈¡…ƒƒ¿∆¿
Ô‡‰Â Ó‡L Ì‚‰) ÎÊ»»¬«∆»«¿»∆∆

‰˜ ÔBLÏ ˙‡‰180Èk ,( «…¿¿≈»ƒ
‰Ïe‡‚c Èelb‰ ÏÚ È‡»̃≈««ƒƒ¿»
ÈL ‰È‰È Ê‡L ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆ƒ

) ÎÊ ÔBLÏ L„Áעל המורה »»¿»»
‰ÈÁ‡ ÔÈ‡L ‰Ïe‡b¿»∆≈«¬∆»

˙eÏbהנסים כל כן לידה, צער יש שלנקבה כשם נקבה, לשון השירות "כל »
צער" אחריה שאין - זכר לשון דלעתיד משירה חוץ צער; אחריהם .181)יש

העליונים. הרחמים מידות י"ג לבחינת העלאה - מצבה" אותה "וישם לסיכום,

הרחמים. מידות מי"ג מלמעלה אור המשכת - ראשה" על שמן "ויצוק

È‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏLa ÈzLÂ ÔÈÚc ˙eÎiM‰ Ôk Ìb È‰BÊÂ (‚Î¿ƒ«≈««»¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿»∆≈»ƒ
(˙eÏb‰ ÔÓÊa) ÔÁa B˙BÈ‰a Ì„‡‰ ˙„BÚa ‡e‰L BÓk¿∆«¬«»»»ƒ¿¿»»ƒ¿««»
(˙eLÙa ‡e‰L BÓk) È‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏLa ÈzLÂ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿»∆≈»ƒ¿∆¿«¿
‰L‰‰ ÏÚ È‡L∆»≈««¬»»
ÂÈ‡ ˙ÈÏ ÔÁÓ ‰ÊÁ‰Â¿«¬»»≈»»¿≈»ƒ
„È˙ÚÏ ‰Ïe‡b‰a ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿«¿»∆»ƒ
‰Ó Ìb ÔenÎÂ ‡BÏ»¿«»«ƒ∆
ÔBLÏ ‡e‰ (È‡) ˜ÁiM∆ƒ¿»»ƒ¿
˜BÁ‰ ÔÈÚ Èk ,„È˙Ú»ƒƒƒ¿««¿
„È˙ÚÏ ‰È‰È ‚eÚz‰Â¿««¬ƒ¿∆∆»ƒ

e˙kL BÓk ,‡BÏ182Ê‡ »¿∆»»
˜BÁN ‡ÏnÈ (‡˜Âc)«¿»ƒ»≈¿
‰Ó Ôk Ìb e‰Êc .eÈtƒ¿∆«≈«

eÓ‡È ‡˜Âc „È˙ÚlL183 ∆¿»ƒ«¿»…¿
eÈ‡ ‰z‡ Èk ˜ÁÈÏ184 ¿ƒ¿»ƒ«»»ƒ

על זכות (המלמד יצחק שבזכות

כמובא מהגלות יצאו ישראל)

לעתיד ב): (פט, שבת במסכת

הקדושֿברוךֿהוא לו אמר לבא..

אמר לי. חטאו בניך ליצחק:

ולא בני ריבונוֿשלֿעולם, לפניו:

וכו' È„ÈŒÏÚבניך? Èk ,[ƒ«¿≈
ÈzLÂc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿«¿ƒ
‡ÈÙk˙‡ ,ÌBÏLa¿»ƒ¿«¿»
‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»¬»
,ÌBÏM‰ ÔÈÚ ‡B‰Ïƒ¿»ƒ¿««»
t‰ „bn‰ ÌbL∆««¿«≈∆¿«
BÙe‚a ˜ ‡ÏÂ ,[‰M„˜Ïƒ¿»¿…«¿
Ìb ‡l‡ ˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ¿«¿«¿≈ƒ∆»«
ŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÏBÚa B˜ÏÁa¿∆¿»»«¿≈
,„È˙ÚÏc Èelb‰ ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆«ƒƒ¿»ƒ
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆¬ƒƒƒ¿«

,ÌBÏM‰:'ישעי Ï‡כנבואת «»…
Èk 'B‚ e˙ÈÁLÈ ‡ÏÂ eÚÈ»≈¿…«¿ƒƒ
˙‡ ‰Úc ‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆

ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰185.למעלה והתענוג הצחוק עיקר לסיכום, ¬»»««ƒ«»¿«ƒ
הבאים בסעיפים פינו". שחוק ימלא "אז לבוא, לעתיד תהי' הבירורים מעבודת

הגלות. בזמן כבר היא זו ושמחה תענוג שהתחלת יתבאר
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ׁשהּצחֹוקp‰Â‰כד) לפי עתיד לׁשֹון הּוא ּׁשּיצחק הגם ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶַַָָ
לבֹוא לעתיד יהיה ׁשּלמעלה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָוהּתענּוג
יצחק, ּבׁשם עכׁשו ׁשּנקרא מּזה מּכלֿמקֹום, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ(ּכּנ"ל),
ׁשּכתּוב [ּוכמֹו זה ּוצחֹוק ּתענּוג יׁש עכׁשו ׁשּגם 186מּובן, ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָ

הּצחֹוק ׁשהרי ּכבר], עׂשה אלקים, לי עׂשה ְְְֱֲִִֵֶַָָָָָֹצחֹוק
עכׁשו, ואתהּפכא ּדאתּכפיא מהעבֹודה נעׂשה ְְְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָוהּתענּוג

ּכלורק (ּכׁשּיׁשלמּו לבֹוא לעתיד יהיה הּתענּוג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
לבֹוא ׁשּלעתיד לזה ּבנֹוגע ּגם הּוא [וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָהּברּורים).
יׂשראל את ׁשּיּציל זה מּצד אבינּו אּתה ּכי ליצחק ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹיאמרּו

ע183מהּגלּות ּגם יׁש זה ענין ׁשּמעין ּבזמן, ׁשּגם כׁשו. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אחרּֿכ ּתהיה זֹו ׁשהּגּנה יׂשראל, על מגן הּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגלּות

מהּגלּות ּדהּצלה ].187ּבאפן ְְֵֶַַָָָֹ

‰ÊŒcŒÏÚÂׁשאמּתית ּדהגם הּׁשלֹום, ּבענין ּגם הּוא ¿«∆∆∆ְְֲֲִִִֶַַַַַָ
ולא ירעּו ּדלא (ּבאפן הּׁשלֹום ְְְְִֵֶַַָָֹֹֹענין
כג), סעיף סֹוף (ּכּנ"ל לבֹוא לעתיד יהיה גֹו') ְְְִִִִֶֶַַַָָיׁשחיתּו
הּגלּות, ּבזמן עכׁשו ּגם להיֹות אפׁשר זה מעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנה
ינּגדּו, ׁשּלא רק לא וכּו' ּומעּכבים הּמֹונעים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹׁשהּדברים
(נֹוסף מּובן ועלּֿפיֿזה ה'. לעבֹודת יסּיעּו אדרּבה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָאּלא
אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ּדענין הּׁשּיכּות ׁשם) ּדלעיל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלהּבאּור
ּבׁשלֹום וׁשבּתי לענין הּגלּות ּבזמן ׁשהּוא ּכמֹו אבי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבית
הּגלּות ּבזמן ּגם ּכי העתידה, ּבּגאּלה ׁשּיהיה אבי ּבית ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאל
ׁשּיהיה לּבּקׁשה ׁשּצרי [ועד ּומעּכבים מֹונעים ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּיׁשנם

ּדמים ׁשפיכּות ּוׁשלילת ׁשלֹום גֹו' ּבׁשלֹום ],188וׁשבּתי ְְְְְִִִִַַָָָ
ּבחינת ׁשּמּצד ּדמסירּותֿנפׁש הּתקף עלֿידי אז, ּגם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּנה

מסּיעים ּגּופא ׁשהם אּלא עֹוד ולא ּומעּכבים, הּמֹונעים ּכל מתּבּטלים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ'יחידה',
לבֹוא. לעתיד ׁשּיהיה הּׁשלֹום ּומעין ּבדגמת ה', ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבעבֹודת

ליÊŒÈtŒÏÚÂ‰כה) מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּבפדה הּפרּוׁשים דב' הּתּוּו ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ
מּקרב156גֹו' אֹותֹו והֹוציא ׁשּפדה הּוא הּפׁשּוט ּפרּוׁש .ְְִִֵֶַָָָָ

הּׁשּיכּות ּדזֹוהי ּכנגּדֹו. ללחם ׁשּצרי ּדלעּמתֿזה מציאּות ׁשּיׁש היינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ(מלחמה).
ּדוד ּפדּית על זה קאי (ׁשּבפׁשטּות לדוד נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה לֹו189ּדענין ׁשהיּו ( ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּידּוע ּוכמֹו אֹותם. ׁשּנּצח אּלא להּברּוריםהח190מנּגדים, ּדדוד הּברּורים ּבין ּלּוק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
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ו.186) כא, מא187)וירא סעיף (ה'תשל"ח) זו שנה שרה חיי ש"פ מוצאי שיחת בארוכה ראה

.(343 ע' ח"כ סע"ב188)(לקו"ש תתנג, ה כרך שם סע"ב. קצז, פרשתנו אוה"ת וראה ד. פ"ע, ב"ר

ה"ח.189)ואילך. פ"א סוטה ירושלמי עה"פ. פרש"י (סה"מ190)ראה תרנ"ט בשלום פדה המשך

    
˜BÁv‰L ÈÙÏ „È˙Ú ÔBLÏ ‡e‰ ˜ÁˆiM Ì‚‰ ‰p‰Â („Î¿ƒ≈¬«∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆«¿
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(Ïpk) ‡BÏ „È˙ÚÏ ‰È‰È ‰ÏÚÓlL ‚eÚ‰Â¿««¬∆¿«¿»ƒ¿∆∆»ƒ»««ƒ»»
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כט      

ׁשהּצחֹוקp‰Â‰כד) לפי עתיד לׁשֹון הּוא ּׁשּיצחק הגם ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶַַָָ
לבֹוא לעתיד יהיה ׁשּלמעלה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָוהּתענּוג
יצחק, ּבׁשם עכׁשו ׁשּנקרא מּזה מּכלֿמקֹום, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ(ּכּנ"ל),
ׁשּכתּוב [ּוכמֹו זה ּוצחֹוק ּתענּוג יׁש עכׁשו ׁשּגם 186מּובן, ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָ

הּצחֹוק ׁשהרי ּכבר], עׂשה אלקים, לי עׂשה ְְְֱֲִִֵֶַָָָָָֹצחֹוק
עכׁשו, ואתהּפכא ּדאתּכפיא מהעבֹודה נעׂשה ְְְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָוהּתענּוג

ּכלורק (ּכׁשּיׁשלמּו לבֹוא לעתיד יהיה הּתענּוג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
לבֹוא ׁשּלעתיד לזה ּבנֹוגע ּגם הּוא [וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָהּברּורים).
יׂשראל את ׁשּיּציל זה מּצד אבינּו אּתה ּכי ליצחק ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹיאמרּו

ע183מהּגלּות ּגם יׁש זה ענין ׁשּמעין ּבזמן, ׁשּגם כׁשו. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אחרּֿכ ּתהיה זֹו ׁשהּגּנה יׂשראל, על מגן הּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגלּות

מהּגלּות ּדהּצלה ].187ּבאפן ְְֵֶַַָָָֹ

‰ÊŒcŒÏÚÂׁשאמּתית ּדהגם הּׁשלֹום, ּבענין ּגם הּוא ¿«∆∆∆ְְֲֲִִִֶַַַַַָ
ולא ירעּו ּדלא (ּבאפן הּׁשלֹום ְְְְִֵֶַַָָֹֹֹענין
כג), סעיף סֹוף (ּכּנ"ל לבֹוא לעתיד יהיה גֹו') ְְְִִִִֶֶַַַָָיׁשחיתּו
הּגלּות, ּבזמן עכׁשו ּגם להיֹות אפׁשר זה מעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנה
ינּגדּו, ׁשּלא רק לא וכּו' ּומעּכבים הּמֹונעים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹׁשהּדברים
(נֹוסף מּובן ועלּֿפיֿזה ה'. לעבֹודת יסּיעּו אדרּבה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָאּלא
אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ּדענין הּׁשּיכּות ׁשם) ּדלעיל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלהּבאּור
ּבׁשלֹום וׁשבּתי לענין הּגלּות ּבזמן ׁשהּוא ּכמֹו אבי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבית
הּגלּות ּבזמן ּגם ּכי העתידה, ּבּגאּלה ׁשּיהיה אבי ּבית ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאל
ׁשּיהיה לּבּקׁשה ׁשּצרי [ועד ּומעּכבים מֹונעים ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּיׁשנם

ּדמים ׁשפיכּות ּוׁשלילת ׁשלֹום גֹו' ּבׁשלֹום ],188וׁשבּתי ְְְְְִִִִַַָָָ
ּבחינת ׁשּמּצד ּדמסירּותֿנפׁש הּתקף עלֿידי אז, ּגם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּנה

מסּיעים ּגּופא ׁשהם אּלא עֹוד ולא ּומעּכבים, הּמֹונעים ּכל מתּבּטלים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ'יחידה',
לבֹוא. לעתיד ׁשּיהיה הּׁשלֹום ּומעין ּבדגמת ה', ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבעבֹודת

ליÊŒÈtŒÏÚÂ‰כה) מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּבפדה הּפרּוׁשים דב' הּתּוּו ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ
מּקרב156גֹו' אֹותֹו והֹוציא ׁשּפדה הּוא הּפׁשּוט ּפרּוׁש .ְְִִֵֶַָָָָ

הּׁשּיכּות ּדזֹוהי ּכנגּדֹו. ללחם ׁשּצרי ּדלעּמתֿזה מציאּות ׁשּיׁש היינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ(מלחמה).
ּדוד ּפדּית על זה קאי (ׁשּבפׁשטּות לדוד נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה לֹו189ּדענין ׁשהיּו ( ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּידּוע ּוכמֹו אֹותם. ׁשּנּצח אּלא להּברּוריםהח190מנּגדים, ּדדוד הּברּורים ּבין ּלּוק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
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ו.186) כא, מא187)וירא סעיף (ה'תשל"ח) זו שנה שרה חיי ש"פ מוצאי שיחת בארוכה ראה

.(343 ע' ח"כ סע"ב188)(לקו"ש תתנג, ה כרך שם סע"ב. קצז, פרשתנו אוה"ת וראה ד. פ"ע, ב"ר

ה"ח.189)ואילך. פ"א סוטה ירושלמי עה"פ. פרש"י (סה"מ190)ראה תרנ"ט בשלום פדה המשך
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ÈLÂ ‰È‰iL ‰LaÏ««»»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ˙ÏÈÏLe ÌBÏL 'B‚ ÌBÏLa188,Ê‡ Ìb ‰p‰ ,[ ¿»»¿ƒ«¿ƒ»ƒƒ≈«»
,'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa „vnL LÙŒ˙eÈÓc ˜‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«…∆ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
‡Ùeb Ì‰L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,ÌÈkÚÓe ÌÈÚBn‰ Ïk ÌÈÏa˙Óƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ¿…∆»∆≈»
„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÌBÏM‰ ÔÈÚÓe ˙Ó‚„a ,'‰ ˙„BÚa ÌÈÚiÓ¿«¿ƒ«¬«¿À¿«≈≈«»∆ƒ¿∆∆»ƒ

.‡BÏהשמחה עיקר לסיכום, »
- לעתידֿלבוא תהי' והתענוג

שלימות וכן עתיד, לשון 'יצחק'

לעתיד; תהי' בשלום" "ושבתי

בזמן כבר קיים זה מעין אך

התוקף עלֿידי הגלות

כל המבטלת שבמסירותֿנפש

ועיכובים. המניעות

Ìb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰Î¿«ƒ∆»«
ÌÈLet‰ '„ ee‰«ƒ¿«≈ƒ
בחסידות בהרחבה המבוארים

a:המלך דוד שאמר ««Ù„‰פסוק
ÈÏ Ó ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒƒ¿»ƒ

'B‚156ËeLt‰ Let .≈«»
B˙B‡ ‡ÈˆB‰Â ‰„tL ‡e‰∆»»¿ƒ
eÈÈ‰ .(‰ÓÁÏÓ) Óƒ¿»ƒ¿»»«¿
‰ÊŒ˙nÚÏc ˙e‡ÈˆÓ LiL∆≈¿ƒƒ¿À«∆
.Bc‚k ÌÁÏÏ ÈvL∆»ƒƒ¿…¿∆¿
ÔÈÚc ˙eÎiM‰ È‰BÊc¿ƒ««»¿ƒ¿«
„Â„Ï ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t»»¿»«¿ƒ¿»ƒ
ÏÚ ‰Ê È‡˜ ˙eËLÙaL)∆¿«¿»≈∆«

„Âc ˙i„tהמלחמה )189מן ¿ƒ«»ƒ
‡l‡ ,ÌÈ„bÓ BÏ eÈ‰L∆»¿«¿ƒ∆»
BÓÎe .Ì˙B‡ ÁvpL∆ƒ«»¿

Úe„iL190ÔÈa ˜elÁ‰ ∆»««ƒ≈
ÌÈea‰לפדות העבודה - «≈ƒ

הנמצאות הקדושה ניצוצות

- הקליפה Â„c¿»ƒ„ברשות
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ל           

והּברּורים מלחמה ּבדר היּו ּדדוד ׁשהּברּורים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּדשלמה,
ׁשּכתּוב ּוכמֹו מנּוחה ּבדר היּו לרב191ּדשלמה ּדם ְְְְִֶֶֶָָָָָֹֹֹ

גֹו' לׁשמי ּבית ּתבנה לא עׂשית ּגדֹולֹות ּומלחמֹות ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹׁשפכּת
יבנה הּוא גֹו' מנּוחה איׁש יהיה הּוא ל נֹולד ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶָָהּנה
(מה ּדדוד הּנּצחֹון ׁשּגם ּדהגם והינּו גֹו'. לׁשמי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָּבית
היה [ׁשּלכן ּבתכלית נּצחֹון היה הּמנּגדים) ּכל את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנּצח
מּכלֿמקֹום, הּמקּדׁש], ּבית את ׁשּיבנה ּדעּתא' סלקא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ'קא
ּבית ּבנין היה מלחמה, ּבדר היּו ׁשּלֹו ׁשהּברּורים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּכיון
ּפדה ׁשענין מּובן, ׁשּמּזה ּדוקא. ׁשלמה עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּמקּדׁש
ּדלעּמתֿזה מציאּות ׁשּיׁש הּוא ּדוד ּגּבי ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבׁשלֹום
ּפדה ּבענין ּגם הּוא וכן אֹותם. ׁשּמנּצחים ורק ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמנּגד

ּכסלו ּדי"ט ּבהּגאּולה ׁשהיה נפׁשי והּגאּלה192ּבׁשלֹום ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּכסלו אּלא193ּדיּו"ד הּמנּגד, ּדלעּמתֿזה מציאּות ׁשהיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

לרׁשיֹון הצרכּו הּגאּולה לאחרי ׁשּגם ועד אֹותם. ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֻּׁשּנּצחּו
על נקראּו הּמלכּיֹות ּכל [אבל ההיא ּדמדינה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֻמהּמלכּות

ליׂשראל מצרֹות ׁשהם ׁשם על מצרים הפצת194ׁשם על [ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ּבדּבּורֿהּמתחיל ּכּמבאר הּוא הב' ּופרּוׁש החסידּות. ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹּתֹורת

הּגאּולה ּכסלו)195ּדבעל (ּדי"ט זה ּדּבּורֿהּמתחיל ּדרּוׁשים ׁשהּפדּיה196וכּמה , ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּכל ׁשלמה ּבימי ׁשהיה ּכמֹו ּכלל, למלחמה צרי ׁשאין ועד ׁשלֹום, ּבדר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹהיא
ׁשהם אּלּו ּפרּוׁשים דב' והּתּוּו ּכלל. מלחמה עלֿידי ׁשּלא לפניו נתּבּטלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּגֹוים

מקֹומֹות ּבכּמה הּמבאר עלּֿפי ּוביֹותר הּקצה, אל הּקצה מן יןׁשענ197לכאֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּדאז לבֹוא לעתיד ׁשּיהיה ּכמֹו הּׁשלֹום ּבתכלית הּפדּיה הּוא נפׁשי ּבׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפדה

אחד ׁשכם לעבדֹו גֹו' ּברּורה ׂשפה עּמים אל מענין198אהּפ ּגם ׁשּלמעלה , ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
להּׁשלֹום הכנה היה ׁשלמה ׁשּבימי ׁשהּׁשלֹום [אּלא ׁשלמה ּבימי ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּׁשלֹום

ּבלבד ׁשלמה ו)מּזרע ּדוד (מּבית יהיה מׁשיח ׁשּלכן זה,199ּדלעתיד, ׁשּפרּוׁש ,[ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
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ועוד. .(11ֿ110 ע' ה'תש"ד סה"מ - (סכ"א ותש"ד קסד) ע' חֿי.191)תרנ"ט כב, הימיםֿא דברי

"כשקריתי192) וש"נ) לח. סי' [ח"א] שלו (אגרותֿקודש כסלו בי"ט לגאולתו בנוגע אדה"ז כמ"ש

מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש וראה כו'". בשלום יצאתי כו' נפשי בשלום פדה בפסוק תהלים בס'

ואילך. תעג ע' 193160)ח"ג (ע' כסלו ליו"ד שיחה חכ"ה לקו"ש וראה .157 הערה לעיל ראה

כסלו. לי"ט משייכותו יותר היא כסלו ליו"ד בשלום" "פדה דהפסוק שהשייכות די"ל ואילך),

ה.194) פט"ז, יא195)ב"ר סעיף - ואילך. א מט, התפלה) (שער ח"א תשובה שערי בספרו נדפס

ואילך). ג (נה, ע'196)ואילך ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה שם), תרנ"ט סה"מ (ראה תרנ"ט דשנת

אור) (יהל לתהלים אוה"ת גם וראה ועוד. שם). ה'תש"ד סה"מ (ראה תש"ד תשעה), ע' שם תשסט.

רח). (ס"ע גם197)עה"פ וראה תשסט). ע' - פשע"ד ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה בשלום פדה ד"ה

ואילך). ד (נה, שם תשובה ט.198)שערי ג, חלק199)צפני' פ' סנהדרין להרמב"ם המשנית פירוש

וש"נ. .53 הערה 215 ע' ח"ח לקו"ש וראה הי"ב. יסוד

    
‰ÓÁÏÓ C„a eÈ‰ „Â„c ÌÈea‰L ,‰ÓÏc ÌÈea‰Ï¿«≈ƒƒ¿……∆«≈ƒ¿»ƒ»¿∆∆ƒ¿»»

e˙kL BÓÎe ‰ÁeÓ C„a eÈ‰ ‰ÓÏc ÌÈea‰Âֿשהקדוש ¿«≈ƒƒ¿……»¿∆∆¿»¿∆»
ביתֿהמקדש את לבנות יזכה שלא לכך הטעם לדוד אמר «Ìc:191ברוךֿהוא

'B‚ ÈÓLÏ ˙Èa ‰z ‡Ï ˙ÈNÚ ˙BÏB„b ˙BÓÁÏÓe zÎÙL Ï»…»«¿»ƒ¿»¿»ƒ»…ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ
‡e‰ Ï „ÏB Ôa ‰p‰ƒ≈≈»¿

ÁeÓ LÈ‡ ‰È‰È'B‚ ‰ ƒ¿∆ƒ¿»
.'B‚ ÈÓLÏ ˙Èa ‰È ‡e‰ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ
ÔBÁvp‰ ÌbL Ì‚‰c eÈ‰Â¿«¿«¬«∆««ƒ»
Ïk ˙‡ ÁvpL ‰Ó) „Â„c¿»ƒ«∆ƒ«∆»
ÔBÁv ‰È‰ ÌÈ„bn‰«¿«¿ƒ»»ƒ»
‡˜' ‰È‰ ÔÎlL] ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ∆»≈»»»

'‡zÚc ‡˜ÏÒעולה' [=היה «¿»«¿»
הדעת'] Èa˙על ˙‡ ‰iL∆ƒ¿∆∆≈

,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»»
BlL ÌÈea‰L ÔÂÈkÓƒ≈»∆«≈ƒ∆
‰È‰ ,‰ÓÁÏÓ C„a eÈ‰»¿∆∆ƒ¿»»»»
È„ÈŒÏÚ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈaƒ¿«≈«ƒ¿»«¿≈
‰fnL .‡˜Âc ‰ÓÏL¿……«¿»∆ƒ∆
‰„t ÔÈÚL ,ÔeÓ»∆ƒ¿«»»
„Âc Èab Ó‡pL ÌBÏLa¿»∆∆¡««≈»ƒ
˙e‡ÈˆÓ LiL ‡e‰∆≈¿ƒ
˜Â „bn‰ ‰ÊŒ˙nÚÏcƒ¿À«∆«¿«≈¿«
ÔÎÂ .Ì˙B‡ ÌÈÁvnL∆¿«¿ƒ»¿≈
‰„t ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«»»
‰È‰L ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒ∆»»

‰Ïe‡b‰a[הזקן אדמו"ר [של ¿«¿»
ÂÏÒk Ë"Èc192‰l‡b‰Â ¿ƒ¿≈¿«¿À»

האמצעי] אדמו"ר בנו, [של

ÂÏÒk „"eÈc193‰È‰L , ¿ƒ¿≈∆»»
‰ÊŒ˙nÚÏc ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿À«∆
eÁvpM ‡l‡ ,„bn‰«¿«≈∆»∆ƒ¿
ÈÁ‡Ï ÌbL „ÚÂ .Ì˙B‡»¿«∆«¿«¬≈
ÔBÈLÏ eÎˆ‰ ‰Ïe‡b‰«¿»À¿¿¿ƒ¿
‡È‰‰ ‰È„Óc ˙eÎÏn‰Ó≈««¿ƒ¿ƒ»«ƒ

Ï‡]הרשיון שניתן אחרי (גם ¬»
הרי) «Ïkמ'המלכות'

ÌL ÏÚ e‡˜ ˙BiÎÏn‰««¿Àƒ¿¿«≈
Ì‰L ÌL ÏÚ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«≈∆≈

Ï‡NÈÏ ˙BˆÓ194ÏÚ [ ¿≈¿ƒ¿»≈«
.˙e„ÈÒÁ‰ ˙Bz ˙ˆÙ‰¬»«««¬ƒ
הא' פירוש נתבאר כאן עד

במצב פדיה - בשלום" ב"פדה

מלחמה. ‰'של LeÙe≈«
נפשי" בשלום "פדה בפסוק

a ‡nk ‡e‰מאמרŒea„ «¿…»¿ƒ
ÌBÏLa ‰„t ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»»¿»

‰Ïe‡b‰ ÏÚc ÈLÙהאמצעי אדמו"ר -195ÌÈLec ‰nÎÂ «¿ƒ¿«««¿»¿«»¿ƒ
ÂÏÒk Ë"Èc) ‰Ê ÏÈÁ˙n‰Œeac196C„a ‡È‰ ‰i„t‰L , ƒ««¿ƒ∆¿ƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆

ÈÓÈa ‰È‰L BÓk ,ÏÏk ‰ÓÁÏÓÏ CÈˆ ÔÈ‡L „ÚÂ ,ÌBÏL»¿«∆≈»ƒ¿ƒ¿»»¿»¿∆»»ƒ≈
‰ÓÁÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡lL ÂÈÙÏ eÏa˙ ÌÈBb‰ ÏkL ‰ÓÏL¿……∆»«ƒƒ¿«¿¿»»∆…«¿≈ƒ¿»»

z‰Â .ÏÏk'„ Cee ¿»¿«ƒ¿
el‡ ÌÈLetפסוק באותו ≈ƒ≈

‰ˆ‰ ÔÓ ‰B‡ÎÏ Ì‰L∆≈ƒ¿»ƒ«»∆
ÈtŒÏÚ ˙BÈe ,‰ˆ‰ Ï‡∆«»∆¿≈«ƒ
‰nÎa ‡n‰«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó197‰„t ÔÈÚL ¿∆ƒ¿«»»
‰i„t‰ ‡e‰ ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒ«¿ƒ»
BÓk ÌBÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«»¿
Ê‡c ‡BÏ „È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»¿»
‰ÙN ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆«ƒ»»
ÌÎL B„ÚÏ 'B‚ ‰ea¿»¿»¿¿∆

„Á‡198Ìb ‰ÏÚÓlL , ∆»∆¿«¿»«
‰È‰L ÌBÏM‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««»∆»»
‡l‡] ‰ÓÏL ÈÓÈaƒ≈¿……∆»
‰ÓÏL ÈÓÈaL ÌBÏM‰L∆«»∆ƒ≈¿……
ÌBÏM‰Ï ‰Î‰ ‰È‰»»¬»»¿«»
ÁÈLÓ ÔÎlL ,„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ∆»≈»ƒ«
ÚfÓÂ „Âc ˙ÈaÓ) ‰È‰Èƒ¿∆ƒ≈»ƒ¿ƒ∆«

„Ïa ‰ÓÏL199,[ ¿……ƒ¿«
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מענין למעלה הּוא ּדלעתיד, [והּׁשלמּות] ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהעּלּוי
ּדלעתיד הּגּלּויים ּדכל ּדלהיֹות הּוא, הענין א ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהּקצוֹות.

הּגלּות זמן ּבמׁש ועבֹודתינּו ּבמעׂשינּו לכן,200ּתלּויים , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מעין יׁש הּגלּות ּבזמן נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ּבהענין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּגם

לבֹוא. לעתיד ׁשּיהיה ּבׁשלֹום הּפדּיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָענין

הּפדּיהe‡eכו) מעין יׁש עכׁשו (ׁשּגם זה ענין ׁשּיכּות ≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדי"ט להּגאּולה לבֹוא) ּדלעתיד ְְְְְִִַָָָָּבׁשלֹום
ּבזמּנים ׁשּנאמרּו ּבהּדרּוׁשים [ׁשּלכן ּכסלו ּודיּו"ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכסלו
נפׁשי ּבׁשלֹום ׁשּפדה ּדלעיל) (הב' הּפרּוׁש מבאר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאּלּו
לעתיד ׁשּיהיה ּכמֹו ועד ׁשלֹום, ּבדר הּפדּיה ענין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא
לזה ׁשהּטעם חי) (סעיף לעיל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבֹוא],
לי לונתן הּתׁשּובה) (ענין ּבׁשלֹום וׁשבּתי ּבּזהר ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹׁשּמקּדים
זמן סֹוף ּבענין מדּבר ׁשם ׁשּבּזהר לפי הּוא, גֹו' ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹלחם
ּומצוֹות) ּדתֹורה העבֹודה (ּגם העבֹודה עּקר ׁשאז ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָהּגלּות,
ּבדר הּפדּיה נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה הּתׁשּובה. עבֹודת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהיא
ׁשענין מּכיון לבֹוא), ּדלעתיד הּׁשלֹום (מעין ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשלֹום
ּגם וזֹוהי לקדּׁשה. ה'ּלעּומתֿזה' הפיכת היא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֻהּתׁשּובה
(י"ט הּזקן אדמֹו"ר לגאּולת נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָהּׁשּיכּות
מהענינ ּכי ּכסלו), (יּו"ד האמצעי ואדמֹו"ר יםּכסלו) ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

הּמּגיד) הרב לגּבי (ּגם הּזקן אדמֹו"ר עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשּנתחּדׁשּו
ּתׁשּובה ּבעלי [הרּבה] ׁשעׂשה ּגם201הּוא היה זה וענין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשל ּובפרט מקֹומֹו, ממּלאי נׂשיאינּו רּבֹותינּו ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעבֹודתם
נתּגּלה ׁשעלֿידֹו האמצעי, אדמֹו"ר זה.201ּבנֹו ענין ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּדוׁשבּתיÈ‰Â‰זך) העבֹודה ׁשעלֿידי לאלקים, לי הוי' ¿»»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבעֹולם חלקֹו ּברּור ענין ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַָָָּבׁשלֹום,
יֹוציא ׁשאז לבֹוא, ּדלעתיד הּגּלּוי יהיה ח), סעיף ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ(ּכּנ"ל

מּנרתיקּה חּמה את202הּקּב"ה ּדעה הארץ מלאה ויהיה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מכּסים לּים ּכּמים העצמּות,185הוי' ּגּלּוי ׁשּיהיה ועד , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

מֹורי את רֹואֹות עיני והיּו מֹורי עֹוד יּכנף .203ולא ְְִֵֵֶֶֶֶָָֹ
ּדעכׁשו הוי' זה ּגּלּוי ׁשּלגּבי לאלקים, לי הוי' והיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוזהּו

יחׁשב .204ּכאלקים ִֵֵֵָֹ
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לי      

מענין למעלה הּוא ּדלעתיד, [והּׁשלמּות] ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהעּלּוי
ּדלעתיד הּגּלּויים ּדכל ּדלהיֹות הּוא, הענין א ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהּקצוֹות.

הּגלּות זמן ּבמׁש ועבֹודתינּו ּבמעׂשינּו לכן,200ּתלּויים , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מעין יׁש הּגלּות ּבזמן נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ּבהענין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּגם

לבֹוא. לעתיד ׁשּיהיה ּבׁשלֹום הּפדּיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָענין

הּפדּיהe‡eכו) מעין יׁש עכׁשו (ׁשּגם זה ענין ׁשּיכּות ≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדי"ט להּגאּולה לבֹוא) ּדלעתיד ְְְְְִִַָָָָּבׁשלֹום
ּבזמּנים ׁשּנאמרּו ּבהּדרּוׁשים [ׁשּלכן ּכסלו ּודיּו"ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכסלו
נפׁשי ּבׁשלֹום ׁשּפדה ּדלעיל) (הב' הּפרּוׁש מבאר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאּלּו
לעתיד ׁשּיהיה ּכמֹו ועד ׁשלֹום, ּבדר הּפדּיה ענין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא
לזה ׁשהּטעם חי) (סעיף לעיל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבֹוא],
לי לונתן הּתׁשּובה) (ענין ּבׁשלֹום וׁשבּתי ּבּזהר ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹׁשּמקּדים
זמן סֹוף ּבענין מדּבר ׁשם ׁשּבּזהר לפי הּוא, גֹו' ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹלחם
ּומצוֹות) ּדתֹורה העבֹודה (ּגם העבֹודה עּקר ׁשאז ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָהּגלּות,
ּבדר הּפדּיה נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה הּתׁשּובה. עבֹודת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהיא
ׁשענין מּכיון לבֹוא), ּדלעתיד הּׁשלֹום (מעין ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשלֹום
ּגם וזֹוהי לקדּׁשה. ה'ּלעּומתֿזה' הפיכת היא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֻהּתׁשּובה
(י"ט הּזקן אדמֹו"ר לגאּולת נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָהּׁשּיכּות
מהענינ ּכי ּכסלו), (יּו"ד האמצעי ואדמֹו"ר יםּכסלו) ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

הּמּגיד) הרב לגּבי (ּגם הּזקן אדמֹו"ר עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשּנתחּדׁשּו
ּתׁשּובה ּבעלי [הרּבה] ׁשעׂשה ּגם201הּוא היה זה וענין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשל ּובפרט מקֹומֹו, ממּלאי נׂשיאינּו רּבֹותינּו ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעבֹודתם
נתּגּלה ׁשעלֿידֹו האמצעי, אדמֹו"ר זה.201ּבנֹו ענין ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּדוׁשבּתיÈ‰Â‰זך) העבֹודה ׁשעלֿידי לאלקים, לי הוי' ¿»»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבעֹולם חלקֹו ּברּור ענין ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַָָָּבׁשלֹום,
יֹוציא ׁשאז לבֹוא, ּדלעתיד הּגּלּוי יהיה ח), סעיף ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ(ּכּנ"ל

מּנרתיקּה חּמה את202הּקּב"ה ּדעה הארץ מלאה ויהיה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מכּסים לּים ּכּמים העצמּות,185הוי' ּגּלּוי ׁשּיהיה ועד , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

מֹורי את רֹואֹות עיני והיּו מֹורי עֹוד יּכנף .203ולא ְְִֵֵֶֶֶֶָָֹ
ּדעכׁשו הוי' זה ּגּלּוי ׁשּלגּבי לאלקים, לי הוי' והיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוזהּו
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ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ,„È˙ÚÏc ˙eÓÏM‰Â ÈelÚ‰ ,‰Ê LetL∆≈∆»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»≈ƒ¿«

˙BÂˆw‰הקצה "מן האחר לפירוש מנוגד שהוא עליו לומר אפילו שייך לא «¿»
לשלימות בערך שאינה עליונה שלימות אודות המדובר כי הקצה", אל

האחרים ‰ÌÈÈelbשבפירושים ÏÎc ˙BÈ‰Ïc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ‡ .«»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«ƒƒ
eÈÚÓa ÌÈÈeÏ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬≈
ÔÓÊ LÓa eÈ˙„BÚÂ«¬»≈¿∆∆¿«

˙eÏb‰200Ìb ,ÔÎÏ , «»»≈«
ÌBÏLa ‰„Ùc ÔÈÚ‰a¿»ƒ¿«¿»»¿»

˙eÏb‰ ÔÓÊa ÈLÙבזמן גם , «¿ƒƒ¿««»
התנגדות, ÔÈÚשיש ÔÈÚÓ LÈ≈≈≈ƒ¿«

‰È‰iL ÌBÏLa ‰i„t‰«¿ƒ»¿»∆ƒ¿∆
.‡BÏ „È˙ÚÏ∆»ƒ»

ÔÈÚ ˙eÎiL e‡e (ÂÎ≈«»ƒ¿»
ÔÈÚÓ LÈ ÂLÎÚ ÌbL) ‰Ê∆∆««¿»≈≈≈
„È˙ÚÏc ÌBÏLa ‰i„t‰«¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
"Èc ‰Ïe‡b‰Ï (‡BÏ»¿«¿»¿
ÂÏÒk „"eÈ„e ÂÏÒkƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÌÈLec‰a ÔÎlL∆»≈¿«¿ƒ
el‡ ÌÈpÓÊa eÓ‡pL∆∆∆¿ƒ¿«ƒ≈
'‰) Let‰ ‡Ó¿…»«≈«
ÌBÏLa ‰„tL (ÏÈÚÏcƒ¿≈∆»»¿»
‰i„t‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÈLÙ«¿ƒƒ¿««¿ƒ»
BÓk „ÚÂ ,ÌBÏL „a¿∆∆»¿«¿
,‡BÏ „È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»
ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
‰ÊÏ ÌÚh‰L (ÈÁ∆«««»∆
ÈLÂ ‰a ÌÈc˜nL∆«¿ƒ«…«¿«¿ƒ
(‰eL‰ ÔÈÚ) ÌBÏLa¿»ƒ¿««¿»

Ï Ô˙ÂÏ,‡e‰ 'B‚ ÌÁÏ È ƒ¿»«ƒ∆∆
a„Ó ÌL ‰aL ÈÙÏ¿ƒ∆«…«»¿«≈
,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿««»
Ìb) ‰„BÚ‰ wÚ Ê‡L∆»ƒ«»¬»«
(˙BÂˆÓe ‰B˙c ‰„BÚ‰»¬»¿»ƒ¿
.‰eL‰ ˙„BÚ ‡È‰ƒ¬««¿»
‰Ú ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆
ÌBÏL „a ‰i„t‰«¿ƒ»¿∆∆»
„È˙ÚÏc ÌBÏM‰ ÔÈÚÓ)≈≈«»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚL ÔÂÈkÓ ,(‡BÏ»ƒ≈»∆ƒ¿«
˙ÎÈÙ‰ ‡È‰ ‰eL‰«¿»ƒ¬ƒ«
‰M„˜Ï '‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰«¿«∆ƒ¿À»
כזכיות" לו נעשו .ש"זדונות

‰„Ùc ˙eÎiM‰ Ìb È‰BÊÂ¿ƒ«««»¿»»
˙Ïe‡‚Ï ÈLÙ ÌBÏLa¿»«¿ƒƒ¿«
"È) Ô˜‰ "BÓ„‡«¿«»≈
ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡Â (ÂÏÒkƒ¿≈¿«¿»∆¿»ƒ
Èk ,(ÂÏÒk „"eÈ)ƒ¿≈ƒ

‰ Èa‚Ï Ìb) Ô˜‰ "BÓ„‡ È„ÈŒÏÚ eLcÁ˙pL ÌÈÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈«¿«»≈«¿«≈»«
„Èbn‰ממעזריטש‰eL ÈÏÚa ‰a‰ ‰ÚL ‡e‰ (201. ««ƒ∆»»«¿≈«¬≈¿»

È‡lÓÓ eÈ‡È eÈ˙Ba ÏL Ì˙„BÚ Ìb ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»»«¬»»∆«≈¿ƒ≈¿«¿≈
B„ÈŒÏÚL ,ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡ Ba ÏL Ùe ,BÓB˜Ó¿ƒ¿»∆¿«¿»∆¿»ƒ∆«»

‰lb˙201‰Ê ÔÈÚאדמו"ר ƒ¿«»ƒ¿»∆
ראיתי בחלומי סיפר: האמצעי

לעבר ומעבר גדול, מים נהר

הנהר, רוחב פני על עץ דף מונח

לעבר מעבר המגיד הרב ועבר

עבר כך אחר והתנענע. הדף, על

כלל. התנענע ולא הזקן אדמו"ר

שהמגיד כיון לזה, הטעם ונתבאר

הזקן ואדמו"ר צדיקים, עשה

תשובה בעלי ב'.עשה לסיכום,

א. בשלום", ב"פדה פירושים

הגלות. בזמן במלחמה, ניצחון

מלחמה, ללא בשלום פדי' ב.

ב' בין והתיווך בגאולה.

ישנו הגלות בזמן גם הפירושים:

כמו העתידה, הפדי' מעין

של בעבודתם זאת שמצאנו

אדמו"ר ובנו הזקן אדמו"ר

התשובה עבודת - האמצעי

באופן הפדי' נעשית שעלֿידה

שלום. של

ÈÏ 'ÈÂ‰ ‰È‰Â (ÍÊ¿»»¬»»ƒ
È„ÈŒÏÚL ,ÌÈ˜Ï‡Ï≈…ƒ∆«¿≈
,ÌBÏLa ÈLÂc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿«¿ƒ¿»
B˜ÏÁ ea ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈∆¿
,(Á ÛÈÚÒ Ï"pk) ÌÏBÚa»»««¿ƒ
„È˙ÚÏc Èelb‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒƒ¿»ƒ
‰"aw‰ ‡ÈˆBÈ Ê‡L ,‡BÏ»∆»ƒ«»»

˜È˙pÓ ‰nÁ202יתגלה - «»ƒ«¿ƒ»
שנמשלו צמצומים ללא ה' אור

השמש על המסתיר ,לנרתיק
‰Úc ‡‰ ‰‡ÏÓ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»¿»»»∆≈»
ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»««ƒ«»

ÌÈqÎÓ185‰È‰iL „ÚÂ , ¿«ƒ¿«∆ƒ¿∆
ÛkÈ ‡ÏÂ ,˙eÓˆÚ‰ Èelbƒ»«¿¿…ƒ»≈

ÈBÓ „BÚעוד יתכסה [=לא ∆
ולבוש] בכנף הקדושֿברוךֿהוא

˙‡ ˙B‡B ÈÈÚ eÈ‰Â¿»≈∆∆
ÈBÓ203'ÈÂ‰ ‰È‰Â e‰ÊÂ . ∆¿∆¿»»¬»»

Èelb Èa‚lL ,ÌÈ˜Ï‡Ï ÈÏƒ≈…ƒ∆¿«≈ƒ
ÌÈ˜Ï‡k ÂLÎÚc 'ÈÂ‰ ‰Ê∆¬»»¿«¿»≈…ƒ
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לב           

(ּכּנ"ל)e‰ÊÂכח) ׁשּקאי אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ¿∆ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה הּברּורים, עבֹודת ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָעל
לעתיד ׁשּיהיה גֹו' ּבׁשלֹום וׁשבּתי ענין אֹויף) זי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ(טּוט
מֹורה ּגּופא וזה אלקים. ּבית יהיה גֹו' הּזאת והאבן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹעד
ׁשעּקר הּגלּות, זמן ּדסֹוף ׁשּבהעבֹודה העּלּוי ּגדל ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל
העבֹודה ׁשּגם (ועד הּתׁשּובה עבֹודת היא אז ְְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָהעבֹודה
היא הּגלּות זמן ּׁשּבסֹוף ּובגד) (לחם ּומצוֹות ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָּדתֹורה

ּבׁשלֹום) (וׁשבּתי הּתׁשּובה עבֹודת קדימת ),205לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָ
(היינּו טֹובים ּומעׂשים ּדתׁשּובה העבֹודה עלֿידי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשהרי
הּתׁשּובה קדימת לאחרי הם טֹובים הּמעׂשים )206ׁשּגם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָ

ו ענין אֹויף) זי (טּוט ׁשּיהיהנעׂשה גֹו' ּבׁשלֹום ׁשבּתי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ
ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ׁשּיפה [ועד לבֹוא. ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָלעתיד

הּבא העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם ׁשּגֹורם207טֹובים לפי , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהּתענּוג לפי וגם עלֿידֹו. מהּנעׂשה יֹותר חזק ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּדבר
והּתענּוג נברא, ׁשהּוא האדם ּתענּוג הּוא הּבא ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָּדעֹולם
ּתענּוג הּוא הּזה) (ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ְֲֲִִִֶַַַָָָּדתׁשּובה

208טּוט ּדעכׁשו העבֹודה ׁשעלֿידי ׁשּזה ּובפרט, .[ ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ
הּגּלּוי ׁשּמעין ּבאפן הּוא ּדלעתיד הּגּלּוי אֹויף ְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹזי
ּדמּכיון כדֿכה). סעיף (ּכּנ"ל עכׁשו ּגם יׁש ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדלעתיד
הּתׁשּובה, עבֹודת היא הּגלּות זמן ׁשּבסֹוף ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָׁשהעבֹודה

נאמר ואני142ּובבעליּֿתׁשּובה יקראּו טרם והיה ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּגם140אענה ּכׁשּיׁש [ּובפרט הּגלּות זמן ּבסֹוף ּגם לכן, , ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מעין וגּלּוי המׁשכת אענה, ואני ּכבר נעׂשה ּבׁשלֹום] וׁשבּתי ("יקראּו") ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּתפּלה
מאד האיׁש וּיפרץ היה ּבחרן עדין ׁשּבהיֹותֹו יעקב, ּובדגמת ּדלעתיד. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻהענינים

העּקר (ׁשּזהּו רּבֹות צאן לֹו וּיהי וחמֹורים110מאד ּוגמּלים ועבדים ּוׁשפחֹות (111, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
(ּכׁשּנמצאים הּגלּות זמן ׁשּבסֹוף מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעלּֿדרֿזה
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העליון. עונג בחי' לגבי אלקים בחי' אז יהי' הוי' שם ד): (כא, שם בתו"א אבל אלקים. שם כמו

צמצום. בחי' דהיינו אלקים בחי' נחשב ג: כב, כה.205)ושם חי. סעיף לעיל לקו"ת206)ראה ראה

ובכ"מ. ג. יז, שה"ש א. פה, מי"ז.207)שמע"צ פ"ד פי"ב.208)אבות תרל"ז וככה המשך

יד.209) שם, א).210)פרשתנו צח, (סנהדרין ב"זכו" תלוי ש"אחישנה" ג.211)מכיון כח, איוב

    
ÏÚ (Ï"pk) È‡L ,È‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏLa ÈzLÂ e‰ÊÂ (ÁÎ¿∆¿«¿ƒ¿»∆≈»ƒ∆»≈«««
ÔÈÚ (ÛÈB‡ CÈÊ ËeË) ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈea‰ ˙„BÚ¬««≈ƒ∆«¿≈∆«¬»ƒƒ¿«
‰È‰È B‚ ˙‡f‰ Ô‡‰Â „Ú „È˙ÚÏ ‰È‰iL B‚ ÌBÏLa ÈzLÂ¿«¿ƒ¿»∆ƒ¿∆∆»ƒ«¿»∆∆«…ƒ¿∆
‰„BÚ‰aL ÈelÚ‰ Ï„b ÏÚ ‰BÓ ‡Ùeb ‰ÊÂ .ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa≈¡…ƒ¿∆»∆«…∆»ƒ∆¿»¬»

ÚL ,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒc¿¿««»∆ƒ«
˙„BÚ ‡È‰ Ê‡ ‰„BÚ‰»¬»»ƒ¬«
ÌbL „ÚÂ) ‰eLz‰«¿»¿«∆«
˙BÂˆÓe ‰B˙c ‰„BÚ‰»¬»¿»ƒ¿
ÔÓÊ ÛBÒa („‚e ÌÁÏ)∆∆∆∆∆¿¿«
ÈÁ‡Ï ‡È‰ ˙eÏb‰«»ƒ¿«¬≈
‰eLz‰ ˙„BÚ ˙ÓÈ„¿̃ƒ«¬««¿»

(ÌBÏLa ÈzLÂ)205,( ¿«¿ƒ¿»
‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ È‰L∆¬≈«¿≈»¬»
ÌÈBË ÌÈNÚÓe ‰eL˙cƒ¿»«¬ƒƒ
ÌÈNÚn‰ ÌbL eÈÈ‰)«¿∆«««¬ƒ
˙ÓÈ„˜ ÈÁ‡Ï Ì‰ ÌÈBËƒ≈¿«¬≈¿ƒ«

‰eLz‰206‰NÚ ( «¿»«¬∆
ÔÈÚ (ÛÈB‡ CÈÊ ËeË)ƒƒ¿«
B‚ ÌBÏLa ÈzLÂ¿«¿ƒ¿»
.‡BÏ „È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»
˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙiL „ÚÂ]¿«∆»»»»««
ÌÈBË ÌÈNÚÓe ‰eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ
ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆ƒ»«≈

‡a‰ ÌÏBÚ‰207ÈÙÏ , »»«»¿ƒ
˙BÈ ˜ÊÁ c‰ ÌBbL∆≈«»»»»≈
Ì‚Â .B„ÈŒÏÚ ‰NÚp‰Ó≈««¬∆«»¿«
ÌÏBÚc ‚eÚz‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««¬¿»
Ì„‡‰ ‚eÚz ‡e‰ ‡a‰«»«¬»»»
‚eÚz‰Â ,‡ ‡e‰L∆ƒ¿»¿««¬
ÌÈBË ÌÈNÚÓe ‰eL˙cƒ¿»«¬ƒƒ
‚eÚz ‡e‰ (‰f‰ ÌÏBÚa)»»«∆«¬

‡Ba‰208‰fL ,ËÙe . «≈ƒ¿»∆∆
‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»
ÛÈB‡ CÈÊ ËeË ÂLÎÚc¿«¿»ƒ
ÔÙ‡a ‡e‰ „È˙ÚÏc Èelb‰«ƒƒ¿»ƒ¿…∆
„È˙ÚÏc Èelb‰ ÔÈÚnL∆≈≈«ƒƒ¿»ƒ

b LÈÏ"pk) ÂLÎÚ Ì ≈««¿»««
ÔÂÈkÓc .(‰ÎŒ„Î ÛÈÚÒ¿ƒ¿ƒ≈»
ÔÓÊ ÛBÒaL ‰„BÚ‰L∆»¬»∆¿¿«
˙„BÚ ‡È‰ ˙eÏb‰«»ƒ¬«
ŒÈÏÚe ,‰eLz‰«¿»¿«¬≈

Ó‡ ‰eLz142‰È‰Â ¿»∆¡«¿»»
È‡Â e‡˜È ÌË∆∆ƒ¿»«¬ƒ

‰Ú‡140ÛBÒa Ìb ,ÔÎÏ , ∆¡∆»≈«¿
ËÙe] ˙eÏb‰ ÔÓÊ¿««»ƒ¿»
‰lÙz‰ Ìb LiLk¿∆≈««¿ƒ»

˙ÎLÓ‰ ,‰Ú‡ È‡Â k ‰NÚ ÌBÏLa ÈzLÂ ("e‡˜È")ƒ¿»¿«¿ƒ¿»«¬»¿»«¬ƒ∆¡∆«¿»«
ÔÈ„Ú B˙BÈ‰aL ,˜ÚÈ ˙Ó‚„e .„È˙ÚÏc ÌÈÈÚ‰ ÔÈÚÓ Èel‚Â¿ƒ≈≈»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿À¿««¬…∆ƒ¿¬«ƒ
e‰fL) ˙Ba Ô‡ˆ BÏ È‰iÂ „‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ÙiÂ ‰È‰ ÔÁa¿»»»»«ƒ¿…»ƒ¿…¿…«¿ƒ…«∆∆

Ú‰110ÌÈBÓÁÂ ÌÈlÓ‚e ÌÈ„ÚÂ ˙BÁÙLe (111ŒCcŒÏÚ , »ƒ»¿»«¬»ƒ¿«ƒ«¬ƒ«∆∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‡e‰ ‰Ê∆¿»∆»¿∆»
ÔÓÊ ÛBÒaL ,Ï‡NiÓƒƒ¿»≈∆¿¿«
ÌÈ‡ˆÓpLk) ˙eÏb‰«»¿∆ƒ¿»ƒ
„‡Ó ÙiÂ ‰È‰È (ÔÁa¿»»ƒ¿∆«ƒ¿…¿…
‰„Ùc ÔÙ‡e ,„‡Ó¿…¿…∆¿»»
ÌÈLe‰ ÏÎa ,ÌBÏLa¿»¿»«≈ƒ
Ô‰ ,ÌÈË‰ ÏÎe¿»«¿»ƒ≈
˙ÈÁe‰ ‰„BÚa»¬»»»ƒ
˙ˆÙ‰Â „enÏa ËÙe]ƒ¿»¿ƒ«¬»«
‰È‰iL ,˙e„ÈÒÁ‰ ˙Bz««¬ƒ∆ƒ¿∆
ÌÈÏeaÏa ÌeL ÈÏa¿ƒƒ¿ƒ
Ô‰Â ‰Á‰‰ ˙ÈÏÎ˙e¿«¿ƒ««¿»»¿≈
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ

zˆÙec ÔÙ‡e209 ¿…∆¿»«¿»
‰ÓÈ ‰fL ,(ÙiÂ)«ƒ¿…∆∆¿«≈
 ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ÊÊÈÂƒ»≈«¿»»¬ƒ»

‰pLÈÁ‡את [=אמהר ¬ƒ∆»
העתידה הגאולה על הגאולה.

מבארת אחישנה" "בעתה נאמר:

- [בניֿישראל] זכו הגמרא:

בעתה] - זכו לא אחישנה,

‡Ùeb ‰pLÈÁ‡a)210,( «¬ƒ∆»»
˜ ‰È‰È LnÓ B˜aL∆¿»«»ƒ¿∆≈

CLÁÏ ÌN211eÏa˜ÈÂ , »«…∆ƒ«¿
,e˜„ˆ ÁÈLÓ È¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
eˆ‡Ï eÎÈÏBiL∆ƒ≈¿«¿≈
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אלקי ה' עיני ּתמיד גֹו' אׁשר ארץ הּקדֹוׁשה, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלארצנּו
ׁשנה אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית יׂשראל212ּבּה ארץ , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ירחיב - ּדאחיׁשּנּה ּבאפן זה וגם - ואחרּֿכ ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹלגבּולֹותיה,
ּגבּול את אלקי ּדידן213ה' ּובעגלא מּמׁש ּובקרֹוב ,214. ְְְֱֲִֶֶַַָָָָָֹ
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יב.212) יא, שם.213)עקב שופטים עה"פ פרש"י שם. ראה עה"פ ספרי וראה ח. יט, שופטים כ. יב, ח"ט214)ראה לקו"ש ראה
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אצל (שהרי שלנו במושגים

שנים.. "אלף הקדושֿברוךֿהוא
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ארי' שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו משני בשבת, ובמ"ש אודות הסיפור בהנוגע לעניני רפואה ומבנה הגולגולת. 

כנראה הכוונה למה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והוא:

אביו כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, פנה אליו אחד מבני הבית בהתפעלות גדולה אשר זה עתה קרא 

ע"ד תגלית חדשה ע"ד מהלך העצבים )ניערווין( בראש, וענהו כ"ק אדמו"ר, שנמצא הענין בכתבי חסידות 

של אדמו"ר האמצעי בנו של כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, והוציא את הביכל כתבים והראה לו 

בפנים, וסיים, שידע אדמו"ר האמצעי בזה לא מפני מומחיותו בעניני הרפואות, אלא שידע הענינים כמו 

שהם באדם העליון, שאדם התחתון הוא בדמותו ובצלמו.

וחייב אדם לומר בלשון רבו, שהוסיף כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהאמירה מבן הבית הזה היתה בעת 

שנגב כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( את ידיו לנטילת ידים, ובכלל לא היתה דעתו נוחה שיפנו אליו אז בדברים, 

ולכן בשעת האמירה רק הביט על האומר, ולאחרי ברכת המוציא ענה כנ"ל.

ומילתא אגב אורחא קמ"ל, שיש כוונה לא רק בעת אמירת ברכת הנטילה אלא גם בעת הנגיבה, 

ובמילא דבור זולתו מבלבל.

מוסג"פ הקובץ ליובאוויטש שי"ל זה לא כבר, ובטח יענין את כת"ר ויזכה בתוכנו גם את הרבים, 

וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.



לד

       
- אמונה"* "דרך הספר אודות -

לעיל להמדובר מסוגל1בהמשך כסלו שחודש
בכלל, (התורה והפצת בלימוד להוסיף ביותר
בתורת שנתבארה כפי התורה, פנימיות ובמיוחד)

חוצה", מעינותיך ד"יפוצו ובאופן חב"ד, חסידות
גו' יעקב "ויצא השבוע בפרשת גם וכמודגש -
דתורה והמשכה) (גילוי היציאה על גם שרומז חרנה",
ל"חרן" עד התורה, פנימיות כולל יעקב), של (ענינו

- בארוכה) (כנ"ל

בפנימיות ענין ולבאר ללמוד המתאים הזמן זה הרי
אמונה" "דרך בספר - גרמא שהזמן ובענין התורה,
שנדפס גבאי"), בן מאיר רבנו האלקי ("להמקובל
מקומות מראי ובהוספת מחודשת, בהוצאה זהֿעתה
דפרשת שני ביום פרטית בהשגחה שהגיע לאחרי - כו'

כדי2ויצא זריזות, של באופן הדפיסוהו ומיד ותיכף ,
חוצה ולהפיצו האפשרי, בהקדם בו ללמוד שיוכלו

כו'.

ושייכות בקשר ביאור להוסיף - ובהקדמה
חרנה" גו' יעקב שבוד"ויצא כסלו, לחודש ,

חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר ,3התחיל
ב"חרן": גם התורה דפנימיות והמשכה) (גילוי היציאה

לעיל יעקב4נתבאר ד"ויצא שהענין שאףֿעלֿפי
מכלֿ ירידה, של ענין הוא חרנה" וילך שבע מבאר
נעלית לדרגא העליה נעשית דוקא עלֿידיֿזה מקום,
מאד", מאד האיש "ויפרוץ - הירידה לפני מכמו יותר
כנ"ל אבי", בית אל בשלום ד"ושבתי להשלימות עד

בארוכה.

שדוקא - לתורה בנוגע גם הוא שכן לומר ויש
(לא עליה של ענין נעשה למטה התורה ירידת עלֿידי

הקב" דנתאווה הכוונה שלימות מצד לורק להיות ה
גם) אלא בתחתונים, דירה עצמה,יתברך

כדלקמן.

:בזה והענין
שניתוסף העילוי מקומות בכמה ומבואר ידוע
בעולם ישראל דבני התורה לימוד עלֿידי בתורה

דוקא כו'),5דלמטה למטה ונשתלשלה שירדה (לאחרי
ז"ל רבותינו במדרשי שמצינו נקראת6ועד שהתורה

הם שישראל היינו, "חתן", נקראים וישראל "כלה"
.בתורה

(קודם עצמה מצד שהתורה - יותר ובפרטיות
מחכמה "אורייתא חכמה, בחינת היא למטה) ירידתה

לומדים7נפקת" וישראל למטה שיורדת ועלֿידיֿזה ,
עם שלמעלה דתורה החיבור נעשה - ,8התורה

בחינת בתורה לגבישנמשך כלל שבאיןֿערוך
המלובש9החכמה איןֿסוף אור בחינת גם (כולל
).10בחכמה

עצמה מצד התורה - בפרשתנו דהכתוב ובסגנון
שבע" "באר בבחינת למטה,11היא ירידתה ועלֿידי ,

עילוי נעשה חרנה", וילך שבע מבאר יעקב "ויצא
עד אבי", בית אל בשלום "ושבתי - שבאיןֿערוך
לעתיד התורה דגילוי ענין שזהו ה'עצמות', לבחינת
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הקודש עבודת ספר מחבר בעל גבאי, בן מאיר רבנו האלקי להמקובל (*
(תשמ"ח). קה"ת הוצאת אמונה" ל"דרך דבר" ב"פתח וראה – ועוד

ס"הֿו.1) – שלפנ"ז בשיחות
א),2) כט, (פרשתנו רגליו" יעקב "וישא זה: דיום חומש משיעור להעיר

רש"י), (פי' ללכת" קל ונעשה רגליו את לבו נשא . . טובה בשורה "משנתבשר
הרשב"ם). (פי' ובמרוצה" "בשמחה

ענין זהו בשדה "באר וגו'", בשדה באר "והנה ב): (שם, שלאח"ז ובפסוק
ציון, זו בשדה באר והנה . . ח) (פ"ע, ויצא פ' ברבות מ"ש והיינו התורה,
ישקו ההיא הבאר מן כי כו' דינים בתי שלשה אלו צאן עדרי שלשה והנה

על מפרשו הרי הדין, את שומעין היו ציון,שמשם זו באר מ"ש וא"כ ,
א). רו, פרשתנו (אוה"ת גו'" תורה תצא מציון כי כמ"ש היינו

– בנדו"ד וי"ל ענין בשדה", ל"באר ושייכות .בקשר
ואילך.3) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
ואילך.4) ס"ב

העליונים5) ש"באים הטעם בביאור א)) (קמה, (סכ"ו מאגה"ק להעיר
החכמה תעלומות ומגלים שמחדשים מה מהתחתונים תורה חידושי לשמוע

כו'".
פ"ב,6) במדב"ר יו"ד. פ"כ, ויק"ר ו. פל"ג, שמו"ר ב. מט, פסחים ראה

תש"ה סה"מ גם וראה ובכ"מ. ואילך. סע"ד צג, ברכה בלקו"ת נתבאר – ועוד.
ואילך. 121 ע'

א.7) קפב, ח"ג א. פה, א. סב, ח"ב זהר
ה8) שדוד (קצ"ו)) (סנ"ח הבהיר בספר שלמעלהכדאיתא תורה מחבר י'

סע"א. נא, רע"ג. מז, שלח ד. יט, ב. יח, שמיני בלקו"ת הובא – בהקב"ה
ועוד.

התורה9) הצמצום, שלפני באוא"ס ש"כמו"כ ,124 ע' תש"ה סה"מ וראה
אצלו ואהי' דמ"ש דא"ס, בעצמות מושרשות ונש"י שבא"ס, חכ' בחי' היא
בחכ', המתלבש העצמי תענוג היינו שבתורה, העצמיים שעשועים שעשועים,

בתורה". העצמי תענוג ממשיכים והן ממש, העצמי תענוג הן ונשמות
א.10) ה, ויקרא לקו"ת ראה
ב)11) (קמז, ויצא מזהר שמביא ואילך, ב שם, פרשתנו אוה"ת ראה

התורה ביאור . . התורה את באר משה הואיל מענין שבע באר לענין "שהעיר
. לתושב"כ ביאור שהוא תושבע"פ . . חיים מים באר לשון באר, ג"כ . . נק'
עמודי' חצבה ע"ש שבע, הנק' לתשב"כ באר בחי' שהיא שבע, באר ונק' .

דתושב"כ". ספרים ז' שהן שבעה,

      

חדשה "תורה - ממש,12תצא"לבוא "מאתי" ,
ידעו כולם ממש"כי "אותי" ,"13.

:ועוד זאת
צורך היא למטה דתורה הירידה שכללות כשם
בתורה, ירידה של ענין בכל גם הוא כן עליה,

בתורה.שתכלי יותר גדול לעילוי לבוא - ומטרתה תה

שבירת - בתורה גדולה הכי הירידה לדבר: דוגמא
ז"ל רבותינו כמאמר - עליה לצורך שהיא 14הלוחות,

בלוחות תצטער אל (למשה) הקב"ה לו "אמר
לבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות
הלכות בהם שיהא לך נותן אני השניים ובלוחות

דכתיב הוא הדא ואגדות, תעלומות15מדרש לך ויגד
לתושיה". כפלים כי חכמה

בנוגע בקשרועלֿדרךֿזה התורה
לחודש (העלם16ובשייכות ירידה אז שהיתה -

בנוגע וכו') קטרוג החסידות,והסתר, תורת
יתוסף שעלֿידיֿזה עליה, צורך היא זו ירידה אשר,
שאת ביתר החסידות תורת בגילוי יותר גדול עילוי
כיתרון חוצה, מעינותיך דיפוצו באופן עוז, וביתר

החושך מן מלכא17האור לקאתי (סיבה שנעשה ועד ,

מבחינת לבוא, דלעתיד התורה לגילוי ו)הכנה משיחא
גו' יעקב ד"ויצא הענין תוכן שזהו ממש, ה'עצמות'
שהוא כפי אבי" בית אל בשלום "ושבתי עד חרנה"

 .

ענין ולבאר ללמוד נבוא - זו הקדמה ולאחרי
הספר אמונה":18בהתחלת "דרך

שאלה" תשובה "בדרך הוא אמונה" "דרך ,19ספר
תלמידו) (ששאל הללו שאלות העשר תשובת "כולל

האמיתית". החכמה דרך על

יש איך העולם "על היא: הראשונה השאלה והנה,
מנהיג". לו

לראשונה" "תשובה השיב זה האדם20ועל כי דע ,
העולמות כל בנין בדמיון העולם21נבנה דוגמת . .

קטן עולם נקרא האדם ולזה תלקח22הגדול וממנו .
בצלמו. בדמותו נבנה אשר הגדול העולם על הראיה
ויתקיים שיחיה הזה הקטן לעולם איפשר שאי וכמו
הגדול לעולם איפשר אי כך הנפש שהוא מנהיג מבלתי
נשמת הוא ההוא והמנהיג מנהיג מבלתי שיתקיים

המקיימו וצורתו ישוער23העולם חסֿושלום ואילו .
בכללו העולם יעדר המנהיג זה וממנה24העדר . .

לעולם מנהיג שיש על האמיתית הנכונה הראיה תלקח
בכללו".

תמצא שכתבתי מה על "ולהעיר לבאר: וממשיך
מהקב"ה הנפש על ראיה יביאו פעמים ז"ל לרבותינו
ממנו הראיה ואמנם מהנפש. עליו ראיה יביאו ופעמים

דברכות קמא בפרק אמרם הנפש ברכי25על חמשה הני
הקב"ה כנגד אלא אמרן לא דוד, אמרן מי כנגד נפשי
נשמה אף העולם כל מלא הקב"ה מה נשמה. וכנגד

וכו'. הגוף כל מלאה

הנפש מציאות לנו לקיים בכלל ע"ה להם והכוונה
. . האלקות סוד מהאצילות נאצל אצילות היא אשר
ורשומה בחותמו חתומה באה מקומה על ולהורות
בהם אשר הללו דברים חמשה והם במדותיו וכלולה

וכו'. הגוף ולקיים להנהיג תוכל
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ג.12) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
אלא13) בחכמה, המתלבש אוא"ס גם כולל החכמה, מבחי' רק לא

ממש. ית' ומהותו עצמותו
רפמ"ו.14) שמו"ר
ו.15) יא, איוב
שניות16) ללוחות כסלו בחודש התורה פנימיות דגילוי מהשייכות להעיר

לגבי מעלה בו ויש מתשרי, השנה לתחלת השלישי חודש ג"כ הוא "כסלו –
או"י, בדרך הוא מניסן ההתחלה כי מניסן, כשמתחילין דסיון השלישי חודש
הלוחות כי קיום, הי' לא דמ"ת, החתונה הי' שאז הג' חודש שהוא וסיון
מעבודת שלמעלה תשובה או"ח, שהוא תשרי משא"כ נתקיימו, לא ראשונות
לעולם, קיום יש זה ולדבר . . לתושי' כפלים הם שניות והלוחות הצדיקים,
לוי"צ (לקוטי כו'" בחשאי שניתנו מפני הוא שנתקיימו לוחות כי עד, עדי בנין

רה). ע' אגרות
בשבעים17) התורה", את ד"באר שהענין ואילך, שם מאוה"ת להעיר

. הסכלות מן שנתברר מה "ע"י – מואב" בארץ הירדן ב"עבר נעשה לשון*,
כ דתוהו מחב"ד ששרשם דקליפה מחב"ד שנתבררו הניצוצים הואיל. שם . . ו'

דוקא". הסכלות מן שנתברר ממה דקדושה לחכ' יתרון שיש ע"ד באר, משה
לעיל (ראה בשדה" ל"באר השייכות גם מבאר א) (רט, הענין ובהמשך
יש דוקא שם . . בחוץ חכמות בחי' דהיינו לבר, שהיא "בשדה – (2 הערה
ניצוצים מהם שנפלו דתהו מכח"ב שנתברר חיים מים באר . . הנובע באר בחי'
גילוי נמשך מזה "וגם ומסיים, כו'", חכמה תעלומות לאור (ש)מוציא . .

לע"ל". התורה פנימיות
תורת להפצת בנוגע דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של חידושו (*

לשון. בשבעים החסידות
בשמו: מהרמז גם בעניןולהעיר ב) (ריא, שם באוה"ת כמבואר –

אות לו הוסיף קגמר הוה לא לשון שבעים ולימדו גבריאל ש"בא "יהוסף",
ב), לו, (סוטה גו'" ביהוסף עדות שנאמר ולמד, הקב"ה של משמו אחת
הנ"ל. מבחי' ג"כ נמשך לשון בע' התורה שביאר שזה במשה יובן ש"כמו"כ

דאתהפכאו" הבירור ע"י למעלה שנעשה והתענוג הצחוק ענין – "
לשון. דשבעים הבירור ובנדו"ד, כב,ג), פרשתנו תו"א (ראה לנהורא חשוכא

שגם18) שבויים, פדיון של מצב לאחרי באה זה ספר שהדפסת להעיר,
"ושבתי עד חרנה" גו' יעקב "ויצא עלי', צורך דירידה הענין מודגש בזה

אבי". בית אל בשלום
השער".19) "דף נוסח
ח.20) ע' הצ"צ אדמו"ר לכ"ק החקירה ספר גם ראה
ח.21) ע' בראשית לזוהר הערות יצחק לוי לקוטי ס' ראה
בראשית22) עזרא אבן ב). (ק, תס"ט זוהר תקוני ג. פקודי תנחומא ראה

א'תשצג. ע' ו כרך שלח התורה באור הנסמן כו. א,
כו.23) ע' החקירה ספר ראה
ה"ב.24) פ"א התורה יסודי הל' רמב"ם ראה
א.25) י,



לה       

חדשה "תורה - ממש,12תצא"לבוא "מאתי" ,
ידעו כולם ממש"כי "אותי" ,"13.

:ועוד זאת
צורך היא למטה דתורה הירידה שכללות כשם
בתורה, ירידה של ענין בכל גם הוא כן עליה,

בתורה.שתכלי יותר גדול לעילוי לבוא - ומטרתה תה

שבירת - בתורה גדולה הכי הירידה לדבר: דוגמא
ז"ל רבותינו כמאמר - עליה לצורך שהיא 14הלוחות,

בלוחות תצטער אל (למשה) הקב"ה לו "אמר
לבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות
הלכות בהם שיהא לך נותן אני השניים ובלוחות

דכתיב הוא הדא ואגדות, תעלומות15מדרש לך ויגד
לתושיה". כפלים כי חכמה

בנוגע בקשרועלֿדרךֿזה התורה
לחודש (העלם16ובשייכות ירידה אז שהיתה -

בנוגע וכו') קטרוג החסידות,והסתר, תורת
יתוסף שעלֿידיֿזה עליה, צורך היא זו ירידה אשר,
שאת ביתר החסידות תורת בגילוי יותר גדול עילוי
כיתרון חוצה, מעינותיך דיפוצו באופן עוז, וביתר

החושך מן מלכא17האור לקאתי (סיבה שנעשה ועד ,

מבחינת לבוא, דלעתיד התורה לגילוי ו)הכנה משיחא
גו' יעקב ד"ויצא הענין תוכן שזהו ממש, ה'עצמות'
שהוא כפי אבי" בית אל בשלום "ושבתי עד חרנה"

 .

ענין ולבאר ללמוד נבוא - זו הקדמה ולאחרי
הספר אמונה":18בהתחלת "דרך

שאלה" תשובה "בדרך הוא אמונה" "דרך ,19ספר
תלמידו) (ששאל הללו שאלות העשר תשובת "כולל

האמיתית". החכמה דרך על

יש איך העולם "על היא: הראשונה השאלה והנה,
מנהיג". לו

לראשונה" "תשובה השיב זה האדם20ועל כי דע ,
העולמות כל בנין בדמיון העולם21נבנה דוגמת . .

קטן עולם נקרא האדם ולזה תלקח22הגדול וממנו .
בצלמו. בדמותו נבנה אשר הגדול העולם על הראיה
ויתקיים שיחיה הזה הקטן לעולם איפשר שאי וכמו
הגדול לעולם איפשר אי כך הנפש שהוא מנהיג מבלתי
נשמת הוא ההוא והמנהיג מנהיג מבלתי שיתקיים

המקיימו וצורתו ישוער23העולם חסֿושלום ואילו .
בכללו העולם יעדר המנהיג זה וממנה24העדר . .

לעולם מנהיג שיש על האמיתית הנכונה הראיה תלקח
בכללו".

תמצא שכתבתי מה על "ולהעיר לבאר: וממשיך
מהקב"ה הנפש על ראיה יביאו פעמים ז"ל לרבותינו
ממנו הראיה ואמנם מהנפש. עליו ראיה יביאו ופעמים

דברכות קמא בפרק אמרם הנפש ברכי25על חמשה הני
הקב"ה כנגד אלא אמרן לא דוד, אמרן מי כנגד נפשי
נשמה אף העולם כל מלא הקב"ה מה נשמה. וכנגד

וכו'. הגוף כל מלאה

הנפש מציאות לנו לקיים בכלל ע"ה להם והכוונה
. . האלקות סוד מהאצילות נאצל אצילות היא אשר
ורשומה בחותמו חתומה באה מקומה על ולהורות
בהם אשר הללו דברים חמשה והם במדותיו וכלולה

וכו'. הגוף ולקיים להנהיג תוכל
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ג.12) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
אלא13) בחכמה, המתלבש אוא"ס גם כולל החכמה, מבחי' רק לא

ממש. ית' ומהותו עצמותו
רפמ"ו.14) שמו"ר
ו.15) יא, איוב
שניות16) ללוחות כסלו בחודש התורה פנימיות דגילוי מהשייכות להעיר

לגבי מעלה בו ויש מתשרי, השנה לתחלת השלישי חודש ג"כ הוא "כסלו –
או"י, בדרך הוא מניסן ההתחלה כי מניסן, כשמתחילין דסיון השלישי חודש
הלוחות כי קיום, הי' לא דמ"ת, החתונה הי' שאז הג' חודש שהוא וסיון
מעבודת שלמעלה תשובה או"ח, שהוא תשרי משא"כ נתקיימו, לא ראשונות
לעולם, קיום יש זה ולדבר . . לתושי' כפלים הם שניות והלוחות הצדיקים,
לוי"צ (לקוטי כו'" בחשאי שניתנו מפני הוא שנתקיימו לוחות כי עד, עדי בנין

רה). ע' אגרות
בשבעים17) התורה", את ד"באר שהענין ואילך, שם מאוה"ת להעיר

. הסכלות מן שנתברר מה "ע"י – מואב" בארץ הירדן ב"עבר נעשה לשון*,
כ דתוהו מחב"ד ששרשם דקליפה מחב"ד שנתבררו הניצוצים הואיל. שם . . ו'

דוקא". הסכלות מן שנתברר ממה דקדושה לחכ' יתרון שיש ע"ד באר, משה
לעיל (ראה בשדה" ל"באר השייכות גם מבאר א) (רט, הענין ובהמשך
יש דוקא שם . . בחוץ חכמות בחי' דהיינו לבר, שהיא "בשדה – (2 הערה
ניצוצים מהם שנפלו דתהו מכח"ב שנתברר חיים מים באר . . הנובע באר בחי'
גילוי נמשך מזה "וגם ומסיים, כו'", חכמה תעלומות לאור (ש)מוציא . .

לע"ל". התורה פנימיות
תורת להפצת בנוגע דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של חידושו (*

לשון. בשבעים החסידות
בשמו: מהרמז גם בעניןולהעיר ב) (ריא, שם באוה"ת כמבואר –

אות לו הוסיף קגמר הוה לא לשון שבעים ולימדו גבריאל ש"בא "יהוסף",
ב), לו, (סוטה גו'" ביהוסף עדות שנאמר ולמד, הקב"ה של משמו אחת
הנ"ל. מבחי' ג"כ נמשך לשון בע' התורה שביאר שזה במשה יובן ש"כמו"כ

דאתהפכאו" הבירור ע"י למעלה שנעשה והתענוג הצחוק ענין – "
לשון. דשבעים הבירור ובנדו"ד, כב,ג), פרשתנו תו"א (ראה לנהורא חשוכא

שגם18) שבויים, פדיון של מצב לאחרי באה זה ספר שהדפסת להעיר,
"ושבתי עד חרנה" גו' יעקב "ויצא עלי', צורך דירידה הענין מודגש בזה

אבי". בית אל בשלום
השער".19) "דף נוסח
ח.20) ע' הצ"צ אדמו"ר לכ"ק החקירה ספר גם ראה
ח.21) ע' בראשית לזוהר הערות יצחק לוי לקוטי ס' ראה
בראשית22) עזרא אבן ב). (ק, תס"ט זוהר תקוני ג. פקודי תנחומא ראה

א'תשצג. ע' ו כרך שלח התורה באור הנסמן כו. א,
כו.23) ע' החקירה ספר ראה
ה"ב.24) פ"א התורה יסודי הל' רמב"ם ראה
א.25) י,



לו      

וקויים מהקב"ה הנפש על הראיה שלוקחה ואחר
ולקיימו להנהיגו הגוף אל ושנשתלחה מציאותה לנו
ממנה ראיה עוד לנו יש הנה קטן עולם נקרא הוא ובה
אמרם והוא העולם ומנהיג נמצא היותו הקב"ה על

תהלים דוד26במדרש מקלס למה ה', את נפשי ברכי
כך הגוף את ממלאה הנפש מה אמר בנפש להקב"ה

וכו'". העולם את ממלא הקב"ה

הקטן מהעולם נצחת ראיה לנו יש "הנה ומסיק,
הגדול העולם אל מנהיג בלא להתקיים לו איפשר שאי

מנהיג". בלא להתקיים איפשר שאי

על מענה כאן מצינו - בלשונו כשמדייקים והנה
כדלקמן. אלו, בענינים כללית שאלה

ההנהגה מאופן וההסברים הביאורים לכל בנוגע
ההנהגה נצחת,על "ראיה דידן, כבנדון

מנהיג בלא להתקיים לו איפשר שאי הקטן מהעולם
מנהיג" בלא להתקיים איפשר שאי הגדול העולם אל

ביותר: פשוטה גם אבל עיקרית שאלה יש -
היא למטה שההנהגה שכיון לומר אפשר איך
דלמעלה?! ההנהגה כן להיות מוכרחת מסויים באופן

שה'עולם שכיון להיות אפשר איך דידן, ובנדון
מוכרח (נפש), מנהיג בלא להתקיים יכול אינו קטן'
- מנהיג בלא להתקיים יכול אינו גדול' ה'עולם שגם
תעשה, מה לו יאמר ומי יכול, כל הוא הקב"ה הרי
גדול' ה'עולם את לברוא יתברך שביכלתו ובודאי
קטן'?! לה'עולם וכלל כלל דומה יהיה שלא באופן

מאין היש התהוות לחידוש בנוגע ועלֿדרךֿזה
העולם, שמנהיג רק (לא ורגע רגע בכל המוחלט ואפס
מאין העולם ומקיים ומחיה שמהווה מזה, יתירה אלא
הסברת היא זה על וההוכחה שהראיה המוחלט), ואפס
שהוא ותחבולותיו אנוש מעשה שבין הגדול "ההבדל
שמים למעשה . . והתמונה הצורה שמשנה רק מיש יש
מן הבורא כח שבהסתלקות . . מאין יש שהוא וארץ

ממש" ואפס לאין הנברא ישוב חסֿושלום -27הנברא
מזה ההכרח מהו כחדלכאורה, להיות צריך

גם הוא שכן תמיד, בנפעל ?!הפועל

מדרשי וכמה בכמה לשאול יש ועלֿדרךֿזה
עלֿפי דלמעלה ההנהגה את שמבארים ז"ל חכמינו
שמכיון ההכרח מהו - כו' ודם בשר למלך משל
ההנהגה גם לכן, מסויים, באופן היא למטה שההנהגה

כזה?! באופן להיות מוכרחת למעלה

אחר: בסגנון

אינו קטן שהעולם - דלמטה בעולם הנ"ל כללים
בנפעל פועל כח שצ"ל מנהיג, בלא להתקיים יכול
רצה שהקב"ה מפני אלא אינם - בזה וכיוצא תמיד,
העולם את לברוא בתכלית חפשית ובחירתו ברצונו

כזה. באופן

באופן לברוא מוכרח שאינו פשוט, וגם מובן והרי,
אחרים (רבים) באופנים לברוא וביכלתו דוקא, כזה
שהנהגת לומר יתכן שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו'.
שההנהגה תכריח מסויים, באופן הגשמי הזה העולם

זה! באופן תהיה דלמעלה דעולמות

בנ גם היא האמורה הספירותהשאלה לענין וגע
הב' השאלה - הקבלה דתורת העיקריים מהיסודות -

אמונה: דרך בספר והג'
- כו'" ספירות שם שיש יוכרח הכרח "באיזה

ומדה28ומשיב אחד כח סוף מאין נאצל היה "אם :
אם כי יצא לא הפשוט מן כי יחוייב הנה לבד אחת
הנבראים שיהיו ויחוייב . . הפשיטות בתכלית פשוט
בזה היה ולא . . פשוטים כולם ויהיו מדה אותה כפי
ונגלה נראה כבודו אין כי . . סוף האין בכבוד הכר[ה]
הצדדים מכל כלולים מחומר הנבראים על אם כי

והדרכים".

שהם יוכרח במה ספירות יש כי יוכרח "שאם
ומשיב - כו'" שהוא29עשרה סוף האין כי "והענין :

גבול בעלת אחת נקודה האציל תכלית ובלי גבול בלי
הואיל הזאת והנקודה . . הנבראים לצורך ושיעור
הג' מאלו אחת וכל סוף, תוך ראש לה יש בגבול ובאה
בתוך וכן וסוף תוך יש בראש כי מהג' כלול קצוות
זה כשנכה לט' הג' עולים זה שבענין נמצא בסוף, וכן
הכרח לך הרי . . עשרה הרי הסובלם והמקום בזה

כו'". עשרה שהספירות גמור

השאלה: אותה נשאלת זה בכל וגם

פשוט אם כי יצא לא הפשוט "מן - אלו כללים
אם כי ונגלה נראה כבודו "אין הפשיטות", בתכלית
והדרכים", הצדדים מכל כלולים מחומר נבראים על
תוך ראש לה יש בגבול ובאה הואיל הזאת "הנקודה
. . מהג' כלול קצוות הג' מאלו אחת וכל וסוף,
כפי העולם גדרי הם - עשרה" הרי הסובלם והמקום
לברוא יתברך שביכלתו ובודאי הקב"ה, עלֿידי שנברא

לגמרי. אחרים גדרים בו שיהיו עולם
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א.26) קג, תהלים מדרש
פ"ב.27) שעיוה"א

יב.28) ע'
כט.29) ע'

      

הזה עולם שבריאת לומר יתכן איך ואםֿכן,
מוכרחת דלמעלה שההנהגה מכריחה אלו בגדרים

עשרה)?! ושהן ספירות (שיש אלו בגדרים להיות

:זה בכל הביאור ונקודת
יכול כל יתברך אפשריתלהיותו הבריאה שכל

ובחר בתכלית. מזה זה שונים רבים באופנים להיות
בלשון הקב"ה), נתאווה - אחר (בסגנון הקב"ה
והנבראים העולם שיהיה עלה יתברך "ברצונו רבותינו,

עתה" שהם באופן בעולם דכל30אשר יתברך "רצונו ,
ל שאפשר והדרגהמה סדר ועלֿפי השכל עלֿפי היות

כו'" השכל עלֿפי .31יהיה

יותר: ובפרטיות

בתורתו גילה הקב"ה עצמו את לצמצם
שכתוב כמו ועד כמראה32וכו' דמות הכסא דמות "ועל

כדמותנו" "בצלמנו האדם את וברא גו'", ועד33אדם ,
לעליון" "אדמה שם על "אדם" .34שנקרא

והחסידות הקבלה ברצונו35ובלשון עלה -
יכול שהיה אף ספירות, עשר של בציור וכו' להתצמצם
אחד או (תשע אחר במספר ספירות אחר, באופן להיות

קץ אין ספירות או כו'), ספירות.36עשר בלי או ,

לצמצם יתברך ברצונו שעלה שיודעים ולאחרי
אדם שציור ברצונו ושעלה ד"אדם", בציור עצמו
לדעת יכולים אזי, (כנ"ל), לזה בדומה יהיה התחתון
ובלשון העליון, אדם על התחתון מאדם ראיה להביא

אלקה" אחזה "מבשרי .37הכתוב

- כו' ודם בשר למלך המשל מובן ועלֿפיֿזה
יתברךלאחרי ברצונו שעלה מהתורה

מלך הנהגת תהיה ושכן מסויים באופן תהיה שהנהגתו
מלכותא כעין דארעא ("מלכותא ודם בשר

שייך38דרקיעא" אזי ,( הקב"ה של הנהגתו
ודם. בשר מלך מהנהגת משל עלֿפי

על וההוכחות לההסברים בנוגע ועלֿדרךֿזה
ההוכחה [כמו: השכל כללי עלֿפי דלמעלה ההנהגה
שיתקיים לעולם אפשר שאי מפני לעולם מנהיג שיש

רגע בכל ההתהוות חידוש על וההוכחה מנהיג, בלי
כח יהיה אלאֿאםֿכן מאין יש יתקיים שלא מפני
- דוגמתם] ענינים בשאר בזה וכיוצא בנפעל, הפועל

לאחרי שבריאתשהם יתברך ברצונו שעלה
הנ"ל וכו' השכל כללי עלֿפי תהיה העולם .39והנהגת

הלשון בדקדוק מרומז זה שכל לומר ואפשר
אמונה "דרך הספר :40בתחלת

העולם "על - הוא הראשונה השאלה ישלשון
" ולא מנהיג", מנהיג".לו לו יש

הלשון: בדיוק וההסברה

" השאלה תשובהעל אין - מנהיג" לו יש
לברוא יתברך שביכלתו אומר השכל ואדרבה, שכלית,

אלא מנהיג, בלא להתקיים שיוכל באופן העולם
  שרצה כיון לעולם, מנהיג שיהיה

דעתה. השכל עלֿפי שיהיה

" היא לאחריוהשאלה כלומר, מנהיג", לו יש
תהיה שהנהגתו יתברך ברצונו שעלה ההקדמה שידענו
גדרי מצד להוכיח נוכל איך להבין יש שכל, עלֿפי

מנהיג. לעולם שיש השכל

שאי הקטן מהעולם נצחת "ראיה - לזה והמענה
שאי הגדול העולם אל מנהיג, בלא להתקיים לו איפשר

מנהיג". בלא להתקיים איפשר

בהספר המובא ז"ל חכמינו לשון דיוק גם וזהו
אמ' בנפש להקב"ה דוד מקלס ממלאה"למה הנפש

הגוף זהאת אין - וכו'" העולם את ממלא הקב"ה
שכן והוכחה ראיה אם, כי כו'"), ("למה והסבר ביאור
שעלה ידענו שכבר מכיון כו'"), כך כו' ("מה הוא
דלמעלה, ודמות בצלם הנפש את לברוא יתברך ברצונו

כנ"ל. אדם, בציור עצמו שצמצם לאחרי

בהקדמתו גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
מהקב"ה הנפש על ראיה יביאו ופעמיםש"פעמים

מהנפש": עליו ראיה יביאו
דלמעלה הענינים לבאר שבא מכיון לכאורה:
יביאו ש"פעמים כאן שייך מה - מהאדם משל עלֿפי

מהקב"ה"?! הנפש על ראי'
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לח.30) ע' תרל"א והחרים ד"ה
קכ.31) ע' תרנ"ח סה"מ
כו.32) א, יחזקאל
כו.33) א, בראשית
של"ה34) ב). (קצג, סל"ג ח"ב חי כל אם מאמר מפאנו) (לרמ"ע עש"מ

ואילך. פי"ז היחוד) (חלק ח"א הקודש עבודת וראה ב. שא, ב. כ, א. ג,
וש"נ.35) בתחלתו. העליון אדם ערך א) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ.36) ואילך. קצב ע' (ג) אוא"ס ערך ג) (כרך שם ראה
רסט"ו.37) אגה"ק וראה כו. יט, איוב
ב.38) קעו, ח"ג רע"א. קצז, ח"א זהר א. נח, ברכות

בין39) התיווך יובן כחותיו,ועפ"ז שלימות (לגלות הבריאה על
ד" להענין וכיו"ב) לברואיו, –להטיב בתחלתו) תרס"ו המשך (ראה "

שלמעלה (תאוה העולם את לברוא שנתאווה שלאחרי בזה, הפירוש די"ל
עי"ז הוא הכח שלימות שגילוי כאלו, וכללים שכל ע"פ שיהי' נתאווה מטעם),

וכיו"ב. דוקא, בפועל שבא
וכיו"40) ע"ח כמו קבלה, ספרי בשאר עניניםמשא"כ כמה שמבארים – ב

שכך מפני הוא זה לכל שהיסוד לפרש מבלי – כו' דשכל וגדרים טעמים ע"פ
למעלה. כלל הכרח שאין פשוטה באמונה שפשוט מפני ית', ברצונו עלה
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הזה עולם שבריאת לומר יתכן איך ואםֿכן,
מוכרחת דלמעלה שההנהגה מכריחה אלו בגדרים

עשרה)?! ושהן ספירות (שיש אלו בגדרים להיות

:זה בכל הביאור ונקודת
יכול כל יתברך אפשריתלהיותו הבריאה שכל

ובחר בתכלית. מזה זה שונים רבים באופנים להיות
בלשון הקב"ה), נתאווה - אחר (בסגנון הקב"ה
והנבראים העולם שיהיה עלה יתברך "ברצונו רבותינו,

עתה" שהם באופן בעולם דכל30אשר יתברך "רצונו ,
ל שאפשר והדרגהמה סדר ועלֿפי השכל עלֿפי היות

כו'" השכל עלֿפי .31יהיה

יותר: ובפרטיות

בתורתו גילה הקב"ה עצמו את לצמצם
שכתוב כמו ועד כמראה32וכו' דמות הכסא דמות "ועל

כדמותנו" "בצלמנו האדם את וברא גו'", ועד33אדם ,
לעליון" "אדמה שם על "אדם" .34שנקרא

והחסידות הקבלה ברצונו35ובלשון עלה -
יכול שהיה אף ספירות, עשר של בציור וכו' להתצמצם
אחד או (תשע אחר במספר ספירות אחר, באופן להיות

קץ אין ספירות או כו'), ספירות.36עשר בלי או ,

לצמצם יתברך ברצונו שעלה שיודעים ולאחרי
אדם שציור ברצונו ושעלה ד"אדם", בציור עצמו
לדעת יכולים אזי, (כנ"ל), לזה בדומה יהיה התחתון
ובלשון העליון, אדם על התחתון מאדם ראיה להביא

אלקה" אחזה "מבשרי .37הכתוב

- כו' ודם בשר למלך המשל מובן ועלֿפיֿזה
יתברךלאחרי ברצונו שעלה מהתורה

מלך הנהגת תהיה ושכן מסויים באופן תהיה שהנהגתו
מלכותא כעין דארעא ("מלכותא ודם בשר

שייך38דרקיעא" אזי ,( הקב"ה של הנהגתו
ודם. בשר מלך מהנהגת משל עלֿפי

על וההוכחות לההסברים בנוגע ועלֿדרךֿזה
ההוכחה [כמו: השכל כללי עלֿפי דלמעלה ההנהגה
שיתקיים לעולם אפשר שאי מפני לעולם מנהיג שיש

רגע בכל ההתהוות חידוש על וההוכחה מנהיג, בלי
כח יהיה אלאֿאםֿכן מאין יש יתקיים שלא מפני
- דוגמתם] ענינים בשאר בזה וכיוצא בנפעל, הפועל

לאחרי שבריאתשהם יתברך ברצונו שעלה
הנ"ל וכו' השכל כללי עלֿפי תהיה העולם .39והנהגת

הלשון בדקדוק מרומז זה שכל לומר ואפשר
אמונה "דרך הספר :40בתחלת

העולם "על - הוא הראשונה השאלה ישלשון
" ולא מנהיג", מנהיג".לו לו יש

הלשון: בדיוק וההסברה

" השאלה תשובהעל אין - מנהיג" לו יש
לברוא יתברך שביכלתו אומר השכל ואדרבה, שכלית,

אלא מנהיג, בלא להתקיים שיוכל באופן העולם
  שרצה כיון לעולם, מנהיג שיהיה

דעתה. השכל עלֿפי שיהיה

" היא לאחריוהשאלה כלומר, מנהיג", לו יש
תהיה שהנהגתו יתברך ברצונו שעלה ההקדמה שידענו
גדרי מצד להוכיח נוכל איך להבין יש שכל, עלֿפי

מנהיג. לעולם שיש השכל

שאי הקטן מהעולם נצחת "ראיה - לזה והמענה
שאי הגדול העולם אל מנהיג, בלא להתקיים לו איפשר

מנהיג". בלא להתקיים איפשר

בהספר המובא ז"ל חכמינו לשון דיוק גם וזהו
אמ' בנפש להקב"ה דוד מקלס ממלאה"למה הנפש

הגוף זהאת אין - וכו'" העולם את ממלא הקב"ה
שכן והוכחה ראיה אם, כי כו'"), ("למה והסבר ביאור
שעלה ידענו שכבר מכיון כו'"), כך כו' ("מה הוא
דלמעלה, ודמות בצלם הנפש את לברוא יתברך ברצונו

כנ"ל. אדם, בציור עצמו שצמצם לאחרי

בהקדמתו גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
מהקב"ה הנפש על ראיה יביאו ופעמיםש"פעמים

מהנפש": עליו ראיה יביאו
דלמעלה הענינים לבאר שבא מכיון לכאורה:
יביאו ש"פעמים כאן שייך מה - מהאדם משל עלֿפי

מהקב"ה"?! הנפש על ראי'
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לח.30) ע' תרל"א והחרים ד"ה
קכ.31) ע' תרנ"ח סה"מ
כו.32) א, יחזקאל
כו.33) א, בראשית
של"ה34) ב). (קצג, סל"ג ח"ב חי כל אם מאמר מפאנו) (לרמ"ע עש"מ

ואילך. פי"ז היחוד) (חלק ח"א הקודש עבודת וראה ב. שא, ב. כ, א. ג,
וש"נ.35) בתחלתו. העליון אדם ערך א) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ.36) ואילך. קצב ע' (ג) אוא"ס ערך ג) (כרך שם ראה
רסט"ו.37) אגה"ק וראה כו. יט, איוב
ב.38) קעו, ח"ג רע"א. קצז, ח"א זהר א. נח, ברכות

בין39) התיווך יובן כחותיו,ועפ"ז שלימות (לגלות הבריאה על
ד" להענין וכיו"ב) לברואיו, –להטיב בתחלתו) תרס"ו המשך (ראה "

שלמעלה (תאוה העולם את לברוא שנתאווה שלאחרי בזה, הפירוש די"ל
עי"ז הוא הכח שלימות שגילוי כאלו, וכללים שכל ע"פ שיהי' נתאווה מטעם),

וכיו"ב. דוקא, בפועל שבא
וכיו"40) ע"ח כמו קבלה, ספרי בשאר עניניםמשא"כ כמה שמבארים – ב

שכך מפני הוא זה לכל שהיסוד לפרש מבלי – כו' דשכל וגדרים טעמים ע"פ
למעלה. כלל הכרח שאין פשוטה באמונה שפשוט מפני ית', ברצונו עלה
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לעיל: האמור עלֿפי - בזה והביאור

היא, מהנפש, הקב"ה על ראיה להביא האפשרות
מהקב"ה". הנפש על ראיה יביאו ש"פעמים מפני

באופן הנפש את ברא שהקב"ה מכיון כלומר,
היינו, יתברך, ממנו הנפש על ראיה להביא שאפשר
ובלשונו: דלמעלה, ודמות בצלם היא שהנפש
באה . . האלקות סוד מהאצילות מאצל "אצילות

לכן - במדותיו" וכלולה ורשומה בחותמו ,41חתומה
ובלשונו: יתברך, עליו מהנפש ראיה להביא יכולים
לנו וקויים מהקב"ה הנפש על הראיה שלוקחה "אחר
. . הקב"ה על ממנה ראיה עוד לנו יש . . מציאותה

הגוף את ממלאה אתהנפש ממלא הקב"ה
וכו'". העולם

עוד" ויחכם לחכם ו"תן זה, בכל להאריך .42ויש

דרך" הספר שהדפסת והעיקר, ויהיֿרצון,
תוספת לידי יביאו עתה, בו הלימוד והתחלת אמונה",
שנתבארה כפי התורה, פנימיות בלימוד התעוררות
תורת עלֿידי אנושי לשכל עד והשגה הבנה של באופן
חודש - סגולה בימי בעמדנו ובפרט חב"ד, חסידות
שאז כסלו, וי"ט כסלו, ויו"ד לט' בסמיכות כסלו,
החסידות ללימוד הקשור בכל יתירה נתינתֿכח ישנה

בארוכה. כנ"ל החסידות, בדרכי והנהגה
להדפיס האחרונה בתקופה וכנהוג לזה, ובהמשך
כאן הרי, - סגולה לימי בסמיכות חסידות מאמרי

קונטרס ולימוד הדפסת אודות ולזרז לעורר המקום
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עלֿידי שנאמרו חתונה דרושי

ויצא דש"פ מהמאמר החל תרפ"ט וכל43בשנת ד"ה
צדקת אושעיא א"ר ד"ה כסלו די"ט למאמר עד בניך,

פרזות עלֿדרך שהוא ("פרזונו בישראל תשב44פרזונו
כו'" אדם מרוב זו45ירושלים בשנה יתירה ובהדגשה ,(

שנת -"האהובים רעים תשמח "שמח ושנת46, ,
לבין ש"פיזרן המצב (תמורת גלויות קיבוץ -

ירושלים47האומות" תשב ד"פרזות ומצב למעמד עד ,(
הנה" ישובו גדול "קהל כאשר אדם", .48מרוב

ההוספה שעלֿידי - העיקר והוא - ויהיֿרצון
חוצה, מעינותיך יפוצו החסידות, תורת והפצת בלימוד
שלימות יהיה שאז משיחא, מלכא דא מר אתי קא
וכנסת דהקב"ה הנישואין תשמח", ד"שמח הענין

ישראל49ישראל שכל ד"הקהל", הענין שלימות וכן ,
ה' את ד"ליראה בנקודה ומתכללים מתאחדים

הוא50אלקיכם" בריך וקודשא (אורייתא) "ישראל ,
חד" ממש.51כולא בימינו במהרה ,
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יומתק41) מהקב"ה"ועפ"ז הנפש על ראי' יביאו "פעמים
שזהו מכיון – מהנפש" עליו ראי' יביאו ל"פעמים .

ט.42) ט, משלי

גם43) ולהעיר דהמאמר. ה"כותרת" לשון – לתורה" שי' החתן "קריאת
ויצא. לש"פ דהחתונה השייכות ע"ד – ואילך רה ס"ע אגרות לוי"צ מלקוטי

ח.44) ב, זכרי'
הנ"ל.45) פרזונו צדקת אושעיא א"ר סד"ה
נישואין.46) ברכות נוסח
ב.47) פז, פסחים
ז.48) לא, ירמי'
ספט"ו.49) שמו"ר ראה
יג.50) לא, וילך
א.51) עג, זח"ג ראה

    

הקודש ללשון מתורגם

.‡
     

וקדמה ימה "ופרצת אבינו ליעקב הקב"ה ברכת על
ונגבה" חז"ל1וצפונה השבת2אומרים את המענג "כל :

שנאמר מצרים, בלי נחלה לו וגו'3נותנין ה' על תתענג אז :
כיצחק... ולא כאברהם... לא וגו'. יעקב נחלת והאכלתיך
ונגבה". וצפונה וקדמה ימה ופרצת בו: שכתוב כיעקב אלא

כך,4ידוע אם יש, מדה. כנגד מדה ניתן מצוה ששכר ,
(ללא מצרים" "בלי בבחינת היא שבת מצות במה להבין:

שלכן "נחלה5גבול), הוא שכרה 6?

.
      

  
בברכת מתבטא שבת שמירת ששכר הענין את
עצמו: יעקב אצל מצאנו מצרים") בלי ("נחלה "ופרצת"

אומרים שבת,7חז"ל שמירת בו כתוב שאין "אברהם, :
העולם את שנאמר8ירש בארץ9במידה, התהלך קום :

שבת, שמירת בו שכתוב יעקב, אבל וגו', ולרחבה לארכה
חמה10שנאמר דמדומי עם נכנס - העיר פני את ויחן :

העולם את ירש יום, מבעוד תחומין במידה,8וקבע שלא
הארץ"1שנאמר כעפר זרעך והיה :11.

בו12מפרשים כתוב שאין "אברהם, שבמילים מסבירים
שהוא הוזכר לא שבתורה לכך הכוונה אין שבת" שמירת

כתוב שהרי שבת, מצות "וישמור13שמר אברהם אצל
עלֿכך מבארים וחז"ל עירובי14משמרתי", הלכות "אפילו :

היא, אלו במילים הכוונה אלא - יודע" אברהם היה חצרות
משולבת כללי, באופן שבת שמירת מוזכרת אברהם שאצל
יעקב אצל ואילו מיוחד, בפירוט ולא המצוות, כל בשמירת

שבת. מצות שמר שהוא העובדה בפירוט מצויינת

אצל בתורה מוזכרת שבת שמירת שמצות העובדה מן
נתייחדה שבת שמצות מובן, אברהם, אצל ולא יעקב,

המצוותאצלו שבקיום15משאר המיוחדת החשיבות ומפני ,
"ופרצת". לברכת יעקב זכה עלֿידו, שבת מצות

קשר "ופרצת" לברכת יש כי שאם לומר יש כן
בו שכתוב "יעקב, חז"ל כלשון בכללותה, שבת לשמירת
מצות פרטי שמכל העובדה מן - זאת בכל שבת", שמירת
"קבע הפרט דוקא בתורה מוזכר יעקב, שקיים שבת
של לענין מיוחד קשר זו לברכה שיש ללמוד יש תחומין"

תחומין.

מצות שבקיום המיוחדת החשיבות אחרות: במילים
ענין בקיום במיוחד מתבטאת יעקב, הצטיין שבה שבת,

התחומין.

המיוחדת החשיבות התבססה מה על (א) להבין: יש
זו מצוה קיום פני על יעקב, עלֿידי שבת מצות שבקיום
יעקב, אצל רק המצוה מוזכרת שבזכותה אברהם, עלֿידי
מדוע (ב) "ופרצת"? לברכת יעקב זכה בעקבותיה ואשר

תחומין של בענין דוקא זו חשיבות ?16מתבטאת

.‚
     

שלהלן. הדברים עלֿפי תובן אלו לשאלות התשובה

כסלו י' של - הגאולה בעל האמצעי, אדמו"ר ,17כ"ק
אחד" "אתה במאמרו שבת18מסביר מצות בין ההבדל את

האחרות: למצוות

עלֿידי קיומן אופן בין הבדלים ישנם המצוות בשאר
פשוטים, אנשים עלֿידי קיומן אופן לבין גדולים צדיקים
פעילות - ועשיה" "עבודה באמצעות מתקיימות הן שהרי
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ מעש"ק, ויהי רצון אשר לעת קבלת מכתבי זה יראה גם בעיני בשר הטבת 

בריאות העינים, ובפרט שבטח מהדר ביין לקידוש ולהבדלה הפועל על מאור עיניו של אדם, וכיון שכל דברי 

רז"ל מדוייקים, בודאי אשר גם הביטוי מאור מדוייק הוא; ולכן נראית ההוספה במאור שבתורה הנקראת 

אדם וכמ"ש זאת התורה אדם, זאת אומרת בלימוד פנימיות התורה, ואף שבודאי יש לכ' שיעורים בזה, 

לא נצרכה אלא העדפה, וע"ד דברי רבנו הזקן באגרת הקדש סוף סימן ז'.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.



לט

    

הקודש ללשון מתורגם

.‡
     

וקדמה ימה "ופרצת אבינו ליעקב הקב"ה ברכת על
ונגבה" חז"ל1וצפונה השבת2אומרים את המענג "כל :

שנאמר מצרים, בלי נחלה לו וגו'3נותנין ה' על תתענג אז :
כיצחק... ולא כאברהם... לא וגו'. יעקב נחלת והאכלתיך
ונגבה". וצפונה וקדמה ימה ופרצת בו: שכתוב כיעקב אלא

כך,4ידוע אם יש, מדה. כנגד מדה ניתן מצוה ששכר ,
(ללא מצרים" "בלי בבחינת היא שבת מצות במה להבין:

שלכן "נחלה5גבול), הוא שכרה 6?

.
      

  
בברכת מתבטא שבת שמירת ששכר הענין את
עצמו: יעקב אצל מצאנו מצרים") בלי ("נחלה "ופרצת"

אומרים שבת,7חז"ל שמירת בו כתוב שאין "אברהם, :
העולם את שנאמר8ירש בארץ9במידה, התהלך קום :

שבת, שמירת בו שכתוב יעקב, אבל וגו', ולרחבה לארכה
חמה10שנאמר דמדומי עם נכנס - העיר פני את ויחן :

העולם את ירש יום, מבעוד תחומין במידה,8וקבע שלא
הארץ"1שנאמר כעפר זרעך והיה :11.

בו12מפרשים כתוב שאין "אברהם, שבמילים מסבירים
שהוא הוזכר לא שבתורה לכך הכוונה אין שבת" שמירת

כתוב שהרי שבת, מצות "וישמור13שמר אברהם אצל
עלֿכך מבארים וחז"ל עירובי14משמרתי", הלכות "אפילו :

היא, אלו במילים הכוונה אלא - יודע" אברהם היה חצרות
משולבת כללי, באופן שבת שמירת מוזכרת אברהם שאצל
יעקב אצל ואילו מיוחד, בפירוט ולא המצוות, כל בשמירת

שבת. מצות שמר שהוא העובדה בפירוט מצויינת

אצל בתורה מוזכרת שבת שמירת שמצות העובדה מן
נתייחדה שבת שמצות מובן, אברהם, אצל ולא יעקב,

המצוותאצלו שבקיום15משאר המיוחדת החשיבות ומפני ,
"ופרצת". לברכת יעקב זכה עלֿידו, שבת מצות

קשר "ופרצת" לברכת יש כי שאם לומר יש כן
בו שכתוב "יעקב, חז"ל כלשון בכללותה, שבת לשמירת
מצות פרטי שמכל העובדה מן - זאת בכל שבת", שמירת
"קבע הפרט דוקא בתורה מוזכר יעקב, שקיים שבת
של לענין מיוחד קשר זו לברכה שיש ללמוד יש תחומין"

תחומין.

מצות שבקיום המיוחדת החשיבות אחרות: במילים
ענין בקיום במיוחד מתבטאת יעקב, הצטיין שבה שבת,

התחומין.

המיוחדת החשיבות התבססה מה על (א) להבין: יש
זו מצוה קיום פני על יעקב, עלֿידי שבת מצות שבקיום
יעקב, אצל רק המצוה מוזכרת שבזכותה אברהם, עלֿידי
מדוע (ב) "ופרצת"? לברכת יעקב זכה בעקבותיה ואשר

תחומין של בענין דוקא זו חשיבות ?16מתבטאת

.‚
     

שלהלן. הדברים עלֿפי תובן אלו לשאלות התשובה

כסלו י' של - הגאולה בעל האמצעי, אדמו"ר ,17כ"ק
אחד" "אתה במאמרו שבת18מסביר מצות בין ההבדל את

האחרות: למצוות

עלֿידי קיומן אופן בין הבדלים ישנם המצוות בשאר
פשוטים, אנשים עלֿידי קיומן אופן לבין גדולים צדיקים
פעילות - ועשיה" "עבודה באמצעות מתקיימות הן שהרי

חיובית.
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מ  

מתקיימת למשל, הראש, ועל הלב כנגד תפילין הנחת
לבם שהרי יותר, נעלה באופן גדולים צדיקים עלֿידי
שלא ביותר, נעלים שבראשם, השכל) (כוחות ו"המוחין"

המצוות. בשאר וכך פשוטים. לאנשים בדומה

מנוחה על שבת שמירת מצות מבוססת זאת לעומת
וב"שלילה"ו אחד19מעשיה, יהודי בין הבדל אין זו

ממלאכה שובתים פשוטים אנשים אמנם, למשנהו.
שביתה היא המשכן מלאכת עושי שביתת ואילו פשוטה,

החול ימות של ה"בירורים" מעבודת זה20גם הבדל אך ,
השביתה בעצם ואילו שובתים, שמהן במלאכות רק הוא

ממש" שוין .21"הכל

בשלימות, והמנוחה השביתה את מקיים יהודי וכאשר
עשויה" מלאכתו כל כאלו "בעיניו נחשב ו"משום22שהרי ,

ש"אין הרי - בעסקיו" כלל "מהרהר הוא אין שבת" 23עונג

מזה" גדול עונג .24לך

.„
‰  ‰  

מסביר האמצעי שויון25אדמו"ר קיים שבת שבמצות ,
הוא בשבת המצוה שעיקר מפני היהודים, כל בין ואחידות
שלמעלה יחידה בבחינת בעצמותה הנפש "במנוחת

ולב". במוח הגילוי מבחינת

ב"עצם קשורה שבת שמצות הוא, הדברים פירוש
חמש בנפש (קיימות שבנפש. "יחידה" בדרגת הנפש",
נשמה, רוח, נפש, למעלה: ממטה והן, דרגותֿבחינות,
ביותר העליונה הדרגה שהיא "יחידה", בחינת יחידה. חיה,
- הנפש" "עצם היא האלוקי מקורה אל ביותר והקרובה

וכי שינויים), ללא בעצמיותה איןהנפש הוא, שכך וון
בבחינת שהרי לרעהו, יהודי בין זה, בענין הבדלים,
ועד שבגדולים הגדול מן היהודים, כל שוים "יחידה"

שבפשוטים. לפשוט

עלֿידינו הנאמר את האמצעי אדמו"ר מבאר זה לפי
ועל מנוחתם, היא מאתך "כי שבת: של מנחה בתפילת

שמך": את יקדישו מנוחתם

ומהותו מעצמיותו - ממש" "מאתך היא שבת מנוחת
ממש הקב"ה קשורה26של בניֿישראל אצל גם ולכן ,

"ועל "יחידה". בבחינת - ממש הנפש" ב"עצם המנוחה
ה' קידוש על נפש מסירות - שמך" את יקדישו 27מנוחתם

מסירות כי היהודים, כל אצל ובשויון בשלימות קיימת
ולכן שבנפש. ה"יחידה" מן נובעת ה' קידוש על הנפש
וגם שבת מנוחת גם שהרי - יקדישו..." מנוחתם "ועל

שבנפש. ב"יחידה" קשורים ה' קידוש

.‰
„‰  „    ‰„
אצל שבנפש ה"יחידה" שלימה לעיל, שצויין כפי

נפשו כוחות מצויים שבו במצב להתחשב בלא יהודי,
שה"יחידה" מפני וזאת שלו), השונים הרוחניים (הכוחות
של מדרגה נעלית היא מכוחותֿהאדם, לחלוטין מרוממת

"גילוי".

הכוחות מן גם גבוהה שבנפש ה"יחידה" כלומר,
הנפש שבכוחות הנעלים (שהם הנשמה של ה"מקיפים"
העונג כוחות כגון: כביכול, מבחוץ, אותה ומקיפים
האדם על יחסית השפעה ישנה להם גם שהרי ,28והרצון),

בחסידות מוסבר חז"ל29וכך לא30מאמר דאינהו "אע"ג :
ראה), מזלם ראו, לא שהם (=למרות חזי" מזלייהו חזו,
של ה"מקיפים" הכוחות שהיא שבנשמה, "מזל" שמדרגת
האדם, אצל תשובה הרהורי ומתעוררים נובעים הנשמה,

מצדו. הכנות ללא גם

מכך לגמרי נעלית שבנפש ה"יחידה" דרגת ואילו
שנראה כך, כדי עד האדם, על גלויה השפעה לה שתהיה

לאדם. קשר כל לה אין כאילו הדבר
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(19- תעשה* לא מצות בכל דה"ז להקשות אין
האיסור תוכנה - אחרים אלקים לך יהי' דלא ל"ת לדוגמא, כי, - ואינו
ע"ז, דעשיית האיסור בא מזה וכתוצאה כו') ודעת לאמונה (דשייך דע"ז

כו', ע"ז והשבתת וכו' השתחוואה
שלימה", ("ומנוחה הציווי תוכן זהו - דשבת ומנוחה השביתה משא"כ
גו' מלאכה כל תעשה לא יֿיא): כ, (יתרו וכמש"נ מלאכה") מ"כל - שביתה

השביעי. ביום וינח גו' כי
כו'.20) וברוחניות בגשמיות אסור ובורר שם: אחד אתה ד"ה ראה
יא).21) ע' ריש שם אדהאמ"צ (מאמרי 9 ע' ריש שם עיין
מאגה"ת22) המקור שהביא שם בב"י וראה סכ"א. סש"ו אדה"ז שו"ע

ובטח השקט שלום מנוחת בתפלה אומרים אנו וכן שם: ובאגה"ת יונה לר'
במאמרו. האמצעי אדמו"ר קאי שבזה - בה רוצה שאתה שלימה מנוחה

(רפ"א)).23) סר"פ (מסמ"ק מהטור שם שו"ע

דשבת:24) ומנוחה השביתה מצד בא דשבת דהעונג איך באריכות ראה
ועוד. ואילך. תקמג ע' תרס"ו המשך ואילך. ג קצט, ואילך. א קעד, סידור

ואילך.25) י) ס"ע שם אדהאמ"צ (מאמרי 8 ס"ע
רוצה26) שאתה שלימה "מנוחה בפי' (לפנ"ז) שם אחד אתה ד"ה וראה

(ר, ובסידור כו'". בה רוצה מעצמותו שאתה דכולא שלימותא "בחי' - בה"
כו'. הפשוט התענוג בעצמות שאתה פי' רע"ב)

יקדישו27) באמרו ק"ה על למס"נ דיכוון וכו': האריז"ל בסי' אתבפע"ח,
שמך.

לך28) תו"ח יאֿיב). ע' שם אדהאמ"צ (מאמרי 9 ע' שם אחד אתה ד"ה
עת"ר. תקעו סד"ה פכ"א. פי"ח. פ"ד. הציצית שער אמ"ב ואילך. סע"ג צה,

ד. לו, תצא לקו"ת רע"ב. נה, תו"א וראה שם. התרומה וזאת ד"ה
מקומות29) ד. עא, האזינו שם. תצא ואילך. א טז, במדבר לקו"ת

ועוד. הקודמת. שבהערה

                      

  

שבנפש "יחידה" שלבחינת ברור דלעיל ההסבר לפי
הגוף. בכלי השראה אין

שע "במקיפים" אפילו שורה היא אין מזאת: לויתרה
ובית לבוש כגון לכוחות31האדם, השראה ישנה שבהם ,

קשר להם שיש כיוון וזאת הנשמה, של ה"מקיפים"
"יחידה", של השראה בהם תתכן ולא לאדם, והתייחסות

נבדלת האדםשהיא .32מן

"מקיף שהוא "לבוש", בדרגת רק לא הדבר הוא [כן
למידתו, ומותאמים האדם את סובבים הלבושים כי קרוב",
למרות אך רחוק", "מקיף שהוא "בית", בדרגת גם אלא

אליו] קשר לו יש האדם מן ריחוקו

לפי שבנפש, ה"יחידה" של ההשראה של מקומה
במאמר של33המוסבר בסביבתו דווקא הוא לעיל, שהוזכר

אין אשר הריחוק בתכלית "הרחוקים אמותיו בד' האדם,
לשרות שבנפש ה"יחידה" יכולה ולכן - ממנו" יותר ריחוק

שם.

להלכה הסיבה השבת,34זוהי ביום אמות" "ד' של
חז"ל עלֿידי הפסוק35הנלדמת אל36מן תחתיו איש "שבו

מתגלה בשבת שהרי - השביעי" ביום ממקומו איש יצא
האדם של אמותיו בד' השורה ה"יחידה" .37בחינת

.Â
 Â ÈÁÈ ˙ÈÁ ÈÂÈ ˙ ˙ÈÓ

È
לבין "ופרצת" ברכת בין הקשר מובן האמור כל עלֿפי

"נחלה היא "ופרצת" שבת. מצות הנובעת ,"
ללא הקב"ה, של ועצמיותו הגבלות.ממהותו

שעליה שבת, שמירת באמצעות לאדם ניתן זה שכר
ממש" "מאתך - מנוחתם" היא "מאתך אומרים .38אנו

שמירת על יעקב של שבת בשמירת שיש המעלה וזו
אברהם: של שבת

היתרון בהבלטת היה לא המיוחד שענינו אברהם, אצל
בחינת גילוי והיינו המצוות, שאר עלֿפני שבת שבשמירת
כלל קיום בתוך השבת שמירת את התורה כוללת "יחידה",

התורה.

יעקב אצל "עולה39רק הוא שדוקא האמצעי", "קו -
עצמית40בפנימיות התבטלות היתה שאצלו - הכתר"
ולכן41מוחלטת "יחידה", בחינת של השפעה קיימת היתה ,
זרעך42נאמר "והיה - "ופרצת" לברכת כהקדמה יעקב, אצל
המוחלטת ההתבטלות את מסמל ו"עפר" .43הארץ",

.Ê
ÔÈ Â Â ÈÁÈ ˙ÈÁ ˙

ÔÈÓÂÁ˙
פרטי מכל יעקב, אצל נזכר מדוע יובן לעיל האמור לפי

תחומין: ענין דוקא שבת, מצות

הוא שהרי אמותיו, לד' דומה האדם של "תחומו"
נלמד התחומין ענין ואכן אדם, של הפסוק44"מקומו" מן

איש יצא "יחידה""אל בחינת שלגילוי מובן לכן ."
לתחומין. קשר יש

בד' קיימת "יחידה" בחינת שהשראת כשם כלומר,
באופן השראתה קיימת לומר, יש כך, אדם, של אמותיו

האדם של הכללי ב"מקום" גם בתחומו.45דומה -

שבת במצות מתבטא ה"יחידה" שענין למרות לפיכך,
שבהם תחומין, של לענין מיוחד קשר לו יש בכללותה,

"יחידה". בחינת של ההשראה קיימת
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רע"א.30) צד, סנהדרין א. ג, מגילה
(בשינויים31) ואילך ד צח, ברכה לקו"ת - שיר מזמור ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. ד יט, התפלה שער סידור ואילך). עט ע' הר"פ הנחות בסה"מ -
שם.32) אחד אתה ד"ה הקודמת. שבהערה מקומות ראה
בשלח33) תו"ח פכ"א. הציצית שער פמ"בֿמג*. הק"ש שער אמ"ב שם.

טעם דזהו ס"כ, החסידות תורת של ענינה קונט' וראה ואילך. ב' שם א. רנה,
עיי"ש. מדעתו, שלא גם לו קונות אדם של אמות דד' הדין

שער34) אמ"ב יב). ע' שם אדהאמ"צ (מאמרי 10 ע' אחד אתה ד"ה
שם. הק"ש
טז,35) בשלח מכילתא ה"א. פ"ד שם ירושלמי א. נא, א. מח, עירובין

לתחום. חוץ אמות ד' לענין - שם פרש"י כט.
נלמד ברה"ר אמות ד' טלטול שגם - שם לבשלח ורא"ם פס"ז בתיב"ע,

משם.
שם.36) בשלח
אלא37) בשבת לאדם דאין - לב) טו, (שלח זוטא בספרי מהקס"ד להעיר

התחום). בתוך (גם לחוד אמות ד'
(38.5 שבהערה מחדא"ג ולהעיר ב. קצא, ויצא אוה"ת גם ראה
דוקא,39) ליעקב שייך כו'" שלימה ד"מנוחה ,26 שבהערה סידור ראה

מצרים. בלי נחלה בחי'

והאכלתיך בי' דכתיב דשבת שלישית לסעודה שייך דזה שם, סידור וראה
התענוג "עצמות הוא שלישית דסעודה העונג כי - ב) פח (זח"ב יעקב נחלת
שהוא תקמה) (ר"ע תרס"ו ובהמשך דיעקב. מצרים" בלי "נחלה בחי' הפשוט",
כו' סוכ"ע מבחי' גם שלמעלה א"ס עצמות בחי' ממש.. התענוג "עצמות

דשחרית)". (סעודה
ח"א).40) תער"ב (בהמשך תרע"ג בשלום פדה ד"ה ב. סה, נח תו"ח
ועוד.

נחלה41) של דהשייכות מבואר ואילך) (פ"א תש"ט המרחם כל ובד"ה
עיי"ש. הרחמים, מדת - יעקב של מדתו מצד הוא ליעקב מצרים בלי

אוה"ת42) ראה כו'. הארץ בעפר נתברך ויעקב יב: פ"ב, במדב"ר ראה
תתקכו. תתקיח. ע' בלק

כו'.43) לכל דיש עשוי עפר מה ה): (פס"ט, עה"פ ב"ר ראה
פרש"י44) יג. כא, ומשפטים שם מכילתא שם. ירושלמי א. נא, עירובין

שם. בשלח ותיב"ע
לפי45) הוא בד"א יחידה שגילוי שם, רע"א) (רנה, ותו"ח אמ"ב ראה

בפמ"ב) לפנ"ז משא"כ - (פמ"ג שם שבאמ"ב ולהעיר האדם. של מקומו שהן
איש יצא "אל הכתוב מובא שם, אחד אתה בד"ה וכן ב), (שם, ותו"ח

אמות). ד' (ולא תחומין נלמד שממנו ממקומו"
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לפי שבנפש, ה"יחידה" של ההשראה של מקומה
במאמר של33המוסבר בסביבתו דווקא הוא לעיל, שהוזכר

אין אשר הריחוק בתכלית "הרחוקים אמותיו בד' האדם,
לשרות שבנפש ה"יחידה" יכולה ולכן - ממנו" יותר ריחוק

שם.

להלכה הסיבה השבת,34זוהי ביום אמות" "ד' של
חז"ל עלֿידי הפסוק35הנלדמת אל36מן תחתיו איש "שבו

מתגלה בשבת שהרי - השביעי" ביום ממקומו איש יצא
האדם של אמותיו בד' השורה ה"יחידה" .37בחינת
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È
לבין "ופרצת" ברכת בין הקשר מובן האמור כל עלֿפי

"נחלה היא "ופרצת" שבת. מצות הנובעת ,"
ללא הקב"ה, של ועצמיותו הגבלות.ממהותו

שעליה שבת, שמירת באמצעות לאדם ניתן זה שכר
ממש" "מאתך - מנוחתם" היא "מאתך אומרים .38אנו

שמירת על יעקב של שבת בשמירת שיש המעלה וזו
אברהם: של שבת

היתרון בהבלטת היה לא המיוחד שענינו אברהם, אצל
בחינת גילוי והיינו המצוות, שאר עלֿפני שבת שבשמירת
כלל קיום בתוך השבת שמירת את התורה כוללת "יחידה",

התורה.

יעקב אצל "עולה39רק הוא שדוקא האמצעי", "קו -
עצמית40בפנימיות התבטלות היתה שאצלו - הכתר"
ולכן41מוחלטת "יחידה", בחינת של השפעה קיימת היתה ,
זרעך42נאמר "והיה - "ופרצת" לברכת כהקדמה יעקב, אצל
המוחלטת ההתבטלות את מסמל ו"עפר" .43הארץ",
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תחומין: ענין דוקא שבת, מצות

הוא שהרי אמותיו, לד' דומה האדם של "תחומו"
נלמד התחומין ענין ואכן אדם, של הפסוק44"מקומו" מן

איש יצא "יחידה""אל בחינת שלגילוי מובן לכן ."
לתחומין. קשר יש

בד' קיימת "יחידה" בחינת שהשראת כשם כלומר,
באופן השראתה קיימת לומר, יש כך, אדם, של אמותיו

האדם של הכללי ב"מקום" גם בתחומו.45דומה -

שבת במצות מתבטא ה"יחידה" שענין למרות לפיכך,
שבהם תחומין, של לענין מיוחד קשר לו יש בכללותה,
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בשלח33) תו"ח פכ"א. הציצית שער פמ"בֿמג*. הק"ש שער אמ"ב שם.

טעם דזהו ס"כ, החסידות תורת של ענינה קונט' וראה ואילך. ב' שם א. רנה,
עיי"ש. מדעתו, שלא גם לו קונות אדם של אמות דד' הדין

שער34) אמ"ב יב). ע' שם אדהאמ"צ (מאמרי 10 ע' אחד אתה ד"ה
שם. הק"ש
טז,35) בשלח מכילתא ה"א. פ"ד שם ירושלמי א. נא, א. מח, עירובין

לתחום. חוץ אמות ד' לענין - שם פרש"י כט.
נלמד ברה"ר אמות ד' טלטול שגם - שם לבשלח ורא"ם פס"ז בתיב"ע,

משם.
שם.36) בשלח
אלא37) בשבת לאדם דאין - לב) טו, (שלח זוטא בספרי מהקס"ד להעיר

התחום). בתוך (גם לחוד אמות ד'
(38.5 שבהערה מחדא"ג ולהעיר ב. קצא, ויצא אוה"ת גם ראה
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דשחרית)". (סעודה
ח"א).40) תער"ב (בהמשך תרע"ג בשלום פדה ד"ה ב. סה, נח תו"ח
ועוד.

נחלה41) של דהשייכות מבואר ואילך) (פ"א תש"ט המרחם כל ובד"ה
עיי"ש. הרחמים, מדת - יעקב של מדתו מצד הוא ליעקב מצרים בלי

אוה"ת42) ראה כו'. הארץ בעפר נתברך ויעקב יב: פ"ב, במדב"ר ראה
תתקכו. תתקיח. ע' בלק

כו'.43) לכל דיש עשוי עפר מה ה): (פס"ט, עה"פ ב"ר ראה
פרש"י44) יג. כא, ומשפטים שם מכילתא שם. ירושלמי א. נא, עירובין

שם. בשלח ותיב"ע
לפי45) הוא בד"א יחידה שגילוי שם, רע"א) (רנה, ותו"ח אמ"ב ראה

בפמ"ב) לפנ"ז משא"כ - (פמ"ג שם שבאמ"ב ולהעיר האדם. של מקומו שהן
איש יצא "אל הכתוב מובא שם, אחד אתה בד"ה וכן ב), (שם, ותו"ח

אמות). ד' (ולא תחומין נלמד שממנו ממקומו"

                        



מב

חג הסוכות - פסוקים

קרוב ה' לנשברי לב, ואת דכאי רוח יושיע1.

קרוב  הקב"ה  שאז  הסוכות,  בחג   — ה'  קרוב 
לישראל, כי סוכה היא בחינת וימינו תחבקני2.

ימי  בעשרת  לב  נשברי  שהיו  למי   — לב  לנשברי 
תשובה.

)גם יש לפרש,
קרוב ה' לנשברי לב — בעשרת ימי תשובה, עליהם 

כתיב3 קראוהו בהיותו קרוב(.
בהושענא רבה, הושענא   — יושיע  רוח  ואת דכאי 

לשון ישועה.
)הערות לזהר ב עמ' סח(

תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו4.

בכסה, בחדש שיש בו חג הסוכות5.
מבכס"ה של ראש השנה נעשה בסכ"ה בחג הסוכות. 
וכידוע6, שממאה קולות השופר, שהם ס' תקיעות, כ' 

שברים, וכ' תרועות, נעשה סכ"ך הסוכה.
וכן דפנות הסוכה, הרי מן הדין די בשתי דפנות ודופן 
אחת טפח7, ושתי פעמים דופ"ן עם טפ"ח — גימטריא 
שמאל"ו. הרי שדפנות הסוכה נמשכות משמאלו תחת 

לראשי8 של ראש השנה.
ומצות שופר היא השמיעה, כנוסח הברכה לשמוע 
קול שופר — וסוכה פירושה שמיעה, כמו הסכת ושמע 

ישראל9.
 — ובראש השנה הוא בנין המלכות, עמק המלך10 

והוא הנקרא עמק סוכות11.
שופר באתב"ש — הוא בפו"ג, גימטריא סוכ"ה.

1( תהלים לד, יט.
2( שיר השירים ח, ג.

3( ישעיה נה, ו.
4( תהלים פא, ד.

5( ילקוט.
6( ראה פרי עץ חיים שער הסוכות בסופו )סכ"ך גימטריא מאה(.

7( סוכה ו, ב.
8( שיר השירים ח, ג. וראה לקוטי תורה דרושים לסוכות פא, ב.

9( תבוא כז, ט.
10( לך לך יד, יז.

11( בראשית רבה פמ"ב, ה.

בו  תוקעים  כי  השנה,  מראש  נמשך  האתרוג  וגם 
בשופר, שפירושו שופרא ויופי, ואומרים בו בהדר גאון 

עוזך12 — ומזה נעשה האתרוג, שהוא פרי עץ הדר.
)ליקוטים ואגרות עמ' מג, עמ' רא, עמ' שפד, הערות לזהר ב 
עמ' תכז(

מי ימלל גבורות ה', ישמיע כל תהלתו13.

הדינים  ומקור  שרש  בינה,  פנימיות  היינו   — מי 
והגבורות, כמו שכתוב14 אני בינה לי גבורה.

ימלל גבורות ה' — פנימיות בינה ממללת ומרככת 
ימי  בעשרת  התשובה  ידי  על  והוא  הגבורות.  את 

תשובה, שמעלה את הגבורות לשרשן וממתיקן.
ישמיע כל תהלתו — תהלה היא חסד, והיינו המתקת 

הגבורות על ידי החסדים של חג הסוכות.
ובפרטיות,

דבינה15,  דחסד  מקיפים  שהיא  הסוכה,   — ישמיע 
כמו  שמיעה,  פירושה  וסוכה  בבינה16.  היא  ושמיעה 

הסכת ושמע ישראל17.
כל — הלולב, שהוא יסוד, הנקרא כל, כי כל בשמים 
ערבות,  לשתי  רומזת  כ"ף  האות  כי  ומיניו,  ובארץ18, 

והאות למ"ד רומזת לשלשה הדסים.
וכמו  במלכות19,  היא  תהלה  האתרוג.   — תהלתו 
שמהללים את הכלה, מלכות, שהיא נאה וחסודה20, כך 
הכל מהללים את האתרוג, מלכות, כי הוא פרי עץ הדר 

שיש בו גם טעם וגם ריח21.
)הערות לזהר א עמ' רו(

12( תפלת שמונה עשרה של ראש השנה.
13( תהלים קו, ב.

14 משלי ח, יד.
15( זח"ג רנה, ב.

16( זח"ג קלח, ב.
17( תבוא כז, ט.

18( דברי הימים א כט, יא.
19( מאורי אור מערכת תהלה. ועיין לקוטי תורה שיר השירים ב, ג.

20( כתובות טז, ב.
21( ויקרא רבה פ"ל, יב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק               
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קי יצח••••וצא יני נ נת רעת ביל יי ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
בי ל תר ניה יה אלמי אל ו הל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאביו
הרא ניל חזר מרמ "ו בר י ו "ורא ....כתיב: ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

הזיר••••וצא ולה "חרנה יב לו" אא לכב צרי היה לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ר עה ה מ יצ ציאת ימ אא יציאתזמ ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

נה מ יצא רה הא זיו הא ה הא יר יהֲִִִִֶַַָָָָָָָָָָ
וכ רה נה זיו נה א)ה האמר(רות "ה מ "וצא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָ

ורת חה....נמי לללכת••••ו החיי....לחריצא או ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
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ק ו••••מ איזה התב הזיר לא אא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

: אמר הרה הר הא אחר מ כב)הזר "ורא(לעיל ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
"מרח האת....ו••••מ(:ט"ז יריח"(יהושע (ש"ע ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ריט) תינור "ת כז)"ע מ:(ברכות ה ירמיהל) ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
י"ז) ע התב"ואל וה רבית ת יב  נולמ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

האר ל צה לל לתו תב רולא ר מ ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
הה י(צא חולי)....ה המ••••יא "ובא לכב ל היה ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

א תא החה ל ה ממע "מה "יבא " לְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹו
 לי י נתע....יוא מרזב••••ו מי א ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

לרא זביב  ז מריבת התחיל תרע חת מני רא ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹ

אמרת: ייחזאת לי אמרת: וזאת רא את יצ ייח לי ְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
את "וח אמר: וזה אחת אב הא ר ה א ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמ

מראתיו"  אר א....האבהה ק ו••••טמע ל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
כב לא בר בית  ני "י אבל כב מ תאְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

רה ע היה ילה....החיי או ְֵֶַַַָָָָ
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יוי לי••••הח ליעמלאכי ירי  ואחר ְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹֹ

ילר לו לאר חצה צאיי אי אר המלאכי ויר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
תלל לאר החיי....חצה או ְֶַָָָ
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ליו ••••מריצחקו....ל מצינ••••אלהי א י ל א ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

לכב יהח ייה ל מ הא ר ה ח ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרא
אמר: מ ניל טו)אלהי א(איוב "יאמי לא יו ה" ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ת הא והרי ית וכלא יניו ה לי יצח ל מ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיח
מ  הרע ליה....(תנחומא)ויצר ••••(ש חולי)ה ל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּבאראי יעקב ְְֲִֵַַָֹּונפק

לחרן: ואזל ְְֲַַַָָָדׁשבע

ּתּמןיא ּובת ּבאתרא ְְֲַַַַָָָוערע

ּונסיב ׁשמׁשא על ְְֲִִֵַָארי

וׁשּוי אתרא ְְְִֵֵַַַָמאבני

ּבאתרא ּוׁשכיב ְְְִִִַָָאּסדֹוהי

ַההּוא:

נעיץיב סלמא והא ְְֲִַַָָָֻוחלם

עד מטי וריׁשּה ְְְֵֵֵַַָָּבארעא

מלאכּיא והא ׁשמּיא ְְְֵַַַָָָָצית

ּבּה: ונחתין סלקין ְְְֲִִֵַָָָדיי

מעּתדיג דיי יקרא ְְְְַַַָָָָוהא

יי אנא ואמר ְֲֲִִַַָָָעּלוֹוהי

אבּו ּדאברהם ְְֱֵַָָָָאלהּה

ּדי ארעא ּדיצחק ְְְִִֵֵַָָָואלהּה

אּתנּנּה ל עלּה ׁשרי ְְֲִֵֶַַַָָאּת

:ְְִָולבני

      
B‚Â'.י) ˜Ú ‡iÂּבהֹודעת הסּפיק ׁשּלא טעם «≈≈«¬…¿ְְִִֶַַַָֹ

ז') (ּפסּוק ּדכתיב הּקֹודמת ּבּפרׁשה ְֲִִִֶֶַַָָָָָהליכתֹו
ּפגע אׁשר להֹודיע וגֹו', וּיל וגֹו' יעקב ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹוּיׁשמע

ׁשה ּולצד חפצֹו, למחֹוז הּגיעֹו קדם פסיקּבּדר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַֹ
לדעת צרי אּלא וגֹו'. וּיצא לֹומר חזר ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבענין

לֹומר הצר ׁשּפגיעתֹולּמה ּגם ּומה וגֹו'. וּיל ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻ
לֹו היה ולא לחרן הּגיעֹו קדם היתה ְְְִֶַַָָָָָָָֹֹּבּמקֹום
ולא חרנה אמר לּמה עֹוד המאחר. ְְְְִַַַָָָָָָָֹֻלהקּדים
פס"ח) (ב"ר ז"ל ׁשאמרּו והגם לחרן, ְְֲֶַַַָָָָאמר
ּדבר על הּכתּוב יכּון זה ּכל עם וכּו', ּתבה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

לפעמים: ְְִִַָּבׁשּנֹותֹו
ÔÎ‡על ּׁשעבר מה ּכל לסּדר ּתכּון הּתֹורה »≈ְְֵֵֶַַַַַַָָָ

וּיצא לּדבר ּתחּלה וזה צאתֹו. מעת ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹיעקב
ולא יציאה אּלא עׂשה לא ּפרּוׁש וגֹו' ְְְֲִֵֶַָָָָֹֹֹיעקב
והּוא חרנה, הּוא וההֹול ּברגליו, ללכת ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֻהצר
ׁשהל הּוא חרנה ּפרּוׁש חרנה וּיל ְֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹומרֹו

יעקב: ּפני להקּביל ְְְְֲִִֵַַֹמּמקֹומֹו
„BÚׁשבע מּבאר יעקב ּכׁשּיצא ּכי להֹודיע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹירמז

וּיל אֹומרֹו והּוא עׂשו, ׁשל חרֹונֹו הל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָּתכף
אליפז עׂשו ׁשּׁשלח ז"ל ּולדבריהם ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָחרנה.
לרמז חרנה וּיל ּבאֹומרֹו ירצה וכּו', ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹאחריו
לזה ּכי ואּולי ּבחרֹון. אחריו אליפז הליכת ְֱֲֲֲִִִֶַַַַַָָָעל
עצמֹו ראה ּכי לרמז ּבּמקֹום וּיפּגע לּדבר ְְְִִִַַַַַַָָָָָָֹסמ

לתפּלה: והצר ְְְְִִַַַָֻּבצער
ÌB˜na.יא) ÚbÙiÂׁשּפגע מקרא ׁשל ּפׁשטֹו «ƒ¿««»ְְִֶֶַָָָ

ׁשּתמצא ּוכמֹו יּׁשּוב. ׁשל אחד ְְְִִֶֶֶָָָּבמקֹום
לּוז ואּולם ּדכתיב לבּסֹוף הּכתּוב אמר ְְְִִֶֶַַַָָָֹׁשּגמר
ּבעיר ׁשם וּילן היתה עיר ּכי הרי העיר ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשם

ואֹומרֹו ׁשּזּולתההיא. לֹומר הּׁשמׁש בא ּכי ְְִִֶֶֶַַַַָ
ּבמצות חפצֹו למחֹוז להּגיע הּוא הֹול היה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָזה
ּבּמקֹום ּפרׁשּו פס"ח) (ב"ר ורז"ל ואּמֹו, ְְְִִֵַַַָָאביו

כ"ב) (לעיל ּדכתיב הּמֹורּיה הר וּיראהּידּוע ְְְִִִֵַַַַַַָָ
הה"א, ּבנקּדת ּדרׁש ּדר וזה וגֹו', הּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻאת
ואין אצלנּו, וכמסּורים ּככתּובים ז"ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶודבריהם
הר ׁשּנעקר רּׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו לדברנּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָסתירה
המקּדׁש: מקֹום זה הּוא ּכי לׁשם, ּובא ְְִִֶַַָָָָָֻהּמֹורּיה

iÂ.ההּוא וּיחלםּבּמקֹום לֹומר זה הֹודיע «ƒ¿«ֲִֶַַַַַַָֹ
ואמר לאוגֹו', ּכי ההּוא, ּבּמקֹום ְְִַַַָָֹ

לצד אּלא לחלֹום הּסֹובב ּדבר היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּׁשכיבה
ׁשאמר ּכמֹו מקּדׁש מקֹום היה ּכי ההּוא ְְִֶַַַָָָָָָֻהּמקֹום

ְַלבּסֹוף:
„BÚּדר על ּבּמקֹום וּיׁשּכב ּבאֹומרֹו ְְְְִִֶֶַַַַָֹירמז

הארץ ׁשּקּפל צ"א:) (חּלין ז"ל ְִִֵֶֶָָָֻאֹומרם
ּפרּוׁש ההּוא ּבּמקֹום וּיׁשּכב אמר לזה ְְִֵֶַַַַַַָָָָּתחּתיו,
ׁשכב אּתה אׁשר (י"ג) ּכאֹומרֹו ּבֹו ׁשכב ְְֲֵֶַַָָֹֻּכּלֹו

ֶָָעליה:
B‚Â'.יב) ‰p‰Â ÌÏÁiÂאֹומרֹו להיֹותטעם והּנה. ««¬…¿ƒ≈¿ְְְִִֵַַ

ּכי הּצדק ּבבחינת מחלט החלֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשאין
ּבהם יהיה ּפנים ּכל ׁשעל ּגם הם, ׁשוא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָחלֹומֹות
והּנה אמר לזה הּׁשעמּום, ּבמראה הם ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתבן
אּלא ודמיֹונֹות ׁשעמּום ּבלא הּדברים ּכי ְְְְְִִִִֵֶַָָֹּפרּוׁש
ואין יאיר, ּכּיֹום ּומבאר אצלֹו נגלה ּדבר ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּכל
ואינֹו ּדבר ׁשרֹואה החלֹומֹות לׁשאר ּדֹומה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָזה
ּתמצא ולזה רֹואה, ּׁשהּוא מה ּבראּיתֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָמחליט
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קי יצח••••וצא יני נ נת רעת ביל יי ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
בי ל תר ניה יה אלמי אל ו הל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאביו
הרא ניל חזר מרמ "ו בר י ו "ורא ....כתיב: ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

הזיר••••וצא ולה "חרנה יב לו" אא לכב צרי היה לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ר עה ה מ יצ ציאת ימ אא יציאתזמ ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

נה מ יצא רה הא זיו הא ה הא יר יהֲִִִִֶַַָָָָָָָָָָ
וכ רה נה זיו נה א)ה האמר(רות "ה מ "וצא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָ

ורת חה....נמי לללכת••••ו החיי....לחריצא או ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
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ק ו••••מ איזה התב הזיר לא אא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

: אמר הרה הר הא אחר מ כב)הזר "ורא(לעיל ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
"מרח האת....ו••••מ(:ט"ז יריח"(יהושע (ש"ע ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ריט) תינור "ת כז)"ע מ:(ברכות ה ירמיהל) ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
י"ז) ע התב"ואל וה רבית ת יב  נולמ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

האר ל צה לל לתו תב רולא ר מ ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
הה י(צא חולי)....ה המ••••יא "ובא לכב ל היה ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

א תא החה ל ה ממע "מה "יבא " לְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹו
 לי י נתע....יוא מרזב••••ו מי א ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

לרא זביב  ז מריבת התחיל תרע חת מני רא ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹ

אמרת: ייחזאת לי אמרת: וזאת רא את יצ ייח לי ְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
את "וח אמר: וזה אחת אב הא ר ה א ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמ

מראתיו"  אר א....האבהה ק ו••••טמע ל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
כב לא בר בית  ני "י אבל כב מ תאְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

רה ע היה ילה....החיי או ְֵֶַַַָָָָ
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יוי לי••••הח ליעמלאכי ירי  ואחר ְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹֹ

ילר לו לאר חצה צאיי אי אר המלאכי ויר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
תלל לאר החיי....חצה או ְֶַָָָ
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ליו ••••מריצחקו....ל מצינ••••אלהי א י ל א ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

לכב יהח ייה ל מ הא ר ה ח ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרא
אמר: מ ניל טו)אלהי א(איוב "יאמי לא יו ה" ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ת הא והרי ית וכלא יניו ה לי יצח ל מ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיח
מ  הרע ליה....(תנחומא)ויצר ••••(ש חולי)ה ל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּבאראי יעקב ְְֲִֵַַָֹּונפק

לחרן: ואזל ְְֲַַַָָָדׁשבע

ּתּמןיא ּובת ּבאתרא ְְֲַַַַָָָוערע

ּונסיב ׁשמׁשא על ְְֲִִֵַָארי

וׁשּוי אתרא ְְְִֵֵַַַָמאבני

ּבאתרא ּוׁשכיב ְְְִִִַָָאּסדֹוהי

ַההּוא:

נעיץיב סלמא והא ְְֲִַַָָָֻוחלם

עד מטי וריׁשּה ְְְֵֵֵַַָָּבארעא

מלאכּיא והא ׁשמּיא ְְְֵַַַָָָָצית

ּבּה: ונחתין סלקין ְְְֲִִֵַָָָדיי

מעּתדיג דיי יקרא ְְְְַַַָָָָוהא

יי אנא ואמר ְֲֲִִַַָָָעּלוֹוהי

אבּו ּדאברהם ְְֱֵַָָָָאלהּה

ּדי ארעא ּדיצחק ְְְִִֵֵַָָָואלהּה

אּתנּנּה ל עלּה ׁשרי ְְֲִֵֶַַַָָאּת

:ְְִָולבני

      
B‚Â'.י) ˜Ú ‡iÂּבהֹודעת הסּפיק ׁשּלא טעם «≈≈«¬…¿ְְִִֶַַַָֹ

ז') (ּפסּוק ּדכתיב הּקֹודמת ּבּפרׁשה ְֲִִִֶֶַַָָָָָהליכתֹו
ּפגע אׁשר להֹודיע וגֹו', וּיל וגֹו' יעקב ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹוּיׁשמע

ׁשה ּולצד חפצֹו, למחֹוז הּגיעֹו קדם פסיקּבּדר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַֹ
לדעת צרי אּלא וגֹו'. וּיצא לֹומר חזר ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבענין

לֹומר הצר ׁשּפגיעתֹולּמה ּגם ּומה וגֹו'. וּיל ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻ
לֹו היה ולא לחרן הּגיעֹו קדם היתה ְְְִֶַַָָָָָָָֹֹּבּמקֹום
ולא חרנה אמר לּמה עֹוד המאחר. ְְְְִַַַָָָָָָָֹֻלהקּדים
פס"ח) (ב"ר ז"ל ׁשאמרּו והגם לחרן, ְְֲֶַַַָָָָאמר
ּדבר על הּכתּוב יכּון זה ּכל עם וכּו', ּתבה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

לפעמים: ְְִִַָּבׁשּנֹותֹו
ÔÎ‡על ּׁשעבר מה ּכל לסּדר ּתכּון הּתֹורה »≈ְְֵֵֶַַַַַַָָָ

וּיצא לּדבר ּתחּלה וזה צאתֹו. מעת ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹיעקב
ולא יציאה אּלא עׂשה לא ּפרּוׁש וגֹו' ְְְֲִֵֶַָָָָֹֹֹיעקב
והּוא חרנה, הּוא וההֹול ּברגליו, ללכת ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֻהצר
ׁשהל הּוא חרנה ּפרּוׁש חרנה וּיל ְֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹומרֹו

יעקב: ּפני להקּביל ְְְְֲִִֵַַֹמּמקֹומֹו
„BÚׁשבע מּבאר יעקב ּכׁשּיצא ּכי להֹודיע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹירמז

וּיל אֹומרֹו והּוא עׂשו, ׁשל חרֹונֹו הל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָּתכף
אליפז עׂשו ׁשּׁשלח ז"ל ּולדבריהם ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָחרנה.
לרמז חרנה וּיל ּבאֹומרֹו ירצה וכּו', ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹאחריו
לזה ּכי ואּולי ּבחרֹון. אחריו אליפז הליכת ְֱֲֲֲִִִֶַַַַַָָָעל
עצמֹו ראה ּכי לרמז ּבּמקֹום וּיפּגע לּדבר ְְְִִִַַַַַַָָָָָָֹסמ

לתפּלה: והצר ְְְְִִַַַָֻּבצער
ÌB˜na.יא) ÚbÙiÂׁשּפגע מקרא ׁשל ּפׁשטֹו «ƒ¿««»ְְִֶֶַָָָ

ׁשּתמצא ּוכמֹו יּׁשּוב. ׁשל אחד ְְְִִֶֶֶָָָּבמקֹום
לּוז ואּולם ּדכתיב לבּסֹוף הּכתּוב אמר ְְְִִֶֶַַַָָָֹׁשּגמר
ּבעיר ׁשם וּילן היתה עיר ּכי הרי העיר ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשם

ואֹומרֹו ׁשּזּולתההיא. לֹומר הּׁשמׁש בא ּכי ְְִִֶֶֶַַַַָ
ּבמצות חפצֹו למחֹוז להּגיע הּוא הֹול היה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָזה
ּבּמקֹום ּפרׁשּו פס"ח) (ב"ר ורז"ל ואּמֹו, ְְְִִֵַַַָָאביו

כ"ב) (לעיל ּדכתיב הּמֹורּיה הר וּיראהּידּוע ְְְִִִֵַַַַַַָָ
הה"א, ּבנקּדת ּדרׁש ּדר וזה וגֹו', הּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻאת
ואין אצלנּו, וכמסּורים ּככתּובים ז"ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶודבריהם
הר ׁשּנעקר רּׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו לדברנּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָסתירה
המקּדׁש: מקֹום זה הּוא ּכי לׁשם, ּובא ְְִִֶַַָָָָָֻהּמֹורּיה

iÂ.ההּוא וּיחלםּבּמקֹום לֹומר זה הֹודיע «ƒ¿«ֲִֶַַַַַַָֹ
ואמר לאוגֹו', ּכי ההּוא, ּבּמקֹום ְְִַַַָָֹ

לצד אּלא לחלֹום הּסֹובב ּדבר היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּׁשכיבה
ׁשאמר ּכמֹו מקּדׁש מקֹום היה ּכי ההּוא ְְִֶַַַָָָָָָֻהּמקֹום

ְַלבּסֹוף:
„BÚּדר על ּבּמקֹום וּיׁשּכב ּבאֹומרֹו ְְְְִִֶֶַַַַָֹירמז

הארץ ׁשּקּפל צ"א:) (חּלין ז"ל ְִִֵֶֶָָָֻאֹומרם
ּפרּוׁש ההּוא ּבּמקֹום וּיׁשּכב אמר לזה ְְִֵֶַַַַַַָָָָּתחּתיו,
ׁשכב אּתה אׁשר (י"ג) ּכאֹומרֹו ּבֹו ׁשכב ְְֲֵֶַַָָֹֻּכּלֹו

ֶָָעליה:
B‚Â'.יב) ‰p‰Â ÌÏÁiÂאֹומרֹו להיֹותטעם והּנה. ««¬…¿ƒ≈¿ְְְִִֵַַ

ּכי הּצדק ּבבחינת מחלט החלֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשאין
ּבהם יהיה ּפנים ּכל ׁשעל ּגם הם, ׁשוא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָחלֹומֹות
והּנה אמר לזה הּׁשעמּום, ּבמראה הם ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתבן
אּלא ודמיֹונֹות ׁשעמּום ּבלא הּדברים ּכי ְְְְְִִִִֵֶַָָֹּפרּוׁש
ואין יאיר, ּכּיֹום ּומבאר אצלֹו נגלה ּדבר ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּכל
ואינֹו ּדבר ׁשרֹואה החלֹומֹות לׁשאר ּדֹומה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָזה
ּתמצא ולזה רֹואה, ּׁשהּוא מה ּבראּיתֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָמחליט



מד              
יו יל  ל  בלי נ  ל  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

(לבניו ל   (.... ְְְֶֶֶַָָָָ

        

  ‰ È   È ‡Ï ÈÈ ‰ ÈÏ¿ƒ∆»≈»¿»««ƒ¿≈∆»«»«ƒ∆
יג) כח, (רש"י

ויׁש הרע. יצר יׁש לסּומא ׁשּגם רֹואים אנּו הרי לׁשאל, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיׁש

עיניו ּכהּו ולכן ּברע, מראֹות עינים טהֹור היה יצחק ּדהּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָלֹומר,

‰מעׁשן ‰טהרה מּצד עיניו ׁשּכהּו ּומּכ עׂשו. נׁשי ׁשל ֲֵַ¬»»»ְֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מּמּנּו. ּפסק הרע ׁשּיצרֹו מּוכח יתרה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּוקדּׁשה

ׁשּפעם מּטׁשרנֹוּבל, נחּום רּבי הרה"ק על מסּפר זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכעין

והסּביר החלב! את ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב ּבטעּות לֹו ְְְְֳִִִִֶֶַָָָָָָֹהּגיׁשּו

יׂשראל אין ו(לכן) עּכּו"ם ׁשחלבֹו חלב הּמׁשנה: לׁשֹון ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹזאת

רֹואהּו.  ֵ
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סּגיאיןיד ּבני ְִִִַָויהֹון

ותתקף דארעא ְְְְְְִֵַַָָּכעפרא

ּולמדינחא ְְְְִַַָָָלמערבא

ּולדרֹומא ְְִָָָּולצּפּונא

ּכל ּבדיל ְְְְִִָָֹויתּברכּון

:ּבני ּובדיל ארעא ְְְְֲִַַַָָזרעית

ּבסעּדטו מימרי ְְְְִֵַָָוהא

תה ּדי אתר ּבכל ְְְְֲִִֶַַָָואּטרּנ

ארי הדא לארעא ְְֲֲִֵֵַַָָָָואתיבּנ

אעּביד ּדי עד אׁשּבקּנ ְְְִִֵֶֶַָָלא

:ל ּדמּללית ְִֵַָָית

      
אליו מהּנגלה ּופרט ּפרט ּבכל לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּדקּדק
סּלם, והּנה אמר הּסּלם ראּית ּגּבי והּנה, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻֻּבחלֹום
וגֹו', מלאכי והּנה אמר הּמלאכים ראּית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָּגּבי
ּכי ּבזה הּכּונה ה', והּנה אמר ׁשכינה ּגּלּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגּבי

מּמׁש: נבּואה ְְַָָָָהיתה
ÈÏיג)  ‰ ‰‰על יעקב, על ּגם ירמז ¿ƒ≈ƒ»»»ְֲִַַַַֹֹ

הם האבֹות פמ"ז) (ב"ר ז"ל אֹומרם ְֵֶֶָָָּדר
ל רביעימרּכבה רגל ׁשהּוא ולהיֹות ּׁשכינה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

אברהם מעל יֹותר עליו נּצב ּבדּיּוק ְְִִֵֵַַַָָָָָֹיאמר
הּכּסא: העמדת עּקר הּוא ּכי ְְֲִִִִֵַַַַָָויצחק

È‰Ï‡.'וגֹו אבי אביאברהם אֹומרֹו טעם ¡…≈ְְְִִַַַָָָָ
ּבאברהם אבי לֹומר ּדּיק ּגם ,צר ְְְִִֵֶַַַָָָֹֹללא
למעט נתּכּון ,אבֹותי ויצחק אברהם אמר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹולא
הּיֹורׁש הּוא יעקב ועׂשה אברהם מירּׁשת ְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹֻעׂשו
ירׁשּנה ּומּמּנּו ליצחק הירּׁשה ׁשּתּגיע לא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאברהם
וחׁשׁשת לעׂשו. הירּׁשה ּתּגיע ּכן ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻיעקב
ט"ז) (לעיל ּכתבּתי ּכבר ּכי אינּה, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָיׁשמעאל
ּבן כ"א) (לעיל ּדכתיב לֹו יׁש עבד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַׁשּמׁשּפט
טענת ואין ליצחק קנּוי וגּופֹו ּבּנ ולא ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹהאמה
ולא ליעקב נתנּה אברהם ירּׁשת ּכי ּבֹו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֹֻעׂשו
ּדבר אביו את יֹורׁש מּומר ׁשּבן והגם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָלעׂשו.
לאברהם ה' ּכׁשּנתן ּכאן י"ח.) (קּדּוׁשין ְְְִִֶַַָָָָָּתֹורה
מנת על לֹו נתנם וכּדֹומה ּוברכֹות ְְְְֶַַַָָָָָמּתנֹות
ּכי י"ב) כ"א (לעיל ּכאֹומרֹו ליעקב ְְְְֲֲִֵֶַַָֹׁשאחריו
ׁשּׁשם והגם ל"א.) (נדרים זרע ל יּקרא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָביצחק
נקרא ׁשאינֹו הגם ׁשּיֹורׁש לּנחלה יריע לא ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזרע
זרע ּכן ּגם יּקרא ּפסּול ׁשּזרע מצינּו הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזרעֹו.
לּמל נתן ּמּזרעֹו ּכי (ס"ד:) ּבסנהדרין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּכדאיתא
ּדסתם אּלא זרע ׁשּיּקרא הרי ּפסּול זרע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלרּבֹות
יּקרא ׁשּלא עׂשו ּכאן ּוכׁשּמעט ּכׁשר הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזרע
ּומּמֹוצא לֹו. יּקרא לא ּפסּול זרע אפּלּו מעט ֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹזרע
ׁשּגּלה ּוכמֹו ירּׁשה ּבֹו לֹו ׁשאין למד אּתה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֻּדבר
אברהם. ּברכֹות ּכל ליעקב ׁשּנֹותן לבּסֹוף ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹה'
ּכי מּפסּוק י"ח.) (קּדּוׁשין ּבּׁש"ס ּׁשּלמדּו ְִִִִֶַַַָָּומה
ּבניו ׁשּירׁשּוהּו הינּו וגֹו', נתּתי לעׂשו ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻירּׁשה
לֹו ׁשאין ּפׁשיטא ּכי ח"ו ירׁש ׁשעׂשו לא ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלעׂשו

ּבאברהם: ונחלה ְְְֲֵֶַַָָָחלק

יד)  Ï  מצינּו ׁשּכן ¿ƒ¿¿¿»ƒ¿¿…¿ִֵֶָ
ׁשם ז"ל ּכאֹומרם ּבֹו ׁשּנתּברכּו ְְְְְִֶַָָָָּבארם
מדחקים היּו יעקב ּבא ׁשּקדם וז"ל פ"ע) ְְֲִֶֶַָָָֹֹֹ(ב"ר
ּכן ּגם וכן ּבמים, נתּברכּו ׁשּבא וכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלמים
הרעב, ּגזרת נתּבּטלה ׁשּירד מעת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבמצרים

ואֹומרֹו לרגלֹו. זמןונתּברכּו ׁשּכל ּובזרע ְְְְְְְְְְִֶֶַַָָָ
אּמֹות ע' ּברּכת היתה קּים הּמקּדׁש ּבית ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשהיה
ע' מקריבין ׁשהיּו יׂשראל ּבאמצעּות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָוקּיּומם
קּיּום ּכן ּגם ּובּגלּות נ"ה:), (סּכה ּבחג ִִֵֶַַָָָָֻּפרים
(שה"ש ּדכתיב יׂשראל היא ּוסמיכתם ְְְִִִִִֵָָָָֻהאּמֹות

וגֹו': הּכרמים את נטרה ׂשמני ְְִִֵֶַָָָֹֻא')
,האדם ענין ּתרמז הּפרׁשה ּכל רמז ¿∆∆ְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ

(זהר רז"ל ּבּה לֹומר ׁשהתחילּו ְְִִֶַַַַָֹּוכמֹו
ּבצאתּה הּנפׁש היא יעקב וּיצא קמ"ז) א' ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹחלק
הרע יצר ׁשם על יעקב ונקרא העליֹון, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעֹולם
מקֹום ׁשבע מּבאר ואֹומרֹו ּבעקביו. ְְְֲִֵֵַַַָָָָהּכרּו
חּיים, מים ּבאר יּקרא הּנׁשמֹות יצאּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמּמּנּו
הּנפׁש ּתּׁשבע אׁשר ה' ׁשבּועת אל ירמז ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָֹוׁשבע
ל':), (נּדה ּתֹורה ּדבר על ּתעבר ׁשּלא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹּבצאתּה
ז"ל אֹומרם ּדר על חרנה וּיל ְְְֵֶֶֶַַָָָָואֹומרֹו
ּבאדם יּכנס הרע יצר ּכי צ"א:) ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ(סנהדרין
לּפתח ז') ד' (לעיל ּדכתיב אּמֹו מרחם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַמּצאתֹו
האדם צרי ּכי ּבּמקֹום וּיפּגע ואֹומרֹו ְְְְִִִַַַָָָָָוגֹו',
ׁשּלא עֹולם ׁשל מקֹומֹו ׁשהּוא לה' ְְְִֵֶֶֶַַָֹלהתּפּלל
הּׁשמׁש בא ּכי ׁשם וּילן ואֹומרֹו ּבידֹו. ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָיעזבּנּו
הּזה מהעֹולם לכּתֹו עד ּכן להתנהג ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּצרי
(אבֹות ז"ל אֹומרם והּוא ׁשמׁשֹו, ְְְְֲִִֶַָָּכׁשּיעריב
ואֹומרֹו ,מֹות יֹום עד ּבעצמ ּתאמין אל ְְְְְְֲִַַַַפ"ב)
ז"ל אֹומרם ּדר על הּמקֹום מאבני ְְִֵֵֶֶַַַַַָָוּיּקח
לקיׁש ּבן ׁשמעֹון רּבי אמר וז"ל ה':) ְְְִִִֶַַָָָ(ּברכֹות
לאו ואם וכּו' הּטֹוב יצר אדם ירּגיז ְְְְִִֵֶַַָָָָלעֹולם
בלבבכם אמרּו ד') (ּתהּלים ּדכתיב ּבּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹיעסק
ׁשל ּבנינֹו ּפרּוׁש הּמקֹום מאבני אֹומרֹו ְְְְִֵֵֵֶַַָָוהּוא
אבני להם יתיחס ּגם ּתֹורה, ּדברי ׁשהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעֹולם
וכחֹותיו, הרע יצר ונרּגם נסקל ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּמקֹום
מּצלת ּתֹורה כ"א.) (סֹוטה ז"ל אֹומרם ְְֶֶַָָָוהּוא
ּבזמן ּבין ּבּה ׁשעֹוסק ּבזמן ּבין הרע ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּיצר

יכּון מראׁשתיו וּיׂשם ואֹומרֹו ּבּה. עֹוסק ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
אם לקיׁש ּבן ׁשמעֹון רּבי ּׁשאמר מה ּדר ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָעל
הּמּטה ׁשעל ׁשמע קריאת יקרא נּצחֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָֹלא
ּבּמקֹום וּיׁשּכב ואֹומרֹו מׁשּכבכם. על ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָׁשּנאמר
לקיׁש ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשּסּים למה יכּון ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָההּוא
אֹומרֹו והּוא הּמיתה, יֹום לֹו יזּכר נּצחֹו ְְְְִִִַָֹֹלא
ּכל ּדר הּידּוע ּבּמקֹום הידּועה ׁשכיבה ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָוּיׁשּכב
הּתנאים ּכל ואחר חי לכל מֹועד ּבית ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהארץ
ּומעּתה הרע הּיצר ׁשּינּצח הּוא מבטח ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּללּו
מענפי לענף ראּוי ׁשּיהיה הּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמבּׂשרֹו
וצא ּבֹו, ידּבר ּבחלֹום אליו ה' ׁשּיּגלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנבּואה
הּמּובאים ער ּבן אלעזר ר' ׁשל חלֹומֹותיו ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָּולמד
כ"ה.). ל ּובז"ח קל"ט (ח"א הּזהר ְֵֶֶַַֹּבספר
ׁשּבצאת ולהיֹות אדם נפׁש סֹוד הּוא ְְְְִֵֶֶֶַָָָֻוהּסּלם
מּגּופֹו ּבהחלט ּתעקר לא ּבׁשֹוכבֹו מאדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹנפׁש
אֹומרֹו והּוא ּבּגּוף, מּמּנה חלק אּלא אדם ְְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשל
על והעד הּׁשמימה, מּגיע וחלק ארצה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻמּצב
התנֹועעּות ידי על יקיץ יׁשן האדם ּכׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה
והלכה נפרדה האדם נפׁש ואם הּיׁשן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּגּוף
וּדאי אּלא הּגּוף ּבהתנֹועעּות ּתרּגיׁש לא ְְְֲִִֶַַַַָָֹלּה
ּפרּוׁש הּׁשמימה מּגיע וראׁשּה ארצה מּצבת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּכי
ׁשּיצר ּכיון הּׁשמים, ּובין ּבינּה מפסיק ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאין
ואֹומרֹו לּׁשמים. הּנׁשמה ּתּגיע אין, ּבאדם ְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָהרע
ּבחינת אל ירמז וגֹו' עלים אלהים ְְְְֱֲִִִִֵֶַַֹֹֹמלאכי
הּזה ּבעֹולם אדם יׁשּתּדל אׁשר טֹובים ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָמעׂשים
ּבׁשרׁש עליֹונים אֹורֹות ּבאמצעּותם ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹויעלה
ח"א (זהר ז"ל ּבדבריהם נקראים והם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹנׁשמתֹו
אלהים מלאכי יּקרא להם נּוקבין מיין ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹי"ח)
העֹוׂשה פ"ד) (אבֹות חסידים ּבמׁשנת הּוא ְְְֲִִִֵֶַָָוכן
ּובעלֹות אחד, ּפרקליט לֹו קנה אחת ְְְֲִִֶַַַַָָָָמצוה
הּתחּתֹונים ּבהתעֹוררּות ּכי ּדּוכרין מין ירדּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַאּלּו
נֹוראים אֹורֹות להׁשּפיע העליֹונים מים ְְְְְִִִִִֶַַַָָיתעֹוררּו
ואֹומרֹו ּבֹו. וירדים אֹומרֹו והּוא נׁשמתֹו, ְְְְְְְְִִָֹּבסֹוד
לּנבּואה יעלה זֹו ׁשּמּמדרגה ּפרּוׁש נּצב ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנה
עליו ּתּגלה אּלא ּבֹו ידּבר ּבחלֹום ולא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעצמּה
(רמּב"ם ז"ל ׁשאמרּו ּתמצא ולזה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָהּׁשכינה,
הׁשלל ׁשּלא יׂשראל על פ"ה) ּתׁשּובה ְְְְִִֵֶַַָָֹֻהלכֹות

              
 ••••    ....  ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

••••  ( ).... •••• ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָ
         ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
 " "         ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
           ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

          .... ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

        

˜ÁˆÈ Ïk ‡ÏÂ(טו כח, (רש"י ¿…»ƒ¿»
ׁשּזֹוהי לפרׁש .Áיׁש ּׁשהבטחּתי (מה ּבפעל יהיה ׁשּכן ְִֵֵֶָ«¿»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹ

לא הבטחּתיו), ל .È‡נאמר יׁשמעאל על ּגם ׁשהרי כג,. (וירא ְְְִִַֹ¿«ְֱֲִֵֵֶֶַַַָ

זהיג) "טל לעׂשו אמר ויעקב עׂשו. ּופׁשיטא הּוא, זרע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכי

ּבּמערה" חלק ה)ּבׁשביל נ, ויחי רז"ל(רש"י ואמרּו יח,. (קידושין ְְְְְְִִֶַַַָָָ

ּדכתיבא) . . אביו את יֹורׁש עּכּו"ם ה): ב, לעׂשו(דברים ירּוׁשה ּכי ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לֹומר ׁשּצריכים אֹומרים ויׁש ׂשעיר. הר את נתּתי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ(מאברהם)

לזרעֹו יצחק ˜È"ועקדת Ïעׂשו לאּפֹוקי ּתזּכר", (שולחןהּיֹום ְְְֲִֵַַַָ∆«¬…ְְִֵֵַַָֹ

סתקצ"א) או"ח הזקן אדמו"ר .ערוך
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        ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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          ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹ
          ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ
          ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
        ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
        " "ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ
         ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
         ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
     " "    ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
         ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

       )    ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

          ""  ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

            ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

        "  " ְְְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

 "       (....•••• ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
          ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
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  ••••     ְְְֱִִִִִִִִֶַַָָָֹֹ

מּׁשנּתּהטז יעקב ְְְֲִִִֵַַֹואּתער

(אית) ּבקּוׁשטא ְְֲִַַָואמר

ּבאתרא ׁשרי דיי ְְְְֵַַָָָָָיקרא

ידע: הויתי לא ואנא ְֲֲִֵֵַָָָָהדין

ּדחילּויז מה ואמר ְְֲִִַַָּודחיל

אתר ּדין לית הדין ְֲֵֵֵַַָָאתרא

ּדרעוא אתר אּלהין ְְֲֲֵֶֶַַָָהדיֹוט

ּתרע ודין יי קדם מן ְְְֳִֵֵַָָבּה

ׁשמּיא: ְֳֵַָקבל

ּבצפראיח יעקב ְְְְֲֵַַַָֹואקּדים

ׁשּוי ּדי אבנא ית ְְִִִַַָָּונסיב

קמא יתּה וׁשּוי ְִִִַַָָָָאּסדֹוהי

ריׁשּה: על מׁשחא ְֲִִֵַַַָואריק

דאתראיט ׁשמא ית ְְְְַָָָָּוקרא

לּוז ּוברם אל ּבית ְֵֵַַההּוא

ּבקדמיתא: דקרּתא ְְְְְֵַַָָָׁשמא

למימרכ קים יעקב ְְְֲִֵַַָָֹוקּיים

דיי מימרא יהא ְְְִֵֵַָָאם

ּבארחא ויּטרּנני ְְְְְְִִִִַַָָּבסעּדי

לי ויּתן אזל אנא ּדי ְֲִִִֵֵֶָָָהדין

) למיכל)לחםנ"ילחמא ְְֲֵֵַַָ

למלּבׁש: ְְְִָּוכסּו

      
זה: לדבר מכׁשרים וכּלן מהּנבּואה מהם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻאחד

Âטז) È‡Â Â ‡ Â ˜ÈÂלדעת צרי «ƒ«¿»≈¿¿»…ƒ¿ִַַָָ
אֹומרֹו לֹוּכּונת נתּגּלה ּכי ׁשּנראה אכן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ידעּתי לא ואנכי זֹו ּתמיהא מה עֹוד ְְְֱִִִֶַַַָָָָֹֹהּנעלם,
ויתּבאר נסּתר. ּכל לדעת הּוא ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנראה
בא ּכי צ"א:) (חּלין ז"ל אֹומרם ּדר ְִִֶֶַָָֻעל
ׁשם לׁשּכב ּבעֹונתּה ׁשּלא לֹו ׁשקעה ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמׁש
טעם הרּגיׁש לא ויעקב המאּׁשר, מלֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹֻּבבית
החלֹום ּכׁשּבא לזה ּבזמּנֹו, ׁשּלא ׁשמׁש ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהערב
הערב טעם הּנסּתר לֹו הּכר אז ענין ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻּברב
ולזה וגֹו' ה' יׁש אכן אֹומרֹו והּוא ְְְְֵֵֶֶֶָָׁשמׁש

הּזה. ּבּמקֹום ׁשכיבה לצר הּׁשמׁש ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהעריב
ה' ׁשּבֹו מקֹום הּוא ׁשם ּפרּוׁש ה' יׁש ְְֵֵֶָָואֹומרֹו
לזה ואׁשר הּמקֹומֹות, מּכל יֹותר ּתמיד ְֲִִֵֶֶַַָָָָמצּוי
ׁשּמה, עֹוברֹו מּדי ׁשם אּתֹו לדּבר ה' ְְִִֵֵַָָָָָרצה

ּכיוא הּדבר טעם קדם ידעּתי לא ואנכי מר ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּכי לּנבּואה עצמֹו מכין היה יֹודע היה ְְִִִֵֵַַַָָָָָאם
היה אם ואפׁשר ּכּידּוע, הכנה צריכה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָהּנבּואה
ּבחלֹום ולא ּבהקיץ מתנּבא היה עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹמכין
הׂשּכיל ּׁשּלא מה על מתאֹונן ולזה ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹידּבר
לא ידעּתי ואם ּפרׁש ז"ל ורּׁש"י ּדבר. ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹעל
נתּכּון לבד לזה ואם ע"כ. קדֹוׁש ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָיׁשנּתי

חֹולם היית לא יׁשנּת לא ואם אליו ְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֹנאמר
להׁשלים ּובהכרח ההבטחֹות, ּבכל נבּואי ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָחלֹום

ּׁשּפרׁשּתי: ּבּמה ְִֵֶֶַַַַָָהּכּונה
Âיז) ‡Â ‡ÈÂׁשהיה ּבלּבֹו הרּגיׁש ּפרּוׁש «ƒ»«…«¿ְְִִִֵֶָָ

הּזה, ּבּמקֹום מֹורא ּכּמה ואמר מעצמֹו ְְֵֵֶַַַַַָָָָָירא
ּבאֹומרֹו טעם אלהים,ונתן ּבית אם ּכי זה אין ְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹ

הּמֹורא מקֹור הּוא ּכי אלהים ׁשם לֹומר ְְֱִִִֵֵַַָֹּדקּדק
וגֹו', ׁשּיראּו עׂשה והאלהים ג') (קהלת ְְְְֱִִִִֶֶֶָָָֹֹּדכתיב
אנֹוׁש, לבב יפחיד אלהים ׁשם ּכי ידּוע ְְְֱֱִִִֵַַַָָָֹודבר
המכּון מקֹום ּפרּוׁש וגֹו' ׁשער וזה ְְְְְֵֶַַַָָֻואֹומרֹו
אמר ולזה הּׁשמים, ׁשער הּוא למעלה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָּכנגּדֹו



מה               
 ••••    ....  ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

••••  ( ).... •••• ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָ
         ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
 " "         ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
           ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

          .... ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

        

˜ÁˆÈ Ïk ‡ÏÂ(טו כח, (רש"י ¿…»ƒ¿»
ׁשּזֹוהי לפרׁש .Áיׁש ּׁשהבטחּתי (מה ּבפעל יהיה ׁשּכן ְִֵֵֶָ«¿»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹ

לא הבטחּתיו), ל .È‡נאמר יׁשמעאל על ּגם ׁשהרי כג,. (וירא ְְְִִַֹ¿«ְֱֲִֵֵֶֶַַַָ

זהיג) "טל לעׂשו אמר ויעקב עׂשו. ּופׁשיטא הּוא, זרע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכי

ּבּמערה" חלק ה)ּבׁשביל נ, ויחי רז"ל(רש"י ואמרּו יח,. (קידושין ְְְְְְִִֶַַַָָָ

ּדכתיבא) . . אביו את יֹורׁש עּכּו"ם ה): ב, לעׂשו(דברים ירּוׁשה ּכי ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לֹומר ׁשּצריכים אֹומרים ויׁש ׂשעיר. הר את נתּתי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ(מאברהם)

לזרעֹו יצחק ˜È"ועקדת Ïעׂשו לאּפֹוקי ּתזּכר", (שולחןהּיֹום ְְְֲִֵַַַָ∆«¬…ְְִֵֵַַָֹ

סתקצ"א) או"ח הזקן אדמו"ר .ערוך
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  ••••       ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
         ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

        ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
          ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
         ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
       ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
         ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

          ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹ
          ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ
          ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
        ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
        " "ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ
         ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
         ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
     " "    ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
         ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

       )    ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

          ""  ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

            ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

        "  " ְְְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

 "       (....•••• ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
          ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

....  ••••    ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ
        ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

  ....  ְִֶַַָָ
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  ••••     ְְְֱִִִִִִִִֶַַָָָֹֹ

מּׁשנּתּהטז יעקב ְְְֲִִִֵַַֹואּתער

(אית) ּבקּוׁשטא ְְֲִַַָואמר

ּבאתרא ׁשרי דיי ְְְְֵַַָָָָָיקרא

ידע: הויתי לא ואנא ְֲֲִֵֵַָָָָהדין

ּדחילּויז מה ואמר ְְֲִִַַָּודחיל

אתר ּדין לית הדין ְֲֵֵֵַַָָאתרא

ּדרעוא אתר אּלהין ְְֲֲֵֶֶַַָָהדיֹוט

ּתרע ודין יי קדם מן ְְְֳִֵֵַָָבּה

ׁשמּיא: ְֳֵַָקבל

ּבצפראיח יעקב ְְְְֲֵַַַָֹואקּדים

ׁשּוי ּדי אבנא ית ְְִִִַַָָּונסיב

קמא יתּה וׁשּוי ְִִִַַָָָָאּסדֹוהי

ריׁשּה: על מׁשחא ְֲִִֵַַַָואריק

דאתראיט ׁשמא ית ְְְְַָָָָּוקרא

לּוז ּוברם אל ּבית ְֵֵַַההּוא

ּבקדמיתא: דקרּתא ְְְְְֵַַָָָׁשמא

למימרכ קים יעקב ְְְֲִֵַַָָֹוקּיים

דיי מימרא יהא ְְְִֵֵַָָאם

ּבארחא ויּטרּנני ְְְְְְִִִִַַָָּבסעּדי

לי ויּתן אזל אנא ּדי ְֲִִִֵֵֶָָָהדין

) למיכל)לחםנ"ילחמא ְְֲֵֵַַָ

למלּבׁש: ְְְִָּוכסּו

      
זה: לדבר מכׁשרים וכּלן מהּנבּואה מהם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻאחד

Âטז) È‡Â Â ‡ Â ˜ÈÂלדעת צרי «ƒ«¿»≈¿¿»…ƒ¿ִַַָָ
אֹומרֹו לֹוּכּונת נתּגּלה ּכי ׁשּנראה אכן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ידעּתי לא ואנכי זֹו ּתמיהא מה עֹוד ְְְֱִִִֶַַַָָָָֹֹהּנעלם,
ויתּבאר נסּתר. ּכל לדעת הּוא ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנראה
בא ּכי צ"א:) (חּלין ז"ל אֹומרם ּדר ְִִֶֶַָָֻעל
ׁשם לׁשּכב ּבעֹונתּה ׁשּלא לֹו ׁשקעה ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמׁש
טעם הרּגיׁש לא ויעקב המאּׁשר, מלֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹֻּבבית
החלֹום ּכׁשּבא לזה ּבזמּנֹו, ׁשּלא ׁשמׁש ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהערב
הערב טעם הּנסּתר לֹו הּכר אז ענין ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻּברב
ולזה וגֹו' ה' יׁש אכן אֹומרֹו והּוא ְְְְֵֵֶֶֶָָׁשמׁש

הּזה. ּבּמקֹום ׁשכיבה לצר הּׁשמׁש ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהעריב
ה' ׁשּבֹו מקֹום הּוא ׁשם ּפרּוׁש ה' יׁש ְְֵֵֶָָואֹומרֹו
לזה ואׁשר הּמקֹומֹות, מּכל יֹותר ּתמיד ְֲִִֵֶֶַַָָָָמצּוי
ׁשּמה, עֹוברֹו מּדי ׁשם אּתֹו לדּבר ה' ְְִִֵֵַָָָָָרצה

ּכיוא הּדבר טעם קדם ידעּתי לא ואנכי מר ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּכי לּנבּואה עצמֹו מכין היה יֹודע היה ְְִִִֵֵַַַָָָָָאם
היה אם ואפׁשר ּכּידּוע, הכנה צריכה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָהּנבּואה
ּבחלֹום ולא ּבהקיץ מתנּבא היה עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹמכין
הׂשּכיל ּׁשּלא מה על מתאֹונן ולזה ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹידּבר
לא ידעּתי ואם ּפרׁש ז"ל ורּׁש"י ּדבר. ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹעל
נתּכּון לבד לזה ואם ע"כ. קדֹוׁש ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָיׁשנּתי

חֹולם היית לא יׁשנּת לא ואם אליו ְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֹנאמר
להׁשלים ּובהכרח ההבטחֹות, ּבכל נבּואי ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָחלֹום

ּׁשּפרׁשּתי: ּבּמה ְִֵֶֶַַַַָָהּכּונה
Âיז) ‡Â ‡ÈÂׁשהיה ּבלּבֹו הרּגיׁש ּפרּוׁש «ƒ»«…«¿ְְִִִֵֶָָ

הּזה, ּבּמקֹום מֹורא ּכּמה ואמר מעצמֹו ְְֵֵֶַַַַַָָָָָירא
ּבאֹומרֹו טעם אלהים,ונתן ּבית אם ּכי זה אין ְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹ

הּמֹורא מקֹור הּוא ּכי אלהים ׁשם לֹומר ְְֱִִִֵֵַַָֹּדקּדק
וגֹו', ׁשּיראּו עׂשה והאלהים ג') (קהלת ְְְְֱִִִִֶֶֶָָָֹֹּדכתיב
אנֹוׁש, לבב יפחיד אלהים ׁשם ּכי ידּוע ְְְֱֱִִִֵַַַָָָֹודבר
המכּון מקֹום ּפרּוׁש וגֹו' ׁשער וזה ְְְְְֵֶַַַָָֻואֹומרֹו
אמר ולזה הּׁשמים, ׁשער הּוא למעלה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָּכנגּדֹו



מו              
 י  לי   י יל ....יי ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

••••ל ל י לי  .... ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
 •••• ל  ז ל י   ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ל עז ז י יי ל  ז ְְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹי
לז) לי).... 

  §©§¦¬§¨−¤¥´
    ̈¦®§¨¨§Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«

••••ל יי לי  ....•••• ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ל י ל    ל....   •••• ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

 יז ל י     לי  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹל
 ל י ז  ל י ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

י לז ילל ל יל(יז י(.(לעיל  י ז ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ

ל  (....  ְ
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 ••••   ל ז י   ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ז  י    ....לי    ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
 ••••     ל ל י  ְְְְְֲֳֵֵֵֵַַַַָָָָָ

לי ל  ל   (ל ל)   ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
 לי    י  ....  ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
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••••ל  י לי ל י ילי.... ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

••••ל   ל ל י  ללי ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
 ל י לי  י   ל לי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

יל י....••••יי .... ְְְְְִִִִִֵַָ

לביתכא ּבׁשלם ְְְִֵֵַואתּוב

לי דיי מימרא ויהא ְְִִֵֵַַָָָאּבא

ֵָָלאלהא:

ׁשּויתיכב ּדי הדא ְְִִֵַַָָָואבנא

פלח אהי ּדי ּתהי ְִֵֵֵַָָָקמא

ּדי וכל יי קדם מן ְְֲֳִִַָָֹעלּה

עׂשרא מן חד לי ְִִִֶַַָּתּתן

:קדמ ְְֳִֵַָָאפרׁשּנּה

(א רגלֹוהי יעקב נ"יּונטל ְְֲִַַַֹ

לארע)ריגלֹוהי ואזל ְֲֲִִַַַַ

מדינחא: ְְִֵָָּבני

בחקלאב בירא והא ְְְֲֵַַָָָָוחזא

עדרין ּתלתא תּמן ְְְִֶַָָָָוהא

מן ארי עלּה רבעין ְְֲֲִִֵַַָּדען

עדרּיא מׁשקן ההיא ְֲִֵַַַָָָָּבירא

ּפּומא על רּבתא ְְְַַַָָָואבנא

ְֵָדבירא:

ּכלג לתּמן ְְְִִַַָָּומתּכּנׁשין

אבנא ית ּומגנּדרין ְְְְֲִַַַָָָָעדרּיא

ּומׁשקן דבירא ּפּומא ְְֵֵַַָָָמעל

אבנא ית ּומתיבין ענא ְְִִַָָָָָית

לאתרּה: דבירא ּפּומא ְְְֵַַַָָעל

      

למעלת טעם לתת נתּכּון עֹוד וזה. ב' ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָּפעם
ּבית אם ּכי זה אין למעלה ׁשּנׁשּתּנה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּמקֹום
לֹו ּבחר ּכי הידיעה אליו קדמה אׁשר ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָֹאלהים
הּמקֹום, זה הּוא ּכי ואמר ׁשּמה לׁשּכן ּבית ְְִִִֶַַַָָָָָֹיה
ּכאֹומרֹו הּבחירה ּבית זה הּוא ּכי עֹוד ְְְְִִִֵֶַַָוהֹוכיח
עלים מלאכים ׁשהיּו ראה ּכי הּׁשמים ׁשער ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוזה
הּמקֹום ּכי אצלֹו הידיעה וקדמה ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹוירדים

הּׁשמים: ׁשער ּכנגד מכּון הּוא ְְְִֶֶַַַַָָָָֻֻהמקּדׁש
‡Ï.כ) „ ÚÈ Âהּנדר ׁשהֹוציא ּפרּוׁש «ƒ««¬…∆∆≈…ִֵֶֶֶַ

נדר: אינֹו ּבּלב נדר זה זּולת ּכי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבׂשפתיו
Ì‡.'וגֹו מהיהיה ּדר על ּתתּפרׁש זה אם ƒְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

ּבּפסּוק מ"ה) פ"ד (ב"ק ז"ל ְֶַָָּׁשאמרּו
(ׁשם ּתלוה ּכסף אם ּכפר, אם כ"א) ְְִִֶֶֶֶַָֹ(ׁשמֹות
ּכאׁשר אמר ּוכאּלּו וּדאי אּלא ספק ׁשאינֹו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָכ"ב)

: יתרֹו) ס"פ (מכילתא וגֹו' זה ְְְְְִִִֶֶָיהיה
„BÚהּדין מּדת ּתסּכים אם הּדר זה על ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַירצה

אלהים יהיה אם אֹומרֹו והּוא הּדבר, ְְְֱִִִֶַַָָֹעל
ּדכתיב הרחמים מּמּדת אּלא אליו ּדּבר לא ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכי
ידּוע ודבר עּמ אנכי הּנה וגֹו' נּצב ה' ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹוהּנה

הּדין ּומּדת להטיב ּתסּכים הרחמים מּדת ְְֲִִִִִִִֵַַַַַָּכי
וגֹו': אלהים יהיה אם אמר לזה ּבּדבר ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתעּכב

ÌÈ‰Ï‡Ï.כא) ÈÏ '‰ ‰È‰Âלאלהים אינֹו עּתה ועד ¿»»ƒ≈…ƒְִֵֵַַָֹ
ּפסּול יּמצא ׁשּלא ּפרׁש ז"ל ורּׁש"י ְְִִֵֵֵֶַָֹח"ו.
ּבאֹומרֹו זה ּדבר רמּוז היכן יֹודע אני ואין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּבזרעֹו.
ּתלּויה היא ּתמיד זֹו הבטחה ועֹוד וגֹו'. ְְְְְִִַָָָָָָוהיה
האבן לעׂשֹות הּגבּול קץ יהיה ואימתי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָועֹומדת
אליו ׁשּיתיחד לֹומר ׁשּנתּכּון הּוא והּנכֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּצבה.
אבֹותיו על ׁשּנתיחד ּכׁשם לאלהים ה' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹׁשם
יאמר ּגם יצחק אלהי אברהם אלהי י"ג) ְְֱֱִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ(ּפסּוק

אֹומרֹו והּוא יעקב, אלהי לאלהיםעליו לי ְְֱֲִִֵֵַָָֹֹֹ
ּבזה, יעקב ּדּבר ּגדֹול ודבר ּביחּוד. לי ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹּפרּוׁש
לֹו וּיקרא כ') (ל"ג ּדכתיב היה ׁשּכן ְְְְִִִִֵֶַָָָָותמצא
נדר אׁשר נדרֹו ׁשּלם ּכ ואחר יׂשראל אלהי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאל

וגֹו': הּזאת אבן ְֲֶֶַַֹלעׂשֹות
BÂ'.כב) ‡‰ ‡‰Âאבן זֹו היא ּכי יראה ¿»∆∆«…¿ִִֵֶֶֶָ

ׁשהזמינּה ע"ב.) ח"א (זהר ְְִִִֶַַָָֹהּׁשתּיה
לּמׁשּכןלּמקּדׁש, ׁשּטים עצי ׁשהזמין לֹו ּומצינּו ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ

ה' ׁשּיכּון ואּולי ּתרּומה) (ּתנחּומא ְְְְְִֵֶַַַַָָָּבּמדּבר.

ּפרּוׁש מזּמן לׁשֹון מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִֵָָָֻּבאֹומרֹו
הּמקּדׁש ּבית וגם הּמׁשּכן ּכי הזמן ּׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻמה
חֹוזר ּבתֹוכם וׁשכנּתי יעקב, הזמינם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבׁשניהם

אלּו: הכנֹות ׁשני ְֲֵֵֶָאל
ÂÈÏ.א) ÚÈ ‡Âהיה עני ּכי ּבזה נתּכּון «ƒ»«¬…«¿»ְִִִֵֶַָָָָ

לזה ואׁשר רגליו, רק לּׂשא לֹו היה ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹולא
וחּיב מעּׂשר ׁשאינֹו ּבחזקת לֹו יהיה אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻּכל
אעׂשרּנּו עׂשר ּכאֹומרֹו מעׂשרֹות ב' ְְְְְְֲֲֵֶַַַַלעּׂשרֹו
ּכמעׂשר ּבתרא מעׂשר נ.) (ּכתּבֹות ז"ל ְְְְְֲֲֵֵַַַָָֻואמרּו

החמׁש: והּוא ְֶַַָֹקּמא
„BÚרגליו נׂשא אּלא ללכת הצר לא ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻירצה

ולזה קדם, בני ארצה אצלֹו הלכה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָותכף
קדם: בני לארץ אמר ְְֵֶֶֶֶַָֹלא

ÌÚËÂלא ּכי לחרן, אמר ולא קדם בני אֹומרֹו ¿««ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּבּה קדם בני ארץ אּלא חרן לֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנזּדּמנה
ׁשּׁשם ּכדי זאת היתה ּומה' חרן, עיר ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹהיתה
מּמּנּה ׁשם ּׁשּידע מה וידע רחל לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּתזּדּמן
י"ג): (מגּלה ז"ל לדבריהם ּביניהם העֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָוכל

Ï„‰.ב) ‡‰Âׁשהאבן יֹודיע הּכתּוב ּפי' ¿»∆∆¿…»ִֵֶֶֶַַָָ
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  ••••ה את ביר אית י  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

  יה(רבה ....(בראשית  ְֲִֶָֹ

אחיד יעקב להֹון ְֲֲַַַַַֹואמר

מחרן ואמרּו אּתּון ְֲֵַַָָָָמנן

ְֲָָאנחנא:

יתה הידעּתּון להֹון ְְְֲַַַַָואמר

ואמרּו נחֹור ּבר ֲַַָָָָלבן

ְְַָידענן:

לּהו הׁשלם להֹון ְְֲֵַַַַואמר

רחל והא ׁשלם ְְֲֵַַָָָואמרּו

ענא: עם אתיא ְְִֵַָָָָּברּתּה

סּגיז יֹומא עֹוד הא ֲִַַַָָואמר

ּבעיר למכנׁש עּדן ְְְִִִַַָלא

רעּו: ואּזילּו ענא ְְְִִַָָאׁשקּו

ּדיח עד נּכּול לא ֲִִַַָָואמרּו

עדרּיא ּכל ְְֲִִַַָָָמתּכּנׁשין

מעל אבנא ית ְְְִֵַַַָָויגנּדרּון

ענא: ונׁשקי דבירא ְְְֵֵַָָָָּפּומא

עּמהֹוןט ממּלל ּדהּוא ְְְִֵַַעד

ּדי ענא עם אתת ְִִֵַָָָָורחל

היא: רעיתא ארי ֲֲִִֵַָָָלאבּוה

יתי יעקב חזא ּכד ֲֲֲַַַָָָֹוהוה

אחּוהא לבן ּבת ֲֵַָָָָרחל

דלבן ענא וית ְְְִֵָָָָָדאּמּה

יעקב ּוקרב דאּמּה ְְֲֲִֵֵַָֹאחּוהא

מעל אבנא ית ְְְֵַַַַָָוגנּדר

ית ואׁשקי דבירא ְְְֵֵַָָָּפּומא

דאּמּה: אחּוהא דלבן ְְֲִֵָָָָָענא

      

לא ּגדלה ואבן אֹומר היה ואם היא ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֹּגדלה
ּגדּלתּה להּגיד הּכתּוב ׁשּמכּון הּמׁשמעּות ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻהיה
ּגדלה אבן הּבאר ּפי על ׁשהיתה ׁשּמּגיד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
והאבן מאֹומרֹו ּכן ּׁשאין מה קטּנה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשלל
הפלגת להּגיד אּלא הּכתּוב ּבא לא ְְְִֶַַַַָָָָָֹֹּגדלה
ׁשּבכח אלהי עזר להֹודיע הּדבר ּומכּון ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻּגדּלתּה,
(ב"ר ז"ל ודרׁשּו האבן את וּיגל ּדכתיב ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹיעקב
ּפי מעל ּפקק הּמעביר ּכאדם ע') ְְֲִִֵַַַָָָָָָּפרׁשה

ְִצלֹוחית:
BÂו)  ‰‰Â BÂ ÌB‰ Ì‰ ‡Âטעם «…∆»∆¬»¿¿ƒ≈»≈¿ַַ

אמרּו להיֹותׁשּלא הּׁשאלה. ּכלׁשֹון לֹו ׁשלֹום ְְְְִִֵֶַָָָֹ
א) ּדברים ב' יעקב ּדברי ּבמׁשמעּות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹׁשּיׁש
הם אם ב) ּובממֹונֹו, ּבגּופֹו ׁשלם אם ְְִִֵֵָָהּוא
אליו, אּתם הׁשלֹום ּדבריו ּופרּוׁש עּמֹו. ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָׁשלמים
מה לכל ּפרּוׁש ׁשלֹום ואמרּו נתחּכמּו ְְְְְְִֵֶַַָָָָולזה
רחל והּנה אֹומרם וטעם ׁשלֹום. ׁשֹואל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּׁשאּתה
להארי ׁשּלא אּולי ׁשאל, ׁשּלא למה ְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹּתׁשּובה
ולּה ּבּתֹו רחל הּנה אמרּו ּבׁשאלֹות ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָעּמהם

ְִַּתׁשאל:
„BÚהּוא עּמהם ׁשלֹומֹו לצד ּכי לֹומר ְְְְִִֶַַַָיכּונּו

היה ּׁשּלא מה הּצאן עם קטּנה ּבת ְִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשֹולח
כן ּפי על ואף ּבנֹותיו ז' ׁשֹולח ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּביתרֹו

אֹותם: מגרׁשים הרֹועים ְְִִָָָָהיּו
„BÚּׁשּנֹוגע למה ּפרּוׁש ׁשלֹום לֹו לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַָנתּכּונּו

ׁשּלא ּוכדי ׁשלֹום, עּמנּו ּולמּצבֹו ְְְִֵֶַָָָֹלגּופֹו
ּובנכסים ּבעׁשר הּוא ּכי לֹומר ׁשרצֹונם ְְְִִִִֶֶַָָָֹיבין
ידע ּדבר ּומּמֹוצא וגֹו' רחל והּנה אמר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹּגמרּו

לבּתֹו צרי ּכי הּוא ּבנכסים אמיד לא ְְִִִִִִִָָָֹּכי
צאנֹו לרעֹות אחת ּבת ׁשּמסּפקת וגם ְְְְִִֶֶֶַַַַַֹלרעֹות,
היא הּדברים ּבדקּדּוק וכּונתם הם. מעט ְְְְְִִִִֵַַַָָָָּכי
ּבדבר ׁשקר ּדבר מּפיהם יֹוציאּו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכדי
להם ׁשּיאמר ׁשחׁשׁשּו אֹו להתּגּלֹות. ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשעתיד
ּומּטעם עׁשר, קֹול עליו הֹוציאּו לּמה ִִֶַַָָָָָָֹלבן
רעהּו מבר כ"ז) (מׁשלי הּכתּוב ׁשאמר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָעצמֹו
הרּבה אצלֹו יתארחּו ׁשּלא וגֹו' ּגדֹול ְְְְְְִֵֶֶַָָֹּבקֹול

ְִֵָויעני:
B‡ּכּלי לבן ּכי ליעקב להֹודיע ׁשּכּונתם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹאפׁשר

לֹו ׁשּתרעה ּבעצמֹו ּומזלזל ּבממֹונֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָהּוא
האיׁש את לדעת יּקיׁש ּומּזה היקרה ּבּתֹו ְִִִִֶֶַַַַָָָָֹצאנֹו

ֲֵַּומעׂשהּו:
BÂז) „BÚ ‰ ‡Âׁשֹופט נעׂשה אׁשר טעמֹו «…∆≈¿ֲֲֲֵֶַַָ

ּתֹורה ּדבר חּיים ּבעלי צער לצד הּוא ְְֲִֵֶַַַַַַָָלהם,
לדעת רצה ועֹוד הּצאן. על וחׁש ל"ב:) ְְַַַַָָָָֹ(ב"מ
להׁשקֹות זמן ׁשאין לצד היא עּכבתם טעם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָאם
והּצאן היא רחֹוקה העיר ּכי ולרעֹות ְְְְִִִִַַָָֹֹהּצאן
ּבא ּדר לדעת לֹו נֹוגע זה ודבר הּנה, ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּביתֹות

העירּבֹו רחּוק לסּבת לא ּכי ידע ּומּתׁשּובתם ,ְְִִִִִֵַַָָָֹ
עֹוׂשים: ִֵהם

ÌÚט) „ „BÚהּכתּוב סדר לפי הּנה ∆¿«≈ƒ»ְִִֵֵֶַָ
עֹודם לֹומר לֹו והיה אליו המדּברים ְְְִֵֵַַַָָָָהם
ואּולי ּבאה, ּתׁשּובתם אחר ּכי עּמֹו ְְְְִִִַַַַָָָָמדּברים
העֹובר הֹודעת הּוא הענין סּפּור ׁשעּקר לצד ְְִִִִֵֶַַַָָָָּכי
יעקב: ׁשהּוא ּבעּקרֹו הּדבר ּתלּה לזה יעקב ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעל

B‡ּבעֹוד היתה רחל ׁשּביאת לֹומר הּכתּוב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָיכּון

ּדבר אֹותֹו ׁשּיׁשיבּו קדם עּמם מדּבר ְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
ּׁשהׁשיבּוהּו מה אמר ּגמר ׁשהּכתּוב אּלא ִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאה
ורׁשם ּביאתּה, הֹודיע ּכ ואחר ְְְִִִַַַַָָָָָָּבתׁשּובתם
עּמם: מדּבר הּוא ׁשהיה ּבעת הּוא ּכי ְְְִִֵֵֶַַָָָזמּנֹו

ÌÚ.לאביה אׁשר ׁשהיההּצאן הּצאן ּכל ּפרּוׁש ƒְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ל' (לקּמן ׁשאמר ליעקב עדּות זה הרי ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹלֹו,
ּבת ּכי וגֹו' לפני ל היה אׁשר מעט ּכי ְְְְֲִִֶַַַָָָל')

ּבם: נֹוהגת ְֶֶַָָקטּנה
B‡להם היא מסּפקת היתה הּצאן ׁשּכל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיאמר

הּצאן. ּברעּית ּבקיאה ּפרּוׁש היא רעה ְְִִִִִֵַַָָֹֹּכי
ּפרּוׁש היא רעה ּכי אֹומרֹו ראׁשֹון ְְִִִֵֵָֹּולפרּוׁש
ּתּמּו: ספּו זה וזּולת מעט היּו כן ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָֻואף

B‡והׂשּכיל נחׁשיו נחׁש היא רעה ּכי ְְְִִִִִֵַָָָֹֹיאמר
לא זה וזּולת ּברעּיתּה הּצאן יצליחּו ְְְִִִִֶַַַָָֹֹּכי
לרעֹות מראה ויפת ּתאר יפת ּבבּתֹו מזלזל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹהיה

ֹצאן:
„BÚּתאמר ולא ּבאה ורחל הּדר זה על ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹירצה

היא ּכי לטעם אּלא היתה יצאנית ח"ו ְְְִִִִֶַַַָָָָּכי
הּצאן: עם יצתה ולזה אֹותם ְְִֶַָָָָָֹרֹועה

È‰ÈÂBÂי) ‡ּפעמים ׁשלׁשה אֹומרֹו טעם «¿ƒ«¬∆¿ְְְִַַָָֹ
היּו מעׂשיו ׁשּכל לֹומר .צר ללא אּמֹו ְֲֲִִֶֶַַָָָֹֹאחי
לצד אֹו אּמֹו. ולכבֹוד אּמֹו אחי היֹותֹו ְְְְֱֲִִִִַַלצד
והּוא רחל עם חסד עֹוׂשה ׁשּיראּוהּו ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָהחׁשד
הּדבר, טעם מּפיו מֹוציא היה לזה נכרי ְִִִִִֶַַַָָָָָָאיׁש
הּצאן אּמֹו, אחי לבן ּבת אמר רחל ְֲִִִֵַַַָָָָֹּבראֹותֹו
ּכן ּגם ההׁשקאה ּובעת אּמֹו, אחי לבן ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשל
ׁשּנׁשק ּובעת ּדבר. חׁשד מעליו הסיר ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבזה
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אחיד יעקב להֹון ְֲֲַַַַַֹואמר

מחרן ואמרּו אּתּון ְֲֵַַָָָָמנן

ְֲָָאנחנא:

יתה הידעּתּון להֹון ְְְֲַַַַָואמר

ואמרּו נחֹור ּבר ֲַַָָָָלבן

ְְַָידענן:

לּהו הׁשלם להֹון ְְֲֵַַַַואמר

רחל והא ׁשלם ְְֲֵַַָָָואמרּו

ענא: עם אתיא ְְִֵַָָָָּברּתּה

סּגיז יֹומא עֹוד הא ֲִַַַָָואמר

ּבעיר למכנׁש עּדן ְְְִִִַַָלא

רעּו: ואּזילּו ענא ְְְִִַָָאׁשקּו

ּדיח עד נּכּול לא ֲִִַַָָואמרּו

עדרּיא ּכל ְְֲִִַַָָָמתּכּנׁשין

מעל אבנא ית ְְְִֵַַַָָויגנּדרּון

ענא: ונׁשקי דבירא ְְְֵֵַָָָָּפּומא

עּמהֹוןט ממּלל ּדהּוא ְְְִֵַַעד

ּדי ענא עם אתת ְִִֵַָָָָורחל

היא: רעיתא ארי ֲֲִִֵַָָָלאבּוה

יתי יעקב חזא ּכד ֲֲֲַַַָָָֹוהוה

אחּוהא לבן ּבת ֲֵַָָָָרחל

דלבן ענא וית ְְְִֵָָָָָדאּמּה

יעקב ּוקרב דאּמּה ְְֲֲִֵֵַָֹאחּוהא

מעל אבנא ית ְְְֵַַַַָָוגנּדר

ית ואׁשקי דבירא ְְְֵֵַָָָּפּומא

דאּמּה: אחּוהא דלבן ְְֲִֵָָָָָענא

      

לא ּגדלה ואבן אֹומר היה ואם היא ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֹּגדלה
ּגדּלתּה להּגיד הּכתּוב ׁשּמכּון הּמׁשמעּות ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻהיה
ּגדלה אבן הּבאר ּפי על ׁשהיתה ׁשּמּגיד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
והאבן מאֹומרֹו ּכן ּׁשאין מה קטּנה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשלל
הפלגת להּגיד אּלא הּכתּוב ּבא לא ְְְִֶַַַַָָָָָֹֹּגדלה
ׁשּבכח אלהי עזר להֹודיע הּדבר ּומכּון ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻּגדּלתּה,
(ב"ר ז"ל ודרׁשּו האבן את וּיגל ּדכתיב ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹיעקב
ּפי מעל ּפקק הּמעביר ּכאדם ע') ְְֲִִֵַַַָָָָָָּפרׁשה

ְִצלֹוחית:
BÂו)  ‰‰Â BÂ ÌB‰ Ì‰ ‡Âטעם «…∆»∆¬»¿¿ƒ≈»≈¿ַַ

אמרּו להיֹותׁשּלא הּׁשאלה. ּכלׁשֹון לֹו ׁשלֹום ְְְְִִֵֶַָָָֹ
א) ּדברים ב' יעקב ּדברי ּבמׁשמעּות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹׁשּיׁש
הם אם ב) ּובממֹונֹו, ּבגּופֹו ׁשלם אם ְְִִֵֵָָהּוא
אליו, אּתם הׁשלֹום ּדבריו ּופרּוׁש עּמֹו. ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָׁשלמים
מה לכל ּפרּוׁש ׁשלֹום ואמרּו נתחּכמּו ְְְְְְִֵֶַַָָָָולזה
רחל והּנה אֹומרם וטעם ׁשלֹום. ׁשֹואל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּׁשאּתה
להארי ׁשּלא אּולי ׁשאל, ׁשּלא למה ְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹּתׁשּובה
ולּה ּבּתֹו רחל הּנה אמרּו ּבׁשאלֹות ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָעּמהם

ְִַּתׁשאל:
„BÚהּוא עּמהם ׁשלֹומֹו לצד ּכי לֹומר ְְְְִִֶַַַָיכּונּו

היה ּׁשּלא מה הּצאן עם קטּנה ּבת ְִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשֹולח
כן ּפי על ואף ּבנֹותיו ז' ׁשֹולח ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּביתרֹו

אֹותם: מגרׁשים הרֹועים ְְִִָָָָהיּו
„BÚּׁשּנֹוגע למה ּפרּוׁש ׁשלֹום לֹו לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַָנתּכּונּו

ׁשּלא ּוכדי ׁשלֹום, עּמנּו ּולמּצבֹו ְְְִֵֶַָָָֹלגּופֹו
ּובנכסים ּבעׁשר הּוא ּכי לֹומר ׁשרצֹונם ְְְִִִִֶֶַָָָֹיבין
ידע ּדבר ּומּמֹוצא וגֹו' רחל והּנה אמר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹּגמרּו

לבּתֹו צרי ּכי הּוא ּבנכסים אמיד לא ְְִִִִִִִָָָֹּכי
צאנֹו לרעֹות אחת ּבת ׁשּמסּפקת וגם ְְְְִִֶֶֶַַַַַֹלרעֹות,
היא הּדברים ּבדקּדּוק וכּונתם הם. מעט ְְְְְִִִִֵַַַָָָָּכי
ּבדבר ׁשקר ּדבר מּפיהם יֹוציאּו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכדי
להם ׁשּיאמר ׁשחׁשׁשּו אֹו להתּגּלֹות. ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשעתיד
ּומּטעם עׁשר, קֹול עליו הֹוציאּו לּמה ִִֶַַָָָָָָֹלבן
רעהּו מבר כ"ז) (מׁשלי הּכתּוב ׁשאמר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָעצמֹו
הרּבה אצלֹו יתארחּו ׁשּלא וגֹו' ּגדֹול ְְְְְְִֵֶֶַָָֹּבקֹול

ְִֵָויעני:
B‡ּכּלי לבן ּכי ליעקב להֹודיע ׁשּכּונתם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹאפׁשר

לֹו ׁשּתרעה ּבעצמֹו ּומזלזל ּבממֹונֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָהּוא
האיׁש את לדעת יּקיׁש ּומּזה היקרה ּבּתֹו ְִִִִֶֶַַַַָָָָֹצאנֹו

ֲֵַּומעׂשהּו:
BÂז) „BÚ ‰ ‡Âׁשֹופט נעׂשה אׁשר טעמֹו «…∆≈¿ֲֲֲֵֶַַָ

ּתֹורה ּדבר חּיים ּבעלי צער לצד הּוא ְְֲִֵֶַַַַַַָָלהם,
לדעת רצה ועֹוד הּצאן. על וחׁש ל"ב:) ְְַַַַָָָָֹ(ב"מ
להׁשקֹות זמן ׁשאין לצד היא עּכבתם טעם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָאם
והּצאן היא רחֹוקה העיר ּכי ולרעֹות ְְְְִִִִַַָָֹֹהּצאן
ּבא ּדר לדעת לֹו נֹוגע זה ודבר הּנה, ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּביתֹות

העירּבֹו רחּוק לסּבת לא ּכי ידע ּומּתׁשּובתם ,ְְִִִִִֵַַָָָֹ
עֹוׂשים: ִֵהם

ÌÚט) „ „BÚהּכתּוב סדר לפי הּנה ∆¿«≈ƒ»ְִִֵֵֶַָ
עֹודם לֹומר לֹו והיה אליו המדּברים ְְְִֵֵַַַָָָָהם
ואּולי ּבאה, ּתׁשּובתם אחר ּכי עּמֹו ְְְְִִִַַַַָָָָמדּברים
העֹובר הֹודעת הּוא הענין סּפּור ׁשעּקר לצד ְְִִִִֵֶַַַָָָָּכי
יעקב: ׁשהּוא ּבעּקרֹו הּדבר ּתלּה לזה יעקב ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעל

B‡ּבעֹוד היתה רחל ׁשּביאת לֹומר הּכתּוב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָיכּון

ּדבר אֹותֹו ׁשּיׁשיבּו קדם עּמם מדּבר ְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
ּׁשהׁשיבּוהּו מה אמר ּגמר ׁשהּכתּוב אּלא ִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאה
ורׁשם ּביאתּה, הֹודיע ּכ ואחר ְְְִִִַַַַָָָָָָּבתׁשּובתם
עּמם: מדּבר הּוא ׁשהיה ּבעת הּוא ּכי ְְְִִֵֵֶַַָָָזמּנֹו

ÌÚ.לאביה אׁשר ׁשהיההּצאן הּצאן ּכל ּפרּוׁש ƒְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ל' (לקּמן ׁשאמר ליעקב עדּות זה הרי ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹלֹו,
ּבת ּכי וגֹו' לפני ל היה אׁשר מעט ּכי ְְְְֲִִֶַַַָָָל')

ּבם: נֹוהגת ְֶֶַָָקטּנה
B‡להם היא מסּפקת היתה הּצאן ׁשּכל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיאמר

הּצאן. ּברעּית ּבקיאה ּפרּוׁש היא רעה ְְִִִִִֵַַָָֹֹּכי
ּפרּוׁש היא רעה ּכי אֹומרֹו ראׁשֹון ְְִִִֵֵָֹּולפרּוׁש
ּתּמּו: ספּו זה וזּולת מעט היּו כן ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָֻואף

B‡והׂשּכיל נחׁשיו נחׁש היא רעה ּכי ְְְִִִִִֵַָָָֹֹיאמר
לא זה וזּולת ּברעּיתּה הּצאן יצליחּו ְְְִִִִֶַַַָָֹֹּכי
לרעֹות מראה ויפת ּתאר יפת ּבבּתֹו מזלזל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹהיה

ֹצאן:
„BÚּתאמר ולא ּבאה ורחל הּדר זה על ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹירצה

היא ּכי לטעם אּלא היתה יצאנית ח"ו ְְְִִִִֶַַַָָָָּכי
הּצאן: עם יצתה ולזה אֹותם ְְִֶַָָָָָֹרֹועה

È‰ÈÂBÂי) ‡ּפעמים ׁשלׁשה אֹומרֹו טעם «¿ƒ«¬∆¿ְְְִַַָָֹ
היּו מעׂשיו ׁשּכל לֹומר .צר ללא אּמֹו ְֲֲִִֶֶַַָָָֹֹאחי
לצד אֹו אּמֹו. ולכבֹוד אּמֹו אחי היֹותֹו ְְְְֱֲִִִִַַלצד
והּוא רחל עם חסד עֹוׂשה ׁשּיראּוהּו ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָהחׁשד
הּדבר, טעם מּפיו מֹוציא היה לזה נכרי ְִִִִִֶַַַָָָָָָאיׁש
הּצאן אּמֹו, אחי לבן ּבת אמר רחל ְֲִִִֵַַַָָָָֹּבראֹותֹו
ּכן ּגם ההׁשקאה ּובעת אּמֹו, אחי לבן ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשל
ׁשּנׁשק ּובעת ּדבר. חׁשד מעליו הסיר ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבזה
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••••רבל   י  ר  לי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
 בי ב רלי ר רי יי  לי ר ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָבר
ר לי ל יי י י ג יי י יי יְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ל לי יג רגל רי בי    ליְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ל לי   ל ר י  י ל י ליְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

 ב י יי  ל בי ל ר .... ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
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   •••• ביל יג)רב י(לעיל י" ְְֲֲִִִִִִַָָָָָָ
 ר י י    לר  ר "ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָ

ר  רב  י   ר .... •••• ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ל(ב"ר)  יל ל י ל   ....לי  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
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 ••••(ב"ר)ע   רבב רי ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
יע י ר ל  י....•••• ר  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

י  בי בי  ר ל(ב"ר).... •••• ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
י  בי לר  ר(ב"ר).... •••• ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

י      ל....  ְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ
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  ••••י יל י ל לי י  ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

  יי   ל רב י  ל י ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
 ר י ל ל ....  ְִֶֶָָָֹֹ
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 ••••יב  י ביל י  ל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

....••••י ב ל  יב בר ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ל ב  י ר "י י....  ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

וארםיא לרחל יעקב ְְֲֲֵֵַַַָֹּונׁשק

ּובכא: קלּה ְֵָָָית

ארייב לרחל יעקב ְְֲֲִֵֵַַָֹוחּוי

וארי הּוא דאבּוה אחה ְֲֲֵַַָָָבר

ּורהטת הּוא רבקה ְְִַַָָבר

לאבּוה: ְְִַַָָוחּויאת

יתיג לבן ׁשמע ּכד ְֲַַַָָָָוהוה

אחתּה ּבר יעקב ֲֲֵֵַַַָֹׁשמע

לּה וגּפף לקּדמּותּה ְְְֵֵֵַַַָּורהט

לביתּה ואעלּה לּה ְְְֲִֵֵֵֵַַונּׁשיק

ּכל ית ללבן ְְְִִָָָָָואׁשּתעי

האּלין: ְִִֵַָָָּפתּגמּיא

ּברםיד לבן לּה ְֲֵַַַָָואמר

ויתיב אּת ּובׂשרי ְְִִִִִֵָָקריבי

יֹומין: ירח ְִִֵַעּמּה

ליעקבטו לבן ְֲֲַַַָָֹואמר

ותפלחּנני אּת ְְְְְֲִִִִִַַָהמּדאחי

:אגר מה לי חּוי ְִִַַַָָָמּגן

      
עליו יּגיד ּבכיֹו ועֹוד אמר, ּכבר ּכי אמר ְְְִִִַַַָָָָָֹלא

היּו: אחים ִִַָּכי
„BÚ(.כ"ו (ע"ז ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָירצה

אמר לזה מֹורידין, ולא מעלין לא ְֲִִִֶַַָָָֹֹֻהאּמֹות
חסד י"ד) (מׁשלי וטעם לבן, צאן את ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹוּיׁשק
ּכבֹוד ּבׁשביל אּמֹו אחי היֹותם לצד ְְְְֱֲִִִִֵַָֻלאמים,

הׁשקה: ְִִָאּמֹו
Bיב) Ú „ּבחינֹות ב' לּה הּגיד ּפרּוׁש ««≈«¬…¿ְִִִֵָ

הּגּוף קּורבת א' לרחל, ׁשהיּו ְְְֵֶַַַָָָהּקּורבה
אֹומרֹו קּורבתוהּוא והּב' הּוא, אביה אחי ּכי ְְְְֲִִִַַָָ

וידּועה הּוא, רבקה בן וכי אֹומרֹו והּוא ְְְְִִִֶֶֶַָָהּנפׁש
ּבּדֹומה: יׂשמחּו והּצּדיקים ּבצדקֹותיה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָרבקה

„BÚ(:י"ג (מגּלה ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִִֶֶַָָֹירמז
ּכי הׁשיב והּוא רּמאי אביה לֹו ְְִִִֵֶַַָָָָׁשאמרה
ּכי יעקב חׁש זה ּוכפי ּברּמאּות, הּוא ְְֲִִִֶַַָָָֹאחיו
צּדיק ׁשּיתנהג הּדבר הּוא ּגנאי עליו ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹּתאמר
רבקה בן וכי אמר לזה ּכרׁשעתֹו, רׁשע ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָעם
להֹוציאֹו ואמת צדק ּבדר עליו ׁשּיתחּכם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָּפרּוׁש
סֹוד והּוא ּבמׁשּפטיו, ּולנּצחֹו מּפיו ְְְְְְִִִַָָּבֹולעֹו
ירּמהּו ולא בעליה ּתחּיה החכמה ז') ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ(קהלת
ּככה: ּבעׂשֹותֹו יּכלם אׁשר ּומאּוס רׁשע ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבדר

Bיג) Ô ÚÎ צער.אֹומרֹו לׁשֹון ויהי «¿ƒƒ¿…«»»¿ְְְִַַַ
ּכאֹומרם לרעה ׁשּנתּכּון (ב"ררמז ז"ל ְְְְִֵֶַַָָָָ

וגם מצּפּוניו וחּפׁש לגזלֹו ׁשּיצא ז') ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָּפרׁשה
אם נּׁשקֹו וגם אּתֹו אׁשר את לדעת ְְְֲִִִִֶֶַַַָחּבקֹו
אחתֹו ּבן יעקב ׁשמע ואֹומרֹו מרּגלּיֹות. ְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹּבפיו

יעקב לּה ּׁשאמר מה רחל הּגידה לא ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּפרּוׁש
צּדיק רבקה ּבן היֹותֹו אּלא אביה אחי הּוא ְֱֲִִִִִֶֶַָָָָּכי
וגם לרּמֹותֹו. מחׁשבֹות חׁשב ּובזה צּדקת. ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָּבן
ממֹונֹו אּולי הּטעם ּביתֹו אל ויביאהּו ְְִֵֵֶַַַַַָאֹומרֹו
נכסיו: יּגיעּו עד לביתֹו והביאֹו אחריו ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹיבא

.'וגֹו ּכל את וטעםללבן ּבֹואֹו, סּבת «¿«≈ְְְִֵַַַָָָ
ּכי אליפז עם עליו עבר ואׁשר ֱֲִִִֶַַָָָָּבֹואֹו,

אחריו: ּברֹודפֹו הּכל מּמּנּו ְְֲִֶַַַָָֹנטל
„BÚ(י"ג (מגּלה ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִִֵֶֶַָָָיתּבאר

רּמאי, אביה ּכי יעקב את הֹודיעה ֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשרחל
ׁשעברּוהּו הּדברים ּכל לֹו לסּפר נתחּכם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלזה
ּׁשּנתחּכם מה ּכׁשּידע מהרׁשיע יחּדל ׁשּבזה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּכדי
ערם ּכי ידע והּברכה הּבכֹורה ׁשּלקח ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹעד
עברֹו אׁשר הֹודיעֹו וגם ,ּׁשּיצטר למה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָיערים
חיל. ּגּבֹור הּוא ּכי יּגיד וזה האבן, ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמּמעׂשה
ּבֹו חּבתֹו יּגיד וזה צאנֹו, הׁשקאת מעׂשה ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹּגם

עּמֹו: היׁשרה ְְְִַַָָָָוהנהגתֹו
Bיד) Ú ‡ B B ‡עצמֹו ּפרּוׁש «…∆¿««¿ƒ¿ְֵַ

מּבחינתֹו ׁשאינֹו הׂשּכיל ּכי עצמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַָואינֹו
אֹור, ולא חׁש לבן ּכי ּבּבחינה ּתדמה ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא

ּבאֹומרֹו ּדּיק ואּוליולזה למעט. עצמי א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
עצם ׁשהם אליו ידמה ׁשּבהם ּבחינֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשּדּיק

הּנפׁש: לא ֶֶַָָֹּובׂשר
„BÚּכי להֹודיעֹו ּׁשּנתּכּון מה על להׁשיב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָיכּון

ּפרּוׁש עצמי א לֹו ואמר הּוא חכם ְְִִֵַַַָָָאיׁש
מּמה (ב"במעּוט ז"ל אֹומרם ּדר על ׁשהּוא ְִִֶֶֶַָָ

יׁשוה לא ּדֹומה וכל ּדֹומים, הּבנים רב ְְִִִֶֶַָָֹֹק"י.)
אחד. חלק הּׁשארּות מּבלי חלקיו ּבכל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָלּנדמה
אל ל ּברח מ"ג) (כ"ז ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ְְְְִֵֶֶַַַַָּולמה
ּומן עׂשו, מידי להּצילֹו יעמד הּוא ּכי וגֹו' ְְֲִִִִֵֵַַָָָֹלבן
הׁשיב לזה ללבן, הּדברים יעקב סּפר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּסתם
(אּיֹוב ּוכמֹו ּובׂשרֹו עצמֹו ׁשהּוא יעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַָׁשּכן
על כן ּכמֹו יכאב, עליו ּבׂשרֹו ׁשא כ"ב) ְְְִֵֶַַָָָָי"ד
נפׁשֹו והּכהּו עׂשו יבא אם ט') (ל"ב ְְֲִִֵַַָָָֹֹיעקב
עליו: יסּתּכן ׁשּלא למעט א ואמר ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּתאבל,

.'וגֹו חדׁש יתּגּלהעּמֹו אּולי זמן לֹו הארי «≈∆ְְְֱִִִֶֶֶַַָֹ
ּתקות אין ּכי ּוכׁשראה קניניו, הּזמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמׁש
עיניו ׁשּנתן לפי עֹוד עּמֹו. הנהגתֹו ּברר ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָממֹון
ועבדֹו יֹום ׁשלׁשים מּמּנּו עין העלים לעבדֹו ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹּבֹו
אׁשר לּטעם עּמֹו התּנה ּכ ואחר חּנם ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּבהם
היצליח אֹותֹו לבחן נתּכּון עֹוד ּבדבריו. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹאבאר
העבידֹו, אצלֹו ׁשּנכנס מּיֹום ּכי ותמצא ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָּבדרּכֹו,
ׁשּכבר למדּת הא חּנם ועבדּתני אֹומר הּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

מצליח: איׁש הּוא ּכי וראהּו ְְֲִִִַַָָָעבדֹו
Bטו) ‡ Î B Ô ‡מי קׁשה «…∆»»¿¬ƒ»ƒ¿ִֶָ

יהי לּו ועֹוד עֹובדֹו, הּוא חּנם לֹו ְְְִִַָָאמר
רצֹונֹו ואם חּנם, עֹובדֹו אם ּבכ ּומה ְְְְְִִִִַָָָָּכדבריו
הלא יחיה, ּכן מּתנֹות ׂשֹונא ׁשהּוא ְֲִֵֵֶֶַַָֹלֹומר
ׁשיהיה ׁשּכן ּומּכל הּגזל ׁשאֹוהב לֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמצינּו

ּברצֹון: לֹו ּבּנּתן ְִֵַָָָחפץ
ÔÎ‡אּלא ּבא לא ּכי מּללּו ּברּור ׂשפתֹותיו »≈ְְִִִֶָָָָֹ

ּדר על והּוא יעקב, ׁשל ׂשכרֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַָֹלהמעיט
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   ‡ B„ (טז (כט, ≈«¿»≈»¿≈«¿«»»≈
ה"א האֹות ּגדֹולה, (ה' ּבינה היא ׁשּלאה ּבחסידּות, ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹמבאר

ה"א האֹות קטּנה, (ה' מלכּות היא ורחל הוי') ׁשם ׁשל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָהראׁשֹונה

ללבן יעקב ׁשאמר וזהּו הּׁשם). ׁשל מא)הּׁשנּיה לא, "עבדּתי(להּלן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי פעלּתי :"ּבנֹותי ּבׁשּתי . .ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מה ּבנֹותי": "הּבנֹות לבן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו להֹוסיף, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומלכּות.

ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני זה ּברּור ידי על ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנתוּסף

הּבביתי. אר ְִֵ
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קכג)••••ר (ב"ב  רג  ברה היה ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
ב  י רבקה י י מרי ה הי הבכְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ

 הה ד ••••אר....הדה רה ר ה ְְְְְַַַַַַַַַָָָָָֹ
מד) "(ישעיה "ק "רד רהמראה...."י••••י ה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ה....קר אר ְְֵַ
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  (ב"ר)••••א  מרה די ימי ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

יי הי" יב הרי ה  דע "די ימי  בי"ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ימי"די....הה  ר••••י ה ה יימה  ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

מר  "ר בד"  מר יר ה  די ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה

י מר  "" מר מד קה מ ר רְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
י   "הה" מר מד ר מ קר מ ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה

הר הרי יה  כ....ה אר ֲִִֵֵֶָֹ
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ׁשּוםטז ּבנן ּתרּתין ְְְֵַָָָּוללבן

זערּתא וׁשּום לאה ְְְְֵֶַָָָרּבתא

ֵָרחל:
ורחליז יאין לאה ְְֲֵֵֵֵָָָָועיני

ויאיא בריוא ׁשּפירא ְְֲֲִֵַַָָָָהות

ְְֶָבחזוא:

רחליח ית יעקב ְֲֵֵַָָֹּורחם

ׁשנין ׁשבע אפלחּנ ְְְְֲִִֶַַַָואמר

זערּתא: ּברּת ְְְְֵֶַָָָּברחל

ּדאּתןיט טב לבן ְֲֵֶַַַָָואמר

לגבר יתּה מּדאּתן ל ְְִִֵֶַַַָָָיתּה

עּמי: ּתיב ֳִִִָָאחרן

      

וׁשּתפין ׁשלּוחין (הלכֹות הרמּב"ם ּׁשּכתב ְְְְִִִֶַַַַָָָֻמה
ּבעל עם הרֹועה התנה ׁשּלא ׁשּכל ּופ"ח) ְִִֶֶֶַַָָָֹפ"ו
הרוח ׁשליׁש הּפּקדֹון ּבחלק ׂשכרֹו יּטל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבית
לבן חׁש לזה ׁשליׁשים, ב' ּוסיחים ְְֲִִִִֶַָָָָָָּובעגלים
לּטל ׁשּדעּתֹו ּברר ׁשּלא יעקב ׁשל טעמֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹּכי

ּבע ׁשליׁשים ּוב' ּבּגדֹולים וגֹו'ׁשליׁש גלים ְְְְֲִִִִִַָָ
היה אם אמת והן הּדבר, על הרּמאי ְֱֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָוּיחרד
ׁשּנתּכּון עליו יקּפיד לא הּסכלים ּכאחד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹיעקב
ויעלים ,ּכ אחר ּדעּתֹו ׁשּיּתן אֹו אז ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלזה
ׁשּקדם למה אּלא חּנם, לעבדֹו מּמּנּו עיניו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָלבן
לזה הערּום עם הּוא ּגם ׁשּיערים ׁשהֹודיע ֲִִִֶֶֶֶַַַָָלֹו
אּתה אחי הכי אֹומרֹו והּוא לגּלֹות, ְְְֲִִַַָָָָרצה
אביה אחי (י"ב) אֹומרֹו ּכדר ּכמֹותי ְְְֲִִִֶֶָָָערּום
לֹו, סּפר אׁשר מּמעׂשיו לֹו ׁשּנֹודע ּוכמֹו ְֲֲִִֵֶֶַַָהּוא
הא חּנם, ׁשּתעבד היאּמן ּפרּוׁש חּנם ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻועבדּתני
ּׁשראּוי מה ותּקח לבּסֹוף ּבטענה ׁשּתבא ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹוּדאי
ּדעּת ׁשּתגּלה רֹוצה אני לזה ּבמׁשּפט, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָלקחת
קּים: ׁשּבממֹון ּתנאי וכל וגֹו' לי ְְְְִִֶַַַָָָָהּגידה

Bטז) ˙B È לֹומר הּכתּוב נתּכּון ¿»»¿≈»¿ְִֵַַַָ
היא ׁשהּגדֹולה ּומפרסמֹות נּכרֹות ְְְִִֶֶַָָָָֻׁשהיּו
לֹומר יכֹול היה ׁשּלא רחל היא והּקטּנה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹלאה
לֹומר ּדקּדק ּגם רחל. הּקרּואה היא הּגדֹולה ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכי
ּבגדר היּו לא ּכי לֹומר הּקטּנה ְְְִֶֶַַַַָָָֹהּגדֹולה
ליעקב וירּמה ּגדֹולה קטּנה ויעׂשה ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹלהחליפם
ׁשּׁשמּה הּקטּנה היא ּכי ויאמר לאה לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּבתת
והּקטּנה ּביֹותר ּגדֹולה היתה הּגדֹולה ּכי ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָרחל

אֹומרֹו והּוא ּביֹותר, ּפרּוׁשקטּנה הּגדֹולה ְְְְְֵֵַַָָ

ּבער ּלא עצמּה ּבפני ּגדֹולה לאה ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהיתה
ׁשנתים אֹו ּבׁשנה מּמּנה ּגדֹולה היתה לבד ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָרחל
היתה ּכן ּגם ורחל ,ּכ ּכל ּברּור אינֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשההּכר
לבד לאה ּבער לא עצמּה ּבפני ּביֹותר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹקטּנה
ּומעלה ׁשנה כ' ּבת היתה לאה ּכי ׁשּתאמר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
ללבן מקֹום אין ּומעּתה ז', ּכבת ה' ּכבת ְְְְֵֵֵַַַָָָָָורחל

ּבתנאֹו: יעקב ְְֲִַַָֹלרּמֹות
Bיז) ˙B ‡ ÈÈÚהּכתּוב לסּפר ראּוי אין ¿≈≈≈»«¿ְֵֵַַָָ

הּצּדק אּלאּגנאי ח"ו יּה ׁשבטי הּבנים אם ת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
להחליפם ללבן מציאּות ׁשאין להֹודיע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָנתּכּון
מּלבד לאה ּכי מרחל, לאה היתה מׁשּנית ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻּכי
ׁשעיניה לּה ׁשעֹוד אּלא יפיפּיה היתה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּלא
מּלבד לא ורחל הּגּוף, מּכעּור ענף והּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹרּכֹות
ּתאר יפת ׁשהיתה אּלא ּכעּור ּבּה היה ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אפן לבן ּבפני ננעלּו הרי ּומעּתה מראה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויפת

רּמאּותיו: ּובטלּו ְַַָָָָָהרּמאּות
˙ÙÈ.מראה ויפת ּבחינֹותּתאר ב' ׁשּיׁש ּפרּוׁש ¿«ְְִִֵֵֶֶַַַֹ

ׁשּתאמר ּכמֹו ּופרט ּפרט ּבכל הא' ְְְְְִֶַָָָָֹֹּביפי,
מּמה ּולמד וצא צּואר, הרקת האף ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעינים
ּובחינה הּׁשירים, ּבׁשיר הּמל ׁשלמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּׁשּפרט
אמר לזה הּגּוף, ּוכללּות הּפנים ּכללּות היא ְְִִֶַַַָָָָָב'
אחד ּכל ּפרטיה ׁשהיּו מראה ויפת ּתאר ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיפת
יחד: התקּבצּותם ּבדר וגם עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָיפה

„BÚמראה ויפת ּכמׁשמעּה, ּתאר יפת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹירצה
רֹואּה: ּכל לּה ׁשּיתאּוה חן לּה ְִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיה

יח) ˙‡ ÚÈ ‡יפיּה לצד לא ּפרּוׁש «∆¡««¬…∆»≈ְְֵַָָֹ
זּוגֹו: ּבת רחל ּׁשהיא מה לצד ְִֵֶֶַַַָָאּלא

B‡(:כ"ה (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ְֵֵֶֶַַָָָיאמר
לֹו ׁשּתהיה ׁשּצרי חכם ּתלמיד זּוּוג ְְְִִִִִֶֶֶַָָָּבדין
יׁשּתּנה ּכי והגם הרע, יצר ּכנגד נאה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּׁשה
ּכל עם הרע, ּמּיצר ׁשּמׁשלל למעלּיּותא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻיעקב

ּדעת: לאדם ּתלּמד הּתֹורה ְֵֶַַַַָָָָזה
„Ú‡.ׁשנים להכניעׁשבע ּתמיד יכּון זה צּדיק ∆¡»¿ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

לאחיו ּבהׁשּתחויתֹו וגם ׁשבע, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָעצמֹו
ׁשבע כ"ד) (מׁשלי סֹוד והּוא ּפעמים, ְְְִִֵֶֶַַָׁשבע
ׁשויּה ׁשּנתן ואּולי נפלֹו, אחרי וקם צּדיק ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָיּפֹול
מּכדי יֹותר ׁשהּוא ׁשנים ז' עצמֹו ּׁשּׁשעּבד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבּמה

עברי: עבד ְְִִֵֶֶׁשני
.הּקטּנה ּברּבּתּבּת ּבלאה, ולא חל ¿»≈ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹ

הּׁשּוק, מן אחרת רחל ׁשּלאולא הּקטּנה ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
רחל, לּגדֹולה ותקרא ּבנֹותי ׁשמֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָּתחליף
יֹועיל ולא הּגדֹולה, ולא אֹומר אני ְְְְֲִִֵַַַָָֹֹהּקטּנה

רחל: לּה ׁשּתקרא הּׁשם ׁשּנּוי ְְִִֵֵֶַָָָל
Bיט) È B  ‡לאיזה לדעת צרי «…∆»»ƒƒ¿ְִֵֶַַָָ

לֹומר יצּדק אי ּגם לבן, ּכן אמר ְְִֵֵַַַַָָָָֻענין
יעבד, לא אחר אם וגֹו' מּתּתי ל ּתּתי ְֲִִִִִִֵַַָֹֹטֹוב
אחר יׁש ּכי לֹו ורמז ּבזה לבן ׁשּׁשּקר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואּולי
אי קׁשה ועֹוד רחל, ּבעד כן ּכמֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיעבד
עֹובד ׁשהּוא ּכיון מּתנה לׁשֹון ּתּתי לֹומר ְְִִֵֵֶַַַָָָֻיצּדק
הלא ּכי ּדמיה, ּכדי ׁשהּוא ׁשנים ׁשבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבעדּה
יעבד ׁשנים ׁשׁש עברי עבד ׁשהּקֹונה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּתדע

רחל: ׁשוי ּבעד ׁשויֹו נתן הּוא ְְֲִֵֵַַַָָָֹוהרי
„BÚׁשהּוא עּמדי ׁשבה אֹומרֹו לדעת ְְִִִֶַַָָָָצרי

יתר: ְֶֶַׂשפת
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   ‡ B„ (טז (כט, ≈«¿»≈»¿≈«¿«»»≈
ה"א האֹות ּגדֹולה, (ה' ּבינה היא ׁשּלאה ּבחסידּות, ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹמבאר

ה"א האֹות קטּנה, (ה' מלכּות היא ורחל הוי') ׁשם ׁשל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָהראׁשֹונה

ללבן יעקב ׁשאמר וזהּו הּׁשם). ׁשל מא)הּׁשנּיה לא, "עבדּתי(להּלן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי פעלּתי :"ּבנֹותי ּבׁשּתי . .ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מה ּבנֹותי": "הּבנֹות לבן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו להֹוסיף, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומלכּות.

ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני זה ּברּור ידי על ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנתוּסף

הּבביתי. אר ְִֵ
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קכג)••••ר (ב"ב  רג  ברה היה ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
ב  י רבקה י י מרי ה הי הבכְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ

 הה ד ••••אר....הדה רה ר ה ְְְְְַַַַַַַַַָָָָָֹ
מד) "(ישעיה "ק "רד רהמראה...."י••••י ה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ה....קר אר ְְֵַ
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  (ב"ר)••••א  מרה די ימי ה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

יי הי" יב הרי ה  דע "די ימי  בי"ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ימי"די....הה  ר••••י ה ה יימה  ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

מר  "ר בד"  מר יר ה  די ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה

י מר  "" מר מד קה מ ר רְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
י   "הה" מר מד ר מ קר מ ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה

הר הרי יה  כ....ה אר ֲִִֵֵֶָֹ

    ©´Ÿ¤¨À̈¦¦´Ÿ¨´
    ̈½¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´©¥®

 ה אר §−̈¦¨¦«

ׁשּוםטז ּבנן ּתרּתין ְְְֵַָָָּוללבן

זערּתא וׁשּום לאה ְְְְֵֶַָָָרּבתא

ֵָרחל:
ורחליז יאין לאה ְְֲֵֵֵֵָָָָועיני

ויאיא בריוא ׁשּפירא ְְֲֲִֵַַָָָָהות
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זערּתא: ּברּת ְְְְֵֶַָָָּברחל

ּדאּתןיט טב לבן ְֲֵֶַַַָָואמר

לגבר יתּה מּדאּתן ל ְְִִֵֶַַַָָָיתּה

עּמי: ּתיב ֳִִִָָאחרן

      

וׁשּתפין ׁשלּוחין (הלכֹות הרמּב"ם ּׁשּכתב ְְְְִִִֶַַַַָָָֻמה
ּבעל עם הרֹועה התנה ׁשּלא ׁשּכל ּופ"ח) ְִִֶֶֶַַָָָֹפ"ו
הרוח ׁשליׁש הּפּקדֹון ּבחלק ׂשכרֹו יּטל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבית
לבן חׁש לזה ׁשליׁשים, ב' ּוסיחים ְְֲִִִִֶַָָָָָָּובעגלים
לּטל ׁשּדעּתֹו ּברר ׁשּלא יעקב ׁשל טעמֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹּכי

ּבע ׁשליׁשים ּוב' ּבּגדֹולים וגֹו'ׁשליׁש גלים ְְְְֲִִִִִַָָ
היה אם אמת והן הּדבר, על הרּמאי ְֱֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָוּיחרד
ׁשּנתּכּון עליו יקּפיד לא הּסכלים ּכאחד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹיעקב
ויעלים ,ּכ אחר ּדעּתֹו ׁשּיּתן אֹו אז ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלזה
ׁשּקדם למה אּלא חּנם, לעבדֹו מּמּנּו עיניו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָלבן
לזה הערּום עם הּוא ּגם ׁשּיערים ׁשהֹודיע ֲִִִֶֶֶֶַַַָָלֹו
אּתה אחי הכי אֹומרֹו והּוא לגּלֹות, ְְְֲִִַַָָָָרצה
אביה אחי (י"ב) אֹומרֹו ּכדר ּכמֹותי ְְְֲִִִֶֶָָָערּום
לֹו, סּפר אׁשר מּמעׂשיו לֹו ׁשּנֹודע ּוכמֹו ְֲֲִִֵֶֶַַָהּוא
הא חּנם, ׁשּתעבד היאּמן ּפרּוׁש חּנם ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻועבדּתני
ּׁשראּוי מה ותּקח לבּסֹוף ּבטענה ׁשּתבא ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹוּדאי
ּדעּת ׁשּתגּלה רֹוצה אני לזה ּבמׁשּפט, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָלקחת
קּים: ׁשּבממֹון ּתנאי וכל וגֹו' לי ְְְְִִֶַַַָָָָהּגידה

Bטז) ˙B È לֹומר הּכתּוב נתּכּון ¿»»¿≈»¿ְִֵַַַָ
היא ׁשהּגדֹולה ּומפרסמֹות נּכרֹות ְְְִִֶֶַָָָָֻׁשהיּו
לֹומר יכֹול היה ׁשּלא רחל היא והּקטּנה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹלאה
לֹומר ּדקּדק ּגם רחל. הּקרּואה היא הּגדֹולה ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכי
ּבגדר היּו לא ּכי לֹומר הּקטּנה ְְְִֶֶַַַַָָָֹהּגדֹולה
ליעקב וירּמה ּגדֹולה קטּנה ויעׂשה ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹלהחליפם
ׁשּׁשמּה הּקטּנה היא ּכי ויאמר לאה לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּבתת
והּקטּנה ּביֹותר ּגדֹולה היתה הּגדֹולה ּכי ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָרחל

אֹומרֹו והּוא ּביֹותר, ּפרּוׁשקטּנה הּגדֹולה ְְְְְֵֵַַָָ

ּבער ּלא עצמּה ּבפני ּגדֹולה לאה ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהיתה
ׁשנתים אֹו ּבׁשנה מּמּנה ּגדֹולה היתה לבד ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָרחל
היתה ּכן ּגם ורחל ,ּכ ּכל ּברּור אינֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשההּכר
לבד לאה ּבער לא עצמּה ּבפני ּביֹותר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹקטּנה
ּומעלה ׁשנה כ' ּבת היתה לאה ּכי ׁשּתאמר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
ללבן מקֹום אין ּומעּתה ז', ּכבת ה' ּכבת ְְְְֵֵֵַַַָָָָָורחל

ּבתנאֹו: יעקב ְְֲִַַָֹלרּמֹות
Bיז) ˙B ‡ ÈÈÚהּכתּוב לסּפר ראּוי אין ¿≈≈≈»«¿ְֵֵַַָָ

הּצּדק אּלאּגנאי ח"ו יּה ׁשבטי הּבנים אם ת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
להחליפם ללבן מציאּות ׁשאין להֹודיע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָנתּכּון
מּלבד לאה ּכי מרחל, לאה היתה מׁשּנית ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻּכי
ׁשעיניה לּה ׁשעֹוד אּלא יפיפּיה היתה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּלא
מּלבד לא ורחל הּגּוף, מּכעּור ענף והּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹרּכֹות
ּתאר יפת ׁשהיתה אּלא ּכעּור ּבּה היה ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אפן לבן ּבפני ננעלּו הרי ּומעּתה מראה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויפת

רּמאּותיו: ּובטלּו ְַַָָָָָהרּמאּות
˙ÙÈ.מראה ויפת ּבחינֹותּתאר ב' ׁשּיׁש ּפרּוׁש ¿«ְְִִֵֵֶֶַַַֹ

ׁשּתאמר ּכמֹו ּופרט ּפרט ּבכל הא' ְְְְְִֶַָָָָֹֹּביפי,
מּמה ּולמד וצא צּואר, הרקת האף ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעינים
ּובחינה הּׁשירים, ּבׁשיר הּמל ׁשלמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּׁשּפרט
אמר לזה הּגּוף, ּוכללּות הּפנים ּכללּות היא ְְִִֶַַַָָָָָב'
אחד ּכל ּפרטיה ׁשהיּו מראה ויפת ּתאר ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיפת
יחד: התקּבצּותם ּבדר וגם עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָיפה

„BÚמראה ויפת ּכמׁשמעּה, ּתאר יפת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹירצה
רֹואּה: ּכל לּה ׁשּיתאּוה חן לּה ְִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיה

יח) ˙‡ ÚÈ ‡יפיּה לצד לא ּפרּוׁש «∆¡««¬…∆»≈ְְֵַָָֹ
זּוגֹו: ּבת רחל ּׁשהיא מה לצד ְִֵֶֶַַַָָאּלא

B‡(:כ"ה (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ְֵֵֶֶַַָָָיאמר
לֹו ׁשּתהיה ׁשּצרי חכם ּתלמיד זּוּוג ְְְִִִִִֶֶֶַָָָּבדין
יׁשּתּנה ּכי והגם הרע, יצר ּכנגד נאה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּׁשה
ּכל עם הרע, ּמּיצר ׁשּמׁשלל למעלּיּותא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻיעקב

ּדעת: לאדם ּתלּמד הּתֹורה ְֵֶַַַַָָָָזה
„Ú‡.ׁשנים להכניעׁשבע ּתמיד יכּון זה צּדיק ∆¡»¿ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

לאחיו ּבהׁשּתחויתֹו וגם ׁשבע, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָעצמֹו
ׁשבע כ"ד) (מׁשלי סֹוד והּוא ּפעמים, ְְְִִֵֶֶַַָׁשבע
ׁשויּה ׁשּנתן ואּולי נפלֹו, אחרי וקם צּדיק ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָיּפֹול
מּכדי יֹותר ׁשהּוא ׁשנים ז' עצמֹו ּׁשּׁשעּבד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבּמה

עברי: עבד ְְִִֵֶֶׁשני
.הּקטּנה ּברּבּתּבּת ּבלאה, ולא חל ¿»≈ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹ

הּׁשּוק, מן אחרת רחל ׁשּלאולא הּקטּנה ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
רחל, לּגדֹולה ותקרא ּבנֹותי ׁשמֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָּתחליף
יֹועיל ולא הּגדֹולה, ולא אֹומר אני ְְְְֲִִֵַַַָָֹֹהּקטּנה

רחל: לּה ׁשּתקרא הּׁשם ׁשּנּוי ְְִִֵֵֶַָָָל
Bיט) È B  ‡לאיזה לדעת צרי «…∆»»ƒƒ¿ְִֵֶַַָָ

לֹומר יצּדק אי ּגם לבן, ּכן אמר ְְִֵֵַַַַָָָָֻענין
יעבד, לא אחר אם וגֹו' מּתּתי ל ּתּתי ְֲִִִִִִֵַַָֹֹטֹוב
אחר יׁש ּכי לֹו ורמז ּבזה לבן ׁשּׁשּקר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואּולי
אי קׁשה ועֹוד רחל, ּבעד כן ּכמֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיעבד
עֹובד ׁשהּוא ּכיון מּתנה לׁשֹון ּתּתי לֹומר ְְִִֵֵֶַַַָָָֻיצּדק
הלא ּכי ּדמיה, ּכדי ׁשהּוא ׁשנים ׁשבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבעדּה
יעבד ׁשנים ׁשׁש עברי עבד ׁשהּקֹונה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּתדע

רחל: ׁשוי ּבעד ׁשויֹו נתן הּוא ְְֲִֵֵַַַָָָֹוהרי
„BÚׁשהּוא עּמדי ׁשבה אֹומרֹו לדעת ְְִִִֶַַָָָָצרי

יתר: ְֶֶַׂשפת
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         ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשבעכ ּברחל יעקב ְְְֲֵַַַָֹּופלח

ּכיֹומין בעינֹוהי והוֹו ְְְֲִִִֵַׁשנין

יתּה: רחים ּכד ְְִִֵַַָזעירין

הבכא ללבן יעקב ְֲֲַַַַָָֹואמר

אׁשלמית ארי אּתתי ְְֲִִִֵֵַָית

לותּה: ואעֹול פלחני ְְְִֵֵַָָָיֹומי

אנׁשיכב ּכל ית לבן ְֲֵַָָָָָּוכנׁש

מׁשּתיא: ועבד ְְְֲִַַַָָאתרא

יתכג ּודבר ברמׁשא ְְְֲַַַָָָוהוה

יתּה ואעיל ברּתּה ְְֵֵֵַַָָָלאה

לותּה: ועל ְְְֵַַָָלותּה

זלּפהכד ית לּה לבן ְִִַַָָָָויהב

ברּתּה ללאה ְְְֵֵֵַַָאמתּה

ְְַלאמהּו:

היאכה והא בצפרא ְְְֲִַַָָָוהוה

דא מה ללבן ואמר ְֲֵַַָָָָָלאה

ברחל הלא ּלי ְְֲֲִֵַָָָעבדּת

ׁשּקרּת ּולמא עמ ְְְִִַַָָָָּפלחית

ִּבי:

      

ÔÎ‡ּכי ּדבריו מּתֹו נּכרת הרעה מחׁשבּתֹו »≈ְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשעׂשה ּכמֹו לאה לֹו לתת לרּמֹות ְְְִֵֵֵֶַַָָָָנתּכּון
ּכּדברים אליו לדּבר הקּדים ולזה ,ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
אתּה ּתּתי טֹוב ּדבריו ׁשעּור הּוא וזה ְְִִִֵֶֶָָָָֹהאּלה,
מכר זה אין ּכי לׁשלל מּתנה לׁשֹון אמר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹל
ּכמֹו ממ קניתי אֹותּה הן לבּסֹוף לֹו ְְְִִִֵַַָָלֹומר
ׁשם ׁשאבאר ּוכמֹו וגֹו' ּברחל הלא אמר ְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּכן
מּתנה ׁשּבתֹורת יעקב ׁשּיבין וחׁש ה', ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹּבעזרת
ּבטענת עליו יבא ּולבּסֹוף נֹותנּה הּוא ְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֻמחלטת
ּכי אמר לזה ׁשעבד, ׁשנים ׁשבע ׂשכר ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהבה
ּׁשּבֹוחר מה ּבעד ּתהיה עּמֹו ׁשעֹובד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָהעבֹודה
הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה אחר, מאיׁש יֹותר ְִִֵֵֵֶַַָּבֹו
ּׁשאּתה מה לצד ּב ואבחר ל אתּה ּתּתי ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹטֹוב
ּבלא אחר לאיׁש אֹותּה מּתּתי עּמי ְְִִִִִִֵֵַָֹעֹובד

ולאעבֹו רחל ׁשל ׁשויּה זה אין ּולעֹולם דה, ְְְֲֵֵֶֶָָָָָֹ
עּמדי ׁשבה ואֹומרֹו מכניסּה. הּוא מכר ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבבחינת
ויעבד נדד ירחיק ולא עּמֹו ׁשּיׁשב עליו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹמתנה
ׁשּתהיה העבֹודה זמן ּכל יׁשב עּמֹו אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמרחֹוק
לֹומר הערים עֹוד עבֹודתֹו. על ּפקּוחֹות ְֱֲִֵֶַַָָעיניו
ׁשהתנה ּוכמֹו עֹולם, עד עּמֹו ׁשּיׁשב ְְִִֵֵֵֶֶַָָָאליו
להׁשּביעֹו הצר ולא מׁשה עם יתרֹו א') ְְְְְִִִֶַַֹֹֻ(ש"ר
ּבאמירה. הּנקנים ּדברים ׁשהם מּפני הּדבר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל
לחּיבֹו נתּכּון למׁשה, להׁשּביע ׁשהצר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֻויתרֹו
ּדעּתֹו על הׁשּביעֹו ללכת צּפֹורה ּתתרּצה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָאפּלּו
לטען ּבדעּתֹו היה זֹו וטענה האיׁש. את ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹלׁשבת
אליו ה' צּוה ולזה ,ּכׁשּיצטר יעקב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכנגד
יעקב, עם ּתדּבר ּפן ל הּׁשמר כ"ד) ְְֲִִֵֵֶַַָֹ(ל"א
לבן ּדברי ּכי לזה ׁשמירה עׂשה לא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹויעקב
ּולמי הּדר זה על חּבה ּבדר אליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדּברם
ּכי ּפרּוׁש עּמדי ּבני ׁשב מּמ טֹוב ּבּתי ְְִִִִִִִֵֵֵֶָאּתן

יחׁשב: כן לא ּולבבֹו אנחנּו אחים ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹאנׁשים
BÂכ) ÏÁ È iÂאֹומרֹו ּברחלטעם ««¬…«¬…¿»≈¿ְְֵַַָ

ּבעד ּכי עבֹודה ּבׁשעת מפרסם היה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָּפרּוׁש
מּלבן, עבֹודתֹו חלף לֹו והיא עֹובד היה ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָרחל
הּדבר יּׁשכח לבל לאה לׁשלל מפרסם ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹּגם

ּובינֹו: ּבינֹו ּכפירה ְְְִִֵֵֶָותהיה
BÂכא) ‰‰ BÂ È Ó‡iÂאֹומרֹו טעם «…∆«¬…¿»»¿ְַַ

נכֹון ּבלּתי לׁשֹון והּוא אליה, ְְְִִֵֶָָָָָואבֹואה
ּׁשּכתב מה ּדר על יתּבאר עֹולם. ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלצּדיקֹו
מקּדׁשת אּת הרי אּׁשּות מהלכֹות פ"ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֻרמּב"ם
אינּה ועׂשה עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה ְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָלי
והמקּדׁש מלוה הּׂשכר ׁשּכל וכּו' ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻמקּדׁשת
הבה אמר לזה ע"כ, מקּדׁשת אינּה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּבמלוה
ּבּמה אֹותּה קניתי ׁשּלא לפי והּטעם ְְְִִִֶֶַַַַָָֹוגֹו'
ׁשהאּׁשה ּבביאה לקנֹותּה אני וצרי ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָּׁשעבדּתי
ּכי אליה ואבֹואה אֹומרֹו והּוא ּבביאה, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָנקנית

קנ לא ּבמלוהּבעבֹודה והמקּדׁש מלוה ׁשהיא ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מקּדׁשת: ְֵֶֶָֻאינּה

B‡ׁשאמרה ּתמצא הלא הּדר זה על ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹיאמר
מכרנּו, ּכי לֹו נחׁשבנּו נכרּיֹות הלא ְְְְֲִִֵֶַָָָָֹרחל
לֹוקח ּבדין פ"ז) מכירה (הלכֹות רמּב"ם ְְְְְִִִֵַַַַָָוכתב
ׁשאין ּפי על אף ּבמלוה וקרּקעֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָעבדים
הבה אֹומרֹו והּוא ע"כ, קנה ּבמציאּות ְְְִִִַָָָָָהּדמים
סֹובר אני ּכי אׁשּתי היא ּכבר ּפרּוׁש אׁשּתי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָאת
ּבֹו יׁש מכר ּדין ׁשּלפנינּו ּומציאּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּכרמּב"ם
ּומה ּבעין הּדמים ׁשאין הגם ּבּה זכיתי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּוכבר
ׁשּכבר הקנאה לגמר לא הבה ל אֹומר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּׁשאני
הארץ, ּכל ּכדר עליה לבא אּלא היא ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹקנּויה
לבל מּדעּתֹו לׁשלל אליה ואבֹואה אֹומרֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹוהּוא

קנאּה: לא ׁשעדין ְְֲִֶַַָָֹֹיחׁשב

BÂכג)  È‰ÈÂּבהּטעאת ּגרם ּגדֹול צער «¿ƒ»∆∆¿ְְַַַַַָָָ
וצא הּקדּׁשה, ּתקף ּפּזּור וגרם ְְְִִֵֶַַַַָָֹֻהּצּדיק
ׁשּנעקרה ּסּבה זה ּכי קע"ו) וּיׁשלח (זהר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּולמד
ּוכהּנה מלכּות יתקּבצּו ּבֹו אׁשר הּבכֹור ְְְְְְֲִֶַַַַָֻֻקדּׁשת
ׁשחׁשב הּמעׂשה ּולצד ּבירּׁשה, ּכפּול ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻוׁשקל
נתּפּזרּו ּבלאה ּפעּלתֹו ועׂשה ּברחל ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻיעקב

הּקדׁש: ּגבּורת וּתחלׁש הּקדּׁשה ְְְְִֶֶַַַַַָֹֻּבחינֹות
ÁwiÂ.לאה יעקבאת לרּמֹות רצתה ׁשּלא אּולי «ƒ«ְְֲֵֶֶַַַָָָֹֹ

וזּולת ּדברים ּברּצּוי אֹו ּכרחּה ּבעל ְְְְְְִִַַָָָָָּולקחּה
בּתֹו לאה וּיבא אּלא לֹומר צרי היה לא ִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזה

ֵָאליו:
‡iÂ.מסרּהאתּה ולא ּבידֹו להביאה הערים «»≈ְְְְֱִִֶָָָָָָֹֹ

הּבעל לׁשלּוחי ולא האב לׁשלּוחי ְְְִִֵֵַַַָָֹֹלא
והביאּה קדם ּבּה להּכיר זמן לֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכדי
וׁשם לפניו, להזּדּמן לחתן מהּמּוסר ואין ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָּבידֹו

עד לבן להמעיטעמד אליה לביאתֹו סמּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
ההּכרה: זמן ְַַַָָלֹו

‡iÂ.לחׁשׁשתאליה הּוא ּבּה הרּגיׁש ׁשּלא טעם «»…ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבּמכׁשֹול יּכׁשל לבל רּוח ונאמן ויׁשר ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָצּדיק
אליה קרב קדם ּתאוה יתאּוּו אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהאנֹוׁשי
התחלת קדם טמאה צחצּוצי מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻויּטיפּו
לֹו עדּות אבינּו מּיעקב ּגדֹול לנּו ּומי ְֲִִִִֵַָָָָֹמצוה.
מה ועּין אֹוני, ראׁשית ג') מ"ט (לקּמן ְְִִֵֵַַַַָָּבּתֹורה
ּבּה הראּות הרחיק ּכן על אׁשר ׁשם, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּׁשּכתבנּו
יחּלל ּבל חּמֹו לׁשמר אליה ּבא ּומּיד ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻותכף
לא ּביאה ּגמר אחר וגם קדׁש, ּברית ְְְְִִִֶַַַַָֹֹּבריתֹו
ׁשמֹו לאֹוהבי ּכּמׁשּפט הּנרֹות ּכּבה ּכי ּבּה ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּכיר

הּבקר: אֹור עד ר"מ) סימן ִֶַַָֹ(אֹו"ח
‰Áכד) B ‰‡ÏÏלֹומר הצר לּמה קׁשה ¿≈»ƒƒ¿»ְֶַַָָָֻ

ּבסמּו ּׁשאמר ּבּמה הסּפיק ולא בּתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹללאה

              
יימ  ל מה מה י ל  המְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָָָ

יג) ....(מגילה 
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  ••••  הי ,ה ) (, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

מ למיי גמ הה ימי  ה , ל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

יה לי י היה   ,מ  מל  י ,ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
)מ מל י(ה , ל   ( י) ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

ה,   ממ י ,יל ,  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָה
ל יי.... ••••י הל ה מ ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָ

ג ה , ל ה  ,לה....••••ל מ ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הה, ימי יה ל .... ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ
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אתעבדכו לא לבן ְֲֲִֵַַָָָואמר

למּתן ּבאתרנא ְְְְִֵַַָָּכדין

רּבתא: קדם ְְְֳֶַָָָזערּתא

דדאכז ׁשבּועתא ְְְֲִַָָאׁשלים

ּדא ית אף ל ְִֵַָָָונּתן

עּמי תפלח ּדי ְְְִִִִַָָָּבפלחנא

אחרנין: ׁשנין ׁשבע ְְֳִִַָָעֹוד

ואׁשליםכח ּכן יעקב ְְֲֲֵֵַַַַֹועבד

ית לּה ויהב דדא ְְֲִֵַָָָׁשבּועתא

לאנּתּו: לּה ּברּתּה ְְְִֵֵֵַָרחל

ּברּתּהכט לרחל לבן ְְִֵֵַַָָָויהב

לּה אמתּה ּבלהה ְְִֵַַָָית

ְְַלאמהּו:

      
הּוא לאה על ּכי הּדבר ּומּובן לּה לבן ִִֵֶַַַָָָָָָָוּיּתן
ּכתב לּמה ּכן אם מּובן ׁשאין ּתאמר מה ִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹומר,
ולא ׁשפחה אמר לּמה עֹוד מּקדם. לּה ְְִִֵֶַַָָָָָֹֹּתבת

לׁשפחה: ְְִַָָאמר
ÔÎ‡ּובלהה זלּפה ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר »≈ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

אּמם, מּכתּבת ולאה לרחל ּבירּוׁשה ְְְְִִִֵֵַָָָָָֻנפלּו
ּפרּוׁש ׁשפחה בּתֹו ללאה הּכתּוב ׁשאמר ְְְִִֵֵֶַַָָָָוהּוא
וירׁשה ׁשפחה היא ׁשּלּה ּכי הּכתּוב ְְְִִִִֶַַָָָָָמֹודיע
בּתֹו, לֹומר הּכתּוב ּדקּדק ולזה מאּמּה. ְְִִִֵֵֶַַָָָָאֹותּה
ׁשפחה ׁשּקנתה היא בּתֹו ׁשהיתה לצד ּכי ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹלרמז
אֹותּה קנתה ׁשהיא לא אּמּה מּכתּבת ְְִִִֶַָָָָֹֻזֹו
ּכן ּגם ידּיק זה ּולדר אחר. ּדבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמאמצעּות
ׁשמֹו להזּכיר צרי היה ׁשּלא לבן וּיּתן ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאֹומרֹו
הּכתּוב, ּדּבר ּבלבן ּכי בּתֹו ללאה מאֹומרֹו ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּומּובן
האמת ּכפי מּתנה אינּה זֹו ׁשּמּתנה לֹומר ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּמחׁשיבּה הּוא לבן אּלא מּקדם היתה ׁשּלּה ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכי

בּתֹו: ּבתבת רמּוז וזה מּתנה, ְְְִֵֶֶֶַַָָָּבגדר
.כה) ‰Âלׁש אֹומרֹו יּגידטעם צער, ֹון «¿ƒ«…∆ְְִַַַַַ

מניעת על צּדיק אֹותֹו נצטער אׁשר ְְֲִִִֵֶַַַַַעל
מּמּנּו: ִֵֶָרחל

‰p‰Â.לאה לרמזהוא ּבוא"ו הוא ׁשּכתּוב טעם ¿ƒ≈ְְִִִֵֶַַָָָֹ
אנׁשי ׁשהיּו פ"ע) (ב"ר ז"ל ְְִֵֵֶֶַָּדבריהם
לאה היא ואֹומרים ּבּלילה מרּננים ְְְְְִִִֵַַַַָָָהּמקֹום
אנׁשי ׁשהעירּוהּו ההּוא הּדּבּור הּכיר ְִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובּבקר
והּנה ּתבת ידּיק ּגם היתה, לאה ּכי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּמקֹום

נכֹון: ַָעל
‰Ó.'וגֹו עׂשית ּכּונתֹוּזאת לדעת צרי «ְִִַַַָָָָָָֹ

הרּמאּות, על ואם ּזאת, מה ְְְִַַַָָָָֹּבקבלנּות
לבד ּכי יּגיד זה רּמיתני ולּמה אֹומר הּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי

מגּנה: ּדבר עֹוד לֹו קדם ְֶַַָָָָָֻהרּמאּות
ÔÎ‡הּמעׂשה על הא' ּדברים ב' על יקּבל יעקב »≈ְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹ

ׁשעׂשה והּב' רחל. ּבמקֹום לאה לֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנתן
ׁשּלא ּבזה ּדעּתֹו ּומגּלה רּמאּות, ּבדר ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדבר
רּמאּות עֹוׂשה היה לא אם ּכ ּכל מקּפיד ְִִֶַַָָָָָָָֹהיה
ורׁשע ּבאלמּות הּדר עליו עֹובר והיה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
לצד הקּפדתֹו וטעם הרּמּוי, לֹו ּׁשעׂשה ְְְִִֶַַַַַָָָָָמּמה

רחל אל ׁשּנתּכּון ּבטעּותֹו מּזה לֹו ׁשּיצא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמה
הגּונים ּבלּתי ּדברים מּזה ויצא לאה ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָוהיתה
(כ"ג) בערב ויהי ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּוכמֹו
הרּוחנּיּות אל ׁשּנֹוגע למה יקּפידּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּצּדיקים

ְֵּביֹותר:
„BÚּבזה יׁש ּכי רּמיתני ולּמה ּבאֹומרֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָיכּון

ּבדר נׂשּואה ׁשּתהיה ּבחיקֹו לּיֹוׁשבת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָּגנאי
ּכי ּולצד הּזּוּוג, חּבּוב ירחיק וזה ְְְִִִִֶַַַַָרּמאּות
לאּׁשה ּתמיד לֹו ּתהיה ׁשּבוּדאי ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָהחליט

זה: על ְִִֶַהקּפיד
„BÚׁשראה לצד האּלה ּכּדברים ּבדּברֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָנתחּכם

לאׁשר ּתרּופה ואין היה ּׁשהיה מה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָּכי
והסּכים חזרה לטען הּמּוסר מן אין ּכי ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹנעׂשה

רח את ּגם לקחת מפליגּבדעּתֹו היה לא לזה ל ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
לבן יגּדיל ּכי ׁשחׁש לרחל לאה ׁשּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהפרׁש
ּתנאי נעׂשה אליו ויאמר יֹותר רחל ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָֹּבעבֹודת
אמר לזה ׁשנים, מּז' יֹותר לקחת וירצה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמחדׁש
ּבדר הּדבר עׂשה לּמה ּפרּוׁש רּמיתני ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָולּמה
ּבלא ּבלאה להתרּצֹות יכֹול היה ּכי ְְְְִִֵַַָָָָָֹרּמאּות
לטֹובה: ׁשוים ּכּלן ּכי הרּמאּות ְְִִֶַָָָָָָֻאמצעּות

BÂ.כו) ÔÎ ‰Ú ‡Ï ÔÏ Ó‡Âלדעת צרי «…∆»»…≈»∆≈¿ִַַָָ
והלא וגֹו' יעׂשה לא ּבלׁשֹונֹו ּמענה ְְֲֲִֵֶֶַַַָֹֹמה
ענין ּומה ּברחל אעבד הּדבר היה ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָּתנאי

ּגמּור: ּתנאי ׁשהיה ּבדבר לכאן ְְְְִֶַַָָָָָָָהּמנהג
ÔÎ‡ּבידֹו מחּו הּמקֹום אנׁשי ּכי לֹומר נתּכּון »≈ְְְִִִֵֵַַַַָָ

יעׂשה לא אֹומרֹו והּוא הּזה, ּכּדבר ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹמעׂשֹות
רּבים: טענת היא ּכי ּבמקֹומנּו ְֲִִִִֵֵַַַכן

„BÚּבפרּוׁש היה לא ּכי היא טענתֹו ּכי ְְֲִִִִֵֶַָָָֹנראה
לאה ּתּנׂשא ׁשּלא ׁשהגם הּתנאי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבׁשעת
מהּתנאי לּמנהג סתירה אין ּובזה רחל לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיּתן
ז' ּובמלאת לּנׂשא לאה ּתקּדים לעֹולם ְְְִִִִֵֵַָָָֹּכי
ונּׂשאת, לאה קדמה אם יעקב ׁשּיעבד ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשנים
יֹוׁשב יהיה לא ואם רחל, יּקח ּומּיד ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּתכף
הארץ, ּכמׁשּפטי הּבכירה ׁשּתקּדים עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומצּפה
הּמנהג, לבּטל ׁשהתנּו מּגיד ּדבר ּבּתנאי אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכי
חׁשבּתי אׁשּתי את הבה ּכׁשּׁשאלּת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומעּתה

ידּוע מנהג הּמנהג ּכי אֹומר אּתה לאה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשעל
על הּסתם ּומן קדם הּצעירה לתת ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
מּטל היה ּול רּמאּות ּבזה ואין אמרּת ְְְֵֵֶַַָָָָָָָָֻלאה
ּובזה הֹודעה, צר מּבלי לאה היא ּכי ְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלדעת
יׁש ּכי ׁשּתחׁשב ּולצד רּמיתני. טענת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹּבּטל
הם ׁשקּולים ּכי הּוא כן לא ּביניהם, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֹהפרׁש
ׁשנים. ז' אם ּכי רחל ּבעד אׁשאל ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאצלי
העּכבה על ותקּפיד ּברחל חׁשק לצד ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָואם
ז' עבר אחר ּומּיד ּתכף ל נתּונה היא ְְֲִִִֵֵֶַַָָֹהּנה
ׁשבע מּלא אֹומרֹו והּוא לאה, ׁשל מׁשּתה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָֻימי
רחל ל אּתן ותכף מׁשּתה ימי ז' ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹזאת

עבֹוד ּבעד ׁשנים,ּבמקּדם ׁשבע עֹוד ׁשּתעבד ה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻ
לא עליו ׁשּקּבל יעקב ׁשל מבּוקׁשֹו היה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹוזה
לא אי לדעת לנּו ויׁש ח"ו. לאה ְְְִֵֵֵַַַָָָֹלהחזיר
לתת ּדר ׁשאין זֹו לטענה מּקדם יעקב ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹחׁש
לבן ׁשעל ׁשחׁשב לֹומר יׁש וגֹו'. ְְִֵֶֶַַַַָָָָהּצעירה
זה ּדבר אין זה וזּולת הּדבר לֹו ְְֵֶֶַַַָָָָלגּלֹות
לתת האב ּכׁשּירצה המעּכבת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמההקּפדה
הּסתם מן אׁשּתי את הבה ּוכׁשּׁשאל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּצעירה
אליו לֹומר ללבן לֹו והיה אֹומר הּוא רחל ְְֵֵֵַַָָָָָָעל
לאה ׁשּתּנׂשא קדם רחל לֹו לתת יכֹול לא ִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹּכי
עד להמּתין אֹו יעקב ּביד ּתלּוי הּדבר ְְְְֲִַַַַַָָָָָֹוהיה
אּלא זה ואין לאה לקחת אֹו לאה ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּתּנׂשא
ׁשּכתבּתי טענֹותיו וכל הארמי לבן הּׁשם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

עליו: יּגיד ּוׁשמֹו סתירה עליהם ְְֲִִֵֵֶַָָָיׁש
M‡Ï‰.כח) BÏּבאֹומרֹו הּכתּוב וגֹו'מּגיד לֹו ¿ƒ»ְְְִַַָ

ּבת היא ּכי רחל היא הּבית עקרת ֲִִִִִֵֶֶַַַָּכי
זּוגֹו:

ÁÙLÏ‰.כט) dÏּתבת לֹומר לֹומרּדקּדק לּה, »¿ƒ¿»ְִֵֵַַַָ
ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו הּׁשפחה, היא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלּה

זלּפה: את לבן וּיּתן ְִִֵֶַָָָ(כ"ד)
B‡,ּבּה לבעלּה זכּות ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָירצה

מהלכֹות פכ"ב רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּדר ְְִֵֶֶֶַַַַַָעל
ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְִִֵֵֶַַַָָָָָאּׁשּות
ּכי ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין ּבּה זכּות ְְְִֵֵֵַַַַָָלבעלּה
ּדרׁשינן: לגנאי ּבלבן לדרׁש ּׁשּיׁש מה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּכל
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אתעבדכו לא לבן ְֲֲִֵַַָָָואמר

למּתן ּבאתרנא ְְְְִֵַַָָּכדין

רּבתא: קדם ְְְֳֶַָָָזערּתא

דדאכז ׁשבּועתא ְְְֲִַָָאׁשלים

ּדא ית אף ל ְִֵַָָָונּתן

עּמי תפלח ּדי ְְְִִִִַָָָּבפלחנא

אחרנין: ׁשנין ׁשבע ְְֳִִַָָעֹוד

ואׁשליםכח ּכן יעקב ְְֲֲֵֵַַַַֹועבד

ית לּה ויהב דדא ְְֲִֵַָָָׁשבּועתא

לאנּתּו: לּה ּברּתּה ְְְִֵֵֵַָרחל

ּברּתּהכט לרחל לבן ְְִֵֵַַָָָויהב

לּה אמתּה ּבלהה ְְִֵַַָָית

ְְַלאמהּו:

      
הּוא לאה על ּכי הּדבר ּומּובן לּה לבן ִִֵֶַַַָָָָָָָוּיּתן
ּכתב לּמה ּכן אם מּובן ׁשאין ּתאמר מה ִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹומר,
ולא ׁשפחה אמר לּמה עֹוד מּקדם. לּה ְְִִֵֶַַָָָָָֹֹּתבת

לׁשפחה: ְְִַָָאמר
ÔÎ‡ּובלהה זלּפה ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר »≈ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

אּמם, מּכתּבת ולאה לרחל ּבירּוׁשה ְְְְִִִֵֵַָָָָָֻנפלּו
ּפרּוׁש ׁשפחה בּתֹו ללאה הּכתּוב ׁשאמר ְְְִִֵֵֶַַָָָָוהּוא
וירׁשה ׁשפחה היא ׁשּלּה ּכי הּכתּוב ְְְִִִִֶַַָָָָָמֹודיע
בּתֹו, לֹומר הּכתּוב ּדקּדק ולזה מאּמּה. ְְִִִֵֵֶַַָָָָאֹותּה
ׁשפחה ׁשּקנתה היא בּתֹו ׁשהיתה לצד ּכי ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹלרמז
אֹותּה קנתה ׁשהיא לא אּמּה מּכתּבת ְְִִִֶַָָָָֹֻזֹו
ּכן ּגם ידּיק זה ּולדר אחר. ּדבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמאמצעּות
ׁשמֹו להזּכיר צרי היה ׁשּלא לבן וּיּתן ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאֹומרֹו
הּכתּוב, ּדּבר ּבלבן ּכי בּתֹו ללאה מאֹומרֹו ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּומּובן
האמת ּכפי מּתנה אינּה זֹו ׁשּמּתנה לֹומר ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּמחׁשיבּה הּוא לבן אּלא מּקדם היתה ׁשּלּה ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכי

בּתֹו: ּבתבת רמּוז וזה מּתנה, ְְְִֵֶֶֶַַָָָּבגדר
.כה) ‰Âלׁש אֹומרֹו יּגידטעם צער, ֹון «¿ƒ«…∆ְְִַַַַַ

מניעת על צּדיק אֹותֹו נצטער אׁשר ְְֲִִִֵֶַַַַַעל
מּמּנּו: ִֵֶָרחל

‰p‰Â.לאה לרמזהוא ּבוא"ו הוא ׁשּכתּוב טעם ¿ƒ≈ְְִִִֵֶַַָָָֹ
אנׁשי ׁשהיּו פ"ע) (ב"ר ז"ל ְְִֵֵֶֶַָּדבריהם
לאה היא ואֹומרים ּבּלילה מרּננים ְְְְְִִִֵַַַַָָָהּמקֹום
אנׁשי ׁשהעירּוהּו ההּוא הּדּבּור הּכיר ְִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובּבקר
והּנה ּתבת ידּיק ּגם היתה, לאה ּכי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּמקֹום

נכֹון: ַָעל
‰Ó.'וגֹו עׂשית ּכּונתֹוּזאת לדעת צרי «ְִִַַַָָָָָָֹ

הרּמאּות, על ואם ּזאת, מה ְְְִַַַָָָָֹּבקבלנּות
לבד ּכי יּגיד זה רּמיתני ולּמה אֹומר הּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי

מגּנה: ּדבר עֹוד לֹו קדם ְֶַַָָָָָֻהרּמאּות
ÔÎ‡הּמעׂשה על הא' ּדברים ב' על יקּבל יעקב »≈ְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹ

ׁשעׂשה והּב' רחל. ּבמקֹום לאה לֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנתן
ׁשּלא ּבזה ּדעּתֹו ּומגּלה רּמאּות, ּבדר ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדבר
רּמאּות עֹוׂשה היה לא אם ּכ ּכל מקּפיד ְִִֶַַָָָָָָָֹהיה
ורׁשע ּבאלמּות הּדר עליו עֹובר והיה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
לצד הקּפדתֹו וטעם הרּמּוי, לֹו ּׁשעׂשה ְְְִִֶַַַַַָָָָָמּמה

רחל אל ׁשּנתּכּון ּבטעּותֹו מּזה לֹו ׁשּיצא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמה
הגּונים ּבלּתי ּדברים מּזה ויצא לאה ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָוהיתה
(כ"ג) בערב ויהי ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּוכמֹו
הרּוחנּיּות אל ׁשּנֹוגע למה יקּפידּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּצּדיקים

ְֵּביֹותר:
„BÚּבזה יׁש ּכי רּמיתני ולּמה ּבאֹומרֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָיכּון

ּבדר נׂשּואה ׁשּתהיה ּבחיקֹו לּיֹוׁשבת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָּגנאי
ּכי ּולצד הּזּוּוג, חּבּוב ירחיק וזה ְְְִִִִֶַַַַָרּמאּות
לאּׁשה ּתמיד לֹו ּתהיה ׁשּבוּדאי ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָהחליט

זה: על ְִִֶַהקּפיד
„BÚׁשראה לצד האּלה ּכּדברים ּבדּברֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָנתחּכם

לאׁשר ּתרּופה ואין היה ּׁשהיה מה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָּכי
והסּכים חזרה לטען הּמּוסר מן אין ּכי ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹנעׂשה

רח את ּגם לקחת מפליגּבדעּתֹו היה לא לזה ל ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
לבן יגּדיל ּכי ׁשחׁש לרחל לאה ׁשּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהפרׁש
ּתנאי נעׂשה אליו ויאמר יֹותר רחל ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָֹּבעבֹודת
אמר לזה ׁשנים, מּז' יֹותר לקחת וירצה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמחדׁש
ּבדר הּדבר עׂשה לּמה ּפרּוׁש רּמיתני ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָולּמה
ּבלא ּבלאה להתרּצֹות יכֹול היה ּכי ְְְְִִֵַַָָָָָֹרּמאּות
לטֹובה: ׁשוים ּכּלן ּכי הרּמאּות ְְִִֶַָָָָָָֻאמצעּות

BÂ.כו) ÔÎ ‰Ú ‡Ï ÔÏ Ó‡Âלדעת צרי «…∆»»…≈»∆≈¿ִַַָָ
והלא וגֹו' יעׂשה לא ּבלׁשֹונֹו ּמענה ְְֲֲִֵֶֶַַַָֹֹמה
ענין ּומה ּברחל אעבד הּדבר היה ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָּתנאי

ּגמּור: ּתנאי ׁשהיה ּבדבר לכאן ְְְְִֶַַָָָָָָָהּמנהג
ÔÎ‡ּבידֹו מחּו הּמקֹום אנׁשי ּכי לֹומר נתּכּון »≈ְְְִִִֵֵַַַַָָ

יעׂשה לא אֹומרֹו והּוא הּזה, ּכּדבר ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹמעׂשֹות
רּבים: טענת היא ּכי ּבמקֹומנּו ְֲִִִִֵֵַַַכן

„BÚּבפרּוׁש היה לא ּכי היא טענתֹו ּכי ְְֲִִִִֵֶַָָָֹנראה
לאה ּתּנׂשא ׁשּלא ׁשהגם הּתנאי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבׁשעת
מהּתנאי לּמנהג סתירה אין ּובזה רחל לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיּתן
ז' ּובמלאת לּנׂשא לאה ּתקּדים לעֹולם ְְְִִִִֵֵַָָָֹּכי
ונּׂשאת, לאה קדמה אם יעקב ׁשּיעבד ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשנים
יֹוׁשב יהיה לא ואם רחל, יּקח ּומּיד ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּתכף
הארץ, ּכמׁשּפטי הּבכירה ׁשּתקּדים עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומצּפה
הּמנהג, לבּטל ׁשהתנּו מּגיד ּדבר ּבּתנאי אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכי
חׁשבּתי אׁשּתי את הבה ּכׁשּׁשאלּת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומעּתה

ידּוע מנהג הּמנהג ּכי אֹומר אּתה לאה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשעל
על הּסתם ּומן קדם הּצעירה לתת ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
מּטל היה ּול רּמאּות ּבזה ואין אמרּת ְְְֵֵֶַַָָָָָָָָֻלאה
ּובזה הֹודעה, צר מּבלי לאה היא ּכי ְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלדעת
יׁש ּכי ׁשּתחׁשב ּולצד רּמיתני. טענת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹּבּטל
הם ׁשקּולים ּכי הּוא כן לא ּביניהם, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֹהפרׁש
ׁשנים. ז' אם ּכי רחל ּבעד אׁשאל ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאצלי
העּכבה על ותקּפיד ּברחל חׁשק לצד ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָואם
ז' עבר אחר ּומּיד ּתכף ל נתּונה היא ְְֲִִִֵֵֶַַָָֹהּנה
ׁשבע מּלא אֹומרֹו והּוא לאה, ׁשל מׁשּתה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָֻימי
רחל ל אּתן ותכף מׁשּתה ימי ז' ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹזאת

עבֹוד ּבעד ׁשנים,ּבמקּדם ׁשבע עֹוד ׁשּתעבד ה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻ
לא עליו ׁשּקּבל יעקב ׁשל מבּוקׁשֹו היה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹוזה
לא אי לדעת לנּו ויׁש ח"ו. לאה ְְְִֵֵֵַַַָָָֹלהחזיר
לתת ּדר ׁשאין זֹו לטענה מּקדם יעקב ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹחׁש
לבן ׁשעל ׁשחׁשב לֹומר יׁש וגֹו'. ְְִֵֶֶַַַַָָָָהּצעירה
זה ּדבר אין זה וזּולת הּדבר לֹו ְְֵֶֶַַַָָָָלגּלֹות
לתת האב ּכׁשּירצה המעּכבת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמההקּפדה
הּסתם מן אׁשּתי את הבה ּוכׁשּׁשאל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּצעירה
אליו לֹומר ללבן לֹו והיה אֹומר הּוא רחל ְְֵֵֵַַָָָָָָעל
לאה ׁשּתּנׂשא קדם רחל לֹו לתת יכֹול לא ִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹּכי
עד להמּתין אֹו יעקב ּביד ּתלּוי הּדבר ְְְְֲִַַַַַָָָָָֹוהיה
אּלא זה ואין לאה לקחת אֹו לאה ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּתּנׂשא
ׁשּכתבּתי טענֹותיו וכל הארמי לבן הּׁשם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

עליו: יּגיד ּוׁשמֹו סתירה עליהם ְְֲִִֵֵֶַָָָיׁש
M‡Ï‰.כח) BÏּבאֹומרֹו הּכתּוב וגֹו'מּגיד לֹו ¿ƒ»ְְְִַַָ

ּבת היא ּכי רחל היא הּבית עקרת ֲִִִִִֵֶֶַַַָּכי
זּוגֹו:

ÁÙLÏ‰.כט) dÏּתבת לֹומר לֹומרּדקּדק לּה, »¿ƒ¿»ְִֵֵַַַָ
ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו הּׁשפחה, היא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלּה

זלּפה: את לבן וּיּתן ְִִֵֶַָָָ(כ"ד)
B‡,ּבּה לבעלּה זכּות ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָירצה

מהלכֹות פכ"ב רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּדר ְְִֵֶֶֶַַַַַָעל
ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְִִֵֵֶַַַָָָָָאּׁשּות
ּכי ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין ּבּה זכּות ְְְִֵֵֵַַַַָָלבעלּה
ּדרׁשינן: לגנאי ּבלבן לדרׁש ּׁשּיׁש מה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּכל
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  ••••(ב"ר)הי ביאת האהת ויתי ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ה ארה: אי י ואר קב איי יב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹי"ב
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 ••••תה י י ה קי יתר ....י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּורחיםל רחל לות אף ְְְֵֵַַַָועל

ּופלח מּלאה רחל ית ְִֵֵַַָָָאף

ׁשנין ׁשבע עֹוד ְְִִֵַעּמּה

ֳִָָאחרנין:

ׂשניאתאלא ארי יי ְְֲֲֲִֵַָָָוחזא

ורחל עּדּוי לּה ויהב ְִִֵֵַַָָלאה

ְַָעקרא:

וילידתלב לאה ְִִִֵַַַָועּדיאת

ארי ראּובן ׁשמּה ּוקרת ְְְֲֵֵֵַָּבר

יי קדם גלי ארי ְְֲֲֳִֵֶֶָָאמרת

ירחמּנני כען ארי ְְְֲֲִִִִֵַַֻעלּבֹוני

ְִַבעלי:

ּברלג וילידת עֹוד ְִִִַַַָועּדיאת

יי קדם ׁשמיע ארי ְְֲֲֳִֵֶֶַַָָואמרת

לי ויהב אנא ׂשניאתא ְֲֲֲִִִֵַָָארי

ׁשמּה ּוקרת ּדין ית ְְֵֵַַָאף

ְִׁשמעֹון:

ּברלד וילידת עֹוד ְִִִַַַָועּדיאת

יתחּבר זמנא הדא ְְֲִִֶֶַַַָָָואמרת

לּה ילידית ארי בעלי ְְֲִִִֵֵֵַלי

קרא ּכן על בנין ְְְִֵַָָָּתלתא

לוי: ְִֵֵׁשמּה

ּברלה וילידת עֹוד ְִִִַַַָועּדיאת

אֹודה זמנא הדא ְֲִֶֶֶַָָָואמרת

ׁשמּה קרת ּכן על יי ְְְֳֵֵַַָָקדם

מּלמילד: וקמת ְְְִֵַַָָיהּודה

      

ל) ‡  ‡אֹומרֹו ּפעמים,טעם ב' ּגם «»…«∆»≈ְְִַַַָ
קביעּות ּבתֹוספת ׁשּבא לרּבֹות ׁשּיכּון ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָואּולי
ׁשהיתה צ"ח) פ' (ב"ר ז"ל אֹומרם והּוא ְְְְֶֶָָָָאצלּה,
גם וּיבא אמר ולזה רחל. אצל ּבקביעּות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּטתֹו
מּלבד ּפרּוׁש רחל את ּגם וּיאהב ואֹומרֹו רחל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאל
יֹותר ׁשאהבּה לּה הֹוסיף עֹוד האמּור ֲִֵֵֶֶֶָָָָּתֹוספת
ּתמעיט ההתמדה הּטבע ּכפי ּכי ותמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמּלאה.
ּפן כ"ה) (מׁשלי הּכתּוב ׁשאמר ּוכמֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהאהבה,
והּוא הּתאוה, ּתֹוליד וההרחקה ,ּוׂשנא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָיׂשּבע
הּכתּוב רמז ולזה ימּתקּו, ּגנּובים מים (ׁשם) ְְְִִִֶַַַָָָָָסֹוד
ואף קביעּות ּבתֹוספת רחל אל ּגם וּיבא ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּבאֹומרֹו
האהבה נתמעטה ולא אֹותּה אהב ּגם ּכן ּפי ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָֹעל
אצל ולא אצלּה מתמיד ׁשהיה הגם זה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּצד
לאה: מּלאהב הּוא מּלאה ּתבת וׁשעּור ְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלאה.

‡לא) ‡   ‡'ה ּכי לֹומר יכּון ««¿ƒ¿»≈»ְִֵַַ
ׂשנּואה היא ּכי והּכיר ׁשּידע הּוא ְְְִִִִֶַַָָלבּדֹו
אּלא ּבׂשנאתּה הרּגיׁשּה ׁשּלא היא כן ְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹלא
ּכאׁשר לבד אהּובה ׁשאינּה חֹוׁשבת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהיתה
(ב"ר ז"ל ורּבֹותינּו .ּבסמּו מּדבריה ְְְֲִֵֵֶַָָָָאבאר
אׁשּתֹו זֹו אֹומרים ׁשהיּו ׂשנּואה אמרּו ע"א) ְְְְִִֶָָָפ'
ואת א') (מלאכי ּדכתיב עׂשו ׁשהּוא ׂשֹונא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָׁשל
אם זה ּוכפי ׁשמֹו. על וּתּקרא ׂשנאתי, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָעׂשו
ּכי הּדברים מצּדיקים היּו ּבנים לּה היּו ְְִִִִִַַָָָָָֹלא
רחמּה. וּיפּתח לזה יעקב, ׁשל זּוגֹו ּבת ְְֲִֶֶַַַַַָָֹֹלא

ואּוליואֹומרֹו האי ּכּלי ּפרּוׁש עקרה ורחל ְְְְֲִֵֵֵַַָָָֻ
יֹולדת: וזֹו יֹולדת אינּה ׁשּזֹו ׂשנאתּה ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָיסּור

Bלב-לג) „BÚ  B ‡ ראיתי «««≈»¿«««¿ִִָ
להקּדים הראּוי מן ּכי הּׁשמֹות ּבסדר לב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלתת
והיא האהבה סּבת ּכ ואחר הּׂשנאה ְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָהסרת
הסרת ּובּב' יאהבני עּתה ּבראׁשֹון ְֱֲִִֶַַַַָָָָָָאמרה
(ל"ד) ּבאֹומרה ּכּונתּה היא מה עֹוד ְְְִִַַַָָָָָהּׂשנאה.

לּה: נתלּוה לא מּקדם וכי יּלוה ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹהּפעם
ÔÎ‡לּה ׁשּקדם לצד הּׁשלֹום עליה הּצּדקת »≈ְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

חלת ׁשעליו היאהּמאמר ּכי ּבעיניה ה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ליעקב ׁשּנּׂשאת ׁשראתה והגם עׂשו, ׁשל ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחלקֹו
זּוגֹו, ּבת היא ּכי ּבלּבּה מצּדיק זה ּדבר ְְִִִִֵֶַַָָָאין
ּכי וּדאי אמרה ּבן לּה ׁשּנּתן ּכׁשראתה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָולזה
אהּובה היתה ׁשּלא לצד עליה ה' רחמי ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹלצד
פ"א (אבֹות חכמים מצות יקּימּו הּצּדיקים ְְְֲִִִִִַַַַָָּכי
ּדנה ּתמיד היתה ולזה זכּות, לכף לדּון ְְְְִֶַָָָָָָָו')
היתה ּכי ּדעּתּה על עלה ולא זכּות ְְְְְִַַַָָָָָֹלכף
ה' וּירא (ל"א) ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ְְְְִֵֶַַַַָָׂשנּואה
מּדת היא וזֹו ּדעּתּה, היתה ּכ ולא ְְְְְִִַַָָָָֹוגֹו'
ראׁשֹון ּבן לּה ּכׁשּנּתן ּכן על אׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻהמאּׁשרים,
ׁשהיא החסר להׁשלים ּבא זה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאמרה
ּבן לּה ונתן ה' ׁשהֹוסיף ּוכׁשראתה ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָהאהבה,
ּׁשחׁשבּתי ּבּמה הייתי טֹועה למפרע אמרה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָב'
ׁשמע והרי האהבה מחסֹור אּלא לי היה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

ׂשנּואה ּכי אני הבנּתי ּׁשּלא מה ּפרּוׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָֹה'
הּׂשנאה להסיר אחד ׁשנים נתן לזה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאנכי
(ל"ג) אמרה ולזה האהבה, להכניס ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָואחד

ּבן לּה ּוכׁשּנתן וגֹו', ׂשנּואה ּכי ה' ׁשמע ְְְִִֵֶַַָָָָּכי
אּלא ּבּדבר טעם אין מעּתה אמרה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשליׁשי
היּו טעּות ּבדר לא ּכי ללּמד ּבא זה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹהרי
אֹומרה והּוא זאת, אׁשּתֹו אם ּכי ְְְִִִִֶָָֹנּׂשּואיה
ּכי אּׁשּות ּבתֹורת לּה להתלּוֹות יצּדיק ְְְְִִִִַַַַַַָהּפעם
מּׁשּום האהבה ּונתינת הּׂשנאה הסרת לצד ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָאם
ּומעּתה ּבנים ּבב' מסּפיק היה ה' עׂשה ְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכלימתי
מה' ונּׂשּואיה זּוגֹו ּבת אני ּכי חזקה הּוה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָּבג'

הּדבר: ַָָָָיצא
„BÚּבזמן ּגם ּכי איׁשי יּלוה ּבאֹומרה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָנתּכּונה

מּמּנּו ּתּפרד לא הּזה מעֹולם ְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיציאתּה
מׁשּפטים (זהר ז"ל ּוכמאמרם זּוגֹו ּבת ְְְֲִִִַַַָָָָֹלהיֹותּה
העליֹון ּבעֹולם יתלּוּו הּזּוגֹות ּכי ְְִִֶַַָָָק"ב.)
ׁשלׁשה לֹו ילדּתי ּכי הּטעם ואמרה ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹּבתמידּות,

ה ּובג' עֹודּבנים אני, זּוגֹו ּבת ּכי חזקה ּוה ְֲֲִִִֵַַָָָ
יהיּו נׁשים ׁשארּבע הּקדׁש ּברּוח ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּצפתה
ג', החׁשּבֹון ּכפי לּה עֹולים זה ּוכפי ְְְְֲִִִֶֶַַָֹליעקב
אֹודה הּפעם (ל"ה) אמרה ד' ּבן לּה ְְִֵֶֶַַַַָָָּוכׁשּנּתן
מׁשּפט לּה עֹוׂשה היה עּתה עד ּכי ה' ְִִֶֶַַָָָָָאת
הפלגת אּלא זה אין הּזאת הּפעם אבל ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּצרי

טֹובה: רב על ּוברכה יתּבר ְְִַַָָָָָֹטֹובתֹו
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אחת ח מר••••א בי ימ  ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יב ת  ימ ד ••••ההי....(ב"ר)י י ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ

 בי י ת ....אנכי מי••••מתה מ ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
ב י  ית(ב"ר)....החיי א ִֵֵֶֶַָָ
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התחת••••י ממ מ....י מנא••••מר  ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ
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מ מ יימ ....החיי א ְִִִִֵֶַָָֹ
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י••••יר  מתר....אנכי מ••••אנה ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
ד ימת ר רמ י  י בר   מר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
בר   מר בית צרת י י  מר רְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ

"מתי " מב ....המ אנכי  החיי....ר••••אנה א ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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היא ••••ני ר ר  צמידמ" רת ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
"תייב ת תי  תרי  מת רי ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָ

צירת צרי תי "ת "  רמ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָֹי
תי  ית  ר י....ייכ ••••י ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

"י י "י   ר  ידי ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵַַַָָֹ
תי תרי תי י ביבת ••••ני....ת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָ

רי  יר י ד מדרי תי ת.... ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָ
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ה ••••ית י מ  רי מר  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יב רת די  ר רי י י תית מ רְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ

לאא ארי רחל ֲֲֵֵַַָָוחזת

רחל וקּניאת ליעקב ְְְֲִִֵַַַַָֹילידת

ליעקב ואמרת ְֲֲֲֶֶַַַַָֹּבאחתּה

מיתא לא ואם בנין לי ְְִִִֵַָָהב

ֲָאנא:

דיעקבב רּוגזא ְְְֲֵַָֹּותקיף

אּת מּני הא ואמר ְְֲִִֵַַַָָּברחל

יי קדם מן הלא ְְֲֳִַָָָָּבעיא

ולדא מּני מנע ּדי ְְְִִִִִַַָּתבעין

ְִִדמעין:

בלההג אמתי הא ְְֲִִֶֶַַָָואמרת

ואנא ּותליד לותּה ְְֲִַַָָעֹול

אנא אף ואתּבני ְְְֱֲֵֵֶַַָארּבי

ִַמּנּה:

ּבלההד ית לּה ְִִֵַָָָויהבת

לותּה ועל לאנּתּו ְְְְְִַַַַָאמתּה

ֲַֹיעקב:

וילידתה ּבלהה ְְִִִִַַַָועּדיאת

ּבר: ְֲַָֹליעקב

ואףו יי ּדנּני רחל ְְְֲִֵֶֶַַַָָואמרת

ּבר לי ויהב צלֹותי ְִִִִַַָקּביל

ּדן: ׁשמּה קרת ּכן ְְֵֵַַָעל

וילידתז עֹוד ְִִִַַַועּדיאת

ּבר דרחל אמתא ְְְִֵַָָָָּבלהה

ליעקב: ְְֲִַָֹּתנין

ייח קּביל רחל ְֲִֵֶֶַַָָואמרת

ּבאתחּננּותי ְְִִִַָָּבעּותי

לי ּדיהי חמידת ְֲִִִִֵֵַּבצלֹותי

אתיהיב אף ּכאחתי ְְְֲִִִַַַָולד

נפּתלי: ׁשמּה ּוקרת ְְְִִֵַַָלי

קמתט ארי לאה ֲֲֵֵַַַָָוחזת

זלּפה ית ּודברת ְְְִִֵַַָָָמּלמילד

ליעקב יתּה ויהבת ְְֲִַַַַַָָֹאמתּה

ְְִלאנּתּו:

אמתאי זלּפה ְְִִִַַָָוילידת

ּבר: ליעקב ְְֲֵַָָֹדלאה

      
Bא)  לֹומר ּכיּדקּדק ליעקב «≈∆»≈¿ְְֲִִֵַַֹ

לתלֹות אין ּובזה עקר ׁשאינֹו ּבחּון ְִֵֵֶֶָָָָהּוא
ּפרּוׁש ּבאחתּה וּתקּנא ואֹומרֹו ּבּה. אּלא ְְְֲֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
ּבמזּגּה ּתדמה הּסתם ּומן אחֹותּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָלצד
לא ׁשאם לא, וזֹו ילדה וזֹו אליה ְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹוטבעּה
טעם ּכי לֹומר ּתֹולה היתה אחֹותה ְְֲִַַַָָָָָָהיתה
הּמזגים הׁשוּו ׁשּלא לצד הּוא ילדה ְְְְִֶֶַַָָָֹֹֻׁשּלא

ְֶַוכּדֹומה:
„BÚהקּפדתּה עּקר ּכי ליעקב ּבאֹומרֹו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹירצה

אחר אדם היה ׁשאם יעקב להיֹותֹו ְֲִִִֵֶַַָָָָֹהיא
ּבֹו ּתֹולה היתה ּבצדקּות מפרסם ְְְְְִֵֶָָָָֻׁשאינֹו
ׁשבט ינּוח לא ּכי קכ"ה) (ּתהּלים הּוא ְִִִֵֶֶַַַַָֹׁשהּטעם
צּדקת, היא להיֹותּה הּצּדיקים ּגֹורל על ְִִִִֶֶֶַַַַַַָָהרׁשע
ּכן ּׁשאין מה ההריֹון מניעת סּבת הּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוזה

ּבאחֹותּה נתקּנאה לזה מבהק צּדיק יעקב ְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻהיֹותֹו
לזה: ְֶֶָָָׁשּזכתה

Bב)  מּפיה ׁשהֹוציאה לפי הּטעם «ƒ««¿ְִִִִֶַַַָָ
ודברי אנכי, מתה ׁשאמרה קללה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹּדבר
וצא רׁשם, יעׂשּו זה ּבסדר אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹהּצּדיקים
על הּוא ּׁשּקּלל מּמה ע"ד) ּפרׁשה (ב"ר ְִִֵֶַַַָָָּולמד
לֹומר ּדקּדק ולזה אּפֹו, חרה לזה וכּו', ְְְְִֵֶֶַַַָָָָּתנאי
הבה ׁשאמרה לפי ּגם ּבׁשבילּה, ּפרּוׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּברחל

עלי: התּפּלל אמרה ולא וגֹו' ְְְְִִֵַַָָָֹלי
Bג) Ó ‰‰ Óלֹומר אמתיּדקּדקה «…∆ƒ≈¬»ƒ¿ְְֲִִַָָ

ּבא אמרה ולא אליה ּביאתֹו ׁשהזּכירה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹקדם
ּכמֹו ב') (ט"ז ׂשרה ׁשאמרה ּכמֹו אמתי ְְְֲִֶֶָָָָָאל
ׁשאחר לֹומר נתּכּונה ה') (ט"ז ׁשם, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשּפרׁשּתי
אמר ולזה עֹוד, אמתּה ּתּקרא לא אליה ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיבא

אּׁשּות לאּׁשה, ׁשפחתּה ּבלהה לֹו וּתּתן ּכ ְְְִִִִִֶַַַָָָָָאחר
לאה עׂשתה כן ּוכמֹו חֹורין. ּבני ּובניה ּבּה לֹו ְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָיׁש
ׁשפחה: ׁשם מּזלּפה ונעקר לאּׁשה לֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּנתנה

‰Óeּכן ּגם ׁשהזּכירה ג') (ט"ז לׂשרה ּׁשּמצינּו «ְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּבּמה ּבצּדּה ׁשבירתּה הגר, על אּׁשּות ְְִִִֵֶַַָָָָָׁשם
ּׁשּכתבּתי מה ועּין לֹו, ּתבת לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּדקּדקה

רחל: ּכן אמרה ּׁשּלא מה ְֵֵֶַָָָָֹׁשם,
‰Óeאחר ז') (ּפסּוק הּכתּוב ׁשּמזּכיר ׁשּתמצא «ְְִִֶֶַַַַָָָ

ׁשהיתה ּפרּוׁש וגֹו'. רחל ׁשפחת ּבלהה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָּכ
ׁשם להזּכיר ׁשם הּפסּוק יכּון ּגם רחל, ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָׁשפחת
חׁש ולא לבעליהן. האּמהֹות ׁשּנתנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּצדקּות
מבאר הּדבר היֹות ׁשּסמ לטעּות, ְְֱֶַַַָָָָָָֹהּכתּוב
ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ועּין הּקֹודמים, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּבּכתּובים

ב'): (ל"ז ֵֶַוּיׁשב
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אחת ח מר••••א בי ימ  ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יב ת  ימ ד ••••ההי....(ב"ר)י י ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ

 בי י ת ....אנכי מי••••מתה מ ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
ב י  ית(ב"ר)....החיי א ִֵֵֶֶַָָ
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התחת••••י ממ מ....י מנא••••מר  ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ
י י י י  י    יי י  ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מ מ יימ ....החיי א ְִִִִֵֶַָָֹ
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י••••יר  מתר....אנכי מ••••אנה ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
ד ימת ר רמ י  י בר   מר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
בר   מר בית צרת י י  מר רְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ

"מתי " מב ....המ אנכי  החיי....ר••••אנה א ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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היא ••••ני ר ר  צמידמ" רת ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
"תייב ת תי  תרי  מת רי ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָ

צירת צרי תי "ת "  רמ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָֹי
תי  ית  ר י....ייכ ••••י ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

"י י "י   ר  ידי ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵַַַָָֹ
תי תרי תי י ביבת ••••ני....ת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָ

רי  יר י ד מדרי תי ת.... ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָ
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ה ••••ית י מ  רי מר  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יב רת די  ר רי י י תית מ רְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ

לאא ארי רחל ֲֲֵֵַַָָוחזת

רחל וקּניאת ליעקב ְְְֲִִֵַַַַָֹילידת

ליעקב ואמרת ְֲֲֲֶֶַַַַָֹּבאחתּה

מיתא לא ואם בנין לי ְְִִִֵַָָהב

ֲָאנא:

דיעקבב רּוגזא ְְְֲֵַָֹּותקיף

אּת מּני הא ואמר ְְֲִִֵַַַָָּברחל

יי קדם מן הלא ְְֲֳִַָָָָּבעיא

ולדא מּני מנע ּדי ְְְִִִִִַַָּתבעין

ְִִדמעין:

בלההג אמתי הא ְְֲִִֶֶַַָָואמרת

ואנא ּותליד לותּה ְְֲִַַָָעֹול

אנא אף ואתּבני ְְְֱֲֵֵֶַַָארּבי

ִַמּנּה:

ּבלההד ית לּה ְִִֵַָָָויהבת

לותּה ועל לאנּתּו ְְְְְִַַַַָאמתּה

ֲַֹיעקב:

וילידתה ּבלהה ְְִִִִַַַָועּדיאת

ּבר: ְֲַָֹליעקב

ואףו יי ּדנּני רחל ְְְֲִֵֶֶַַַָָואמרת

ּבר לי ויהב צלֹותי ְִִִִַַָקּביל

ּדן: ׁשמּה קרת ּכן ְְֵֵַַָעל

וילידתז עֹוד ְִִִַַַועּדיאת

ּבר דרחל אמתא ְְְִֵַָָָָּבלהה

ליעקב: ְְֲִַָֹּתנין

ייח קּביל רחל ְֲִֵֶֶַַָָואמרת

ּבאתחּננּותי ְְִִִַָָּבעּותי

לי ּדיהי חמידת ְֲִִִִֵֵַּבצלֹותי

אתיהיב אף ּכאחתי ְְְֲִִִַַַָולד

נפּתלי: ׁשמּה ּוקרת ְְְִִֵַַָלי

קמתט ארי לאה ֲֲֵֵַַַָָוחזת

זלּפה ית ּודברת ְְְִִֵַַָָָמּלמילד

ליעקב יתּה ויהבת ְְֲִַַַַַָָֹאמתּה

ְְִלאנּתּו:

אמתאי זלּפה ְְִִִַַָָוילידת

ּבר: ליעקב ְְֲֵַָָֹדלאה

      
Bא)  לֹומר ּכיּדקּדק ליעקב «≈∆»≈¿ְְֲִִֵַַֹ

לתלֹות אין ּובזה עקר ׁשאינֹו ּבחּון ְִֵֵֶֶָָָָהּוא
ּפרּוׁש ּבאחתּה וּתקּנא ואֹומרֹו ּבּה. אּלא ְְְֲֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
ּבמזּגּה ּתדמה הּסתם ּומן אחֹותּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָלצד
לא ׁשאם לא, וזֹו ילדה וזֹו אליה ְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹוטבעּה
טעם ּכי לֹומר ּתֹולה היתה אחֹותה ְְֲִַַַָָָָָָהיתה
הּמזגים הׁשוּו ׁשּלא לצד הּוא ילדה ְְְְִֶֶַַָָָֹֹֻׁשּלא

ְֶַוכּדֹומה:
„BÚהקּפדתּה עּקר ּכי ליעקב ּבאֹומרֹו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹירצה

אחר אדם היה ׁשאם יעקב להיֹותֹו ְֲִִִֵֶַַָָָָֹהיא
ּבֹו ּתֹולה היתה ּבצדקּות מפרסם ְְְְְִֵֶָָָָֻׁשאינֹו
ׁשבט ינּוח לא ּכי קכ"ה) (ּתהּלים הּוא ְִִִֵֶֶַַַַָֹׁשהּטעם
צּדקת, היא להיֹותּה הּצּדיקים ּגֹורל על ְִִִִֶֶֶַַַַַַָָהרׁשע
ּכן ּׁשאין מה ההריֹון מניעת סּבת הּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוזה

ּבאחֹותּה נתקּנאה לזה מבהק צּדיק יעקב ְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻהיֹותֹו
לזה: ְֶֶָָָׁשּזכתה

Bב)  מּפיה ׁשהֹוציאה לפי הּטעם «ƒ««¿ְִִִִֶַַַָָ
ודברי אנכי, מתה ׁשאמרה קללה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹּדבר
וצא רׁשם, יעׂשּו זה ּבסדר אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹהּצּדיקים
על הּוא ּׁשּקּלל מּמה ע"ד) ּפרׁשה (ב"ר ְִִֵֶַַַָָָּולמד
לֹומר ּדקּדק ולזה אּפֹו, חרה לזה וכּו', ְְְְִֵֶֶַַַָָָָּתנאי
הבה ׁשאמרה לפי ּגם ּבׁשבילּה, ּפרּוׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּברחל

עלי: התּפּלל אמרה ולא וגֹו' ְְְְִִֵַַָָָֹלי
Bג) Ó ‰‰ Óלֹומר אמתיּדקּדקה «…∆ƒ≈¬»ƒ¿ְְֲִִַָָ

ּבא אמרה ולא אליה ּביאתֹו ׁשהזּכירה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹקדם
ּכמֹו ב') (ט"ז ׂשרה ׁשאמרה ּכמֹו אמתי ְְְֲִֶֶָָָָָאל
ׁשאחר לֹומר נתּכּונה ה') (ט"ז ׁשם, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשּפרׁשּתי
אמר ולזה עֹוד, אמתּה ּתּקרא לא אליה ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיבא

אּׁשּות לאּׁשה, ׁשפחתּה ּבלהה לֹו וּתּתן ּכ ְְְִִִִִֶַַַָָָָָאחר
לאה עׂשתה כן ּוכמֹו חֹורין. ּבני ּובניה ּבּה לֹו ְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָיׁש
ׁשפחה: ׁשם מּזלּפה ונעקר לאּׁשה לֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּנתנה

‰Óeּכן ּגם ׁשהזּכירה ג') (ט"ז לׂשרה ּׁשּמצינּו «ְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּבּמה ּבצּדּה ׁשבירתּה הגר, על אּׁשּות ְְִִִֵֶַַָָָָָׁשם
ּׁשּכתבּתי מה ועּין לֹו, ּתבת לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּדקּדקה

רחל: ּכן אמרה ּׁשּלא מה ְֵֵֶַָָָָֹׁשם,
‰Óeאחר ז') (ּפסּוק הּכתּוב ׁשּמזּכיר ׁשּתמצא «ְְִִֶֶַַַַָָָ

ׁשהיתה ּפרּוׁש וגֹו'. רחל ׁשפחת ּבלהה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָּכ
ׁשם להזּכיר ׁשם הּפסּוק יכּון ּגם רחל, ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָׁשפחת
חׁש ולא לבעליהן. האּמהֹות ׁשּנתנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּצדקּות
מבאר הּדבר היֹות ׁשּסמ לטעּות, ְְֱֶַַַָָָָָָֹהּכתּוב
ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ועּין הּקֹודמים, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּבּכתּובים

ב'): (ל"ז ֵֶַוּיׁשב



נד              
נה  לאה את ל ניסי יבי א ללאה לב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹנתנ

לה הה לדלה הדלה ה לי.... ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ
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ל סה)דה לד(ישעיה אדה דר ."ל לד יהער" ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֻ

 לה(ד אילנא"(דניאל "בה ב ה ל ידי לא ְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹ

י" ד"  ד תא בה נראת לה רא בר ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָאת.
רינע את ד אי תי אל ....את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
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 ••••ירה ת יב ל ב להיד ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ההר בר אא ריע י להביא זל יד  לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיה
 יד אד אי....••••( סנהדרי)אה ב ילי. ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

"ייס יאל בל.... ְְִִֵָ
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   ••••זאת עד לת יההת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

תסבי תר ני דאי את  לי....   ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

••••דאי ת ל תננ אני ז לילה יבת היתה י ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
 להבר זתה לא יה ב לזלה לי ננדה) ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

....ל"א) 
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 ••••ר לרל ....נתי ••••דה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֹ
עס הא ררשי  ....(ב"ר)א  ְִִִֶָָָָָָ

  ©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥®̈
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  ••••התא להרתהיתה רת ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
יב....  ְִָ

גדיא אתא לאה ֲֲֵֶֶַָָָואמרת

ּגד: ׁשמּה ית ְְֵַָָּוקרת

אמתאיב זלּפה ְְִִִַַָָוילידת

ליעקב: ּתנין ּבר ְְְֲִֵַָָָֹדלאה

ּתׁשּבחּתאיג לאה ְְֲֵֶֶַַָָֻואמרת

יׁשּבחּנני בכן ארי לי ְְְֲֲִִֵֵַַַֻהות

ׁשמּה ית ּוקרת ְְְֵַַָָנׁשּיא

ֵָאׁשר:

חצדיד ּביֹומי ראּובן ְְֲֲֵֵַַַואזל

יברּוחין ואׁשּכח ְְְִִִַַַחּטין

יתהֹון ואיתי ְְְְְִַַָָּבחקלא

רחל ואמרת אּמּה ְֲִֵֵֵֶֶַָָללאה

לי כען הבי ְְִִֵַָָללאה

:ּדברי ְְִִִֵַמּיברּוחי

הזעירטו לּה ְֲֵֶֶַַַואמרת

ותּסבין ּבעלי ית ְְְְְְִִִִַַָּדדברּת

ּדברי יברּוחי ית ְְִִֵַַָאף

יׁשּכּוב ּבכן רחל ְְֲִֵֵֶֶַָואמרת

יברּוחי חלף ּבליליא ְְְֳִֵֵַַָָעמ

:ְִִדברי

(טז יעקב)ועלנ"יואתא ְֲֲַַַָֹ

ּברמׁשא חקלא ְְְִַַָָמן

לקּדמּותּה לאה ְְֵֵַַָָָּונפקת

תיעֹול לותי ְֲִֵֶֶַָואמרת

אגרּתי מיגר ְֲֲִֵֵַַארי

ּוׁשכיב ּדברי ְְְְִִִֵַּביברּוחי

הּוא: ּבליליא ְְִֵַָעּמּה

ּדלאהיז צלֹותּה יי ְְְְִֵַַָָוקּביל

ּבר ליעקב וילידת ְְֲִִִַַַַַֹועּדיאת

ֲִָחמיׁשא:

      

B‚Â'.טו) CzÁ˜ ËÚÓ‰ּדר על היא לאה ּכּונת «¿««¿≈¿ִֵֶֶַַַָָ
קביעּות ּכי צ"ח) פ' (ב"ר ז"ל ְְִִָאֹומרם
אמרה ולזה רחל, אצל היה יעקב ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּטתֹו
העֹודף חלק ּפרּוׁש איׁשי את קחּת ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָהמעט

הּוא ואֹומרהאצל לאה, מחלק ולקחתנגרע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
מרב ּתתהּוה הּלדה ּבחינת ּכי לֹומר ּתכּון ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹוגֹו'
ז"ל ּוכמאמרם הּבעל ׁשכּונת ּומהתמדת ְְְֲִֵַַַַַַַָָָזּקּוק
הּדּודאים ּומעׂשה מקֹומֹות, ּבכּמה י"א.) ְְֲִִֵַַַָָֻ(חּלין
אמרה לזה קנ"ז.) ח"א (זהר ללדה סגּלה ְְְֵֵֶַָָָָָֹֻהם
ולּמה ּכּנזּכר אצל ּבתמידּות איׁשי קיחת ל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּדי

ּבני: ּדּודאי קחת ְִִֵַַָּתֹוסיף
ÌÚËÂנׁשיו ב' ּבין הפרׁש עֹוׂשה ׁשהיה יעקב ¿««ְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹ

עֹונה זּולת לאה חּיּוב עליו ׁשאין ְִֵֵֶַַָָָָלצד
יגרע לא י') כ"א (מׁשּפטים ּבּתֹורה ְְֲִִִַָָָָָֹהאמּורה
ׁשהיה, ּוכמעׂשה ּובידיעתֹו ּברצֹונֹו נׂשאה לא ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּכי
ּפעם עבד ּובּה זאת אׁשּתֹו רחל ּכן ּׁשאין ְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמה

ּוׁשנּיה: ְִִָָראׁשֹונה
ÔÎÏ.'וגֹו היהיׁשּכב רחל ּברצֹון ּכי יראה »≈ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

נתינת על ּפרּוׁש לכן ואֹומרה ּתלּוי, ְְְִֵֵֵַַָָָָָָהּדבר
וכּו': ּדּודאים ְִִָלי

B‡ּדברים ׁשהם מּׁשּום ׁשבּועה לׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶָָירצה
הקנית לא ּכי ּבׁשבּועה אּלא נקנים ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹׁשאין
ּׁשּכתבּתי מה ועּין מּמׁש, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָלּה
ּבכֹורת ּבמכר לי הּׁשבעה ל"ג) (כ"ה ְְְִִֶֶַַָָָּבּפסּוק

ֵָעׂשו:
B‚Â'.טז) ‰‡Ï ‡ˆzÂולא ּככה עׂשֹותה טעם «≈≈≈»¿ְֲַַָָָֹ

לכן ּבתבת ּׁשּפרׁשּתי מה לפי הּמּוסר, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָמן
לאה חׁשׁשה ּכן, על ׁשהּוא רחל ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשאמרה
ּולפי ויצתה, קדמה ולזה רחל ּבּה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּתחזר
ּדקּדקה ׁשּלא לצד ׁשבּועה, לכן ּׁשּפרׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמה
אֹותּה ׁשּתדחה חׁשׁשה הּזאת הּלילה לֹומר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹרחל

ונׂשּכרת: זריזה זֹו והרי אחרת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָללילה

„BÚחסידּות מּדת ּכי ללאה טעם לתת ְֲִִִֵֵֵַַַָָיׁש
צּדיק אֹותֹו ׁשּיּכנס עד הּניחה ׁשּלא ְִִִִֵֶֶַַָָָָֹעׂשתה
הקּפדה ּבזה יׁש ּכי מּׁשם ותֹוציאּנּו רחל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלאהל
קדמה לזה ּגדֹולה וקנאה לרחל ּגדֹול ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָוצער
טֹובה מּדה אּלא זה ואין אצלּה, ׁשּיּכנס ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹקדם
להעמיד צּדקת אֹותה ׁשל מגּמתּה וכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָוחסידה
ׂשכרּה נתן ּכי ּבּדבר עד וה' נאמן, ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָנטעי
ּׁשּפרׁשּתי מה ּבסמּו ועּין וגֹו' וּיׁשמע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָּדכתיב

זה: ְֶָּבפסּוק
Î.'וגֹו לּזּולתׂשכרּתי ׂשכר נתּתי ּפרּוׁש »…ְְְִִֵַַַַָָָ

ּדברים ב' ׁשּׂשכרּה נתּכּונה עֹוד ְְְְִִֶַַַָָָָָּבעד
וזּקה: ְִִָָלינה

.‡e‰ ‰ÏÈlaעל ׁשהסּכים ודעּתֹו ּברצֹונֹו ּפרּוׁש ««¿»ְְְְִִִֵֶַַ
ַָָהּדבר:

אלהים.יז) לה':וּיׁשמע ׁשהתּפּללה מּגיד ְְְֱִִִִֶַַַַַָֹ
„BÚׁשהּוא ּבּמעׂשה ּכּונתּה וידע הבין ּכי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָירצה

              

   ©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ
  §¨¦½£¤¨©¬¦¦§¨¦−
   §¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

   ©©¬©−¥®̈©¥¬¤
 ¥«¦¦−§©«£«Ÿ

  ©´Ÿ¤¥À̈§¨©¸¦
    ¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ

   ¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−
   ¦¨´¨¦®©¦§¨¬¤§−

§ª«
 ••••מתר....••••הורבריי"א לב ית ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַ

 י אא ירת ר הא לא מה רמד ית "לְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
יונ ל נד ני ....לי ְִִֶֶָָָָ

   §©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
 ¤§−̈¦¨«

••••כר ה א צמ י לאה נה תינר ר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
תחה אחת אחתי רחל הא ונהלא ליו והתלה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ס)לנקבה ....(ברכות ְִֵָ

  ©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®
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¤©§¨«
  ••••(ב"ר)סימניה סרה ל כר ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ירה א ו ל רל לה א מצרה והיתה תְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹלאח
מע ל לה  הרע ו וא ני ל אי לי קבְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹי

חלה א בט האדמ טה יד הא ני ל איצבה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
הלהונת ל לקח....  ְְְְֲִַַָָ

   ©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤
  ̈©¬¡Ÿ¦−¤¤§¨¦«

••••ראה א מק הכניסד)וכ "אס(ישעיה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
"תנט)חר היתה"(שמות יאס ד)"ולא נה"(יואל ישעיה"אס) ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ימס) לא "יאס לא וירח"....••••אני לחרה הייתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ
דהוא עהר ו ל לחלק אלה לי מריא והי קרהְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ל מ נסרח לתלת מי ל אי  לאה אי מ ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָל

נ א אני אכל מי נ ה לי בר מי  לה .... ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

  ©¦§¨¤§²¥−
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    ••••תיד יקב אי נבאה היתה ידת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
הא תא רצ יהי אמרה בטי ר ני אא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלהמיד

אחר  ל אא התלה לא לכ ימ יהא להמיד ....תיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

       

ÛÒBÈ B ‡ ‡(כד (ל, «ƒ¿»∆¿≈
מרּבה ּכן" "על ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשּכל לעיל ּפרׁש ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻרׁש"י

וקׁשה, אלף. מּׁשּׁשים יֹותר ׁשהיּו ודן, יהּודה והינּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבאֹוכלּוסין,

ׁשני ּדהּנה לֹומר, ויׁש אלף. מּׁשבעים יֹותר היּו יֹוסף ּבני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָהרי

"יֹוסף". ׁשם לקריאת חרּפתי.‡ÛÒ.‡טעמים את ה'.ÛÒBÈה' ְְִִִֵֵַָ»«ְִֶֶָ≈
רחל ׁשּכן ּבּכתּוב, נתּפרׁש לא הראׁשֹון ׁשהּטעם אּלא אחר. ּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלי

ׁשּמעּתה ׁשּמׁשמעּותֹו ּכזה ּבׁשם לבנּה ׁשּקראה לפרסם רצתה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלא

טעם ּכּסה הּכתּוב אף ולכן סרחֹונּה, את לתלֹות ּבמי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיהיה

הראׁשֹון ּבּטעם לא ּכן", "על לכּתב אפׁשר ׁשאי אפֹוא, מּובן, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹזה.

הּיחיד). הּטעם זה אין (ׁשהרי הּׁשני ּבּטעם לא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹואף

   ©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−
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  ©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−

§©§¦«
   ••••ו ל טנ מלד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אמר(יח א בית(עובדיה להבה סי בית א יקב ית "והיה ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
סי מלד קלמרח לט אינ להבה לא א "לק ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹו

לב ורצה אה ר דה יקב ....טח ְְֲַַַָָָָָָֹ

  §º̈¤¨©´§¤§¨©À
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  ••••תר א י לצאת רצה ....איני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
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••••אה יד ל י נח ניתי הייתי מנח ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אמר ני לי הי לא לכא את רכה כט)לי "והה(לעיל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
 לח והא ני ל י אר "אה  אה  ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹרחל

אמר ני ל הי וכו יהר לא)אצל את(לקמ "ומע ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לב ני ...."ברי ְְִֵֵָָ

יייח יהב לאה ְְֲֵֶֶַַָָואמרת

אמתי ּדיהבית ְְִִִִַַָאגרי

ׁשמּה ּוקרת ְְְְִֵַַלבעלי

ִָָיׂששכר:

לאהיט עֹוד ְִֵַַָועּדיאת

ליעקב: ׁשתי ּבר ְֲִִִַַַַֹוילידת

יתּהכ יי יהב לאה ְְֲֵֵֶֶַַָָָואמרת

יהי זמנא הדא טב חלק ְְֳִִֵַַָָָלי

ארי לותי ּדבעלי ְְְְֲִִֵֵַָמדֹורּה

בנין ׁשּתא לּה ְְִִִֵֵָילידית

זבלּון: ׁשמּה ית ְְְֵַָֻּוקרת

ּברּתאכא ילידת ּכן ְְִֵַַַָָּובתר

ּדינה: ׁשמּה ית ְְִַַָָּוקרת

קדםכב דרחל ּדּוכרנא ְְְֳֵַָָָָועל

ויהב יי צלֹותּה וקּביל ְְְְִִַַַָָיי

עּדּוי: ִַלּה

ּברכג וילידת ְִִִַַַָועּדיאת

חּסּודי: ית יי ּכנׁש ְְֲִִֶֶַַָָואמרת

יֹוסףכד ׁשמּה ית ְְֵֵַָּוקרת

ּבר לי יי יֹוסף ְְִֵֵַָָלמימר

ֳָָאחרן:

יתכה רחל ילידת ּכד ְֲִֵַַַָָָוהוה

ללבן יעקב ואמר ְֲֲֵַַַָָֹיֹוסף

לאתרי ואיה ְְְְִִֵַַַַׁשּלחני

ְְִַּולארעי:

ּדיכו ּבני וית נׁשי ית ְְְִַַַָָהב

ואזיל ּבהן ית ְְְִֵֵֵָָָפלחית

ּפלחני ית ידעּת אּת ְְְְֲִֵַַָָָָארי

:ְִִָָּדפלחּת

ּכעןכז אם לבן לּה ְִֵַַַַָָואמר

קדמ רחמין ְֲֳִִַַָָָאׁשּכחית

:ּבדיל יי ּוברכני ְְְִִִֵַַָָָנּסיתי

      

הּוא ּברּו ּבהּקדֹוׁש ואהבתּה מצוה ְְְְְֲִִַַַָָָָָלתכלית
ּגם זה ּבמעׂשה הּׁשּורה וקלקלה ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָּובמצוֹותיו
היּו לא הּׁשּורה ּכפי ּכי הּׁשּורה קלקל ְְִִִֵַַָָָֹה'
חמיׁשי ּבן וּתלד וּתהר ד' אּלא לּה ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעֹולים

מּדה: ּכנגד מּדה ׁשּׁשי ּובן מהּׁשּורה ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָיֹותר
Bכב) È‡ הגם ּכי הּכתּוב מּגיד «ƒ¿…¡…ƒ¿ֲִִַַַָ

לתפּלה הצרכה עֹוד לפניו זכרֹונּה ְְְְְִִִֶָָָָָָָֻׁשעלה
הּכתּוב יֹודיע עֹוד וגֹו': אליה וּיׁשמע ְְְְִִֵֶַַַַָָּכאֹומרֹו

אליו, ׁשּיצעקּו מּבלי חסידיו את זֹוכר ה' ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָּכי
אמר וגֹו'לזה וּיׁשמע ּכ ואחר וגֹו' וּיזּכר ְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹ

לפניו זכרֹונּה עלה ׁשהתּפּללּה ׁשּקדם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹלֹומר
:ְִַָיתּבר
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§ª«
 ••••מתר....••••הורבריי"א לב ית ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַ

 י אא ירת ר הא לא מה רמד ית "לְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
יונ ל נד ני ....לי ְִִֶֶָָָָ

   §©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
 ¤§−̈¦¨«

••••כר ה א צמ י לאה נה תינר ר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
תחה אחת אחתי רחל הא ונהלא ליו והתלה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ס)לנקבה ....(ברכות ְִֵָ
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   ©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−

¤©§¨«
  ••••(ב"ר)סימניה סרה ל כר ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ירה א ו ל רל לה א מצרה והיתה תְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹלאח
מע ל לה  הרע ו וא ני ל אי לי קבְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹי

חלה א בט האדמ טה יד הא ני ל איצבה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
הלהונת ל לקח....  ְְְְֲִַַָָ

   ©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤
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••••ראה א מק הכניסד)וכ "אס(ישעיה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
"תנט)חר היתה"(שמות יאס ד)"ולא נה"(יואל ישעיה"אס) ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ימס) לא "יאס לא וירח"....••••אני לחרה הייתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ
דהוא עהר ו ל לחלק אלה לי מריא והי קרהְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ל מ נסרח לתלת מי ל אי  לאה אי מ ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָל

נ א אני אכל מי נ ה לי בר מי  לה .... ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

  ©¦§¨¤§²¥−
     ¥®ŸŸ¥§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«

    ••••תיד יקב אי נבאה היתה ידת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
הא תא רצ יהי אמרה בטי ר ני אא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלהמיד

אחר  ל אא התלה לא לכ ימ יהא להמיד ....תיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

       

ÛÒBÈ B ‡ ‡(כד (ל, «ƒ¿»∆¿≈
מרּבה ּכן" "על ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשּכל לעיל ּפרׁש ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻרׁש"י

וקׁשה, אלף. מּׁשּׁשים יֹותר ׁשהיּו ודן, יהּודה והינּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבאֹוכלּוסין,

ׁשני ּדהּנה לֹומר, ויׁש אלף. מּׁשבעים יֹותר היּו יֹוסף ּבני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָהרי

"יֹוסף". ׁשם לקריאת חרּפתי.‡ÛÒ.‡טעמים את ה'.ÛÒBÈה' ְְִִִֵֵַָ»«ְִֶֶָ≈
רחל ׁשּכן ּבּכתּוב, נתּפרׁש לא הראׁשֹון ׁשהּטעם אּלא אחר. ּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלי

ׁשּמעּתה ׁשּמׁשמעּותֹו ּכזה ּבׁשם לבנּה ׁשּקראה לפרסם רצתה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלא

טעם ּכּסה הּכתּוב אף ולכן סרחֹונּה, את לתלֹות ּבמי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיהיה

הראׁשֹון ּבּטעם לא ּכן", "על לכּתב אפׁשר ׁשאי אפֹוא, מּובן, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹזה.

הּיחיד). הּטעם זה אין (ׁשהרי הּׁשני ּבּטעם לא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹואף
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   ••••ו ל טנ מלד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אמר(יח א בית(עובדיה להבה סי בית א יקב ית "והיה ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
סי מלד קלמרח לט אינ להבה לא א "לק ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹו

לב ורצה אה ר דה יקב ....טח ְְֲַַַָָָָָָֹ
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  ••••תר א י לצאת רצה ....איני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
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••••אה יד ל י נח ניתי הייתי מנח ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אמר ני לי הי לא לכא את רכה כט)לי "והה(לעיל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
 לח והא ני ל י אר "אה  אה  ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹרחל

אמר ני ל הי וכו יהר לא)אצל את(לקמ "ומע ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לב ני ...."ברי ְְִֵֵָָ

יייח יהב לאה ְְֲֵֶֶַַָָואמרת

אמתי ּדיהבית ְְִִִִַַָאגרי

ׁשמּה ּוקרת ְְְְִֵַַלבעלי

ִָָיׂששכר:

לאהיט עֹוד ְִֵַַָועּדיאת

ליעקב: ׁשתי ּבר ְֲִִִַַַַֹוילידת

יתּהכ יי יהב לאה ְְֲֵֵֶֶַַָָָואמרת

יהי זמנא הדא טב חלק ְְֳִִֵַַָָָלי

ארי לותי ּדבעלי ְְְְֲִִֵֵַָמדֹורּה

בנין ׁשּתא לּה ְְִִִֵֵָילידית

זבלּון: ׁשמּה ית ְְְֵַָֻּוקרת

ּברּתאכא ילידת ּכן ְְִֵַַַָָּובתר

ּדינה: ׁשמּה ית ְְִַַָָּוקרת

קדםכב דרחל ּדּוכרנא ְְְֳֵַָָָָועל

ויהב יי צלֹותּה וקּביל ְְְְִִַַַָָיי

עּדּוי: ִַלּה

ּברכג וילידת ְִִִַַַָועּדיאת

חּסּודי: ית יי ּכנׁש ְְֲִִֶֶַַָָואמרת

יֹוסףכד ׁשמּה ית ְְֵֵַָּוקרת

ּבר לי יי יֹוסף ְְִֵֵַָָלמימר

ֳָָאחרן:

יתכה רחל ילידת ּכד ְֲִֵַַַָָָוהוה

ללבן יעקב ואמר ְֲֲֵַַַָָֹיֹוסף

לאתרי ואיה ְְְְִִֵַַַַׁשּלחני

ְְִַּולארעי:

ּדיכו ּבני וית נׁשי ית ְְְִַַַָָהב

ואזיל ּבהן ית ְְְִֵֵֵָָָפלחית

ּפלחני ית ידעּת אּת ְְְְֲִֵַַָָָָארי

:ְִִָָּדפלחּת

ּכעןכז אם לבן לּה ְִֵַַַַָָואמר

קדמ רחמין ְֲֳִִַַָָָאׁשּכחית

:ּבדיל יי ּוברכני ְְְִִִֵַַָָָנּסיתי

      

הּוא ּברּו ּבהּקדֹוׁש ואהבתּה מצוה ְְְְְֲִִַַַָָָָָלתכלית
ּגם זה ּבמעׂשה הּׁשּורה וקלקלה ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָּובמצוֹותיו
היּו לא הּׁשּורה ּכפי ּכי הּׁשּורה קלקל ְְִִִֵַַָָָֹה'
חמיׁשי ּבן וּתלד וּתהר ד' אּלא לּה ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעֹולים

מּדה: ּכנגד מּדה ׁשּׁשי ּובן מהּׁשּורה ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָיֹותר
Bכב) È‡ הגם ּכי הּכתּוב מּגיד «ƒ¿…¡…ƒ¿ֲִִַַַָ

לתפּלה הצרכה עֹוד לפניו זכרֹונּה ְְְְְִִִֶָָָָָָָֻׁשעלה
הּכתּוב יֹודיע עֹוד וגֹו': אליה וּיׁשמע ְְְְִִֵֶַַַַָָּכאֹומרֹו

אליו, ׁשּיצעקּו מּבלי חסידיו את זֹוכר ה' ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָּכי
אמר וגֹו'לזה וּיׁשמע ּכ ואחר וגֹו' וּיזּכר ְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹ

לפניו זכרֹונּה עלה ׁשהתּפּללּה ׁשּקדם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹלֹומר
:ְִַָיתּבר
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ר נק••••רא רי מתר.... ְְְְְְֵַַָָָָָ

   ©´Ÿ¤¥½̈©¨´¨©½§¨
     ¥−£¤´£©§¦®§¥²£¤
   ¨¨¬¦§§−¦¦«

י קנ יר ••••א נמ מ  את ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָ
 מ ....ייי ְְִִִַָָָָ

    ¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ
    ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¤§Ÿ̈²«Ÿ§−
    §©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©

 ̈«Ÿ¦−§¥¦«
(ב"ר)••••לרגליר א את רי יאת בי יר  ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ
מ(יא רי"(שמות אר "( ישו)"יר אר " ְְְְְֲֲֶֶֶַַַָָָָ

י אי....ייל רי••••גני י אי ו יתי ר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ריו ני )אני(אא ו מ  אני   ....ית ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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§¨¦«
דנק••••" ונר"א תנ מ ת בררת ....מנר ְְְְְֲַַַַַָָֹֻֻ

ל••••תבר בררת אי ....••••מ  ְְְְֲִֶַָָָָ

ני בנ ונמאת מית נמ  " רוש"ו אְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
אב....רי י••••אי ינ א אמ  תא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻ

ר ו נ תוא י יי בי מי יְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
א מ י  י אמר א ני י יו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמ

י אמר א ו מ  יינ  רי יי  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ואי אמ מת בת נ אי....יי ר ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻ
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ג נ••••ני  מ נ אני ני א ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

תי מאי א ני רי  יות תי בא י ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ
א נ אינ  מא ו אי ינ א י ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֻֻרי

אי רי א נבב  נביו י  א א.... ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

    ©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬
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••••ת ברי....רד יי ל•••• ואי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
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ר••••בו א ....יי••••רי י....ל ְְְִִִִַַַַַָָָָָֹ

 לר••••תבנ בררת  ית אר ....••••ב ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ניו י.... ְַָָ

עליכח אגר ּפריׁש ְֲֲֵַַַָָָואמר

ְֵֶואּתן:

יתכט ידעּת אּת לּה ְְְֲֵַַַַָָואמר

בעיר ּדהוה וית ְְְֲִִִַָָָָָּדפלחּת

ִִעּמי:

לל הוה ּדי זעיר ְֲֲִֵֵָָארי

ּוברי למסּגי ּותקיף ְְְֳִִֵֵָָָקדמי

אימתי ּוכען ּבדילי ית ְְְִִֵַַָָָָיי

לביתי: אנא אף ְְֲִֵֵֶַָאעּביד

ואמרלא ל אּתן מה ֲֲֶֶַַַַָָואמר

מּדעם לי תּתן לא ֲִִִֶַַַָֹיעקב

הדין ּפתּגמא לי ּתעּבד ְְִִִֵֶַָָָאם

אּטר: ענ ארעי ְֱֵֶֶָָָאתּוב

יֹומאלב ענ ּבכל ְְֶַָָָָאעּבר

) העדי )אעּדינ"ידין ְֲִֵֵַַ

נמֹור אּמר ּכל ְִִַָָָמּתּמן

ׁשחּום אּמר וכל ְְְִַָָּורקֹוע

ּונמֹור ּורקֹוע ְְְְִַַָּבאּמרּיא

אגרי: ויהי ְְִִִֵַַָּבעּזּיא

ּביֹוםלג זכּותי ּבי ְְְִִֵַָותסהד

אגרי על תיעֹול ארי ְְֲִִֵֵַַָּדמחר

נמֹור ליתֹוהי ּדי ּכל ְֳִִֵָָֹקדמ

ּוׁשחּום ּבעּזּיא ְְְִַַָּורקֹוע

עּמי: הּוא ּגנּובא ְְְִִִַָָּבאּמרּיא

יהילד לוי ּברם לבן ְְְֲֵֵַַָָָואמר

:ְְִָָכפתּגמ

יתלה ההּוא ביֹומא ְְְִַַָָואעּדי

ּורקֹועּיא רגֹולּיא ְְְַַַָָָָּתיׁשּיא

נמֹורתא עזּיא ּכל ְְְִַָָָָוית

ּבּה חּור ּדי ּכל ְֲִִֵָָֹּורקֹועתא

ויהב ּבאּמרּיא ּדׁשחּום ְְְְִִִַַָָוכל

ּבנֹוהי: ְְִַּביד

      

לב)  לא ּכי מּוכח מּדבריו »≈ƒ»¿ְִִָָָֹ
ּוטלאים נקּדים אּלא לחלקֹו ְְְְְִִִֶֶֶָֻֻיהיה
עקּדים אבל ּבּכׂשבים וחּום ּובעּזים ְְְֲֲִִִִִַַָָָָֻּבּכׂשבים
ּבסמּו הּכתּוב ּׁשאמר ּומּמה לחלקֹו, ְְְִֵֶֶַַַָָָָאינם

העקּדים: ּגם ׁשּלקח ְֲִֶַַַָָָֻמׁשמע
ּבחלקֹו ׁשּיּטל רצה לא ּבתנאֹו יעקב ּכי ¿ƒ¿∆ְְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹ

ּגם יּקח אם ּכי הּוא וטעמֹו ְֲֲִִִִַַַֻעקּדים.
ּומעּתה לבן, מּצאן ּכן ּגם להסירֹו יצטר ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהעקד
הּצאן ליחמּנה הּצאן ּבכל הּלבן סימן ְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹאין

על עלה לא ּכי לריק, יגיע הּוא והרי ְֲִִִֵֵַַַָָָָֹאליו
ּבעֹולם אפן ּבׁשּום לבן לרּמֹות יעקב ׁשל ְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹּדעּתֹו
הּצאן ׁשּיחמּו ימצא העקד ׁשּבאמצעּות ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוחׁשב
לעצמֹו. לֹוקח ׁשהּוא והּטלּוא הּנקד ּכן ּגם ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָֹלילד
ּפני וּיּתן (מ') הּכתּוב ׁשאמר ּתמצא כן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּוכמֹו
ּוטלאים נקּדים יֹולדֹות והיּו עקד אל ְְְְִִֶַָָֹֹֻֻהּצאן
נתחּכם לבן והרּמאי הּנּמּור, אל ׁשּיחמּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהחּום
עֹוד וטלּוא, נקד עקד הּכל ונטל זֹו ְְְַַַַָָָָֹֹֹלדעת
ּתּפחנה ּבֹו לבן אׁשר ּכל והסיר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָנתחּכם

מּנין ּכן ׁשאם הּתנאי היה כן לא ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹעצמֹותיו
ּפקע ּומעּתה טלּוא, אֹו נקד אֹו עקד ְֵַַָָָָָָֹֹיצאּו
יעקב נתחּכם זה מּטעם יעקב, ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹׂשכרֹו
לעצמֹו ולקח הּמקלֹות וּיּצג טרחֹו ׂשכר ְְְְְְֵַַַַַַַַַָָָלקחת
ּדעּתֹו ּגּלה לבן ּׁשהסירם מּמה ּכי העקּדים, ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻּגם
(ל"ט) אֹומרֹו והּוא יעקב, חלק ּבאּלה ְְְֲִֵֵֶֶַֹּכי
ׁשלׁשת וכל ּוטלאים נקּדים עקּדים הּצאן ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֻֻֻוּתלדן
נאמר לבן ועל יעקב, ׁשל ּבחלקֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹהּמינים

:יּתמ חּטאתֹו ּובחבלי ה') ְְְִִֵֵֵַַָָ(מׁשלי
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••••אא אי רוה לה ה עהרע ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ל מר א ירי.... ְִַַָָָ
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ל לבה••••ל מ הא ימא ד)מה (הושע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

לב הא טרימב"ל רי הא אי ואמר "הולב א ".... ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
ר••••לח ••••ל....טבהא דלי  ל מל ל ועד ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

"ל ולדר"י י יאג....••••"ל ....שטיי"ר ְְְְֱִִַַַַַַ
ל••••רמ הע היה י י.... ח•••• ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

מ  לב וגלה ראה היה ל היה למ ל לב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹי
ה.... ִַ
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••••ל היא יה יבה ל יד מר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

מ דה מידי י ד הלו ה מרא י והרה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָארמי
ל א ר אא ה....••••ר יה מר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אה  לה אר יה....  ••••רא רהטי ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
אה ל לה היג  ל אה ....באה ח•••• ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

הל(ב"ר) א ראה רבההמה והר ריהלא ר והיא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ולא יהמ רע י יה מרא איא רי  א לדְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוי

"וג "ומה הו רל רי ר(הי ל רה  בה מרל רה ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

בהרא  אברה הרב ב מ(.... ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

  ©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®
   ©¥©§́¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

§ª¦«

לל••••מרא מי••••....הלאל ְְְְֲִִֶֶַַַַַֻֻ
ורגליה ידיה רי ה יד מ.... ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
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  •••• לדיילההב י י ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֹֻֻ

הד הדר א ליוה לב דר דר א וה מל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהריד
אמר הו אליה  ריהא להה אה י אה ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלי
 ל ואל יה אל אה י הי "דאל אה י ו"ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

לבא א.... ל ••••יר מ....ח  ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
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••••מ רא ד ל ואי ירה מר ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֻ

 ר(טו ב רי"(שמואל אי"(ש)"איל הר "ויהי ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַֹ
ר למהר יד רה א....ח  ְְְִִֵַַַַַָָ

    §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®
   §¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈§©§ª¦−

§©«£«Ÿ
••••ר מ יבל מר רא ל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַ
(ג למר(ישעיה  טי ל "טוה לה" ְְְְֲֲֲִִַַַַַַָָ

ריה ידי ל ילה אמ ואי מרו רע מ.... ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
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 ••••רי ורב רא ח....מאר ְְְִֵַָָָָֹֹ

••••ריי דמי א אהמר ל ל ול.... ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

יֹומיןלו ּתלתא מהל ְְֲִִַַַָָוׁשּוי

ויעקב יעקב ּובין ְֲֲִֵֵַַֹֹּבינֹוהי

דלבן ענא ית ְֵָָָָָָרעי

ְְֳִַָּדאׁשּתארן:

חּוטריןלז יעקב לּה ְְֲִִֵַֹּונסיב

ּדדלּוז רּטיבין ְְִִִִַָּדלבן

ּבהֹון וקליף ְְְְִִַודדלּוף

ּדי חּור קלּוף חורין ְִִִִִִִָָקלפין

חּוטרּיא: ְַַָעל

ּדילח חּוטרּיא ית ְְִִַָָּודעיץ

ּבית אתר ּברהטּיא ְֲִִֵַַַָָקּליף

ּדאתן אתר דמּיא ְְְֲַַָָָָָׁשקיא

ענא)ּדאתיןנ"י( ְְָָָָ

ּדענא לקבלהֹון ְְְְְִִֵֵָָלמׁשּתי

ּבמיתיהֹון ְְֲִֵֵַָּומתיחמן

ְְִֵלמׁשּתי:

ענאלט ְְֲִַָָָואתיחמא

ענא וילידא ְְִִַָָָָּבחּוטרּיא

ּורקֹועין: נמֹורין ְְְִִִרגֹולין

יעקבמ אפרׁש ְְְֲִֵַַַָֹואּמרּיא

ּדרגֹול ּכל ענא ּבריׁש ְְִִֵַָָָויהב

דלבן ּבענא ּדׁשחּום ְְְְִָָָָָוכל

ּבלחֹודֹוהי עדרין לּה ְְְִִִִֵֶַוׁשּוי

ענא עם ערבּנּון ְֲִִֵָָָולא

ְָָדלבן:

עּדןמא ּבכל ְֲִֵַַָוהוי

מבּכרּתא ענא ְְְְֲִַַַָָָָּדמתיחמן

חּוטרּיא ית יעקב ְְֲִַַַָָֹּומׁשּוי

ּברהטּיא ענא ְְִֵֵַָָָָלעיני

ּבחּוטרּיא: ְְְְַַָָליחמּותהֹון

לאמב ענא ְִַָָָּובלּקיׁשּות

ללבן לקיׁשא והוֹו ְְֲִֵַַַָָָמׁשּוי

ליעקב: ְֲִַַַָֹּובּכירּיא

לחדאמג ּגברא ְְֲֵַַָָּותקיף

סּגיאן ען לּה והוֹו ֲֲִֵַַַָָָלחדא

וגמלין ועבּדין ְְְְְְִִַַַָואמהן

ֲִַָוחמרין:

      

.מ) Ï ‰ Èנקד אל אמר ׁשּלא טעם ¿≈«…∆»…ֶֶַַַָָֹֹ
הּצאן יחמּו יֹותר ּכי אּולי טלּוא אל ֱִֵֶֶַַָֹאֹו

אחרים: מהּב' זה מין ֲִִֵֵֶֶַאל
˙LiÂ.'וגֹו עדרים ׁשּתמידלֹו ּכדי ּבזה נתּכּון «»∆ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבאֹותן אּלא מסּתּכלין הּצאן יהיּו ְְְְִִִֶַַָָֹֹלא
ּכלל ילדּו לא ׁשּבזה מינים ּבׁשאר ולא ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמינים
יעקב יצטר כן לא ׁשאם הּמין, מאֹותֹו אם ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹּכי

עקד ׁשאינֹו מין ּכׁשּתלדנה ללבן מּצאנֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלתת
וכּו': ְְָוטלּוא

B‚Â'.מא) ÌÁÈ ÏÎa ‰È‰Âלּמה לדעת צרי ¿»»¿»«≈¿ִַַָָָָ
ּׁשעׂשה מה ּבׁשלמא ּככה יעקב ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹיעׂשה
ההכרח לצד היה הּמקלֹות ּבהּצגת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבתחּלה
לא ׁשּכתבנּו, ּכמֹו לריק יגע היה זה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּזּולת
לא וגֹו' ּונקּדים עקּדים ּבּצאן ׁשהיּו אחר ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֻֻכן

ּכפי ׁשּנמצא וכּו' המקּׁשרֹות הּוא לּטל לֹו ְְְְִִִֶַָָָָֹֻהיה
הּדין מן ואינֹו רוח מחצי יֹותר נֹוטל הּוא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַזה
הּסתם מן הּצאן ּבעל עם התנה ׁשּלא ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשּכל
ּוכמֹו הרוח ׁשליׁש אּלא לּטל לרֹועה ְְִִֵֶֶֶַָָָֹאין
אחי הכי ט"ו) (כ"ט ּפסּוק ּבפרּוׁש ְְֲִִֵֶַָָָׁשּכתבנּו

וכ אּלאאּתה, מהרּמאי להּציל ליעקב אין אן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
נֹוטל ּכי ורֹואני הּסתם מן ּבּדין לֹו ׁשּנֹוגע ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּדבר



נז               

    ©À̈¤¤¤§´¤¨¦½
    ¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²

  ¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ
••••אא אי רוה לה ה עהרע ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ל מר א ירי.... ְִַַָָָ
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ל לבה••••ל מ הא ימא ד)מה (הושע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

לב הא טרימב"ל רי הא אי ואמר "הולב א ".... ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
ר••••לח ••••ל....טבהא דלי  ל מל ל ועד ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

"ל ולדר"י י יאג....••••"ל ....שטיי"ר ְְְְֱִִַַַַַַ
ל••••רמ הע היה י י.... ח•••• ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

מ  לב וגלה ראה היה ל היה למ ל לב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹי
ה.... ִַ
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 ¦§«
••••ל היא יה יבה ל יד מר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

מ דה מידי י ד הלו ה מרא י והרה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָארמי
ל א ר אא ה....••••ר יה מר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אה  לה אר יה....  ••••רא רהטי ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
אה ל לה היג  ל אה ....באה ח•••• ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

הל(ב"ר) א ראה רבההמה והר ריהלא ר והיא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ולא יהמ רע י יה מרא איא רי  א לדְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוי

"וג "ומה הו רל רי ר(הי ל רה  בה מרל רה ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

בהרא  אברה הרב ב מ(.... ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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לל••••מרא מי••••....הלאל ְְְְֲִִֶֶַַַַַֻֻ
ורגליה ידיה רי ה יד מ.... ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
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  •••• לדיילההב י י ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֹֻֻ

הד הדר א ליוה לב דר דר א וה מל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהריד
אמר הו אליה  ריהא להה אה י אה ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלי
 ל ואל יה אל אה י הי "דאל אה י ו"ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

לבא א.... ל ••••יר מ....ח  ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
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••••מ רא ד ל ואי ירה מר ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֻ

 ר(טו ב רי"(שמואל אי"(ש)"איל הר "ויהי ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַֹ
ר למהר יד רה א....ח  ְְְִִֵַַַַַָָ
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••••ר מ יבל מר רא ל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַ
(ג למר(ישעיה  טי ל "טוה לה" ְְְְֲֲֲִִַַַַַַָָ

ריה ידי ל ילה אמ ואי מרו רע מ.... ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
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 ••••רי ורב רא ח....מאר ְְְִֵַָָָָֹֹ

••••ריי דמי א אהמר ל ל ול.... ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

יֹומיןלו ּתלתא מהל ְְֲִִַַַָָוׁשּוי

ויעקב יעקב ּובין ְֲֲִֵֵַַֹֹּבינֹוהי

דלבן ענא ית ְֵָָָָָָרעי

ְְֳִַָּדאׁשּתארן:

חּוטריןלז יעקב לּה ְְֲִִֵַֹּונסיב

ּדדלּוז רּטיבין ְְִִִִַָּדלבן

ּבהֹון וקליף ְְְְִִַודדלּוף

ּדי חּור קלּוף חורין ְִִִִִִִָָקלפין

חּוטרּיא: ְַַָעל

ּדילח חּוטרּיא ית ְְִִַָָּודעיץ

ּבית אתר ּברהטּיא ְֲִִֵַַַָָקּליף

ּדאתן אתר דמּיא ְְְֲַַָָָָָׁשקיא

ענא)ּדאתיןנ"י( ְְָָָָ

ּדענא לקבלהֹון ְְְְְִִֵֵָָלמׁשּתי

ּבמיתיהֹון ְְֲִֵֵַָּומתיחמן

ְְִֵלמׁשּתי:

ענאלט ְְֲִַָָָואתיחמא

ענא וילידא ְְִִַָָָָּבחּוטרּיא

ּורקֹועין: נמֹורין ְְְִִִרגֹולין

יעקבמ אפרׁש ְְְֲִֵַַַָֹואּמרּיא

ּדרגֹול ּכל ענא ּבריׁש ְְִִֵַָָָויהב

דלבן ּבענא ּדׁשחּום ְְְְִָָָָָוכל

ּבלחֹודֹוהי עדרין לּה ְְְִִִִֵֶַוׁשּוי

ענא עם ערבּנּון ְֲִִֵָָָולא

ְָָדלבן:

עּדןמא ּבכל ְֲִֵַַָוהוי

מבּכרּתא ענא ְְְְֲִַַַָָָָּדמתיחמן

חּוטרּיא ית יעקב ְְֲִַַַָָֹּומׁשּוי

ּברהטּיא ענא ְְִֵֵַָָָָלעיני

ּבחּוטרּיא: ְְְְַַָָליחמּותהֹון

לאמב ענא ְִַָָָּובלּקיׁשּות

ללבן לקיׁשא והוֹו ְְֲִֵַַַָָָמׁשּוי

ליעקב: ְֲִַַַָֹּובּכירּיא

לחדאמג ּגברא ְְֲֵַַָָּותקיף

סּגיאן ען לּה והוֹו ֲֲִֵַַַָָָלחדא

וגמלין ועבּדין ְְְְְְִִַַַָואמהן

ֲִַָוחמרין:

      

.מ) Ï ‰ Èנקד אל אמר ׁשּלא טעם ¿≈«…∆»…ֶֶַַַָָֹֹ
הּצאן יחמּו יֹותר ּכי אּולי טלּוא אל ֱִֵֶֶַַָֹאֹו

אחרים: מהּב' זה מין ֲִִֵֵֶֶַאל
˙LiÂ.'וגֹו עדרים ׁשּתמידלֹו ּכדי ּבזה נתּכּון «»∆ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבאֹותן אּלא מסּתּכלין הּצאן יהיּו ְְְְִִִֶַַָָֹֹלא
ּכלל ילדּו לא ׁשּבזה מינים ּבׁשאר ולא ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמינים
יעקב יצטר כן לא ׁשאם הּמין, מאֹותֹו אם ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹּכי

עקד ׁשאינֹו מין ּכׁשּתלדנה ללבן מּצאנֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלתת
וכּו': ְְָוטלּוא

B‚Â'.מא) ÌÁÈ ÏÎa ‰È‰Âלּמה לדעת צרי ¿»»¿»«≈¿ִַַָָָָ
ּׁשעׂשה מה ּבׁשלמא ּככה יעקב ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹיעׂשה
ההכרח לצד היה הּמקלֹות ּבהּצגת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבתחּלה
לא ׁשּכתבנּו, ּכמֹו לריק יגע היה זה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּזּולת
לא וגֹו' ּונקּדים עקּדים ּבּצאן ׁשהיּו אחר ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֻֻכן

ּכפי ׁשּנמצא וכּו' המקּׁשרֹות הּוא לּטל לֹו ְְְְִִִֶַָָָָֹֻהיה
הּדין מן ואינֹו רוח מחצי יֹותר נֹוטל הּוא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַזה
הּסתם מן הּצאן ּבעל עם התנה ׁשּלא ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשּכל
ּוכמֹו הרוח ׁשליׁש אּלא לּטל לרֹועה ְְִִֵֶֶֶַָָָֹאין
אחי הכי ט"ו) (כ"ט ּפסּוק ּבפרּוׁש ְְֲִִֵֶַָָָׁשּכתבנּו

וכ אּלאאּתה, מהרּמאי להּציל ליעקב אין אן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
נֹוטל ּכי ורֹואני הּסתם מן ּבּדין לֹו ׁשּנֹוגע ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּדבר
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בניא ּפתּגמי ית ְְְִֵֵַָָּוׁשמע

יעקב נסיב ּדאמרין ְְְֲִִַָָָֹלבן

ּומּדי לאבּונא ּדי ּכל ְִִִָָָָית

נכסּיא ּכל ית קנא ְְְִַָָָָָָלאבּונא

ֵָהדין:

אּפיב סבר ית יעקב ְֲֲֵַַַַָָֹוחזא

עּמּה ליתֹוהי והא ְִִֵֵָָָלבן

ּומּדקּמֹוהי: ְְְִִִֵֵַַּכמאתמּלי

ּתּובג ליעקב יי ְְֲֲַַַָֹואמר

ּוליּלדת דאבהת ְְְֲַַַָָָָָָָלארעא

:ּבסעּד מימרי ְְְִִֵֵַָויהי

לרחלד ּוקרא יעקב ְְְֲֵַַָָֹּוׁשלח

ענּה: לות לחקלא ְְְְֵֵַַָָָּוללאה

יתה אנא חזי להן ְֲֲֵֵַַָָָואמר

ארי אבּוכן אּפי ְֲֲֵֵֵַַסבר

ּכמאתמּלי עּמי ְְִִִִִֵֵַליתֹוהי

ּדאּבא ואלהּה ְְִִֵֵַַָָּומּדקּמֹוהי

ּבסעּדי: ְְֲִַָהוה

ּבכלו ארי ידעּתין ְְְְֲִִֵַַָואּתין

אבּוכן: ית ּפלחית ְֲִִֵֵָָחילי

ואׁשניז ּבי ׁשּקר ְְֲִִֵַַַַואבּוכן

ולא זמנין עׂשר אגרי ְְְֲִִִַַָָית

עּמי: לאבאׁשא יי ְְְְִִֵַָָָָׁשבקּה

אמרח הוה ּכדין ְֲֲִֵַָאם

וילידן אגר יהא ְְְִִִֵַָָנמֹורין

ּכדין ואם נמֹורין ענא ְְְִִֵָָָּכל

יהא רגֹולין אמר ְְֲֲִֵַָהוה

ענא ּכל וילידן ְִִַָָָָָאגר

ְִרגֹולין:

      
היּו לא המקּׁשרֹות צאן ּכי ואּולי מחצי. ְְֲִִֵֵַַָָֹֹֻיֹותר
והיה הרב על אּלא וגֹו' עקּדים הּכל ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֻיֹולדֹות
חלק וכל ּבמקּׁשרֹות אחד חלק נֹוטל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻלבן
והגם ׁשליׁשים, ב' לחלקֹו מּגיע והיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֻהעטפים
רב ּפרּוׁש ליעקב והּקׁשּורים הּכתּוב ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹׁשאמר
ּגזלֹות ׁשאר להּציל ׁשּנתּכּון אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָהּקׁשּורים.

לֹו: עֹוׂשה ֶֶָָׁשהיה
ÚÈב) Ï‡  ‡Â BÂ ÚÈ ‡Âצרי ««¿«¬…¿«…∆∆«¬…ִָ

הּללּו: מקראֹות לב' וׁשּיכּות קׁשר מה ְְְִֶֶַַַַַָָָָלדעת
ÔÎ‡ּדברים ב' להקּדים היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְְִִִַַַַָָָ

ׁשּברח ּׁשעׂשה מה יעקב עׂשה ֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּמּסּבתם
הֹול היה לא זה ׁשּזּולת לבן, ידיעת ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹּבלא
ׁשם מתעּכב היה עדין אֹו לבן, ידיעת ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹּבלא
ודבריהם לבן ּפני ראה לא ׁשאם והּוא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹימים,
היה ללכת הּנבּואה אליו ׁשּבאה הגם ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאמרּו
לעבד יעקב נמּכר לא ּכי לבן ּבידיעת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהֹול
ּבניו ּדברי לצד אּלא עּמֹו, היה ולרצֹונֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָלֹו
ּכל מּמּנּו ׁשּיגזל חׁש היה מׁשּנֹות לבן ְְְִִֵֶֶָָָָָָֹֻּופני
ּכי ל"א) (ּפסּוק לבּסֹוף ׁשאמר והּוא ְְְִִֶַַָָיגיעֹו,
אליו ּבאה היתה לא ואם וגֹו', ּתגזל ּפן ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֹיראתי
בני ּדברי ׁשֹומע ׁשהיה הגם ללכת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנבּואה

עד זמן ּבאֹותֹו ללכת ממהר היה לא ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹלבן
יּפרד אז הּימים ּבאר רצֹונֹו לקחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיתחּכם
ב' ּומאמצעּות ּבאפן, ימים ׁשם ויׁשב ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹמּמּנּו,
ה', ודברי ּפניו, וׁשּנּוי לבן בני ּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָּדברים
הּכתּוב סמכם לזה ּבענין, האמּור ּכל עׂשה ְְִֶֶַָָָָָָָָָָָָלזה

ַַיחד:
BÂה) ÈÎ‡ ‡ ÔÏ ‡Âּתאמר ואם ּפרּוׁש «…∆»∆…∆»…ƒ¿ְִֵַֹ

ׁשּל ּכי רֹואה הּוא ּכי נכֹון טעם לֹו ְִִֵֶֶֶַַָׁשּיׁש
אמר לזה מאד, ּופרצּת מּׁשּלֹו ואלהיּגדֹול ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ה': מאת ּברכה וזֹו עּמדי היה ְְִִִֵֵָָָָָָאבי
BÂז) ÔÎÈ‡Âההּתּול הּוא מה לדעת צרי «¬ƒ∆¿ִִַַַַָָ

זה ,הּדר עברת ואם ּבֹו, מהּתל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהיה
מקרי:ּגז לן ְְִִַָ

ÈÏe‡Âׁשראה ראׁשֹונה מּפעם הרּגיׁש לבן ּכי ¿«ְִִִִִֶַַָָָָָ
ליעקב הּנֹוגע מין ּברּבּוי הּצאן ְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹׁשּילדּו
ּדבר הלא ּבוּדאי ואמר נתחּכם לזה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹּבחלקֹו
ּבתחּלה אחד מין לֹו אֹומר היה לזה ְִִִֵֶֶָָָָָהּוא,
עּבּור ּבין ּבֹו חֹוזר היה הּצאן ׁשּיחּמּו ְֱִֵֵֶֶַַַָָֹואחר
ליעקב ּומיחד ׁשאמר, מין לעצמֹו ולֹוקח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלּלדה
ׁשּפעמים הּתּול אּלא יּקרא לא ולזה אחר, ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמין

וכּו': ּופעמים ּכ ְְִֵָָאֹומר

‡Èח)  ‡היה הראׁשֹון ׁשּתנאי והגם ƒ……«ְֲִֶַַַָָָ
אּלא ּבּדבר עמד לא ּוטלאים, נקּדים ְְִִִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּיּטל

לֹו: לתת הסּכים מהּנה ְִִֵֵֵַַָָאחת
„BÚׁשל זה מין ּכי לצד הּוא הּדבר ְִִֶֶַַַַָָטעם

ּבא הראׁשֹון ּבּתנאי הזּכר לא ְְֲִִַַַָָֹֻֻעקּדים
לחלק ּכאּלה לא ּכי ּבטענה הרׁשע ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹעליו
ׁשּנטל מההֹוכחה האמת על הֹודה ולא ְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹיעקב,
מחלק הֹוציא ראׁשֹונה ּבפעם ולזה זה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָמין
עּמֹו מתּו היה ּכ ואחר עקּדים ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹֻיעקב
יעקב ׁשּבחלק נקּדים מין להחליף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹֻלרצֹונֹו
חלילה וחֹוזר לבן ׁשל ׁשהּוא עקּדים ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבחלק
ׁשל הראׁשֹון ּתנאי ּולעֹולם מֹונים ְְֲִִֶֶֶַָָעׂשרת
עמד ּובעּזים ּבּכׂשבים ּוטלאים ְְְִִִִִַַָָָֻֻנקּדים

ְִּבמקֹומֹו:
BB‡Âמה לפי עתיד, לׁשֹון יאמר ּכה אם ¿¿ְְִִִַַָֹֹ

על ידּיק ּבי התל ּבאֹומרֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַֻּׁשּפרׁשּתי
ּבּתחּלה אֹומר ׁשהיה אמירה על לא ּכי ְֲִִִֵֶַַָָָָָֹנכֹון,
לֹומר ּׁשעתיד מה על אּלא הּלדה הנהגת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהיתה
היה לא זה ודבר הּצאן, עּבּור אחר ְֲִֶַַַַָָָָָָֹֹּבאחרֹונה
לֹו היתה מה' ּכי אּלא יעקב הׁשּתּדלּות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹלצד
וכּו': ּבחלֹום ׁשראה ּכ אחר ׁשּסּפר ְְֲִֵֶֶַַַָָָּוכמֹו
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ר     לב ד ל.... •••• ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָ
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••••ר מ ....ב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָֻ

ּגיתיט ית יי ְְְֵֵֵַָָואפרׁש

לי: ויהב ֲִִַַדאבּוכֹון

ּדאתיחמאי ּבעּדן ְְְֲֲִִַַַָָוהוה

וחזית עיני ּוזקפית ְְֲִֵַַַָָָענא

תיׁשּיא והא ְְְְֶַָָָָּבחלמא

רגֹולין ענא על ְְְִִַָָָּדסלקין

ּופּציחין: ְִִִַנמֹורין

דיייא מלאכא לי ְְֲִַַַַָָָואמר

הא ואמרית יעקב ְְֲֲִֶַַָָָֹּבחלמא

ֲָאנא:

עיניב ּכען זקֹוף ְְְֲַַַַָואמר

ּדסלקין ּתיׁשּיא ּכל ְְְֲִֵַַָָָָוחזי

נמֹורין רגֹולין ענא ְְִִַָָעל

ית קדמי גלי ארי ֱֲֳִִִֵַַָָּופּציחין

:ל עבד לבן ּדי ִֵָָָָָּכל

ּדאתּגליתייג אלהא ְְְֱֲִִֵָָָאנא

מׁשחּתא ּדי אל ּבבית ְְְֲִֵֵַָָעל

קדמי קּימּתא ּדי קמא ְֳִִַַַָָָָָתּמן

מן ּפּוק קּום ּכען קים ְְִַַָָּתּמן

לארעא ותּוב הדא ְְְְַַָָָָארעא

:ַָָיּלדּות

ולאהיד רחל ְֲִֵֵַַָָואתיבת

(ּכען) העֹוד לּה ְֲֵַַַַָואמרן

ּבבית ואחסנא חלק ְְֲֳֵַָָָָָלנא

ֲָאבּונא:

אתחׁשבנאטו נּוכראן ְְְֲֲִַָָָָהלא

אף ואכל זּבננא ארי ְֲֲֵֵַַַַָָלּה

ּכסּפנא: ית ְֵַַָָָמיכל

      

Úיב) 'B‚Â ÌÈczÚ‰ÌÈc ÌÈc ÌÈcצרי »¬Àƒ¿¬Àƒ¿Àƒ¿Àƒִָ
יהיה ולּו ברּדים, ּפרּוׁש הּוא מה ְְְִִֵֶַַַָֻלדעת
ׁשאין ּכיון ּבּצאן הּנֹולדים מּמין מין ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
ּכן אם ּבּתנאים הזּכר לא ּכי ּבֹו חלק ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹֻליעקב

ּבחלֹום: אֹותֹו יראּוהּו ְֲַַָָלּמה
ÈÈ‡Â(ל"ט (ל' ׁשּכתב עזרא ּבן אברהם להרּבי ¿»ƒƒְְְִֶֶֶַַַָָָָָ

הרב הביא ולא טלאים הם ברּדים ְְְִִִִֵֵַָֹֻֻּכי
יאמר ּכה אם ּׁשאמר מה לפי עֹוד לּדבר. ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהכרח
אּלא יעקב נֹוטל היה לא ּכי לדעת הראת ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹוגֹו'
עֹולים היּו לּמה ּומעּתה נקּדים אֹו עקּדים ְֲִִִֵַָָָָֻֻאֹו

יעקב: לחלק ׁשאינן מינים הּצאן ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹעל
ÔÎ‡ּבידיעת לנּו ּׁשּקדם מה לצד הּוא הּדבר טעם »≈ְִִֶַַַַַַַָָָָ

ּומרמיו ּתחּבּלֹותיו מלבד ּכי הרּמאי ְְְִִִִַַַַָָָָָֻלבן
ּדבר ּכל לֹו יּגידּו אׁשר ּתרפים לֹו היּו ְֲִִֶַַָָָָָּגם
ׁשאֹול הּסתם ּומן (ּתנחּומא) ז"ל ְְְֲִַַַָָָָָּוכמאמרם
הּמלאה ּבבטן העצמים וידע ּבהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׁשאל
ּכחֹות אפסּו זה ּדבר ּבאמצעּות ּומעּתה ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּומראיהן
הּתרפים, יפסידּוהּו יתחּכם אׁשר מין ּבכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹיעקב
לדעת ל ויׁש ענהּו, ּבּצר העֹונה ּכן על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָאׁשר
ּבעת יתהּוה ּבּנֹולדים יהיה אׁשר מראה מין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּכי
על זּולת ּכ אחר להפכֹו מציאּות ואין ְְְְִֵֵַַַַַָָיחם

ודבר עצּום, הּפּו הּטבע להפ עצּום נס ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹידי
ּולמד וצא לעׂשֹותֹו, עליֹון אל ּבעיני קׁשה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָזה
ׁשּבת ב'. (סֹוטה מקֹומֹות, ּבכּמה ז"ל ְְְִִֵֶַַָָָמּדבריהם
להפ להצטר ׁשּלא חכמה ה' ועׂשה ְְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹכ"ג.)
מינים ג' עֹולים ׁשהיּו והּוא הּבריאה, טבע ְְִִִִֵֶֶֶַַָָסדר
מטּבעים ההּיּולי ּבּכח ונֹולד נֹולד ּבכל והיה ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹֻיחד
הּתרפים, ידיעֹות ּתּמּו ספּו ּובזה יחד, ְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשלׁשּתם
אׁשר מין ּבהן נגלה היה הּנֹולדים יציאת ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָועם
ירחיק ולא יעקב, חלק זה הּוא ּכי יחד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹֹיסּכימּו
ּגֹוניהם ׁשּיהפכּו עֹופֹות יׁש ּכי הּדבר, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָּדעּת
ּבהם ה' ׁשהטּביע לצד הּוא וזה מראֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָלכּמה
להּציל לבן ּבצאן ּבּנֹולדים ה' עׂשה כן ּוכמֹו ְְְִִֵֵַַָָָָָֹּכן,
מה לפי ּברּדים ואֹומרֹו עֹוׁשק. מּיד ְְְְִִִֵַַָֻעׁשּוק
ּבן אברהם רּבי לדברי ראיה מצינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּפרׁשנּו
ּדלמא זה זּולת ּכי טלּוא מין הּוא ּכי ְְִִִִֶֶַָָָעזרא
לבּטלה הּנס ונמצא ׂשכר יהיה טלּוא לבן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹיאמר
ואּולי טלּוא מין הּוא ברד ּכי וּדאי אּלא ְִִֶַַַָָָֹח"ו,
ּכן, נקרא ּכברד הרּבה לבן ׁשּלֹו ׁשּלבן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלצד

נכֹון: על הּכתּוב נתיּׁשב ְִֵֵַַַַָָָּומעּתה
Èk.'וגֹו לבן אׁשר ּכל את הּגידראיתי הּמלא ƒְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

וערמֹותיו מעׂשיו ּכל ה' ראה ּכי הּנס ְְֲִֵַַַַָָָָָָטעם

ּבתרפיו וׁשֹואל מתחּכם ּׁשהיה ּומה לבן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשל
מעׂשה זּולת מּמּנּו להּצילֹו מציאּות היה ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹולא
ׁשּפרׁשנּו: ּוכמֹו הּצאן על עֹולים הראהּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹאׁשר

Ìbהם אליו לבן ׁשל מעׂשה ּכל ּכי לֹו רמז «ֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
ל עֹוׂשה אׁשר ּכל אמר לא ולזה ְְְֲִֶֶֶַָָָֹנתּונים,
לחלק יהיּו הּנֹולדים ּכל ּכי ּכן ּגם לרמז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלבן
צדק ׁשֹופט ה' ּכי ּגזל מּׁשּום ּבזה ואין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיעקב,
ונתן מּזה והֹוציא ואּנהּו רּמהּו אׁשר ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוידע

ּבצדק: יׁשּפט והּוא ְְְִֶֶֶָֹלזה
'B‚Âיד)  BÚ‰לֹומר ונחלה,ּכפלּו חלק «»¿ְְֲֵֶַַָָ

הּנֹוגע חלק הּוא הא' ּדברים, ב' ְְִִֵֵֶַַָָֹלרמז
נחלת והּב' מתה, ׁשּכבר אּמם ּבירׁשת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻלהם

והחליטּו מּׁשניהםאביהם, ּתֹוחלת להם ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ
ׁשּמכרנּו ּכבר לֹו נחׁשבנּו נכרּיֹות הלֹוא ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָוהראיה
ּבנים ּבמדרגת אצלֹו אנּו ׁשאין האֹות ל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָוזה
הגם ּבֹו. ירׁשּו לבל עליהם יצו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָּומּמילא
ואֹון ירׁשּו ׁשהּבנֹות אפׁשר הּגֹוים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּבמׁשּפטי
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי ּוכמעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַיֹוכיח
אכֹול ּגם וּיאכל ואֹומרֹו קט"ו.) (ׁשּבת ְְֲַַַַַָָֹואחֹותֹו.
מה והּב' אּמם, ּכתּבת ירּׁשת א' אכילֹות, ְְְֲִִַַַַָֻֻב'

ּבעדם: ׁשנה י"ד יעקב ֲֲֶַַַָָָָֹּׁשעבד
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••••ר מ ....ב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָֻ

ּגיתיט ית יי ְְְֵֵֵַָָואפרׁש

לי: ויהב ֲִִַַדאבּוכֹון

ּדאתיחמאי ּבעּדן ְְְֲֲִִַַַָָוהוה

וחזית עיני ּוזקפית ְְֲִֵַַַָָָענא

תיׁשּיא והא ְְְְֶַָָָָּבחלמא

רגֹולין ענא על ְְְִִַָָָּדסלקין

ּופּציחין: ְִִִַנמֹורין

דיייא מלאכא לי ְְֲִַַַַָָָואמר

הא ואמרית יעקב ְְֲֲִֶַַָָָֹּבחלמא

ֲָאנא:

עיניב ּכען זקֹוף ְְְֲַַַַָואמר

ּדסלקין ּתיׁשּיא ּכל ְְְֲִֵַַָָָָוחזי

נמֹורין רגֹולין ענא ְְִִַָָעל

ית קדמי גלי ארי ֱֲֳִִִֵַַָָּופּציחין

:ל עבד לבן ּדי ִֵָָָָָּכל

ּדאתּגליתייג אלהא ְְְֱֲִִֵָָָאנא

מׁשחּתא ּדי אל ּבבית ְְְֲִֵֵַָָעל

קדמי קּימּתא ּדי קמא ְֳִִַַַָָָָָתּמן

מן ּפּוק קּום ּכען קים ְְִַַָָּתּמן

לארעא ותּוב הדא ְְְְַַָָָָארעא

:ַָָיּלדּות

ולאהיד רחל ְֲִֵֵַַָָואתיבת

(ּכען) העֹוד לּה ְֲֵַַַַָואמרן

ּבבית ואחסנא חלק ְְֲֳֵַָָָָָלנא

ֲָאבּונא:

אתחׁשבנאטו נּוכראן ְְְֲֲִַָָָָהלא

אף ואכל זּבננא ארי ְֲֲֵֵַַַַָָלּה

ּכסּפנא: ית ְֵַַָָָמיכל

      

Úיב) 'B‚Â ÌÈczÚ‰ÌÈc ÌÈc ÌÈcצרי »¬Àƒ¿¬Àƒ¿Àƒ¿Àƒִָ
יהיה ולּו ברּדים, ּפרּוׁש הּוא מה ְְְִִֵֶַַַָֻלדעת
ׁשאין ּכיון ּבּצאן הּנֹולדים מּמין מין ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
ּכן אם ּבּתנאים הזּכר לא ּכי ּבֹו חלק ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹֻליעקב

ּבחלֹום: אֹותֹו יראּוהּו ְֲַַָָלּמה
ÈÈ‡Â(ל"ט (ל' ׁשּכתב עזרא ּבן אברהם להרּבי ¿»ƒƒְְְִֶֶֶַַַָָָָָ

הרב הביא ולא טלאים הם ברּדים ְְְִִִִֵֵַָֹֻֻּכי
יאמר ּכה אם ּׁשאמר מה לפי עֹוד לּדבר. ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהכרח
אּלא יעקב נֹוטל היה לא ּכי לדעת הראת ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹוגֹו'
עֹולים היּו לּמה ּומעּתה נקּדים אֹו עקּדים ְֲִִִֵַָָָָֻֻאֹו

יעקב: לחלק ׁשאינן מינים הּצאן ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹעל
ÔÎ‡ּבידיעת לנּו ּׁשּקדם מה לצד הּוא הּדבר טעם »≈ְִִֶַַַַַַַָָָָ

ּומרמיו ּתחּבּלֹותיו מלבד ּכי הרּמאי ְְְִִִִַַַַָָָָָֻלבן
ּדבר ּכל לֹו יּגידּו אׁשר ּתרפים לֹו היּו ְֲִִֶַַָָָָָּגם
ׁשאֹול הּסתם ּומן (ּתנחּומא) ז"ל ְְְֲִַַַָָָָָּוכמאמרם
הּמלאה ּבבטן העצמים וידע ּבהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׁשאל
ּכחֹות אפסּו זה ּדבר ּבאמצעּות ּומעּתה ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּומראיהן
הּתרפים, יפסידּוהּו יתחּכם אׁשר מין ּבכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹיעקב
לדעת ל ויׁש ענהּו, ּבּצר העֹונה ּכן על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָאׁשר
ּבעת יתהּוה ּבּנֹולדים יהיה אׁשר מראה מין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּכי
על זּולת ּכ אחר להפכֹו מציאּות ואין ְְְְִֵֵַַַַַָָיחם

ודבר עצּום, הּפּו הּטבע להפ עצּום נס ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹידי
ּולמד וצא לעׂשֹותֹו, עליֹון אל ּבעיני קׁשה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָזה
ׁשּבת ב'. (סֹוטה מקֹומֹות, ּבכּמה ז"ל ְְְִִֵֶַַָָָמּדבריהם
להפ להצטר ׁשּלא חכמה ה' ועׂשה ְְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹכ"ג.)
מינים ג' עֹולים ׁשהיּו והּוא הּבריאה, טבע ְְִִִִֵֶֶֶַַָָסדר
מטּבעים ההּיּולי ּבּכח ונֹולד נֹולד ּבכל והיה ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹֻיחד
הּתרפים, ידיעֹות ּתּמּו ספּו ּובזה יחד, ְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשלׁשּתם
אׁשר מין ּבהן נגלה היה הּנֹולדים יציאת ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָועם
ירחיק ולא יעקב, חלק זה הּוא ּכי יחד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹֹיסּכימּו
ּגֹוניהם ׁשּיהפכּו עֹופֹות יׁש ּכי הּדבר, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָּדעּת
ּבהם ה' ׁשהטּביע לצד הּוא וזה מראֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָלכּמה
להּציל לבן ּבצאן ּבּנֹולדים ה' עׂשה כן ּוכמֹו ְְְִִֵֵַַָָָָָֹּכן,
מה לפי ּברּדים ואֹומרֹו עֹוׁשק. מּיד ְְְְִִִֵַַָֻעׁשּוק
ּבן אברהם רּבי לדברי ראיה מצינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּפרׁשנּו
ּדלמא זה זּולת ּכי טלּוא מין הּוא ּכי ְְִִִִֶֶַָָָעזרא
לבּטלה הּנס ונמצא ׂשכר יהיה טלּוא לבן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹיאמר
ואּולי טלּוא מין הּוא ברד ּכי וּדאי אּלא ְִִֶַַַָָָֹח"ו,
ּכן, נקרא ּכברד הרּבה לבן ׁשּלֹו ׁשּלבן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלצד

נכֹון: על הּכתּוב נתיּׁשב ְִֵֵַַַַָָָּומעּתה
Èk.'וגֹו לבן אׁשר ּכל את הּגידראיתי הּמלא ƒְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

וערמֹותיו מעׂשיו ּכל ה' ראה ּכי הּנס ְְֲִֵַַַַָָָָָָטעם

ּבתרפיו וׁשֹואל מתחּכם ּׁשהיה ּומה לבן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשל
מעׂשה זּולת מּמּנּו להּצילֹו מציאּות היה ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹולא
ׁשּפרׁשנּו: ּוכמֹו הּצאן על עֹולים הראהּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹאׁשר

Ìbהם אליו לבן ׁשל מעׂשה ּכל ּכי לֹו רמז «ֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
ל עֹוׂשה אׁשר ּכל אמר לא ולזה ְְְֲִֶֶֶַָָָֹנתּונים,
לחלק יהיּו הּנֹולדים ּכל ּכי ּכן ּגם לרמז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלבן
צדק ׁשֹופט ה' ּכי ּגזל מּׁשּום ּבזה ואין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיעקב,
ונתן מּזה והֹוציא ואּנהּו רּמהּו אׁשר ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוידע

ּבצדק: יׁשּפט והּוא ְְְִֶֶֶָֹלזה
'B‚Âיד)  BÚ‰לֹומר ונחלה,ּכפלּו חלק «»¿ְְֲֵֶַַָָ

הּנֹוגע חלק הּוא הא' ּדברים, ב' ְְִִֵֵֶַַָָֹלרמז
נחלת והּב' מתה, ׁשּכבר אּמם ּבירׁשת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻלהם

והחליטּו מּׁשניהםאביהם, ּתֹוחלת להם ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ
ׁשּמכרנּו ּכבר לֹו נחׁשבנּו נכרּיֹות הלֹוא ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָוהראיה
ּבנים ּבמדרגת אצלֹו אנּו ׁשאין האֹות ל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָוזה
הגם ּבֹו. ירׁשּו לבל עליהם יצו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָּומּמילא
ואֹון ירׁשּו ׁשהּבנֹות אפׁשר הּגֹוים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּבמׁשּפטי
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי ּוכמעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַיֹוכיח
אכֹול ּגם וּיאכל ואֹומרֹו קט"ו.) (ׁשּבת ְְֲַַַַַָָֹואחֹותֹו.
מה והּב' אּמם, ּכתּבת ירּׁשת א' אכילֹות, ְְְֲִִַַַַָֻֻב'

ּבעדם: ׁשנה י"ד יעקב ֲֲֶַַַָָָָֹּׁשעבד
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יוואת־ ••••את־יו  ב ר  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ר ר ב( )   " ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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 Ì Ì(יז לא, (רש"י ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈
לילדיו, קֹודמת אדם ׁשל אׁשּתֹו ּכלל ּבדר הקׁשה: ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻלרׁש"י

לא ּכ ׁשּנהג ּומתרץ, לנׁשיו? ּבניו את להקּדים יעקב ראה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּומה

להיֹותם אּלא מּנׁשיו, יֹותר ׁשּכּבדם והּזכריםÌמּׁשּום , ְְִִִִֵֶֶָָָָָ¿»ƒְְִַָ

הקּדים עׂשו אבל אצלֹו. הּמרּכזי הּמקֹום את ּתפסּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ(ּבכלל)

.בזּמה ׁשטּוף היֹותֹו עקב אּלא נׁשיו, ׁשהיּו מּפני לא : ¿≈ְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
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את־אחיו••••בר....יי ת ••••   ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ב  ר ב  ב    ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
    ב  בב   ב ְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָר

  ב   ב ר)ב ר ר" ר ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

 ב ר ר ר  " ב(....חיי או ְְְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

ּדיטז עּותרא כל ְֲִֵָָארי

ּדילנא מאבּונא יי ְְֲִֵֵַָָָָאפרׁש

ּדי ּכל ּוכען ּולבננא ְְִַָָָֹהּוא

עבד: ל יי ְֲִֵַָָאמר

יתיז ּונטל יעקב ְְֲַַָָֹוקם

על נׁשֹוהי וית ְְְִִַָּבנֹוהי

ְַַָּגמלּיא:

ויתיח ּגיתֹוהי ּכל ית ְְִֵַָָָּודבר

ּגיתי ּדקנא קנינּה ְְִִֵֵֵָָָּכל

ארם ּבפּדן קנא ּדי ְְְֲִִֵַַָָָקנינּה

אבּוהי יצחק לות ְְְֲִִֵֵַָלמיתי

כנען: ְְְַַָָלארעא

ענּהיט ית למּגז אזל ְְֲִֵַַָָָָולבן

צלמנּיא ית רחל ְְִֵַַַַָָָָוכּסיאת

לאבּוהא: ֲִַָּדי

לּבאכ מן יעקב ְֲִִִַַָֹוכּסי

חּוי ּדלא על ארּמאה ְְֲִַַַָָָָָדלבן

הּוא: אזל ארי ֲֵֵֵָלּה

לּהכא ּדי וכל הּוא ְֲִֵַַָואזל

וׁשּוי ּפרת ית ועבר ְְְֲִַַַָָָוקם

דגלעד: לטּורא אּפֹוהי ְְְִִַָָָית

ּביֹומאכב ללבן ְְְְֲִָָָָואתחוה

יעקב: אזל ארי ְֲֲִֵֵַָָָֹתליתאה

עּמּהכג אחּוהי ית ְִִֵַָָּודבר

מהל ּבתרֹוהי ְְֲִַַַַּורדף

יתּה ואדּבק יֹומין ְְְִִֵֵַַָׁשבעת

דגלעד: ְְְִָָּבטּורא

      

טז)    הּציל ה' ּפרּוׁש ¬∆ƒƒ¿»¿ִִֵ
ׁשּלׁשֹון מּידֹו, לנּו חּיב ׁשהּוא ְִֵֶֶַָָָָממֹוננּו
אֹומרֹו והּוא מּגזלן, ּגזלה על יאמר ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָהּצלה

ׁשּגזל: מּׁשּלנּו ּפרּוׁש ִֵֶֶַָָָלנּו
כ)    לֹומר יצּדק אי קׁשה «ƒ¿…¿«¿ƒ¿ְֵֶַַָֻ

הּגיד ּבלי על ׁשאֹומר ּבֹורח ׁשהּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַָאליו
ׁשנתחּכם היא ׁשהּכּונה ואּולי ּבֹורח. ּכי ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹו
והנהגֹותיו מעׂשיו ּכל ללבן ּכׁשּסּפר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹיעקב

מּמּנּו לׁשללהעלים והֹוסיף הּבריחה ערמת ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָֹ
לׁשּלחֹו, מּמּנּו ׁשֹואל ּׁשהיה ּבּמה מּמּנּו ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָאֹותּה
ׁשאם ּכלל, יברח לא ּכי לבן מצּדיק היה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹּבזה
ּובזה ׁשּיׁשּלחהּו מּמּנּו ׁשֹואל היה לּמה ּכן ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלא

אֹומר והּוא לּבֹו, ּגנב,ּגנב ּובּמה וגֹו' וּיגנב ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

יערים ּכי מעׂשיו ּבסּפּור לֹו הּגיד ׁשּלא סּבת ְֲֲִִִִִִֶַַַַָֹעל
ּבעּקר טעם מצינּו ּובזה לברח. ּכׁשּיצטר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלברח
הּׂשיג ׁשּבֹו טעם לֹומר ׁשּבא זה ּכתּוב ִִֶֶֶַַַַָָָהֹודעת
לׁשמר לבן לב נֹותן היה זה זּולת ּכי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּבריחה,
ׁשּגנב אּלא ׁשּיהיה אפן ּבאיזה מּלברח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹאֹותֹו
לֹו יׁש אׁשר ּכל לאסף הכנה מצא ּובזה ֱֲֲִֵֶֶֶָָָָָָֹלּבֹו
וּיברח לזה סמּו ׁשאמר והּוא יֹודע, ואין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּוברח

והבן: וגֹו' לֹו אׁשר וכל ְְְֲֵֶָָהּוא
Ìכג)  נׁשּתּנה לּמה לחקר יׁש ∆∆ƒ¿«»ƒְֲִֵַַָָָֹ

הארץ לֹו קפצה ׁשּלא זֹו ּבהליכה ְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֹיעקב
לאליעזר ׁשאפּלּו ּומצינּו ׁשמֹו, לאֹוהבי ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָּכּמׁשּפט
ּומן נ"ט) (ב"ר הארץ, לֹו קפצה אביו ְִִֶֶֶָָָָָעבד
מהרֹוד להּצילֹו ּגם עׂשֹות יאּות אליו ףהּנכֹון ְֲִֵֵֵַַַָָָָ

האדֹון לֹו הּגיד ּכי ואּולי לבן. מּׂשיגֹו היה ְְִִִִַַָָָָָָֹולא
הגם ּכי לברח צרי ׁשאין ּבזה הּוא ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּברּו
ּדּבּור, אפּלּו אליו ּדּבר הּיּוכל לבן ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהדּביקֹו
הּצילֹו יכֹול לא ּכי ח"ו מראה היה זה ְְִִֶֶַַַָָָֹוזּולת
ּבעל ׁשהּוא ׁשהגם הּזה הּנס וגדֹול לבן, ְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּיד

ּביעקב: ּבחירתֹו מעׂשֹות יּמנע ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹּבחירה
Ìbעּמֹו ּברית ּכריתת סּבּובין ּכּמה סּבב ה' ּבזה «ְְִִִִִִֵֶַַָָ

עליו נתּגּברּו הּדבר ׁשּבאמצעּות יּזיק ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלבל
והּוא עליהם ּכׁשּבא הּׁשֹופטים ּבימי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָיׂשראל
ק"ה.) (סנהדרין ז"ל. ּכמאמרם רׁשעתים ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻּכּׁשן
ּכדי ההּוא ּבּמקֹום רחל קבּורת נמׁש מּזה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּגם
ז"ל ּכאֹומרם ּבניה ּבגלּות אֹות לטֹובה ְְְְְִֶֶֶָָָָָׁשּתהיה

ׁשּמה: קבּורתּה ּבטעם כ"א) פ' ְְַַָָָָ(ב"ר
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לה ••••אדגמ ביא מתר תכסת רי  ְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָ

בירב ר מי היה מרת י)והיא ד)יבי היפה ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָ
" בס"ו ימ ביי וה.... ְְְֲִִֵֵַַַ

ייכד קדם מן מימר ְֲֳִֵַַָָָואתא

ּבחילמא ארּמאה לבן ְְְֲֵַַָָָָָלות

לּה ואמר ליליא ְֲִֵֵַַָדי

תמּליל ּדילמא ל ְְְִִִַַַָָאסּתּמר

ּביׁש: עד מּטב יעקב ֲִִִַַַֹעם

יעקבכה ית לבן ְְֲֵַַָָָֹואדּביק

מׁשּכנּה ית ּפרס ְְְְֲֵַַַָֹויעקב

ית אׁשרי ולבן ְְְֵַָָָָּבטּורא

דגלעד: ּבטּורא ְְְֲִִָָאחֹוהי

מהכו ליעקב לבן ְֲֲַַַָָָֹואמר

מּני וכּסיתא ְְֲִִֵַַָָעבדּת

ּכׁשביֹות ּבנתי ית ְְְְְַַַָָָּודברּתא

ְַָחרּבא:

למיזלכז אטמרּת ְְְְִֵַַָָלמה

חּויתא ולא מּני ְְִִֵֵַַָָָוכּסיתא

ּבחדוא ּפֹון וׁשּלחּת ְְְִִֶַָָָלי

ּבתּופין ְְְְִָּובתּוׁשּבחן

ְִִָּובכּנרין:

לנּׁשקאכח ׁשבקּתני ְְְְִַַַָָָולא

ּכען ולבנתי ְְְְִִַַָָלבני

למעּבד: ְְְְֶֶַָָאסּכלּתא

למעּבדכט בידי חילא ְְִִִֵֶַָאית

ואלהא ּביׁש ְִִֵָָעּמכֹון

לי אמר ּברמׁשא ְְֲֲִַַַָדאבּוכֹון

ל אסּתּמר ְְִֵַַַָלמימר

מּטב יעקב עם ְֲִִִַַַָָֹמּלמּללא

ּביׁש: ִַעד

אריל אזלּת מיזל ְְֲֲֵֵַַַָּוכען

לבית חּמדּתא ְְֵֵַַָָָחּמדא

ית נסבּתא למה ְְְִָָָָאבּו

ְִַַּדחלּתי:

ואמרלא יעקב ֲֲֲֵַַַַֹואתיב

ארי דחילית ארי ְְֲֲִֵֵֵָָללבן

ית תניס ּדילמא ְֲִִֵָָָָאמרית

מּני: ְִִָָּבנת

(לב ּדי)אתרנ"יעם ֲִִַ

לא ּדחלּת ית ְְַַַַָָָתׁשּכח

אחנא קדם ְֲֳִַַָָָיתקּים

מה ל ְְִַָָאׁשּתמֹודע

ידע ולא ל וסב ְְְְִִַַָָדעּמי

רחל ארי ֲֲֵֵַָֹיעקב

ְְִָנסיבתהֹון:

ּבמׁשּכנאלג לבן ְְְְַַָָָועל

דלאה ּובמׁשּכנא ְְְְְֲֵַַָָֹדיעקב

ּדתרּתין ְְְְְֵַַָּובמׁשּכנא

ּונפק אׁשּכח ולא ְְְְֵַַָָָָלחינתא

ועל דלאה ְְְְִֵַַָָמּמׁשּכנא

דרחל: ְְְְֵַָָּבמׁשּכנא

צלמנּיאלד ית נסיבת ְְְִֵַַַָָָָורחל

דגמלא ּבעביטא ְְְֲִִִַַַָָוׁשּוּתּנּון

ּומּׁשיׁש עליהֹון ֲִִִֵַַויתיבת

ולא מׁשּכנא ּכל ית ְְְַָָָָָָלבן

ְַָאׁשּכח:

      

B‚Â'.ל) CÏ‰ ‰zÚÂקבל ׁשּמּקדם להיֹות ּפרּוׁש ¿«»»…¿ְִִֵֶֶַָֹ
ּכבֹורח ׁשּמחזיקֹו לברח נחּבא לּמה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹעליו
ּתׁשּובה לׁשֹון ּפרּוׁש ועּתה לֹומר חזר ּכ ְְְְֵַַַַַָָָָואחר
ואם והּכּונה כ"א) פ' (ב"ר ז"ל. ְְְְִַַָָָּכאֹומרם
ּכדר הלֹו אּלא ּברחּת לא ּכי ּדבר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּתׁשיבני

הלכּת ּכמֹוהליכה ולא וגֹו' נכספּתה נכסף ּכי ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֹ
ּגנבּת לּמה ּכן אם ּבריחה ּבדר ל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאמרּתי

הּמּגיד, ׁשהּוא לצד ּכי וּדאי אּלא אלהי ְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹאת
ּגנבּת ׁשהלכּת לי ויּגיד יֹודיעני ׁשּמא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלחׁשׁשת

ׁשּברחּת: האֹות ל וזה ְְְֶֶַָָָאֹותֹו
B‚Â'.לא) ÚÈ ÚÂמכחיׁש אני אין ּפרּוׁש ««««¬…¿ְֲִִֵֵַ

יראתי ּכי וגֹו' לּמה ּׁשאמרּת ּומה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּברחּתי,
ּכי לֹומר ּׁשהתּבֹוננּת ּומה וגֹו', ּתגזל ׁשּמא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹמּמ
עם ענה לזה יּגיד לבל אלהי ּגנבּתי זֹו ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹלסּבה

זה ּכי הּתרפים ּגנבת ׁשל זֹו טענה ּכי וגֹו' ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָאׁשר
לזה הּנׁשמעת טענה היא הּוא ׁשּבֹורח ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָיּגיד
הּספק: על הּמחרים ּכדין ּבקללה עליה לֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָנׁשּבע

ÈÁÈ‰.לב) ‡Ïאין ּתאמר ואם נח, ּבן ּכדין …ƒ¿∆ְְִִֵֶַַֹֹ
נתּכּון חרּוץ, מׁשּפטֹו הלא לאֹומרּה ְְְְֲִִִֵַָָָָֹצרי
הּמה נתּונים ּכי לֹומר טענה לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֶַַַָָלֹומר

אצלֹו: הּמה ׁשכּוחים אֹו ְְִֵֶָלֹו
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ייכד קדם מן מימר ְֲֳִֵַַָָָואתא

ּבחילמא ארּמאה לבן ְְְֲֵַַָָָָָלות

לּה ואמר ליליא ְֲִֵֵַַָדי

תמּליל ּדילמא ל ְְְִִִַַַָָאסּתּמר

ּביׁש: עד מּטב יעקב ֲִִִַַַֹעם

יעקבכה ית לבן ְְֲֵַַָָָֹואדּביק

מׁשּכנּה ית ּפרס ְְְְֲֵַַַָֹויעקב

ית אׁשרי ולבן ְְְֵַָָָָּבטּורא

דגלעד: ּבטּורא ְְְֲִִָָאחֹוהי

מהכו ליעקב לבן ְֲֲַַַָָָֹואמר

מּני וכּסיתא ְְֲִִֵַַָָעבדּת

ּכׁשביֹות ּבנתי ית ְְְְְַַַָָָּודברּתא

ְַָחרּבא:

למיזלכז אטמרּת ְְְְִֵַַָָלמה

חּויתא ולא מּני ְְִִֵֵַַָָָוכּסיתא

ּבחדוא ּפֹון וׁשּלחּת ְְְִִֶַָָָלי

ּבתּופין ְְְְִָּובתּוׁשּבחן

ְִִָּובכּנרין:

לנּׁשקאכח ׁשבקּתני ְְְְִַַַָָָולא

ּכען ולבנתי ְְְְִִַַָָלבני

למעּבד: ְְְְֶֶַָָאסּכלּתא

למעּבדכט בידי חילא ְְִִִֵֶַָאית

ואלהא ּביׁש ְִִֵָָעּמכֹון

לי אמר ּברמׁשא ְְֲֲִַַַָדאבּוכֹון

ל אסּתּמר ְְִֵַַַָלמימר

מּטב יעקב עם ְֲִִִַַַָָֹמּלמּללא

ּביׁש: ִַעד

אריל אזלּת מיזל ְְֲֲֵֵַַַָּוכען

לבית חּמדּתא ְְֵֵַַָָָחּמדא

ית נסבּתא למה ְְְִָָָָאבּו

ְִַַּדחלּתי:

ואמרלא יעקב ֲֲֲֵַַַַֹואתיב

ארי דחילית ארי ְְֲֲִֵֵֵָָללבן

ית תניס ּדילמא ְֲִִֵָָָָאמרית

מּני: ְִִָָּבנת

(לב ּדי)אתרנ"יעם ֲִִַ

לא ּדחלּת ית ְְַַַַָָָתׁשּכח

אחנא קדם ְֲֳִַַָָָיתקּים

מה ל ְְִַָָאׁשּתמֹודע

ידע ולא ל וסב ְְְְִִַַָָדעּמי

רחל ארי ֲֲֵֵַָֹיעקב

ְְִָנסיבתהֹון:

ּבמׁשּכנאלג לבן ְְְְַַָָָועל

דלאה ּובמׁשּכנא ְְְְְֲֵַַָָֹדיעקב

ּדתרּתין ְְְְְֵַַָּובמׁשּכנא

ּונפק אׁשּכח ולא ְְְְֵַַָָָָלחינתא

ועל דלאה ְְְְִֵַַָָמּמׁשּכנא

דרחל: ְְְְֵַָָּבמׁשּכנא

צלמנּיאלד ית נסיבת ְְְִֵַַַָָָָורחל

דגמלא ּבעביטא ְְְֲִִִַַַָָוׁשּוּתּנּון

ּומּׁשיׁש עליהֹון ֲִִִֵַַויתיבת

ולא מׁשּכנא ּכל ית ְְְַָָָָָָלבן

ְַָאׁשּכח:

      

B‚Â'.ל) CÏ‰ ‰zÚÂקבל ׁשּמּקדם להיֹות ּפרּוׁש ¿«»»…¿ְִִֵֶֶַָֹ
ּכבֹורח ׁשּמחזיקֹו לברח נחּבא לּמה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹעליו
ּתׁשּובה לׁשֹון ּפרּוׁש ועּתה לֹומר חזר ּכ ְְְְֵַַַַַָָָָואחר
ואם והּכּונה כ"א) פ' (ב"ר ז"ל. ְְְְִַַָָָּכאֹומרם
ּכדר הלֹו אּלא ּברחּת לא ּכי ּדבר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּתׁשיבני

הלכּת ּכמֹוהליכה ולא וגֹו' נכספּתה נכסף ּכי ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֹ
ּגנבּת לּמה ּכן אם ּבריחה ּבדר ל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאמרּתי

הּמּגיד, ׁשהּוא לצד ּכי וּדאי אּלא אלהי ְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹאת
ּגנבּת ׁשהלכּת לי ויּגיד יֹודיעני ׁשּמא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלחׁשׁשת

ׁשּברחּת: האֹות ל וזה ְְְֶֶַָָָאֹותֹו
B‚Â'.לא) ÚÈ ÚÂמכחיׁש אני אין ּפרּוׁש ««««¬…¿ְֲִִֵֵַ

יראתי ּכי וגֹו' לּמה ּׁשאמרּת ּומה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּברחּתי,
ּכי לֹומר ּׁשהתּבֹוננּת ּומה וגֹו', ּתגזל ׁשּמא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹמּמ
עם ענה לזה יּגיד לבל אלהי ּגנבּתי זֹו ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹלסּבה

זה ּכי הּתרפים ּגנבת ׁשל זֹו טענה ּכי וגֹו' ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָאׁשר
לזה הּנׁשמעת טענה היא הּוא ׁשּבֹורח ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָיּגיד
הּספק: על הּמחרים ּכדין ּבקללה עליה לֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָנׁשּבע

ÈÁÈ‰.לב) ‡Ïאין ּתאמר ואם נח, ּבן ּכדין …ƒ¿∆ְְִִֵֶַַֹֹ
נתּכּון חרּוץ, מׁשּפטֹו הלא לאֹומרּה ְְְְֲִִִֵַָָָָֹצרי
הּמה נתּונים ּכי לֹומר טענה לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֶַַַָָלֹומר

אצלֹו: הּמה ׁשכּוחים אֹו ְְִֵֶָלֹו
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לאלה לאבּוהא ֲֲֶֶַַָָואמרת

לא ארי רּבֹוני ּבעיני ְְֲִִִֵֵֵֵָיתקף

קדמ מן למיקם ְֳִִֵַָָאּכּול

ּובלׁש לי נׁשין ארח ְְֲִִֵַַֹארי

צלמנּיא: ית אׁשּכח ְְְַַַַָָָָולא

עםלו ּונצא ליעקב ְְְֲִֵַָֹּותקיף

ואמר יעקב ואתיב ֲֲֲֵַַַַָָֹלבן

סּורחני מה חֹובי מה ְְִִַַָָָללבן

ּבתרי: רדפּתא ְְְֲֵַַָָארי

מנילז ּכל ית מּׁשׁשּתא ְֲִֵַַָָָָארי

מני מּכל אׁשּכחּתא ְְִֵַַָָָֹמה

אחי קדם הכא ׁשּוי ֳִֵַַַָָָָבית

ּבין ויֹוכיחּון ְְִֵַָואחי

ְַָָּתרונא:

אנאלח ׁשנין עסרין ְְְֲִִֶַָּדנן

לא ועּזי רחלי ְְִִֵָָָָעּמ

לא ענ ודכרי ְְְִִֵַָָָאתּכילּו

ֲִָאכלית:

איתיתילט לא ְְִִִֵַָָּדתבירא

מּמנינא ׁשגיא ּדהוה ְְְֲִִַָָָָָָָלות

נטרית לּה ּבעי אּת ְְִִִֵַַָָמּני

ּבליליא: ּונטרית ְְְִִֵָָָָּביממא

      
Â.Âלו) ÈÏלכלל ׁשּבא לצד ּפרּוׁש «ƒ«¿«¬…«»∆ְְִֵֶַַָ

היה לא זה וזּולת מריבה לכלל ּבא ְְְִִֶַַַַָָָָֹּכעס
ִֵמריב:

Â.נּכרּבלבן הּדבר היה לבן ּבער ּפרּוׁש «»∆ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָ
לאדם הּדברים היּו אם אבל מריבה ְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשהּוא
ׁשאמרּו ּתמצא וכן מריבה, ּתּקרא לא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹאחר
אבֹות ׁשל קּפדנּותם וז"ל ע"ד) פ' (ב"ר ְְֶַָָָז"ל
יעקב ּפּיּוסים וכּו' ּבנים ׁשל ענוּתנּותן ְְְְֲִִִֶַַָָָֹֹולא
לדברנּו. מכּון וזה ע"כ. וכּו' לחמיו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻמפּיס
אנׁשים ּבכנפּית עּמֹו רב ׁשּלא עֹוד יכּון ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֻואּולי

אֹומרֹו והּוא עּמֹו ּביחּוד ּפרּוׁשאּלא ּבלבן וּירב ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
ּבתֹוכחּתֹו: יּכלם ׁשּלא עּמֹו ְְְִִִֵֶַָֹּביחּוד

‰Ó.'וגֹו מּימיּפׁשעי אם ּבׁשלמא ּפרּוׁש «ְְְִִִִִֵֶָָָ
ּכעּור ּפרּוׁש ,ל ׁשּפׁשעּתי עול ּבי ְְִִִֵֶֶַָָָָָמצאת
אּלא ּבפׁשע לבד ולא ּבפׁשע הּגנבה ׁשל ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

אֹומרֹו והּוא ּבׁשֹוגג, חּטאתיאפּלּו מה ְְְֲִִֵַַָ
טעם ּכי יעקב ּדעּתֹו וגּלה ּבגּנב, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשּתחׁשדני
וכליו נכסיו ּכל ממּׁשׁש ׁשראהּו היתה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָָָהקּפדתֹו
ּכי יחׁשב הּתרפים ּבגנבת ידיעתֹו העּדר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹּולצד
לראֹות אּלא מחּפּוׂש חּפּוׂש מחּפׂש היה ְְִִִֵֵֶַָָָֹלא
ׁשּגנבּו לֹומר והערים מּׁשּלֹו, מה ּדבר לקח ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָאם
ּבכל לחּפׂש סּבה לֹו ׁשּיהיה ּתרפיו ְְְְִִֵֶֶַָָָָלֹו
צד לֹו נכנס מּנין הֹוכיחֹו לזה ְְִִִִֶַַַַָהּמקֹומֹות,
אֹומרֹו והּוא וכּו' לחּפׂש ׁשהצר ּבֹו ְְְְְֵֵֶַַַָֻהּספק

וגֹו': מּׁשׁשּת ְְִִַָּכי
B‚Â'.לז) Ïk ˙‡ zLMÓׁשאין ּכלים אפּלּו ּפרּוׁש ƒ«¿»∆»¿ֲִִֵֵֵֶ

ּכלים ׁשּתאמר ּכמֹו ּתרפים מחּוׁש ְְִִֵֵֶֶַָָֹּבהם
מחּפׂש ׁשהיה הּמׁשל אֹו מהּתרפים קטּנים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהם

ּבהם ׁשאין מּבחּוץ להּכיר ׁשּיכֹול ְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבכריכֹות
ּכלים: ּבלקיחת ׁשחׁשדֹו למדּת הא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּתרפים

‰Óמּכל ּכליוגֹו'.ּמצאת מיני מּכל ּפרּוׁש «ְְִִִֵֵֵָָָֹֹ
לֹומר הּספק ּבֹו ל ׁשּיּכנס ּבּדֹומים ְְִִֵֵֵֶַַַָָּבית

:ׁשּל הּוא ְִֶּכי
ÌÈN.'וגֹו נגד ׁשּמּקדםּכה להיֹות ּבזה הּכּונה ƒְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אליו אמר הּתרפים לבּקׁש ׁשּבא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשּטען
אין ּכי לחֹוׁשבֹו ל וקח עּמדי מה ל ְְְְִִִֵֶַַָָָהּכר
מחּפׂש ׁשהיה ּוכׁשראהּו ּתרפיו אּלא ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמבּקׁשֹו
ׁשּזה ּוּדאי הא אמר ודבר ּדבר ּבכל ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָּומדקּדק
הּפֹוסל וכל למעלה ׁשּכתבּתי ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָחֹוׁשדני
לבא עיניו נֹותן הּוא והּנה ּפֹוסל הּוא ְְִֵֵֵֵָָֹּבמּומֹו
חׁש ּכי וגֹו' ּכה ׂשים אליו אמר לזה ְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבעלילה,
לזה הּוא ׁשּלי זה חמּדה ּדבר ּכל על ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאמר

ּפרּוׁשאמר ויֹוכיחּו ואחי אחי נגד ּכה ׂשים ְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ
לבן ּבאחי האמין ולא יצּדיק, סימניה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיאמר

ּבֹו: ּכּיֹוצא ּכּלם ּכי ְִֵַַָָֻלבּדם
B‚Â'.לח) ÌÈN ‰ׁשנה עׂשרים אֹומרֹו טעם ∆∆¿ƒ¿ְְִֶַַָָ

והרּמאי הּגּנב יׁשּתּמר מעט זמן לצד ְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻּכי
אמר לזה הּזמן, לאר לא אבל רע ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹמעׂשֹות
זה ודבר לטֹובה. ׁשוים וכּלם ׁשנה עׂשרים ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָֻזה
עם יעקב היה אם הֹוכחה מּמּנּו לקחת ֲִִִֵֶַַַָָָָָֹאין

אמר לזה ּברּמאּות, מרּגיׁש ּבלּתי עּמאדם ְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
הֹוכחֹות והֹוכיח עול, מּימי ּבי ְִִִִֶֶַַָָָָָהראית
ּדׁשמּיא: ּבסּיעּתא אבאר ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָמֹוכיחֹות

ÈÏ.וגֹו ּבזה,ועּזי יעקב ּכּונת לדעת צרי ¿≈∆ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ
מקֹומן זה אין ההצלחה ּפרטי לֹומר ְְְִֵֵֶַַַָָָָאם

אֹומרֹו ּגם אּלּו, ּדברים וגֹו'ׁשל צאנ ואילי ְְְְְִֵֵֵֶַָֹ

עּתה ועד אדם ידע לא ואם לאכלן יּניחהּו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמי
הּדבר: על יעיד ִִַַָָָמי

ÔÎ‡ּגּנב רֹועה ּדר ּכי להיֹות היא יעקב ּכּונת »≈ְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ
הּצאן ּכל לא ּכי ּבאֹומרֹו לגנב ְְְְִִִֵַַָֹֹֹיתחּכם

לעצמם,ילדּו, ולֹוקחים ׁשּכלּו ּומהם ילדּו מהם ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
רחלי יעקב אֹומרֹו ּגדֹולה הֹוכחה ְְְֲֵֵֶַַָָָָֹּומעּתה
לחׁשד מקֹום אין ּובזה ׁשּכלּו לא ְְִִֵֵֶֶָָָָֹועּזי
מּׁשּלֹו לאכל חפץ היה ׁשאם וכּו' ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאכלּתי
מהּצאן, ׁשּכלּו וכ ּכ לֹו לֹומר מקֹום לֹו ְְִֵַַָָָָָֹהיה
ולא מחׁשד חסידֹו לׁשמר הּדבר היה ְְֲִִֵֵַָָָָָָֹֹּומה'
ׁשאכלֹו, יחׁשּדּנּו ׁשּלא ּכדי מּצאנֹו אחת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּכלה
ּגדי הֹוציאה הּתֹורה צאנ אילי אֹומרֹו ְְְְִִֵֵַַַָָֹוטעם
קרּוי יֹומֹו ּבן ּגדי מּכאן ללמד איל ְְְִִִִִֶַָָֹּבלׁשֹון
הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על יכּון ואּולי ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָאיל.
ונעׂשה טלה הּגֹוזל וז"ל (פ"ב) ּגזלה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָּבהלכֹות
ּפי על אף וקנהּו ּבידֹו ׁשּנּוי הּוי וכּו' ְְְִִִֵַַַַָָָאיל
לֹומר נתּכּון לזה ע"כ. הּבעלים נתיאׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּכפי מּידֹו להֹוציאֹו יכֹול ׁשאין ּבדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָׁשאפּלּו
וגדל ּגדי מּמּנּו ּגזל ׁשּלא ּפרּוׁש עׂשה לא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּדין
ּגדי החזיר לֹו ּוכׁשהחזיר איל ונעׂשה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָאצלֹו

איל: ונעׂשה ּׁשּגדל מה אכל ְְְֲִִֶַַַַַָָָָונמצא
B‚Â'.לט) ‡Ï ‰לֹומר יצּדק אי קׁשה ¿≈»…¿ְֵֶַַָֻ

לּמה עֹוד הבאה. לׁשֹון ׁשּנטרף ְְְֲִֶַָָָָָָּבדבר
לֹומר אםּכפל ּתבּקׁשּנה מּידי אחּטּנה אנכי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

מּידֹו: לבּקׁשּה ּמקֹום מה מׁשּלמה היה ְְְְִַַַָָָָָָהּוא
ÔÎ‡ׁשהּוא ּדבר ּבין לֹומר היא יעקב ּכּונת »≈ֲִֵֶַַַַָָָֹ

ּפטּור ׁשהּוא ּדבר ּבין הּדין ּכפי ּבֹו ְִִֵֶַַָָָָחּיב
ּכנגד טרפה לֹומר ודקּדק לבן, מּמּנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָלקח

              

   ̈¦¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤
   §¤´©©®̈§¨©¦©¬§¨¦−

¥«¥¨«
חרב ••••אכלני  ....וקרח••••  ְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

   ....ינ•••• .... ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

  ¤¦º¤§¦´¨¨»
   §¥¤¼¼£©§¦¹©§©

    ¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½
    §¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬

  ¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
ירא חלו••••     ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

  .... ְְֲִִִֵָֻֻ

   ¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧
    ©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½
    ¦¬©−̈¥¨´¦©§®̈¦¤
   ̈§¦º§¤§¦©©©²¨¨¬

  ¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

חקי ח••••       ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
          ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
         ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
         ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

   ....כחו••••    ְְְְֱִֵֵַַַַַָָָֹֹ
  ....חיי אור ְָָ

     

   ©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ
   ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³¨©Æ
   §©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬
   Ÿ¤−¦®§¦§Ÿ©º¨

    ¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−
 £¤¬¨¨«

לא א••••     ....חיי אור ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אכלנימ ביממא ְֲֲִִִֵַָָהויתי

נחית (הוה) ּוגלידא ְְֲִֵַָָָָׁשרבא

ׁשנּתי ּונדד ּבליליא ְְְְֲִִֵַַָעלי

ֵֵָמעיני:

ׁשניןמא עסרין לי ְְְִִִֶַּדנן

ארּבע ּפלחּת ְְְִֵַַָָָּבבית

ּבנתי ּבתרּתין ׁשנין ְְְְְִֵֵֶַָָעסרי

ואׁשניתא ּבענ ׁשנין ְְְְְְִִֵַָָָוׁשּת

זמנין: עׂשר אגרי ְְֲִִִַַָית

אלהּהמב פֹון ֱִֵָָאילּולא

ּדאברהם אלהּה ְְְֱֵַַָָָָּדאּבא

הוה יצחק לּה ְְֲִִֵָָָּודדחיל

ריקן כען ארי ְְְֲִֵֵַַָּבסעּדי

וית עמלי ית ְְְִִִַַָָָׁשּלחּתני

יי קדם ּגלי ידי ְְֱֳִֵַָָליאּות

ּברמׁשא: ְְְַַָואֹוכח

ואמרמג לבן ֲֲֵַַַָָואתיב

ּובנּיא ּבנתי ּבנתא ְְְְֲַַַָָָָֹליעקב

אּת ּדי וכל עני וענא ְְְְִִַַָָָֹבני

מה ולבנתי הּוא ּדילי ְְִִִֵַָָָחזי

אֹו דין יֹומא לאּלין ְְִֵֵֵֶָאעּביד

ּדילידן: ְִִִֵֶָלבניהן

      
ּדריסת ּכנגד הבאתי לא לֹומר ודקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַֹזאב,
ּבמּסכת חכמים ּבלׁשֹון ּתמצא כן ּוכמֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָארי,
ׁשֹומר רּבנן ּתנּו לׁשֹונם וזה (צ"ג.) ְְְִֵֶַָָָָָמציעא
זאב ודרס ארי ּובא לעיר ּובא עדרֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּניח
טֹורף ּכי ּבזאב טרפה לׁשֹון אמרּו ע"כ, ְְְְְִִֵֵֵַָָָוטרף
הארי ּכן ּׁשאין מה ׁשּמפחד לצד ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָּובֹורח
ּומּניח ואֹוכלּה ׁשם ּדֹורסּה ׁשּמֹוצאּה ְְְְְִֶֶַַָָָָָׁשּבמקֹום
ׁשני יעקב רמז כן ּוכמֹו ּופרׁש, עֹור ְְֲֵֵֶֶַַָָֹׁשם
הבאתי לא זאב, ּכנגד טרפה ּבאֹומרֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹענינים
ּבדרסּה, ׁשּמּניח ּופרׁש עֹור ׁשּמּניח ארי ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכנגד
ּבֹו חּיב ׁשהּוא ּגדר ּכנגד אחּטּנה אנכי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹואמר
אנס ׁשאינֹו אחד זאב ּכגֹון זאב טרפת ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשהּוא
מּידי ואמר ע"ב) (ב"מ ׂשכר, ׁשֹומר ְְִִֵַַָָָָָוחּיב
ארי ּדריסת ׁשהּוא ב' ּגדר ּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָּתבקׁשּנה
ּופטּור אנס ׁשהּוא לׁשּלם יעקב על חּיּוב ְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹׁשאין
ּגם ּומבּקׁש עליו מתאּלם היה ׁשהרׁשע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
הּקדׁש רּוח נזרקה זה ּוכפי מּיעקב, זאת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹאת
על וכּו' טרפה וז"ל ׁשּכתב ז"ל רּׁש"י ְְְְְִִֵֵֶַַַָָּבדברי

ּוזאב ארי ונכֹון.ידי לדברנּו ויכּון ע"כ, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָ
ּבענין ּכן ּגם נתּכּון וגֹו' יֹום ּגנבתי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַֻואֹומרֹו
ּׁשהּוא מה ּבין מׁשּלם ׁשהיה אדם ּבני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנזקי
והּוא חּיב, ּׁשאינֹו מה ּבין ׂשכר הּׁשֹומר ְֵֵֵֶַַַַָָָָחּיב
ּגנבתי ּפרּוׁש לילה ּוגנבתי יֹום ּגנבתי ְְְְְְְְִִִֵַָֻֻֻאֹומרֹו
הּפטֹור: ּבצד ּגם מּגעת היתה לי ְְְְִֵַַַַַַַָָָהּגנבה

Bמב) ‡ ‡ לֹומר הסּפיק ׁשּלא טעם ≈¡…≈»ƒ¿ְִִֶַַַֹ
ענינים, ב' לֹומר נתּכּון אברהם, אבי ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹאלהי
מּיד והּצילני לי עמד אבי אלהי להיֹותֹו ְְְֱִִִִִִִֵֶַַָָָָֹאחד

ּומׁשּגיח היכלת ּבעל להיֹותֹו והּב' אבי. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָֹּבזכּות
אֹומרֹו והּוא עׁשּוק, ּומּציל ּבצדק אלהיוׁשֹופט ְְְְֱִֵֵֶֶַָֹ

ואמּתתֹו אלהּותֹו ׁשּפרסם אלהי ּפרּוׁש ְְֱֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאברהם
הּוא אׁשר נֹוראֹותיו ּבעֹולם והֹודיע ְְֲִֶַַָָָָָָאברהם
זה וזּולת ּבצדק, וׁשֹופט הּמׁשּפיע הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַהּבֹורא
מּיד מּציל היה לא אחר אלהי לאבי היה ְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹאם
אין לעֹובדיהם יֹועילּו ׁשּלא יׁש אלהֹות ּכּמה ְְֱִִֵֵֵֶֶַָֹֹּכי

הּוא: ּברּו ֵֵָֹּכאלהינּו
„BÚּכנגד אבי אלהי הּדר זה על לֹומר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיכּון

מּדֹות ב' הזּכיר ּכ ואחר אבֹות ְְְִִִַַָָזכּות
ּומּדת החסד מּדת ׁשהם לֹו ׁשעמדּו לֹו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהיּו
אברהם אלהי אמר החסד מּדת ּכנגד ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּדין
מּדת ּוכנגד לאברהם, חסד ז') (מיכה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּכאֹומרֹו

אמר אלהיהּדין אמר לא ולזה יצחק, ּופחד ְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ
זה וזּולת לּה, ׁשּנתּכּון הּמּדה על לרמז ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹיצחק
אמר ׁשה' מצינּו ׁשהרי יצחק אלהי אֹומר ְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיה
ב' ׁשהזּכיר וטעם יצחק. אלהי י"ד) (כ"ח ְְְֱִִִֵֶַַָֹלֹו
וגם עּמֹו חסּדֹו הפליא ּכי לֹומר אּלּו ְְְִִִִִֵַַַמּדֹות
וזּולת מּדֹות ב' ׁשהם לבן עם מׁשּפט לֹו ְְִִִֵֶַָָָָָעׂשה
ליעקב: הּטֹוב מּגיעֹו היה לא מהם ְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹאחד

וגֹו'.‡˙ העניעניי לֹו היה לא ׁשאם ּפרּוׁש ∆ְְִִִֵֶָָָָֹֹ
מארי ה' היה אּתֹו האמת ׁשהיה ֱֲֲִִֶֶַַָָָָָהגם
ּולצד העליֹון, לעֹולם ׂשכרֹו לֹו ולתת ְְְְֵֶַַָָָָָאּפֹו
ּביֹומֹו ט"ו) כ"ד (ּדברים ה' לֹו קּים ְְְִִֵָָעניֹו

ּכּפֹו: יגיע לֹו ונתן ׂשכרֹו ְְְִִֵַַַָָתּתן
Bמג)  Úלאֹומרֹו ּתׁשּובה וּיען אֹומרֹו «««»»¿ְְְְַַַָ

ּכי ענה לזה ויֹוכיחּו, וגֹו' נגד ּכה ְְִִִֶֶֶָָָֹׂשים

יעמד ולא ּובנֹותיו ּבניו להכלים חפץ ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹאינֹו
ּכי לֹומר רּמאּותיו הן והן עּמהם, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָלמׁשּפט
לצד עֹוׂשה ׁשאינֹו אּלא אּתֹו ׁשהאמת ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָיֹוכיח

ּובנֹותיו: ּבניו ְְָָָּכבֹוד
„BÚּכלי ּכׁשּיאמר ּבטענתֹו יצטּדק ׁשאי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹרמז

יעקב ידע ׁשּיֹותר ּפׁשיטא אּלּו הם ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּביתי
ּבנתי הּבנֹות ּכי והּטעם מּמּנּו, לבן ּכלי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבסימני
יֹותר וכּדֹומה הּכלים ּבסימני ּבקיאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָוהם

ּבהם: מׁשּתּמׁשים ּתמיד להיֹותם ְְְִִִִִִֶֶַָָָמּמּני
„BÚלצד ּכי ּכליו ּכל ׁשּמּׁשׁש על להׁשיב ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָירצה

לצד ׁשּלֹו ּכאּלּו מחׁשיבֹו הּוא ְְֲִִֶֶַַַֹׁשהּכל
ּכאדם עֹוׂשה היה ׁשּלֹו והּכל וגֹו' ּבנתיו ְְְְֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהּבנֹות
לאיׁש אֹותֹו מחׁשיב היה אּלּו ּכי ּבׁשּלֹו ְְְִִִִֶֶַָָָהעֹוׂשה

ּכן: עֹוׂשה היה לא ְִֵֶָָָֹנכרי
˙.'וגֹו לאּלה לּהוגֹו' אין לאּלה ּתבת ¿ƒ¿…«ְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

אׁשר כל אל ׁשחֹוזר ואּולי ְְֲֵֶֶֶַַָָמׁשמעּות.
וׁשע רֹואה, הּדראּתה זה על הּוא הּכתּוב ּור ְִֶֶֶֶַַַַָָ

לעׂשֹות יכֹול אני מה ּבנֹותי ּולצד ּפרּוׁש ְְְְֲֲִִֵַַַַָָֹולבנתי
על ירצה אֹו ּבניהם. לצד ּגם הּנכסים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָלאּלה

הּדר ׁשהןזה והגם מהרע אעׂשה מה ולבנתי ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מהם ועֹוקרים לנכרים עצמן חֹוׁשבים ְְְְְְִִִֵֶַַָָהּיֹום
ּפרּוׁש הּיֹום לאּלה אֹומרֹו והּוא ּבנֹותי, ְְְֵֵֵֶַַָׁשם
אף מעׂשיהן לצד אּלה אצלי נקראים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּיֹום

הם: ּבנֹותי כן ּפי ְִֵֵַַעל
.ילדּו ׁשּלאאׁשר ילדּו, אׁשר לֹומר ּדקּדק ƒ¿≈∆ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

אׁשר אמר לזה אּמם אחר הּבנים ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָליחס
לא ּבניהם אֹותם ּׁשּקֹורא מה ּכי לֹומר ְִֵֵֶֶַַָָָֹילדּו
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לא א••••     ....חיי אור ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אכלנימ ביממא ְֲֲִִִֵַָָהויתי

נחית (הוה) ּוגלידא ְְֲִֵַָָָָׁשרבא

ׁשנּתי ּונדד ּבליליא ְְְְֲִִֵַַָעלי

ֵֵָמעיני:

ׁשניןמא עסרין לי ְְְִִִֶַּדנן

ארּבע ּפלחּת ְְְִֵַַָָָּבבית

ּבנתי ּבתרּתין ׁשנין ְְְְְִֵֵֶַָָעסרי

ואׁשניתא ּבענ ׁשנין ְְְְְְִִֵַָָָוׁשּת

זמנין: עׂשר אגרי ְְֲִִִַַָית

אלהּהמב פֹון ֱִֵָָאילּולא

ּדאברהם אלהּה ְְְֱֵַַָָָָּדאּבא

הוה יצחק לּה ְְֲִִֵָָָּודדחיל

ריקן כען ארי ְְְֲִֵֵַַָּבסעּדי

וית עמלי ית ְְְִִִַַָָָׁשּלחּתני

יי קדם ּגלי ידי ְְֱֳִֵַָָליאּות

ּברמׁשא: ְְְַַָואֹוכח

ואמרמג לבן ֲֲֵַַַָָואתיב

ּובנּיא ּבנתי ּבנתא ְְְְֲַַַָָָָֹליעקב

אּת ּדי וכל עני וענא ְְְְִִַַָָָֹבני

מה ולבנתי הּוא ּדילי ְְִִִֵַָָָחזי

אֹו דין יֹומא לאּלין ְְִֵֵֵֶָאעּביד

ּדילידן: ְִִִֵֶָלבניהן

      
ּדריסת ּכנגד הבאתי לא לֹומר ודקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַֹזאב,
ּבמּסכת חכמים ּבלׁשֹון ּתמצא כן ּוכמֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָארי,
ׁשֹומר רּבנן ּתנּו לׁשֹונם וזה (צ"ג.) ְְְִֵֶַָָָָָמציעא
זאב ודרס ארי ּובא לעיר ּובא עדרֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּניח
טֹורף ּכי ּבזאב טרפה לׁשֹון אמרּו ע"כ, ְְְְְִִֵֵֵַָָָוטרף
הארי ּכן ּׁשאין מה ׁשּמפחד לצד ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָּובֹורח
ּומּניח ואֹוכלּה ׁשם ּדֹורסּה ׁשּמֹוצאּה ְְְְְִֶֶַַָָָָָׁשּבמקֹום
ׁשני יעקב רמז כן ּוכמֹו ּופרׁש, עֹור ְְֲֵֵֶֶַַָָֹׁשם
הבאתי לא זאב, ּכנגד טרפה ּבאֹומרֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹענינים
ּבדרסּה, ׁשּמּניח ּופרׁש עֹור ׁשּמּניח ארי ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכנגד
ּבֹו חּיב ׁשהּוא ּגדר ּכנגד אחּטּנה אנכי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹואמר
אנס ׁשאינֹו אחד זאב ּכגֹון זאב טרפת ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשהּוא
מּידי ואמר ע"ב) (ב"מ ׂשכר, ׁשֹומר ְְִִֵַַָָָָָוחּיב
ארי ּדריסת ׁשהּוא ב' ּגדר ּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָּתבקׁשּנה
ּופטּור אנס ׁשהּוא לׁשּלם יעקב על חּיּוב ְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹׁשאין
ּגם ּומבּקׁש עליו מתאּלם היה ׁשהרׁשע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
הּקדׁש רּוח נזרקה זה ּוכפי מּיעקב, זאת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹאת
על וכּו' טרפה וז"ל ׁשּכתב ז"ל רּׁש"י ְְְְְִִֵֵֶַַַָָּבדברי

ּוזאב ארי ונכֹון.ידי לדברנּו ויכּון ע"כ, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָ
ּבענין ּכן ּגם נתּכּון וגֹו' יֹום ּגנבתי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַֻואֹומרֹו
ּׁשהּוא מה ּבין מׁשּלם ׁשהיה אדם ּבני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנזקי
והּוא חּיב, ּׁשאינֹו מה ּבין ׂשכר הּׁשֹומר ְֵֵֵֶַַַַָָָָחּיב
ּגנבתי ּפרּוׁש לילה ּוגנבתי יֹום ּגנבתי ְְְְְְְְִִִֵַָֻֻֻאֹומרֹו
הּפטֹור: ּבצד ּגם מּגעת היתה לי ְְְְִֵַַַַַַַָָָהּגנבה

Bמב) ‡ ‡ לֹומר הסּפיק ׁשּלא טעם ≈¡…≈»ƒ¿ְִִֶַַַֹ
ענינים, ב' לֹומר נתּכּון אברהם, אבי ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹאלהי
מּיד והּצילני לי עמד אבי אלהי להיֹותֹו ְְְֱִִִִִִִֵֶַַָָָָֹאחד

ּומׁשּגיח היכלת ּבעל להיֹותֹו והּב' אבי. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָֹּבזכּות
אֹומרֹו והּוא עׁשּוק, ּומּציל ּבצדק אלהיוׁשֹופט ְְְְֱִֵֵֶֶַָֹ

ואמּתתֹו אלהּותֹו ׁשּפרסם אלהי ּפרּוׁש ְְֱֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאברהם
הּוא אׁשר נֹוראֹותיו ּבעֹולם והֹודיע ְְֲִֶַַָָָָָָאברהם
זה וזּולת ּבצדק, וׁשֹופט הּמׁשּפיע הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַהּבֹורא
מּיד מּציל היה לא אחר אלהי לאבי היה ְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹאם
אין לעֹובדיהם יֹועילּו ׁשּלא יׁש אלהֹות ּכּמה ְְֱִִֵֵֵֶֶַָֹֹּכי

הּוא: ּברּו ֵֵָֹּכאלהינּו
„BÚּכנגד אבי אלהי הּדר זה על לֹומר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיכּון

מּדֹות ב' הזּכיר ּכ ואחר אבֹות ְְְִִִַַָָזכּות
ּומּדת החסד מּדת ׁשהם לֹו ׁשעמדּו לֹו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהיּו
אברהם אלהי אמר החסד מּדת ּכנגד ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּדין
מּדת ּוכנגד לאברהם, חסד ז') (מיכה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּכאֹומרֹו

אמר אלהיהּדין אמר לא ולזה יצחק, ּופחד ְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ
זה וזּולת לּה, ׁשּנתּכּון הּמּדה על לרמז ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹיצחק
אמר ׁשה' מצינּו ׁשהרי יצחק אלהי אֹומר ְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיה
ב' ׁשהזּכיר וטעם יצחק. אלהי י"ד) (כ"ח ְְְֱִִִֵֶַַָֹלֹו
וגם עּמֹו חסּדֹו הפליא ּכי לֹומר אּלּו ְְְִִִִִֵַַַמּדֹות
וזּולת מּדֹות ב' ׁשהם לבן עם מׁשּפט לֹו ְְִִִֵֶַָָָָָעׂשה
ליעקב: הּטֹוב מּגיעֹו היה לא מהם ְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹאחד

וגֹו'.‡˙ העניעניי לֹו היה לא ׁשאם ּפרּוׁש ∆ְְִִִֵֶָָָָֹֹ
מארי ה' היה אּתֹו האמת ׁשהיה ֱֲֲִִֶֶַַָָָָָהגם
ּולצד העליֹון, לעֹולם ׂשכרֹו לֹו ולתת ְְְְֵֶַַָָָָָאּפֹו
ּביֹומֹו ט"ו) כ"ד (ּדברים ה' לֹו קּים ְְְִִֵָָעניֹו

ּכּפֹו: יגיע לֹו ונתן ׂשכרֹו ְְְִִֵַַַָָתּתן
Bמג)  Úלאֹומרֹו ּתׁשּובה וּיען אֹומרֹו «««»»¿ְְְְַַַָ

ּכי ענה לזה ויֹוכיחּו, וגֹו' נגד ּכה ְְִִִֶֶֶָָָֹׂשים

יעמד ולא ּובנֹותיו ּבניו להכלים חפץ ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹאינֹו
ּכי לֹומר רּמאּותיו הן והן עּמהם, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָלמׁשּפט
לצד עֹוׂשה ׁשאינֹו אּלא אּתֹו ׁשהאמת ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָיֹוכיח

ּובנֹותיו: ּבניו ְְָָָּכבֹוד
„BÚּכלי ּכׁשּיאמר ּבטענתֹו יצטּדק ׁשאי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹרמז

יעקב ידע ׁשּיֹותר ּפׁשיטא אּלּו הם ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּביתי
ּבנתי הּבנֹות ּכי והּטעם מּמּנּו, לבן ּכלי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבסימני
יֹותר וכּדֹומה הּכלים ּבסימני ּבקיאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָוהם

ּבהם: מׁשּתּמׁשים ּתמיד להיֹותם ְְְִִִִִִֶֶַָָָמּמּני
„BÚלצד ּכי ּכליו ּכל ׁשּמּׁשׁש על להׁשיב ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָירצה

לצד ׁשּלֹו ּכאּלּו מחׁשיבֹו הּוא ְְֲִִֶֶַַַֹׁשהּכל
ּכאדם עֹוׂשה היה ׁשּלֹו והּכל וגֹו' ּבנתיו ְְְְֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהּבנֹות
לאיׁש אֹותֹו מחׁשיב היה אּלּו ּכי ּבׁשּלֹו ְְְִִִִֶֶַָָָהעֹוׂשה

ּכן: עֹוׂשה היה לא ְִֵֶָָָֹנכרי
˙.'וגֹו לאּלה לּהוגֹו' אין לאּלה ּתבת ¿ƒ¿…«ְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

אׁשר כל אל ׁשחֹוזר ואּולי ְְֲֵֶֶֶַַָָמׁשמעּות.
וׁשע רֹואה, הּדראּתה זה על הּוא הּכתּוב ּור ְִֶֶֶֶַַַַָָ

לעׂשֹות יכֹול אני מה ּבנֹותי ּולצד ּפרּוׁש ְְְְֲֲִִֵַַַַָָֹולבנתי
על ירצה אֹו ּבניהם. לצד ּגם הּנכסים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָלאּלה

הּדר ׁשהןזה והגם מהרע אעׂשה מה ולבנתי ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מהם ועֹוקרים לנכרים עצמן חֹוׁשבים ְְְְְְִִִֵֶַַָָהּיֹום
ּפרּוׁש הּיֹום לאּלה אֹומרֹו והּוא ּבנֹותי, ְְְֵֵֵֶַַָׁשם
אף מעׂשיהן לצד אּלה אצלי נקראים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּיֹום

הם: ּבנֹותי כן ּפי ְִֵֵַַעל
.ילדּו ׁשּלאאׁשר ילדּו, אׁשר לֹומר ּדקּדק ƒ¿≈∆ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

אׁשר אמר לזה אּמם אחר הּבנים ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָליחס
לא ּבניהם אֹותם ּׁשּקֹורא מה ּכי לֹומר ְִֵֵֶֶַַָָָֹילדּו
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אלהי לאי ו••••א יראל אר ל מלאכי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
לאר לל ראל.... ְְִֶַָָָ

קיםמד נגזר אתא ְְְֱִַַָָּוכען

ּביני לסהיד ויהי ואּת ְְְֲִִִֵֵָָָאנא

:ֵָּובינ

אבנאמה יעקב ְְֲִַַָֹּונסיב

קמא: ְַָָָּוזקפּה

לאחֹוהימו יעקב ֲֲֲִַַַַֹואמר

אבנין ּונסיבּו אבנין ְְְְִִִַַלקּוטּו

תּמן ואכלּו דגֹורא ְֲֲַַַָָָָועבדּו

ּדגֹורא: ְַָעל

יגרמז לבן לּה ְְֵַָָָּוקרא

לּה קרא ויעקב ְְֲֲֵַַָָֹׂשהדּותא

ְֵַּגלעד:

הדיןמח ּדגֹורא לבן ְֲֵַַָָָָואמר

דין יֹומא ּובינ ּביני ִִֵֵֵָָָסהיד

ּגלעד: ׁשמּה קרא ּכן ְְְֵֵֵַַָעל

יסמט אמר ּדי ְֲִִֶַָָוסכּותא

ארי ּובינ ּביני דיי ְְֲִֵֵֵֵַָָָמימרא

מחברּה: ּגבר ְְְִִֵֵַַַנתּכּסי

ואםנ ּבנתי ית ּתעּני ְְְִִֵַַָָאם

לית ּבנתי על נׁשין ְְִִֵַַַָּתּסב

דיי מימרא חזי עּמנא ְְֲִֵֵַַָָָָָאנׁש

:ּובינ ּביני ִִֵֵָָסהיד

האנא ליעקב לבן ְֲֲַַַָָָֹואמר

די קמתא והא הדין ְְְִֵַָָָָדגֹורא

:ּובינ ּביני ֲִִֵֵֵָאקימית

הדיןנב ּדגֹורא ְִֵָָָסהיד

לא אנא אם קמא ְֲֲִָָָָָָוסהדא

ּדגֹורא ית לות ְְְֶַָָָָאעּבר

תעּבר לא אּת ואם ְְְִִֵַַָָהדין

וית הדין ּדגֹורא ית ְְְִֵָָָָָלותי

לביׁשּו: הדא ְְִַָָָקמתא

ואלהּהנג דאברהם ְְֱֵֵֵַָָָָאלהּה

אלהּה ּביננא ידּונּון ְְֱֵֵָָָָדנחֹור

יעקב וקּיים ְֲֲִַַַֹדאבּוהֹון

יצחק: אבּוהי לּה ְְֲִִִִֵָָּבדדחיל

נכסתאנד יעקב ְְֲִֵַָָֹּונכס

לאחֹוהי ּוקרא ְְֲִַָָּבטּורא

ואכלּו לחמא ְְֲֵַַַָָלמיכל

ּבטּורא: ּוביתּו ְְִַָָלחמא

ּבצפראא לבן ְְְְֵַַָָָואקדם

ולבנתּה לבנֹוהי ְְְְִִִֵַָּונׁשק

לבן ותב ואזל יתהן ְְֲִֵַַַָָָָּוברי

ְְֵַלאתרּה:

לארחּהב אזל ְְְֲֲֵַַָֹויעקב

דיי: מלאכּיא בּה ְְֲֵַַַַָָָָוערעּו

      
אבֹותם לבית למׁשּפחֹותם ּכי אחריהם ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָליחסם
ׁשם להם קרא אֹותם ׁשּילדּו לצד ְְֵֶֶֶַָָָָָָאּלא

זה ּכל עם לבן, ּדברי ׁשהם והגם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבניהם,
הּסּפּורים. ּבאמצעּות ּדינים ּתלּמד ְְְִִִִֵֶַַַָָהּתֹורה

פ"א) מוע"ק (ירּוׁשלמי ׁשּלמדּו ׁשּתמצא ְְְְְִִֶֶַָָּכמֹו
ּדכתיב ּבׂשמחה ׂשמחה מערבין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָמּנין

              
        

‡  ‡ ‡ ‡È ‡  È‡«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿»¿«»»∆
ב) לב, ִַ(רׁש"י

לארץ, לחּוץ יֹוצאים אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש

ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב יעקבÈˆ‡ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ»»ֲַֹ

ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ארץ מלאכי יצאּו לא ולכן יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמארץ

ּכאן אבל יׂשראל. מארץ יֹוצאים אינם אּלּו לארץמלאכים יעקב ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ»«ְֲֶֶַֹ

יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל מארץ הּיציאה ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיׂשראל,

לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ּכי לארץ, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּוץ
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••••א   א לאר צח ל תמחנ י ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ראתל א יראל אר ותנחומא)ול :(ב"ר ְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים קמ"ח פפפ

ויצא פרשת חסלת

חזנּוןג ּכד יעקב ֲֲֲַַַַָֹואמר

ּדין יי קדם מן ְְֳִִֵַָָָמׁשריתא

ההּוא דאתרא ׁשמא ְְְְַַָָָּוקרא

פ פ פ ֲִַָמחנים:

     

      

לבן: ּדברי ׁשהם הגם וגֹו' זאת ׁשבע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֻמּלא
ב) È‡  אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי «ƒ¿¿«¿¬≈¿ְִַַַַָָָ

מה וגֹו' יעקב וּיאמר אֹומרֹו ּגם בֹו. ְְְְֲִֶַַַַַֹֹוּיפּגעּו
יעקב ּגם ּכן. יעקב ׁשאמר הּכתּוב מֹודיע ֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹחּדּוׁש
אֹומרֹו ּכּונת ידּוע אין ּגם ּבדבריו. חּדׁש ְְִִֵֵַַַַַָָָָמה
יעּין ּדרׁשּו ע"ד) פ' (ב"ר ז"ל ורּבֹותינּו ְְְֲִֵַַַָָֻמחנים.
הּוא הּכתּוב ּופׁשט ּדרׁש. ׁשהּוא ּדבריהם ְְְִֵֶֶַַָָָׁשם

אנׁשים ּבדמּות מלאכים ה' ׁשלח ּכי ְְְֲִִִִִַַָָָלהיֹות
הּמעׂשה, סֹוף הֹוכיח ּכאׁשר עׂשו לפני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלהּדמֹות
הרּגיׁש ׁשּמּמּנּו הּמעׂשה להֹודיע הקּדים ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָלזה
הּמחנה ּבא ׁשּלא ואמר מלאכים, היֹותם ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹיעקב
וקרב הלֹו נראים יהיּו ׁשּקדם האנׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּכדר
ּומּיד ּתכף אּלא אצלֹו הּבאים אצל ׁשּיּגיעּו ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
ראּיה ּפרּוׁש בֹו וּיפּגעּו אֹומרֹו והּוא לפניו, ְְְְְְְִִֵַָָָָצמחּו

יעקבר וּיאמר אצלֹו ּבֹו הּפגיעה היתה אׁשֹונה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹ
אּלה אין אלהים מחנה זה ּבדר ראם ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכאׁשר
מחנים הּמקֹום ׁשם וּיקרא מלאכים אּלא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאנׁשים
עּמֹו ׁשהיּו אנׁשיו ׁשל אחד מחנֹות ב' ֲֲִֵֶֶֶַָָָָּפרּוׁש
אנׁשים ּבדמּות מלאכים ׁשל והּב' מלחמה ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹלער

ה': ּבחיר יעקב לידידֹו ה' לעזרת ּבאּו ְְְֲִִִִֶַַָֹּכי
וּיצא ּפרׁשת ֲֵֵַַַָָָחסלת
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ב) לב, ִַ(רׁש"י

לארץ, לחּוץ יֹוצאים אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש

ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב יעקבÈˆ‡ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ»»ֲַֹ

ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ארץ מלאכי יצאּו לא ולכן יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמארץ

ּכאן אבל יׂשראל. מארץ יֹוצאים אינם אּלּו לארץמלאכים יעקב ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ»«ְֲֶֶַֹ

יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל מארץ הּיציאה ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיׂשראל,

לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ּכי לארץ, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּוץ
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ראתל א יראל אר ותנחומא)ול :(ב"ר ְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים קמ"ח פפפ

ויצא פרשת חסלת

חזנּוןג ּכד יעקב ֲֲֲַַַַָֹואמר

ּדין יי קדם מן ְְֳִִֵַָָָמׁשריתא

ההּוא דאתרא ׁשמא ְְְְַַָָָּוקרא

פ פ פ ֲִַָמחנים:

     

      

לבן: ּדברי ׁשהם הגם וגֹו' זאת ׁשבע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֻמּלא
ב) È‡  אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי «ƒ¿¿«¿¬≈¿ְִַַַַָָָ

מה וגֹו' יעקב וּיאמר אֹומרֹו ּגם בֹו. ְְְְֲִֶַַַַַֹֹוּיפּגעּו
יעקב ּגם ּכן. יעקב ׁשאמר הּכתּוב מֹודיע ֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹחּדּוׁש
אֹומרֹו ּכּונת ידּוע אין ּגם ּבדבריו. חּדׁש ְְִִֵֵַַַַַָָָָמה
יעּין ּדרׁשּו ע"ד) פ' (ב"ר ז"ל ורּבֹותינּו ְְְֲִֵַַַָָֻמחנים.
הּוא הּכתּוב ּופׁשט ּדרׁש. ׁשהּוא ּדבריהם ְְְִֵֶֶַַָָָׁשם

אנׁשים ּבדמּות מלאכים ה' ׁשלח ּכי ְְְֲִִִִִַַָָָלהיֹות
הּמעׂשה, סֹוף הֹוכיח ּכאׁשר עׂשו לפני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלהּדמֹות
הרּגיׁש ׁשּמּמּנּו הּמעׂשה להֹודיע הקּדים ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָלזה
הּמחנה ּבא ׁשּלא ואמר מלאכים, היֹותם ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹיעקב
וקרב הלֹו נראים יהיּו ׁשּקדם האנׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּכדר
ּומּיד ּתכף אּלא אצלֹו הּבאים אצל ׁשּיּגיעּו ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
ראּיה ּפרּוׁש בֹו וּיפּגעּו אֹומרֹו והּוא לפניו, ְְְְְְְִִֵַָָָָצמחּו

יעקבר וּיאמר אצלֹו ּבֹו הּפגיעה היתה אׁשֹונה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹ
אּלה אין אלהים מחנה זה ּבדר ראם ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכאׁשר
מחנים הּמקֹום ׁשם וּיקרא מלאכים אּלא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאנׁשים
עּמֹו ׁשהיּו אנׁשיו ׁשל אחד מחנֹות ב' ֲֲִֵֶֶֶַָָָָּפרּוׁש
אנׁשים ּבדמּות מלאכים ׁשל והּב' מלחמה ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹלער

ה': ּבחיר יעקב לידידֹו ה' לעזרת ּבאּו ְְְֲִִִִֶַַָֹּכי
וּיצא ּפרׁשת ֲֵֵַַַָָָחסלת
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לארץ, לחּוץ יֹוצאים אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש

ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב יעקבÈˆ‡ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ»»ֲַֹ

ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ארץ מלאכי יצאּו לא ולכן יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמארץ

ּכאן אבל יׂשראל. מארץ יֹוצאים אינם אּלּו לארץמלאכים יעקב ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ»«ְֲֶֶַֹ

יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל מארץ הּיציאה ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיׂשראל,

לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ּכי לארץ, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּוץ
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סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים קמ"ח פפפ

ויצא פרשת חסלת

חזנּוןג ּכד יעקב ֲֲֲַַַַָֹואמר

ּדין יי קדם מן ְְֳִִֵַָָָמׁשריתא

ההּוא דאתרא ׁשמא ְְְְַַָָָּוקרא

פ פ פ ֲִַָמחנים:

     

      

לבן: ּדברי ׁשהם הגם וגֹו' זאת ׁשבע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֻמּלא
ב) È‡  אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי «ƒ¿¿«¿¬≈¿ְִַַַַָָָ

מה וגֹו' יעקב וּיאמר אֹומרֹו ּגם בֹו. ְְְְֲִֶַַַַַֹֹוּיפּגעּו
יעקב ּגם ּכן. יעקב ׁשאמר הּכתּוב מֹודיע ֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹחּדּוׁש
אֹומרֹו ּכּונת ידּוע אין ּגם ּבדבריו. חּדׁש ְְִִֵֵַַַַַָָָָמה
יעּין ּדרׁשּו ע"ד) פ' (ב"ר ז"ל ורּבֹותינּו ְְְֲִֵַַַָָֻמחנים.
הּוא הּכתּוב ּופׁשט ּדרׁש. ׁשהּוא ּדבריהם ְְְִֵֶֶַַָָָׁשם

אנׁשים ּבדמּות מלאכים ה' ׁשלח ּכי ְְְֲִִִִִַַָָָלהיֹות
הּמעׂשה, סֹוף הֹוכיח ּכאׁשר עׂשו לפני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלהּדמֹות
הרּגיׁש ׁשּמּמּנּו הּמעׂשה להֹודיע הקּדים ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָלזה
הּמחנה ּבא ׁשּלא ואמר מלאכים, היֹותם ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹיעקב
וקרב הלֹו נראים יהיּו ׁשּקדם האנׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּכדר
ּומּיד ּתכף אּלא אצלֹו הּבאים אצל ׁשּיּגיעּו ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
ראּיה ּפרּוׁש בֹו וּיפּגעּו אֹומרֹו והּוא לפניו, ְְְְְְְִִֵַָָָָצמחּו

יעקבר וּיאמר אצלֹו ּבֹו הּפגיעה היתה אׁשֹונה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹ
אּלה אין אלהים מחנה זה ּבדר ראם ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכאׁשר
מחנים הּמקֹום ׁשם וּיקרא מלאכים אּלא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאנׁשים
עּמֹו ׁשהיּו אנׁשיו ׁשל אחד מחנֹות ב' ֲֲִֵֶֶֶַָָָָּפרּוׁש
אנׁשים ּבדמּות מלאכים ׁשל והּב' מלחמה ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹלער

ה': ּבחיר יעקב לידידֹו ה' לעזרת ּבאּו ְְְֲִִִִֶַַָֹּכי
וּיצא ּפרׁשת ֲֵֵַַַָָָחסלת
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לארץ, לחּוץ יֹוצאים אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש

ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב יעקבÈˆ‡ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ»»ֲַֹ

ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ארץ מלאכי יצאּו לא ולכן יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמארץ

ּכאן אבל יׂשראל. מארץ יֹוצאים אינם אּלּו לארץמלאכים יעקב ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ»«ְֲֶֶַֹ

יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל מארץ הּיציאה ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיׂשראל,

לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ּכי לארץ, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּוץ
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סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים קמ"ח פפפ

ויצא פרשת חסלת

חזנּוןג ּכד יעקב ֲֲֲַַַַָֹואמר

ּדין יי קדם מן ְְֳִִֵַָָָמׁשריתא

ההּוא דאתרא ׁשמא ְְְְַַָָָּוקרא

פ פ פ ֲִַָמחנים:

     

      

לבן: ּדברי ׁשהם הגם וגֹו' זאת ׁשבע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֻמּלא
ב) È‡  אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי «ƒ¿¿«¿¬≈¿ְִַַַַָָָ

מה וגֹו' יעקב וּיאמר אֹומרֹו ּגם בֹו. ְְְְֲִֶַַַַַֹֹוּיפּגעּו
יעקב ּגם ּכן. יעקב ׁשאמר הּכתּוב מֹודיע ֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹחּדּוׁש
אֹומרֹו ּכּונת ידּוע אין ּגם ּבדבריו. חּדׁש ְְִִֵֵַַַַַָָָָמה
יעּין ּדרׁשּו ע"ד) פ' (ב"ר ז"ל ורּבֹותינּו ְְְֲִֵַַַָָֻמחנים.
הּוא הּכתּוב ּופׁשט ּדרׁש. ׁשהּוא ּדבריהם ְְְִֵֶֶַַָָָׁשם

אנׁשים ּבדמּות מלאכים ה' ׁשלח ּכי ְְְֲִִִִִַַָָָלהיֹות
הּמעׂשה, סֹוף הֹוכיח ּכאׁשר עׂשו לפני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלהּדמֹות
הרּגיׁש ׁשּמּמּנּו הּמעׂשה להֹודיע הקּדים ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָלזה
הּמחנה ּבא ׁשּלא ואמר מלאכים, היֹותם ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹיעקב
וקרב הלֹו נראים יהיּו ׁשּקדם האנׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּכדר
ּומּיד ּתכף אּלא אצלֹו הּבאים אצל ׁשּיּגיעּו ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
ראּיה ּפרּוׁש בֹו וּיפּגעּו אֹומרֹו והּוא לפניו, ְְְְְְְִִֵַָָָָצמחּו

יעקבר וּיאמר אצלֹו ּבֹו הּפגיעה היתה אׁשֹונה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹ
אּלה אין אלהים מחנה זה ּבדר ראם ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכאׁשר
מחנים הּמקֹום ׁשם וּיקרא מלאכים אּלא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאנׁשים
עּמֹו ׁשהיּו אנׁשיו ׁשל אחד מחנֹות ב' ֲֲִֵֶֶֶַָָָָּפרּוׁש
אנׁשים ּבדמּות מלאכים ׁשל והּב' מלחמה ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹלער

ה': ּבחיר יעקב לידידֹו ה' לעזרת ּבאּו ְְְֲִִִִֶַַָֹּכי
וּיצא ּפרׁשת ֲֵֵַַַָָָחסלת

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שרגא מלך שי'

שלום וברכה!

פירות  שנראו  הטובה  בבשורה  דעתי  את  הניח  כאשר  דעתו  ותנוח  מעש"ק,  מכתבו  על  במענה 

בהתעמולה בין ילדי העולים, הן בהתנועה להרחקה מן הרע והן בהענין דועשה טוב, ללמדם תורת ישראל 

ביניהם  הי' שיתייעצו  נראה בזה במחנם הט', כדאי  נרחב  וכיון שכותב שכר  לגילם.  והדרכותי' מתאים 

האפשריות  על  ג"כ  וידונו  יועץ  ברוב  ותשועה  וכמ"ש  הקרובים,  השבועות  בשביל  עכ"פ  תכנית  ויעריכו 

להקים שם בית ספר דתי במסגרת הרשת. אף שלכאורה כיון שכבר באמצע זמן הלימודים כמה קישויים 

בזה. ואולי אפשר לערוך כמין שיעורי ערב וכיו"ב, ואחכה לבשורות טובות.

בודאי מסרו האורחים דאה"ק ת"ו שביקרו כאן, פ"ש שמחה כבקשתי, ואחכה לבשו"ט משמחות 

גם מהם וכמו שנתדברתי עם האורחים, ומובן שזהו התלוי בהמוסדות ואנ"ש דאה"ק ת"ו, כיון שפשוט 

שבקשתי לכתוב לי בלי כחל ובלי שרק.

כיון שימי החנוכה וגם י"ט כסלו ממשמשים ובאים, יש מקום לדון בתכנית הנ"ל לנצל גם ימים 

אלו בהתעמולה.

בברכת הצלחה בכל האמור.



סו

לשבוע פרשת ויצא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ל' מרחשון
מפרק קמה

עד סוף פרק קנ  

יום רביעי - ג' כסלו
מפרק יח 

עד סוף פרק כב 

יום שני - א' כסלו
מפרק א

עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' כסלו
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' כסלו
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' כסלו
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' כסלו
מפרק לה עד סוף פרק לח

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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ג.2. א, שליט"א.3.קהלת אדמו"ר כ"ק 4Ï.הוספת  Î צלותא" להתפלל שצריך משמע שם הזוהר מל' "לכאורה
זו בתפלה שא"צ "הרב" דכתב המק"מ ופי' שנדחו. התפלות כו') נלקטת תפלה שיש (כיון עמה מעלין סלקא" ו"כד הי"חÏÎזכאה"

טה"ד". יש דלכאורה הדפוסים להשוות לברר וכדאי במק"מ. הל' אופן) (בכל וצע"ק בכוונה. ברכות
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מרחשון ל' ראשון יום
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ג.2. א, שליט"א.3.קהלת אדמו"ר כ"ק 4Ï.הוספת  Î צלותא" להתפלל שצריך משמע שם הזוהר מל' "לכאורה
זו בתפלה שא"צ "הרב" דכתב המק"מ ופי' שנדחו. התפלות כו') נלקטת תפלה שיש (כיון עמה מעלין סלקא" ו"כד הי"חÏÎזכאה"

טה"ד". יש דלכאורה הדפוסים להשוות לברר וכדאי במק"מ. הל' אופן) (בכל וצע"ק בכוונה. ברכות
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כסלו א' שני יום
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.5   ."'ממונה' [במקום] 6."אנשטאט   .'"הלבושין על 'ממונה [במקום] "אנשטאט

.7   דהלבוש - שם איתא מזה יותר דלכאורה "וצע"ק :."המצוה מעשה ע"י היכלא בהאי
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בהוספה.8. להלן וראה סע"ב. קיט, שבת
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כסלו ב' שלישי יום
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בהוספה.8. להלן וראה סע"ב. קיט, שבת
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.1Ï˘ ÂÓ Î ˙Ú‰."פ"ז ש"א ˘2Ï."עיי"ש ÂÓ Î ˙Ú‰.בזמה"ז דוקא לאו הוא הטעם לקמן משנ"ת "לכאורה
נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ ב) (קסב, היאÚÎומש"כ שרק - תפלה מזכיר לא (אבל - ופסד"ז כו' ק"ש ע"י ג"כ אבל ,

היו ולא כו' פב"פ זו"ן "היו ביהמ"ק חורבן שקודם שם ובפע"ח כרגע) (דלא כן הפי' כאן גם ואולי תומ"צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה
התפלה מוכרחת בזמה"ז) - ) יותר גדלה שכשההסתלקות מובן שעפ"ז - מהם" המוחין מסתלקין היו לא מעולם כי כו' תפלתנו אל צריכין
ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה. לגבי בתפלה ג"כ מובן טעמא ומהאי - תורה לגבי לצדקה בנוגע וסס"ט ספ"ה אגה"ק ועייג"כ יותר.
ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור הוא איך לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק - הראשונים בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה

כו'". ˘3Ï.הנשמה ÂÓ Î ˙Ú‰ה"ז דנוקבא דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א ע"יÂÂˆÓ˙"בתחלת היינו (ותפלה דוקא מעשיות
הוי שפתיו דעקימת הדבור מטהÚÓ˘‰אותיות למטה להמשיך כשצריך (בזמה"ז) כאן משא"כ כו' פב"פ החזרת כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (

בהנ"ל). קסב, כדלקמן - דעשי' הניצוצות עם (ביחד התפלה כוונת מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע' ההמשכה שהעיקר כו'
ספ"ב". (קה"ת) תו"א שבסו"ס הצ"צ מאמר מ"א.4.ועיין א' פרק אליהו").5.פאה ("פתח בהקדמה נה,6.תקו"ז ישעי' - הכתוב לשון ע"פ

˘7Ï.י. ÂÓ Î ˙Ú‰,הטעם י"ל ואולי (מוחין), בראש ולא (מדות) ביד רק בתש"י - לזרוע ראש תש"י"מקדים הנחת ÂÚכי
עשי' בה (שאין "בראש" הנחתן בין ממוצע היא -ÏÏÎצ"ל תש"י בהנחת כי מצותן", גמר הוא שעשייתן ל"מצות ההנחה) ".˙˘Âבעת
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"מצות28. לפנינו: ד"ה‰בתניא ויקרא בלקו"ת גם וכ"ה כבפנים. "רמה", שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",
שלפנינו. כבדפוסים ולא כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, לט.29.ולא ד, א'30.ואתחנן הימים דברי

ט. 31.28.כח, כד.32.שבהערה ו, 33.ואתחנן ÈÏ˘ Ó  ‰הקדמה שהיא האתרוג מציאות בהשגת משא"כ -
העשי' בעולם (גם) המדובר שהרי - בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא - מהותה כ"א‰‚˘ÈÓלהשגת במהות), גם (ובמילא -ÍÙÈ‰Ï
כאן]". כו'" "והשגת... שייכות מובן - [עפ"ז מהות. להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות ובכ"מ.34.ענינה ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש ראה



עז היום יום . . . 

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'.

ֶזה, ְוֹגֶדל  ִ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
ים"  ַרּבִ ים ּבְ ִהּלִ ַנת ֲאִמיַרת ּתְ ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ִסְפֵרי ֹקֶדׁש, ְוֶאֶפס ָקֵצהּו ּבְ ְמֹבָאר ּבְ ל ַמְעָלה ּכַ ַחת רּוַח ׁשֶ ַהּנַ
ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם, ה'  יֶכם ּבְ ם ְנׁשֵ ְרכּו ַאּתֶ ְתּבָ ָרֵאל, ּוִבְגַלל ֹזאת ּתִ ֵריֶכם ִיׂשְ ִבים, א(, ְוַאׁשְ )ֹקֶבץ ִמְכּתָ
ְחיּו  ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבִ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ּבְ

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס ער 
הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט געווען 

קיין זמן מפסיק זיין.

ֲחִרית ִמְנָחה  ל ׁשַ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ים ׁשֶ ֵקן(, ָהיּו ְזַמּנִ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵאֶצל ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעְפלֶער )ֲחִסידֹו ׁשֶ
ֶזה ַאַחר ֶזה, ֹלא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ְוַעְרִבית ּבָ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

רּוָטה ְלָעִני  "ר' ֶאְלָעָזר ָיִהיב ּפְ ַמֲאָמר, ָהא ּדְ ַעם ּבְ ֵאר ּפַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַחּיּות, ְוַעל ְיֵדי  ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ִפּלָ י ֲהֵרי ַהּתְ ל[, ּכִ ּלֵ ְך ִהְתּפַ רּוָטה ְלָעִני ְוַאַחר ּכָ ַוֲהַדר ַמְצֵלי" ]=ָנַתן ּפְ
ה  ּטָ ָידֹו ִמּמַ ה. ְוִנֲעַנע ּבְ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ים אֹותֹו, ִנּתֹוֵסף ַחּיּות ַהְרּבֵ ה ּוְמַחּיִ ִפּלָ ּנֹוְתִנים ְצָדָקה ְלָעִני ֹקֶדם ַהּתְ ׁשֶ
"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ה ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִפּלָ ָעִמים ֹקֶדם ַהּתְ ה ּפְ ַהְפָלָאה. – ְוַכּמָ ָהִרּבּוי ּבְ ז ׁשֶ ְלַמְעָלה ְלַרּמֵ

ן לֹו ֶלֱאֹכל. ר ַאֲחֵרי ָעִני ִלּתֵ ְמַחּזֵ

ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ְנִסיעֹות  ם טֹוב ָהָיה ָעסּוק ּבִ ַעל ׁשֵ י ַהּבַ יד, ּכִ ּגִ ם טֹוב ְלַהְנָהַגת ַהּמַ ַעל ׁשֵ ין ַהְנָהַגת ַהּבַ ֵמַהֶהְפֵרׁש ּבֵ
ָבר ָהָיה ְמֻפְרָסם ִעְנַין ַהֲחִסידּות  יד, ּכְ ּגִ יאּות ַהּמַ יֵמי ְנׂשִ ֵביתֹו. עֹוד ֹזאת: ּבִ ב ּבְ יד ָיׁשַ ּגִ ׁשֹונֹות, ְוַהּמַ
רּו ְלתֹוַרת  ינֹוִנים ִנְתַקּשְׁ ים ּבֵ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ים ִמּבַ א, ְוַרּבִ יׁשָ א ַקּדִ ים, ַעל ְיֵדי ְנִסיעֹות ַהֶחְבַרּיָ ְרַחּקִ ּמֶ ם ּבַ ּגַ

ַהֲחִסידּות ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש.
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יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עח

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

הּוא  ֱאֹלקּות. ַוֲהַגם ׁשֶ ָמה ּבֶ ׁשָ ל ַהּנְ רּות ׁשֶ ם ַהִהְתַקּשְׁ ה ִהיא ֻסּלַ ִפּלָ ב ַאְרָצה" – ּתְ ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ "ְוִהּנֵ
ּטּול  ְבִחיַנת ּבִ ַמְיָמה", ּבִ יַע ַהּשָׁ הֹוָדָאה ְלַבד, ֲאָבל "ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ב ַאְרָצה", ַהְתָחַלת ַהּתְ "ֻמּצָ
ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְרכֹות  ּבִ ִזְמָרה,  ּדְ ְפסּוֵקי  ּבִ ְוַהֲהָבָנה  ָגה  ַהַהּשָׂ ַמת  ַהְקּדָ ְיֵדי  ַעל  ָלֶזה  א  ּבָ ֲאָבל  ַעְצִמי. 

ַמע. ּוְקִריַאת ׁשְ

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, און 
עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער נַאכט 

האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.

אֹוֶפן  ין' ]=ּבְ 'ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ִהיא ּבִ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ְקִריַאת ׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם  ּיֵ ִריד', ּוְכָבר ִמְסּתַ ָאז עֹוְזִבים ְלַגְמֵרי ֶאת ַה'ּיָ א ׁשֶ ֶפׁש ֵמַהּגּוף. ֶאּלָ ֶטֶרם ֵצאת ַהּנֶ ּבְ ּדּוי ׁשֶ ַהּוִ ָקָטן[ ּכְ
ִעיצּומֹו  ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ל "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם", ּוִבְקִריַאת ׁשְ ְסָחר ׁשֶ ַהּמִ

ר ֲעַדִין ִלְפֹעל. ִריד, ְוֶאְפׁשָ ל ַהּיָ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

            

ה'תשע"א חשון ל' ראשון יום  

        
         
        

שאמרו ומה התורה, מן מותר איסור ספק הרמב"ם לדעת
ב)חז"ל ג, מדרבנן.(ביצה הוא לחומרא", דאורייתא "ספיקא

בגמרא שדייקו ממה לכך ראיה הרמב"ם א)והביא עג, (קדושין

נאסר ודאי ממזר רק תורה שמדין ממזר" יבוא "לא הפסוק מן
רק אסרה שהתורה הרי מותר, ממזר ספק אבל בקהל לבוא

איסור ספק ולא ודאי משנה)איסור .(כסף
הרשב"א לדעת שם)ואילו מן(קדושין אסור דאורייתא ספק כל

אם הבא: בנימוק דוחה הוא הרמב"ם הוכחת ואת התורה.
להתיר מיוחד לימוד צריך מדוע איסור, ספק אסרה לא התורה
אלא ודאי, אלא תורה אסרה לא האיסורים בכל והרי ממזר, ספק

אסור. ספק גם האיסורים שבשאר ראיה מכאן
מה פי על הרמב"ם על הרשב"א קושיית את שתירץ ויש

התוספות י"אשכתבו דקא)(ב"ק אםד"ה ספיקא ספק להתיר שאין ,

להתיר אין ולכן לזה. זה סותרים הדברים יהיו מכך כתוצאה
ישראל לבת נישואיו את הן להתיר נצטרך אז כי ממזר, ספק
ישראל (שהרי דסתרי תרתי זה והרי לממזרת, נישואיו את והן
רק שנתיר לומר ואין ישראל) בבת אסור וממזר בממזרת אסור
שניהם, את לאסור צריך היה אלא נתיר? מהם איזה כי אחד,

להנשא. ממזר לספק להתיר כאן הלימוד בא ולכך
שמעתתא' ה'שב פ"ג)וכתב שספק(ש"א האומר שהרמב"ם

לשיטתו: הולך התורה, מן מותר דאורייתא
המצוות' ב'ספר הרמב"ם א)כתב מצוות(שורש על שהעובר ,

הרמב"ן עליו והקשה תסור". "לא על עובר כן,(שם)דרבנן אם :
חכמים איסורי בכל הרי לקולא", דרבנן "ספיקא אומרים איך
דאוריתא"! "ספיקא שוב זה כן ואם התורה מן איסור על עובר
מגזירת רק אסור דאורייתא שספיקא הרמב"ם לשיטת אך
"לא על עובר מדרבנן וודאי באיסור מובן: הדבר – חכמים
ספק על ולא דאורייתא ספק על היתה חכמים גזירת אבל תסור",

תסור". "לא בכלל ואינו דרבנן,

ה'תשע"א כסלו א' שני יום    

        
            
           
           
           

       
ויש אוהל, טומאת היא הטומאה התפשטות מדרכי אחת

לצדדים. מתפשטת או ועולה בוקעת הטומאה שבהם מצבים
"...שאין קבר: על מוזהרים לא כהנים הראב"ד, לדעת והנה,
וקיימא עליה, מגלח שהנזיר הטומאה על אלא מוזהרים הכהנים
על ולא קבר על לא - מת של גופו על אלא מגלח שאינו לן

ודופק..." ה"ו)גולל לעיל הראב"ד .(השגות

לתקרת המת בין טפח חלל בקבר יש אם רש"י, לשיטת גם
טפח חלל בו "אין אם ורק החוצה יוצאת הטומאה אין הקבר,

ועולה בוקעת הטומאה והגולל" המת קברבין זה ד"ה ב נג, נזיר (רש"י

.סתום)
הגמרא מדברי רש"י לדעת סמך ב)ויש יט, המתארת(ברכות

של פניו את להקביל על-מנת קברים, גבי מעל כהנים של דילוג
המלך.

מדובר הרמב"ם ולדעת ב'ארונות', מדובר בגמרא אולם
אמיתי, קבר מעל אך קבר, דין להם שאין עץ של בארונות

לדלג. יכולים לא אכן כהנים
יש אם גם ועולה בוקעת קבר טומאת הרמב"ם לדעת כן ואם

קבר. טומאת כלפי גם חלים הכהן על והאיסורים טפח, חלל

ה'תשע"א כסלו ב' שלישי יום    

       
        
           
        

   
מתפשטת טפח"), ("פותח טפח על טפח בה שיש ארובה
תחת נמצאת הטומאה מקצת כאשר גם ולכן לתוכה, הטומאה
שני בצירוף שרק אף הארובה, תחת ומקצתה התקרה
רואים המת), מן כזית (לדוגמה: טומאה שיעור יש המקומות
כנגד וגם התקרה תחת גם טומאה כשיעור היה כאילו אנו
אחד לכל שלם לשיעור מצטרפים החלקים שני כי הארובה,

המקומות. מן
כאשר הטומאהאבל אין טפח, על טפח בארובה

שתתחלק", "כדי בטומאה יש ואם הארובה. לתוך מתפשטת
ואחד התקרה שתחת לחלל אחד – זיתים שני כשיעור היינו
תחת והן התקרה תחת הן טמא", "הכל - הארובה לחלל

הטומאה). כנגד היא (אם הארובה
שתחלק": "כדי בהגדרה ראשונים ונחלקו

והרא"ש ג)הר"ש י, שני(אהלות בטומאה יש אם שאף מפרשים
הארובה ותחת ומחצה כזית יש שבבית הגם הכל, בסך זיתים
בבית כזית יש כאילו הטומאה, את אנו מחלקים - זית חצי רק

הארובה. תחת וכזית
המשניות בפירוש הרמב"ם לדעת כאן)אך מלשונו מובן וכן (שם,

פותח בו (כשאין הארובה ולתוך הבית בכל מתפשטת הטומאה
תחת כזית - שיעור יש המקומות מן אחד בכל כאשר רק טפח),

הארובה. תחת וכזית התקרה,
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ישראל (שהרי דסתרי תרתי זה והרי לממזרת, נישואיו את והן
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יש אם גם ועולה בוקעת קבר טומאת הרמב"ם לדעת כן ואם

קבר. טומאת כלפי גם חלים הכהן על והאיסורים טפח, חלל

ה'תשע"א כסלו ב' שלישי יום    

       
        
           
        

   
מתפשטת טפח"), ("פותח טפח על טפח בה שיש ארובה
תחת נמצאת הטומאה מקצת כאשר גם ולכן לתוכה, הטומאה
שני בצירוף שרק אף הארובה, תחת ומקצתה התקרה
רואים המת), מן כזית (לדוגמה: טומאה שיעור יש המקומות
כנגד וגם התקרה תחת גם טומאה כשיעור היה כאילו אנו
אחד לכל שלם לשיעור מצטרפים החלקים שני כי הארובה,

המקומות. מן
כאשר הטומאהאבל אין טפח, על טפח בארובה

שתתחלק", "כדי בטומאה יש ואם הארובה. לתוך מתפשטת
ואחד התקרה שתחת לחלל אחד – זיתים שני כשיעור היינו
תחת והן התקרה תחת הן טמא", "הכל - הארובה לחלל

הטומאה). כנגד היא (אם הארובה
שתחלק": "כדי בהגדרה ראשונים ונחלקו

והרא"ש ג)הר"ש י, שני(אהלות בטומאה יש אם שאף מפרשים
הארובה ותחת ומחצה כזית יש שבבית הגם הכל, בסך זיתים
בבית כזית יש כאילו הטומאה, את אנו מחלקים - זית חצי רק

הארובה. תחת וכזית
המשניות בפירוש הרמב"ם לדעת כאן)אך מלשונו מובן וכן (שם,

פותח בו (כשאין הארובה ולתוך הבית בכל מתפשטת הטומאה
תחת כזית - שיעור יש המקומות מן אחד בכל כאשר רק טפח),

הארובה. תחת וכזית התקרה,



פ            

ה'תשע"א כסלו ג רביעי יום    

        
        
         
          
מפורשות למשניות סותרים הרמב"ם דברי לכאורה,
בתוכו הנמצאת מהטומאה למנוע גם מועיל שהאוהל האומרות

עצמו הרמב"ם כתב וכן אחרים, ולטמא ה"א)לצאת "...(פי"ב :
כלים ובין הטומאה בין וחוצץ מציל שתחתיו, כל מטמא האוהל

גביו"! שעל
לבאר: ונראה

א) דינים: שני יש אוהל ידי על מטומאה ההצלה באופן
עוברת הטומאה אין עצמו, בפני כמקום נחשב אוהל וכל מאחר
ולא מקומה בתוך רק היא הטומאה התפשטות כי לשני, מאחד

לה. מחוצה
אף להתפשט עשויה הטומאה עצמה מצד כאשר אפילו ב)

"צמיד כדין לתוכו מלעבור אותה 'חוסם' האוהל למקומה, מחוץ
בעדו. לחדור הטומאה את המונע מהודק) (כיסוי פתיל"

ההלכות: בין ההבדל וזהו
האהל מקום את המחשיב הדין על הרמב"ם מדבר לעיל
והכלים בחוץ הטומאה כאשר הן מועיל והדבר נפרד, כמקום
באותו אינם והכלים הטומאה אופן בכל כי להיפך, והן בפנים

מקום.
ארעי, באוהל מדובר כאן ואילו קבוע באוהל דווקא זהו אך

בגמרא מבואר כא,עליו הריב)(סוכה כאוהל, שנחשב אף כי
לעצמו מקום לחלוק בכוחו אין קבוע באהל נמצא הוא כאשר
שייך לא ובזה החדר משאר נפרד כמקום חללו את להחשיב
האוהל ידי על הטומאה 'חסימת' דין רק אלא הראשון, הדין
פתיל (כצמיד לאוהל שמחוץ מטומאה הצלה לגבי רק האמור

הכלי). לתוך תכנס לא בחוץ שהטומאה רק המציל
 

ה'תשע"א כסלו ד' חמישי יום     

       
        
סוגים: שלושה קיימים אוהל מטומאת בהצלה

שבתוכם מה על מצילים טומאה מקבלים שאינם כלים א)
סופרים מדברי ה"א)(לעילגם .פכ"א

ומשקים, אוכלים על מציל פתיל, בצמיד המוקף חרס כלי ב)
על מציל אינו סופרים מדברי אבל החבית, שבתוך אדם על וכן

ובגדים. שטף כלי
החרס כלי אין הארובה פי על וקדרה בעליה כשהאדם ג)

האדם על ה"ד)מציל .(להלן
לקונו: האדם בעבודת ודוגמתם

ו'אהל הדביקות. העדר היא ו'מיתה' בה' הדביקות הם 'חיים'
בירורו). (לפני הזה העולם הוא המת'

פוגעת הטומאה ואין בה' דבוקה עצמה מצד הנשמה ואמנם,
לפגום הטומאה עלולה בגוף התלבשותה בעקבות אך בה,

מכך. ל'הצלה' זקוק והאדם בקדושתה

זו: רוחנית בהצלה סוגים ושלושה
אור על מסתיר אינו והגוף בגלוי מאיר הנשמה אור כאשר א)

לטומאה. 'כלי' דין עליו אין הנשמה,
בטל והגוף ביטול של ברגש ה' את עובד האדם כאשר ב)

הגוף לפרטי חודרת הנשמה קדושת לנשמה, נתינתבתכלית ואין
לטומאה. מקום

של מטומאה להציל יכול (הגוף) הכלי אלו, אופנים בשני
כולו שכל היינו עליו", פתיל "צמיד כאשר המת, אהל

ניצל אינו העולם, לאויר "פתח" בעבודתו יש אם אך זו, בעבודה
מטומאה.

טומאה, מקבל שאינו בכלי ולא חרס בכלי אינו כשהאדם ג)
ושייכותו מהעולם, עצמו ומפריש שמגביה היינו ב'עליה', אלא
טהור שמדאורייתא אף – 'ארובה') (דרך 'מרחוק' היא לעולם
האדם כי טומאה, עליו גזרו חכמים המת, באהל שאינו לפי

הנשמה. באור ולהאירם העולם בעניני להתעסק צריך
    

ה'תשע"א כסלו ה' שישי יום      

         
           

   
ולכן העוף בעליית צורך אין הפרה לבעל ההבדל: וטעם
להרוויח כדי מעוניין הוא הזכר בעליית אך בכך, נפסלת אינה

פסולה. 'לרצונו' שזהו וכיון וולדות
אדומה פרה של שוויה הרי א): ל, (ב"מ התוספות והקשו
הפרה בעל אין בוודאי כן ואם הוולדות, מדמי יותר הוא כשרה

נפסלת? ומדוע הזכר בעליית רוצה
נוחה הזכר עליית אין שוב נפסלת כשהפרה אמנם ותירצו:

נוחה כן עלייתה הרי הפרה את פוסל הדבר אין אם אך לבעלים,
ונפסלת. וחוזרת 'לרצונו' זה הרי ושוב לבעלים

תירץ מ"ג)והר"ש פ"ב זו(פרה בפרה הכוונה אין 'לרצונו' :
עליית אדומה) (שאיננה סתם שבפרה וכיון בכללות, אלא דווקא

זו. בפרה אף 'לרצונו' זה הרי לבעלים, נוחה הזכר
והנורה בשבת מקרר הפותח שבת: לדיני ללמוד יש ומכאן
בהכרח, מדליקה והפתיחה מאחר לכך, כוונתו שאין אף נדלקת,
כשהתוצאה אלא אינו שהאיסור סוברים יש אך אסור. הדבר

ב לו אין אם אך לאדם, ניחאנוחה דלא רישא ('פסיק עניין ה
יעצום - פשוט פיתרון קיים לכאורה זה ולפי מותר. הדבר ליה')

            

כל לו גורמת הנורה הדלקת אין ושוב הפתיחה בעת עיניו
תועלת.

נקבע אינו הרצון כי אסור, שהדבר נראה הר"ש דברי לפי אך

אור הדלקת שפעולת וכיון הכלל, לפי אלא הפרטי המקרה לפי
הדבר נהנה, אינו זה מסוים שבמקרה אף הרי כמועלת, נחשבת

אסור.
     

ה'תשע"א כסלו ו קודש שבת   

         
         
         

 
במילים ההלכה את הרמב"ם חתם למה ביאור: וצריך
אין הלכה בספר לכאורה והרי רצון", יהי כן אמן יגלה "מהרה
היה לכך, מקום שיש נאמר אם ואפילו ותפילות, לבקשות מקום
ימות בענייני מדובר בהן מלכים, בהלכות זאת לעשות ראוי
על ותפלה בקשה לשון כותב הרמב"ם אין שם אך המשיח.
נזכר שהמשיח אדומה, פרה בהלכות כאן, ודווקא המשיח, ביאת

ובקשה? תפילה מוסיף אגב, בדרך
לומר: ויש

הרמב"ם כתב המשיח בביאת להאמין החיוב מלכיםעל (הלכות

ה"א) לביאתופי"א מחכה שאינו מי או בו מאמין שאינו מי "וכל :

להאמין די אין כלומר, רבינו". ובמשה בתורה כופר.. הוא ..
כשם כי מכאן לכך, ולחכות לקוות חובה אלא המשיח, בביאת
להיות החיוב כך תמידי הוא המשיח בביאת האמונה שענין
לישועתך "כי התפילה וכנוסח תמידי, הוא לביאתו" "מחכה

היום". כל קוינו
שלולי מהכרה נובעת המשיח לביאת ציפייה של זו תחושה
כשמזכירים ולכן שלימות, והעדר חסרון של במצב נמצאים זאת
ותודעת גוברת הציפיה אגב, בדרך כי אף למשיח, השייך ענין
הצורך את ולבקש להתפלל יש וממילא מתחזקת, בכך הצורך

החיסרון. ומילוי
שלא יגלה", "מהרה תפילה כאן הרמב"ם הוסיף ולכן
"מחכה להיות צריך היכן עד להורות לכאורה, במקומה

לביאתו".
     



פי             

כל לו גורמת הנורה הדלקת אין ושוב הפתיחה בעת עיניו
תועלת.

נקבע אינו הרצון כי אסור, שהדבר נראה הר"ש דברי לפי אך

אור הדלקת שפעולת וכיון הכלל, לפי אלא הפרטי המקרה לפי
הדבר נהנה, אינו זה מסוים שבמקרה אף הרי כמועלת, נחשבת

אסור.
     

ה'תשע"א כסלו ו קודש שבת   

         
         
         

 
במילים ההלכה את הרמב"ם חתם למה ביאור: וצריך
אין הלכה בספר לכאורה והרי רצון", יהי כן אמן יגלה "מהרה
היה לכך, מקום שיש נאמר אם ואפילו ותפילות, לבקשות מקום
ימות בענייני מדובר בהן מלכים, בהלכות זאת לעשות ראוי
על ותפלה בקשה לשון כותב הרמב"ם אין שם אך המשיח.
נזכר שהמשיח אדומה, פרה בהלכות כאן, ודווקא המשיח, ביאת

ובקשה? תפילה מוסיף אגב, בדרך
לומר: ויש

הרמב"ם כתב המשיח בביאת להאמין החיוב מלכיםעל (הלכות

ה"א) לביאתופי"א מחכה שאינו מי או בו מאמין שאינו מי "וכל :

להאמין די אין כלומר, רבינו". ובמשה בתורה כופר.. הוא ..
כשם כי מכאן לכך, ולחכות לקוות חובה אלא המשיח, בביאת
להיות החיוב כך תמידי הוא המשיח בביאת האמונה שענין
לישועתך "כי התפילה וכנוסח תמידי, הוא לביאתו" "מחכה

היום". כל קוינו
שלולי מהכרה נובעת המשיח לביאת ציפייה של זו תחושה
כשמזכירים ולכן שלימות, והעדר חסרון של במצב נמצאים זאת
ותודעת גוברת הציפיה אגב, בדרך כי אף למשיח, השייך ענין
הצורך את ולבקש להתפלל יש וממילא מתחזקת, בכך הצורך

החיסרון. ומילוי
שלא יגלה", "מהרה תפילה כאן הרמב"ם הוסיף ולכן
"מחכה להיות צריך היכן עד להורות לכאורה, במקומה

לביאתו".
     

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מח', כ"ד חשון, ובודאי בינתים קבל מכתבי', אשר בתוכנו ימצא ג"כ מענה 

ועאכו"כ  להתרשם  אין  בודאי  אשר  להוסיף  וזאת  זה,  במכתבו  כותב  אודותם  מהבעיות  חשוב  חלק  על 

להרגיש מעין של יאוש ממה שעסקני הצבור לפעמים מתרשלים בפעולותיהם, ובהאמתלא הידועה שאין 

מה לעשות כו' וכו' )וכבר ידוע הרמז אשר אמתלא היא אמת-לא(

וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע במאמר חז"ל דתקופת עקבתא דמשיחא 

בסוף מס' סוטה, שנשנה שם כ"פ, אנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, אף שהמדובר שם אודות 

המגרעות והקללות דתקופה ההיא, ופירש אשר איש הישראלי יושב בחבוק ידים ומתרץ עצמו שאין לעשות 

מאומה כי אם להשען וכו' ה"ז היפך התורה, ובמילא נכנס בגדר דקללות דתקופת עקבתא דמשיחא.

ופלא עליו שעוסק הוא בצ"צ כמה שנים שנתרשם מהנ"ל, ובודאי שאין זהה אלא מצב רוח עובר 

ויבוא לתוספת והתעוררות.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ה'תשע"א מרחשון ל' ראשון יום

  
 



אחת ּבגּמא רּבים מתים ּומצא ּבּׂשדה חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי

ׁשּמצא אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
זה מקֹום ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב ְִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹמת

היה הּקברֹות ּכל1ּבית ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא ; ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּתחּוח קרקע2העפר ּבבתּולת וחֹופר ׁשלׁש3ׁשּתחּתיו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

טהרה4אצּבעֹות ּבחזקת הּׂשדה ּוׁשאר הּכל, ּומֹוציא , ְְְְֳִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשחֹופר אצּבעֹות ׁשלׁש עם זה ועפר ׁשּימצא. קדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּכׁשהיתה

הּמת ּתבּוסת הּנקרא .5הּוא ְְִֵַַַָ
הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ׁשּבּה,6ּׂשדה העצמֹות ּכל מלּקט - ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

טהֹורה היא קברֹו7והרי המפּנה וכן מלּקט8. - ּׂשדהּו מּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּמטילים ּבֹור וכן טהֹורה היא והרי עצם עצם העצמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכל

הרּוגים אֹו נפלים מ9ּבתֹוכֹו עצם- ׁשּבֹו העצמֹות ּכל לּקט ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ
טהֹור הּוא והרי .10עצם ֲֵֶֶַָ

- הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה
אחד ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו. ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
מתים, ׁשלׁשה מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו, ּותבּוסתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָמהן
לזה זה ּבין יׁש אם הּנקּברין, ּכדר מּטל מהן אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות זה11מארּבע הרי - וקֹובריה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

זה הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא מן12חֹוׁשׁש לבּדק וצרי , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּביניהם וחצר מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עּׂשרים .13האחרֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּבדק העּׂשרים אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם
קברֹות ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף אחד14טהֹורֹות, מת מצא . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

אחרֹות, אּמה עּׂשרים מּמּנּו לבּדק צרי - אּמה עּׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבסֹוף
לּדבר ׁשרגלים ּבּתחּלה15לפי ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב אֹו הרּוג ּבּסֹוף ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻאֹו
נֹוטלן אּלא אּמה, עּׂשרים ּבֹודק אינֹו - ירכֹותיו ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראׁשֹו

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשחזקתן ּבלבד; ּתבּוסתן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָואת
ואינן הֹואיל קברֹות. טמאת להם אין ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻהעֹובדי

ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי ּבאהל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמטּמאין
יּׂשאּנה. אֹו טמאה ְִֶֶָָָֻׁשל

ׁשחסר לֹו16מת אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם איבר ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים קברֹות. ׁשכּונת ולא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּתבּוסה
מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות ׁשכּונת להם אין - ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׂשדה

טהֹור והּכל עצם לֹו17עצם יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
קברֹות.18ּתבּוסה ׁשכּונת לֹו ואין ְְְְֵַָָ

ּבּתחּלה ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה הּמֹוצא ׁשּמצא19אחד אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּונקיע ּכּו אֹו ּכּוכין ׁשכּונת21ּומערה20ׁשלׁשה זֹו הרי - ְְְְֲִִֵַַָָָ

ואין ּתבּוסה להם יׁש - ידּוע היה ואחד ׁשנים מצא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָקברֹות.
ולא ׁשכּונה. עֹוּׂשה אינֹו הּידּוע ׁשהּקבר קברֹות; ׁשכּונת ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהם
ּכיצד ּבדיקה. ׁשּצרי הּוא ּבּתחּלה ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאמרּו
לסלע מּגיע ׁשהּוא עד חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העּׂשרים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבֹודק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.כך קוברים אינם שיהודים הרך.מפני ממקומה.העפר מעולם הזיזוה שלא אצבעות.אדמה שלוש עפרכעובי
בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל המקרא מלשון המת. בדם כשיששהתבוסס והמדובר גלויים. השדה פני על מוטלים והם

לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, אין שאם קוברים, תבוסתם.להם את ליטול צריך מנתואינו על המת שם שקבר
לו אומרים שדהו לתוך קברו שנפחת "מי ה: הלכה שם התוספתא פי על מפרש למשנתנו אחרונה [ובמשנה שם). (רא"ש לפנותו
גם פירש וכן שדהו. לתוך המת ונתגלגל הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק לא קבר שהיה פירוש, טהור". והכל עצם עצם לקט

טהרות]. שם.בסדרי לקוברם כוונה איןבלי שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק שלא רבותא, אותנו משמיעה זו בבא
כן. הדין קבורה, כוונת בלי אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו אלא תבוסה, עליה.להם מוטל שהמת המיטה

הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו ששלושתם להניח שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת אם דבר: של כללו
בכוכים היו [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע פחות לא הוא שלישי עד ראשון מקבר המרחק אם רק אפשר וזה זה,

קבועים]. ובמרחקים אחידה בצורה מערות בכותל שששנחפרו חצר נמצא במרכזם שכזה: באופן מסודרים היו הקברים
עשרה שמונה הכול סך יוצא הכוכים. נחצבו המערות ובכתלי צדדיה, משני ארבע על שש של מערות ושתי אמות שש על אמות

באלכסון. אחת מערה עמדה שמא החשש מפני אמות שתי והוסיפו שהריאמות, לקברות, בשכנות שהן פי על אף כלומר,
משנה). (כסף האחרון מן שמודדים לשיטתו, ורבינו טמאה. - ממש קברות כאן.שכונת הקברות שבית מבוססת, השערה

."קברות שכונת לו ואין תבוסה לו אין "והחסר ב: הלכה ט"ז פרק אהלות "שדהתוספתא שנינו: ה משנה ט"ז, פרק שם
בנזיר יהודה כרב טבעית, מיתה שמתו גלויים למתים הדין שהוא רבינו וסובר טהור". והכול עצם עצם מלקט הרוגים בה שנהרגו
במקומם שנקברים מלחמה כהרוגי דינם שאין להשמיענו, ב בהלכה למעלה הרוגים דין הביא [רבינו למצוי". פרט "מצא ב סד,
אבל דמם, שחסר מפני תבוסה להם אין הרוגים שרק לומר, תטעה שלא כדי כך, הדין טבעית מיתה במתים שגם משמיענו וכאן

תבוסה]. להם יש שלמים רבינומתים שהכרעת מבאר משנה בכסף רבים. נגד ו הלכה שם בתוספתא גמליאל בן שמעון כרבי
שגם והוסיף אחרונה" וראיה וצידון מערב חוץ כמותו, הלכה במשנתנו גמליאל בן שמעון רבן ששנה מקום "כל הכלל: פי על היא

הזה]. הכלל את להלכה קיבל לא שרבינו שהוכיח, כף, אות מלאכי יד [ראה כמותו. הלכה לפניבברייתות עליהם ידעו שלא
מערה.כך. בכותל חצוב שהוא לכוך בניגוד בקרקע עצמה.חפירה במערה מת שמצא

              
  

לבתּולה עבּודה22אֹו ׁשאינּה ׁשּנראית הּקרקע והיא העמיק23, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וצרי ּכבּתחּלה, זֹו הרי - חרּׂש ּומצא אּמה מאה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאפּלּו
ּכבתּולה. זֹו הרי - למים הּגיע לבתּולה. ׁשּיּגיע עד ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָלהעמיק

,סֹופן עד העּׂשרים מּתחּלת אחד ּתלם לחּפר צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאינֹו
אּמה על אּמה וחֹופר אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר ְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּפחֹות לקבר קבר ּבין ׁשאין סֹופן; עד וכן אּמה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּומּניח

.24מאּמה ֵַָ
לׁשלּולית אֹו לנהר העּׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק 25היה ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

יפסיק - הרּבים לדר נפסקה26אֹו ׁשהרי לבּדק, צרי ואינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקברֹות. ְְַַָׁשכּונת

מצא27הּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשחפר ּבּמקֹום ּבתרּומה.28טמאה אֹוכל ׁשּימצא קדם אבל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ּבּגל ּבתרּומה29והמפּקח אֹוכל אינֹו וּדאי30- יֹודע ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָ
ׁשם מקֹומן.31ׁשהּמתים מּכיר ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

טמא מהן32ּגל אחד ּבדק טהֹורין: גּלין ּבׁשני ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ונמצאּו ׁשנים ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא - טהֹור ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ׁשלׁשּתן ּבדק טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הן - ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורים

טמאה ּבחזקת ּכּלן - טהֹור עד33ּומצא ׁשלׁשּתן ׁשּיבּדק עד ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
טהֹורין ׁשלׁשּתן ויהיּו לבתּולה אֹו לסלע .34ׁשּיּגיע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

דין טמא עליו הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ׁשּמטילין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבֹור
ספק אין ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה.

וּדאי מידי ואין35מֹוציא נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל . ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּפילה לא אֹו המטּמא דבר הּפילה אם הֹואיל36ידּוע , ְִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

טהֹור ספקֹו הרי - ׁשם מצּויין ּוברּדלס .37וחלּדה ְְְְְְֲִֵֵַָָָָֻ
הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ׁשהן38ּדבר ּבהן וכּיֹוצא ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּדבריהן ׁשל הן הרי - ספק הּתֹורה39מּׁשּום מן טמא ואין . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ו טמאת ׁשּנטמא מי ּביןאּלא הּספקֹות, ּכל אבל ּדאי; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

אין - וׁשּבתֹות ּבעריֹות ּבין אסּורֹות ּבמאכלֹות ּבין ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָֻּבטמאֹות
על ׁשחּיבין ּדבר כן, ּפי על [ואף סֹופרים, מּדברי אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהם
אֹותֹו העֹוּׂשה ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור ספקֹו - ּכרת ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָזדֹונֹו
ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתלּוי.] אׁשם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָחּיב

ְמקֹומֹות.

 
ׁשהרי קבר. ּבֹו ׁשּנחרׁש הּמקֹום זה הּפרס? ּבית ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאיזהּו

הּׂשדה, ּבכל ונתּפרסּו העפר ּבתֹו הּמת עצמֹות ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנתּדקּדקּו
חרׁש אפּלּו הּקבר. ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוגזרּו
ואפּלּו ּובאבנים, ּברֹובדין מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻעל
קבר על וחרׁש הֹואיל קֹומֹות, ׁשּתי רּום הארֹון ּגּבי על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה
הּפרס? ּבית נעּׂשה הּוא ּכּמה עד הּפרס. ּבית עֹוּׂשה זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּקבר. מּמקֹום אּמה מאה על אּמה ְִֵֵֶֶַַַַָָָָמאה
ּבית הּוא הרי סאין, ארּבעת ּבית ׁשהּוא המרּבע, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻּכל

ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפרס,
טהֹור. - הּזה הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם ,והֹול חֹורׁשֹו והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹהתחיל
אֹו ּבסלע ׁשהטיח אֹו הּמחרׁשה את נער אּמה מאה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיגמר
טהֹור, והּׁשאר ּבלבד, הּפרס ּבית עֹוּׂשה הּוא ׁשם עד - ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדר
חמּׁשים ּכמֹו חרׁש המחרׁשה. ּבמׁשֹו אליו הּגיע לא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד וחרׁש וחזר יתר אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאּמה
אּמה מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול חֹורׁש היה ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהּפרס.
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר עצמֹות ׁשאין טהֹור, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולחּוץ

ׁשהן ׁשּיּודע עד אדם, ׁשל ׁשהן המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
עד ּבהמה, ׁשל ׁשהן המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל
אֹו אדם, עצמֹות מלא חריץ ׁשם היה אדם. ׁשל ׁשהן ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּיּודע
אּלּו עצמֹות וחרׁש קרקע, ּגּבי על צבּורֹות אדם עצמֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשהיּו
קבר ּבּה] ׁשּנמצא [אֹו ּבּה ׁשאבד ּׂשדה ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעם
על אּלא טמאה גזרּו ׁשּלא הּפרס; ּבית עֹוּׂשה אינֹו זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
- ּבּׂשדה הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. קבר ּבּה ׁשּנחרׁש ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּׂשדה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו ׁשּכל הּפרס; ּבית עֹוּׂשה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

הּמצּוי. דבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש ּבקבר אּלא גזרּו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּבית עֹוּׂשה אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבּׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש

אֹו ׁשּתף אפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּפרס,
קבר חרׁש הּפרס. ּבית עֹוּׂשה אינֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאריס
וׁשל הּפרס, ּבית עֹוּׂשה ׁשּלֹו - ּכאחד חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבּׂשדה

הּפרס. ּבית עֹוּׂשה אינֹו ְֲֵֵֵֶַָחברֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."בתולה" נקרא הטבעי במצבו הנמצא מעולם.דבר נחרשה אשלא ישאירולפיכך אם אפילו יגלהו קבר שם יש ם
בדיקה. בלי פירשאמה והר"ש שם. בפירושו (רבינו השקאה לצרכי ופרדסים לגנות הנהר מן מים המובילה מלאכותית תעלה

גשמים). מי בו שנקוו אלה.מקום במקומות מתים קוברים ממקוםשאין העפר את "המוציא שנינו: שם ד במשנה
הכתוב מלשון תרומתו. - בדמעו שנחפר. העפר את אחר למקום המפנה לכהן שהכוונה רבינו שם ומפרש בדמעו" אוכל טומאה
שם. (רבינו תרומה זו "ודמעך" ביכורים, אלו "מלאתך" א ד, תמורה בגמרא ודרשו תאחר" לא ודמעך "מלאתך כח): כב, (שמות

הנבדק). במקום יעמוד שלא תנאי, מוסיף בחזקתוהוא מחזיקים אין שמצא לפני אבל טמא, משם שהוציא העפר שהרי
שהוציא. העפר את והמפקחטומאה ונהרג אדם על ונפל שנהרס בבניין שהמדובר רבינו, ומפרש שם. המשנה של סיפא

הטומאה. מקום על עומד שהוא ואפשר המת מונח מקום באיזה יודע אינו השטח) את ומגלה האבנים את מפני(הנוטל
כלל. טומאה הוחזקה שלא הבדיקה עפר במוציא כן שאין מה טומאה שםשהוחזקה אם יודע "ולא כתב: למשנה בפירושו

בתרומה. אסור מת ספק חי בספק שאפילו אומר, שם הר"ש וגם בו.מת". נמצאת שטומאה לנו שלאידוע הוברר,
יפה. הטומאה.בדק את נטלו שעורבים החיות.תולים אכלוהו שמא הספק מפני לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי

.דם או מים מלאה שלפוחית אלא המטמא, מטמאדבר שאינו דבר הפילה שמא להיתר, ספיקות שני כאן שיש משום
וברדלס. חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא דבר לומר תימצא מספק".ואם "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה

בפירוש רבינו כתב הראשון בדין שהרי י"א, בהלכה למעלה האמורים נפל לדיני נוגע אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי
ספיקא". "ספק שהוא מפני מדבריהם, אפילו טהור השני ובדין וודאי מידי מוציא ספק שאין מפני והטעם, תורה", דין "טמא



פג               
  

לבתּולה עבּודה22אֹו ׁשאינּה ׁשּנראית הּקרקע והיא העמיק23, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וצרי ּכבּתחּלה, זֹו הרי - חרּׂש ּומצא אּמה מאה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאפּלּו
ּכבתּולה. זֹו הרי - למים הּגיע לבתּולה. ׁשּיּגיע עד ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָלהעמיק

,סֹופן עד העּׂשרים מּתחּלת אחד ּתלם לחּפר צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאינֹו
אּמה על אּמה וחֹופר אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר ְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּפחֹות לקבר קבר ּבין ׁשאין סֹופן; עד וכן אּמה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּומּניח

.24מאּמה ֵַָ
לׁשלּולית אֹו לנהר העּׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק 25היה ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

יפסיק - הרּבים לדר נפסקה26אֹו ׁשהרי לבּדק, צרי ואינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקברֹות. ְְַַָׁשכּונת

מצא27הּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשחפר ּבּמקֹום ּבתרּומה.28טמאה אֹוכל ׁשּימצא קדם אבל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ּבּגל ּבתרּומה29והמפּקח אֹוכל אינֹו וּדאי30- יֹודע ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָ
ׁשם מקֹומן.31ׁשהּמתים מּכיר ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

טמא מהן32ּגל אחד ּבדק טהֹורין: גּלין ּבׁשני ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ונמצאּו ׁשנים ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא - טהֹור ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ׁשלׁשּתן ּבדק טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הן - ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורים

טמאה ּבחזקת ּכּלן - טהֹור עד33ּומצא ׁשלׁשּתן ׁשּיבּדק עד ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
טהֹורין ׁשלׁשּתן ויהיּו לבתּולה אֹו לסלע .34ׁשּיּגיע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

דין טמא עליו הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ׁשּמטילין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבֹור
ספק אין ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה.

וּדאי מידי ואין35מֹוציא נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל . ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּפילה לא אֹו המטּמא דבר הּפילה אם הֹואיל36ידּוע , ְִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

טהֹור ספקֹו הרי - ׁשם מצּויין ּוברּדלס .37וחלּדה ְְְְְְֲִֵֵַָָָָֻ
הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ׁשהן38ּדבר ּבהן וכּיֹוצא ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּדבריהן ׁשל הן הרי - ספק הּתֹורה39מּׁשּום מן טמא ואין . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ו טמאת ׁשּנטמא מי ּביןאּלא הּספקֹות, ּכל אבל ּדאי; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

אין - וׁשּבתֹות ּבעריֹות ּבין אסּורֹות ּבמאכלֹות ּבין ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָֻּבטמאֹות
על ׁשחּיבין ּדבר כן, ּפי על [ואף סֹופרים, מּדברי אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהם
אֹותֹו העֹוּׂשה ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור ספקֹו - ּכרת ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָזדֹונֹו
ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתלּוי.] אׁשם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָחּיב

ְמקֹומֹות.

 
ׁשהרי קבר. ּבֹו ׁשּנחרׁש הּמקֹום זה הּפרס? ּבית ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאיזהּו

הּׂשדה, ּבכל ונתּפרסּו העפר ּבתֹו הּמת עצמֹות ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנתּדקּדקּו
חרׁש אפּלּו הּקבר. ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוגזרּו
ואפּלּו ּובאבנים, ּברֹובדין מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻעל
קבר על וחרׁש הֹואיל קֹומֹות, ׁשּתי רּום הארֹון ּגּבי על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה
הּפרס? ּבית נעּׂשה הּוא ּכּמה עד הּפרס. ּבית עֹוּׂשה זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּקבר. מּמקֹום אּמה מאה על אּמה ְִֵֵֶֶַַַַָָָָמאה
ּבית הּוא הרי סאין, ארּבעת ּבית ׁשהּוא המרּבע, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻּכל

ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפרס,
טהֹור. - הּזה הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם ,והֹול חֹורׁשֹו והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹהתחיל
אֹו ּבסלע ׁשהטיח אֹו הּמחרׁשה את נער אּמה מאה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיגמר
טהֹור, והּׁשאר ּבלבד, הּפרס ּבית עֹוּׂשה הּוא ׁשם עד - ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדר
חמּׁשים ּכמֹו חרׁש המחרׁשה. ּבמׁשֹו אליו הּגיע לא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד וחרׁש וחזר יתר אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאּמה
אּמה מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול חֹורׁש היה ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהּפרס.
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר עצמֹות ׁשאין טהֹור, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולחּוץ

ׁשהן ׁשּיּודע עד אדם, ׁשל ׁשהן המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
עד ּבהמה, ׁשל ׁשהן המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל
אֹו אדם, עצמֹות מלא חריץ ׁשם היה אדם. ׁשל ׁשהן ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּיּודע
אּלּו עצמֹות וחרׁש קרקע, ּגּבי על צבּורֹות אדם עצמֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשהיּו
קבר ּבּה] ׁשּנמצא [אֹו ּבּה ׁשאבד ּׂשדה ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעם
על אּלא טמאה גזרּו ׁשּלא הּפרס; ּבית עֹוּׂשה אינֹו זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
- ּבּׂשדה הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. קבר ּבּה ׁשּנחרׁש ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּׂשדה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו ׁשּכל הּפרס; ּבית עֹוּׂשה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

הּמצּוי. דבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש ּבקבר אּלא גזרּו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּבית עֹוּׂשה אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבּׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש

אֹו ׁשּתף אפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּפרס,
קבר חרׁש הּפרס. ּבית עֹוּׂשה אינֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאריס
וׁשל הּפרס, ּבית עֹוּׂשה ׁשּלֹו - ּכאחד חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבּׂשדה

הּפרס. ּבית עֹוּׂשה אינֹו ְֲֵֵֵֶַָחברֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."בתולה" נקרא הטבעי במצבו הנמצא מעולם.דבר נחרשה אשלא ישאירולפיכך אם אפילו יגלהו קבר שם יש ם
בדיקה. בלי פירשאמה והר"ש שם. בפירושו (רבינו השקאה לצרכי ופרדסים לגנות הנהר מן מים המובילה מלאכותית תעלה

גשמים). מי בו שנקוו אלה.מקום במקומות מתים קוברים ממקוםשאין העפר את "המוציא שנינו: שם ד במשנה
הכתוב מלשון תרומתו. - בדמעו שנחפר. העפר את אחר למקום המפנה לכהן שהכוונה רבינו שם ומפרש בדמעו" אוכל טומאה
שם. (רבינו תרומה זו "ודמעך" ביכורים, אלו "מלאתך" א ד, תמורה בגמרא ודרשו תאחר" לא ודמעך "מלאתך כח): כב, (שמות

הנבדק). במקום יעמוד שלא תנאי, מוסיף בחזקתוהוא מחזיקים אין שמצא לפני אבל טמא, משם שהוציא העפר שהרי
שהוציא. העפר את והמפקחטומאה ונהרג אדם על ונפל שנהרס בבניין שהמדובר רבינו, ומפרש שם. המשנה של סיפא

הטומאה. מקום על עומד שהוא ואפשר המת מונח מקום באיזה יודע אינו השטח) את ומגלה האבנים את מפני(הנוטל
כלל. טומאה הוחזקה שלא הבדיקה עפר במוציא כן שאין מה טומאה שםשהוחזקה אם יודע "ולא כתב: למשנה בפירושו

בתרומה. אסור מת ספק חי בספק שאפילו אומר, שם הר"ש וגם בו.מת". נמצאת שטומאה לנו שלאידוע הוברר,
יפה. הטומאה.בדק את נטלו שעורבים החיות.תולים אכלוהו שמא הספק מפני לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי

.דם או מים מלאה שלפוחית אלא המטמא, מטמאדבר שאינו דבר הפילה שמא להיתר, ספיקות שני כאן שיש משום
וברדלס. חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא דבר לומר תימצא מספק".ואם "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה

בפירוש רבינו כתב הראשון בדין שהרי י"א, בהלכה למעלה האמורים נפל לדיני נוגע אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי
ספיקא". "ספק שהוא מפני מדבריהם, אפילו טהור השני ובדין וודאי מידי מוציא ספק שאין מפני והטעם, תורה", דין "טמא



פד              
  

ּבית עֹוּׂשה אינֹו - ּבּׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ּכֹוכבים ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעֹובד
ּכֹוכבים. לעֹובדי ּפרס ּבית ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַָָָהּפרס,

וׁשטפּו למּטה, טהֹורה וּׂשדה למעלה ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּׂשדה
אדּמה היתה אפּלּו לּטהֹורה, הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻגׁשמים
ּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; - והאּדימה לבנה אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָוהלּבינה
ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא טמאה גזרּו ולא ּפרס, ּבית ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֻעֹוּׂשה

ׁשהּׁשרׁשים לפי נטע, ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית
הּפר ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה טהֹור,יֹורדים ס ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ּבתֹוכּה זֹורעין אין אבל הּׂשדה. ּפני על נפרס הּקבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר - ועקר זרע ואם הּנקצר. זרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּבׁשלׁש הּקטנּיֹות ואת ּכברֹות, ּבׁשּתי הּתבּואה את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוכֹובר
ואת הּקׁש את וּׂשֹורף ּכּׂשעֹורה. עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכברֹות,
ּתּתיר ואם ּכּׂשעֹורה, עצם ּבהן יהיה ׁשּמא ּגזרה ׁשם. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהעצה
הּטמאה. את מרּגיל ונמצא ּומֹוכרֹו, מֹוציאֹו - ּבהניה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻלֹו

ּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּׂשדה
ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ּכֹורין, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָארּבעה
מּקפת טהֹורה ּׂשדה ואפּלּו הּפרס, ּבית נעּׂשה ולא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנחרׁש

ּבחזקתּה. היא הרי - רּוחֹותיה מארּבע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאֹותּה
אילן ּבּה יׁש אם ּטיבּה: מה יֹודע ואין מצּינת ּׂשדה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא

ׁשאבד ּבידּוע - אילן ּבּה אין ּבתֹוכּה; קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע -ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבתֹוכּה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָקבר
ׁשּמּתר ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין חכם; ּתלמיד ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאֹו

ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע
מתנדנדין ׁשאין אבנים ּגּבי על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהמהּל

והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם רגלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתחת
אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי על ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרֹוכב
על אף ,הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על הל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאם
העפר על ׁשהל ּכמי טמא זה הרי - נתנדנד ולא ׁשּנׁשמר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
ׁשּתהיינה עד רע ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הל אם וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעצמֹו.
נֹוּׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארכּבֹותיו
ּבׁשעת ּגללים ׁשּתטיל עד רע ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

ּברגליו. הל ּוכאּלּו טמא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָרכיבה
ּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר

ׁשהּוא העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחכמים.
ּכברה לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה ּפני ּכל מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול
הּנמצא ּכּׂשעֹורה עצם ּכל ּומֹוציא ּוממחה דּקין, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנקביה
עפר טפחים ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָׁשם,
הרי - טפחים ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמּמקֹום
חציֹו על ונתן טפחים ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
טפח ּפניו מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאחר
לא - אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליה ונתן ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומחצה
מּלמּטה עּזּוק ּבׁשעת ּובדק עּזקֹו אם וכן ּכלּום. ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָעּׂשה
מתנדנדין ׁשאינן ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עּׂשה לא - ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּומלמעלה

טהֹור. זה הרי - אדם ֲִֵֵֶָָָמהּלּו

  
ּכבית ּבלבד ּגּוׁשּה על גזרּו ּבּתחּלה - העּמים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָארץ

נֹוּׂשא אֹו נֹוגע אֹו ּבּה המהּל אּלא מטּמאים היּו ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּפרס,

נגע ׁשּלא ּפי על ואף ׁשּיטּמא אוירּה על וגזרּו חזרּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמעפרּה.
העּמים ארץ לאויר ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נּׂשא, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻולא
ּוׁשאר העּמים, לארץ אוירֹו ׁשהכניס חרּׂש ּכלי וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנטמא.

נטמאּו. - העּמים ארץ לאויר רּבם ׁשהכניס ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻּכלים
,עפרּה ּכטמאת אֹותּה עּׂשּו לא העּמים ארץ אויר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻטמאת

ּתרּומֹות ּׂשֹורפין עפרּה טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא
וצרי ׁשבעה טמאת טמא - ּבגּוׁשּה והּמתטּמא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻוקדׁשים,

ּבאו הּנטמא אבל ּוׁשביעי; ׁשליׁשי צריהּזיה אין - ירּה ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּתרּומה וכן ׁשמׁש, והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּזיה
ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָֹֹוקדׁשים

ְִּׂשֹורפין.
,ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָעפר

ּכפּקה והּוא הּמרצּופין, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּבא לארץ חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. ׁשל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָגדֹולה
ואם מטּמא, - הּמרצּופין ּכחֹותם אחד ּבמקֹום יׁש אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבירק:
מעּׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא גזרּו ׁשּלא מצטרף; אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלאו
והיּו ּגדֹולים, ּכהנים לבני לארץ מחּוצה ּבאֹות אּגרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשהיּו
טמאה, מּׁשּום להן חׁשּו ולא חֹותמֹות, ּוכסאתים ּכסאה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֻּבהן

הּמרצּופין. ּכחֹותם מהן ּבחֹותם היה ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹלפי
עד לארץ: מחּוצה חרּׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא

- מּׁשהּסקּו העּמים; ארץ מּׁשּום טמאים - הּסקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֻֻׁשּלא
ׁשאינֹו העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרס ּכלי מּׁשּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם ְְְְִֵֵֵֶַַָָמטּמא
טמאת טמא - ּובסלעים ּבהרים העּמים ּבארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהמהּל

נֹוגע מּׁשּום טהֹור - ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשבעה;
העּמים לארץ הּנכנס אוירּה. מּׁשּום וטמא העּמים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
זרּוק ׁשאהל טמא; - ּבאויר הּפֹורחין ּומגּדל ּתבה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשּדה

אהל. קרּוי ֵֶָֹאינֹו
לא טהֹור. ואוירּה לארץ, ּכחּוצה טמא עפרּה - ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָֹסּוריא

יּׂשראל לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ אוירּה. על ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָגזרּו
ולא העּמים ארץ לא ּביניהן מפסיק היה ולא ּבּׂשפה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּׂשפה
לּה להּכנס יכֹול זה הרי - הּפרס ּבית ולא הּקברֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבית
וכן ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבטהרה
טמא מקֹום ּביניהן ואין יּׂשראל לארץ הּסמּוכה העּמים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָארץ

ּוטהֹורה. נבּדקת זֹו הרי -ְְֲִֵֶֶָ
זה הרי - יּׂשראל ּבארץ ּכֹוכבים עֹובדי ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ּכארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמטּמא
ּכֹוכבים העֹובדי מדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּותרּומה

ויהיה ּבּמקֹום יׁשהּו וכּמה ּׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ
נפל ותּפיל אּׁשה ׁשּתתעּבר ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרי
ארּבעים ׁשהה אם אּׁשה, עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּמטּמא.
ׁשּתהיה מדֹור מּׁשּום ּגזרה ׁשּיּבדק. עד טמא מדֹורֹו - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיֹום
ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו אּׁשה אֹו וסריס עבד אפּלּו אּׁשה. ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבֹו

ּכֹוכבים. העֹובדי מדֹור עֹוּׂשה אחד ְְְִֵֶֶָָָויֹום
אּׁשה אֹו (מּיּׂשראל) עבד ּבֹו ׁשהיה ּכֹוכבים עֹובדי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמדֹור

אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין ּתׁשע ּבן קטן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
ואת העמּקים הּביבין את ּבֹודקין? הן מה ואת ּבדיקה. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻצרי
להֹולי יכֹולין והחלּדה ׁשהחזיר מקֹום וכל הּסרּוחין. ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֻהּמים
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אֹותם ּגֹוררין ׁשהן מּפני ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׁשם
עד ּבטמאתֹו הּוא הרי - ׁשחרב ּכֹוכבים העֹובדי מדֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻמּׁשם.

ִֵֶָׁשּיּבדק.
לפי ּכֹוכבים, עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבהן אין - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהאצטונּיֹות

ועּׂשרה הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין גלּויה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיא
ּכֹו עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבהם אין ׁשאיןמקֹומֹות לפי כבים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

העּׂשרה הן ואּלּו טמאה. עליהן גזרּו לא קבּועה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָֹֻּדירתן
והּברּגנין, והּצריפין, והּסּכֹות, הערבּיים, אהלי ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַָָָֻֻמקֹומֹות:
הּקיץ, ּבּתי והן ּדפנֹות, לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּתקרה
ּבֹו ׁשעֹוּׂשין ּומקֹום והּמרחץ, חצר, ׁשל ואוירּה ׁשער, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובית

הלגיֹונֹות. ּומקֹום הּמלחמה, ּוכלי ְְְְִִִִֵַַַָָהחּצים
אם אּלא ּכֹוכבים, עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְְֲִִִֵֵֶַָָָהחנּות

העֹובדי מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. דר היה ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָּכן
ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ּבית הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכֹוכבים
לארץ. ּבחּוצה הּפרס ּבית ולא ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹמדֹור

,וחברֹותיה סיסית ּכגֹון יּׂשראל, ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻעירֹות
ּומן הּמעּׂשרֹות מן ׁשּפטּורֹות ּפי על אף וחברֹותיה], ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָ[אׁשקלֹון
ׁשל ּדרכים וחזקת העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשביעית
העּמים. ּבארץ מבלעֹות ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעֹולי

ה'תשע"א כסלו א' שני יום

  
מרּבע טפח על טפח1טפח רּום הּטמאה2על את מביא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻ

טפח אּלא אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה. ּדין הּטמאה ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוחֹוצץ
ּכ ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח ּברּום טפח הּמתעל מן זית ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

לאויר וצּנֹורֹות3מּנח מחטין ּכגֹון ּכלים, ּבהן,4ּובצּדֹו וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻ
טפח ּבֹו ׁשּיׁש אהל עליהן האהיל אם ּבּטמאה, נֹוגעים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻואינן
את מביא זה הרי - טפח הארץ מעל גבֹוּה והיה טפח ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל
זה אהל ּגּבי על אחרים ּכלים היּו ּוטמאין. לּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּטמאה
ׁשהאהל מּפני טהֹורין, הן הרי - טפח על טפח ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּיׁש
ׁשהאהל ׁשּכׁשם למדּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻחֹוצץ
ּבין וחֹוצץ לֹו, ׁשחּוצה ּכל מּציל ׁשּתחּתיו, ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹמטּמא
על הּטמאה היתה אם וכן ּגּביו. ׁשעל ּכלים ּובין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּטמאה
ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל טהֹורין; הּכלים - ּתחּתיו וכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגּביו
על מּטפח ּפחֹות אֹו טפח, מרּום ּפחֹות האהל היה ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּטמאה.
ׁשּבצד הּכלים - טפחים ּכּמה גבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָטפח

טהֹורים ׁשּכנגד5הּטמאה ּכל - זה מאהל ׁשּלמעלה וכלים ; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
אהל ׁשם ואין הּטמאה על ׁשהאהילּו מּפני טמא, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה
זה אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן הּטמאה. ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻלחץ
האהילה ׁשהרי טמא, הּטמאה ׁשּכנגד ּכל - ּתחּתיו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוכלים
מרּום ּפחֹות ׁשּכל הּטמאה. ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעליהן

חׁשּוב הּוא ּכנגיעה רצּוצה6טפח טמאה ׁשּתחּתיו וטמאה , ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻ
האהל היה ּכׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיא,
על אהל ׁשּנעּׂשּו ּכלים אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאדם
האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין אהל עצמן הן ׁשהיּו ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּטמאה,

עּקר ּכל טמאה מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אּלּו7אפּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ
ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻמביאין
ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם ּבני ארּבעה ּגּבי על מּנח ׁשהיה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻלּוח
למינן ׁשאין מּכלים ּבהן וכּיֹוצא אבנים ּכלי אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכלים,
ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻטמאה,
ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ׁשּגבֹוהין קנים ארּבעה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻאֹו

טמאים הּכלים ּכנגד8- ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
טמא - וכלים9יםהּטמאה לּוח ּגּבי על טמאה היתה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻ

היה הּלּוח אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל - ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּתחּתיו
וחּיה ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים ארּבע ּגּבי על והיתה10מּנח , ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻ

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
,טהֹורין ׁשּתחּתיו הּכלים ּכל הרי - ּגּביו על טמאה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיתה

אבנים ּוכלי גללים ּוכלי הּטמאה. ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּפני
ּבמּדה הּבאים אדמה ואינם11ּוכלי ּכאהלים הם הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

הּטמאה ּבפני חֹוצצים ּולפיכ .12ּככלים, ְְְְְִִִִֵֵַָָֻ
חדׁש13נסר ּתּנּור ּפי על נתּון מּכל14ׁשהּוא ועֹודף ְִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשעל15צדדיו ּכלים - הּנסר ּתחת טמאה היתה טפח: ּבפֹותח ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
טהֹורים, ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על טמאה טהֹורין, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּגּביו

זה לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור יׁשן16מּפני היה ואם .17 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
טמא הּכל -18. ֵַָֹ

,יׁשנים אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר
זה19ועֹודף לתּנּור והיתה20מחּוצה זה, לתּנּור ּומחּוצה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

אבל טמא; ּבלבד ּביניהן - הּתּנּורים ׁשני ּבין ּתחּתיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻטמאה
טהֹורים, - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ׁשּתי ׁשּתחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכלים

אהלים ּכׁשני הן נתּון21ׁשהרי ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
אבל טפח ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא יׁשן, אפּלּו ּתּנּור, ּפי ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד וטמאה הּצדדין, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

את ומשלים מטפח יותר הוא שהשני פי על אף מטפח פחות הוא אחד מצד ואם ברוחב וטפח באורך טפח שיהיה צריך כלומר,
אוהל. אינו הטומאה.החסר, גבי על פנוי קבור.אוויר רבינולא נותן קטן בשטח שהמדובר מפני עקומים. דקים ווים

זעירים. כלים של המת.דוגמאות באוהל היו לא וגם בה נגעו לא ואיןשהרי התחתון בשטח העליון השטח נוגע כאילו
כלל. אדמה.אוהל וכלי גללים כלי אבנים, ועליהם.כלי המת על האהיל הלוח כישהרי הלוח, תחת היו כאילו

חוצץ. אינו וכלים אדם על מונח למקום.חיות.הלוח ממקום מיטלטלים ואינם עץגדולים לכלי הדין והוא
במידה. כליקרש.הבאים תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול. סיר בתבנית מטיט עשויים שלהם תנורים

סביב.כלל. סביב לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא חוצץ.הקרש הקרש ולפיכך חציצה כבר.לעניין שהוסק
נידון צדדיו מכל הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה למעלה כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין

האוהל. של כעמוד והוא מעמידו שהתנור מפני חוצץ אינו והנסר אחד הצדדים.טפח.כאוהל מן לא אבל בקצוות,
.מחוברים האוהלים.שאינם בין מפסיק שהתנור מפני



פה               
  

אֹותם ּגֹוררין ׁשהן מּפני ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׁשם
עד ּבטמאתֹו הּוא הרי - ׁשחרב ּכֹוכבים העֹובדי מדֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻמּׁשם.

ִֵֶָׁשּיּבדק.
לפי ּכֹוכבים, עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבהן אין - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהאצטונּיֹות

ועּׂשרה הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין גלּויה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיא
ּכֹו עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבהם אין ׁשאיןמקֹומֹות לפי כבים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

העּׂשרה הן ואּלּו טמאה. עליהן גזרּו לא קבּועה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָֹֻּדירתן
והּברּגנין, והּצריפין, והּסּכֹות, הערבּיים, אהלי ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַָָָֻֻמקֹומֹות:
הּקיץ, ּבּתי והן ּדפנֹות, לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּתקרה
ּבֹו ׁשעֹוּׂשין ּומקֹום והּמרחץ, חצר, ׁשל ואוירּה ׁשער, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובית

הלגיֹונֹות. ּומקֹום הּמלחמה, ּוכלי ְְְְִִִִֵַַַָָהחּצים
אם אּלא ּכֹוכבים, עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְְֲִִִֵֵֶַָָָהחנּות

העֹובדי מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. דר היה ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָּכן
ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ּבית הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכֹוכבים
לארץ. ּבחּוצה הּפרס ּבית ולא ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹמדֹור

,וחברֹותיה סיסית ּכגֹון יּׂשראל, ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻעירֹות
ּומן הּמעּׂשרֹות מן ׁשּפטּורֹות ּפי על אף וחברֹותיה], ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָ[אׁשקלֹון
ׁשל ּדרכים וחזקת העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשביעית
העּמים. ּבארץ מבלעֹות ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעֹולי

ה'תשע"א כסלו א' שני יום

  
מרּבע טפח על טפח1טפח רּום הּטמאה2על את מביא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻ

טפח אּלא אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה. ּדין הּטמאה ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוחֹוצץ
ּכ ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח ּברּום טפח הּמתעל מן זית ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

לאויר וצּנֹורֹות3מּנח מחטין ּכגֹון ּכלים, ּבהן,4ּובצּדֹו וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻ
טפח ּבֹו ׁשּיׁש אהל עליהן האהיל אם ּבּטמאה, נֹוגעים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻואינן
את מביא זה הרי - טפח הארץ מעל גבֹוּה והיה טפח ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל
זה אהל ּגּבי על אחרים ּכלים היּו ּוטמאין. לּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּטמאה
ׁשהאהל מּפני טהֹורין, הן הרי - טפח על טפח ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּיׁש
ׁשהאהל ׁשּכׁשם למדּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻחֹוצץ
ּבין וחֹוצץ לֹו, ׁשחּוצה ּכל מּציל ׁשּתחּתיו, ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹמטּמא
על הּטמאה היתה אם וכן ּגּביו. ׁשעל ּכלים ּובין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּטמאה
ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל טהֹורין; הּכלים - ּתחּתיו וכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגּביו
על מּטפח ּפחֹות אֹו טפח, מרּום ּפחֹות האהל היה ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּטמאה.
ׁשּבצד הּכלים - טפחים ּכּמה גבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָטפח

טהֹורים ׁשּכנגד5הּטמאה ּכל - זה מאהל ׁשּלמעלה וכלים ; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
אהל ׁשם ואין הּטמאה על ׁשהאהילּו מּפני טמא, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה
זה אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן הּטמאה. ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻלחץ
האהילה ׁשהרי טמא, הּטמאה ׁשּכנגד ּכל - ּתחּתיו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוכלים
מרּום ּפחֹות ׁשּכל הּטמאה. ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעליהן

חׁשּוב הּוא ּכנגיעה רצּוצה6טפח טמאה ׁשּתחּתיו וטמאה , ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻ
האהל היה ּכׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיא,
על אהל ׁשּנעּׂשּו ּכלים אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאדם
האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין אהל עצמן הן ׁשהיּו ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּטמאה,

עּקר ּכל טמאה מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אּלּו7אפּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ
ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻמביאין
ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם ּבני ארּבעה ּגּבי על מּנח ׁשהיה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻלּוח
למינן ׁשאין מּכלים ּבהן וכּיֹוצא אבנים ּכלי אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכלים,
ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻטמאה,
ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ׁשּגבֹוהין קנים ארּבעה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻאֹו

טמאים הּכלים ּכנגד8- ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
טמא - וכלים9יםהּטמאה לּוח ּגּבי על טמאה היתה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻ

היה הּלּוח אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל - ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּתחּתיו
וחּיה ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים ארּבע ּגּבי על והיתה10מּנח , ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻ

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
,טהֹורין ׁשּתחּתיו הּכלים ּכל הרי - ּגּביו על טמאה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיתה

אבנים ּוכלי גללים ּוכלי הּטמאה. ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּפני
ּבמּדה הּבאים אדמה ואינם11ּוכלי ּכאהלים הם הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

הּטמאה ּבפני חֹוצצים ּולפיכ .12ּככלים, ְְְְְִִִִֵֵַָָֻ
חדׁש13נסר ּתּנּור ּפי על נתּון מּכל14ׁשהּוא ועֹודף ְִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשעל15צדדיו ּכלים - הּנסר ּתחת טמאה היתה טפח: ּבפֹותח ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
טהֹורים, ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על טמאה טהֹורין, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּגּביו

זה לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור יׁשן16מּפני היה ואם .17 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
טמא הּכל -18. ֵַָֹ

,יׁשנים אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר
זה19ועֹודף לתּנּור והיתה20מחּוצה זה, לתּנּור ּומחּוצה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

אבל טמא; ּבלבד ּביניהן - הּתּנּורים ׁשני ּבין ּתחּתיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻטמאה
טהֹורים, - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ׁשּתי ׁשּתחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכלים

אהלים ּכׁשני הן נתּון21ׁשהרי ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
אבל טפח ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא יׁשן, אפּלּו ּתּנּור, ּפי ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד וטמאה הּצדדין, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

את ומשלים מטפח יותר הוא שהשני פי על אף מטפח פחות הוא אחד מצד ואם ברוחב וטפח באורך טפח שיהיה צריך כלומר,
אוהל. אינו הטומאה.החסר, גבי על פנוי קבור.אוויר רבינולא נותן קטן בשטח שהמדובר מפני עקומים. דקים ווים

זעירים. כלים של המת.דוגמאות באוהל היו לא וגם בה נגעו לא ואיןשהרי התחתון בשטח העליון השטח נוגע כאילו
כלל. אדמה.אוהל וכלי גללים כלי אבנים, ועליהם.כלי המת על האהיל הלוח כישהרי הלוח, תחת היו כאילו

חוצץ. אינו וכלים אדם על מונח למקום.חיות.הלוח ממקום מיטלטלים ואינם עץגדולים לכלי הדין והוא
במידה. כליקרש.הבאים תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול. סיר בתבנית מטיט עשויים שלהם תנורים

סביב.כלל. סביב לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא חוצץ.הקרש הקרש ולפיכך חציצה כבר.לעניין שהוסק
נידון צדדיו מכל הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה למעלה כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין

האוהל. של כעמוד והוא מעמידו שהתנור מפני חוצץ אינו והנסר אחד הצדדים.טפח.כאוהל מן לא אבל בקצוות,
.מחוברים האוהלים.שאינם בין מפסיק שהתנור מפני



פו              
  

והאהיל ּבֹו, וכּיֹוצא מרּדעת ּכגֹון ּכלי, ׁשּנּׂשא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָאדם
ּבהּקפֹו היה אם הּטמאה, על האחד הּכלי טפח,23צד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על -24אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
הּנֹוּׂשא את מטּמא זה מּדבריהם,25הרי טמאה לֹו ּומביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻ

טפח ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח ּבהּקפֹו ׁשּיׁש על ;26ׁשּגזרּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ולׁשאר ׁשּתחּתיו לכלים הּטמאה את מביא אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאבל
רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד הּטמאה ועל עליהן ׁשּיאהיל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאדם

ֶַטפח.
ּכקבר אינן - הּמת את ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ,27ארֹונֹות ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

- טפח ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש אם (אּלא) ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ[אבל]
ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור הארֹון ּגּבי על והעֹומד ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָחֹוצץ,
חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל טפח, חלל ּבהן יׁש ארֹונֹות ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשרב
המהּל וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על ּגזרּו - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטפח

ּבקבר אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון ּגּבי .28על ְְְֵֵֵֶֶַַַָָ
אם ּתחּתיה: והּטמאה לכתל מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה

טפח ּפֹותח ּבּה וכל29יׁש ּכּלּה, ּתחת הּטמאה את מביאה - ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
ּכּלּה ׁשאין ּפי על אף טמאים. ׁשּתחּתיה אדם אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּכלים

מּטפח ּפחּותה ּוקצתּה אהל30ׁשוה מקצת ׁשּקצתּה מּפני , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם ְְְִֵֵֶַַַַָָָֻהּוא.
ּבהּקפּה יהיה ּכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ויהיה31ּבֹוקעת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּובזמן טפחים, ׁשלׁשה - עגּלּה ׁשהיא ּבזמן טפח? ּפֹותח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּה
טפחים. ארּבעה - מרּבעת ְְְִִֶַַַָָָֻׁשהיא

צּדּה על מּטה ׁשהיא את33ּבאויר32סאה מביאה אינּה - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ּכּלּה ּתחת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה

העליֹון הּצד גבּה ׁשּיהיה ּכדי ּבקרּוב, טפח34ּומחצה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח על הּטפח ויהיה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומחצה,

טפח35טפח חצי הארץ מעל גבֹוהה היתה אם ,לפיכ .36 ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּטמאה את מביאה - ׁשלׁשה ּבהּקפּה עּמּוד37והיה וכן . ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מביא38עגל אינֹו - הארץ על ּומּנח לאויר מּטל ׁשהּוא ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ
וארּבעה עּׂשרים הּקף ּבֹו ׁשּיהיה עד ּדפנֹו ּתחת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה
טמאה - טפחים וארּבעה עּׂשרים ּבהּקפֹו אין ואם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻטפחים;
עּׂשרים ׁשהצריכּו זה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבֹוקעת
חכמים עליהן ׁשּסֹומכים העּקרין על - טפחים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוארּבעה
ּבֹו יׁש - ׁשלׁשה ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבחׁשּבֹון
טפח ּבאלכסֹונֹו יׁש - ּברּבּוע טפח על טפח וכל טפח, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹרחב
עּׂשרים העּמּוד ּבהּקף היה אם ,לפיכ חמׁשין. ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָּוׁשני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.הכלי זהשל כלל (אין טפחים" שלושה בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם: המקובל החשבון לכלל בהתאם
אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים המספרים את רק מוסר והוא וטעוןמדוייק ימים שבעה אוהל טומאת

השביעי. וביום השלישי ביום פרה מי ויטעוהזאת אוהל טומאת שטימאוהו יחשוב בלבד ערב טומאת שטימאוהו שהשומע
נשאוהו ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה. טומאת טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל ויאמרו

כלל. באוהל מטמא אינו מת שמא לחוש, ואין לגמרי טהורים האהילו דבראלא ככל ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,
הטומאה. על לקראתהמאהיל מתים של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר' אלעזר ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור

רבינו, למד ומזה דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו למתים להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי
התורה. מן המטמא כקבר אינם עץ של טפח.שארונות רחבה טפחהקורה בו שאין במקום הנמצאים הכלים וגם

טפח, בו שאין במקום הקורה תחת מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה את מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים.
אהלים. כשיפועי שזה הקורה.מפני עובי כל את החוגר חוט העגולאורך צידה על והניחה עגול מידה כלי היא הסאה

שוליה. על גלוי.ולא הקרקע.במקום פני מעל ביותר הגבוהה המרוחקהנקודה במקום הסאה את תחתוך אם
שהם וחצי טפחים ארבעה בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח החתך בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח
גבהה באמצע הסאה את תחתוך ואם אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול של רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה
עוד החתך נקודת את להגביה יש טפח לרום להגיע וכדי אצבעות, 3 הארץ מעל וגבהו אצבעות שש שרחבו עגול שטח תקבל
על טפח של מרובע לך ויצא (טפח), אצבעות ארבע בן רוחב ויישאר מכאן ואצבע מכאן אצבע הרוחב יצטמצם כך ומתוך אצבע

משנה). הכסף (עלֿפי טפח ברום מהקרקע.טפח טפח חצי ומרוחקת באוויר ביותר,תלוייה הרחב השטח זה במקרה
לך יוצא טפח חצי עוד לארץ וממנו הסאה של התחתון מדופנה טפח חצי גבוה טפח, על טפח טפח.שהוא ברום טפח על טפח

פיתחה]. בכיוון ולא שוליה בכיוון לא מתעגלת ואינה אורכה בכל שווה שהיקפה בסאה, המדובר האלה הדינים משנה[בשני
את ומביאה כאוהל היא הרי למעלה שנאמר השיעור בה וכשיש חלולה שהסאה הוא, לסאה עמוד בין ההבדל - ז. י"ב פרק שם
מונח העגול כשהעמוד אולם, א), הלכה למעלה (ראה רצוצה טומאה היא שתחתיו והטומאה אטום גוש הוא והעמוד הטומאה,
אפילו הטומאה את ומביא כאוהל דינו טפח ברום טפח על טפח זה במקום יש ואם עיגולו תחת פנוי מקום יש לארכו הארץ על
וארבעה עשרים הוא העמוד של היקפו שאם ומצאו, חכמים חשבו ז). הלכה למעלה (ראה טפח הקרקע מן גבוהים שאינם למקומות
שני בידך נקוט כיצד? מזה. פחות בהיקף כן שאין מה טפח, ברום טפח על טפח זה פנוי במקום לרבע אפשר ולמעלה טפחים
נותן שווהֿהצלעות המרובע שבצלע טפח כל ב. (בקוטרו); ברחבו שלושה פי הוא עיגול של שהיקפו שלמעלה, הכלל א. כללים:
וכאשר טפחים שמונה הוא העיגול רוחב טפחים 24 הוא ההיקף שאם מזה, ויוצא המרובע. של באלכסונו טפח חומשי ושני טפח
מכסים השמונה חומשים, 16 ועוד טפחים 8 זה מרובע של אלכסונו יהיה מבחוץ הזה העיגול פני על 8 על 8 של מרובע תצייר
אלכסונו. יהיה שהעודף קטן מרובע תצייר ועכשיו מכאן. ו-8 מכאן 8 הרוחב על עודפים החומשים עשרה ושש העיגול רוחב את
ונשאר חומשים 8 לך יש וכאן טפח חומשי שבעה של אלכסון נותן הטפח שהרי טפח, על מטפח יותר קצת בו יהיה זה קטן מרובע
שחשבונות מעט, "ויתר בכתבו: זו הלכה רבינו שסיים וזהו במרובע. חומש שלישי כשני שהוא באלכסון, אחד חומש של קטן עודף
גדול והאלכסון (3,1415) ברוחב שלושה מפי יותר בהיקף יש הדיוק. בתכלית אינם עצמם הכללים שני גם אגב, הם". בקירוב אלו

כך. כל מדוייקים הנדסיים חשבונות לחשב האדם על חכמים הטילו ולא חמישיות, משבע קימעא

              
  

טפח רּום על טפח ּדפנֹו ּכל ּתחת נמצא - טפחים ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָוארּבעה
הן. ּבקרּוב אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָֻמרּבע

  
,ׁשּבארנּו ּכמֹו אהל, קרּוי טפח ּברּום טפח על טפח ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשעּׂשאהּו ּבין הּטמאה. את ּומביא הּטמאה ּבפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוחֹוצץ
- אדם ּבידי ׁשּלא היה אפּלּו מאליו, ׁשּנעּׂשה ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהאהיל
אֹו מים ׁשחררּוהּו חֹור אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו מלחת, ׁשאכלּתּו אֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָׁשרצים
וחֹוצץ. ּומביא אהל זה הרי - טפח חלל ּבהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹונעּׂשה

אבל ּובריא; חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
הּטמאה ּבפני חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו רעּוע ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻאהל
ואינֹו הּטמאה את מביא סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמן
והן הארץ, על הּסֹוככים האילנֹות ּׂשריגי ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָחֹוצץ.
על הּסֹוככֹות הּגדר מן הּיֹוצאֹות ואבנים סככֹות, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָהּנקראים
מעזיבה לקּבל יכֹולין אם ּפרעֹות: הּנקראין והן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהארץ,
הּתֹורה; מן וחֹוצצין מביאין אּלּו הרי - עֹומדים והן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָּבינֹונית
- נֹופלים הן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ראּויין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם מביאין אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהרי

ּכלי וכן ּבמּדה. הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: מביאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָאּלּו
ּכלי ּופׁשּוטי ּבמּדה. הּבאין אדמה ּכלי גללים ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָאבנים
אהלים. עּׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ּומּפץ וסדין ויריעה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעֹור

ׁשּיהיהּו והּוא טהֹורֹות. ּבין טמאֹות ּבין חּיֹות, אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַבהמֹות
ׁשּׁשכן. והעֹוף ּדבּוקֹות. ּכּלן והיּו זֹו רגלי ּבין זֹו ְְְְֵֵֶַַָָָָֹֻראׁש
ואכלין הּׁשמׁש. מן להּצילֹו לקטן מקֹום ּבׁשּבלים ְְְְֳֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהחֹוטט
ּבימֹות הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי מכׁשרין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאינן
ואּלּו וחֹוצצין. ּומביאין ּכאילנֹות הן הרי - והּגׁשמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָהחּמה
וכן יונית. ּודלעת חמֹור וירקֹות והּקיסֹוס הארּוס ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָהן:
והּׁשקיפין והּׁשֹובכֹות והּגזּורֹות והּזיזין והּפרעֹות ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָהּסככֹות
וחֹוצצין. מביאין אּלּו ּכל והּׁשננין. והּנחירים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָוהּסלעים

ּבאין ׁשאינן עץ ּוכלי האדם. חֹוצצין: ולא מביאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹואּלּו
עֹור ּכלי ּופׁשּוטי ּומתטּמאין. הּכלים ּככל ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבמּדה.
אּלא אהלים, עּׂשּויין ׁשאין ּומחצלת ּומּפץ וסדין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹויריעה
ּובהמה ּכתלים. ׁשם ואין ׁשּפּוע להן ואין ּבלבד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָמתּוחין
אינֹו טמא ׁשּדבר מכׁשרין. אֹו טמאין ואכלין ׁשּמתּו, ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻוחּיה
אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ּבכלל היא ׁשהרי יד, ׁשל ורחים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחֹוצץ.

חֹוצצין. ואינן ְְְִִִֵָמביאין
המחּברין והירקֹות הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין לא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹֻואּלּו

והּׁשלג הּברד וכּפת ׁשּמנינּו. ירקֹות הארּבע מן חּוץ ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלּקרקע,
והּקֹופץ למקֹום, מּמקֹום והּדֹולג והּמלח. והּגליד ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוהּכפֹור
ּוספינה הּמּנפנפת, וטּלית הּפֹורח, והעֹוף למקֹום. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמקֹום
חֹוצצין. ולא מביאין לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשהיא

הּמתקּים. אהל אינֹו - ׁשהאהילּו ּפי על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשאף
ּכנף ּכבׁש להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָקׁשר

הּטמאה. את מביאה זֹו הרי - ּבאבן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻהּטּלית
- האחד צּדֹו ּתחת וטמאה הּמים ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻנסר

ּבארנּו, ּכבר ׁשהרי טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי
הּטמאה. מביאה אינּה הּׁשטה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשהּספינה

,מּטה וחבילי ּפרּוסה, מּסכת מביאין: ולא חֹוצצין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאּלּו
ׁשאם חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. והּסריגֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַוהּמׁשּפלֹות,
אחד והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים ׁשני ּבין חּלֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיה
אויר ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּוסתמֹו, זה ּבחּלֹון מתּוח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאּלּו
ׁשּלא והּוא ׁשני. לבית טמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֻ
חבל ּבין אֹו הּמׁשּפלֹות ּבעיני אֹו אּלּו ּבסריגֹות ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָיהיה
ּבֹו ּתּכנס - טפח ּפֹותח ׁשם היה ׁשאם טפח; ּפֹותח ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלחבל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶַָָֻהּטמאה,

  
מּטפח ּבפחֹות מּמּנּו יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאין

ּבית ׁשּבין אֹו לבית ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַעל
טמאה והיתה מרּבע טפח על טפח ּבֹו יׁש אם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻלעלּיה:
- טפח ּפֹותח ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבאחד
ּבּמה הּׁשני. לאהל נכנסת ולא מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאין
אבל לתׁשמיׁש; האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָּדברים
- האֹור מּמּנּו ׁשּיּכנס ּכדי לאֹורה האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחּלֹון
טמאה היתה ּכיצד? מּמּנּו. יֹוצאה והּטמאה ּכפּונדיֹון, ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻׁשעּורֹו
ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור ׁשל זה לחּלֹון ונסמ אדם ּובא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּבית,
ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ּבצד אהל עליו ׁשהאהיל אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּכלי
עליו ׁשאין הּוא לאֹורה העּׂשּוי וחּלֹון לֹו. יֹוצאה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּטמאה

לּׁשמׁש. הּוא גלּוי אּלא ְִֶֶֶַָָָּתקרה,
אֹו מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון אדם, ּבידי ׁשּלא הּנעּׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

ונּטל ּפקּוק חּלֹון ׁשהיה אֹו מלחת, ׁשאכלּתּו אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָׁשרצים
אגרֹוף, מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹהּפקק,
לתׁשמיׁש; עליו חׁשב ׁשּלא והּוא אדם. ׁשל ּגדֹול ּכראׁש ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹוהּוא
חׁשב טפח. ּבפֹותח ׁשעּורֹו - לתׁשמיׁש עליו חׁשב אם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאבל
ּכמעּׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה ּבפּונדיֹון. ׁשעּורֹו - למאֹור ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָעליו

ׁשּלא מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור
ונׁשאר ׁשּבת, לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו ׁשּקראֹו אֹו טיט לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
הּגּודל רחב על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם מעט: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּכסתּום. הּוא הרי - מּכאן ּפחֹות הּטמאה; את מביא -ְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

:ּבּה וכּיֹוצא ּׂשבכה ּבּה והיה לאֹורה העּׂשּוי ּגדֹול ְְְְֵֶַַָָָָָָָָָחּלֹון
הּטמאה את מביא - ּכפּונדיֹון מּמּנה אחד ּבמקֹום ׁשם יׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאם
ּבאחד ואין דּקים הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומֹוציא
לתׁשמיׁש העּׂשּויה חּלֹון וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָמהן
טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם ּורפפֹות: סבכֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּובּה
ּכסתּומה. היא הרי - לאו ואם ּומֹוציא, מביא - ְְְֲִִִִִֵֵָָָֻמרּבע

ׁשאינּה מּפני ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה - לאויר גלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָחּלֹון
ונעּׂשית לּה חּוצה ּבית ּבנה ׁשאמרנּו. ּכמֹו לאֹורה, אּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשּויה
ּבפֹותח ׁשעּורּה - ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה ּתחת זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָחּלֹון
ׁשּתחת הּתחּתֹון - החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָטפח.
הּתקרה מן ׁשּלמעלה והעליֹון טפח, ּבפֹותח ׁשעּורֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתקרה

לאויר. גלּוי ׁשהּוא מּפני ּכפּונדיֹון, ְְְְֲִִִֵֶָָׁשעּורֹו
ּפתּוח מקֹום החרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהחֹור

להּדקּה גמר ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמלמעלה
ּופתחֹו הּדלת ׁשּסגר אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָונׁשאר
יֹוצאה הּטמאה - ּכאגרֹוף הּפֹותח היה אם אּלּו: ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהרּוח,
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פז               
  

טפח רּום על טפח ּדפנֹו ּכל ּתחת נמצא - טפחים ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָוארּבעה
הן. ּבקרּוב אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָֻמרּבע

  
,ׁשּבארנּו ּכמֹו אהל, קרּוי טפח ּברּום טפח על טפח ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשעּׂשאהּו ּבין הּטמאה. את ּומביא הּטמאה ּבפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוחֹוצץ
- אדם ּבידי ׁשּלא היה אפּלּו מאליו, ׁשּנעּׂשה ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהאהיל
אֹו מים ׁשחררּוהּו חֹור אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו מלחת, ׁשאכלּתּו אֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָׁשרצים
וחֹוצץ. ּומביא אהל זה הרי - טפח חלל ּבהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹונעּׂשה

אבל ּובריא; חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
הּטמאה ּבפני חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו רעּוע ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻאהל
ואינֹו הּטמאה את מביא סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמן
והן הארץ, על הּסֹוככים האילנֹות ּׂשריגי ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָחֹוצץ.
על הּסֹוככֹות הּגדר מן הּיֹוצאֹות ואבנים סככֹות, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָהּנקראים
מעזיבה לקּבל יכֹולין אם ּפרעֹות: הּנקראין והן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהארץ,
הּתֹורה; מן וחֹוצצין מביאין אּלּו הרי - עֹומדים והן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָּבינֹונית
- נֹופלים הן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ראּויין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם מביאין אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהרי

ּכלי וכן ּבמּדה. הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: מביאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָאּלּו
ּכלי ּופׁשּוטי ּבמּדה. הּבאין אדמה ּכלי גללים ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָאבנים
אהלים. עּׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ּומּפץ וסדין ויריעה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעֹור

ׁשּיהיהּו והּוא טהֹורֹות. ּבין טמאֹות ּבין חּיֹות, אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַבהמֹות
ׁשּׁשכן. והעֹוף ּדבּוקֹות. ּכּלן והיּו זֹו רגלי ּבין זֹו ְְְְֵֵֶַַָָָָֹֻראׁש
ואכלין הּׁשמׁש. מן להּצילֹו לקטן מקֹום ּבׁשּבלים ְְְְֳֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהחֹוטט
ּבימֹות הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי מכׁשרין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאינן
ואּלּו וחֹוצצין. ּומביאין ּכאילנֹות הן הרי - והּגׁשמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָהחּמה
וכן יונית. ּודלעת חמֹור וירקֹות והּקיסֹוס הארּוס ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָהן:
והּׁשקיפין והּׁשֹובכֹות והּגזּורֹות והּזיזין והּפרעֹות ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָהּסככֹות
וחֹוצצין. מביאין אּלּו ּכל והּׁשננין. והּנחירים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָוהּסלעים

ּבאין ׁשאינן עץ ּוכלי האדם. חֹוצצין: ולא מביאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹואּלּו
עֹור ּכלי ּופׁשּוטי ּומתטּמאין. הּכלים ּככל ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבמּדה.
אּלא אהלים, עּׂשּויין ׁשאין ּומחצלת ּומּפץ וסדין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹויריעה
ּובהמה ּכתלים. ׁשם ואין ׁשּפּוע להן ואין ּבלבד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָמתּוחין
אינֹו טמא ׁשּדבר מכׁשרין. אֹו טמאין ואכלין ׁשּמתּו, ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻוחּיה
אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ּבכלל היא ׁשהרי יד, ׁשל ורחים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחֹוצץ.

חֹוצצין. ואינן ְְְִִִֵָמביאין
המחּברין והירקֹות הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין לא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹֻואּלּו

והּׁשלג הּברד וכּפת ׁשּמנינּו. ירקֹות הארּבע מן חּוץ ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלּקרקע,
והּקֹופץ למקֹום, מּמקֹום והּדֹולג והּמלח. והּגליד ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוהּכפֹור
ּוספינה הּמּנפנפת, וטּלית הּפֹורח, והעֹוף למקֹום. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמקֹום
חֹוצצין. ולא מביאין לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשהיא

הּמתקּים. אהל אינֹו - ׁשהאהילּו ּפי על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשאף
ּכנף ּכבׁש להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָקׁשר

הּטמאה. את מביאה זֹו הרי - ּבאבן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻהּטּלית
- האחד צּדֹו ּתחת וטמאה הּמים ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻנסר

ּבארנּו, ּכבר ׁשהרי טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי
הּטמאה. מביאה אינּה הּׁשטה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשהּספינה

,מּטה וחבילי ּפרּוסה, מּסכת מביאין: ולא חֹוצצין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאּלּו
ׁשאם חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. והּסריגֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַוהּמׁשּפלֹות,
אחד והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים ׁשני ּבין חּלֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיה
אויר ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּוסתמֹו, זה ּבחּלֹון מתּוח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאּלּו
ׁשּלא והּוא ׁשני. לבית טמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֻ
חבל ּבין אֹו הּמׁשּפלֹות ּבעיני אֹו אּלּו ּבסריגֹות ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָיהיה
ּבֹו ּתּכנס - טפח ּפֹותח ׁשם היה ׁשאם טפח; ּפֹותח ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלחבל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶַָָֻהּטמאה,

  
מּטפח ּבפחֹות מּמּנּו יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאין

ּבית ׁשּבין אֹו לבית ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַעל
טמאה והיתה מרּבע טפח על טפח ּבֹו יׁש אם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻלעלּיה:
- טפח ּפֹותח ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבאחד
ּבּמה הּׁשני. לאהל נכנסת ולא מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאין
אבל לתׁשמיׁש; האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָּדברים
- האֹור מּמּנּו ׁשּיּכנס ּכדי לאֹורה האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחּלֹון
טמאה היתה ּכיצד? מּמּנּו. יֹוצאה והּטמאה ּכפּונדיֹון, ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻׁשעּורֹו
ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור ׁשל זה לחּלֹון ונסמ אדם ּובא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּבית,
ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ּבצד אהל עליו ׁשהאהיל אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּכלי
עליו ׁשאין הּוא לאֹורה העּׂשּוי וחּלֹון לֹו. יֹוצאה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּטמאה

לּׁשמׁש. הּוא גלּוי אּלא ְִֶֶֶַָָָּתקרה,
אֹו מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון אדם, ּבידי ׁשּלא הּנעּׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

ונּטל ּפקּוק חּלֹון ׁשהיה אֹו מלחת, ׁשאכלּתּו אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָׁשרצים
אגרֹוף, מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹהּפקק,
לתׁשמיׁש; עליו חׁשב ׁשּלא והּוא אדם. ׁשל ּגדֹול ּכראׁש ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹוהּוא
חׁשב טפח. ּבפֹותח ׁשעּורֹו - לתׁשמיׁש עליו חׁשב אם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאבל
ּכמעּׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה ּבפּונדיֹון. ׁשעּורֹו - למאֹור ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָעליו

ׁשּלא מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור
ונׁשאר ׁשּבת, לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו ׁשּקראֹו אֹו טיט לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
הּגּודל רחב על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם מעט: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּכסתּום. הּוא הרי - מּכאן ּפחֹות הּטמאה; את מביא -ְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

:ּבּה וכּיֹוצא ּׂשבכה ּבּה והיה לאֹורה העּׂשּוי ּגדֹול ְְְְֵֶַַָָָָָָָָָחּלֹון
הּטמאה את מביא - ּכפּונדיֹון מּמּנה אחד ּבמקֹום ׁשם יׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאם
ּבאחד ואין דּקים הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומֹוציא
לתׁשמיׁש העּׂשּויה חּלֹון וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָמהן
טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם ּורפפֹות: סבכֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּובּה
ּכסתּומה. היא הרי - לאו ואם ּומֹוציא, מביא - ְְְֲִִִִִֵֵָָָֻמרּבע

ׁשאינּה מּפני ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה - לאויר גלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָחּלֹון
ונעּׂשית לּה חּוצה ּבית ּבנה ׁשאמרנּו. ּכמֹו לאֹורה, אּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשּויה
ּבפֹותח ׁשעּורּה - ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה ּתחת זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָחּלֹון
ׁשּתחת הּתחּתֹון - החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָטפח.
הּתקרה מן ׁשּלמעלה והעליֹון טפח, ּבפֹותח ׁשעּורֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתקרה

לאויר. גלּוי ׁשהּוא מּפני ּכפּונדיֹון, ְְְְֲִִִֵֶָָׁשעּורֹו
ּפתּוח מקֹום החרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהחֹור

להּדקּה גמר ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמלמעלה
ּופתחֹו הּדלת ׁשּסגר אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָונׁשאר
יֹוצאה הּטמאה - ּכאגרֹוף הּפֹותח היה אם אּלּו: ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהרּוח,
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פח              
  

ּפחֹות היה ואם זה; ּפתּוח ּבמקֹום לּה ונכנסת ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו
ּכסתּום. הּוא הרי - ְְְֲִֵֶָמּכאגרֹוף

,ּגדֹול מסמר אֹו קנה ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל חֹור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהעֹוּׂשה
- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח. ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש העּׂשּויה ּכחּלֹון זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ה'תשע"א כסלו ב' שלישי יום

  
ּבּה ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻחּלֹון

הרי - סתם הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם מּטפח, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
אם ,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין דבר ׁשּיהיה והּוא חֹוצץ. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון אינן1סתם - ְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
טהֹורין הן והרי טמאה מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף ,2חֹוצצין; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

לפּנֹותן ּתבן3ּדעּתֹו וכן חֹוצצין. אּלּו הרי - סרּוחין היּו . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּדעּתֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ, - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָסרּוח

-4לפּנֹותֹו מעטּתּו אֹו החּלֹון את וסתמה ׁשּגדלה ּתבּואה . ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
הּכתל ּתפסיד ׁשּמא לפּנֹותּה ׁשּדעּתֹו לפי חֹוצצת, .5אינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
זֹו הרי - וסתם ראׁשּה ונטה הּכתל מן רחֹוק עּקרּה ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַָֹחֹוצצת.
גרֹוגרֹות מלאה ׁשהיא ולא6חבית מכׁשרין ׁשאינן סרּוחין, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻ

לאכילה הּטמאה7ראּויין ּכלּפי החבית ּופי ּבחּלֹון ּומּנחת ,8, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻֻ
טמאה החבית סרּוח,9ׁשהרי ּתבן מלאה ׁשהיא קּפה וכן , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

לטיט ולא ּבהמה למאכל לא ראּוי להּסקה,10ׁשאינֹו ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ּבפני לעמד והּתבן הּגרֹוגרֹות יכֹולין אם ּבחּלֹון: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֻּומּנחת

אּלּו הרי - ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל לאו11עצמן ואם חֹוצצין, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
חֹוצצין אינן לבהמה,12- ראּויין ׁשאינן הּמרים עּׂשבים . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשלׁש13ּומטלנּיֹות על ׁשלׁש ּבהן מטּנפים14ׁשאין ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּׂשריטה, מן הּדם לקּנח אפּלּו ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוקׁשים

המדלּדלים והּבּׂשר טמאה15והאיבר ׁשּתהיה16ּבבהמה והּוא , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ּכדי ּוקׁשּורה ּכֹוכבים לעֹובד להּמכר ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכחּוׁשה

ּתברח ּבחּלֹון17ׁשּלא ׁשּׁשכן טמא והעֹוף ׁשּיהיה18, והּוא , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבֹו לּׂשחק לתינֹוק אפּלּו ראּוי אינֹו ׁשהרי ועֹובד19מּׂשרט , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּכפּות יכֹול20ּכֹוכבים אחר ׁשאין הּמל מאסּורי ׁשהּוא ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמֹונה21להּתירֹו ּובן לטלטלֹו,22, אסּור ׁשהרי הּׁשּבת, ּביֹום ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

ולא לאכילה לא ראּוי ׁשאינֹו ּבקֹוצים המערב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוהּמלח
את יּזיק ׁשּלא ּכדי החרּׂש על מּנח ׁשּיהיה והּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻלעּבדה,
טמאה מקּבלין אינן ׁשהרי ּבחּלֹון, ממעטין אּלּו ּכל - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּכתל
ספר וכן למלאכה. ראּויין ׁשאינן מּפני לפּנֹותן ּדעּתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין
ּגניזתֹו ׁשם ׁשּתהיה ּגמר אם ּבחּלֹון, מּנח והיה ׁשּבלה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּתֹורה
והּגליד והּכפֹור והּברד הּׁשלג אבל ּבחּלֹון. ממעט זה הרי -ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומקּבלין ראּויין הן ׁשהרי ּבחּלֹון, ממעטין אינן - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּמים

ְָֻטמאה.
ּבפחֹות הּמת, מּבּׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט

אֹו הּמת, מן מּכּׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו נבלה, מּבּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּכזית
אּלּו ׁשּכל חֹוצצין; אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבפחֹות

חׁשּובין ואינן וכן23טהֹורין, לפּנֹותן. ּדעּתֹו אין לפיכ אצלֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
מכׁשרין ׁשאינן אכלים מּכביצה אצלֹו24ּפחֹות חׁשּובין אינן - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

לפּנֹותן ּדעּתֹו הּטפח.25ואין את ממעטין ּולפיכ , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
,חֹוצץ זה הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרּׂש ּבכלי החּלֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסתם

ּכלי להיֹות וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו מּטּמא ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפי
ּבֹו להּקיז אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב מאּוס זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹחרּׂש

לפּנֹותֹו. דעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֶֶַַָֹדם,
מעצמֹות בהן וכּיֹוצא עצמֹות רבע אֹו מת ּבּבית ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהיה

ּפחֹות ּבעצם זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהמטּמאֹות
מעּו26מּכּׂשעֹורה אינֹו לעצמֹות- מצטרף ׁשהעצם וכן27ט, . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבפחֹות החּלֹון ּומעט הּמת, מּבּׂשר ּכזית אֹו מת ׁשם היה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאם
מצטרף ׁשהּבּׂשר לפי מעּוט, אינֹו - הּמת מּבּׂשר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּכזית
ּכזית ידי על ממעט מּכּׂשעֹורה ּפחֹות עצם אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלּבּׂשר.

עצמֹות28ּבּׂשר רבע ידי על ממעט ּבּׂשר מּכזית ּופחֹות , ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹ
וערב ּבׁשתי הּטפח את מעט בהן. אֹו29וכּיֹוצא המנּגעין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

חֹוצץ אינֹו טמא ׁשּדבר מעּוט, אינֹו - הּפרס מּבית .30ּבגּוׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּוממעטת; טהֹורה זֹו הרי - הּפרס ּבית מעפר לבנה ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּׂשה

אמרּו ּכברּיתֹו31ׁשּלא גּוׁש נתמעט32אּלא אֹו הּטפח נסּתם . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עּכביׁש מּמׁש33ּבקּורי בּה היה אם ואם34: חֹוצצת, זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

חֹוצצת. אינּה - מּמׁש ּבּה ֵֵֶֶַָָָאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.מוכשרים שאינם פי על חוצצים.אף טהורים שאוכלים ג), הלכה י"ד (פרק למעלה כשהניחםואמרנו המדובר ושם
כשאין רק ומחיצה לפנות דעתו אפילו חוצץ אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק יש [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה

לפנות]. הכותל.מיד.דעתו תחת חותרים התבואה מיובשות.שרשי שלתאנים "חבית סתם: כתוב במשנה
הקודמת. בהלכה שכתב למה בהתאם לאכילה, ראויות ואינן מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו בחביתגרוגרות" המדובר

מגבה. טומאה מקבלת שאינה חרס חוצצת.של ב).ואינה יט, בתרא (בבא קוצים בו שמעורבים הגרוגרותכגון
טומאה.והתבן. מקבלת והיא אותם המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם הם קטנות.שהרי מטליות

.טומאה מקבלות ואינן לגמרי.אצבעות, ניתקו ולא ברובם חוצציםמנותקים ואינם טמאים - טהורה בהמה של אבל
א). כ, בתרא קיימא.(בבא בת מחיצה אינה לברוח יכולה היא וקשורשאם אדם, לאכילת ראוי ואינו כחוש והוא
לברוח. יכול משם.שאינו לקחתו דעתו אין חוצץ.ולפיכך ואינו טומאה מקבל ישראל שלאאבל כפות אבל

ושבים. עוברים יתירוהו המלך הריון.מטעם חדשי לשמונה שנולד חשובים.נפל אינם אינםוגם מוכשרים אבל
לפנותם. דעתו אין אפילו דעתוחוצצים גילה אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל לפנותם, דעתו שאין מניחים, אנו

זה. במקום מטמאה.להשאירם שאינה פי על הטומאה.אף ממין שהיא מפני האוהל, ממיןשבתוך שהיא מפני
הבשר. לכזית מצטרפת אינה מטומאתאחר י"ג (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים רוחב וחוטי אורך חוטי

ונבילה. ושרץ מת בטומאות לא אבל א), הלכה לגמרי.צרעת אחר מסוג היא הטומאה וגם אחר ממין כשהוא ואפילו
.טמא הפרס שבית הטבעי.חכמים, בחלונות.במצבו להימצא מאליהם.שדרכם ינותקו ולא עבים שהם

              
  

  
ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻארּבה

ּתקרת ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר לאויר, גלּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית
הּבית ּכל - ּבלבד ארּבה ּכנגד טמאה היתה טמא. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּבית
ּתחת ּומקצתּה הּתקרה ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
ּוכנגד טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה:
ּכדי ּבּטמאה יׁש אם טפח: ּפֹותח ּבּה אין טמא; הארּבה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻּכל
הארּבה ּתחת וכּׁשעּור הּתקרה ּתחת כּׁשעּור ויּמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻׁשּתתחּלק
טהֹור. הארּבה ּוכנגד טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל -ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
על מלמעלה רגלֹו אדם ונתן טפח ּפֹותח ּבארּבה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיה
ּתחת הּטמאה ׁשהיתה ּובין אחד, אהל הּכל נעּׂשה - ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻהארּבה
הּבית טמא, הּכל - ּבלבד הארּבה ּתחת אֹו ּבלבד ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֻהּתקרה
מּפני טמא, הּטמאה את ׁשערב והאדם ארּבה. ּׁשּכנגד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻּומה
והיתה טפח, ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּנעּׂשה
ׁשאין טהֹור, מלמעלה רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּתחת הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻטמאה
האהיל ׁשהרי טמא, - רגלֹו את קדמה טמאה אם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהארּבה:
ׁשהרי טהֹור, - הּטמאה את קדמה רגלֹו אם הּטמאה; ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעל

לֹו. יֹוצאת טמאה ואין האהל מקצת ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻרגלֹו
ארּבה ּגּבי על והאהיל העֹורב ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה

ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּפי על אף ארּבה, ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעד
טמא. הּבית - ִֵֶַַַָטפח

וארּבה ּגּביו, על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻּבית
זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ּבאמצע יׁש ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻאחרת
ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ׁשּיׁש ּבין מּזֹו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻלמעלה
והּׁשאר טהֹור, הארּבֹות ּכנגד - ּבּבית וטמאה טפח, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
היּו טהֹור. ּכּלֹו הּבית הרי - ארּבֹות ּכנגד טמאה היתה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻטמא.
ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין והּטמאה טפח ּפֹותח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻֻּבארּבֹות
למעלה ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות, ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכנגד
ׁשאין טמא, הּכל - העלּיה מארּבת למעלה ּבין הּבית ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻֻמארּבת
ארּבת על טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר נתן חֹוצץ. טמא ְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּדבר
העלּיה ארּבת על נתנֹו טהֹורה. והעלּיה טמא, הּבית - ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻהּבית
טהֹור. ולּׁשמים מלמעלה ּוכנגּדֹו טמאים, והעלּיה הּבית -ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ונתן הּבית, ּתקרת ּתחת והּטמאה טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻאין

ה ּדבר ּביןּבין טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ּובין טמאה מקּבל ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻ
אּלא טמא אין - העלּיה ארּבת על ּבין הּבית ארּבת ֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻעל
היתה מּטפח. ּבפחֹות לעלּיה יֹוצאת טמאה ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּבית,
ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות ּכנגד ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻהּטמאה
את ערב ׁשהרי טמאין, והעלּיה הּבית - למּטן ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלן
למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר נתן ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה.
ארּבה; ּבעֹוּׂשה - הּדינין אּלּו וכל הּבית. אּלא טמא אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּכמֹו אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - מאליה ׁשּנפחתה ּתקרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּתקרת ּבתֹו ארּבה ׁשעּׂשה עד הּמעזיבה את ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּפֹוחת

סֹותמת הערּׂש רגל והיתה הערּׂש, רגל ּבּה ׁשּתּכנס ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּבית
אף - ּבּבית וטמאה טפח ּפֹותח ּבּה יׁש אם הארּבה: ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻאת

אין ואם חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהעלּיה
טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ּפֹותח ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
מלא ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה הּמאהילים. ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַאגרֹוף,
הארץ על מּנחת ּוקדרה הּבית ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

הארּבה, מן ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻֻּומכּונת
אֹו הארץ, ּובין ּבינּה רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהיתה
ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו הּקדרה ּבתֹו הּטמאה ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻועֹולה,
ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה הּקדרה היתה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, הּקדרה ותחת טמא, ּכּלֹו הּבית - הּבית ּתקרת ּתחת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֻאֹו
ּכלי ׁשאין טהֹור, וגּבּה הּקדרה ּתֹו אבל אהל; הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרי
היה אם לאוירֹו. ּגלּוי הּקדרה אויר והרי מּגּבֹו, מּטּמא ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחרּׂש
טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ּבתֹוכּה ְְְְְְִַַַָָָָָָָֻּכלי
ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻבתֹוכּה
גדֹולה והארּבה הארּבה ּתחת הּקדרה היתה ּבלבד. ְְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָֻֻֻארּבה
נמצא הארּבה מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם הּקדרה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמן
ׁשהּקדרה ּפי על אף טפח, ּפֹותח הארּבה ּׂשפתי ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבינּה
אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻגבֹוהה
אסקּפת ּבצד מּנחת הּקדרה היתה טהֹור. הּבית - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּתחּתיה
מן לפנים טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ּתעלה ׁשאם ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית,
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה רצּוצה טמאה והיתה ְְְְְְְֶַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף,
גבֹוהה היתה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֻּגּבּה
והּבית ּתחּתיה - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻמן
הּטמאה היתה טהֹור. וגּבּה ותֹוכּה אחד, אהל ׁשהּכל ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻטמא,
נֹוגעת ׁשהיא מּפני טמא, הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבתֹוכּה
יֹוצאה ׁשהּטמאה מּפני טמא, ּתחּתיה וכן טפח; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבּמׁשקֹוף
היתה לא אם ,לפיכ אחד. אהל ׁשהּכל הּבית, מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלתחּתיה
הּמׁשקֹוף ּבצד ׁשהיתה אֹו טפח, ּבפֹותח ּבּמׁשקֹוף ְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַָָנֹוגעת
טהֹור. הּבית אבל ּתחּתיה, אּלא טמא אין - ּתחּתיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוטמאה

מכּונֹות והן מעזיבה עליהם ׁשאין והעלּיה הּבית ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻקֹורֹות
ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל אויר, ּכנגד ואויר קֹורה ּכנגד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָקֹורה
- מהן אחת ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח אויר ּוביניהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻטפח
לעליֹונה הּתחּתֹונה ּבין הּטמאה היתה טמא. ּבלבד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּתחּתיה
העליֹונה ּגּבי על הּטמאה היתה טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
מכּונֹות העליֹונֹות הּקֹורֹות היּו טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו -ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
אחת ּתחת וטמאה הּתחּתֹונֹות הּקֹורֹות ׁשּבין האויר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכנגד
קֹורה ּגּבי על הּטמאה היתה טמא. ּכּלם ּתחת - ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻמהן
ּבּקֹורֹות אין טמא. לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹונה

ע זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ׁשהיּוּפֹותח ּובין זֹו ּגּבי ל ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹו ּתחּתיהן הּטמאה והיתה הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעליֹונֹות
ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּביהן על אֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּביניהן
ׁשאינּה טמאה ׁשּכל לפי ּבלבד; ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻואינּה
ּבית ּכרצּוצה. היא הרי - טפח ּברּום טפח ּפֹותח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּתחת
הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ונעּׂשה ּוכתליו ּגּגֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנסּדק
ּכּלם הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ּבֹו ׁשהּפתח החיצֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבחציֹו
הּסדק רחב היה אם הּפנימי: ּבחציֹו טמאה היתה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻטהֹורין.
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ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻארּבה

ּתקרת ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר לאויר, גלּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית
הּבית ּכל - ּבלבד ארּבה ּכנגד טמאה היתה טמא. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּבית
ּתחת ּומקצתּה הּתקרה ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
ּוכנגד טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה:
ּכדי ּבּטמאה יׁש אם טפח: ּפֹותח ּבּה אין טמא; הארּבה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻּכל
הארּבה ּתחת וכּׁשעּור הּתקרה ּתחת כּׁשעּור ויּמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻׁשּתתחּלק
טהֹור. הארּבה ּוכנגד טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל -ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
על מלמעלה רגלֹו אדם ונתן טפח ּפֹותח ּבארּבה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיה
ּתחת הּטמאה ׁשהיתה ּובין אחד, אהל הּכל נעּׂשה - ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻהארּבה
הּבית טמא, הּכל - ּבלבד הארּבה ּתחת אֹו ּבלבד ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֻהּתקרה
מּפני טמא, הּטמאה את ׁשערב והאדם ארּבה. ּׁשּכנגד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻּומה
והיתה טפח, ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּנעּׂשה
ׁשאין טהֹור, מלמעלה רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּתחת הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻטמאה
האהיל ׁשהרי טמא, - רגלֹו את קדמה טמאה אם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהארּבה:
ׁשהרי טהֹור, - הּטמאה את קדמה רגלֹו אם הּטמאה; ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעל

לֹו. יֹוצאת טמאה ואין האהל מקצת ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻרגלֹו
ארּבה ּגּבי על והאהיל העֹורב ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה

ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּפי על אף ארּבה, ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעד
טמא. הּבית - ִֵֶַַַָטפח

וארּבה ּגּביו, על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻּבית
זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ּבאמצע יׁש ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻאחרת
ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ׁשּיׁש ּבין מּזֹו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻלמעלה
והּׁשאר טהֹור, הארּבֹות ּכנגד - ּבּבית וטמאה טפח, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
היּו טהֹור. ּכּלֹו הּבית הרי - ארּבֹות ּכנגד טמאה היתה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻטמא.
ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין והּטמאה טפח ּפֹותח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻֻּבארּבֹות
למעלה ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות, ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכנגד
ׁשאין טמא, הּכל - העלּיה מארּבת למעלה ּבין הּבית ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻֻמארּבת
ארּבת על טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר נתן חֹוצץ. טמא ְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּדבר
העלּיה ארּבת על נתנֹו טהֹורה. והעלּיה טמא, הּבית - ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻהּבית
טהֹור. ולּׁשמים מלמעלה ּוכנגּדֹו טמאים, והעלּיה הּבית -ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ונתן הּבית, ּתקרת ּתחת והּטמאה טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻאין

ה ּדבר ּביןּבין טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ּובין טמאה מקּבל ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻ
אּלא טמא אין - העלּיה ארּבת על ּבין הּבית ארּבת ֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻעל
היתה מּטפח. ּבפחֹות לעלּיה יֹוצאת טמאה ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּבית,
ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות ּכנגד ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻהּטמאה
את ערב ׁשהרי טמאין, והעלּיה הּבית - למּטן ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלן
למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר נתן ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה.
ארּבה; ּבעֹוּׂשה - הּדינין אּלּו וכל הּבית. אּלא טמא אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּכמֹו אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - מאליה ׁשּנפחתה ּתקרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּתקרת ּבתֹו ארּבה ׁשעּׂשה עד הּמעזיבה את ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּפֹוחת

סֹותמת הערּׂש רגל והיתה הערּׂש, רגל ּבּה ׁשּתּכנס ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּבית
אף - ּבּבית וטמאה טפח ּפֹותח ּבּה יׁש אם הארּבה: ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻאת

אין ואם חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהעלּיה
טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ּפֹותח ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
מלא ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה הּמאהילים. ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַאגרֹוף,
הארץ על מּנחת ּוקדרה הּבית ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

הארּבה, מן ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻֻּומכּונת
אֹו הארץ, ּובין ּבינּה רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהיתה
ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו הּקדרה ּבתֹו הּטמאה ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻועֹולה,
ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה הּקדרה היתה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, הּקדרה ותחת טמא, ּכּלֹו הּבית - הּבית ּתקרת ּתחת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֻאֹו
ּכלי ׁשאין טהֹור, וגּבּה הּקדרה ּתֹו אבל אהל; הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרי
היה אם לאוירֹו. ּגלּוי הּקדרה אויר והרי מּגּבֹו, מּטּמא ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחרּׂש
טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ּבתֹוכּה ְְְְְְִַַַָָָָָָָֻּכלי
ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻבתֹוכּה
גדֹולה והארּבה הארּבה ּתחת הּקדרה היתה ּבלבד. ְְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָֻֻֻארּבה
נמצא הארּבה מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם הּקדרה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמן
ׁשהּקדרה ּפי על אף טפח, ּפֹותח הארּבה ּׂשפתי ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבינּה
אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻגבֹוהה
אסקּפת ּבצד מּנחת הּקדרה היתה טהֹור. הּבית - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּתחּתיה
מן לפנים טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ּתעלה ׁשאם ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית,
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה רצּוצה טמאה והיתה ְְְְְְְֶַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף,
גבֹוהה היתה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֻּגּבּה
והּבית ּתחּתיה - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻמן
הּטמאה היתה טהֹור. וגּבּה ותֹוכּה אחד, אהל ׁשהּכל ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻטמא,
נֹוגעת ׁשהיא מּפני טמא, הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבתֹוכּה
יֹוצאה ׁשהּטמאה מּפני טמא, ּתחּתיה וכן טפח; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבּמׁשקֹוף
היתה לא אם ,לפיכ אחד. אהל ׁשהּכל הּבית, מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלתחּתיה
הּמׁשקֹוף ּבצד ׁשהיתה אֹו טפח, ּבפֹותח ּבּמׁשקֹוף ְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַָָנֹוגעת
טהֹור. הּבית אבל ּתחּתיה, אּלא טמא אין - ּתחּתיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוטמאה

מכּונֹות והן מעזיבה עליהם ׁשאין והעלּיה הּבית ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻקֹורֹות
ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל אויר, ּכנגד ואויר קֹורה ּכנגד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָקֹורה
- מהן אחת ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח אויר ּוביניהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻטפח
לעליֹונה הּתחּתֹונה ּבין הּטמאה היתה טמא. ּבלבד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּתחּתיה
העליֹונה ּגּבי על הּטמאה היתה טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
מכּונֹות העליֹונֹות הּקֹורֹות היּו טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו -ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
אחת ּתחת וטמאה הּתחּתֹונֹות הּקֹורֹות ׁשּבין האויר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכנגד
קֹורה ּגּבי על הּטמאה היתה טמא. ּכּלם ּתחת - ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻמהן
ּבּקֹורֹות אין טמא. לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹונה

ע זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ׁשהיּוּפֹותח ּובין זֹו ּגּבי ל ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹו ּתחּתיהן הּטמאה והיתה הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעליֹונֹות
ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּביהן על אֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּביניהן
ׁשאינּה טמאה ׁשּכל לפי ּבלבד; ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻואינּה
ּבית ּכרצּוצה. היא הרי - טפח ּברּום טפח ּפֹותח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּתחת
הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ונעּׂשה ּוכתליו ּגּגֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנסּדק
ּכּלם הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ּבֹו ׁשהּפתח החיצֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבחציֹו
הּסדק רחב היה אם הּפנימי: ּבחציֹו טמאה היתה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻטהֹורין.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



צ              
  

היה ואם טהֹורין, החיצֹון ׁשּבחציֹו ּכלים - הּמׁשקלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּכחּוט
טמאין. הן הרי - מּכאן ְֲִִֵֵֵָָּפחֹות

ׁשּבּצד הּכלים - אחד ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאכסדרה
ואויר זה ּבצד זה אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשני
קנה אֹו רגלֹו נתן הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּביניהן,
ּבארץ הּקנה את נתן הּטמאה. את ערב - הּסדק על ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמלמעלה
עד הּטמאה, את מערב אינֹו - גדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
הארץ על מּטל אדם היה הּסדק. ּתחת טפח גבֹוּה ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
והּצד הּוא, חלּול ׁשאדם הּטמאה; את מערב - הּסדק ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּתחת
ּתחת היּו אם וכן טפח. גבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהעליֹון
והיה זה, ּגב על זה הארץ על מּנחין מקּפלין ּכלים ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּסדק
וכל הּטמאה, את ערב - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹון
האהל. ׁשּתחת ּככלים הן הרי מּמּנּו ׁשּלמּטה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּכלים

  
גבהֹו והיה למּטה, ּופניו הּבית מּפתח יֹוצא ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָזיז

מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו טפח עּׂשר ׁשנים הארץ ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמעל
אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ׁשהּוא. ּבכל הּטמאה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
ּבאהל ׁשאינּה ּכזֹו הּטמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמּדבריהם.
מּׁשנים יתר גבֹוּה היה מּדבריהם. אּלא אינּה - הּבריא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָטפח
והּפּתּוחים העטרֹות וכן למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשר
זיז וכן טפח. ּבפֹותח אּלא מביאין אין - הּבנין מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּיֹוצאֹות
ּבצד קנה היה ואפּלּו הּמׁשקֹוף, מן הּיֹוצא הּפתח ּגּבי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשעל
ּבֹו היה ּכן אם אּלא מביא אינֹו - הּפתח ּברחב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמׁשקֹוף

טפח. ֵֶַַּפֹותח
מביא - טפח ּבּפתח ואֹוכל הּבית ּכל את סֹובב ׁשהּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזיז

ּבּבית וטמאה מּטפח ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻאת
את מביא אינֹו - ּתחּתיו טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

אכסדרה. מּקפת ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאה
אפּלּו החּלֹון, ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש העּׂשּויה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון

גבֹוּה ׁשּיהיה והּוא הּטמאה. את מביא - אגּודל ּכרחב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהיה
מאצּבעים למעלה היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמעל
זיז טפח. רחב ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה את מביא אינֹו -ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
ּבכל הּטמאה את מביא - למאֹור העּׂשּויה החּלֹון ּגּבי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשעל
החּלֹון לפני הּיֹוצא ּבנין ׁשהּוא. ּכל גבֹוּה ואפּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא,
את מביא אינֹו - ׁשּמׁשקיף ּבׁשעה עליו נסמ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמׁשקיף
והּזיז אינֹו, ּכאּלּו הּבנין את רֹואין - זיז ּבֹו היה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻהּטמאה.
האּלּו הּזיזין ּכל מביאין וכיצד הּטמאה. את מביא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהעליֹון
הּכל - ּבּבית אֹו מהן אחד ּתחת טמאה היתה ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻטמאה?

הּזיז. ּתחת ּבין ּבּבית ּבין ִִֵֵֵַַַַַָטמא,
טפח ּפֹותח מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגב על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשני

ּב ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח לבדּוביניהם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ
על היתה טמא. ּבלבד ּביניהם - ּביניהן טמאה היתה ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻטמא.
על עֹודף העליֹון היה טמא. הרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגב
- ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהּתחּתֹון
ועד ּכנגּדֹו - העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתחּתיהן
מּטפח ּפחֹות הּתחּתֹון על עֹודף העליֹון היה טמא. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרקיע

הּטמאה היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיהם - ּתחּתיהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוטמאה
אבל טמא, הּמֹותר ותחת ּביניהן - הּמֹותר ּתחת אֹו ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּביניהם
ואין טפח ּפֹותח מהן אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתחת
ּבלבד ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּביניהם
עד הּטמאה ּכנגד - העליֹון ּגּבי על אֹו ּביניהן היתה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻטמא.
ּפֹותח ּביניהם ׁשּיׁש ּבין טפח, ּפֹותח ּבהן אין טמא. ִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלרקיע
הּטמאה ׁשהיתה ּבין טפח, ּפֹותח ּביניהם ׁשאין ּובין ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטפח
ּבֹוקעת טמאה - העליֹון ּגב על אֹו ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּתחת
יריעֹות ׁשּתי וכן רצּוצה. היא ׁשהרי ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָועֹולה,
אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי על זֹו טפח ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן
וטמאה זה ּגּבי על זה מּנחין ׁשהן עץ ׁשל לּוחֹות אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻּבגדים
- טפח הארץ מן גבֹוהה הּטמאה היתה אם ּביניהן, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻרצּוצה
ּומביא הּטפח חלל על מאהיל מלמעלה ׁשעליה הּכלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי
ׁשיׁש, ׁשל טבליֹות היּו ׁשּתחּתיו. הּכלים לכל הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאת
ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - אּמה אלף הארץ מן גבֹוהֹות ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻאפּלּו

ּכקרקע. ׁשהן מּפני ויֹורדת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַּבֹוקעת
והן ּבקרנֹותיהן ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָלּוחֹות

ּכלים - מהן אחת ּתחת וטמאה טפח הארץ מן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּגבֹוהֹות
ּבפֹותח ּבחברּתּה נֹוגעת ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּתחת
ּבאהל ׁשּנגעּו ּבכלים ּכנֹוגע - הּׁשנּיה זֹו ּבלּוח והּנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹטפח.
ואינן הּטמאה את ׁשּמביאין ׁשאמרנּו הּכלים ּכל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמת.
ּגּביו ׁשעל ּכלים ּכל - הּמת על הּכלי האהיל אם ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחֹוצצין,

ו ׁשּבארנּו, ּכמֹו עלטמאים, הּמאהילין ּכלים מּׁשּום טמאתן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
טמאים הּטמאה ּכנגד ׁשאינן ּגּביו ׁשעל הּכלים ואף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמת,

הּמת. על ׁשהאהילּו ּבכלים ׁשּנגעּו ּכלים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמּׁשּום
הּמת מן ּוכזית ּבאויר, ׁשּוליה על יֹוׁשבת ׁשהיא ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָחבית

ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ּכנגד ּתחּתיה אֹו ּבתֹוכּה ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻנתּון
ּבֹוקעת הּטמאה ׁשהרי טמאה, והחבית ויֹורדת, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבֹוקעת
- דפנּה עבי ּתחת הּטמאה היתה אוירּה. ונטמאת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמּתחּתיה
טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה
ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ׁשהרי טהֹורה? החבית ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻולמה
היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא חרּׂש ּכלי ואין ּבדפנּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא
- אוירּה ּתחת ּומקצתּה דפנּה עבי ּתחת הּטמאה ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָָָֻמקצת
ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה
ּפׁשטה הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּפיה ּוכנגד טמאה, ּכּלּה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻטפח
אבל טהֹורה; ּבחבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָּבּדפנֹות
אֹו מכּסה אֹו טפח הארץ מן גבֹוהה אֹו טמאה היתה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻאם
ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה טמאה והיתה ּפיה, על ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֻּכפּויה
צמיד מּקפת היתה טמא. ּכּלֹו ּבּה הּנֹוגע וכל טמא, הּכל -ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין האכלים - הּמת ּגּבי על ּונתּונה ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּפתיל
על יֹוׁשבֹות ׁשהן חבּיֹות טמאים. ּגּבּה ׁשעל והּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָטהֹורין,
ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות והן ּבאויר, צּדיהם על מּוטֹות אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשּוליהן
ּבֹוקעת טמאה - מהן אחת ּתחת וטמאה טפח, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻֻּבפֹותח
ּדברים ּבּמה רצּוצה. ׁשהיא מּפני ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועֹולה,
מן גבֹוהֹות אֹו טמאֹות היּו אם אבל ּבטהֹורֹות; ְְְֲֲִִִִֵָָאמּורים?
טמא, ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻהארץ

אחד. אהל הּכל ֲֵֶֶֶַָֹֹׁשהרי
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ה'תשע"א כסלו ג' רביעי יום

  
ּבּׁשנּיה והאהיל הּמת על אחת ּבידֹו ׁשהאהיל על1אדם ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבידֹו2הּכלים יׁש אם הּכלים: על והאהיל ּבּמת ׁשּנגע אֹו , ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
טמאין הּכלים - טפח טהֹורין3ּפֹותח - לאו ואם ׁשני4, וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

זיתים חצאי ׁשני ּובהם וידֹו5ּבּתים זה לבית ידֹו ּופׁשט , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
את ערב - טפח ּפֹותח ּבידֹו יׁש אם הּׁשני: לּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשנּיה

והּבּתים6הּטמאה הּוא ונטמא אחד, ּכאהל הּכל ;7ונעּׂשה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
הּטמאה. את מביא אינֹו - לאו ְְִִֵֵֶַָָֻואם

הּטמאה על והאהיל החּלֹון ּבעד ׁשהׁשקיף מביא8אדם - ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
לּבית הּטמאה מּטל9את היה הּבית. ּכל על10ונטמא ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻֻ

והאהילה ּבחּוץ, ּומקצתֹו הּבית ּבתֹו ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֻהאסקּפה
ׁשהאדם מּפני טמא. הּבית - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה

טפח גבּה ּבֹו ויׁש -11חלּול עליו טמאה ׁשהאהילה וכיון , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
היתה אם וכן הּטמאה. את ּומביא עליה ּכמאהיל זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהרי

מקצתֹו על טהֹורין והאהילּו ּבּבית הרי12טמאה - ׁשּבחּוץ ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ׁשהּוא מּפני טמאין, והאדם13אּלּו הּטמאה, על ּכמאהיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַמביא
ּבֹו ׁשעברּו הּמת האכסדרה14נֹוּׂשאי והגיף15ּתחת אחד16, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבמפּתח ּוסמכֹו הּדלת את וכן17מהן הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מּבפנים אדם היה יכֹול18אם אם הּדלת: סֹומ מּבחּוץ אֹו ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
עצמֹו ּבפני לעמד הּבית19הּדלת - לאו ואם טהֹור, הּבית - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

והאדם הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא האדם ׁשּנמצא לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻטמא;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוהּכלים

ועינֹו הּבית ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא לחּוץ20ּתּנּור ,21קמּורה ְְְִֵֵֶַַַַָ
טמא הּתּנּור - הּקמּורה עינֹו על הּמת נֹוּׂשאי 22והאהילּו ְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

טהֹור הארץ23והּבית מעל ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי ּכדי24; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבמּדה הּבא מגּדל לּבית. טמאה ּבתֹו25ׁשּיביא עֹומד ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

לחּוץ26הּפתח טהֹור27ונפּתח הּבית - ּבתֹוכֹו טמאה :28, ְְְְִִֶַַַַַַָָֻ
טמא ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית ּבתֹו29טמאה ּפתּוח הּוא ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

היתה30הּפתח להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ודר , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
לאחֹוריו31מּוכני מׁשּוכה מּטפח33ויֹוצאת32ׁשּלֹו 34ּפחֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

נׁשמטת הּקֹורֹות35ואינּה ּכנגד ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה הּבית36, - ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
נׁשמטת אינּה יֹוצאה, ׁשהיא ּפי על ׁשאף ואינּה37טהֹור; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

טפח ּבּה38יֹוצאת ׁשּיהיה והּוא טפח40טפח39. רּום על ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
רצּוצה הּטמאה הרי - טפח חלל ּבּמּוכני אין אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחלּול;
הּבית ּבתֹו עֹומד הּמגּדל היה טמא. והּבית הּבית 41ּבתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּלֹו הּתבה ּבתֹו אֹו ּבתֹוכֹו ׁשאין42והּטמאה ּפי על אף , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
טמא הּבית - טפח ּפֹותח מה43ּביציאתֹו - ּבּבית טמאה . ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ

טהֹור להּכנס.44ּׁשּבתֹוכֹו ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ׁשּדר ; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הארץ ּובין הּמגּדל ׁשּבין הּכתל,45ּכלים ּובין ׁשּבינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.המת על מאהיל במת.בעודו נוגעת ידו הכלים.בעוד ועל המת על מאהיל והוא אוהל נעשה אםשהאדם וכן
עצמו, המת אלא באוהל מטמא שאינו מפני טפח, בידו יש אם אפילו טהורים, הכלים - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל

באוהל. מטמא בחיבורים אבל במת, שנטמאו וכלים אדם לא כזית.אבל - לטמא ושיעורו המת, מאהילמבשר הוא שהרי
שלם. כזית הבתים.על בשני הנמצאים אדם ובני הכלים אתכלומר, כפף והמשקיף הבית לכותל סמוך בחוץ שהייתה

החלון. דרך לחוץ מבוארגופו והטעם לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על נשען שהמשקיף פי על אף
וכו'". חלול שהאדם "מפני חי.למטה: אוהל.אדם האסקופה.ונעשה על המונח החי האדם האדםשל

האסקופה. על עימו.המוטל בפירושוכלומר, (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף הבית חזית לפני מקורה שטח
האכסדרה). על סוככת הבית שתקרת מפרשים, ויש האכסדרה.למשנה, גג תחת המת שנכנס לפני הדלת את כדיסגר

עץ. של יתד כמין היו שלהם המפתחות הדלת. תיפתח מאליה.בבית.שלא תיפתח המוסקיםולא לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים העשן יוצא שדרכם חורים היו מפרשיםמבפנים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון כעין

פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור, הגשם ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי שעל היינו "קמורה"
בפירוש). דעתו גילה לא ורבינו טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו, (הר"ש נכנסתמטפח שהטומאה

חוצץ. מהודק) (כיסוי פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס התורהלכלי מן הוא הרי הבית לכתלי המחובר התנור כי
לבית, חוץ משום הבית שבתוך בתנור גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת טומאה שאין דפנות, לו שיש ממש כבית

הבית. כל את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו במשנתנו, הלל בית איןוסוברים ולפיכך בקרקע קבוע אלא
אינו בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן כלי דין עליו

ומטמאהו. לבית פיו דרך ממנו יוצאת הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על ארבעיםעומד שמחזיק גדול, ארגז כעין
הטומאה. בפני וחוצץ טומאה מקבל ואינו ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח רחבו.סאה כל המגדל.וממלא ואףדלת

חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה אין לבית בולט שהמגדל פי אחרעל פתח לבית כשאין המדובר,
אותו. ממלא שהמגדל הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה את בו שם.להוציא תצא בסיסשהטומאה

גלגלים. על העומד המגדל.המגדל הבית.לאחורי חלל רבינולתוך ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע = (טפח מטפח לפחות והכוונה אצבעות שלוש דווקא למגדל.שלאוו מחובר הבסיס

.הבית לתקרת מגולה חוצצת.במקום ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם ממנהאבל יוצאת הטומאה אין ולפיכך
טפח. בו שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר שנתבאר כמו המוכני.לבית שתחתבכל ובחלק

טפח. אין הבית.התקרה בפתח העומד במגדל נאמרו שלמעלה הדינים המגדל.כל בתוך העומדת קטנה תיבה
.הבית דרך לצאת הטומאה שסוף הבית.מפני מן לתוכו הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח כשאין
.הקרקע ובין שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל



צי               
  

ה'תשע"א כסלו ג' רביעי יום

  
ּבּׁשנּיה והאהיל הּמת על אחת ּבידֹו ׁשהאהיל על1אדם ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבידֹו2הּכלים יׁש אם הּכלים: על והאהיל ּבּמת ׁשּנגע אֹו , ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
טמאין הּכלים - טפח טהֹורין3ּפֹותח - לאו ואם ׁשני4, וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

זיתים חצאי ׁשני ּובהם וידֹו5ּבּתים זה לבית ידֹו ּופׁשט , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
את ערב - טפח ּפֹותח ּבידֹו יׁש אם הּׁשני: לּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשנּיה

והּבּתים6הּטמאה הּוא ונטמא אחד, ּכאהל הּכל ;7ונעּׂשה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
הּטמאה. את מביא אינֹו - לאו ְְִִֵֵֶַָָֻואם

הּטמאה על והאהיל החּלֹון ּבעד ׁשהׁשקיף מביא8אדם - ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
לּבית הּטמאה מּטל9את היה הּבית. ּכל על10ונטמא ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻֻ

והאהילה ּבחּוץ, ּומקצתֹו הּבית ּבתֹו ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֻהאסקּפה
ׁשהאדם מּפני טמא. הּבית - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה

טפח גבּה ּבֹו ויׁש -11חלּול עליו טמאה ׁשהאהילה וכיון , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
היתה אם וכן הּטמאה. את ּומביא עליה ּכמאהיל זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהרי

מקצתֹו על טהֹורין והאהילּו ּבּבית הרי12טמאה - ׁשּבחּוץ ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ׁשהּוא מּפני טמאין, והאדם13אּלּו הּטמאה, על ּכמאהיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַמביא
ּבֹו ׁשעברּו הּמת האכסדרה14נֹוּׂשאי והגיף15ּתחת אחד16, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבמפּתח ּוסמכֹו הּדלת את וכן17מהן הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מּבפנים אדם היה יכֹול18אם אם הּדלת: סֹומ מּבחּוץ אֹו ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
עצמֹו ּבפני לעמד הּבית19הּדלת - לאו ואם טהֹור, הּבית - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

והאדם הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא האדם ׁשּנמצא לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻטמא;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוהּכלים

ועינֹו הּבית ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא לחּוץ20ּתּנּור ,21קמּורה ְְְִֵֵֶַַַַָ
טמא הּתּנּור - הּקמּורה עינֹו על הּמת נֹוּׂשאי 22והאהילּו ְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

טהֹור הארץ23והּבית מעל ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי ּכדי24; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבמּדה הּבא מגּדל לּבית. טמאה ּבתֹו25ׁשּיביא עֹומד ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

לחּוץ26הּפתח טהֹור27ונפּתח הּבית - ּבתֹוכֹו טמאה :28, ְְְְִִֶַַַַַַָָֻ
טמא ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית ּבתֹו29טמאה ּפתּוח הּוא ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

היתה30הּפתח להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ודר , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
לאחֹוריו31מּוכני מׁשּוכה מּטפח33ויֹוצאת32ׁשּלֹו 34ּפחֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

נׁשמטת הּקֹורֹות35ואינּה ּכנגד ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה הּבית36, - ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
נׁשמטת אינּה יֹוצאה, ׁשהיא ּפי על ׁשאף ואינּה37טהֹור; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

טפח ּבּה38יֹוצאת ׁשּיהיה והּוא טפח40טפח39. רּום על ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
רצּוצה הּטמאה הרי - טפח חלל ּבּמּוכני אין אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחלּול;
הּבית ּבתֹו עֹומד הּמגּדל היה טמא. והּבית הּבית 41ּבתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּלֹו הּתבה ּבתֹו אֹו ּבתֹוכֹו ׁשאין42והּטמאה ּפי על אף , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
טמא הּבית - טפח ּפֹותח מה43ּביציאתֹו - ּבּבית טמאה . ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ

טהֹור להּכנס.44ּׁשּבתֹוכֹו ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ׁשּדר ; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הארץ ּובין הּמגּדל ׁשּבין הּכתל,45ּכלים ּובין ׁשּבינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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.המת על מאהיל במת.בעודו נוגעת ידו הכלים.בעוד ועל המת על מאהיל והוא אוהל נעשה אםשהאדם וכן
עצמו, המת אלא באוהל מטמא שאינו מפני טפח, בידו יש אם אפילו טהורים, הכלים - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל

באוהל. מטמא בחיבורים אבל במת, שנטמאו וכלים אדם לא כזית.אבל - לטמא ושיעורו המת, מאהילמבשר הוא שהרי
שלם. כזית הבתים.על בשני הנמצאים אדם ובני הכלים אתכלומר, כפף והמשקיף הבית לכותל סמוך בחוץ שהייתה

החלון. דרך לחוץ מבוארגופו והטעם לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על נשען שהמשקיף פי על אף
וכו'". חלול שהאדם "מפני חי.למטה: אוהל.אדם האסקופה.ונעשה על המונח החי האדם האדםשל

האסקופה. על עימו.המוטל בפירושוכלומר, (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף הבית חזית לפני מקורה שטח
האכסדרה). על סוככת הבית שתקרת מפרשים, ויש האכסדרה.למשנה, גג תחת המת שנכנס לפני הדלת את כדיסגר

עץ. של יתד כמין היו שלהם המפתחות הדלת. תיפתח מאליה.בבית.שלא תיפתח המוסקיםולא לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים העשן יוצא שדרכם חורים היו מפרשיםמבפנים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון כעין

פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור, הגשם ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי שעל היינו "קמורה"
בפירוש). דעתו גילה לא ורבינו טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו, (הר"ש נכנסתמטפח שהטומאה

חוצץ. מהודק) (כיסוי פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס התורהלכלי מן הוא הרי הבית לכתלי המחובר התנור כי
לבית, חוץ משום הבית שבתוך בתנור גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת טומאה שאין דפנות, לו שיש ממש כבית

הבית. כל את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו במשנתנו, הלל בית איןוסוברים ולפיכך בקרקע קבוע אלא
אינו בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן כלי דין עליו

ומטמאהו. לבית פיו דרך ממנו יוצאת הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על ארבעיםעומד שמחזיק גדול, ארגז כעין
הטומאה. בפני וחוצץ טומאה מקבל ואינו ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח רחבו.סאה כל המגדל.וממלא ואףדלת

חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה אין לבית בולט שהמגדל פי אחרעל פתח לבית כשאין המדובר,
אותו. ממלא שהמגדל הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה את בו שם.להוציא תצא בסיסשהטומאה

גלגלים. על העומד המגדל.המגדל הבית.לאחורי חלל רבינולתוך ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע = (טפח מטפח לפחות והכוונה אצבעות שלוש דווקא למגדל.שלאוו מחובר הבסיס

.הבית לתקרת מגולה חוצצת.במקום ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם ממנהאבל יוצאת הטומאה אין ולפיכך
טפח. בו שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר שנתבאר כמו המוכני.לבית שתחתבכל ובחלק

טפח. אין הבית.התקרה בפתח העומד במגדל נאמרו שלמעלה הדינים המגדל.כל בתוך העומדת קטנה תיבה
.הבית דרך לצאת הטומאה שסוף הבית.מפני מן לתוכו הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח כשאין
.הקרקע ובין שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל



צב              
  

הּקֹורֹות ּובין טמאים46וׁשּבינֹו - טפח ּפֹותח ׁשם יׁש אם :47, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
הן ּכאּלּו הּקֹורֹות את רֹואים אנּו ׁשהרי טהֹורים; - לאו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָואם

וסֹותמֹות. ְְְיֹורדֹות
ּבינֹו אֹו הארץ, ּובין ּבינֹו הּמגּדל ּתחת הּטמאה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיתה

טפח חלל ׁשם ׁשּיׁש ּבין הּכתל, ּובין ּבינֹו אֹו הּקֹורֹות, ֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובין
טמא הּבית - ׁשם ׁשאין ּבאויר48ּבין עֹומד היה וטמאה49. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ׁשּבעביֹו ּכלים - ּכלים51טהֹורים50ּבתֹוכֹו - ּבעביֹו טמאה ; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻ
טהֹורים.52ׁשּבתֹוכֹו ְְִֶ

ׁשֹופע ׁשהּוא אהל ּכיצד? ּכאהלים. - אהלים ׁשּפּועי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל
ּכאצּבע54וכלה53ויֹורד ּבאהל55עד וטמאה ּכלים56, - ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

הּׁשּפּוע הּׁשּפּוע58טמאים57ׁשּתחת ּתחת טמאה ּכלים59; - ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻ
טמאים הּטמאה60ׁשּבאהל הּׁשּפּוע61. ּבֹו62מּתֹו הּנֹוגע -63 ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

ׁשבעה64מּתֹוכֹו טמאת טמא65טמא מאחריו ּבּׁשּפּוע והּנֹוגע , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֻ
ערב ׁשּנגע66טמאת ּכלי הּוא ּכאּלּו מאחריו הּׁשּפּוע נעּׂשה ; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבֹו הּנֹוגע - הּׁשּפּוע אחֹורי על הּטמאה היתה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּבאהל.
טמא ּבתֹוכֹו ּבּׁשּפּוע והּנֹוגע ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻמאחֹוריו
הּנ - מאחֹוריו זית וכחצי מּתֹוכֹו זית ּכחצי ערב. ֹוגעטמאת ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

ערב טמאת טמא מאחֹוריו ּבין מּתֹוכֹו ּבין והאהל67ּבֹו , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
ׁשבעה.68עצמֹו טמאת טמא ְְְִֵַַָָֻ

מרּדד האהל ּכנף ּכנף69היה ּתחת וטמאה הארץ על ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
ּבֹוקעת טמאה - הּכנף ּגּבי על אֹו הארץ על הּפרּוּׂש ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאהל

ויֹורדת.70ועֹולה ּבֹוקעת , ְְֶֶַַָ

  
ּופיה הּבית ּפתח ּבתֹו והיא ּבארץ מּטלת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת

ּכל - מּבחּוץ ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלחּוץ,
ּׁשּבאויר מה וכל טמא, ּבגּבּה אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּוא

טהֹור. והּבית הּטמאה, ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּתֹוכּה
ּכלים אבל הּבית, אּלא טמא אין - ּבּבית הּטמאה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהיתה
הּטמאה היתה טהֹורים. ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה אֹו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבתֹוכּה
ׁשעל וכל ׁשּבתֹוכּה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא, הּכל - ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבתֹוכּה
היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, ּכנגד ׁשּתחּתיה וכל ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּגּבּה
ּגּבּה על אֹו ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻגבֹוהה
אבל ּגּבּה; ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא, הּכל -ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ׁשּבאויר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻּכל
וכל ׁשּבתֹוכּה ּכל טמא, הּכל - ּבתֹוכּה הּטמאה ְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻהיתה
האדם אֹו ׁשהּכלים ּגּבּה. ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה וכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּבּבית
- ּגּביהן על הּטמאה ׁשהיתה אֹו הּטמאה על אהל ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻׁשּנעּׂשּו
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹמביאין
וסתם ּפחּותה היתה אם אבל ּומחלחלת; ּכלי ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבזמן
אפּוצה ׁשהיתה אֹו ּכלי, אינּה ׁשהרי ּבקׁש, הּנפחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמקֹום
יּמצא ׁשּלא ּכדי אטּומה אּלא טפח חלל ּבּה יהיה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעד
טפח הארץ מן גבֹוהה היתה אחד. ּבמקֹום טפח חלל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבּה
טמאין, ׁשּתחּתיה וכל הּבית הרי - ּבּבית אֹו ּתחּתיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוטמאה
אהל ׁשהּוא מּפני טהֹור, וגּבּה ותֹוכּה אחד, אהל ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמּפני
אּלא טמא אין - בתֹוכּה טמאה היתה ּכלי. ואינֹו עץ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשל
מּנחת היתה טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היתה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּתֹוכּה.
ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לחּוץ ּופיה הארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
טמא. הרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היה טמא. הּתהֹום ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעד
היתה ּבלבד. הּבית אּלא טמא אין - ּבּבית טמאה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהיתה

ּתֹוכּה. אּלא טמא אין - בתֹוכּה ְְֵֵֶָָָָָֻטמאה
ּכלי והיא לפנים, ּופיה הּפתח ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת

ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשלם
טמא, ּגּבּה על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּבחּוץ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.בבית שם.וטומאה נכנסת הבית אבלשטומאת מליטמא, הטהורים על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
החיצון. שבאוהל הכלים את מטמאה היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם

.לרקיע מגולה עומדיםבמקום ללוח לוח שבין ובשטח חלול וביניהם כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר
כלים. תלויים מלטמאאו הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה שאמרנו וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל עצמו.הכוונה המגדל אלאשבתוך זקופים אינם שכתליו
והולך. פוחת האוהל יריעות ובין הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך ומתוך והולכים לקרקע.משתפעים בסמוך

.יותר או טפח על בטפח שטוח שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות המשופעים.כלומר, הכתלים תחת לא הגג תחת
.טפח הארץ ובין בינו שאין במקום ובין הארץ על טפח הגבוה במקום אתבין דנים אנו אין א. דברים: שני משמיענו

בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת לשטח מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות זקופים הם כאילו הכתלים
דין אחד במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות המוקף השטח שכל מפני והטעם כאוהל נידונים טפח הקרקע ובין

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על טפח.אוהל רום בו שאין במקום אפילו שהוא מקום אוהלבכל הכל שהרי
בשיפוע.אחד. נגיעה דיני ואילך ומכאן כמאהיל השיפוע דיני למדנו כאן המשופעתעד היריעה ובין הקרקע בין כלומר,

שהוא. מקום האוהל.בשיפוע.בכל שנגע.בפנים לפני מתוכו המת פינו אם ביריעותאפילו המדובר
נידונים צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של כגון הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה המקבלות
שנגעו ככלים ודינו בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים מטמא וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
טמא שם המת בעוד בחיצון הנוגע אבל שנגע, לפני המת את כשפינו והמדובר בלבד. ערב טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים

שבעה. מצדטומאת שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ, והשני מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים שני
שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו נידון צד שום אין שבעה,אחד טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק שם תוספתא

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים ולפיכך אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת סרוחמפני
האוהל. לאוויר מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על שנטמאוומונח בכלים כנוגע נטמא האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל
טהורים. - בו נגעו ולא האוהל שתחת הכלים אבל במת,

              
  

והּבית הּטמאה, מּכנגד חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל
היתה טמא. הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻגבֹוהה
- ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא; הּכל - ּבּבית אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּגּבּה
ׁשּבתֹוכּה וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד, ּכאהל והּבית ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמּפני
ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ׁשהּכלי - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמא
ּוגבֹוהה אפּוצה, אֹו ּבקׁש ּופקּוקה ּפחּותה היתה ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָׁשּנתּבאר.
הּכל - ּבתֹוכּה אֹו ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמן
ּבלבד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמאה היתה ּגּבּה. מעל חּוץ ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמא,
מה ּכל והּבית ותחּתיה טהֹור, ּתֹוכּה אבל טמא, לרקיע ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָעד
על מּנחת היתה חֹוצצת. ּכלי, ׁשאינּה מּפני טהֹור; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשּבהן
עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהארץ

טמא לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היתה טמא. היתההּתהֹום . ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
טמא. והּבית ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה ְְְִִֵַַַַַָָָָֻהּטמאה

ּגבּה ּכל את ממלאה והיא הּבית ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּורת
הּקֹורֹות לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ּופיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבית,
- ּבּבית טמאה טמא, הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
הּבית לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ּׁשּבתֹוכּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה
צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין להּכנס. ּדרּכּה ואין מּטפח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבפחֹות
ׁשהיתה ּבין מּטפח, ּפחֹות הּכתל ּובין ּובינֹו לּכתל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּופיה
העליֹונה ּבין ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּורת
הּפתח ּבתֹו עֹומדת היתה טפח. ּפֹותח לּכתל אֹו ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלּקֹורֹות
וטמאה טפח, ּפֹותח הּמׁשקֹוף לבין ּבינֹו ואין למעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּופיה
טמא; ּׁשּבתֹוכּה מה - ּבּבית טמאה טהֹור, הּבית - ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבתֹוכּה

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת טמאה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּדר
צּדיה על מּנחת והיתה ׁשלם ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

ׁשהּוא ּכל - ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאויר,
ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה וכל טמא, ּובגּבּה ּבתחּתיה הּזית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכנגד
ּבתֹוכּה הּטמאה ּכנגד ׁשאינֹו וכל הּטמאה, ּכנגד אּלא ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטהֹור,
ּׁשּבתֹוכה מה ּכל טמא, הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵֶַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
ּתחּתיה. למּטה אֹו ּגּבּה על למעלה הּטמאה ׁשּכנגד ְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻוכל
- ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהיתה
ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל טמא; ּגּבּה ׁשעל וכל טמא, ׁשּתחּתיה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּכל
ּבתֹוכּה טמאה היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻטהֹור,
ׁשּלמעלה וכל ׁשּתחּתיה וכל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל טמא, הּכל -ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ׁשהּכלים ּגּבּה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּפחּותה הארץ על הּמּטלת זֹו ּכּורת היתה אם ,ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלפיכ
נתּון הּמת מן ּוכזית ּבמּדה, ּבאה ׁשהיתה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּופקּוקה
עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָּתחּתיה
גבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא אינֹו - ּבתֹוכּה טמא; ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָלרקיע
טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה הארץ מעל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻטפח
לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמא; ּבלבד ּתֹוכּה - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ּבארנּו, ׁשּכבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹטמא.

חֹוצץ. ּולפיכ ּככלים, לא ְְִִֵֵָָֹחׁשּוב,
,לאויר ׁשּוליה על יֹוׁשבת והיא ׁשלם ּכלי ׁשהיא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכּורת

ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה ְְְְְֶַַַַַָָָָָֻֻוטמאה
הארץ מן גבֹוהה היתה אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָועֹולה,
ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה אֹו ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻטפח

וכל ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבתֹוכּה ּכל טמא, הּכל - ּגּבּה על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאֹו
מביא הּמאהיל ׁשהּכלי למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשעל
היתה אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאת
אֹו ּתחּתיה טמאה ּבמּדה, ּבאה אֹו ּבקׁש ּופקּוקה ְְְְְְִֶַַָָָָָָָֻּפחּותה
ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ְְְְֶֶַַַַַַָָָָֻּבתֹוכּה
ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה טפח גבֹוהה היתה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻואם
לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֻטמא.
וחֹוצצת. אהל ׁשהיא מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיה וכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹטמא,

ׁשעל ּכלים - ּתחּתיו טמאה ּבאויר: עֹומד ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּגמל
היה טהֹורין. ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על טמאה טהֹורים; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּגּביו
ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת זֹו הרי - ּתחּתיו וטמאה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֻרֹובץ
ּגּבי על אֹו רגלֹו ּתחת רצּוצה טמאה היתה אם וכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻויֹורדת.
ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָרגלֹו
אֹו הּגמל ּתחת הּמת מן ּוכזית הּנזיר היה ׁשאם ְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבנזירּות,

הּכלים, מּׁשאר ּבּה וכּיֹוצא הּמּטה ׁשּנטמאּתחת ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
אּלּו ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם מגּלח. אינֹו - ׁשבעה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאת
אֹו האדם מן הּנעּׂשים אהלים ּבטמאת האמּורֹות ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֻההלכֹות
ּדברי מהן סֹופרים, מּדברי הּכל - הּכלים מן אֹו הּבהמה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמן
מגּלח הּנזיר אין ּולפיכ והרחקֹות. ּגזרֹות ּומהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָקּבלה
אכילת אֹו מקּדׁש ּביאת על ּכרת עליהן חּיבין ואין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהן,
ּתרּומה טמאת לענין אּלא אמּורין ּכּלן הּדברים ואין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻקדׁשיו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָוקדׁשים

 
,ואהלין ּפתיל, צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין דברים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה

יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורים על מּצילין הּבלּועין ְְְְְִִִִִִֶַַַַַֹּובלּועין.
ּפתיל צמיד אבל ּותטּמא; ּתצא ׁשּלא הּטמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּומֹונעין
מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורים על מּצילין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹואהלין
ּבית ּכיצד? אחרים. את ּותטּמא ּתצא ׁשּלא הּטמאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאת
הּכלי ׁשּבתֹו ּכל - ּפתיל צמיד מּקף ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻטמא
הּכלים ּכל - הּבית ּבתֹו אהל ׁשם היה אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹטהֹורים.
נתּון הּמת מן ּכזית היה אם אבל טהֹורין. האהל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבתֹו
הּבית - לבית והכניסֹו ּפתיל ּבצמיד עליו ּומּקף ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבכלים
- הּפנימי ּבאהל הּמת מן ּוכזית אהל ּבתֹו אהל וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹטמא.

טמאים. החיצֹון ׁשּבאהל הּכלים ְִִִֵֵֶֶַַָָֹּכל
.הּטמאה את ּומֹונעין הּטהֹורים על מּצילין הּבלּועין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֻאבל

טהֹור. הּבית - לבית ונכנס הּמת ּבּׂשר ׁשאכל ּכלב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכיצד?
הּמת, לאהל ונכנס טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּבלע
ּכל וכן טהֹורה. הּטּבעת - ׁשבעה טמאת ׁשּנטמא ּפי על ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאף
זמן ּכל מּצילין ּובדגים ּובעֹופֹות ּובהמה ּבחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּבלּועין
- הּכלים אֹו מעיהן ּבתֹו הּמת ּובּׂשר מתּו ואם חּיין. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַׁשהן

ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הן ְֲֵֵֵֶַָהרי
ּפי על אף ּבבהמה, ׁשנים ורב ּבעֹוף אחד רב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹנׁשחט

על מּצילין ואינן ּכמתים, הן הרי - מפרּכסין הן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשעדין
מעיהן ׁשּבתֹו הּטמאה את מֹונעין ולא הּבלּועים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻהּכלים

ּתטּמא. ְֵֶַֹׁשּלא
מטּמאה ותהיה ּבמעיהן הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה

חּיה ּובׁשאר לעת, מעת ימים ׁשלׁשה - ּבכלב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשּימּותּו?
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צג               
  

והּבית הּטמאה, מּכנגד חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל
היתה טמא. הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻגבֹוהה
- ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא; הּכל - ּבּבית אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּגּבּה
ׁשּבתֹוכּה וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד, ּכאהל והּבית ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמּפני
ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ׁשהּכלי - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמא
ּוגבֹוהה אפּוצה, אֹו ּבקׁש ּופקּוקה ּפחּותה היתה ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָׁשּנתּבאר.
הּכל - ּבתֹוכּה אֹו ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמן
ּבלבד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמאה היתה ּגּבּה. מעל חּוץ ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמא,
מה ּכל והּבית ותחּתיה טהֹור, ּתֹוכּה אבל טמא, לרקיע ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָעד
על מּנחת היתה חֹוצצת. ּכלי, ׁשאינּה מּפני טהֹור; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשּבהן
עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהארץ

טמא לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היתה טמא. היתההּתהֹום . ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
טמא. והּבית ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה ְְְִִֵַַַַַָָָָֻהּטמאה

ּגבּה ּכל את ממלאה והיא הּבית ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּורת
הּקֹורֹות לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ּופיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבית,
- ּבּבית טמאה טמא, הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
הּבית לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ּׁשּבתֹוכּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה
צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין להּכנס. ּדרּכּה ואין מּטפח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבפחֹות
ׁשהיתה ּבין מּטפח, ּפחֹות הּכתל ּובין ּובינֹו לּכתל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּופיה
העליֹונה ּבין ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּורת
הּפתח ּבתֹו עֹומדת היתה טפח. ּפֹותח לּכתל אֹו ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלּקֹורֹות
וטמאה טפח, ּפֹותח הּמׁשקֹוף לבין ּבינֹו ואין למעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּופיה
טמא; ּׁשּבתֹוכּה מה - ּבּבית טמאה טהֹור, הּבית - ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבתֹוכּה

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת טמאה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּדר
צּדיה על מּנחת והיתה ׁשלם ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

ׁשהּוא ּכל - ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאויר,
ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה וכל טמא, ּובגּבּה ּבתחּתיה הּזית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכנגד
ּבתֹוכּה הּטמאה ּכנגד ׁשאינֹו וכל הּטמאה, ּכנגד אּלא ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטהֹור,
ּׁשּבתֹוכה מה ּכל טמא, הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵֶַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
ּתחּתיה. למּטה אֹו ּגּבּה על למעלה הּטמאה ׁשּכנגד ְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻוכל
- ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהיתה
ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל טמא; ּגּבּה ׁשעל וכל טמא, ׁשּתחּתיה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּכל
ּבתֹוכּה טמאה היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻטהֹור,
ׁשּלמעלה וכל ׁשּתחּתיה וכל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל טמא, הּכל -ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ׁשהּכלים ּגּבּה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּפחּותה הארץ על הּמּטלת זֹו ּכּורת היתה אם ,ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלפיכ
נתּון הּמת מן ּוכזית ּבמּדה, ּבאה ׁשהיתה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּופקּוקה
עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָּתחּתיה
גבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא אינֹו - ּבתֹוכּה טמא; ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָלרקיע
טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה הארץ מעל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻטפח
לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמא; ּבלבד ּתֹוכּה - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ּבארנּו, ׁשּכבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹטמא.

חֹוצץ. ּולפיכ ּככלים, לא ְְִִֵֵָָֹחׁשּוב,
,לאויר ׁשּוליה על יֹוׁשבת והיא ׁשלם ּכלי ׁשהיא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכּורת

ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה ְְְְְֶַַַַַָָָָָֻֻוטמאה
הארץ מן גבֹוהה היתה אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָועֹולה,
ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה אֹו ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻטפח

וכל ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבתֹוכּה ּכל טמא, הּכל - ּגּבּה על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאֹו
מביא הּמאהיל ׁשהּכלי למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשעל
היתה אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאת
אֹו ּתחּתיה טמאה ּבמּדה, ּבאה אֹו ּבקׁש ּופקּוקה ְְְְְְִֶַַָָָָָָָֻּפחּותה
ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ְְְְֶֶַַַַַַָָָָֻּבתֹוכּה
ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה טפח גבֹוהה היתה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻואם
לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֻטמא.
וחֹוצצת. אהל ׁשהיא מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיה וכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹטמא,

ׁשעל ּכלים - ּתחּתיו טמאה ּבאויר: עֹומד ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּגמל
היה טהֹורין. ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על טמאה טהֹורים; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּגּביו
ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת זֹו הרי - ּתחּתיו וטמאה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֻרֹובץ
ּגּבי על אֹו רגלֹו ּתחת רצּוצה טמאה היתה אם וכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻויֹורדת.
ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָרגלֹו
אֹו הּגמל ּתחת הּמת מן ּוכזית הּנזיר היה ׁשאם ְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבנזירּות,

הּכלים, מּׁשאר ּבּה וכּיֹוצא הּמּטה ׁשּנטמאּתחת ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
אּלּו ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם מגּלח. אינֹו - ׁשבעה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאת
אֹו האדם מן הּנעּׂשים אהלים ּבטמאת האמּורֹות ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֻההלכֹות
ּדברי מהן סֹופרים, מּדברי הּכל - הּכלים מן אֹו הּבהמה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמן
מגּלח הּנזיר אין ּולפיכ והרחקֹות. ּגזרֹות ּומהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָקּבלה
אכילת אֹו מקּדׁש ּביאת על ּכרת עליהן חּיבין ואין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהן,
ּתרּומה טמאת לענין אּלא אמּורין ּכּלן הּדברים ואין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻקדׁשיו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָוקדׁשים

 
,ואהלין ּפתיל, צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין דברים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה

יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורים על מּצילין הּבלּועין ְְְְְִִִִִִֶַַַַַֹּובלּועין.
ּפתיל צמיד אבל ּותטּמא; ּתצא ׁשּלא הּטמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּומֹונעין
מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורים על מּצילין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹואהלין
ּבית ּכיצד? אחרים. את ּותטּמא ּתצא ׁשּלא הּטמאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאת
הּכלי ׁשּבתֹו ּכל - ּפתיל צמיד מּקף ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻטמא
הּכלים ּכל - הּבית ּבתֹו אהל ׁשם היה אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹטהֹורים.
נתּון הּמת מן ּכזית היה אם אבל טהֹורין. האהל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבתֹו
הּבית - לבית והכניסֹו ּפתיל ּבצמיד עליו ּומּקף ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבכלים
- הּפנימי ּבאהל הּמת מן ּוכזית אהל ּבתֹו אהל וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹטמא.

טמאים. החיצֹון ׁשּבאהל הּכלים ְִִִֵֵֶֶַַָָֹּכל
.הּטמאה את ּומֹונעין הּטהֹורים על מּצילין הּבלּועין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֻאבל

טהֹור. הּבית - לבית ונכנס הּמת ּבּׂשר ׁשאכל ּכלב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכיצד?
הּמת, לאהל ונכנס טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּבלע
ּכל וכן טהֹורה. הּטּבעת - ׁשבעה טמאת ׁשּנטמא ּפי על ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאף
זמן ּכל מּצילין ּובדגים ּובעֹופֹות ּובהמה ּבחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּבלּועין
- הּכלים אֹו מעיהן ּבתֹו הּמת ּובּׂשר מתּו ואם חּיין. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַׁשהן

ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הן ְֲֵֵֵֶַָהרי
ּפי על אף ּבבהמה, ׁשנים ורב ּבעֹוף אחד רב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹנׁשחט

על מּצילין ואינן ּכמתים, הן הרי - מפרּכסין הן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשעדין
מעיהן ׁשּבתֹו הּטמאה את מֹונעין ולא הּבלּועים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻהּכלים

ּתטּמא. ְֵֶַֹׁשּלא
מטּמאה ותהיה ּבמעיהן הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה

חּיה ּובׁשאר לעת, מעת ימים ׁשלׁשה - ּבכלב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשּימּותּו?
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צד              
  

ּדברים ּבּמה לעת. מעת אחד יֹום - ודגים ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובהמה
זאב אבל מעיהן; ּבתֹו הּמת ּבּׂשר ּכׁשּנׁשאר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָאמּורים?
טהֹור, הּבּׂשר - הרעי ּבית דר והקיאֹו ּתינֹוק ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבלע

ּבטמאתן. ְְְֲָָָָֻוהעצמֹות
;ׁשּבארנּו ּכמֹו החּיה, נפׁש ּבבטן אּלא נּצלין הּבלּועין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאין

ּכיצד? נּצלין. אינן - והאבנים הּכלים ּבגּוף הּבלּועין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאבל
ּבֹו ׁשּנבלע ּומלמד מּתכת, ׁשל הּצּנֹור ּבֹו ׁשּנבלעה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּכֹוׁש
לאהל ונכנסּו ּבתֹוכּה, מבלעת טּבעת ׁשהיתה ּולבנה ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּדרּבן,
ׁשאין מחּפין; הן והרי נראין ׁשאין ּפי על אף נטמאּו, - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֻהּמת
אֹו מחט וכן ּפתיל. ּבצמיד אּלא מּצילין ּבכלים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבלּועין
ּבאהל הּתּנּור ונטמא הּתּנּור, ּבטפלת מבלעין ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻטּבעת
ׁשּבתֹו הּכלים נטמאּו - לאוירֹו ׁשרץ ׁשּנפל אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמת
והּתּנּור הֹואיל - ּפתיל צמיד מּקף הּתּנּור היה ואם ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻהּטפלה.
וכן טהֹורים. ּגּביו ׁשעל ּבּטיט הּמבלעין הּכלים אף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻטהֹור,
ּבמגּופת טּבעת אֹו מחט והיתה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻחבית
הּמת. ּבאהל מּצילין ואין טמאין אּלּו הרי - מּצּדּה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹהחבית
החבית לתֹו נראין היּו אם ּפיה: ּכנגד החבית ּבמגּופת ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָהיּו

טה - לאוירּה יֹוצאין טמאין;ואינן - לאוירּה יצאּו ואם ֹורין, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָ
ׁשּבתֹוכֹו, הּכלים על מּציל ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ּכלי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשאין
ּפי על אף הּׁשּום, ּכקלּפת ּתחּתיהן יׁש ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכמֹו

טהֹורין. אּלּו הרי - אוירּה לתֹו ׁשֹוקעין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָׁשהן
ואין טמאין הן הרי - ּבית ׁשל ּבקרקעיתֹו הּבלּועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכל

ּכן ּׁשאין מה הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו האהל ׁשּקרקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּצלין;
טמּונים וכלים ּבּבית הּטמאה ּכיצד? ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבכתליו,
ּבמקֹומן יׁש אם טמאים. - אּמה מאה ּתחת אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבקרקעיתֹו,
זה למה אחד. אהל ּתחת הן ׁשהרי טהֹורין, - טפח על ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח
טהֹור. ׁשהּבית ּבעלּיה, וטמאה הּבית ּגּבי ׁשעל לעלּיה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻדֹומה?
הּטמאה והיתה ארצֹו, מּכלּפי ּבמחיצה הּבית חלק אם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻוכן
הּמחיצה מן למעלה ׁשּבּבית ּכלים - והארץ הּמחיצה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבין
היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, מֹונעין האהלים ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאין;
והארץ הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - הּמחיצה מן למעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּטמאה
ּגבּה והארץ הּמחיצה ּבין אין ואם מּציל. ׁשהאהל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹטהֹורין;

ּוטמאים. הּבית ּבקרקע ּכטמּונים הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַטפח
ויׁש טפח ּפֹותח ּבֹו ויׁש הּבית, ּתחת קמּור ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּביב

ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח לּבית חּוץ ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻּבפתחֹו
טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה היתה טהֹור; הּבית -ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח ּפֹותח ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טמא; הּבית - ְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּבתֹוכֹו
ואין טפח ּפֹותח ּבֹו אין להּכנס. טמאה ׁשל ּדרּכּה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאין
היא ּכאּלּו טמא הּבית - ּבתֹוכֹו טמאה טפח: ּפֹותח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּביציאתֹו

ׁשהן מּפני טמא, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה הּבית; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּבתֹו
עד ּכמֹוהּו הּבית וקרקע ּבּקרקע, הּטמּונים הּתהֹום.ּככלים ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָ

ּפתיל צמיד ּומּקפֹות אחת ּבכל זית וכחצי חבּיֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻׁשּתי
מטּמא; ׁשעּור חצי ׁשאין טהֹורֹות, הן - הּבית ּבתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻּומּנחֹות
ּפתיל צמיד ואין ּכזית, ּבּבית יׁש ׁשהרי טמא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּבית
מּקפֹות הן ׁשהרי הּבית, מחמת מּטּמאֹות ואינן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻֻלטמאה.
טמאין, והּבית היא - מהן אחת נפּתחה ּפתיל. ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָצמיד
לזה זה ּפתּוחים ׁשהן חדרים ׁשני וכן טהֹורה. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוחברתּה
- ּבחיצֹון זית וכחצי ּבאמצעי אֹו ּבּפנימי זית וכחצי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָולּבית,
ּבּפנימי זית ּכחצי טהֹורין. והאמצעי והּפנימי טמא, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהחיצֹון
והחיצֹון והאמצעי טהֹור, הּפנימי - ּבאמצעי זית ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוכחצי

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ׁשּדר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻטמאים;

ה'תשע"א כסלו ד' חמישי יום

  
וכל ׁשּנאמר: הּמת? ּבאהל ׁשּמּציל ּפתיל לצמיד ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּנין

יׁש הא הּוא. טמא עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכלי
ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. - עליו ּפתיל ְְִִִִֵֶַָָָָָָָצמיד
מּטּמא ׁשאינֹו ּכלי ּבלבד, חרּׂש ּבכלי אּלא מדּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכתּוב

ּפתחֹו דר צמיד1אּלא ּומּקף סתּום ּפתחֹו היה אם ,לפיכ ; ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָֻ
ׁשאין הּכלים לכל וחמר קל ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפתיל

טמאה גללים2מקּבלין ּכלי והם: ּפתיל. ּבצמיד ,3ׁשּיּצילּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ועצמֹות ועֹורֹו הּדג עצמֹות ּוכלי אדמה, ּכלי אבנים, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָּכלי

ּבמּדה הּבא עץ ּוכלי ּפׁשּוטין4העֹוף, ׁשהן עץ ׁשל ּונסרים , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מּתכת ּכלי וגלמי ּכלים, ּבצמיד5ואינן מּצילין אּלּו ּכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

וחמר קל נּצלּו, הּמּקף הּכלי ׁשּבתֹו הּדברים אם ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּפתיל.
האהלים ׁשּתחת ולּכלים לכלים6לּבלּועין אהלים ּבין מה . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

ּבצמיד אּלא מּצילין אינן ׁשהּכלים ּפתיל? ּבצמיד ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּצילין
ּבלבד. ּבכּסּוי מּצילין והאהלים ְְְִִִִִִַַָָָֹּפתיל,

ׁשּכפהּו ּבכּסּוי7מׁשּפ מּציל נקּוב8- ׁשּקצתֹו ּפי על אף . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
קטן ּכסתּום9נקב הּוא הרי -10. ְֲֵֶֶָָָ

על טפח ּבהן היּו אם ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל
ּפי על אף הארץ, על ּפיהם על ּוכפאן טפח רּום על ְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָטפח
ּכל מּצילין אּלּו הרי - הּצדדין מן ּפתיל ּבצמיד מרח ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
מּציל. והאהל ּכאהל ׁשהן מּפני הּתהֹום, עד ּׁשּתחּתיהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמה
חרּׂש ּכלי אהלי ׁשאין חרׁש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא

חבית ּכיצד? ׁשּמרחּה11מּצילין. ּפי על אף ּפיה, על ׁשּכפּויה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
צמיד ׁשּנאמר: טמא; ּׁשּתחּתיה מה ּכל - הּצדדין מן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבטיט
לּכתל ּפיה הדּביק ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹּפתיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.למדו השמועה מפי אלא גמורה דרשה כאן שאין רבינו ואומר "פתוח". המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא לאאבל
מגבם. ולא מיובש.מתוכם בקר מרפש סאה.עשויים ארבעים עץשמחזיק כלי "גולמי אמרו: א כה, חולין בברייתא

שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים = כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת כלי גולמי טהורין; פשוטיהן טמאין,
נגמרה. מלאכתם אבל קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול; בית הטומאה.להם ובין בינם מפסיק הניחושאוהל

למטה. הרחב כמכוסה.ופיו חשוב עליו מונח שהמשפך הצר.הדבר מתחילתהפה בכוונה נעשה זה שנקב מפני
משנה). (כסף שהוא בכל מציל) שאינו (כלומר, שמטמא שלם בכלי אדם בידי שנעשה כנקב דינו אין הכלי חרס.יצירת של

              
  

הּצדדים מן מּצלת12ּומרחּה ועל13- ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מּצלת; אינּה - הּצדדין מן מרח לא ואם ּבּכתל. ׁשּכנגּדּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּכל

אהל מּׁשּום מּציל חרּׂש ּכלי אבל14ׁשאין ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּפּיֹותיהן ׁשהיּו ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ּכל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאר
ׁשהן מּפני ּפתיל, צמיד ּבלא מּצילין - הּבית ּבדפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּדבּוקֹות

לפיכ אהל. מּׁשּום הּכלי15מּצילין ּבדפן ׁשּיהיה 16צרי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּיהיה17טפח עד אהלים ּדפנֹות עם מּצילין הּכלים ׁשאין , ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מּדפן יֹוצא והיה טפח, חצי דפן לּכלי היה [טפח]. ּדפן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלהן
לזה זה והדּביק טפח, חצי ּׂשפה ׁשּיׁש18האהל ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אחד מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו - טפח חלל .19ׁשם ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מּבפנים ׁשּמּצילין מּצילין20ּכׁשם ּכ האהל, ּדפנֹות עם ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

מּכל ּכּסּוי נעּׂשה האהל ׁשהרי לאהל, סמכן אם לאהל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
מחם ּכלי ּכיצד? ׁשהּניחֹו21מקֹום. טפח, דפן לֹו על22ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

יתדֹות והיתה23ּגּבי האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל חּוץ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּתחּתיו טהֹורין24טמאה ׁשּבתֹוכֹו ּכלים -25סמּו היה ואם . ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - גּנה לכתל אֹו חצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלכתל
האהילּו26אהל ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו ּכלים ּולפיכ ; ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ

הּטמאה .27על ְַַָֻ
לכתל מּכתל נתּונה והיא טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקֹורה

מן ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, הּקֹורהוטמאה והיתה הּקֹורה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּבּקדרה ּכלים - אֹותּה ּומכּסה ּכּלּה הּקדרה ּבפי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻנֹוגעת

להם28טהֹורים האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי היה29, לא ואם . ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻ
רוח ּביניהם אּלא ּבּקֹורה מכּסה הּקדרה מה30ּפי ּכל - ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

טמא טמאה.31ּׁשּבּקדרה עצמּה והּקדרה , ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
היה אם ּבּבֹור, וכלים ּבּבית וטמאה הּבית, ׁשּבתֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻּבֹור

הרי - טפח דפן לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק ּבנסר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמכּסה
טהֹור ּׁשּבּבֹור מה ּגבֹוּה32ּכל לפיו סביב ּבנין לּבֹור היה . ְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

ּבין דפן לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי ׁשּכּסהּו ּבין הארץ, על ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹטפח
דפן לֹו היתה טפח33ׁשּלא דפן לֹו יׁש ׁשהרי מּציל, זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

אחר .34מּמקֹום ִֵַָ
והּפרח35חּדּות ּבתֹוכֹו, ּומנֹורה הּבית ּבתֹו ׁשּלּה36הּבנּוי ְְְְִֶֶַַַַַַָָָ

החּדּות ּפי ּומכּסה על37יֹוצא הּמת ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ
הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי החּדּות אם38ּפי רֹואין: - ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

עֹומד הּמּציל והּכלי הּמנֹורה על39ּתּנטל מּציל זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
החּדּות ּוּׂשפת הּכלי ּׂשפת ׁשּבין וכלים ׁשּבחּדּות, 40ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹ

הּתהֹום41טהֹורים ּפי42עד על אף טהֹורה, הּמנֹורה ואף , ְְְְְִִַַַַַַָָ
נראה הּפרח לאו43ׁשּׂשפת ואם והחּדּות; הּכּסּוי -44ּבין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

טמא .45הּכל ֵַָֹ
,ּפיו על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַַָָהחּדּות

ּבתֹו אֹו החּדּות ּוּׂשפת הּכלי ּׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות
ׁשּבכתלי ּכלים - ּבּבית טמאה היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּטמאה,
- טפח רּום על טפח על טפח ּבמקֹומן יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,

טמאים46טהֹורים - לאו ואם החּדּות47, ּכתלי היּו ואם . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
ּבית מּׁשל ּכ48רחבים ּובין ּכ ּבין ׁשאינן49- מּפני טהֹורים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית. מּציל50מּכתלי ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר הּכלים51ּבכתליו. ּככל הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

זה ּומּפני אהלים, נעּׂשין ואינן הּטמאה את מביאים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהן
צמיד מּקף היה ּכן אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו מה על מּציל ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאינֹו
החדׁש ׁשהּתּנּור ּבארנּו, וכן הּמּצילים. ּכלים ּכׁשאר 52ּפתיל, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.לכותל והידקו הפה כל בספרי.סביב שנתמעט גביו" "על בכלל אינו מירוח.זה בלי מציל אינו פתיל וצמיד
.אוהל מדין שמציל הדופן.מפני מטפח.גובה פחות אוהל אין כי שוליו, עד דופנו לשפהמראש הכלי דופן

האוהל. לדופן הכלי שולי בין טפח ריווח בכלי.ונוצר או האוהל הטומאה.בדופן אוהל גדולבתוך כלי
מים. בו צידו.שמחממים הקרקע.על מן טפח המיחם.ומרוחק האוהלתחת של התחתון שדופן פי על אף

אחר. באהל מונחים שהם מפני עליהם והגינה.מאהיל החצר על תקרה שאין חוצץ.מפני אינו רבינושהכלי
הקדירה פי שיהיה ב. טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה, בפי נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע

מכוסה. שבתוכה.כולו ומה שהוא.לקדירה ואינהכל שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה על מאהילה הקורה
הקדירה. ובין שבינה הריווח מפני גמצילה, בהלכה למעלה כמבואר מציל, אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל

חלק. בנסר כמו טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים אינם שבחפירה הבור פחות(קירות אלא טפח גבוה
הבניין.מזה. דפנות.דופן עם כאוהל דינו ולפיכך כתלים בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או רבינוחדות

הנר". תשים עליו "אשר מפרש: הבית.שם לתוך בולט אינו אבל הדות דופן עובי את ומכסה רחב הוא ונשארהפרח
ו הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות דופן הדות.בין לתוך נופל באותוואינו הנמצאים הכלים אפילו פירוש,

מצלת. ואינה כלי עצמה שהיא המנורה פרח עובי כנגד שהוא שפתהשטח על מונח הוא כאילו הכיסוי את שרואים מפני
שהוא.הדות. עומק בכל הדות כותלי תחת הנמצאים כשעוביהכלים והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא אבל

הוא שחדות ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות. הבית מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות הפרח
הם]. אחד ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה, קרקע גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב שאםבניין

הדות. לתוך הכיסוי יפול המנורה מציל.תינטל אינו שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי קמורמפני ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו כשהמקום והמדובר, ז. הלכה כ מצילים,בפרק אינם הבור כותלי

אוהל. אינם שמחוץשהרי בכתלים וכלים הדות, מכתלי חלק בנוי ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל כגון
טפח.לבית. פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש אםבין טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה

חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח בו.אין השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט של אבלתנור שנתייבש
הוסק. לא



צה               
  

הּצדדים מן מּצלת12ּומרחּה ועל13- ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מּצלת; אינּה - הּצדדין מן מרח לא ואם ּבּכתל. ׁשּכנגּדּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּכל

אהל מּׁשּום מּציל חרּׂש ּכלי אבל14ׁשאין ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּפּיֹותיהן ׁשהיּו ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ּכל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאר
ׁשהן מּפני ּפתיל, צמיד ּבלא מּצילין - הּבית ּבדפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּדבּוקֹות

לפיכ אהל. מּׁשּום הּכלי15מּצילין ּבדפן ׁשּיהיה 16צרי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּיהיה17טפח עד אהלים ּדפנֹות עם מּצילין הּכלים ׁשאין , ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מּדפן יֹוצא והיה טפח, חצי דפן לּכלי היה [טפח]. ּדפן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלהן
לזה זה והדּביק טפח, חצי ּׂשפה ׁשּיׁש18האהל ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אחד מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו - טפח חלל .19ׁשם ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מּבפנים ׁשּמּצילין מּצילין20ּכׁשם ּכ האהל, ּדפנֹות עם ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

מּכל ּכּסּוי נעּׂשה האהל ׁשהרי לאהל, סמכן אם לאהל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
מחם ּכלי ּכיצד? ׁשהּניחֹו21מקֹום. טפח, דפן לֹו על22ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

יתדֹות והיתה23ּגּבי האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל חּוץ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּתחּתיו טהֹורין24טמאה ׁשּבתֹוכֹו ּכלים -25סמּו היה ואם . ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - גּנה לכתל אֹו חצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלכתל
האהילּו26אהל ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו ּכלים ּולפיכ ; ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ

הּטמאה .27על ְַַָֻ
לכתל מּכתל נתּונה והיא טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקֹורה

מן ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, הּקֹורהוטמאה והיתה הּקֹורה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּבּקדרה ּכלים - אֹותּה ּומכּסה ּכּלּה הּקדרה ּבפי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻנֹוגעת

להם28טהֹורים האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי היה29, לא ואם . ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻ
רוח ּביניהם אּלא ּבּקֹורה מכּסה הּקדרה מה30ּפי ּכל - ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

טמא טמאה.31ּׁשּבּקדרה עצמּה והּקדרה , ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
היה אם ּבּבֹור, וכלים ּבּבית וטמאה הּבית, ׁשּבתֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻּבֹור

הרי - טפח דפן לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק ּבנסר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמכּסה
טהֹור ּׁשּבּבֹור מה ּגבֹוּה32ּכל לפיו סביב ּבנין לּבֹור היה . ְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

ּבין דפן לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי ׁשּכּסהּו ּבין הארץ, על ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹטפח
דפן לֹו היתה טפח33ׁשּלא דפן לֹו יׁש ׁשהרי מּציל, זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

אחר .34מּמקֹום ִֵַָ
והּפרח35חּדּות ּבתֹוכֹו, ּומנֹורה הּבית ּבתֹו ׁשּלּה36הּבנּוי ְְְְִֶֶַַַַַַָָָ

החּדּות ּפי ּומכּסה על37יֹוצא הּמת ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ
הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי החּדּות אם38ּפי רֹואין: - ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

עֹומד הּמּציל והּכלי הּמנֹורה על39ּתּנטל מּציל זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
החּדּות ּוּׂשפת הּכלי ּׂשפת ׁשּבין וכלים ׁשּבחּדּות, 40ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹ

הּתהֹום41טהֹורים ּפי42עד על אף טהֹורה, הּמנֹורה ואף , ְְְְְִִַַַַַַָָ
נראה הּפרח לאו43ׁשּׂשפת ואם והחּדּות; הּכּסּוי -44ּבין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

טמא .45הּכל ֵַָֹ
,ּפיו על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַַָָהחּדּות

ּבתֹו אֹו החּדּות ּוּׂשפת הּכלי ּׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות
ׁשּבכתלי ּכלים - ּבּבית טמאה היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּטמאה,
- טפח רּום על טפח על טפח ּבמקֹומן יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,

טמאים46טהֹורים - לאו ואם החּדּות47, ּכתלי היּו ואם . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
ּבית מּׁשל ּכ48רחבים ּובין ּכ ּבין ׁשאינן49- מּפני טהֹורים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית. מּציל50מּכתלי ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר הּכלים51ּבכתליו. ּככל הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

זה ּומּפני אהלים, נעּׂשין ואינן הּטמאה את מביאים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהן
צמיד מּקף היה ּכן אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו מה על מּציל ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאינֹו
החדׁש ׁשהּתּנּור ּבארנּו, וכן הּמּצילים. ּכלים ּכׁשאר 52ּפתיל, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.לכותל והידקו הפה כל בספרי.סביב שנתמעט גביו" "על בכלל אינו מירוח.זה בלי מציל אינו פתיל וצמיד
.אוהל מדין שמציל הדופן.מפני מטפח.גובה פחות אוהל אין כי שוליו, עד דופנו לשפהמראש הכלי דופן

האוהל. לדופן הכלי שולי בין טפח ריווח בכלי.ונוצר או האוהל הטומאה.בדופן אוהל גדולבתוך כלי
מים. בו צידו.שמחממים הקרקע.על מן טפח המיחם.ומרוחק האוהלתחת של התחתון שדופן פי על אף

אחר. באהל מונחים שהם מפני עליהם והגינה.מאהיל החצר על תקרה שאין חוצץ.מפני אינו רבינושהכלי
הקדירה פי שיהיה ב. טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה, בפי נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע

מכוסה. שבתוכה.כולו ומה שהוא.לקדירה ואינהכל שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה על מאהילה הקורה
הקדירה. ובין שבינה הריווח מפני גמצילה, בהלכה למעלה כמבואר מציל, אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל

חלק. בנסר כמו טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים אינם שבחפירה הבור פחות(קירות אלא טפח גבוה
הבניין.מזה. דפנות.דופן עם כאוהל דינו ולפיכך כתלים בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או רבינוחדות

הנר". תשים עליו "אשר מפרש: הבית.שם לתוך בולט אינו אבל הדות דופן עובי את ומכסה רחב הוא ונשארהפרח
ו הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות דופן הדות.בין לתוך נופל באותוואינו הנמצאים הכלים אפילו פירוש,

מצלת. ואינה כלי עצמה שהיא המנורה פרח עובי כנגד שהוא שפתהשטח על מונח הוא כאילו הכיסוי את שרואים מפני
שהוא.הדות. עומק בכל הדות כותלי תחת הנמצאים כשעוביהכלים והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא אבל

הוא שחדות ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות. הבית מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות הפרח
הם]. אחד ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה, קרקע גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב שאםבניין

הדות. לתוך הכיסוי יפול המנורה מציל.תינטל אינו שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי קמורמפני ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו כשהמקום והמדובר, ז. הלכה כ מצילים,בפרק אינם הבור כותלי

אוהל. אינם שמחוץשהרי בכתלים וכלים הדות, מכתלי חלק בנוי ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל כגון
טפח.לבית. פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש אםבין טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה

חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח בו.אין השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט של אבלתנור שנתייבש
הוסק. לא



צו              
  

על מּציל ּולפיכ אהל, נעּׂשה אּלא זה, לענין ּככלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינֹו
וכּסּוי ּכאהלים. ּפתיל, צמיד ּבלא ּבלבד ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֹמה

סרידא. נקרא הּוא ְְִִַַָָהּתּנּור
החדׁשּת ּבתֹו יׁשן והרי53ּנּור החדׁש, ּפי על ּוסרידא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען ּכׁשּיּנטל54הּכּסּוי אם רֹואין: - ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
הּסרידא ּתּפל ׁשּבתֹוכֹו55הּיׁשן וכל הּציל, לא ;57טמא56- ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹ

טהֹור הּכל - לאו והּסרידא58ואם הּיׁשן ּבתֹו החדׁש היה . ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּיׁשן ּפי על מּטפח59מּנחת ּפחֹות והּכּסּוי החדׁש ּבין יׁש אם , ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּפיו על מּנחת הּסרידא ּוכאּלּו טהֹור, החדׁש ׁשּבתֹו ּכל -60. ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּׂשפה61סרידא לּה ׁשּיׁש חרס ּפי62ׁשל על עֹודפת והיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

אֹו ּתחּתיה טמאה היתה אפּלּו ּפתיל, צמיד ּומּקפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּתּנּור
טמא הּכל - ּגּבּה טהֹור63על ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד אבל ;64. ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד טמאה מּכנגּדֹו65היתה לרקיע66- על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל ְְֵֶַָָָטמא,

החבית67קדרה ּפי על עם68ׁשּכפאּה ּדפנֹותיה ּומרח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּובין ּׁשּבינּה מה ועל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל על מּצלת - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהחבית

החבית ּכדרּכּה69ּׂשפתֹות החבית ּפי על הֹוׁשיבּה 71ּומרח70. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכלי ואין מאוירּה, מתטּמאה ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מּציל ׁשּבארנּו.72טמא ּכמֹו , ְְִֵֵֶַַָ

  
ודפנֹותיהן הּכלים קרקעֹות וׁשּולי הּמחצין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּולי

קרסמן הּמת. ּבאהל ּפתיל ּבצמיד מּצילין אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמאחֹוריהן
מּציל ׁשאין ּפתיל. ּבצמיד מּצילין - ּכלים ועּׂשאן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשפן

ּכלים. אּלא ּפתיל ְִִִֵֶָָָּבצמיד
ואם ּבּטלֹו, לא - חציֹו עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרּׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹּכלי

מּציל. - הּכלים את ּבֹו ְִִִִֵֶַַַהׁשקיע
.רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל ּבצמיד מּציל חרּׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכלי

[חציֹו], ׁשּנפחת גדֹול ּכלי ּכיצד? רּבֹו. ׁשּיּפחת עד - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּובגדֹול
הרי - ּפתיל ּבצמיד הּפחת מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָוהּקיפֹו
אבל טמאה. לענין ּכלי חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻזה
הּנקב סתם ולא סדּוק אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּכלי
העּׂשּוי ּכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
- למׁשקה עּׂשּוי היה זיתים; ּבמֹוציא ׁשעּורֹו - ְְְֳִִִִֵֶַָָָָָלאכלים
אֹותֹו מּטילין - ּולכ לכ העּׂשּוי מׁשקה. ּבכֹונס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשעּורֹו
ׁשּיסּתם עד מּציל אינֹו מׁשקה ּבכֹונס ּומּׁשּיּנקב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻלחמרא,

ׁשּימעטּנּו. עד אֹו ְֲֶֶֶֶַַָהּנקב
ו ּפתיל צמיד ּומּקף ּפיו על סרידא ׁשהיתה נתּוןּתּנּור ְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻ

מרּדע, ּפי מלא הּסדק היה אם הּתּנּור: ונסּדק הּמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבאהל
ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, נטמא - טפח הּקף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי אּלא ּבּסדק להּכנס יכֹול ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמרּדע
ּפיו: ׁשעל הּסרידא נסּדקה טהֹור. הּתּנּור - מּכאן ְְְִִִִֶַַַַָָָָָּפחֹות
נּצל - מּכאן ּפחֹות טמא; זה הרי - נכנס מרּדע ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכמלא
,אר אֹותֹו רֹואין אין - עגל הּסדק היה ּפתיל. ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹּבצמיד

נכנס. מרּדע ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו ְְְִִִִֵֶַַָָֹאּלא
ּתּנּור ׁשל ּבעינֹו נקב ׁשּנּקב ּפתיל צמיד הּמּקף ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּתּנּור

דֹולק ּכׁשהּוא ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא הּנקב היה אם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּטּוחה:
נּצל. - מּזה ּפחֹות הּנקב היה ואם נטמא; זה הרי -ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא ׁשעּורֹו - מּצּדֹו הּתּנּור ְְְִִִִִֵַַַָֹנּקב
ּכדי ׁשעּורּה - ׁשּנּקבה החבית מגּופת וכן דֹולק. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּגדֹולים וחצבים ּבּנקב. ׁשיפֹון ׁשל ׁשנּיה מיצה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתּכנס
קנה. ׁשל ׁשנּיה מיצה ׁשּתּכנס ּכדי ׁשעּורן - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּנּקבּו
ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורין. - מּכאן ְְְֲִִִִִֶַַָָָּפחֹות
נּקבּו אפּלּו הּמׁשקין, לׁשאר נעּׂשּו אם אבל ליין; ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָׁשּנעּׂשּו
עד להם מֹועיל ּפתיל הּצמיד ואין נטמאּו, - ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבכל
אּלא אמרּו לא ליין, ׁשּנעּׂשּו ּבזמן ואף הּנקב. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיסּתם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.בבית להחדש.וטומאה מחוץ קצת בולט הישן שהתנור החדש.כגון הכליםלתוך שכן וכל החדש בתוך
הישן. מציל.שבתוך אינו וישן הכיסוי את מעמיד שהישן מכוסהמפני הוא אם ומציל אוהל הוא החדש שהתנור מפני

פתיל). (צמיד בטיט מרוח כשאינו שבתוכו.אפילו החדש משפת גבוהה נכנסתששפתו אינה שטומאה כבר, נתבאר
מטפח. פחות בהלכהבפתח דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך את יסלול סרידה בדיני רבינו דעת של מוקדם בירור

ששנינו כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני וחוצצת כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן: שלפנינו,
ישן תנור על מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור מכסה כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
סתום שתנור והטעם, ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב. כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק)
וטומאה התנור מן טפח ברוחבה עודפת הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן נחשב פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל
אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה אבל הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה, הכלים כל טמאים תחתיה,
בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח פחות לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא הרי שפה לה יש
תחתיה וטומאה טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה אבל חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין תחתיה

שה מפני חוצצת אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה שעל מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על עצמהאו יא
אנו,כלי. מניחים ולפיכך טפח". בפותח צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר שונים: אנו א במשנה שם

כדרכו. המשנה, לשון נקט ורבינו פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה של המשכה שהיא משנתנו כלשגם
גביו. ועל העודף שתחת עלמה מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף בין ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

בצמיד שבתוכו מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל ישן בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא האוויר
הטומאה. ועל עליו מאהילה הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל צמיד כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל.

.הסרידה הטומאה.על מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן: יד חרס.בכתב בבית.של שפיוטומאה כגון
השפתות. שתי בין טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף שוליה.הקדירה פיעל על אף כלומר,

מגבו.שמירח. מטמא אינו חרס שכלי נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

              
  

אדם, ּבידי נעּׂשּו אם אבל אדם; ּבידי ׁשּלא ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּנּקבּו
הּנקב. ׁשּיּסתם עד נּצלין ואינן טמאים, - ׁשהן ּכל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאפּלּו

חרס ׁשל ּומניקת טהֹורין מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָחבית
הּמת ּבאהל ּונתּונה ּפתיל צמיד מּקפת והחבית ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבתֹוכּה,
מּפני טמאה, והּמניקת טהֹורין, והּמׁשקין החבית -ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּפתּוח הּׁשני והּקצה הּמּקפת החבית ּבתֹו האחת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּקצתּה
אין - עקּמה ׁשהיא ּפי על אף סתּום. ואינֹו הּמת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלאהל

ּכסתּום. ְֶָָֹהעקם
וסתמּו מּצּדּה ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻחבית

- חציֹו וסתם הּנקב חצי אגף הּציל. - הּנקב את ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשמרים
הּנקב את סתם הּציל. לא אם הּציל אם ספק זה ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
- קסמים ּבׁשני סתמֹו הּצדדין. מן ׁשּימרח עד - ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּבזמֹורה
נסר וכן לחברּתּה. זמֹורה ּובין הּצדדין מן ׁשּימרח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
ׁשני היּו [הּציל. - הּצדדין מן ּומרח הּתּנּור ּפי על ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּנתּון
את חּבר לחברֹו. נסר ּובין] הּצדדין מן ׁשּימרח עד - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנסרים
עליהן ׁשּלּפף אֹו ּבהן, וכּיֹוצא עץ ׁשל ּבמסמרים נסרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני
מּקיפין? ּבּמה האמצע. מן למרח צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּוגמין
ּובצֹואה ּבטיט ּובׁשעוה, ּבזפת ּובגּפסין, ּובחרסית ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּבסיד
ולא ּבבעץ לא מּקיפין ואין הּמתמרח. ּדבר ּובכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹּובחמר,
ּבדבלה ּומּקיפין צמיד. ואינֹו ּפתיל ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבעֹופרת,
ׁשּלא ּכדי ּפרֹות, ּבמי ׁשּנּלֹוׁשה ּובבצק הכׁשרה ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻׁשמנה

חֹוצץ. אינֹו טמא ׁשּדבר ְִֵֵֵֶָָָָיטמא;
נׁשמטת ׁשאינּה ּפי על אף ׁשּנתחלחלה, החבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמגּופת

ׁשל והּבקעת הּכּדּור הּצמיד. נתרעע ׁשהרי מּצלת, אינה -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
עד תּציל, לא - הּצדדין מן ּומרח החבית ּפי על ׁשּנתן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּגמי
וכן למעלה. מּמּטה הּבקעת ּכל ועל הּכּדּור ּכל על ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָׁשּימרח
אֹו ניר ׁשל היתה הּכלי. ּפי על ׁשּקׁשרּה ּבגד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמטלת
הּציל. - הּצדדין מן מרח אם ּבמׁשיחה, ּוקׁשרּה עֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָׁשל

החבית את ּבהן ׁשהלּביׁש הּניר אֹו הּדג עֹור ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָחמת
ּפי על אף צררּה, לא ואם מּצלת. זֹו הרי - מּלמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוצררּה

ּתּציל.ׁשּמרח לא - הּצדדין מן ְִִִֵֶַַַָֹ
ׁשּלּה והּזפת מלמעלה החרס ׁשּנתקּלף זפּותה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית

ונמצא ּבּזפת, ׁשּידּבק עד ּודחקֹו הּזפת על הּכּסּוי ונתן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָעֹומד,
מּציל. זה הרי - החבית קרקע ּובין הּכּסּוי ּבין עֹומד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּזפת
ׁשהיה הּמתמרחין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּמּוריס ּבכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ּדבּוקין והּכל הֹואיל זר, ּכמֹו הּכלי ּובין הּכּסּוי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּמתמרח

מּציל. זה הרי -ֲִֵֶַ

  
ּכל על מּצילין - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילים הּכלים ְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל

ׁשטף. ּוכלי ּבגדים ּבין מׁשקין, ּבין אכלין ּבין ּׁשּבתֹוכן, ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמה
הּמּקף חרס ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻזהּו
ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא מּציל אינֹו ּפתיל ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָצמיד
ּכלי ּבתֹו היּו אם אבל ּבתֹוכֹו; ׁשּיהיּו אחרים חרס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָּכלי
ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ׁשטף ּכלי הּמּקף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻחרס
מּפני הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל על יּציל ׁשּלא אמרּו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמה
חרס ּוכלי טמאה, מקּבלין אין הּמּצילין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּׁשאר
הארץ עם ּכלי וכל חֹוצץ, אינֹו טמא ּוכלי טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמקּבלין

חרס ּכלי אמרּו: לא ולּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמאה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבחזקת
הּכל, על יּציל חבר וׁשל הּכל, על יּציל לא הארץ עם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשל
ּבעיני טמא הארץ עם ׁשאין מּפני טהֹור? הּוא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהרי
אני אחד הּכל, על מּציל חרס ּוכלי הֹואיל ׁשאֹומר: ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעצמֹו,
ולמה הּכל. על יּציל ׁשּלא וגזרּו חׁשּו ּולפיכ החבר. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹואחד
חרס? ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על מּציל ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָאמרּו:
ּבין הארץ עם ּגב על הן טמאים הּׁשלׁשה ׁשאּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
צמיד ּתחת ׁשם ׁשּיהיּו אחר ּבין הּמת ּבאהל ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹקדם
אֹוכלין לא הארץ מעם החבר יׁשאל לא ּולעֹולם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּפתיל,
טמאין, ׁשהן ּדעת על אּלא חרס ּכלי ולא מׁשקין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹולא
תּקלה. לידי ּבהן יבֹוא ולא לעֹולם, טהרה להן אין ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהרי
ּומטּבילן הארץ מעם החבר אֹותם ׁשֹואל ׁשטף ּכלי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו ּומעריב הארץ עם מּגע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
ׁשטף ּכלי מּמּנּו יׁשאל ׁשּמא חכמים חׁשּו לפיכ ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבטהרֹות,
עם ׁשהרי ׁשּלֹו, חרס ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת היה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּכבר
ׁשבעה, טמאת טמא הּוא והרי ׁשּנּצל, מדּמה הּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהארץ
ויבֹוא ּבטהרֹות ּבֹו ויׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו ויעריב החבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָויטּביל
ּכלי על חרס ּכלי יּציל ׁשּלא ּגזרּו זה ּומּפני ּתּקלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלידי

ׁשּבתֹוכֹו. ְֶֶֶׁשטף
- ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻאדם

גזרּו ׁשּלא ׁשּזה לי, ויראה לקבר. ּגֹולל עּׂשאּה ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹטהֹור.
ׁשאינֹו דבר ׁשהּוא מּפני האדם, על יּציל ׁשּלא חרס ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּבֹו. גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר וכל ְְֵֶָָָָָָֹמצּוי,
- ּבקדׁשים אֹו הּפרה ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין חרס ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכלי

ּבהן נזהרים ׁשהן מּפני טהרתם, על נאמנים הארץ ְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעּמי
ׁשהן ּפי על אף ּפתיל ּבצמיד הּכל על יּצילּו ּולפיכ ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהרּבה,

חרס. ֶֶֶׁשל
נתּונה ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻארּבה

טמאה, הּקדרה - מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה הארּבה ּפי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻעל
מאכלין ׁשּבעלּיה ּכל - ׁשלמה היתה טהֹורה. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹוהעלּיה
ׁשּבעלּיה ׁשטף ּוכלי אדם אבל טהֹור, חרס ּוכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקין
ועל האכלים על אּלא חֹוצץ חרס ּכלי ׁשאין ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָטמאים;
ּתחת הּוא ּכאּלּו טהֹור ׁשּבעלּיה וכל חרס, ּוכלי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמׁשקין

ּבכל ּפתיל מּפניצמיד זֹו, ׁשּבעלּיה האדם וטּמאּו חרס. י ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
מּתכֹות ּכלי זֹו ּבעלּיה היה אם ,לפיכ הּמצּוי. דבר ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא
ׁשבעה, טמאת טמא הּכלי - מׁשקין מלא ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻוכּיֹוצא
- עץ ׁשל ּבערבה לׁשה אּׁשה ּבּה היתה טהֹורין. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוהּמׁשקין
זמן ּכל טהֹור והּבצק ׁשבעה, טמאת טמאין והערבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻהאּׁשה
אם וכן טמאּתּו. - בֹו ונגעה וחזרה ּפרׁשה ּבֹו. ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשעֹוסקת
- ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי אחר לכלי הּמׁשקין אֹו הּבצק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּפּנה
ּכלים ׁשאר זֹו ארּבה ּפי על היה האחר. הּכלי ּבמּגע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻנטמאּו
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה מקּבלין ׁשאין ּפתיל, ּבצמיד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמּצילים
חרס ּכלי ׁשהיה אֹו מטּמא, הארץ עם מּגע אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּולפיכ
טהרתן על נאמנין ׁשהּכל לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה ְְֱֲֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּטהֹור
ּבעלּיה נטּוי אהל היה ּׁשּבעלּיה. מה ּכל על מּציל זה הרי -ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
זה הרי - לעלּיה ּבית ׁשּבין הארּבה על מרּדד ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומקצתֹו
מּציל ׁשהאהל הארּבה, על ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ואף ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻמּציל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַּבכּסּוי
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צז               
  

אדם, ּבידי נעּׂשּו אם אבל אדם; ּבידי ׁשּלא ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּנּקבּו
הּנקב. ׁשּיּסתם עד נּצלין ואינן טמאים, - ׁשהן ּכל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאפּלּו

חרס ׁשל ּומניקת טהֹורין מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָחבית
הּמת ּבאהל ּונתּונה ּפתיל צמיד מּקפת והחבית ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבתֹוכּה,
מּפני טמאה, והּמניקת טהֹורין, והּמׁשקין החבית -ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּפתּוח הּׁשני והּקצה הּמּקפת החבית ּבתֹו האחת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּקצתּה
אין - עקּמה ׁשהיא ּפי על אף סתּום. ואינֹו הּמת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלאהל

ּכסתּום. ְֶָָֹהעקם
וסתמּו מּצּדּה ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻחבית

- חציֹו וסתם הּנקב חצי אגף הּציל. - הּנקב את ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשמרים
הּנקב את סתם הּציל. לא אם הּציל אם ספק זה ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
- קסמים ּבׁשני סתמֹו הּצדדין. מן ׁשּימרח עד - ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּבזמֹורה
נסר וכן לחברּתּה. זמֹורה ּובין הּצדדין מן ׁשּימרח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
ׁשני היּו [הּציל. - הּצדדין מן ּומרח הּתּנּור ּפי על ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּנתּון
את חּבר לחברֹו. נסר ּובין] הּצדדין מן ׁשּימרח עד - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנסרים
עליהן ׁשּלּפף אֹו ּבהן, וכּיֹוצא עץ ׁשל ּבמסמרים נסרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני
מּקיפין? ּבּמה האמצע. מן למרח צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּוגמין
ּובצֹואה ּבטיט ּובׁשעוה, ּבזפת ּובגּפסין, ּובחרסית ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּבסיד
ולא ּבבעץ לא מּקיפין ואין הּמתמרח. ּדבר ּובכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹּובחמר,
ּבדבלה ּומּקיפין צמיד. ואינֹו ּפתיל ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבעֹופרת,
ׁשּלא ּכדי ּפרֹות, ּבמי ׁשּנּלֹוׁשה ּובבצק הכׁשרה ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻׁשמנה

חֹוצץ. אינֹו טמא ׁשּדבר ְִֵֵֵֶָָָָיטמא;
נׁשמטת ׁשאינּה ּפי על אף ׁשּנתחלחלה, החבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמגּופת

ׁשל והּבקעת הּכּדּור הּצמיד. נתרעע ׁשהרי מּצלת, אינה -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
עד תּציל, לא - הּצדדין מן ּומרח החבית ּפי על ׁשּנתן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּגמי
וכן למעלה. מּמּטה הּבקעת ּכל ועל הּכּדּור ּכל על ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָׁשּימרח
אֹו ניר ׁשל היתה הּכלי. ּפי על ׁשּקׁשרּה ּבגד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמטלת
הּציל. - הּצדדין מן מרח אם ּבמׁשיחה, ּוקׁשרּה עֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָׁשל

החבית את ּבהן ׁשהלּביׁש הּניר אֹו הּדג עֹור ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָחמת
ּפי על אף צררּה, לא ואם מּצלת. זֹו הרי - מּלמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוצררּה

ּתּציל.ׁשּמרח לא - הּצדדין מן ְִִִֵֶַַַָֹ
ׁשּלּה והּזפת מלמעלה החרס ׁשּנתקּלף זפּותה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית

ונמצא ּבּזפת, ׁשּידּבק עד ּודחקֹו הּזפת על הּכּסּוי ונתן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָעֹומד,
מּציל. זה הרי - החבית קרקע ּובין הּכּסּוי ּבין עֹומד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּזפת
ׁשהיה הּמתמרחין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּמּוריס ּבכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ּדבּוקין והּכל הֹואיל זר, ּכמֹו הּכלי ּובין הּכּסּוי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּמתמרח

מּציל. זה הרי -ֲִֵֶַ

  
ּכל על מּצילין - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילים הּכלים ְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל

ׁשטף. ּוכלי ּבגדים ּבין מׁשקין, ּבין אכלין ּבין ּׁשּבתֹוכן, ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמה
הּמּקף חרס ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻזהּו
ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא מּציל אינֹו ּפתיל ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָצמיד
ּכלי ּבתֹו היּו אם אבל ּבתֹוכֹו; ׁשּיהיּו אחרים חרס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָּכלי
ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ׁשטף ּכלי הּמּקף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻחרס
מּפני הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל על יּציל ׁשּלא אמרּו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמה
חרס ּוכלי טמאה, מקּבלין אין הּמּצילין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּׁשאר
הארץ עם ּכלי וכל חֹוצץ, אינֹו טמא ּוכלי טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמקּבלין

חרס ּכלי אמרּו: לא ולּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמאה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבחזקת
הּכל, על יּציל חבר וׁשל הּכל, על יּציל לא הארץ עם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשל
ּבעיני טמא הארץ עם ׁשאין מּפני טהֹור? הּוא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהרי
אני אחד הּכל, על מּציל חרס ּוכלי הֹואיל ׁשאֹומר: ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעצמֹו,
ולמה הּכל. על יּציל ׁשּלא וגזרּו חׁשּו ּולפיכ החבר. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹואחד
חרס? ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על מּציל ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָאמרּו:
ּבין הארץ עם ּגב על הן טמאים הּׁשלׁשה ׁשאּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
צמיד ּתחת ׁשם ׁשּיהיּו אחר ּבין הּמת ּבאהל ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹקדם
אֹוכלין לא הארץ מעם החבר יׁשאל לא ּולעֹולם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּפתיל,
טמאין, ׁשהן ּדעת על אּלא חרס ּכלי ולא מׁשקין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹולא
תּקלה. לידי ּבהן יבֹוא ולא לעֹולם, טהרה להן אין ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהרי
ּומטּבילן הארץ מעם החבר אֹותם ׁשֹואל ׁשטף ּכלי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו ּומעריב הארץ עם מּגע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
ׁשטף ּכלי מּמּנּו יׁשאל ׁשּמא חכמים חׁשּו לפיכ ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבטהרֹות,
עם ׁשהרי ׁשּלֹו, חרס ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת היה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּכבר
ׁשבעה, טמאת טמא הּוא והרי ׁשּנּצל, מדּמה הּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהארץ
ויבֹוא ּבטהרֹות ּבֹו ויׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו ויעריב החבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָויטּביל
ּכלי על חרס ּכלי יּציל ׁשּלא ּגזרּו זה ּומּפני ּתּקלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלידי

ׁשּבתֹוכֹו. ְֶֶֶׁשטף
- ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻאדם

גזרּו ׁשּלא ׁשּזה לי, ויראה לקבר. ּגֹולל עּׂשאּה ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹטהֹור.
ׁשאינֹו דבר ׁשהּוא מּפני האדם, על יּציל ׁשּלא חרס ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּבֹו. גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר וכל ְְֵֶָָָָָָֹמצּוי,
- ּבקדׁשים אֹו הּפרה ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין חרס ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכלי

ּבהן נזהרים ׁשהן מּפני טהרתם, על נאמנים הארץ ְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעּמי
ׁשהן ּפי על אף ּפתיל ּבצמיד הּכל על יּצילּו ּולפיכ ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהרּבה,

חרס. ֶֶֶׁשל
נתּונה ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻארּבה

טמאה, הּקדרה - מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה הארּבה ּפי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻעל
מאכלין ׁשּבעלּיה ּכל - ׁשלמה היתה טהֹורה. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹוהעלּיה
ׁשּבעלּיה ׁשטף ּוכלי אדם אבל טהֹור, חרס ּוכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקין
ועל האכלים על אּלא חֹוצץ חרס ּכלי ׁשאין ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָטמאים;
ּתחת הּוא ּכאּלּו טהֹור ׁשּבעלּיה וכל חרס, ּוכלי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמׁשקין

ּבכל ּפתיל מּפניצמיד זֹו, ׁשּבעלּיה האדם וטּמאּו חרס. י ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
מּתכֹות ּכלי זֹו ּבעלּיה היה אם ,לפיכ הּמצּוי. דבר ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא
ׁשבעה, טמאת טמא הּכלי - מׁשקין מלא ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻוכּיֹוצא
- עץ ׁשל ּבערבה לׁשה אּׁשה ּבּה היתה טהֹורין. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוהּמׁשקין
זמן ּכל טהֹור והּבצק ׁשבעה, טמאת טמאין והערבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻהאּׁשה
אם וכן טמאּתּו. - בֹו ונגעה וחזרה ּפרׁשה ּבֹו. ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשעֹוסקת
- ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי אחר לכלי הּמׁשקין אֹו הּבצק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּפּנה
ּכלים ׁשאר זֹו ארּבה ּפי על היה האחר. הּכלי ּבמּגע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻנטמאּו
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה מקּבלין ׁשאין ּפתיל, ּבצמיד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמּצילים
חרס ּכלי ׁשהיה אֹו מטּמא, הארץ עם מּגע אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּולפיכ
טהרתן על נאמנין ׁשהּכל לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה ְְֱֲֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּטהֹור
ּבעלּיה נטּוי אהל היה ּׁשּבעלּיה. מה ּכל על מּציל זה הרי -ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
זה הרי - לעלּיה ּבית ׁשּבין הארּבה על מרּדד ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומקצתֹו
מּציל ׁשהאהל הארּבה, על ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ואף ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻמּציל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַּבכּסּוי
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צח              
  

ה'תשע"א כסלו ה' שישי יום

  
ּבקנקּנים ׁשחּלקֹו הּקֹורה,1ּבית ועד הארץ מן טהֹורֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ

הּטהרה ּכלּפי הּקנקּנים ּפי היה אם האחד: ּבחציֹו ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻוטמאה
מּצילֹות אּלּו הרי אינן2- - הּטמאה ּכלּפי היּו ואם , ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֻ

ּבטיט3מּצילֹות טחן מּבפנים4. ּבין מּבחּוץ5, רֹואין:6ּבין - ְְִִִִִִִֵֵַַָָ
אינֹו - לאו ואם מּציל, - עצמֹו ּבפני לעמד הּטיט יכֹול ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹאם

אחד. אהל הּכל והרי ֲִֵֶֶַַַָֹֹמּציל,
ּבנסרים ׁשחּלקֹו ּביריעֹות7ּבית הּצדדין8אֹו מן חּלקֹו אם ,9 ְְְְִִִִִִִִִִֶַַָָ

הּקֹורֹות מּכלּפי ּבּבית10אֹו הּטמאה והיתה ׁשּבין11, ּכלים - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
טהֹורין והּקֹורֹות הּמחיצה ׁשּבין אֹו הּכתל ּובין .12הּמחיצה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

- לּקֹורֹות מחּצה ּבין אֹו לּכתל מחּצה ּבין הּטמאה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה
ׁשּלא הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכלים

ּותטּמא היּו13ּתצא הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
עצמּה הּמחיצה עבי ּבתֹו הּטמאה14הּכלים ׁשהיתה ּבין , ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

מקֹום היה אם הּבית: ּבתֹו ׁשהיתה אֹו הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלפנים
טמאים - טפח על טפח טהֹורין15הּכלים - לאו ואם ּוכבר16, . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ארצֹו מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית ּדין ּכיצד .17ּבארנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַ
ּתבן מלא ׁשהּוא ּפֹותח18ּבית הּקֹורֹות לבין ּבינֹו ואין ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּבפנים טמאה ּתבן19טפח: ּבין ׁשהיתה ּבין הּתבן ּבתֹו ּבין , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּטמאה יציאת ׁשּכנגד הּכלים ּכל - ׁשל20לּקֹורֹות ּבמלֹואֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּפתח21ּפתח ׁשל ּבמלֹואֹו לּתבן חּוץ טמאה היתה טמאים; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשּבפנים ּכלים רּום22- על טפח על טפח ּבמקֹומן יׁש אם , ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
טהֹורין - טמאין23טפח לאו ואם ּתבן24, ּבין יׁש ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח ׁשאין26טמאין25לּקֹורֹות ; ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני חֹוצץ, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּתבן

הּקרֹוב ּבית - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכתל
טמא לּטהרה27לּטמאה והּקרֹוב מחצה29טהֹור28, היתה . ְְְֱֳֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

מּׁשני30למחצה ּבאחד הּטמאה היתה טמאין. ׁשניהן - ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
- טמאה ּוכלּפי מחציֹו הּכתל: ּבתֹו והּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּבּתים,
- למחצה מחצה טהֹורין; - טהרה ּוכלּפי מחציֹו ְְְְְֱֱֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָטמאים;

מעזיבה וכן ּבתֹו31טמאין. והּטמאה והעלּיה, הּבית ׁשּבין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
טהֹורה; והעלּיה טמא הּבית - ּולמּטה מחציּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמעזיבה:
מחצה טהֹור; והּבית טמאה העלּיה - ּולמעלה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמחציּה
וכלים מהן, ּבאחד טמאה היתה טמאין. ׁשניהן - ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻלמחצה
מחציּה טמאין; - טמאה ּוכלּפי מחציּה הּמעזיבה: ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבתֹו
טמאין. ׁשניהן - למחצה מחצה טהֹורין; - טהרה ְְְְְֱֱֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּוכלּפי

לאויר הּמעזיבה -32היתה ּולמּטה מחציּה ּבתֹוכּה: וטמאה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
טהֹור הּטמאה ּכנגד אפּלּו מלמעלה והעֹומד טמא, ,33הּבית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

הּבית ּבכל הּטמאה ּפׁשטה מחציּה34ׁשהרי הּטמאה היתה ; ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ
טהֹור הּבית - הּטמאה35ּולמעלה ּכנגד מלמעלה והעֹומד , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.חרס חוצצים.של הבית דפנות עם טהורים וכלים מגבו מיטמא אינו חרס אינושכלי טמא וכלי מתוכם נטמאו שהרי
דפנות. עם אפילו הטומאה.חוצץ לצד הטהרה.ופיהם הטומאה.מצד וחוצצים.בצד טומאה מקבלים שאינם

.טומאה שמקבלות פי על אף וחוצצות לאוהל הבית.שקבען כתלי בין בזקיפה המחיצה את מפרידההעמיד המחיצה
עלייה. כעין גבה על וקמה והקורות הבית בית.בין נקרא לחוץ הפתח שבו דרךהחלק שאין מפני מצילה שהמחיצה

הבית. פתח דרך אלא לעלייה ולא המחיצה שאחורי לחלק להיכנס לפניהטומאה אף מטמאה היא הרי לצאת סופה אם
מעברשיצאה. חור במחיצה שהיה וכגון המחיצה בעובי רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה בבבא שם במשנה

שם. מונחים והכלים לחור.לעבר נכנסת שהטומאה זהמפני ואין טפח. ברום טפח על טפח בו שאין פתח כל כדין
שמחיצה מפני טפח, בסדק אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים שכלים ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה
כותל כתוב: ג, ו, פרק שם (במשנה כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה (פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו
טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים בתוך וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר דומה זו והרי הבית) את המשמש
בו וכשיש המשנה. לשון נקט ורבינו הרא"ש) (כדעת הבית בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה כתב שם רבינו אמנם

ניד אינה עראית מחיצה שהיא מפני הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים ככותל.טפח עלונית מחיצה בנה
המחיצה. מן למעלה נשאר הבית ופתח לרצפה סמוך הבית שטח הכותלפני עד בלבד, הפתח שכנגד המקום פנוי ונשאר

התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס בו.הנגדי שהתבן הרחוקבחלק החלק אפילו הפתח, שכנגד הפנוי המקום כל
(סדרי הוא אחד שטח וכולו הזה המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת נקרא שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח,

ונראהטהרות). ונושאיה. המת מיטת מרוחב יותר הרבה רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה: התוספתא, לשון
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן הכלים התבן.שגם עצמושבתוך בפני אוהל שהוא מפני

שאינו פי על שאף אוהל בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה על הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על ואף
מליטמא. הטהורים על מציל אבל שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על משוםמציל וגם שיצילו אוהל כאן אין שהרי

סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה שדעתו שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית שבעל מציל התבן אין מחיצה
הטומאה). מקום כל בו.את שאין ובין טפח פותח הכלים במקום יש ואינובין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום

מאהילה טומאה אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן בין טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
התבן. שלעל זה שחלק משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן פי על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר

במקום טפח פותח יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא כאילו הטומאה את אנו ורואים עצמו הבית מן כחלק הוא הכותל
צד. מכל שמטמא סתום כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה.הטומאה מן רחוק שהוא שהטומאהפירוש, משום,

השני. הבית אחר הנגרר הכותל בחצי הכותל.נמצאת עובי גג.תקרה.באמצע עליה אותהשאין דנים ואין
שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת רצוצה מונחתכטומאה היא כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

חוצצת. והמעזיבה רצוצה כלל אינה כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית ועלייה.בתוך בבית כמו

              
  

מלמעלה36טמא והעֹומד טמא, הּבית - למחצה מחצה ; ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לצמצם אפׁשר אי ׁשהרי טמא, הּטמאה .37ּכנגד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

.למחצה מחצה יּדֹון - הּבית את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכן
מרּכב ואינֹו לּכתל סמּו הּבית וגג לאויר, ׁשהּוא ּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּכיצד?

הּכתל מחציֹו38על היתה הּכתל: ּבתֹו רצּוצה וטמאה , ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּכתל ראׁש על מלמעלה והעמד טמא, הּבית - 39ולפנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹ
הּבית - ולחּוץ מחציֹו היתה הּבית; ּגג על ּכעֹומד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָטהֹור,
לא ׁשהרי טמא, הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻטהֹור,
למחצה מחצה הּטמאה היתה הּבית. ּבתֹו הּטמאה ְְְְְְֱֱִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּפׁשטה
הּטמאה ּפׁשטה ׁשהרי טהֹור, מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

מּבפנים מהּכתל נטל עד40ּבּבית. מּבחּוץ ּבּכתל ׁשהֹוסיף אֹו ְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
נטל טמא; הּבית - ולפנים ּכתל מחצי הּטמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּנמצאת

ׁשּנמצאת41מּבחּוץ עד מּבפנים הּכתל ּבעבי ׁשהֹוסיף אֹו ְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
טהֹור הּבית - ולחּוץ ּכתל מחצי הּטמאה42הּטמאה היתה . ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ

הּכתל ּגּבי על טהֹור43נתּונה הּבית - ולפנים מחציֹו אפּלּו ,44. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
הּכתל את המׁשּמׁש הּׁשּום45ּבית ּכקלּפת יּדֹון ּכיצד?46- . ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹ

ּכּוכים ׁשני ׁשּנמצאּו47החֹופר עד זֹו, ּבצד זֹו מערֹות ׁשּתי אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ
ּבּתים ּבין48ׁשני הּמבּדיל ּכתל ּביניהן ונעּׂשה ּבּקרקע חפּורים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

עליהן יׁש אם ּבּכתל, וכלים ּבּבּתים טמאה והיתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשניהן,
וכלים זה ּבכתל טמאה היתה טהֹורין; - הּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּכקלּפת
למדּת, הּנה טהֹורים. - הּׁשּום ּכקלּפת עליהן יׁש אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּבּתים,

הּסלע וכתל למחצה, מחצה נּדֹון ּבנין ׁשּנעּׂשה49ׁשּכתל אֹו ְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּׁשּום. ּכקלּפת נּדֹון ּומּכאן מּכאן ּכׁשּיחּפר הארץ ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹמּגּוׁש

מחצה נּדֹון - סלע וחציֹו ּבנין עביֹו ׁשחצי ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּכתל
.50למחצה ְֱֶָ

הּבית קֹורֹות ּבין ׁשהיתה ּתחּתיה51טמאה אין אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
טהֹור הּבית - הּׁשּום ּכקלּפת הּטמאה52אּלא את ורֹואין , ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻ

רצּוצה היא יׁש53ּכאּלּו ואם ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טמא הּכל - טפח על טפח נראית54ּבמקֹומּה היתה אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּבית זה55ּבתֹו ּפתחים ׁשני טמא. הּבית ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשהיא נראית אם ׁשּביניהן: ּבּכתל וטמאה זה ּגּבי לתֹו56על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

נּדֹונין - לאו ואם טהֹור, וחברֹו טמא הּוא - מהן ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאחת
למחצה .57מחצה ְֱֱֶֶָָ

  
- ּתחּתיו רצּוצה וטמאה הּבית ּבתֹו העֹומד ְְְְְִֵַַַַָָָָֻעּמּוד

אּלא מטּמא ואינֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה
וכלים זה מעּמּוד יֹוצא ּפרח היה ואם ּבלבד. הּטמאה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
ּכנגד אּלא מטּמא ׁשאינֹו טהֹורים, הּכלים - הּפרח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתחת

ְַָֻהּטמאה.
טפח רּום על טפח על טפח הּטמאה] ּבמקֹום יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ[ואם

ּכּלֹו והּבית סביביו, מּכל ּומטּמא סתּום ּכקבר הּוא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּקבר. על האהיל ׁשהרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,

טפח רּום על טפח על טפח ּומקֹומּה הּכתל ׁשּבתֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻטמאה
ׁשהרי טמאֹות; עּׂשר, אפּלּו זה, ּכתל על הּבנּויֹות העלּיֹות ּכל -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עלּיה וכל העלּיֹות, ּכתל והּוא סֹופֹו, עד סתּום קבר ּכּלֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּכתל
ּובית מּכאן הּכתל ּבצד ּבית ּבנה הּקבר. על מאהלת ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמהן
הּכתל ראׁש ׁשּנמצא עד הּבּתים ׁשני ּגּבי על עלּיה ּובנה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמּכאן
ׁשהרי טמאה, העלּיה הרי - העלּיה קרקע ּבאמצע הּוא ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּטמא
טהֹורה, ּגּבּה על הּבנּויה הּׁשנּיה והעלּיה הּקבר, על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהאהילה

ּכתלּה. הּטמא הּכתל ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּפני
לעּׂשֹותֹו אדם ּבני ׁשּדר הּכתלים ׁשּבעבי ּגדֹול ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹור

ּבתֹוכֹו מּנחת טמאה ׁשהיתה ּפרּדסק, הּנקרא והּוא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻֻלתׁשמיׁש,
הּטמאה היתה טהֹור. הּבית - סגּורֹות ּדלתֹות עליו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָֻויׁש
החֹור ּכל את רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו אֹו ּבקרקעיתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָרצּוצה
ּבחצי הּוא אם הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ְְְְֲִִִִַַָָֻֻּכּלֹו

מחציע טמאה היתה ואם טמא; הּבית - ׁשּלפנים הּכתל ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻבי
טמא. הּבית - למחצה מחצה טהֹור; הּבית - ולחּוץ ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכתל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.טהור - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה רצוצה היא כך ומשום בבית כמונחת אינה מטמאיםשהרי
[למעלה מחצייה. למטה משהו מונחת היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי למעלה משהו מונחת הטומאה שמא האדם את
המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד לטהר אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו אין בתים שני בין בכותל
הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה העומד האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין לאוויר מגולה

לצמצם]. אפשר לגג.שאי מחוץ נשאר הכותל הצדדים.ראש מן ובין הטומאה כנגד מחצייהבין היתה הטומאה
הב בפנים מהכותל דקה שכבה וקלף ולפנים.ית.ולחוץ מחצייה היתה השינויוהטומאה אחרי לבית שיכניסו הטהרות

טהורים. - זו.הזה הלכה בראש כאמור לגג מחוץ ועוד,שהוא הבית, את משמש אינו שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה מוקםשהטומאה מערות שתי שבין וכותל הבית, את עשה שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל

את משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה ביניהן ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות, חפירת ידי על
מחצייההכותל. בין הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה השום כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,

ולחוץ. מחצייה ובין חצובהולפנים וחפירה הארונות, לאורך מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם מתים קברי
כוך. נקראת חלולים.כזו מאליהן.שטחים מחיצות ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו שהסלעאם פי על ואף

טמא. הבית - מבפנים הוא השום כקליפת מטיט.הנידון המעזיבה וביניהן ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה בההמדובר נעשו שלא מפני ו), הלכה (למעלה השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין

עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה ואפשר מכריעים שינויים
אותה. כשמורידים נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את "משמש טפח.תורת על טפח במקומה כשאין המדובר

משנה). (כסף להיבקע עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא מפני רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
.צדדיו מכל המטמא סתום כקבר היא השום.שהרי כקליפת אפילו עליה שאין כקליפתפירוש, אפילו שהוא כל

טמא.השום. התחתון בתחתונה וכשהיא טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית כשהטומאה



צט               
  

מלמעלה36טמא והעֹומד טמא, הּבית - למחצה מחצה ; ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לצמצם אפׁשר אי ׁשהרי טמא, הּטמאה .37ּכנגד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

.למחצה מחצה יּדֹון - הּבית את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכן
מרּכב ואינֹו לּכתל סמּו הּבית וגג לאויר, ׁשהּוא ּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּכיצד?

הּכתל מחציֹו38על היתה הּכתל: ּבתֹו רצּוצה וטמאה , ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּכתל ראׁש על מלמעלה והעמד טמא, הּבית - 39ולפנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹ
הּבית - ולחּוץ מחציֹו היתה הּבית; ּגג על ּכעֹומד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָטהֹור,
לא ׁשהרי טמא, הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻטהֹור,
למחצה מחצה הּטמאה היתה הּבית. ּבתֹו הּטמאה ְְְְְְֱֱִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּפׁשטה
הּטמאה ּפׁשטה ׁשהרי טהֹור, מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

מּבפנים מהּכתל נטל עד40ּבּבית. מּבחּוץ ּבּכתל ׁשהֹוסיף אֹו ְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
נטל טמא; הּבית - ולפנים ּכתל מחצי הּטמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּנמצאת

ׁשּנמצאת41מּבחּוץ עד מּבפנים הּכתל ּבעבי ׁשהֹוסיף אֹו ְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
טהֹור הּבית - ולחּוץ ּכתל מחצי הּטמאה42הּטמאה היתה . ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ

הּכתל ּגּבי על טהֹור43נתּונה הּבית - ולפנים מחציֹו אפּלּו ,44. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
הּכתל את המׁשּמׁש הּׁשּום45ּבית ּכקלּפת יּדֹון ּכיצד?46- . ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹ

ּכּוכים ׁשני ׁשּנמצאּו47החֹופר עד זֹו, ּבצד זֹו מערֹות ׁשּתי אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ
ּבּתים ּבין48ׁשני הּמבּדיל ּכתל ּביניהן ונעּׂשה ּבּקרקע חפּורים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

עליהן יׁש אם ּבּכתל, וכלים ּבּבּתים טמאה והיתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשניהן,
וכלים זה ּבכתל טמאה היתה טהֹורין; - הּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּכקלּפת
למדּת, הּנה טהֹורים. - הּׁשּום ּכקלּפת עליהן יׁש אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּבּתים,

הּסלע וכתל למחצה, מחצה נּדֹון ּבנין ׁשּנעּׂשה49ׁשּכתל אֹו ְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּׁשּום. ּכקלּפת נּדֹון ּומּכאן מּכאן ּכׁשּיחּפר הארץ ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹמּגּוׁש

מחצה נּדֹון - סלע וחציֹו ּבנין עביֹו ׁשחצי ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּכתל
.50למחצה ְֱֶָ

הּבית קֹורֹות ּבין ׁשהיתה ּתחּתיה51טמאה אין אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
טהֹור הּבית - הּׁשּום ּכקלּפת הּטמאה52אּלא את ורֹואין , ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻ

רצּוצה היא יׁש53ּכאּלּו ואם ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טמא הּכל - טפח על טפח נראית54ּבמקֹומּה היתה אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּבית זה55ּבתֹו ּפתחים ׁשני טמא. הּבית ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשהיא נראית אם ׁשּביניהן: ּבּכתל וטמאה זה ּגּבי לתֹו56על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

נּדֹונין - לאו ואם טהֹור, וחברֹו טמא הּוא - מהן ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאחת
למחצה .57מחצה ְֱֱֶֶָָ

  
- ּתחּתיו רצּוצה וטמאה הּבית ּבתֹו העֹומד ְְְְְִֵַַַַָָָָֻעּמּוד

אּלא מטּמא ואינֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה
וכלים זה מעּמּוד יֹוצא ּפרח היה ואם ּבלבד. הּטמאה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
ּכנגד אּלא מטּמא ׁשאינֹו טהֹורים, הּכלים - הּפרח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתחת

ְַָֻהּטמאה.
טפח רּום על טפח על טפח הּטמאה] ּבמקֹום יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ[ואם

ּכּלֹו והּבית סביביו, מּכל ּומטּמא סתּום ּכקבר הּוא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּקבר. על האהיל ׁשהרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,

טפח רּום על טפח על טפח ּומקֹומּה הּכתל ׁשּבתֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻטמאה
ׁשהרי טמאֹות; עּׂשר, אפּלּו זה, ּכתל על הּבנּויֹות העלּיֹות ּכל -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עלּיה וכל העלּיֹות, ּכתל והּוא סֹופֹו, עד סתּום קבר ּכּלֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּכתל
ּובית מּכאן הּכתל ּבצד ּבית ּבנה הּקבר. על מאהלת ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמהן
הּכתל ראׁש ׁשּנמצא עד הּבּתים ׁשני ּגּבי על עלּיה ּובנה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמּכאן
ׁשהרי טמאה, העלּיה הרי - העלּיה קרקע ּבאמצע הּוא ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּטמא
טהֹורה, ּגּבּה על הּבנּויה הּׁשנּיה והעלּיה הּקבר, על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהאהילה

ּכתלּה. הּטמא הּכתל ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּפני
לעּׂשֹותֹו אדם ּבני ׁשּדר הּכתלים ׁשּבעבי ּגדֹול ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹור

ּבתֹוכֹו מּנחת טמאה ׁשהיתה ּפרּדסק, הּנקרא והּוא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻֻלתׁשמיׁש,
הּטמאה היתה טהֹור. הּבית - סגּורֹות ּדלתֹות עליו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָֻויׁש
החֹור ּכל את רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו אֹו ּבקרקעיתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָרצּוצה
ּבחצי הּוא אם הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ְְְְֲִִִִַַָָֻֻּכּלֹו

מחציע טמאה היתה ואם טמא; הּבית - ׁשּלפנים הּכתל ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻבי
טמא. הּבית - למחצה מחצה טהֹור; הּבית - ולחּוץ ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכתל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.טהור - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה רצוצה היא כך ומשום בבית כמונחת אינה מטמאיםשהרי
[למעלה מחצייה. למטה משהו מונחת היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי למעלה משהו מונחת הטומאה שמא האדם את
המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד לטהר אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו אין בתים שני בין בכותל
הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה העומד האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין לאוויר מגולה

לצמצם]. אפשר לגג.שאי מחוץ נשאר הכותל הצדדים.ראש מן ובין הטומאה כנגד מחצייהבין היתה הטומאה
הב בפנים מהכותל דקה שכבה וקלף ולפנים.ית.ולחוץ מחצייה היתה השינויוהטומאה אחרי לבית שיכניסו הטהרות

טהורים. - זו.הזה הלכה בראש כאמור לגג מחוץ ועוד,שהוא הבית, את משמש אינו שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה מוקםשהטומאה מערות שתי שבין וכותל הבית, את עשה שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל

את משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה ביניהן ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות, חפירת ידי על
מחצייההכותל. בין הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה השום כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,

ולחוץ. מחצייה ובין חצובהולפנים וחפירה הארונות, לאורך מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם מתים קברי
כוך. נקראת חלולים.כזו מאליהן.שטחים מחיצות ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו שהסלעאם פי על ואף

טמא. הבית - מבפנים הוא השום כקליפת מטיט.הנידון המעזיבה וביניהן ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה בההמדובר נעשו שלא מפני ו), הלכה (למעלה השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין

עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה ואפשר מכריעים שינויים
אותה. כשמורידים נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את "משמש טפח.תורת על טפח במקומה כשאין המדובר

משנה). (כסף להיבקע עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא מפני רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
.צדדיו מכל המטמא סתום כקבר היא השום.שהרי כקליפת אפילו עליה שאין כקליפתפירוש, אפילו שהוא כל

טמא.השום. התחתון בתחתונה וכשהיא טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית כשהטומאה



ק              
  

וטמאה זה, ּגב על זה אֹו זה ּבצד זה פרּדסקין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשני
טהֹור. וחברֹו טמא, והּבית הּוא - ונפּתח מהן, ּבאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּנחת
הּפרּדסקין את רֹואין - הּבנין ּבתֹו רצּוצה טמאה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻהיתה

למחצה. מחצה ויּדֹון אטּומין, הן ְְְֱֱֲִִִֵֶֶָָּכאּלּו
הּבית - מּבחּוץ הּבית ּבאסקּפת מדּבק הּמת מן ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָֻֻּכזית

היה למחצה. מחצה יּדֹון - האסקּפה ּתחת רצּוץ היה ְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא. הּבית - לּמׁשקֹוף ְְִֵַַַַָָֻמדּבק

הּוא והרי ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ּומת הּמת ּבּׂשר ׁשאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלב
הּוא אם מּגּופֹו: הּטמאה חלל רֹואין - האסקּפה על ְְֲִִִַַַַָָָָֻֻֻמּטל
הּמׁשקֹוף ּומּכנגד טמא, הּבית - ולפנים הּמׁשקֹוף ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּכנגד

טהֹור. הּבית - ְִַַַָולחּוץ
הּנפל ראׁש נעּׂשה אם מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהאּׁשה

הראׁש ׁשּנראה עד הרחם ׁשּנפּתח ּכיון - ׁשתי ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכפּקה
יצא. לא ׁשעדין ּפי על אף העּבר, מּפני הּבית ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻנטמא

נפל והּפילה לבית מּבית ויצאה לילד ׁשּמקׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּכׁשהיתה ׁשּמא ּבספק, טמא הראׁשֹון הּבית - ׁשני ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמת
ּכׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה הּזה. נפל ׁשל ראׁשֹו יצא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבֹו
הּנפל ראׁש העּגיל אם אבל ׁשתי; ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיה
לא ׁשם, רחמּה נפּתח ׁשאּלּו טהֹור; הראׁשֹון הּבית - ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹּכפּקה
נּטלת היתה אם ,לפיכ רגליה. על להּל יכֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה
בספק טמא הראׁשֹון הּבית - לבית מּבית והֹוציאּוה ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבאגּפים

ׁשתי. ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש ׁשהעּגיל ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאף
הּוא חזקה וּדאי. טמא הּבית - ׁשליא ׁשהּפילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

ולד. ּבלא ׁשליא ְְִֵֶָָָֹׁשאין
יצא הּמת אם מת: ואחד חי אחד ילדים, ׁשני ׁשּילדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמי

העֹולם; לאויר מּׁשּיצא ּבֹו נגע לא ׁשהרי טהֹור, החי - ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹראׁשֹון
ׁשּלא אפׁשר אי ׁשהרי טמא, הּוא הרי - ראׁשֹון יצא החי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואם
מתּגלּגל ׁשהּוא מּפני העֹולם, לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיּגע
עצמֹו. להעמיד ּכדי חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחריו

ׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה
מעיה ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ׁשבעה, טמאה החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את החּיה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָָּופׁשטה
מּדבריהם, החּיה וטמאת הּולד. ׁשּיצא עד טהֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהאּׁשה
הּתֹורה מן אבל לּפרֹוזדֹור. מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגזרה
הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל מּגע; הּסתרים ּבית מּגע ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָאין
ּובלע וחזר טמאה טּבעת הּבֹולע וכן טהֹור. ּבֹו ְְְֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָהּנֹוגע
ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף טהֹורה, טּבעת ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָאחריה
ּוטהֹורה ּבטמאתּה והּטמאה מּגע, אינֹו - מעיו ְְְְְְֵֵֵַַָָָָָָֻּבתֹו

ְֳָָָּבטהרתּה.
מת טמאת הלכֹות להֹו ְְְְִִֵַֻסליקּו

  
אדּמה. ּפרה א)ּדין פרטן: וזהּו עּׂשה, מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻיׁש

וטה נּדה מי טמאת רתן.ב)ּדין ְְֳִִֵַָָָָֻ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 



.ארּבע ּבת אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה ּפרה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻמצות

ׁשּמא לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה; - זקנה היתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָואם
ׁשּנאמר: אֹותּה; ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין ותּפסל. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתׁשחיר
- עגלה אּלא מצאּו לא עגלה. ולא - פרה אלי ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹויקחּו
ותעּׂשה ׁשּתגּדיל עד ּבעליה אצל ותהיה דמים עליה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ְְְְִִִַַָָָָּפרה.
לא אדמימּות, ּתמימת - 'ּתמימה' ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹזה

ּכׁשאר ּכׁשרה, - נּנסה היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּתמימת
ּגּמא ּבתֹו ׁשחֹורֹות אֹו לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו ְְְְְֳִֵַָָָָָָֻהּקדׁשים.
ּפסּולה. - זֹו על זֹו מּנחֹות והן ּכֹוסֹות ׁשני ּבתֹו אֹו ְְְְֵֵַַַָָֻאחת,

עּקרן מׁשחיר, וראׁשן מאּדים עּקרן ּׂשערֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹהיּו
וגֹוזז העּקר. אחר הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹמׁשחיר
ּגּזה מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּמׁשחיר ראׁשן את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמסּפרים

לגז. ּכּונתֹו ׁשאין ְִֵֶַָָָָָֹּבקדׁשים,
ׁשּכל ּבזּוג; ׁשּיּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוצרי

,לפיכ אינּה. ּכאּלּו היא הרי - ּבזּוג נּטלת ׁשאינּה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּׂשערה
נלקטין ׁשאינן ׁשחֹורֹות אֹו לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאם

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָּבזּוג
והּׁשּנים העין ּגלּגל יגד. - ׁשחֹורים טלפיה אֹו קרניה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהיּו

ּבפרה. ּפֹוסלים מראיהן אין - ְְְְִֵֵֶַַָָָוהּלׁשֹון
ּׂשער ּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף וחתכּה, יּבלת ּבּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיתה

ּפסּולה. - ְָָֹאדם
:ׁשּנאמר ּבפרה, ּפֹוסלין - ּבקדׁשים הּפֹוסלין הּמּומין ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָּכל

אֹו אתנן אֹו מחיר אֹו דפן יֹוצא היתה מּום. ּבּה אין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹאׁשר
הּקדׁשים את הּפֹוסלין ׁשּכל ּפסּולה; - ׁשּנרּבעה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָטרפה
ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על ואף הּפרה את ּפֹוסלין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלּמזּבח
מן אֹותּה לּקח ּומּתר חּטאת. הּכתּוב ּוקראּה הֹואיל ְִִִִַַַַַָָָָָָֻהּבית,
ּכֹוכבים, העֹובד רבעּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָהעֹובד
ׁשהעבֹודה הּקדׁשים, על ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ערּופה ּובעגלה על, עליה עלה לא אׁשר ׁשּנאמר: ּבּה. ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹּפֹוסלת
האמּור על מה ּבעל; מׁשכה לא אׁשר ּבּה עּבד לא אׁשר ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻאֹומר:
- ּבפרה האמּור על אף ּכעל, עבֹודֹות ׁשאר עּׂשה - ְְְְְֲֶַָָָָָָָָֹֹּבעגלה
ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל אּלא ּכעל. עבֹודֹות ׁשאר ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹיפסל
ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ּוׁשאר עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבין ְְְֲֲֲִֵֵֶַָָָֹעבֹודה
ׁשּלא ּפי על אף העל, עליה קׁשר ּכיצד? עבֹודה. ּבׁשעת ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאּלא
ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה - לדּוׁש הכניסּה ּפסּולה; - ּבּה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָחרׁש
ּבזנבּה נתלה עליה, נׁשען עליה, רכב ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּבּה.
עליה, טּליתֹו נתן הּמֹוסרה, את עליה קּפל הּנהר, את ּבּה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָועבר
אם ּבמֹוסרה: קׁשרּה ּפסּולה. - ּׂשּקים ׁשל ּכסּות עליה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָנתן
ּפסּולה; - לאו ואם ּכׁשרה, - ׁשמירה ּוצריכה מֹורדת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָהיתה
ׁשּלא סנּדל בּה עּׂשה הּוא. מּׂשֹוי צריכה ׁשאינּה ׁשמירה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּכל
הּכלל: זה ּכׁשרה. - הּזבּובין מּפני עליה טּליתֹו ּפרּׂש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתחליק,

נע ּפסּולה. - אחר לצר ּכׁשרה; - לצרּכּה ׁשהּוא ּבּהּכל ּׂשית ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
- לרצֹונֹו אם מאליו, על עליה ׁשעלה אֹו מאליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹמלאכה
- לרצֹונֹו ּבּה עּבד ׁשאם ּבּה, עּבד לא אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻּפסּולה;
ּכׁשרה; - העֹוף עליה ׁשכן אם ,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהרי
ּפסּולה. ׁשהמעּברת לֹומר צרי ואין ּפסּולה. - זכר עליה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻעלה
ׁשּתינק ּכדי הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ודׁשה לרבקה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהכניסּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרצֹונֹו. עּׂשה ׁשהרי ּפסּולה, - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹותדּוׁש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

              
  

ּתּפדה - מתה אם וכן ּתּפדה. - ּפּסּול ּבּה ׁשּנֹולד ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה
לכלבים. ּבּׂשרּה להאכיל לא אבל עֹורּה, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹמּפני

על נׁשחטה מכּפרת. ואינּה ּתּפדה - חּלין לׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנׁשחטה
עֹולמית. ּפדיֹון לּה אין - מערכּתּה ְְֲִִֵַַַָָָּגב

ׁשּלא ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלקחּו
ְּבמּום.

ּונתּתם ׁשּנאמר: הּפרה; לּׂשרפת ּכׁשר הדיֹוט ּכהן ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף
הּׁשמּועה ּומּפי קּים. היה אהרן ועדין הּכהן, אלעזר אל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאתּה
ּבכהן ּבין - הּפרֹות ּכל ּוׁשאר ּבאלעזר, נעּׂשית זֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹלמדּו:

הדיֹוט. ּבכהן ּבין ְְֵֵֶָֹּגדֹול
ּבין הדיֹוט, ּכהן ׁשל ּכלים ארּבעה לֹובׁש אֹותּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוהעֹוּׂשה

ּגדֹול. ּכהן ׁשעּׂשאּה ּבין הדיֹוט ּכהן ְֲֲֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשעּׂשאּה
ּב העֹוסקין יֹוםּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף ועד מּתחּלה ּפרה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

על ואף מאפרּה, ּולהּזֹות ּולקּדׁש הּפרה למעּׂשה ּכׁשרים -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן. העריב לא ׁשעדין ְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעּׂשר הּטהֹור הּוא - טהֹור' ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ'איׁש
לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד לתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָטהֹור

אּלא ּכׁשר הּפרה מעּׂשה ׁשאין אֹומרים, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּצדֹוקין
את מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ׁשמׁש. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבמערבי
ּכ ואחר וטֹובל ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכהן
על מהעֹולה ׁשּמֹורים הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי ּבּה, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעֹוסק
אפר לתֹוכם ׁשּמכניסין הּכלים ּכל וכן הּקּבלה. מן לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹרּוחם,

יֹום. טבּולי ּכּלם - ְֵַָָָֻהּפרה
- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחֹות

והחֹותכּה ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה אֹותּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָיטּמא
ּבּׁשביעי מת ּכטמא ׁשעּׂשאּוה מּפני טבילה, טעּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּמטּבילּה
אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזאה צריכה אינּה ּולפיכ ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּלֹו.
ּבּה. ונֹותן ּומטּבילּה לּצדֹוקין להראֹות ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָמטּמאּה

ה'תשע"א כסלו ו' קודש שבת

 
והרחקֹות אדּמה ּפרה ּבטהרת עּׂשּו יתרֹות ְְְְֲֲֳֵַַַָָָָָָֻמעלֹות

ׁשהיא מּפני מעּׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּגדֹולֹות
זה, ּומּפני ּבּה. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשרה

ללׁשּכה אֹותֹו מפריׁשין - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכׁשּמפריׁשין
ּבעזרה ּכליה1מּוכנת ׁשּכל מּפני נקראת, היתה אבן ּובית . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

מׁשּתּמׁש היה האבן ּובכלי טמאה. מקּבלין ׁשאין אבנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכלי
הּכהנים, אחיו ּבֹו נֹוגעין היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּכל

להרּבֹות ּבטהרתֹו.ּכדי ְְְְֳֵַָָ
הּׂשֹורף ּכהן מפריׁשין הּפרה ּׂשרפת קדם ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשבעת

יֹום לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם מּביתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
רּבנּו מּמׁשה קּבלה זה ודבר אֹותֹו2הּכּפּורים. מפריׁשין וכן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ימים ׁשבעת טמא ויהיה נּדה ּתּמצא ׁשּמא .3מאׁשּתֹו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מזרחית צפֹונית ׁשבעה ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהּלׁשּכה

על אף ּבּצפֹון הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשהיא להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ נׁשחטת ׁשהיא .4ּפי ְִִִֶֶֶַ

ויֹום יֹום מי5ּכל עליו מּזין ההפרׁשה ימי מּׁשבעת ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
רביעי מּיֹום חּוץ ידע. לא והּוא למת נטמא ׁשּמא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹחּטאת,
יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה; צרי ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהפרׁשה,

לטמאתֹו ׁשליׁשי ׁשביעי6לא בּׁשביעי7ולא הּזאה ׁשאין , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ
ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי הּזאת מּׁשּום ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָעֹולה
ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ׁשאין היה, 8הּדין ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
עּׂשּו יתרה מעלה יֹום, אחר יֹום ׁשּמּזין וזה ּבלבד; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהפרׁשה

.9בּפרה ַָָ
רביעי ׁשּיחּול ּכדי אֹותֹו, מפריׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּברביעי

אין והרביעי ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו
הּזיה 10צרי. ִַָָָ

מּזין ּבהן עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבכל
ּכבר ׁשּנּׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה ׁשם11מאפר היה לא ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

הּׁשּׁשה ּכל עליו מּמּנּו מּזין - ּבלבד אחת ּפרה אפר .12אּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אדם אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשּמּזין

ואם טהֹור. ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה זה ׁשּמא עליו? והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר:

טהֹור היה לא ׁשּממלאין13עליו הּכלים וכן מת. מּטמאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
אבנים ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ּומקּדׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבהן
יתרֹות מעלֹות הּדברים אּלּו וכל טמאה. מקּבלין ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהיּו
מעֹולם? ּבמת נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד ּבּה. ׁשעּׂשּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהן
ותחּתיהן הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים היּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחצרֹות

הּתהֹום קבר מּפני עּברֹות14חלּול, נׁשים היּו ּומביאין . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ללשכה כאן רבינו כותב ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם) (ביומא יוחנן ורבי הבירה" פני "שעל כתוב: שם במשנה
לא זו ולשכה הן, "בירה" בכלל העזרה, בשטח שהן פי על אף המקדש, בקדושת נתקדשו שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת

ממשהנתקדשה. מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו, ודעת המקרא. מן הפרשה מצות דרשו א. ב, יומא במסכת
המקרא. על והסמיכוהו כנידה".רבינו - נידה המקדש."בועל לבית במתחוץ שנטמא מי א. משנה ג פרק פרה

שביעי. או שלישי הוא שמא יום בכל הזאה צריך וזה השביעי וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה מי הזאת שהריצריך
קפדנית. בשמירה בלשכה בהיותו נטמא ביוםלא שהופרש כגון לטומאה, שביעי יהיה להפרשה שרביעי הדבר, אפשר אמנם

רבינו. שמבאר כמו לטומאתו, שלישי יום הזאת קיבל שלא מפני כשביעי דינו אין הזאה לעניין אבל לטומאה, ככלרביעי
הקפיד שלא מת שנתאחרהטמא ראשונה הזאה אבל הראשונה, ההזאה אחר ימים ארבעה שתהיה שביעי הזאת על אלא תורה ה

כלום. בכך בלבד.אין ושביעי שלישי אלא עליו מזים שאין הכיפורים, יום מבעבודת יותר בה והחמירו כמבוארשם.
הזאה. ימי שני נפסיד אחר ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, היהבהלכה שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות

י"א). משנה (שם בחיל המקדש בבית שם",שמור שהיו חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים. ששת כל
- כאן ורבינו החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת, פרה אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש

בפירושו. הטמא.לשיטתו על הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה ואיוהתורה התהום עד רב בעומק קבר יש שמא



קי               
  

ּתּפדה - מתה אם וכן ּתּפדה. - ּפּסּול ּבּה ׁשּנֹולד ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה
לכלבים. ּבּׂשרּה להאכיל לא אבל עֹורּה, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹמּפני

על נׁשחטה מכּפרת. ואינּה ּתּפדה - חּלין לׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנׁשחטה
עֹולמית. ּפדיֹון לּה אין - מערכּתּה ְְֲִִֵַַַָָָּגב

ׁשּלא ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלקחּו
ְּבמּום.

ּונתּתם ׁשּנאמר: הּפרה; לּׂשרפת ּכׁשר הדיֹוט ּכהן ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף
הּׁשמּועה ּומּפי קּים. היה אהרן ועדין הּכהן, אלעזר אל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאתּה
ּבכהן ּבין - הּפרֹות ּכל ּוׁשאר ּבאלעזר, נעּׂשית זֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹלמדּו:

הדיֹוט. ּבכהן ּבין ְְֵֵֶָֹּגדֹול
ּבין הדיֹוט, ּכהן ׁשל ּכלים ארּבעה לֹובׁש אֹותּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוהעֹוּׂשה

ּגדֹול. ּכהן ׁשעּׂשאּה ּבין הדיֹוט ּכהן ְֲֲֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשעּׂשאּה
ּב העֹוסקין יֹוםּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף ועד מּתחּלה ּפרה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

על ואף מאפרּה, ּולהּזֹות ּולקּדׁש הּפרה למעּׂשה ּכׁשרים -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן. העריב לא ׁשעדין ְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעּׂשר הּטהֹור הּוא - טהֹור' ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ'איׁש
לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד לתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָטהֹור

אּלא ּכׁשר הּפרה מעּׂשה ׁשאין אֹומרים, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּצדֹוקין
את מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ׁשמׁש. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבמערבי
ּכ ואחר וטֹובל ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכהן
על מהעֹולה ׁשּמֹורים הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי ּבּה, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעֹוסק
אפר לתֹוכם ׁשּמכניסין הּכלים ּכל וכן הּקּבלה. מן לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹרּוחם,

יֹום. טבּולי ּכּלם - ְֵַָָָֻהּפרה
- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחֹות

והחֹותכּה ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה אֹותּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָיטּמא
ּבּׁשביעי מת ּכטמא ׁשעּׂשאּוה מּפני טבילה, טעּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּמטּבילּה
אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזאה צריכה אינּה ּולפיכ ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּלֹו.
ּבּה. ונֹותן ּומטּבילּה לּצדֹוקין להראֹות ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָמטּמאּה

ה'תשע"א כסלו ו' קודש שבת

 
והרחקֹות אדּמה ּפרה ּבטהרת עּׂשּו יתרֹות ְְְְֲֲֳֵַַַָָָָָָֻמעלֹות

ׁשהיא מּפני מעּׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּגדֹולֹות
זה, ּומּפני ּבּה. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשרה

ללׁשּכה אֹותֹו מפריׁשין - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכׁשּמפריׁשין
ּבעזרה ּכליה1מּוכנת ׁשּכל מּפני נקראת, היתה אבן ּובית . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

מׁשּתּמׁש היה האבן ּובכלי טמאה. מקּבלין ׁשאין אבנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכלי
הּכהנים, אחיו ּבֹו נֹוגעין היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּכל

להרּבֹות ּבטהרתֹו.ּכדי ְְְְֳֵַָָ
הּׂשֹורף ּכהן מפריׁשין הּפרה ּׂשרפת קדם ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשבעת

יֹום לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם מּביתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
רּבנּו מּמׁשה קּבלה זה ודבר אֹותֹו2הּכּפּורים. מפריׁשין וכן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ימים ׁשבעת טמא ויהיה נּדה ּתּמצא ׁשּמא .3מאׁשּתֹו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מזרחית צפֹונית ׁשבעה ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהּלׁשּכה

על אף ּבּצפֹון הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשהיא להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ נׁשחטת ׁשהיא .4ּפי ְִִִֶֶֶַ

ויֹום יֹום מי5ּכל עליו מּזין ההפרׁשה ימי מּׁשבעת ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
רביעי מּיֹום חּוץ ידע. לא והּוא למת נטמא ׁשּמא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹחּטאת,
יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה; צרי ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהפרׁשה,

לטמאתֹו ׁשליׁשי ׁשביעי6לא בּׁשביעי7ולא הּזאה ׁשאין , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ
ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי הּזאת מּׁשּום ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָעֹולה
ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ׁשאין היה, 8הּדין ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
עּׂשּו יתרה מעלה יֹום, אחר יֹום ׁשּמּזין וזה ּבלבד; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהפרׁשה

.9בּפרה ַָָ
רביעי ׁשּיחּול ּכדי אֹותֹו, מפריׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּברביעי

אין והרביעי ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו
הּזיה 10צרי. ִַָָָ

מּזין ּבהן עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבכל
ּכבר ׁשּנּׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה ׁשם11מאפר היה לא ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

הּׁשּׁשה ּכל עליו מּמּנּו מּזין - ּבלבד אחת ּפרה אפר .12אּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אדם אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשּמּזין

ואם טהֹור. ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה זה ׁשּמא עליו? והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר:

טהֹור היה לא ׁשּממלאין13עליו הּכלים וכן מת. מּטמאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
אבנים ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ּומקּדׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבהן
יתרֹות מעלֹות הּדברים אּלּו וכל טמאה. מקּבלין ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהיּו
מעֹולם? ּבמת נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד ּבּה. ׁשעּׂשּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהן
ותחּתיהן הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים היּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחצרֹות

הּתהֹום קבר מּפני עּברֹות14חלּול, נׁשים היּו ּומביאין . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ללשכה כאן רבינו כותב ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם) (ביומא יוחנן ורבי הבירה" פני "שעל כתוב: שם במשנה
לא זו ולשכה הן, "בירה" בכלל העזרה, בשטח שהן פי על אף המקדש, בקדושת נתקדשו שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת

ממשהנתקדשה. מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו, ודעת המקרא. מן הפרשה מצות דרשו א. ב, יומא במסכת
המקרא. על והסמיכוהו כנידה".רבינו - נידה המקדש."בועל לבית במתחוץ שנטמא מי א. משנה ג פרק פרה

שביעי. או שלישי הוא שמא יום בכל הזאה צריך וזה השביעי וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה מי הזאת שהריצריך
קפדנית. בשמירה בלשכה בהיותו נטמא ביוםלא שהופרש כגון לטומאה, שביעי יהיה להפרשה שרביעי הדבר, אפשר אמנם

רבינו. שמבאר כמו לטומאתו, שלישי יום הזאת קיבל שלא מפני כשביעי דינו אין הזאה לעניין אבל לטומאה, ככלרביעי
הקפיד שלא מת שנתאחרהטמא ראשונה הזאה אבל הראשונה, ההזאה אחר ימים ארבעה שתהיה שביעי הזאת על אלא תורה ה

כלום. בכך בלבד.אין ושביעי שלישי אלא עליו מזים שאין הכיפורים, יום מבעבודת יותר בה והחמירו כמבוארשם.
הזאה. ימי שני נפסיד אחר ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, היהבהלכה שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות

י"א). משנה (שם בחיל המקדש בבית שם",שמור שהיו חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים. ששת כל
- כאן ורבינו החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת, פרה אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש

בפירושו. הטמא.לשיטתו על הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה ואיוהתורה התהום עד רב בעומק קבר יש שמא



קב              
  

ּבניהם את ׁשם ּומגּדלֹות ׁשם על15ויֹולדֹות להּזֹות ּוכׁשּירצּו . ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָ
נפּוחֹות ׁשּכרסיהן מּפני ׁשורים, מביאין הּׂשֹורף, ,16הּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

ּדלתֹות ּגּביהן על ּגּבי17ּומּניחים על הּתינֹוקֹות ויֹוׁשבין , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ
האהל ׁשּיהיה ּכדי הארץ,18הּדלתֹות, לבין ּבינם מבּדיל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

והֹולכין ּבידם אבן ׁשל וכֹוסֹות הּתהֹום, קבר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָמּפני
ּוממלאין19לּׁשילֹוח ׁשם יֹורדין לּׁשילֹוח, הּגיעּו ׁשאין20. . ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ

לקּבר אדם ּבני ּדר ׁשאין הּתהֹום, קבר מּפני ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלחּוׁש
עד והֹולכין הּדלתֹות ּגּבי על ויֹוׁשבין ועֹולין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָּבנהרֹות.
על ּומהּלכין יֹורדין הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַַׁשּמּגיעין
חלּול, היה ּתחּתיהן - והעזרֹות הּבית הר ׁשּכל מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרגליהן.

העזרה ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום. קבר ּובפתח21מּפני . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּמים ונֹותנין האפר נֹוטלין אפר, ׁשל קּלל היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעזרה
הּתינֹוקֹות היּו ּומטּבילין הּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשּבּכֹוסֹות
ׁשהן ּפי על אף הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַׁשּממלאין
אחרת. ּבטמאה נטמאּו ׁשּמא הּמת, מּטמאת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻֻטהֹורין

ּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּתינֹוק
- זה ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל. ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
הּכהן. זה מעּׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹאינֹו
לחּטאת ׁשּטהרּום אדם ּובני זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
וכל לׁשמּה. ׁשּיטּבלּו עד אחרת ּבפרה ּבהם יתעּסק לא - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזֹו

ּבּפרה. יתרֹות מעלֹות האּלּו ְְֲִֵֵַַַָָָָהּדברים

 
:ׁשּנאמר הּבית, להר חּוץ אּלא הּפרה את ּׂשֹורפין ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאין

ּׂשֹורפין היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה. מחּוץ אל אתּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהֹוציא
ותחּתיו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוּׂשין היּו וכבׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותּה.
ׁשּתי ׁשּיהיּו ּכדי ּכּפין, ׁשּתי ּכל על וכּפה ּכּפין, ּכּפין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבנּוי
ּתחת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּתחּתיה, ּכּפין ׁשּתי ּגג על הּכּפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָרגלי
ּומקֹום ּׂשרפתּה מקֹום אף הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכל
קבר מּפני חלּול, ּתחּתיהן - הּמׁשחה ּבהר ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבילה
יֹוצאין ּבּׂשרפתּה המסעדין וכל והּׂשֹורף והּפרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתהֹום.

זה. ּכבׁש ּגּבי על הּמׁשחה להר הּבית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמהר
ּברגליהן מקּדימין היּו יּׂשראל זקני אֹותּה? ּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

והמסעדין וכהן ׁשם. היה טבילה ּובית הּמׁשחה. ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹלהר
הּמׁשחה. להר ּובאין הּכבׁש על יֹוצאין והּפרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּׂשרפתּה
הּכהן על ידיהם את הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹּומטּמאין
לֹו: אֹומרים ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת. טבל לֹו: ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹואֹומרים
ועצים ונסּתּפג. ועלה וטבל, ירד אחת. טבל ּגדֹול, ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹאיׁשי

ּתאנה ועצי ּוברֹוׁשים, אּלֹונים ארזים, ׁשם: היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֻמסּדרים
חּלֹונֹות, ּבּה ּומפּתחין מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוּׂשין ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָחלקה.
ּבמערב. הּמערכה ּומראה ּבהן. מלּבבת האּור ׁשּתהיה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכדי
ּגּבי על אֹותּה ונֹותנין מגג, ׁשל ּבחבל הּפרה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכֹופתין
ּבמזרח עֹומד הּכהן למערב. ּופניה לדרֹום ראׁשּה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּמערכה,
ּומּזה ּבּׂשמאלֹו. הּדם ּומקּבל ּבימינֹו ׁשֹוחט למערב. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּופניו
ּפעמים ׁשבע הּׂשמאלית ׁשּבכּפֹו הּדם מן הימנית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבאצּבעֹו
ּבּדם. אצּבע טבילת הּזאה ּכל על הּקדׁשים, קדׁשי ּבית ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכנגד
הּזאה ּכל על לפיכ להּזיה, ּפסּולים ׁשּבאצּבע הּדם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּוׁשירי
ידיו את מקּנח מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ּבגּופּה אצּבעֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמקּנח
ּבעצים האׁש את והּצית הּמערכה. מן ויֹורד ּפרה ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבגּופּה
והּכהן ּבּה, האׁש והתחיל הּמערכה עצי ּתחת והכניסן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹקטּנים
ותּקרע ּברּבּה האּור ׁשּיּצת עד לּה ּומׁשּמר ּברחֹוק ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹומד
מּטפח, ּפחֹות אין ואזֹוב, ארז עץ נֹוטל ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבטנּה.
לעֹומדים ואֹומר סלעים. חמּׁשה מׁשקל ּבתֹולעת צבּוע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוצמר
אזֹוב זה? אזֹוב זה? ארז עץ זה? ארז עץ זה? ארז עץ ֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָׁשם:

ּתֹול ׁשני זה? ּתֹולעת ׁשני זה? אזֹוב ּתֹולעתזה? ׁשני זה? עת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
הין! לֹו: אֹומרין והן ואחד. אחד ּכל על ּפעמים ׁשלׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה?
לּמה? ּכ וכל ואחד. אחד ּכל על ּפעמים ׁשלׁש הין! ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהין!
והּצבּוע ארּבעה, אזֹוב ּומיני הן, ׁשבעה ארזים ׁשּמיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלפי
ּבלּכא, אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ּבפּואה, אֹותֹו ׁשּצֹובעין יׁש - ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹאדם
הּגרּגרים היא והּתֹולעת ּבתֹולעת. אֹותֹו ׁשּצֹובעין ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַויׁש
האֹוג, ּכמֹו והן החרּובים, לגרעיני הּדֹומים ּביֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהאדּמים
לּכל מֹודיע ּולפיכ מהן. ּגרּגיר ּבכל יׁש יּתּוׁש ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹותֹולעת
והאזֹוב ּבּתֹורה. האמּורים הּמינים הן ׁשאּלּו להן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומגּלה
ּבּתים ּבעלי אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב הּוא ּבּתֹורה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָהאמּור
ׁשלׁשּתן - והּתֹולעת והארז האזֹוב הּקדרֹות. ּבֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומתּבלין
ׁשני ׁשל ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור זה. את זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמעּכבין
ּׂשרפת ּתֹו אל והׁשלי ׁשּנאמר: ּבטנּה, ּתֹו אל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָּומׁשלי
אחר ולא ּברּבּה האּור ׁשּיּצת קדם מׁשלי ואינֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻהּפרה.
ּתֹו אל ׁשּנאמר: ּפסּולה; - הׁשלי ואם אפר, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתעּׂשה
ׁשּתעּׂשה אחר ולא ּברּבּה האּור ׁשּיּצת קדם לא - ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻּׂשרפת
זה, אחר זה ׁשהׁשלי ּבין ּכאחת ׁשלׁשּתן ׁשהׁשלי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאפר.
ׁשּנקרעה ּבין ּׂשרפתּה, לתֹו אֹו ּגּופּה לתֹו ׁשהׁשלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין
ּכׁשרה. - ּבכלי אֹו ּבידֹו ׁשּקרעּה ּבין הׁשלי ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאליה

עצי וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ּׂשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָנגמרה
וכל ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברין ּבהן, ׁשּנּׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן ּבין מּבּׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשחֹור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מה כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני חוצץ אינו אמה אלף אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק, שם להגיע אפשר
עוברת. הטומאה ואין מפסיק הוא טפח בגובה טפח על טפח חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שםשכנגדה, בתוספתא

קרי. יראו שלא כדי הטעם, בברטנורא ופירש מזה. יותר ולא שמונה", בני שיהיו "עד ב: הלכה ג ביןפרק ויפסיקו רחבות
לעבור. שעליהם במקומות הנמצאת הטומאה ובין גביהם על היושבים הטומאה.התינוקות בפני הדלתותשחוצצות

תחתיהן. הנמצא על מאהילות הן שהרי אוהל, לירושלים.נעשות קרוב שוטף רבינו,נהר כותב זו הלכה בסוף
וקטן שוטה מחרש חוץ המים למלאות כשרים "הכול ב: הלכה ו בפרק לקמן דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות
הכהן על ההזאה שכל מפני וביאר במשנתנו זו סתירה על עמד טוב יום בתוספות וקטן". שוטה מחרש חוץ לקדש כשרים והכול

קטן. ידי על קידוש וגם מילוי התירו לכן חכמים ומגזירת טומאה חשש מחמת היא הפרה את הסמוכההעושה נשים עזרת
הפרות. אפר שמור ששם לחיל

              
  

- אפר ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעּׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין - ּׂשרפה ּבלא מעצמיה ׁשּנׁשאר עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש. היה ּכ ּובין ְִֵָָָָָּכ
והּניח ׁשּנאמר: ּבעזרה, להּניחֹו מאפרּה ּכלּום מכניסין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין

אחד אפרּה: ּכל את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמחּוץ
הּמׁשמרֹות. לכל מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנּתן
וזה מּמּנּו. מקּדׁשין הּכהנים היּו - הּמׁשמרֹות לכל ׁשּמתחּלק ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
ּבחיל ׁשּנּתן וזה מּמּנּו. מּזין יּׂשראל היּו - הּמׁשחה ּבהר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנּתן
למׁשמרת יּׂשראל ּבני לעדת והיתה ׁשּנאמר: ּומצנע; מּוכן ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיה
ּופרה ּפרה ּכל מאפר מצניעין היּו וכן מּמּנּו. ׁשּמצניעין מלּמד -ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבמצוה מּׁשּנצטּוּו נעּׂשּו אדּמֹות ּפרֹות ותׁשע ּבחיל. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּׂשֹורפין
ׁשנּיה רּבנּו, מׁשה עּׂשה ראׁשֹונה ּבּׁשנּיה. הּבית ׁשחרב עד ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזֹו
יעּׂשה והעּׂשירית הּבית. חרּבן עד מעזרא וׁשבע עזרא, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעּׂשה

רצֹון. יהי ּכן אמן, יּגלה. מהרה הּמׁשיח, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

 
וׁשחט ׁשּנאמר: ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻאין

ָֹאתּה.
ׁשּלא ׁשחרה, עּמּה מֹוציאין אין - לצאת ּפרה רצתה ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹלא

ׁשּתים יאמרּו: ׁשּלא אדּמה, ולא ׁשחטּו; ׁשחרה ְְְְְֲֲִֶַָָָֹֹֹֹֹֻיאמרּו:
ֲָׁשחטּו.

ׁשּלא ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
אֹו ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ּבבגדי ׁשעּׂשאּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנעּׂשית
מּבּׂשרּה לאכל מנת על ׁשחטּה ּפסּולה. - חל ּבבגדי אֹו ְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָָָָֹֹזהב
ניחֹוח. ריח ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

ׁשּנ ּפסּולה; - ּבכלי ּדמּה הּכהןקּבל אלעזר ולקח אמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכלי. מצות ולא יד מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה

אחת הּזה ּפסּולה. הּזאתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה
- ּכאחד הּזיתן ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. - ּבּׂשמאלֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמהן
ּכנגד ּכּון ולא הּזה ּכׁשרה. - זה אחר זה ּפסּולה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּזיתן
עד - מֹועד אהל ּפני נכח אל ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
ּׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל ּכנגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּון
לפניו. אתּה וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ההיכל ּכנגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּכנגד ׁשחט אֹו ּׂשרף אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה
אם אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום
ׁשּלא ּפי על אף ההיכל, ּכנגד ּופניו ּומערב מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעמד

ּכׁשרה. - ּבדקּדּוק [ההיכל] ּכנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכּון
אחת והּזה ׁשּתים טבל ּפסּולה. - הּמּתנֹות מן אחת ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָחּסר

ׁשּלא ּפי על אף ׁשּתים, והּזה אחת טבל ּפסּולה. הּזאתֹו -ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּפסּולה. הּזיתֹו - אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה הּזאה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָחּׁשב
ּוׁשביעית, ׁשּׁשית והּזה ׁשּׁשית טבילה אצּבעֹו טבל ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכיצד?
הּזיתֹו - ׁשביעית והּזה אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָאף
אפּלּו ּוׁשמינית, [ׁשביעית] ׁשביעית מּטבילה הּזה ְְְְְֲִִִִִִִִִִָָָּפסּולה.
ׁשּכל ּכׁשרה; - ׁשמינית והּזה ׁשמינית טבילה וטבל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹחזר
ׁשהֹוסיף זה ׁשּיהיה והּוא ּכלּום. אינֹו הּׁשבע על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּמֹוסיף
ּפסּולה, - הֹוסיף אם אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹּכהן

ּׂשרפתּה. ּבׁשעת צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּפני

.ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה חּוץ הּדם את ְְְֲִִִֶַַַָָָָהֹוציא
ואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה. - ְְַַָָּבּלילה
מן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ּׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ּפסּולה. - ְַָָהחֹומה
ׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכה חּוץ ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָּׂשרפּה

ּבמערכה ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוּׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
- אחרת מביא אפר ׁשּנעּׂשית אחר ואם ּפסּולה. - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאחת

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה על ְֵֵֵַַָּׂשֹורף
ואם ּכׁשרה; - ּכּלּה ּׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻהפׁשיטּה

אֹו מעֹורּה ּפקע ּפסּולה. - מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָחּסר
- החזיר לא ואם יחזיר; - ּכזית מּׂשערּה, אפּלּו ְְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹמּבּׂשרּה,
ּבמקֹומֹו. וּׂשֹורפֹו עליו מרּבה - למערכּתּה חּוץ ּפקע ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָּפסּולה.
להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה אֹו מּטלפיה מּקרניה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפקע

הּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה. נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה
ּכׁשרה. - למחר ונּׂשרפה ּכהלכתֹו דמּה ְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָוהּזה

.ּכׁשרה - ּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן ְְְֵֵַַָָָָָֻּׂשרפּה
מּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים ּבקּדּוׁש ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּׂשרפּה

ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן עבֹודה. ּכעין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמעּׂשיה
ׁשלׁשר ּבמקידה אפּלּו חל, ּומּכלי ּבחּוץ קּדׁש ואם ּבפנים. ת ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָֹ

את ּכׁשּמטּבילין וכן ּבחּוץ. מעּׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחרס
אינֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו, ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּכהן
יֹום. ּבטבּולי מעּׂשיה וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי

אֹו ּבקׁש אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּׂשרפּה
הראּוי מן עצים לּה ימעט ׁשּלא ּומצותּה ּכׁשרה. - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּבגבבא
ּׂשרפה ּבזמן יון ואזֹוב אזֹוב חבילי לּה הּוא מרּבה אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלּה,
עד ּבּׂשרפתּה עצים להרּבֹות לֹו ויׁש האפר. את להרּבֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי
אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם אפר, מּׁשּתעּׂשה אבל אפר; ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּתעּׂשה
הּפרה. ּבאפר מקלה אפר ּכמערב זה הרי - אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעץ

,ּבּיֹום אּלא אינֹו סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה מעּׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
אפר. ׁשּתעּׂשה עד ּבּה, ּפֹוסלת והּמלאכה ּכהּנה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּובזכרי
ׁשּכּנסּתּו אֹו ּבּלילה אפרּה ּכּנס אם אפר, מּׁשּתעּׂשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאבל
זֹו הרי - ּכניסתֹו ּבׁשעת אחרת מלאכה ׁשעּׂשה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאּׁשה
חּוץ מּיּׂשראל אדם ּבכל האפר ׁשאסיפת ּומּנין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשרה.
מּכלל טהֹור. איׁש ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחרׁש
ּבין איׁש ּבין טהֹור, אדם אמר: ּוכאּלּו ּכהן. צריכה ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאינּה
אתּה. וׁשחט ׁשּנאמר: ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּׁשה.
ׁשאם ללּמד, אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּפי
ונאמר: ּפסלּה. - ׁשחיטתּה ּבׁשעת אחר ּבדבר ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתעּסק
ללּמד, ּבּה. עיניו ׁשּיהיּו - לעיניו הּפרה את ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוּׂשרף
אפר. ׁשּתעּׂשה עד ׁשחיטה מּׁשעת ּבּה ּפֹוסלת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמלאכה
עד ּפסלּה, - אחרת מלאכה ועּׂשה ּבּׂשרפתּה העֹוסק ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכל

אפר. ֵֵֶֶֶָׁשּתעּׂשה
נחּתכה אֹו עּמּה אחרת ּבהמה ונׁשחטה הּפרה את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחט

ּפי על אף למלאכה; נתּכּון לא ׁשהרי ּכׁשרה, - עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹדלעת
ׁשחיטת ׁשאין לאכילה, ּכׁשרה עּמּה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּבהמה
ונחּתכה הּדלעת לחּת נתּכּון אם אבל ּכּונה. צריכה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻהחּלין
מלאכה. עּמּה עּׂשה ׁשהרי ּפסּולה, - ׁשחיטה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשעת
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קג               
  

- אפר ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעּׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין - ּׂשרפה ּבלא מעצמיה ׁשּנׁשאר עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש. היה ּכ ּובין ְִֵָָָָָּכ
והּניח ׁשּנאמר: ּבעזרה, להּניחֹו מאפרּה ּכלּום מכניסין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין

אחד אפרּה: ּכל את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמחּוץ
הּמׁשמרֹות. לכל מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנּתן
וזה מּמּנּו. מקּדׁשין הּכהנים היּו - הּמׁשמרֹות לכל ׁשּמתחּלק ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
ּבחיל ׁשּנּתן וזה מּמּנּו. מּזין יּׂשראל היּו - הּמׁשחה ּבהר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנּתן
למׁשמרת יּׂשראל ּבני לעדת והיתה ׁשּנאמר: ּומצנע; מּוכן ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיה
ּופרה ּפרה ּכל מאפר מצניעין היּו וכן מּמּנּו. ׁשּמצניעין מלּמד -ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבמצוה מּׁשּנצטּוּו נעּׂשּו אדּמֹות ּפרֹות ותׁשע ּבחיל. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּׂשֹורפין
ׁשנּיה רּבנּו, מׁשה עּׂשה ראׁשֹונה ּבּׁשנּיה. הּבית ׁשחרב עד ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזֹו
יעּׂשה והעּׂשירית הּבית. חרּבן עד מעזרא וׁשבע עזרא, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעּׂשה

רצֹון. יהי ּכן אמן, יּגלה. מהרה הּמׁשיח, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

 
וׁשחט ׁשּנאמר: ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻאין

ָֹאתּה.
ׁשּלא ׁשחרה, עּמּה מֹוציאין אין - לצאת ּפרה רצתה ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹלא

ׁשּתים יאמרּו: ׁשּלא אדּמה, ולא ׁשחטּו; ׁשחרה ְְְְְֲֲִֶַָָָֹֹֹֹֹֻיאמרּו:
ֲָׁשחטּו.

ׁשּלא ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
אֹו ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ּבבגדי ׁשעּׂשאּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנעּׂשית
מּבּׂשרּה לאכל מנת על ׁשחטּה ּפסּולה. - חל ּבבגדי אֹו ְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָָָָֹֹזהב
ניחֹוח. ריח ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

ׁשּנ ּפסּולה; - ּבכלי ּדמּה הּכהןקּבל אלעזר ולקח אמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכלי. מצות ולא יד מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה

אחת הּזה ּפסּולה. הּזאתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה
- ּכאחד הּזיתן ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. - ּבּׂשמאלֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמהן
ּכנגד ּכּון ולא הּזה ּכׁשרה. - זה אחר זה ּפסּולה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּזיתן
עד - מֹועד אהל ּפני נכח אל ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
ּׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל ּכנגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּון
לפניו. אתּה וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ההיכל ּכנגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּכנגד ׁשחט אֹו ּׂשרף אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה
אם אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום
ׁשּלא ּפי על אף ההיכל, ּכנגד ּופניו ּומערב מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעמד

ּכׁשרה. - ּבדקּדּוק [ההיכל] ּכנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכּון
אחת והּזה ׁשּתים טבל ּפסּולה. - הּמּתנֹות מן אחת ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָחּסר

ׁשּלא ּפי על אף ׁשּתים, והּזה אחת טבל ּפסּולה. הּזאתֹו -ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּפסּולה. הּזיתֹו - אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה הּזאה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָחּׁשב
ּוׁשביעית, ׁשּׁשית והּזה ׁשּׁשית טבילה אצּבעֹו טבל ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכיצד?
הּזיתֹו - ׁשביעית והּזה אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָאף
אפּלּו ּוׁשמינית, [ׁשביעית] ׁשביעית מּטבילה הּזה ְְְְְֲִִִִִִִִִִָָָּפסּולה.
ׁשּכל ּכׁשרה; - ׁשמינית והּזה ׁשמינית טבילה וטבל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹחזר
ׁשהֹוסיף זה ׁשּיהיה והּוא ּכלּום. אינֹו הּׁשבע על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּמֹוסיף
ּפסּולה, - הֹוסיף אם אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹּכהן

ּׂשרפתּה. ּבׁשעת צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּפני

.ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה חּוץ הּדם את ְְְֲִִִֶַַַָָָָהֹוציא
ואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה. - ְְַַָָּבּלילה
מן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ּׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ּפסּולה. - ְַָָהחֹומה
ׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכה חּוץ ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָּׂשרפּה

ּבמערכה ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוּׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
- אחרת מביא אפר ׁשּנעּׂשית אחר ואם ּפסּולה. - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאחת

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה על ְֵֵֵַַָּׂשֹורף
ואם ּכׁשרה; - ּכּלּה ּׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻהפׁשיטּה

אֹו מעֹורּה ּפקע ּפסּולה. - מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָחּסר
- החזיר לא ואם יחזיר; - ּכזית מּׂשערּה, אפּלּו ְְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹמּבּׂשרּה,
ּבמקֹומֹו. וּׂשֹורפֹו עליו מרּבה - למערכּתּה חּוץ ּפקע ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָּפסּולה.
להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה אֹו מּטלפיה מּקרניה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפקע

הּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה. נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה
ּכׁשרה. - למחר ונּׂשרפה ּכהלכתֹו דמּה ְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָוהּזה

.ּכׁשרה - ּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן ְְְֵֵַַָָָָָֻּׂשרפּה
מּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים ּבקּדּוׁש ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּׂשרפּה

ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן עבֹודה. ּכעין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמעּׂשיה
ׁשלׁשר ּבמקידה אפּלּו חל, ּומּכלי ּבחּוץ קּדׁש ואם ּבפנים. ת ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָֹ

את ּכׁשּמטּבילין וכן ּבחּוץ. מעּׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחרס
אינֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו, ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּכהן
יֹום. ּבטבּולי מעּׂשיה וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי

אֹו ּבקׁש אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּׂשרפּה
הראּוי מן עצים לּה ימעט ׁשּלא ּומצותּה ּכׁשרה. - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּבגבבא
ּׂשרפה ּבזמן יון ואזֹוב אזֹוב חבילי לּה הּוא מרּבה אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלּה,
עד ּבּׂשרפתּה עצים להרּבֹות לֹו ויׁש האפר. את להרּבֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי
אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם אפר, מּׁשּתעּׂשה אבל אפר; ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּתעּׂשה
הּפרה. ּבאפר מקלה אפר ּכמערב זה הרי - אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעץ

,ּבּיֹום אּלא אינֹו סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה מעּׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
אפר. ׁשּתעּׂשה עד ּבּה, ּפֹוסלת והּמלאכה ּכהּנה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּובזכרי
ׁשּכּנסּתּו אֹו ּבּלילה אפרּה ּכּנס אם אפר, מּׁשּתעּׂשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאבל
זֹו הרי - ּכניסתֹו ּבׁשעת אחרת מלאכה ׁשעּׂשה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאּׁשה
חּוץ מּיּׂשראל אדם ּבכל האפר ׁשאסיפת ּומּנין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשרה.
מּכלל טהֹור. איׁש ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחרׁש
ּבין איׁש ּבין טהֹור, אדם אמר: ּוכאּלּו ּכהן. צריכה ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאינּה
אתּה. וׁשחט ׁשּנאמר: ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּׁשה.
ׁשאם ללּמד, אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּפי
ונאמר: ּפסלּה. - ׁשחיטתּה ּבׁשעת אחר ּבדבר ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתעּסק
ללּמד, ּבּה. עיניו ׁשּיהיּו - לעיניו הּפרה את ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוּׂשרף
אפר. ׁשּתעּׂשה עד ׁשחיטה מּׁשעת ּבּה ּפֹוסלת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמלאכה
עד ּפסלּה, - אחרת מלאכה ועּׂשה ּבּׂשרפתּה העֹוסק ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכל

אפר. ֵֵֶֶֶָׁשּתעּׂשה
נחּתכה אֹו עּמּה אחרת ּבהמה ונׁשחטה הּפרה את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחט

ּפי על אף למלאכה; נתּכּון לא ׁשהרי ּכׁשרה, - עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹדלעת
ׁשחיטת ׁשאין לאכילה, ּכׁשרה עּמּה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּבהמה
ונחּתכה הּדלעת לחּת נתּכּון אם אבל ּכּונה. צריכה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻהחּלין
מלאכה. עּמּה עּׂשה ׁשהרי ּפסּולה, - ׁשחיטה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשעת
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ה'תשע"א מרחשון ל' ראשון יום

אקרא ה' ּובׁשם ּתֹודה זבח אזּבח ְְְְֵֶֶֶַַָָל

  
 

ב. ּפסח. קרּבן הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו ׁשׁש. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו

ה. ׁשגגֹות. הלכֹות ד. ּבכֹורֹות. הלכֹות ג. חגיגה. ְְְְְֲִִִִָָהלכֹות
ּתמּורה. הלכֹות ו. כּפרה. מחּסרי ְְְְְִִֵַָָָֻהלכֹות

  
ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
את לׁשחט א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֹעּׂשרה
ׁשּלא ג) החמץ. על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא ב) ּבזמּנֹו. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח
הּפסח ּבּׂשר לאכל ה) ׁשני. ּפסח לׁשחט ד) אמּוריו. ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
על ׁשני ּפסח לאכל ו) עּׂשר. חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
יאכל ׁשּלא ז) הּׁשני. לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמּצה
ט) לחבּורה. חּוץ הּפסח מּבּׂשר יֹוציא ׁשּלא ח) ּומבּׁשל. ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֻנא
וּׂשכיר. ּתֹוׁשב מּמּנּו יאכל ׁשּלא י) מּומר. מּמּנּו יאכל ְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
יג) עצם. ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא יב) ערל. מּמּנּו יאכל ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹיא)
עד מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא יד) ׁשני. ּבפסח עצם יׁשּבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא
יׁשאיר ׁשּלא טז) לּבקר. ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא טו) ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹּבקר.

ׁשליׁשי. יֹום עד עּׂשר ארּבעה חגיגת ְְְֲִִִִַַַַָָָָמּבּׂשר
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ניסן לחדׁש עּׂשר ּבארּבעה הּפסח את לׁשחט עּׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות

ׁשֹוחטין ואין חצֹות. ּבלבדאחר העּזים מן אֹו הּכבּׂשים מן אּלא ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָ
זֹו. ּבמצוה חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָזכר

ולא עּׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי
חּיב זה הרי - רחֹוקה ּבדר ולא טמא לא והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהקריב,

ּפטּור. - ּבׁשגגה ּבּטלּה ואם ְְְִִִֵָָָָָּכרת.
.הּקדׁשים ּכׁשאר בעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאין

ּבבמת הּפסח את מקריבין היּו לא הּבמֹות הּתר ּבׁשעת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאף
ׁשּנאמר: לֹוקה; - יחיד ּבבמת הּפסח את הּמקריב וכל ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיחיד.
הּׁשמּועה מּפי .ׁשערי ּבאחד הּפסח את לזּבח תּוכל ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד ּבבמת לׁשֹוחט אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמדּו,

ַָהּבמֹות.
- חצֹות קדם ׁשחטֹו ואם חצֹות; אחר - הּפסח ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹׁשחיטת

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד אחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּול.
את ׁשּמטיבין ואחר הערּבים ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאחר
ׁשחטֹו ואם הּיֹום. סֹוף עד הּפסחים את לׁשחט מתחילין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹהּנרֹות
אחד ויהיה ּכׁשר. - הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחר
ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד הּפסח ּבדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹממרס
ּכׁשר. - הּתמיד ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם אחריו. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּפסח

ּברׁשּותֹו חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט
יזּבח ׁשּלא - זבחי ּדם חמץ על תזּבח לא ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּדם את הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט אחד קּים. והחמץ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּפסח
אֹו מהם אחד ברׁשּות היה אם האמּורין, את הּמקטיר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואחד
חמץ ּכזית זה ּפסח ׁשאֹוכלין חבּורה מּבני אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָברׁשּות

ּכׁשר. והּפסח לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשעת
ׁשּׁשֹופכים ואחר היסֹוד. ּכנגד ׁשפיכה טעּון הּפסח ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָּדם

אמּוריו את ּומֹוציאין ּבטנֹו את וקֹורעין אֹותֹו מפׁשיטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָּדמֹו
הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל חלבין אֹותן ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּומקטירין
וצֹולהּו לירּוׁשלים לביתֹו ּומביא ׁשּלֹו העֹור עם ּפסחֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָנֹוטל

לערב. ְֵֶֶָואֹוכל
- ּבלינה ונפסלּו ׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמּניח

עד חּגי חלב ילין לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהרי
מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי לֹוקה, אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבקר.

עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּומקטירין
להיֹות עּׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת,
טֹוב. ּביֹום חל חלבי מקטירין אין - ּבחל להיֹות עּׂשר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹארּבעה

ּכל אתֹו וׁשחטּו ׁשּנאמר: ּכּתֹות. ּבׁשלׁש נׁשחט ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּפסח
ּפֹוחתין ואין ויּׂשראל. ועדה, קהל, - יּׂשראל עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל

וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָמּׁשלׁשים
,וׁשֹוחטין ׁשלׁשים ּבּתחּלה נכנסים - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹהיּו

עּׂשרה ויֹוצאין וחֹוזרין עּׂשרה, ונכנסין עּׂשרה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאים
עּׂשרה. ְְֲִִָָָונכנסין

מחמּׁש ּפחֹות לכּתחּלה.היּו הּפסח את ׁשֹוחטין אין - ים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכׁשר. - אחת ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם ּכׁשר.] - ׁשחטּו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֻ[ואם
העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת נכנסה נׁשחט? ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד
וכל ּפסחיהן. את לׁשחט ּומתחילין העזרה ּדלתֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹונֹועלין
אם ההּלל. את הלוּיים קֹוראים ּומקריבין ׁשֹוחטין ׁשהן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַזמן
ואם ׁשֹונים; - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא ועדין ההּלל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹּגמרּו
ׁשּלׁשּו. לא ּומעֹולם מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹׁשנּו

ּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָעל
נסכים לֹו ואין הֹואל ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּבחצֹוצרֹות:

ׁשחיטה. ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת ְְְְְִִִִִִַַַָֹלתקע
ּכסף מזרקי ּובידיהן ׁשּורֹות ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים

- זהב ׁשּכּלּה ׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב. ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹוי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבים, היּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹזהב.

הּדם. ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי ׁשּולים, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלּמזרקין
,לחברֹו וחברֹו לחברֹו נֹותנֹו הּכהן, וקּבל הּׁשֹוחט ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָֹׁשחט

ּכהן אצל הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכדי
ּומקּבל היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקרֹוב
ותֹולין הריקן. את מחזיר ּכ ואחר מלא אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמזרק
ׁשּמסיר עד קרביו את ּוממחה וקֹורעֹו ּכּלֹו, את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻּומפׁשיטין
ּבכלי ונֹותנן האמּורין את ּומֹוציא והּפרׁש, הּצֹואה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמהן
ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי על הּכהן ּומקטירן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹּומֹולחן
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ּבּכתלים קבּועין היּו ּברזל ׁשל מסמרֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּומפׁשיטין?
מקֹום מצא ׁשּלא מי וכל ּומפׁשיטין. ּתֹולין ׁשּבהן ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּובעּמּודים,
ועל ּכתפֹו על מּניח ׁשם, היּו וחלקים ּדּקים מקלֹות - ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָלתלֹות

ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו ְְֲִֵֶֶֶַּכתף
ּכת ויֹוצאת העזרה ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשלמּו

ׁשליׁשית. ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה. ונכנסה ְְְְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָָהראׁשֹונה
ּכת ׁשלמה ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעּׂשה ּכ ראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכמעּׂשה

העזרה. את רֹוחצים ויצאת, ְְֲֲִִִֶָָָָָׁשליׁשית
ּכ ּבחל ּכמעּׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

אּסּור ׁשאין ּבׁשּבת, העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעּׂשהּו
ׁשבּות אּסּור עבֹודה. צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבּות

הּוא. הּתר ְִֵֶַָּבּמקּדׁש
אּלא ּבׁשּבת. לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאין

והּׁשנּיה הּבית, ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהם יֹוצאין הראׁשֹונה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכת
עֹומדין והּׁשליׁשית ּבחיל, ויֹוׁשבין ּבפסחיהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַיֹוצאין
ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד הּכל וׁשֹוהים ּבעזרה. ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבמקֹומן

לביתֹו. ּבפסחֹו ְְְִֵֶָאחד
חלביו והקטר קרביו ּומחּוי ּדמֹו ּוזריקת הּפסח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיטת

ׁשהרי הּׁשּבת, קדם לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין -ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מחּוץ והבאתֹו הרּכבתֹו אבל ּבמֹועדֹו. ׁשּנאמר: זמן, לֹו ְְְֱֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָקבּוע
ׁשהרי הּׁשּבת; את ּדֹוחין אינן - ּבכלי יּבלּתֹו וחתיכת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלּתחּום
ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת יכֹול ואם הּׁשּבת. קדם לעּׂשֹותן ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאפׁשר
ּבכלי. אפּלּו חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם .חֹות - ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָּבׁשּבת
אינן - קרביו והדחת צלּיתֹו וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשאין
הּׁשּבת. לאחר לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת; את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּדֹוחין

נֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא - סּכין הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח
לעזרה ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו בצמרֹו אֹו הּכבּׂש קרני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבין
מחּמר - ּבׁשּבת מחּמר ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשם. ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומקּדיׁשֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. הּמצוה ּומּפני הּוא, יד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּכלאחר
אם אבל ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין ּפסחֹו הקּדיׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשּלא
ּבּקדׁשים. עֹובד ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהקּדיׁשֹו
לֹו וקבּוע הֹואיל ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש הּתירּו מה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּומּפני
ּביֹום חגיגתֹו אדם מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת. להקּדיׁשֹו מּתר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻזמן,

חֹוׁשׁש. ואינֹו ְֵֵטֹוב
זה הרי - טרפה אֹו מּום ּבעל ונמצא הּפסח את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

זה אחר זה מאה אפּלּו ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין אחר, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוחט
ויּדחה .ׁשּתחׁש עד אֹו אחד ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשֹוחט

הּוא. אנּוס ׁשהרי ֲִֵֵֶַָלּׁשני,

ה'תשע"א כסלו א' שני יום

 
על ּתכּסּו ׁשּנאמר: למנּוייו. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

הּמתמּנים ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ׁשּמתמּנים מלּמד, - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׂשה
חבּורה. ּבני הּנקראים הם הּפסח ְְֲִִֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר. - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחיד
על לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין ּכּלֹו. את לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻראּוי

אתֹו. יעּׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

היה לאכל. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאין
לאכל יכֹול אם חֹולה: אֹו זקן אֹו קטן חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
עליו; ׁשֹוחטין אין - לאו ואם עליו, ׁשֹוחטין - ְְֲֲִִִִֵַָָָָָּכזית
אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד - אכלֹו לפי איׁש ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה ׁשל ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחבּורה

עליהן. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
,ועבדים קטּנים אֹו ועבדים נׁשים חבּורה עֹוּׂשין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָאין

חבּורה עֹוּׂשים אבל ּביניהן. ראׁש קּלּות ּתהיה ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמּפני
על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח אפּלּו נׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּכּלּה
ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא החבּורה, ּבני מּכלל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּקטּנים
חֹולים ּכּלּה חבּורה עֹוּׂשין אין וכן דעת. ּבני ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻקטּנים,
הֹואיל לאכל; יכֹולין ׁשהן ּפי על אף אֹוננים, אֹו זקנים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹאֹו
ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו הּפסח יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָואכילתם
עֹוּׂשין אין וכן ּכׁשר. - זֹו חבּורה על וׁשחטּו עברּו ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָואם
ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו ּבֹו ידקּדקּו ׁשּמא ּגרים, ּכּלּה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻחבּורה

ּכׁשר. - עליהן ׁשחטּו ְֲֲִֵֵֶָָואם
יכֹול מהן אחד ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשחטֹו

ׁשחטֹו ּפסּול. - לטמאים אֹו לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלאכל
למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי לאכל ׁשּיכֹול ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹלמי
- ולטמאים לטהֹורים ולערלים, למּולים למנּוייו, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָֹוׁשּלא
לא ּכאּלּו והאחרים ּכהלכה, אֹוכלין לֹו הראּויין ׁשאּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּכׁשר;

עליהם. ֲֵֶַָחׁשב
;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם הּדם וזרק למּולים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָׁשחטֹו

למּולים ׁשחטֹו הקרּבן. עּקר ׁשהיא חמּורה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול; - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי בֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר,

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלים
אֹו זריקה, ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

ׁשֹוחטין אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחֹולה
זריקה. ׁשעת עד ׁשחיטה מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוזֹורקין

עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על אדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָׁשֹוחט
אינֹו אבל מּדעּתן; ׁשּלא ּבין מּדעּתן ּבין הּכנענים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשפחתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּגדֹולים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹׁשֹוחט
ולא ׁשתקּו ואם מּדעּתן. אּלא אׁשּתֹו ידי על ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹהעברים

מּדעּתן. זה הרי - ְֲִִֵֶַָמחּו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשחט

רּבן. ּבׁשל יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָהּכנענים,
עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָׁשחט

ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הן וׁשחטּו העברים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוׁשפחתֹו
עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָמּזה,

וׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
לבית ללכת נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליה
הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
אביה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוׁשחט
לּה ׁשּתברר והּוא רֹוצה. ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל - ואיל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּכאן
עליו ׁשּׁשחטּו יתֹום וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמקֹום
ּדברים ּבּמה רֹוצה. ׁשהּוא מּמקֹום יאכל - ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹאּפֹוטרֹוּפסין
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קה               
  

ּבּכתלים קבּועין היּו ּברזל ׁשל מסמרֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּומפׁשיטין?
מקֹום מצא ׁשּלא מי וכל ּומפׁשיטין. ּתֹולין ׁשּבהן ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּובעּמּודים,
ועל ּכתפֹו על מּניח ׁשם, היּו וחלקים ּדּקים מקלֹות - ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָלתלֹות

ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו ְְֲִֵֶֶֶַּכתף
ּכת ויֹוצאת העזרה ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשלמּו

ׁשליׁשית. ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה. ונכנסה ְְְְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָָהראׁשֹונה
ּכת ׁשלמה ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעּׂשה ּכ ראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכמעּׂשה

העזרה. את רֹוחצים ויצאת, ְְֲֲִִִֶָָָָָׁשליׁשית
ּכ ּבחל ּכמעּׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

אּסּור ׁשאין ּבׁשּבת, העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעּׂשהּו
ׁשבּות אּסּור עבֹודה. צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבּות

הּוא. הּתר ְִֵֶַָּבּמקּדׁש
אּלא ּבׁשּבת. לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאין

והּׁשנּיה הּבית, ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהם יֹוצאין הראׁשֹונה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכת
עֹומדין והּׁשליׁשית ּבחיל, ויֹוׁשבין ּבפסחיהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַיֹוצאין
ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד הּכל וׁשֹוהים ּבעזרה. ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבמקֹומן

לביתֹו. ּבפסחֹו ְְְִֵֶָאחד
חלביו והקטר קרביו ּומחּוי ּדמֹו ּוזריקת הּפסח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיטת

ׁשהרי הּׁשּבת, קדם לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין -ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מחּוץ והבאתֹו הרּכבתֹו אבל ּבמֹועדֹו. ׁשּנאמר: זמן, לֹו ְְְֱֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָקבּוע
ׁשהרי הּׁשּבת; את ּדֹוחין אינן - ּבכלי יּבלּתֹו וחתיכת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלּתחּום
ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת יכֹול ואם הּׁשּבת. קדם לעּׂשֹותן ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאפׁשר
ּבכלי. אפּלּו חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם .חֹות - ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָּבׁשּבת
אינן - קרביו והדחת צלּיתֹו וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשאין
הּׁשּבת. לאחר לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת; את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּדֹוחין

נֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא - סּכין הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח
לעזרה ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו בצמרֹו אֹו הּכבּׂש קרני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבין
מחּמר - ּבׁשּבת מחּמר ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשם. ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומקּדיׁשֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. הּמצוה ּומּפני הּוא, יד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּכלאחר
אם אבל ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין ּפסחֹו הקּדיׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשּלא
ּבּקדׁשים. עֹובד ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהקּדיׁשֹו
לֹו וקבּוע הֹואיל ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש הּתירּו מה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּומּפני
ּביֹום חגיגתֹו אדם מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת. להקּדיׁשֹו מּתר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻזמן,

חֹוׁשׁש. ואינֹו ְֵֵטֹוב
זה הרי - טרפה אֹו מּום ּבעל ונמצא הּפסח את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

זה אחר זה מאה אפּלּו ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין אחר, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוחט
ויּדחה .ׁשּתחׁש עד אֹו אחד ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשֹוחט

הּוא. אנּוס ׁשהרי ֲִֵֵֶַָלּׁשני,

ה'תשע"א כסלו א' שני יום

 
על ּתכּסּו ׁשּנאמר: למנּוייו. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

הּמתמּנים ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ׁשּמתמּנים מלּמד, - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׂשה
חבּורה. ּבני הּנקראים הם הּפסח ְְֲִִֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר. - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחיד
על לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין ּכּלֹו. את לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻראּוי

אתֹו. יעּׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

היה לאכל. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאין
לאכל יכֹול אם חֹולה: אֹו זקן אֹו קטן חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
עליו; ׁשֹוחטין אין - לאו ואם עליו, ׁשֹוחטין - ְְֲֲִִִִֵַָָָָָּכזית
אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד - אכלֹו לפי איׁש ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה ׁשל ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחבּורה

עליהן. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
,ועבדים קטּנים אֹו ועבדים נׁשים חבּורה עֹוּׂשין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָאין

חבּורה עֹוּׂשים אבל ּביניהן. ראׁש קּלּות ּתהיה ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמּפני
על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח אפּלּו נׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּכּלּה
ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא החבּורה, ּבני מּכלל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּקטּנים
חֹולים ּכּלּה חבּורה עֹוּׂשין אין וכן דעת. ּבני ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻקטּנים,
הֹואיל לאכל; יכֹולין ׁשהן ּפי על אף אֹוננים, אֹו זקנים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹאֹו
ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו הּפסח יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָואכילתם
עֹוּׂשין אין וכן ּכׁשר. - זֹו חבּורה על וׁשחטּו עברּו ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָואם
ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו ּבֹו ידקּדקּו ׁשּמא ּגרים, ּכּלּה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻחבּורה

ּכׁשר. - עליהן ׁשחטּו ְֲֲִֵֵֶָָואם
יכֹול מהן אחד ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשחטֹו

ׁשחטֹו ּפסּול. - לטמאים אֹו לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלאכל
למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי לאכל ׁשּיכֹול ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹלמי
- ולטמאים לטהֹורים ולערלים, למּולים למנּוייו, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָֹוׁשּלא
לא ּכאּלּו והאחרים ּכהלכה, אֹוכלין לֹו הראּויין ׁשאּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּכׁשר;

עליהם. ֲֵֶַָחׁשב
;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם הּדם וזרק למּולים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָׁשחטֹו

למּולים ׁשחטֹו הקרּבן. עּקר ׁשהיא חמּורה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול; - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי בֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר,

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלים
אֹו זריקה, ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

ׁשֹוחטין אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחֹולה
זריקה. ׁשעת עד ׁשחיטה מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוזֹורקין

עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על אדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָׁשֹוחט
אינֹו אבל מּדעּתן; ׁשּלא ּבין מּדעּתן ּבין הּכנענים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשפחתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּגדֹולים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹׁשֹוחט
ולא ׁשתקּו ואם מּדעּתן. אּלא אׁשּתֹו ידי על ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹהעברים

מּדעּתן. זה הרי - ְֲִִֵֶַָמחּו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשחט

רּבן. ּבׁשל יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָהּכנענים,
עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָׁשחט

ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הן וׁשחטּו העברים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוׁשפחתֹו
עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָמּזה,

וׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
לבית ללכת נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליה
הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
אביה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוׁשחט
לּה ׁשּתברר והּוא רֹוצה. ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל - ואיל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּכאן
עליו ׁשּׁשחטּו יתֹום וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמקֹום
ּדברים ּבּמה רֹוצה. ׁשהּוא מּמקֹום יאכל - ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹאּפֹוטרֹוּפסין
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קו              
  

על עצמֹו ּכממּנה נעּׂשה - ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום ְְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָאמּורים?
והּממ ּפסחים, אֹוכלׁשני אינֹו - ּפסחים ׁשני על עצמֹו נה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן ְִִִֶַָָאּלא
ׁשּלא זה על זה ׁשּמקּפידין ּבזמן ׁשּתפין: ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻעבד

מּמקֹום - מקּפידין אינן ואם ׁשניהן; מּׁשל יאכל לא - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיגנבּנּו
יאכל. ְִֶֶַֹׁשּירצה

מּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין. ּבן ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻרּבֹו

לכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנים ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
עד מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
ׁשהרי ידֹו, את למׁש יכֹול אינֹו ׁשּנׁשחט ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיּׁשחט.
ראׁשֹונים, עליו: ונמנּו אחרים וחזרּו עליו נמנּו עליו. ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָנׁשחט
ׁשני; ּפסח מעּׂשֹות ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיׁש
אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ׁשּלא עד ׁשרּבּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחרֹונים,

ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות וחּיבים ְְֲִִִֵֶַַַָאֹוכלין,
ּבני ּבהן ידעּו ולא חלקֹו על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּממנה

אחר חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא מּׁשּלהן אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
ּבני וכן ׁשנּיה. ּבחבּורה עליו ׁשּמנה האחרים עם חלקֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאֹוכל
מהן, להֹוציאֹו רּׁשאים - ּגרּגרן מהם אחד ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחבּורה
אינן - זֹולל אינֹו ואם ּבחבּורתֹו. ויאכלהּו חלקֹו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹונֹותנין

לחלק. ִֵֵַָָרּׁשאין

ה'תשע"א כסלו ב' שלישי יום

 
ּפי על אף הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לעבּדֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָהאֹומר

אֹו ּגדי, עליו וׁשחט והל ׁשנה ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּדר
זה הרי - טלה עליו וׁשחט והל ּגדי לׁשחט דרּכֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהיה
ּפלֹוני. מּמין לי ׁשחֹוט לֹו ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹיאכל
לבית יצאּו אּלא מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהל
אֹו מל היה ואם ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׂשרפה;
יאכל - וטלה ּגדי וׁשחט עליו לׁשחט לעבּדֹו ואמר ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֹמלּכה

מלכּות. ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, ְְִִִַָמן
לֹו וקבע הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומר

ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - רּבֹו לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָגדי
ואם ׁשּלי, וטלה ׁשּלֹו ּגדי - לי אמר ּגדי אם ואֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָוטלה
אמר מה הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי. ּוגדי ׁשּלֹו טלה - לי אמר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָטלה
קדם הּׁשֹולח ׁשכח ואם הּׂשרפה. לבית יצאּו ׁשניהן - ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלֹו
ׁשּנזרק אחר ׁשכח ׁשני; ּפסח לעּׂשֹות חּיבין - הּדם ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיּזרק
לעבּדֹו: ּבאֹומר הּדין וכן ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּדם
רּבֹו. לֹו אמר מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי, ּוׁשחֹוט ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָצא
ׁשחֹוט לֹו: ויאמר וטלה ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹוהּוא
מהן אחד והרי ,רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחֹוט ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשניהן,
הרֹועה עּׂשה אם ּכלּום. ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ,ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכ

,הּפסח את לנּו ּוׁשחֹוט צא לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבני
הּוא וׁשחט הם וׁשחטּו עלי, ׁשחטּו ואּתם להן: הּוא ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָואמר

לבית יצא והאחרֹון ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלם -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
ְֵַָהּׂשרפה.

ּוׁשחֹוט ּובּקׁש צא לאחד: ואמרּו ּפסחּה, ׁשאבד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָחבּורה
אחר ּפסח לקחּו והם ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעלינּו,
והן מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם ְְְִִִִֵֵֶֶַָּוׁשחטּוהּו:
הן - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהן ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמֹו, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹוכלין
מהן זה אי ידּוע אין מּׁשּלֹו. אֹוכל והּוא מּׁשּלהן, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאֹוכלין
מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָנׁשחט
ּופטּורין הּׂשרפה, לבית יצא וׁשּלהן עּמֹו, אֹוכלין אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָוהן

ׁשני. ּפסח ֲִִֵֶַַמּלעּׂשֹות
:ּולׁשחטֹו ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר

לקחּו והם וׁשחט, ּומצא הל עלי, אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאם
מּׁשּלהם, אֹוכלין הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהן אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָוׁשחטּו:
- ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּוא
מהן זה אי ידּוע אין מּׁשּלהן. אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּוא
אֹוכלין הן - ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָנׁשחט
הּׂשרפה, לבית יצא וׁשּלֹו עּמהן, אֹוכל אינֹו והּוא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמּׁשּלהן,

ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ֲִִֵֶַַָּופטּור
ּובּקׁשּו צאּו להן: ואמר ּפסחֹו, לֹו ואבד ּפסחם, להן ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָאבד

והל עלינּו, ּוׁשחֹוט ּובּקׁש צא לֹו: ואמרּו עלי, ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָוׁשחטּו
הראׁשֹון, מן אֹוכלין ּכּלם - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֻּומצא
ׁשּׁשחטּו אֹו ּתחּלה נׁשחט זה אי ידּוע אין ואם יּׂשרף. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּׁשני
ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ּופטּורין יּׂשרפּו, ׁשניהן - ּכאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשניהן
ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא לבּקׁש הם והלכּו לבּקׁש הּוא ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהל
חברֹו, על מהן אחד ּכל ׁשּיׁשחֹוט ּבלּבם ׁשהיה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאף
אחד ׁשּכל ּבהן הּדעת ׁשאמּדן ּודברים רמיזֹות ׁשם ׁשהיּו ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
זה אמרּו ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל חברֹו, על יׁשחֹוט ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּימצא

לזה. זה אחראין אינן - ּכלּום ְֲִֵֶֶֶַָָָָלזה
חבּורה - ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהן ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּׁשני, לֹוקחין והּׁשנּיה הּתערֹובֹות מן אחד ּכבּׂש לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָזֹו
ּבא ׁשנּיה מּבני ואחד אּלּו אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואחד
ׁשּבא האחד לזה אֹומרת מהן חבּורה וכל הראׁשֹונה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָאצל
מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי - הּזה הּפסח הּוא ׁשּלנּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאצלם:
מׁשּוכֹות ידינּו - הּזה הּפסח הּוא ׁשּל ואם ׁשּלנּו, על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונמנית
חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש וכן .ׁשּל על ונמנינּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּׁשּלנּו
- עּׂשרה עּׂשרה ׁשל חבּורֹות עּׂשר אֹו אדם, ּבני ְֲֲֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָחמּׁשה
הם וכ האחרת, לחבּורה חבּורה מּכל אחד להן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמֹוׁשכין

ׁשֹוחטין. ּכ ואחר ואֹומרים, ְְְְֲִִִַַַָמתנים
מן אחד ּפסח לֹוקח זה - ּפסחיהן ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

מן אחד ּפסחֹו על ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּתערֹובֹות
ׁשּתי ׁשּיהיּו ּכדי הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשּוק
אחד ויבֹוא אּלּו אצל מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחבּורֹות,
אצלֹו ׁשּבא חברֹו עם אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמאּלּו
מׁשּוכֹות ידי - זה ּפסח הּוא ׁשּלי אם ואֹומר: ׁשנּיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמחבּורה
מּפסח מׁשּוכה ידי - הּוא ׁשּל ואם ׁשּלי, על ונמנית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּל

ּכלּום. הפסידּו ׁשּלא ונמצא .ׁשּל על ונמניתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָֹׁשּלי
ּבעֹור יּבלת ונמצאת ּפסחיהן עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָחמּׁשה

קדם נתערבּו ואם הּׂשרפה. לבית יצאּו ּכּלם - מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאחד
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- זריקה אחר נתערבּו ׁשני; ּבפסח חּיבין - ּדמן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָזריקת
נמצא - ׁשני ּפסח הקריבּו ׁשאם ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּפטּורין
נמנּו ואם לעזרה. חּלין מביא ּכׁשר קרּבן ּבראׁשֹון ׁשּקרב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻזה

וז למחּיב, ׁשּלא נׁשחט נמצא - אחד ּפסח על ּכמיּכּלן ה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
אם ואמר: מהן אחד ּכל התנה ואם למנּוייו. ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנׁשחט
הּׁשלמים ודם ּבׁשפיכה הּפסח ּדם - ׁשלמים יהיה ּפסח ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאינֹו
לכּתחּלה. ּבׁשפיכה יּתנם אל ּבזריקה והּנּתנין ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָּבזריקה,

ׁשני. מּפסח ּפטּורין ְְִִִִֵֶַָלפיכ

ה'תשע"א כסלו ג' רביעי יום

 
אינֹו ׁשהּפסח הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכבר

ׁשחטֹו ואם ּבעליו; ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנׁשחט
על הּפסח את הּׁשֹוחט ּפסּול. - הּׁשם ׁשּנּוי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבמחׁשבת
הּפסח אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָּבני
נאמן היה אם ׁשחטּתיו, לׁשמֹו ׁשּלא - עליכם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשחטּתי
ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - לאו ואם ּדבריו, על סֹומכין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלהן
מׁשּבח, זה הרי - עצמֹו על להחמיר והרֹוצה ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֻנאמן.

ׁשני. ּפסח ְִִֵֶַָויביא
ּפי על אף זריקה, קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא הּפסח ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבּׂשר

ּבא הּפסח ׁשאין הּדם; את יזרק לא - טהֹורין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהאמּורין
עד לֹו נֹודע לא ואם הרצה. לא - זרק ואם לאכילה. ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֻאּלא
הּבּׂשר ׁשגגת על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - הּדם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּנזרק
- האיברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
האמּורים נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּׂשֹורף
נטמאּו לערב. נאכל והּבּׂשר הּדם את זֹורק - קּים ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּבּׂשר
לא - זרק ואם הּדם. את יזרק לא - ׁשּנׁשחט אחר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּבעלים
על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני. ּבפסח חּיבין לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרצה.
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתהֹום, ּבטמאת נטמא אם אּלא הּגּוף ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻֻטמאת

הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות
- עּׂשר ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

מּיד ידיהם,יּׂשרף את מׁשכּו אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם מתּו אֹו נטמאּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹאפּלּו
ׁשּפּסּולֹו ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתעּבר
ואחר צּורתֹו ּתעּבר - ּבּבעלים אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף - ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻּבגּופֹו
הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ׁשחטֹו אם ,לפיכ יּׂשרף. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכ
זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו אֹו מתּו אֹו ידיהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאת
נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ּדברים ּבּמה מּיד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיּׂשרף
נטמאּו אם אבל החבּורה; ּבני ּכל ּכׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהּבעלים?
ּפי על אף טמאים. ׁשל ּבחלקם טהֹורים זכּו - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמקצתן
הּטהֹורים זכּו - לאכל ׁשהתחילּו אחר מקצתן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנטמאּו
מקצתן ונטמאּו ּכּלן התחילּו אם אבל התחילּו. לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַָָָָֹֻׁשעדין
הּטהֹורים אּלא טמאים; ׁשל ּבחלקן טהֹורים זכּו לא -ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
מתּו אם הּדין והּוא יּׂשרף. הּטמאים וחלק חלקם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאֹוכלין
הּבירה לפני אֹותֹו ּׂשֹורפים - רּבֹו אֹו ׁשלם נטמא ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמקצתן.
מעצי אֹותֹו וּׂשֹורפין ּבֹו. ׁשּיּזהרּו עד לבּיׁשן ּכדי הּכל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבפני

הּמערכה מעצי ויאמרּו אֹותן יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּמערכה,
מּׁשל לּׂשרף ורצּו ּובקנים ּבקׁש יּׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹגנבּו.
אֹותֹו ּׂשֹורפין - הּנֹותר וכן מעּוטֹו נטמא ּׂשֹורפין. - ְְְְְִִִִֵַַָָָעצמן
ׁשּלא הּמערכה, מעצי לא אבל עצמן, מעצי ְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבחצרֹותיהן

ּבהן. וימעלּו אצלם מהן ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָיּׁשארּו
עד ירעה - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמפריׁש

ּבֹו נפל לא ואם ּפסח. ּבדמיו ויביא ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיּפל
ׁשלמים. ּבדמיו יביא - ּפסחֹו ׁשהקריב עד ְְְְִִִִִֶַָָָָמּום

,הּפסח לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש
יביאּנּו - עליו אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים. לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
חצֹות אחר אביו ּכׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסח. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשם
ׁשני, לפסח נדחה זה הרי - חצֹות קדם אבל עּׂשר; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה
ּבּׁשני. זה ּפסחֹו ויביא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

והרי אחר ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי
והּׁשני ּפסח, לׁשם ׁשּירצה מהן זה אי יקריב - עֹומדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשניהן
יקרב זה הרי - ּפסחֹו ׁשּׁשחט אחר מצאֹו ׁשלמים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָיקרב
הרי - ׁשחיטה אחר הּנמצא ּבזה המיר אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשלמים.
זה ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ּתקרב זֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּתמּורה
וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
ּתמּורתֹו אין - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻקדם
ׁשלמים. ּבדמיה ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹקרבה,

הרי - הּפסח מחמת הּבאים ּוׁשלמים ׁשנתֹו ׁשעברה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפסח
חזה ּותנּופת ּונסכים סמיכה טעּונין ּדבר: לכל ּכׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהם

ּבפסח. ּכן ּׁשאין מה ְֵֵֶֶַַָוׁשֹוק,
נתערב ׁשלמים. ּכּלן יקרבּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפסח

ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים
ויפסיד ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה מּמין ׁשּבהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה
נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו מּביתֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּמֹותר
ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹּבבכֹורֹות
ׁשּבּתערֹובֹות ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ויביא מּום; ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
זֹו. על ּתחּול קדּׁשתֹו - הּפסח ׁשהּוא מקֹום ּכל ְְֶֶַַַַָָָָֹֻויאמר:

ּפסחֹו. קרב אם ׁשלמים, ְְְְִִִִֶַַָָָויקריבּנה
ׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹהּמפריׁש

- והביא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּלא עד ונׁשּתחרר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹנׁשּתחרר
ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם מקריבֹו זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ְְְִִֵֵֶַַָֻׁשּבארנּו
.ׁשלמים הּמֹותר יביא - והֹותירּו לפסחֹו מעֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשּיּקח הּמעֹות הרי - חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהממּנה
וזה לפסחֹו טלה הפריׁש ׁשּזה ּפי על אף חּלין. ּבחלקם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמהן
ּפסחֹו על ּומּנהּו הּמעֹות מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהפריׁש
את יּׂשראל הקּדיׁשּו ּכן מנת ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

וחגיגתן. ּפסחיהן מעֹות ואת חגיגתן ואת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפסחיהן
הֹואיל ּומרֹור, מּצה וכן ּכּפסח. - הּפסח צלּית ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים

מּמעֹות לקח ואם ּכּפסח. הם הרי - הּפסח מכׁשירי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוהן
ּומרֹור ּבמצה עּמֹו למּנֹותֹו ּכדי עּמֹו אֹותֹו ׁשּמנה מּמי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפסח
חּלין. הּמעֹות הרי - ּבהן ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
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קז               
  

- זריקה אחר נתערבּו ׁשני; ּבפסח חּיבין - ּדמן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָזריקת
נמצא - ׁשני ּפסח הקריבּו ׁשאם ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּפטּורין
נמנּו ואם לעזרה. חּלין מביא ּכׁשר קרּבן ּבראׁשֹון ׁשּקרב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻזה

וז למחּיב, ׁשּלא נׁשחט נמצא - אחד ּפסח על ּכמיּכּלן ה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
אם ואמר: מהן אחד ּכל התנה ואם למנּוייו. ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנׁשחט
הּׁשלמים ודם ּבׁשפיכה הּפסח ּדם - ׁשלמים יהיה ּפסח ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאינֹו
לכּתחּלה. ּבׁשפיכה יּתנם אל ּבזריקה והּנּתנין ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָּבזריקה,

ׁשני. מּפסח ּפטּורין ְְִִִִֵֶַָלפיכ

ה'תשע"א כסלו ג' רביעי יום

 
אינֹו ׁשהּפסח הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכבר

ׁשחטֹו ואם ּבעליו; ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנׁשחט
על הּפסח את הּׁשֹוחט ּפסּול. - הּׁשם ׁשּנּוי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבמחׁשבת
הּפסח אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָּבני
נאמן היה אם ׁשחטּתיו, לׁשמֹו ׁשּלא - עליכם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשחטּתי
ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - לאו ואם ּדבריו, על סֹומכין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלהן
מׁשּבח, זה הרי - עצמֹו על להחמיר והרֹוצה ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֻנאמן.

ׁשני. ּפסח ְִִֵֶַָויביא
ּפי על אף זריקה, קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא הּפסח ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבּׂשר

ּבא הּפסח ׁשאין הּדם; את יזרק לא - טהֹורין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהאמּורין
עד לֹו נֹודע לא ואם הרצה. לא - זרק ואם לאכילה. ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֻאּלא
הּבּׂשר ׁשגגת על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - הּדם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּנזרק
- האיברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
האמּורים נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּׂשֹורף
נטמאּו לערב. נאכל והּבּׂשר הּדם את זֹורק - קּים ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּבּׂשר
לא - זרק ואם הּדם. את יזרק לא - ׁשּנׁשחט אחר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּבעלים
על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני. ּבפסח חּיבין לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרצה.
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתהֹום, ּבטמאת נטמא אם אּלא הּגּוף ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻֻטמאת

הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות
- עּׂשר ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

מּיד ידיהם,יּׂשרף את מׁשכּו אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם מתּו אֹו נטמאּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹאפּלּו
ׁשּפּסּולֹו ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתעּבר
ואחר צּורתֹו ּתעּבר - ּבּבעלים אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף - ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻּבגּופֹו
הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ׁשחטֹו אם ,לפיכ יּׂשרף. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכ
זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו אֹו מתּו אֹו ידיהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאת
נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ּדברים ּבּמה מּיד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיּׂשרף
נטמאּו אם אבל החבּורה; ּבני ּכל ּכׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהּבעלים?
ּפי על אף טמאים. ׁשל ּבחלקם טהֹורים זכּו - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמקצתן
הּטהֹורים זכּו - לאכל ׁשהתחילּו אחר מקצתן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנטמאּו
מקצתן ונטמאּו ּכּלן התחילּו אם אבל התחילּו. לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַָָָָֹֻׁשעדין
הּטהֹורים אּלא טמאים; ׁשל ּבחלקן טהֹורים זכּו לא -ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
מתּו אם הּדין והּוא יּׂשרף. הּטמאים וחלק חלקם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאֹוכלין
הּבירה לפני אֹותֹו ּׂשֹורפים - רּבֹו אֹו ׁשלם נטמא ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמקצתן.
מעצי אֹותֹו וּׂשֹורפין ּבֹו. ׁשּיּזהרּו עד לבּיׁשן ּכדי הּכל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבפני

הּמערכה מעצי ויאמרּו אֹותן יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּמערכה,
מּׁשל לּׂשרף ורצּו ּובקנים ּבקׁש יּׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹגנבּו.
אֹותֹו ּׂשֹורפין - הּנֹותר וכן מעּוטֹו נטמא ּׂשֹורפין. - ְְְְְִִִִֵַַָָָעצמן
ׁשּלא הּמערכה, מעצי לא אבל עצמן, מעצי ְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבחצרֹותיהן

ּבהן. וימעלּו אצלם מהן ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָיּׁשארּו
עד ירעה - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמפריׁש

ּבֹו נפל לא ואם ּפסח. ּבדמיו ויביא ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיּפל
ׁשלמים. ּבדמיו יביא - ּפסחֹו ׁשהקריב עד ְְְְִִִִִֶַָָָָמּום

,הּפסח לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש
יביאּנּו - עליו אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים. לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
חצֹות אחר אביו ּכׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסח. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשם
ׁשני, לפסח נדחה זה הרי - חצֹות קדם אבל עּׂשר; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה
ּבּׁשני. זה ּפסחֹו ויביא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

והרי אחר ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי
והּׁשני ּפסח, לׁשם ׁשּירצה מהן זה אי יקריב - עֹומדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשניהן
יקרב זה הרי - ּפסחֹו ׁשּׁשחט אחר מצאֹו ׁשלמים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָיקרב
הרי - ׁשחיטה אחר הּנמצא ּבזה המיר אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשלמים.
זה ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ּתקרב זֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּתמּורה
וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
ּתמּורתֹו אין - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻקדם
ׁשלמים. ּבדמיה ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹקרבה,

הרי - הּפסח מחמת הּבאים ּוׁשלמים ׁשנתֹו ׁשעברה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפסח
חזה ּותנּופת ּונסכים סמיכה טעּונין ּדבר: לכל ּכׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהם

ּבפסח. ּכן ּׁשאין מה ְֵֵֶֶַַָוׁשֹוק,
נתערב ׁשלמים. ּכּלן יקרבּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפסח

ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים
ויפסיד ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה מּמין ׁשּבהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה
נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו מּביתֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּמֹותר
ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹּבבכֹורֹות
ׁשּבּתערֹובֹות ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ויביא מּום; ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
זֹו. על ּתחּול קדּׁשתֹו - הּפסח ׁשהּוא מקֹום ּכל ְְֶֶַַַַָָָָֹֻויאמר:

ּפסחֹו. קרב אם ׁשלמים, ְְְְִִִִֶַַָָָויקריבּנה
ׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹהּמפריׁש

- והביא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּלא עד ונׁשּתחרר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹנׁשּתחרר
ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם מקריבֹו זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ְְְִִֵֵֶַַָֻׁשּבארנּו
.ׁשלמים הּמֹותר יביא - והֹותירּו לפסחֹו מעֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשּיּקח הּמעֹות הרי - חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהממּנה
וזה לפסחֹו טלה הפריׁש ׁשּזה ּפי על אף חּלין. ּבחלקם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמהן
ּפסחֹו על ּומּנהּו הּמעֹות מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהפריׁש
את יּׂשראל הקּדיׁשּו ּכן מנת ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

וחגיגתן. ּפסחיהן מעֹות ואת חגיגתן ואת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפסחיהן
הֹואיל ּומרֹור, מּצה וכן ּכּפסח. - הּפסח צלּית ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים

מּמעֹות לקח ואם ּכּפסח. הם הרי - הּפסח מכׁשירי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוהן
ּומרֹור ּבמצה עּמֹו למּנֹותֹו ּכדי עּמֹו אֹותֹו ׁשּמנה מּמי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפסח
חּלין. הּמעֹות הרי - ּבהן ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
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קח              
  

ה'תשע"א כסלו ד' חמישי יום
יוםחמישֿישישיד'ֿה'כסלוה'תשע"א

 
ׁשֹוחטין ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

אֹו אחר, ּבאנס נאנס אֹו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה אֹו ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו,
ּבארּבעה ּפסח מביא זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשגג

ז ּפסח ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני לחדׁש מצותעּׂשר ה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ּתׁשלּומין הּׁשני ׁשאין הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעּׂשה
ּכרת. עליו חּיבין לפיכ עצמֹו. ּבפני רגל אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹון,

אם ּבראׁשֹון, הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ? ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד
אף נאנס אֹו ׁשגג ואם ּכרת; חּיב - ּבּׁשני הקריב ולא ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהזיד
מקריב זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא הזיד ּפטּור. - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבּׁשני
זה הרי - ׁשּׁשגג ּפי על אף ּבּׁשני, הקריב לא ואם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשני;
מזיד. והיה ּבמֹועדֹו ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּיב
את עּׂשה ולא רחֹוקה ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכבר ּכרת, חּיב אינֹו - ּבּׁשני ׁשהזיד ּפי על אף ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון,

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח ְְִִִֵֶַַַָנפטר
,הּדם את עליו וזרקּו וׁשחטּו רחֹוקה ּבדר ׁשהיה ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָּומי

ׁשני. ּבפסח וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאף
יׁשב אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא

ׁשעבר עד מל ׁשּלא ערל וכן הּקרּבן, זמן ׁשעבר עד ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו
עּׂשה לא אם ,לפיכ ּבראׁשֹון. מזיד זה הרי - הּקרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹזמן

ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני ְֲִִִֵֵֶַַָָָָאת
מילת ּכ ּפסח, מּלעּׂשֹות מעּכבּתּו עצמֹו ׁשּמילת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָּכׁשם

קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו, ּכל ּומילת הּקטּנים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבניו
לעּׂשתֹו. יקרב ואז זכר כל לֹו הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו; ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָמעּכבת
טבילת וכן ּפסּול. הּפסח - אֹותם ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואם
הּקּבלה, מּפי זה ודבר מעּכבּתּו. עבדּות לׁשם ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאמהֹותיו

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
מעּכבּתּו ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין - ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהּקטן

את להֹוציא - איׁש עבד וכל ׁשּנאמר: הּפסח; על ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָמּלהּמנֹות
ַָָהּקטן.

ׁשהגּדיל קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגר
עליו ׁשחטּו ואם ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין

ּפטּור. - ִָָּבראׁשֹון
מּפני ּבין והּׁשגגה האנס מּפני ּבין לּׁשני, ׁשּנדחּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רצּו רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּטמאה
ּבפני עליהן ׁשֹוחטין אין לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹוחטין,
מּבני אחת האּׁשה היתה אם אבל ׁשני. ּבפסח ּבׁשּבת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָעצמן
מיל עּׂשר חמּׁשה רחֹוקה? דר היא זֹו ואי מּתר. - ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻחבּורה

ירּוׁשלים. לחֹומת ְְִַַָחּוץ
עלּית עם עּׂשר ארּבעה יֹום ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמי

היה רחֹוקה. דר זה הרי - יתר אֹו מיל עּׂשר חמּׁשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּׁשמׁש
יכֹול ׁשהּוא מּפני רחֹוקה, בדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבינֹו
הל ּבנחת. ּברגליו ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָלהּגיע
ׁשהיה אֹו ּבדחקם, הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ולא ּברגליו חֹולה והיה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבירּוׁשלים

ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר ואינֹו אנּוס זה הרי - הּקרּבן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזמן
- לערב לצאת והבטיחּוהּו ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָחבּוׁש
אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. - לערב ּוכׁשּיצא עליו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹוחטין
עֹובדי ּביד חבּוׁש היה אם אבל יּׂשראל; ּביד חבּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ויצא עליו ׁשחטּו ואם ׁשּיצא. עד עליו ׁשֹוחטין אין - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּכֹוכבים
ׁשני, ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
יכֹולים ׁשהם והּזקן והחֹולה האֹונן וכן עליו. נׁשחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
והרי ּבמת נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהן, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאכל

מּלעּׂשֹו ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין ׁשני.אינן ּפסח ת ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

ה'תשע"א כסלו ה' שישי יום

 
יכֹול ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא זהּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאי

טמאתֹו, מּפני ּבניסן עּׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלאכל
הּנֹוגע אבל נּדֹות. ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות, זבים ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָּכגֹון
זה הרי - עּׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהן וכּיֹוצא וׁשרץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבנבלה
ׁשמׁשֹו ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו וׁשֹוחטין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹובל,

הּפסח. את ֵֶֶַַאֹוכל
אף עּׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָטמא

לערב קדׁשים לאכל ראּוי הּוא והרי עליו והּזה ׁשּטבל ּפי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻעל
ויהי ׁשּנאמר: ׁשני. לפסח נדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין -ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
לעּׂשֹות יכלּו ולא אדם לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹאנׁשים
ׁשּלהן ׁשּׁשביעי למדּו, הּׁשמּועה מּפי ההּוא. ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּפסח
לערב, יאכלּו והם עליהן יּׁשחט אם ׁשאלּו זה ועל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ׁשֹוחטין ׁשאין להן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּופרׁש
אם אבל עליהן; מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבׁשּנטמא
עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ּבׁשאר טמא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהיה
עליו, ויּזה ׁשּיטּבל אחר ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין -ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ְְְֲִִִֵֶַּוכׁשּיעריב
ּבּׁשביעי וטבל ימים ׁשבעה וספר ראּיֹות, ׁשּתי ׁשראה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָזב

ׁשּנזרק אחר זֹוב ראה ואם לערב. אֹוכל והּוא עליו ׁשֹוחטין -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
יֹום ׁשֹומרת וכן ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּדם
ּבביאֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשּמּור, ּביֹום טֹובלת - יֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַּכנגד
ּדם ראתה ואם לערב. אֹוכלת והיא עליה וׁשֹוחטין ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָאסּורֹות,
ואין ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּורה - הּפסח ּדם ׁשּנזרק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָאחר

על לילׁשֹוחטין עד טֹובלת אינּה ׁשהרי ׁשּלּה, ּבּׁשביעי הּנּדה ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתׁשיעי. ליל עד קדׁשים לאכל ראּויה ואינּה ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשמיני,

ּבארּבעה קרּבנֹותיהן הבאת יֹום ׁשחל ּכּפּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמחּסרי
עּׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהן ּומקריבין עליהן, ׁשֹוחטין - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעּׂשר
ואֹוכלין ׁשחיטתֹו, אחר ּבין הּפסח ׁשחיטת קדם ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבניסן
קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהן ׁשֹוחטין ואין לערב. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּפסחיהן

אֹותם. יקריבּו ולא יפׁשעּו ׁשּמא ּדין, ּבית ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּביד
קרי וראה עּׂשר ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹמצרע

ּומביא נׁשים לעזרת ונכנס טֹובל זה הרי - ּבּיֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבֹו
לעזרת להּכנס אסּור יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָקרּבנֹותיו.
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, ׁשם להּכנס ואּסּורֹו הֹואיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָנׁשים,
הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום מקּדׁש, ּביאת ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבהלכֹות
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ׁשל אּסּור וידחה ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש עּׂשה יבֹוא - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָּבמֹועדֹו
ְִֵֶּדבריהם.

מּזין אין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָטמא
ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר. אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָעליו
ּומּזין עּׂשר; ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ּבניסן ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָעּׂשר
לפסח יּדחה אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו עליו, ׁשֹוחטין ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליו,
ּבכרת, והּפסח ׁשבּות, מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור והלֹוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשני.
ׁשהּוא ׁשּבּיֹום מּפני ּכרת? ּבמקֹום דבריהם יעמידּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהיא
עליו ׁשחּיבין הּקרּבן זמן אינֹו ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאסּור
ׁשהּדבר ּפי על אף ּבמקֹומן, דבריהן העמידּו לפיכ ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכרת,

ּכרת. ּבמקֹום לעמד לבֹוא לעתיד ְֲִִֵֵֶַָָָֹּגֹורם
אחר עליו ׁשֹוחטין - הּפסח ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּׂשראל

אין - וטבל ּומל עּׂשר ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
מן ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב, אֹוכל ׁשאינֹו עליו; ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשֹוחטין
ׁשּמא ּגזרה יטהר. ּכ ואחר ימים ׁשבעה ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּקבר
ויטּבל עּׂשר ארּבעה ּביֹום הּבאה לּׁשנה למת זה גר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹיטמא
ּכׁשּמלּתי יּׂשראל, לי עּׂשּו ּכ אׁשּתקד ויאמר: לערב, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויאכל
ּופסח מּדבריהם, זֹו גזרה והלֹוא לערב. ואכלּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטבלּתי
הּקרּבן ּביֹום ּכרת ּבמקֹום דבריהם העמידּו והיא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבכרת,
ּבּמצֹות מתחּיב הּגר ׁשאין מּפני עּׂשר? ארּבעה יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא עד טֹובל ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעד
זה, ּבמקֹום דבריהם העמידּו לפיכ הּגרּות, ּבענין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
יבֹוא ולא ׁשּיבריא עד לטּבל ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהרי

ּכלל. חּיּוב ְִִֵָלידי
לא ואם ,והֹול מנּפח זה הרי - הּפרס ּבבית ׁשּבא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמי

ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו ואֹוכל ׁשֹוחט - נטמא ולא עצם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהן, הּפרס ּבית ׁשּטמאת הּפרס. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבבית
ּכמֹו ּכרת, ּבמקֹום דבריהם העמידּו ולא מת, טמא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶָֹּבהלכֹות
ּפסח. לעֹוּׂשה טהֹור - ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.

לילה ׁשאנינּות מּפני לערב. הּפסח לאכל ראּוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאֹונן
אּלא זה; ּבדבר ּכרת ּבמקֹום דבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמּדבריהם,
מאנינּותֹו ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל עליו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹוחטין
אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדעּתֹו. יּסיח ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹולא
הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח; ּבקרּבן נתחּיב ׁשּכבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחצֹות,
ואם לּׁשני. יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - חצֹות ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹקדם

ט - הּדם וזרקּו עליו מתׁשחטּו לֹו מת לערב. ואֹוכל ֹובל ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עּׂשר ּבארּבעה ּוקברֹו עּׂשר ְְְְְְֲִֵַָָָָָָָָָּבׁשלׁשה
ׁשֹוחטין לפיכ מּדבריהם. לילֹו ּתֹופס ואינֹו מּדבריהם, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָאֹונן
ׁשמּועה ויֹום הּקדׁשים. ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָעליו
מי ,לפיכ קבּורה. ּכיֹום הּוא הרי - עצמֹות לּקּוט ְְְְֲֲִִִֵָָָויֹום
לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עּׂשר ארּבעה ּביֹום מתֹו עצמֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלּקט

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין - ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָמת
ׁשּמא עליו, ׁשֹוחטין אין - הּמת על לבּקׁש ּבגל ׁשחֹופר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא הּוא והרי ּבּגל הּמת ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָיּמצא
ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי - מת ׁשם נמצא ולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹעליו
ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע אם הּדם: ׁשּנזרק אחר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָמת
ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - עגל גל ׁשהיה ּכגֹון הּדם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹזריקת

זריקה ּבעת הּטמאה על עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר ספק ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻואם
ׁשני. מּפסח ּפטּור זה הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

,ּדר ׁשל לרחּבּה מׁשּכב מת ּומצאּו ,ּבּדר ׁשעבר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמי
טמא ׁשהּוא ּפי על אף הּתהֹום, טמאת הּמת היה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻאם
ואף ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח טהֹור זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה
טהֹור - הּתהֹום טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה אל הּקצה מן והּוא ׁשלם ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח.
ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ּבוּדאי ׁשּידע עד ּפסחֹו, עֹוּׂשה זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ּברגליו, מהּל ּכׁשהיה אמּורים? ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
אף טמא זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו רֹוכב היה אם אבל ֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיּגע;
יּגע ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי הּתהֹום, טמאת ׁשהיא ּפי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֻעל
הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר יאהיל. וׁשּלא יסיט ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻוׁשּלא

נזירּות. ְְְִִּבהלכֹות
לֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעּׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ודבר ׁשני. ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהיה
טמא ׁשהיה לֹו נֹודע אם אבל הּקּבלה. מּפי הלכה ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָזה

ׁשני. ּבפסח חּיב - ידּועה ְְְְִֵֶַַָָָֻּבטמאה
ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻמי

ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועּׂשה ידע, ולא הּתהֹום ּבקבר נטמא ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלֹו
אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ּכ ואחר ְְְְֵֵֶַַַַַָָָֻטהֹור
טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי ׁשּטבל ׁשּכיון ׁשני; ּבפסח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻחּיב
לטמאתֹו ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ּבטמאת נטמא אם אבל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֻֻהראׁשֹונה.
ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - הּפסח ׁשעּׂשה עד ידע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹולא
לּדבר. ׁשרגלים וּדאי, טהֹור ׁשּיהיה עד טמא, - ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּטמא
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מעּוט היּו אם ראׁשֹון: ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל
ׁשרת ּכלי אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
הּפסח כּלן יקריבּו אּלא נדחין, אינן - מת טמאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻטמאים
אׁשר אנׁשים ויהי ׁשּנאמר: טהֹורים. עם הּטמאים ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻּבטמאה,
נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, יחידים - אדם לנפׁש טמאים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהיּו
המקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, הּמת ּבטמאת זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻודבר

עֹוּׂשין ּכּלן - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו
עֹוּׂשין והּטמאים ּבטהרה, לעצמן עֹוּׂשין והּטהֹורים ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָּבראׁשֹון,
הּמת טמאי היּו ואם ּבטמאה. אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻֻלעצמן

הּטהֹו על ּבטמאה.עֹודפין ּכּלן יעּׂשּו - אחד אפּלּו רים ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָֻֻ
ּובזמן טהֹורים, ּומחצה מת טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו

- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
את לא עֹוּׂשין אינן והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוּׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
ׁשהן מּפני - ראׁשֹון עֹוּׂשין אין הּׁשני. את ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהראׁשֹון
רׁשּות, ּבּׁשני ׁשהּנׁשים מּפני - הּׁשני את עֹוּׂשין ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמעּוט;
הּׁשני. את עֹוּׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונמצאּו

ּומעּוטן נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו
ׁשהן לפי ּבראׁשֹון, עֹוּׂשין אינן מת טמאי אֹותן - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָטמאי
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קט               
  

ׁשל אּסּור וידחה ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש עּׂשה יבֹוא - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָּבמֹועדֹו
ְִֵֶּדבריהם.

מּזין אין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָטמא
ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר. אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָעליו
ּומּזין עּׂשר; ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ּבניסן ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָעּׂשר
לפסח יּדחה אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו עליו, ׁשֹוחטין ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליו,
ּבכרת, והּפסח ׁשבּות, מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור והלֹוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשני.
ׁשהּוא ׁשּבּיֹום מּפני ּכרת? ּבמקֹום דבריהם יעמידּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהיא
עליו ׁשחּיבין הּקרּבן זמן אינֹו ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאסּור
ׁשהּדבר ּפי על אף ּבמקֹומן, דבריהן העמידּו לפיכ ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכרת,

ּכרת. ּבמקֹום לעמד לבֹוא לעתיד ְֲִִֵֵֶַָָָֹּגֹורם
אחר עליו ׁשֹוחטין - הּפסח ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּׂשראל

אין - וטבל ּומל עּׂשר ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
מן ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב, אֹוכל ׁשאינֹו עליו; ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשֹוחטין
ׁשּמא ּגזרה יטהר. ּכ ואחר ימים ׁשבעה ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּקבר
ויטּבל עּׂשר ארּבעה ּביֹום הּבאה לּׁשנה למת זה גר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹיטמא
ּכׁשּמלּתי יּׂשראל, לי עּׂשּו ּכ אׁשּתקד ויאמר: לערב, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויאכל
ּופסח מּדבריהם, זֹו גזרה והלֹוא לערב. ואכלּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטבלּתי
הּקרּבן ּביֹום ּכרת ּבמקֹום דבריהם העמידּו והיא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבכרת,
ּבּמצֹות מתחּיב הּגר ׁשאין מּפני עּׂשר? ארּבעה יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא עד טֹובל ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעד
זה, ּבמקֹום דבריהם העמידּו לפיכ הּגרּות, ּבענין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
יבֹוא ולא ׁשּיבריא עד לטּבל ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהרי

ּכלל. חּיּוב ְִִֵָלידי
לא ואם ,והֹול מנּפח זה הרי - הּפרס ּבבית ׁשּבא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמי

ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו ואֹוכל ׁשֹוחט - נטמא ולא עצם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהן, הּפרס ּבית ׁשּטמאת הּפרס. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבבית
ּכמֹו ּכרת, ּבמקֹום דבריהם העמידּו ולא מת, טמא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶָֹּבהלכֹות
ּפסח. לעֹוּׂשה טהֹור - ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.

לילה ׁשאנינּות מּפני לערב. הּפסח לאכל ראּוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאֹונן
אּלא זה; ּבדבר ּכרת ּבמקֹום דבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמּדבריהם,
מאנינּותֹו ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל עליו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹוחטין
אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדעּתֹו. יּסיח ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹולא
הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח; ּבקרּבן נתחּיב ׁשּכבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחצֹות,
ואם לּׁשני. יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - חצֹות ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹקדם

ט - הּדם וזרקּו עליו מתׁשחטּו לֹו מת לערב. ואֹוכל ֹובל ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עּׂשר ּבארּבעה ּוקברֹו עּׂשר ְְְְְְֲִֵַָָָָָָָָָּבׁשלׁשה
ׁשֹוחטין לפיכ מּדבריהם. לילֹו ּתֹופס ואינֹו מּדבריהם, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָאֹונן
ׁשמּועה ויֹום הּקדׁשים. ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָעליו
מי ,לפיכ קבּורה. ּכיֹום הּוא הרי - עצמֹות לּקּוט ְְְְֲֲִִִֵָָָויֹום
לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עּׂשר ארּבעה ּביֹום מתֹו עצמֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלּקט

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין - ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָמת
ׁשּמא עליו, ׁשֹוחטין אין - הּמת על לבּקׁש ּבגל ׁשחֹופר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא הּוא והרי ּבּגל הּמת ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָיּמצא
ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי - מת ׁשם נמצא ולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹעליו
ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע אם הּדם: ׁשּנזרק אחר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָמת
ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - עגל גל ׁשהיה ּכגֹון הּדם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹזריקת

זריקה ּבעת הּטמאה על עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר ספק ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻואם
ׁשני. מּפסח ּפטּור זה הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

,ּדר ׁשל לרחּבּה מׁשּכב מת ּומצאּו ,ּבּדר ׁשעבר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמי
טמא ׁשהּוא ּפי על אף הּתהֹום, טמאת הּמת היה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻאם
ואף ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח טהֹור זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה
טהֹור - הּתהֹום טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה אל הּקצה מן והּוא ׁשלם ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח.
ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ּבוּדאי ׁשּידע עד ּפסחֹו, עֹוּׂשה זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ּברגליו, מהּל ּכׁשהיה אמּורים? ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
אף טמא זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו רֹוכב היה אם אבל ֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיּגע;
יּגע ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי הּתהֹום, טמאת ׁשהיא ּפי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֻעל
הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר יאהיל. וׁשּלא יסיט ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻוׁשּלא

נזירּות. ְְְִִּבהלכֹות
לֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעּׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ודבר ׁשני. ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהיה
טמא ׁשהיה לֹו נֹודע אם אבל הּקּבלה. מּפי הלכה ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָזה

ׁשני. ּבפסח חּיב - ידּועה ְְְְִֵֶַַָָָֻּבטמאה
ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻמי

ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועּׂשה ידע, ולא הּתהֹום ּבקבר נטמא ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלֹו
אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ּכ ואחר ְְְְֵֵֶַַַַַָָָֻטהֹור
טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי ׁשּטבל ׁשּכיון ׁשני; ּבפסח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻחּיב
לטמאתֹו ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ּבטמאת נטמא אם אבל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֻֻהראׁשֹונה.
ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - הּפסח ׁשעּׂשה עד ידע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹולא
לּדבר. ׁשרגלים וּדאי, טהֹור ׁשּיהיה עד טמא, - ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּטמא
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מעּוט היּו אם ראׁשֹון: ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל
ׁשרת ּכלי אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
הּפסח כּלן יקריבּו אּלא נדחין, אינן - מת טמאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻטמאים
אׁשר אנׁשים ויהי ׁשּנאמר: טהֹורים. עם הּטמאים ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻּבטמאה,
נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, יחידים - אדם לנפׁש טמאים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהיּו
המקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, הּמת ּבטמאת זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻודבר

עֹוּׂשין ּכּלן - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו
עֹוּׂשין והּטמאים ּבטהרה, לעצמן עֹוּׂשין והּטהֹורים ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָּבראׁשֹון,
הּמת טמאי היּו ואם ּבטמאה. אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻֻלעצמן

הּטהֹו על ּבטמאה.עֹודפין ּכּלן יעּׂשּו - אחד אפּלּו רים ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָֻֻ
ּובזמן טהֹורים, ּומחצה מת טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו

- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
את לא עֹוּׂשין אינן והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוּׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
ׁשהן מּפני - ראׁשֹון עֹוּׂשין אין הּׁשני. את ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהראׁשֹון
רׁשּות, ּבּׁשני ׁשהּנׁשים מּפני - הּׁשני את עֹוּׂשין ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמעּוט;
הּׁשני. את עֹוּׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונמצאּו

ּומעּוטן נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו
ׁשהן לפי ּבראׁשֹון, עֹוּׂשין אינן מת טמאי אֹותן - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָטמאי
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קי           
  

הּׁשני את עֹוּׂשין היחידים ׁשאין הּׁשני, עֹוּׂשין ואין ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַמעּוט;
ולא הֹואיל וכאן, הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעּׂשּו ּבזמן ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאּלא
הּטמאים הּמעּוט אּלּו יעּׂשּו לא - ּבראׁשֹון הּקהל רב ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹעּׂשה

הּׁשני. את ְִֵֵֶַלמת
- ּבהן וכּיֹוצא זבים ּומעּוטן מת טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהיּו

אינן ּבהן וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון, את עֹוּׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
- ּבראׁשֹון עֹוּׂשין אינן הּׁשני. את ולא הראׁשֹון את ְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹעֹוּׂשין
עֹוּׂשין ואינן ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשאין
ּבטהרה, הראׁשֹון ּבא אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוּׂשין ׁשאין - ְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּׁשני
ׁשני. ּפסח ׁשם אין - ּבטמאה ראׁשֹון נעּׂשה אם ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֻאבל

,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו
הראׁשֹון את עֹוּׂשין אין מת טמאי אֹותן - מת טמאי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּוׁשליׁש
לגּבי מּועטים הן ׁשהרי - ראׁשֹון עֹוּׂשין אינן הּׁשני. את ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא
עּׂשּו מעּוט ׁשהרי - יעּׂשּו לא ּובּׁשני הּזבים; עם ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹטהֹורים

ׁשּב ּכמֹו רבּבראׁשֹון, אם לידע הּפסח מׁשערים ּכיצד ארנּו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
האֹוכלין, ּבכל מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּקהל
אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד ּפסח על נמנין עּׂשרים ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאפׁשר
לעזרה. הּנכנסים ּבכל מׁשערין אּלא עליהן, לׁשחט אחד ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביד
אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה ּכת ׁשּתּכנס קדם מּבחּוץ ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹועד

,ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּיחיד, רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיחיד
ׁשּנטמא וצּבּור מת. טמאי ּכׁשאר ׁשני לפסח יּדחה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ּבטמאה. ּכּלן יעּׂשּו - הּיחיד רׁשּות ְְְְֲִִֵַַָָָֻֻּבספק

,ּבטמאה נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻּפסח
טמא, לכל נאכל ואינֹו לאכילה. אּלא ּבא לא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמּתחּלתֹו
ּולכּיֹוצא הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת, לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
יֹוצאה ׁשהּטמאה הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבהן
- ּומצרעים ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות, זבים ּכגֹון מּגּופן, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹעליהן
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּפטּורין. - אכלּו ואם מּמּנּו. יאכלּו ְְְְְְִִִִִֶַָָָֹֹלא
והּנאכל טמאה, מּׁשּום עליו חּיבין - לטהֹורים ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּנאכל
טמאי אכלּו אפּלּו טמאה. מּׁשּום עליו חּיבין אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻלטמאין
אמּורים ּדברים ּבּמה ּפטּורין. - ׁשּלֹו מהאמּורים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּמת
הּדם; זריקת קדם הּצּבּור ּכׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשהּפסח

הּדם זריקת לאחר נטמאּו אם יאכל.-אבל לא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ
זֹורק - זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה ְְְְְְֳִִִֵֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

זריקה אחר יטמאּו ׁשּמא ּגזרה יאכל. לא והּפסח הּדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
טמאים ׁשרת ּכלי היּו ּבטמאה. ויאכלּוהּו אחרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבׁשנה

מט ואינן הֹואיל ּבֹו, וכּיֹוצא ּכמֹוּבׁשרץ האדם את ּמאין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לא - הּבּׂשר את ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתּבאר
מּוטב טמא. ׁשהּוא ּפי על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיעּׂשּוהּו
טמאי יאכלּוהּו ולא ּבלאו, ׁשהיא ּבּׂשר ּבטמאת ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻׁשּיאכל

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻהּגּוף



       

ה'תשע"א מרחשון ל' ראשון יום
יוםראשוֿןשבתקודשל'מרחשוןֿו'כסלוה'תשע"א

ה'תשע"א כסלו א' שני יום

ה'תשע"א כסלו ב' שלישי יום

ה'תשע"א כסלו ג' רביעי יום

ה'תשע"א כסלו ד' חמישי יום

  
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"א כסלו ה' שישי יום

   
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדּמה,
לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו מת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת

למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל  ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו

ּפרה. ֶֶַָָמּסכת

ה'תשע"א כסלו ו' קודש שבת

  
― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדּמה,
לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו מת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת

למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל  ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו

ּפרה. ֶֶַָָמּסכת
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(‚).Ú˘ÙÎבחנית והכה מפניו, נפטרתי אחת כפסיעה

המות: מן נצלתי פסיעה באותה Á„˘(‰)בקיר, ‰‰
.ÁÓאין המלך שולחן אוכלי וכל הלבנה, חידוש

הלחם: אל טוב ביום מלבא איש Â˘Èנמנע ÈÎ‡Â
.ÏÂÎ‡Ï ÍÏÓ‰ ÌÚ ˘‡רגיל ואנכי הוא, הווה לשון

לו: סמוך לאכול תמיד המלך עם È˙ÁÏ˘Â.לישב
אהיה ולא שלישי, יום של הערב עד ונסתרתי מעתה,
מחר או עלי, המלך ויתמה מושבי, ויפקד האוכלים, עם

למחרתו: Ï‡˘.(Â)או ÏÂ‡˘:ממני שאל רשות
.ÌÈÓÈ‰ ÁÊ:הזה בזמן לשנה Î‰(Ê)משנה Ì‡
.ÂË Ó‡È:לו יחרה Í„ÚÏ.שלא ÌÂÏ˘בלבו אין

ÁÈ‰.להרגני: ‰Á Ì‡Â:להרגני מצוי לו שאהא זהו
.ÂÓÚÓ ‰Ú‰ ‰˙ÏÎ:עלי לו רעה מחשבה דבר סוף

(Á).„ÒÁ ˙È˘ÚÂ:לשלחני(Ë).ÍÏ ‰ÏÈÏÁכזאת
לך: אגיד ולא הרעה מעמו שכלתה בו שאדע לחשדני

(È).ÈÏ „È‚È ÈÓ:שם שאסתר במקום

 
(‡).ÁÈÂ:לביתו ובא ברח מתנבא, שאול בעוד
().‰ÏÈÏÁנשבע אשר השבועה על לעבור לאבי הוא חולין

מדעת היתה לא אביו שעשה מה שכל יונתן וחשב ימיתך, לבל
עליו: הבאה רעה מרוח אם כי È˙ÒÈ.שלימה, ÚÂ„ÓÂדרכו אם

בודאי כן אם הזה, הדבר יסתיר מדוע לבו, מצפון לפני לגלות
אמת: זאת Ó‡ÈÂ.(‚)אין „Â„ „ÂÚ Ú˘ÈÂ:לומר רצה

ונשבע וחזר תעצב, לבל ממך מסתיר ולזה בעיניך, חן מצאתי אשר הוא שיודע בעבור הוא לך, גלה שלא מה הנה אמר מתחלה
אותי, ממית היה החנית, שהטיל בעת מפניו נטיתי לולא כי המות, ובין ביני היה אחת פסיעה כשיעור כי וכו', ה' חי ואולם

בסכנה: תמיד אני מקום מכל דעת, מבלי אם בדעת אם שיהיה, איך יהיה Í˘Ù.(„)וכאומר Ó‡˙ ‰Óנתונה שהחכמה לפי
נפשך: תאמר מה לו אמר המשכלת, ÁÓ.(‰)בנפש ˘„Áלבוא המלך, שלחן אוכלי כל מדרך והיה חדש, ראש לומר: רצה

מלבוא: נמנע לפעמים מהם מי היה הימים בשאר אבל יעדרו, ולא השולחן אל ÂÎÂ.בו ÈÎ‡Âלאכול המלך עם לשבת דרכי
שולחנו: תוכלÈ˙ÁÏ˘Â.על עת עד הערב עד ומחרתו ומחר, היום להסתר תשלחני שהיום היעוצה, העצה לזאת לומר: רצה

הסעודה: אחר Â˜Ù„.(Â)להודיעני Ì‡הקבוע הזבח על לעירו ללכת ממני שנשאל לומר תשיב אז עלי, לשאול בי יזכור אם
שנה בכל משפחתו הוא,לבני שמקרה בחשבו ישאל, לא לבד, חדש בראש ואף יום, בכל לבוא קבע הדבר אין כי עליו, ישאל לא חדש ראש בזולת כי [וחשב

עליו]: שישאל הדבר קרוב אז שלאחריו, ביום וגם חודש בראש יבוא כשלא אולם חדש, בראש לשאול שחדל באמת היה טובÂË.(Ê)וכאשר לומר: רצה
ללכת: רשות לו שנתת מה Í„ÚÏ.עשית ÌÂÏ˘:להמיתני רוצה ואיננו לי, שלום כי תדע ÏÎ˙‰.אז ÈÎ Ú„סוף לומר: רצה

יד: בי לשלוח אצלו מצוי אהיה שלא מה על לו חרה ולזה להמיתני, ÒÁ„.(Á)דעתו ˙È˘ÚÂ:נהיה מה אזני È˙.לגלות ÈÎ
חסד: עמדי שתעשה מהראוי ÂÚ.לזאת È ˘È Ì‡Â:הברית תפר ובעבורו עון, בי מצאת זמן לאחר ואם לומר: ˙È‡È.רצה

הגורם: אתה ותהיה אביך, לפני שוב אבוא אזני, תגלה לא אם ÍÏ.(Ë)כי ‰ÏÈÏÁשבעבורו עון בך נמצא מלהיות לך היא חולין
הברית: ÂÎÂ.יופר Ú„‡ Ì‡ ˘‡ „Ú:אבי דברי ממך אעלים שבעבורה עון בך נמצא לא לומר ÍÏ.(È)רצה „È‚È ÈÓרצה

לי: תגיד מי ידי על Ó‰.לומר: Â‡:ראשיתו חסרון למדנו המקרא ומסוף קשה, יענך מה או טוב, יענך מה לומר: רצה

 
(‚).ÌÏÂ‡Â:ואבל.Ú˘ÙÎ:וצעדה פסיעה Â˜Ù„.(Â)מלשון

כמו והשגחה, זכרון א)ענין כא שרה:(בראשית את פקד וה' :
.ÏÂ‡˘:ובקשה שאלה ומהר:ÂÏ.מלשון במרוצה לילך
.ÌÈÓÈ‰כמו כט)השנה, כה גאולתו:(ויקרא תהיה ימים :(Ê).‰Î:כן
.‰˙ÏÎ:וגמר סוף קשה:˜˘‰.ישיבך:ÍÚÈ.(È)ענין תשובה
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(‚).Ú˘ÙÎבחנית והכה מפניו, נפטרתי אחת כפסיעה

המות: מן נצלתי פסיעה באותה Á„˘(‰)בקיר, ‰‰
.ÁÓאין המלך שולחן אוכלי וכל הלבנה, חידוש

הלחם: אל טוב ביום מלבא איש Â˘Èנמנע ÈÎ‡Â
.ÏÂÎ‡Ï ÍÏÓ‰ ÌÚ ˘‡רגיל ואנכי הוא, הווה לשון

לו: סמוך לאכול תמיד המלך עם È˙ÁÏ˘Â.לישב
אהיה ולא שלישי, יום של הערב עד ונסתרתי מעתה,
מחר או עלי, המלך ויתמה מושבי, ויפקד האוכלים, עם

למחרתו: Ï‡˘.(Â)או ÏÂ‡˘:ממני שאל רשות
.ÌÈÓÈ‰ ÁÊ:הזה בזמן לשנה Î‰(Ê)משנה Ì‡
.ÂË Ó‡È:לו יחרה Í„ÚÏ.שלא ÌÂÏ˘בלבו אין

ÁÈ‰.להרגני: ‰Á Ì‡Â:להרגני מצוי לו שאהא זהו
.ÂÓÚÓ ‰Ú‰ ‰˙ÏÎ:עלי לו רעה מחשבה דבר סוף

(Á).„ÒÁ ˙È˘ÚÂ:לשלחני(Ë).ÍÏ ‰ÏÈÏÁכזאת
לך: אגיד ולא הרעה מעמו שכלתה בו שאדע לחשדני

(È).ÈÏ „È‚È ÈÓ:שם שאסתר במקום

 
(‡).ÁÈÂ:לביתו ובא ברח מתנבא, שאול בעוד
().‰ÏÈÏÁנשבע אשר השבועה על לעבור לאבי הוא חולין

מדעת היתה לא אביו שעשה מה שכל יונתן וחשב ימיתך, לבל
עליו: הבאה רעה מרוח אם כי È˙ÒÈ.שלימה, ÚÂ„ÓÂדרכו אם

בודאי כן אם הזה, הדבר יסתיר מדוע לבו, מצפון לפני לגלות
אמת: זאת Ó‡ÈÂ.(‚)אין „Â„ „ÂÚ Ú˘ÈÂ:לומר רצה

ונשבע וחזר תעצב, לבל ממך מסתיר ולזה בעיניך, חן מצאתי אשר הוא שיודע בעבור הוא לך, גלה שלא מה הנה אמר מתחלה
אותי, ממית היה החנית, שהטיל בעת מפניו נטיתי לולא כי המות, ובין ביני היה אחת פסיעה כשיעור כי וכו', ה' חי ואולם

בסכנה: תמיד אני מקום מכל דעת, מבלי אם בדעת אם שיהיה, איך יהיה Í˘Ù.(„)וכאומר Ó‡˙ ‰Óנתונה שהחכמה לפי
נפשך: תאמר מה לו אמר המשכלת, ÁÓ.(‰)בנפש ˘„Áלבוא המלך, שלחן אוכלי כל מדרך והיה חדש, ראש לומר: רצה

מלבוא: נמנע לפעמים מהם מי היה הימים בשאר אבל יעדרו, ולא השולחן אל ÂÎÂ.בו ÈÎ‡Âלאכול המלך עם לשבת דרכי
שולחנו: תוכלÈ˙ÁÏ˘Â.על עת עד הערב עד ומחרתו ומחר, היום להסתר תשלחני שהיום היעוצה, העצה לזאת לומר: רצה

הסעודה: אחר Â˜Ù„.(Â)להודיעני Ì‡הקבוע הזבח על לעירו ללכת ממני שנשאל לומר תשיב אז עלי, לשאול בי יזכור אם
שנה בכל משפחתו הוא,לבני שמקרה בחשבו ישאל, לא לבד, חדש בראש ואף יום, בכל לבוא קבע הדבר אין כי עליו, ישאל לא חדש ראש בזולת כי [וחשב

עליו]: שישאל הדבר קרוב אז שלאחריו, ביום וגם חודש בראש יבוא כשלא אולם חדש, בראש לשאול שחדל באמת היה טובÂË.(Ê)וכאשר לומר: רצה
ללכת: רשות לו שנתת מה Í„ÚÏ.עשית ÌÂÏ˘:להמיתני רוצה ואיננו לי, שלום כי תדע ÏÎ˙‰.אז ÈÎ Ú„סוף לומר: רצה

יד: בי לשלוח אצלו מצוי אהיה שלא מה על לו חרה ולזה להמיתני, ÒÁ„.(Á)דעתו ˙È˘ÚÂ:נהיה מה אזני È˙.לגלות ÈÎ
חסד: עמדי שתעשה מהראוי ÂÚ.לזאת È ˘È Ì‡Â:הברית תפר ובעבורו עון, בי מצאת זמן לאחר ואם לומר: ˙È‡È.רצה

הגורם: אתה ותהיה אביך, לפני שוב אבוא אזני, תגלה לא אם ÍÏ.(Ë)כי ‰ÏÈÏÁשבעבורו עון בך נמצא מלהיות לך היא חולין
הברית: ÂÎÂ.יופר Ú„‡ Ì‡ ˘‡ „Ú:אבי דברי ממך אעלים שבעבורה עון בך נמצא לא לומר ÍÏ.(È)רצה „È‚È ÈÓרצה

לי: תגיד מי ידי על Ó‰.לומר: Â‡:ראשיתו חסרון למדנו המקרא ומסוף קשה, יענך מה או טוב, יענך מה לומר: רצה

 
(‚).ÌÏÂ‡Â:ואבל.Ú˘ÙÎ:וצעדה פסיעה Â˜Ù„.(Â)מלשון

כמו והשגחה, זכרון א)ענין כא שרה:(בראשית את פקד וה' :
.ÏÂ‡˘:ובקשה שאלה ומהר:ÂÏ.מלשון במרוצה לילך
.ÌÈÓÈ‰כמו כט)השנה, כה גאולתו:(ויקרא תהיה ימים :(Ê).‰Î:כן
.‰˙ÏÎ:וגמר סוף קשה:˜˘‰.ישיבך:ÍÚÈ.(È)ענין תשובה
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(‡).˙ÂÈ‚ ÁˆÓÏשיאמרוהו דוד יסד זה מזמור

נצוח לשון הדוכן, על בשיר בנגינות המנצחין לוי בני
שנא' כענין בעבודה במתחזקים ג)נופל יעמדו(עזרא

בית מלאכת על לנצח ומעלה שנה עשרים מבן הלוים
ÈÏ.()ה': ˙Á‰ ˆומעתה עלי שעברו בימים

תפלתי: ושמע ‡È˘.(‚)חנני Èיצחק אברהם בני
נאמר באברהם איש, הקרוים כ)ויעקב את(בראשית השב

נאמר ביצחק האיש, כד)אשת הלזה,(שם האיש מי
נאמר כה)ביעקב תם:(שם ÓÈÏÎÏ‰.איש È„ÂÎ ‰Ó „Ú

אותי מבזים אתם מתי כב)עד ישי,(ש"א בן את הראיתם
כה) ישי,(שם בן ומי דוד כב)מי בן(שם עם בני בכרות

כ)ישי, שם:(שם לי אין ישי, לבן אתה בוחר ˙Â˘˜כי
.ÊÎעלי שמלשינים הזיפים כגון כזבים למצוא תרדפו

בימי שהיו דילטורין בהם וכיוצא שלום מראים היו ולי
כג)שאול וכן(שם החכילה בגבעת מסתתר דוד הלא

מלפניÂÊ‚.(‰)הבדיל:‰ÏÙ‰.(„)הרבה: חרדו
תחטאו: ואל ÎÎ˘Ó.הקב"ה ÏÚ ÎÏ ÂÓ‡

כך: על הקב"ה שהזהיר לבבכם על ÂÁÊ(Â)השיבו
.˜„ˆ ÈÁÊכמקריבים אתם והרי מעשיכם הצדיקו

‰'.זבחים: Ï‡ ÂÁËÂואל טובה לכם שישפיע
מאת שכר לקבל מצפים שאתם ממון בשביל לו תחטאו

Â‡È(Ê)שאול: ÈÓ ÈÓÂ‡ È.ÂËרבים
ואומרים ובשלוה בעושר רשעים שרואין יש מישראל

כאלו: תאוה ומשיגי עשירים להיות טוב יראנו ‰מי
.ÂÈÏÚנס הרימו לשון פניך אור את לנס עלינו הרם

סב) כמו(ישעי' בלעז רפנבל"ר עלינו נסה ל"א ניסי ארים
ט) בהם(זכרי' מקנא איני אני אבל מתנוססות נזר אבני

בטוח רבו ותירושם דגנם מעת בלבי נתונה שמחה כי
וכמה כמה אחת על רצונו לעושי כך למכעיסים אם אני

שכרם: קבול יום שהוא לבא Â„ÁÈ(Ë)לעתיד ÂÏ˘
.˘È‡Â ‰Î˘‡עמי יחדו בשלום ישראל היו אם

ואויב: צר מכל ירא הייתי ולא בטח וישן שוכב הייתי
.ÁËÏ „„Ïלג)כמו לשון(דברים יעקב עין בדד בטח

עמו: גייסות להושיב צריך שאינו הוא ושקט מבטח

 
(‡).ÁˆÓÏהמנצח לוי לבן נמסר דוד של הזה המזמור ר"ל

המקדש: בבית בנגון ענני:È‡˜.()לנגנו לך אקרא בעת
.È˜„ˆ È‰Ï‡מעולם הלא צדקה עמדי העושה אלהי אתה

חנני: עתה גם לכן במרחב העמדתני ובדוחק בצר כשהייתי
(‚).˘È‡ Èכבודי תהפכון מתי עד גדולים אדם בני אתם

וכאומר אותי תכלימו אלי הראוי הכבוד במקום ר"ל לכלימה
לכבוד: הראוי מי את לכבד החשובים משפט ˙‡‰Âהלא

.˜Èריק דברי לדבר תאהבון מתי עד לומר מה עד על מוסב
הפסק: מבלי שהבדילÂÚ„Â.(„)וכזב כמו כי לדעת לב תנו

וישמע לחלקו הבדילני כ"כ ולחלקו לו להיות חסיד כל את ה'
לו: תוכלו ולא אליו תחטאוÂÊ‚.(‰)בקראי ואל מה' חרדו

כזב: עלי לדבר Â‚Â'.בי ÂÓ‡בלבבכם חשבו אז הטרדה מן פנוים האדם מחשבות אשר עת שהיא משכבכם על בהיותכם
כזב: מדבר לעולם ושתקו המקום בעיני רע הוא הכזב כיÂÁÊ.(Â)אשר בו בטחו ואז כזבחים לה' ויחשב מעשיכם הצדיקו

בה': לחסות טוב הלא ממון הנאות ממנו להנות בעבור לשאול להחניף בו תכזבו ולמה תקוה רביםÈ.(Ê)יש ראיתי
רב: עושר חושקים ר"ל טוב יראנו אשר הוא מי ואומרים תאותינו:‰.מתאוים למלאות ה' אתה פניך אור עלינו הרם

(Á).‰˙˙:ותירושם דגנם שרבו מעת השמחים ההם מהרבים יותר בחלקי שמח להיות בלבי נתת ה' אתה כי אני כן לא אבל
(Ë).ÂÏ˘ישכב כאשר מיד לישן יוכלו לבל שנתו נגזלה ומתפחד הדואג כי לזה זה תכופים יחדיו ואישן אשכבה פחד מבלי

לזה: זה סמוך יחד ואישן אשכב ולזה אירא ולא בה' בטחתי אני ‰'.אבל ‰˙‡ ÈÎבבטח אותי להושיב הוא ובידך בכל המושל
פחד: מבלי

 
(‡).ÁˆÓÏזה לנצח דרכם כי מנצחים יקראו השיר בעלי

ובהכרעתו: הקול בהרמת זה וזמרÂÈ‚˙.את נגינה מלשון
הקול: בהכרעת הלא‡È˘.(‚)העשוי וכן וחשוב גדול ר"ל

אתה כ"ו)איש א' Ó‰.:(שמואל „Úתאנף ה' מה עד כמו מתי עד
ע"ט) ההוא‰ÏÙ‰.(„):(לקמן ביום והפליתי כמו (שמותהפריש

ירגזוןÂÊ‚.(‰):ל"ב) עמים שמעו כמו הרעדה תנועת ענין
ט"ז) אהרןÂÓ„Â.:(שם וידום כמו י')ושתקו ‰.(Ê):(ויקרא

והגבהה: הרמה וענינו וכלונס נס מלשון˙˘ÂÈ.(Á)מלשון
היין: ענבי והוא בדדÏ„„.(Ë)תירוש בטח כמו (דבריםיחידי

יחידי:ל"ג) לשבת מתירא המתפחד כי פחד מבלי ור"ל
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(494ר  ח נ(495  א  ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
  ר א  . נ  ר  אח ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָנר
 נר רא    אח נר  ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

.ר    נר נ (496אחר ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָ
ר  ר  ר  ר וְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ

. (497נ אח  ר  נ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
 א    נר   ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
  נר    אנ   ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

.498)ור  נ אח  נר   ר  ְִִֵֶֶֶַָָָָ
אא.     א ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹר

(499ו ח  ר ר ר א אְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ
.א   רא  (500נר ְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹ

(501אחר   נר  נ  נְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָ
.אח נר (502(503.504)נר  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

.נר נ  נ(505 ר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
 ח נ   א   חְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

. ר אחר ר  506)חח ְְְְִִֵֵַַַַַָֻ
.(507.נ(508 509).חו רא אר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(510 ח אחר ר  נ אח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
א. .  א (511.ח(512ח ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

א נ אר נו או נ ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
.א ר רא .נר ח חנ ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻנר

(513. (514.א ו ח (515 ְְֲִֵֵֶַַ
.נ ננ נ חנ  רא (516 ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

     נ  נר נ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
    רנ נ  . חְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

.א ו נר (517  ו   ְְְְִִִֵֵֵֵָָָ
.ר א   ר(518. (519 ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ

   רא  נ ח ראְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָ
 נ  ר א נ  אח ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנר

.נר נ   (520.ר521)וא א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
ו. נר ח נ ר(522 ר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

א.   ח נר נ ח(523 ְְְְְְְִִִֵַַָָ
.א (524  ח   נר ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

נ נ  ר ר ר ראְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹ
ח ר  ו ראח   רְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
 ר    אח ר חְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָ

. ר(525א   נר   ר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
. נ(526.  נר    ְְְִִֵֵֵֵֶָָ
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(494ר  ח נ(495  א  ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
  ר א  . נ  ר  אח ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָנר
 נר רא    אח נר  ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

.ר    נר נ (496אחר ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָ
ר  ר  ר  ר וְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ

. (497נ אח  ר  נ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
 א    נר   ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
  נר    אנ   ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

.498)ור  נ אח  נר   ר  ְִִֵֶֶֶַָָָָ
אא.     א ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹר

(499ו ח  ר ר ר א אְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ
.א   רא  (500נר ְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹ

(501אחר   נר  נ  נְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָ
.אח נר (502(503.504)נר  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

.נר נ  נ(505 ר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
 ח נ   א   חְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

. ר אחר ר  506)חח ְְְְִִֵֵַַַַַָֻ
.(507.נ(508 509).חו רא אר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(510 ח אחר ר  נ אח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
א. .  א (511.ח(512ח ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

א נ אר נו או נ ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
.א ר רא .נר ח חנ ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻנר

(513. (514.א ו ח (515 ְְֲִֵֵֶַַ
.נ ננ נ חנ  רא (516 ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

     נ  נר נ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
    רנ נ  . חְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

.א ו נר (517  ו   ְְְְִִִֵֵֵֵָָָ
.ר א   ר(518. (519 ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ

   רא  נ ח ראְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָ
 נ  ר א נ  אח ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנר

.נר נ   (520.ר521)וא א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
ו. נר ח נ ר(522 ר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

א.   ח נר נ ח(523 ְְְְְְְִִִֵַַָָ
.א (524  ח   נר ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

נ נ  ר ר ר ראְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹ
ח ר  ו ראח   רְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
 ר    אח ר חְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָ

. ר(525א   נר   ר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
. נ(526.  נר    ְְְִִֵֵֵֵֶָָ
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המשך בעמוד אמק
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הוריות. פרק שלישי - כהן משיח דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י
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הוריות. פרק שלישי - כהן משיח דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד אמ
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

שאינה  הענין  לכל  שלו  הגישה  על  לי  צר  כדבעי,  שאינו  פב"פ  של  היחס  אודות  שכותב  ...ובמה 

מתאימה להשקפתי, כי לדעתי אין עבודתו ב... בשביל לעשות טובה לפב"פ או מפני שזהו מוסד של פב"פ, 

זי"ע, וכל העובדים במוסדות  אלא זהו מפני ש... הוא מוסד של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

הוא  עבודתם  אם  ואפילו  ברוחניות,  והן  בגשמיות  הן  שיחיו  ב"ב  וטובת  טובתם  זהו  הרי  וכאלו,  אלו 

להמציא האמצעים הדרושים להנהלת המוסד, הרי יותר משהם נותנים להמוסד מקבלים הם ע"י עבודה 

זו בהתעוררות ר"ר של מייסד המוסד ומנהלו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר. מזה מובן ופשוט שאם אפילו צודק 

במאה אחוז שהיחס ואופן הדבורים של חבר ההנהלה אינו כדבעי להיות, בשביל זה לא יגע ולא יוגרע ח"ו 

מאותה הטובה שהוא מקבל ע"י עבודתו בהמוסד, ומזה מובן שכל מה שכותב אודות דבורו של פב"פ עמו, 

אין זה נוגע כלל לשאלתו אודות עבודתו...

המצפה לבשו"ט בכל האמור.
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 המשך ביקור למס' הוריות ליום שני עמ' ב 



אגרות קודשקמח

 ב"ה,  ד' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"ד  ממש  בקרוב  טוב  לבשר  שיוכל  ויה"ר  לו,  שקודם  והמברק  חשון  מכ"ה  מכתבו  על  במענה 

ובירור החילוקי  ע"ד הכנות  אינו מדבר אלא  לע"ע הפרטי-כל שנתקבל מהנהלת...  כי  פעולות ממשיות, 

וידוע ג"כ אשר הטועה בדבר  ידוע דבר משנה שהמעשה הוא העיקר,  דיעות וסברות השונות בזה, וכבר 

משנה חוזר כיון שאין זה בגדר טעות אפילו לרוב פשיטות הדבר.

מובן שבאופן רגיל לא הייתי כותב זה, אבל כיון שזה חדשים וחדשים שמדברים, מכינים ועושים 

תכניות וכו', והמעשה הוא בממדים קטנם שלא בערך דרישת השעה, ואפילו לא בערך הדבורים אודות 

בעבר,  ההנהגה  מפני  חזקה  שאין  בענינים  מאשר  יותר  גדול  בעתיד  לההנהגה  שהחשש  מובן  המעשים, 

וק"ל.

ויה"ר שכיון שנכנסו לחדש כסלו חדש הנסים והנצחון של עניני חב"ד וכל הקשור בזה, הנה גם 

בהנ"ל יהי' שינוי ומפנה מן הקצה אל הקצה, ומכאן ולהבא יוסיפו בעבודתם בקדש כדרוש מצעירי אגו"ח, 

והרי הובטחנו שאז יהי' בהצלחה, אלא שחבל על כל יום וכל שעה וכל רגע החולף ועובר, שמלבד שהזמן 

הוא אבידה שאינה חוזרת, הרי בנדון דידן הוא מוסיף חזקה דהעדר הפעולות דעד עתה, ובפרט ע"פ הידוע 

יוחנן בן זכאי אמר ע"ז אשריכם  מרז"ל המבהיל כדבעי למיעבד לא עבד, והסיפור הפלאי בזה אשר ר' 

ישראל עיי"ש )כתובות סו, סוף ע"ב(.

בליזינסקי בהנוגע להכרח  עוסק בצ"צ מו"ה שמואל שי'  נו"נ  ע"י הוו"ח אי"א  מובן אשר דברי 

הפעולות ומלחמת תנופה, הרי אף שהלשון הוא מלחמה, אבל פשיטא שצריכה להיות בדרכי נועם ובדרכי 

שלום, וכמבואר גם בהשיחה אשר בתוככי פנימה כאו"א מישראל רוצה הוא לקיים מצותיו של הקב"ה 

ובמילואם, וכפסק הדין ברמב"ם הל' גירושין סוף פרק ב', והענין דדע את אלקי אביך ועבדהו, היא מצוה 

רמה ונשאה, ואדרבה עולה על כולנה )קו"א קנו, ע"ב(, ולא עוד אלא שאפילו לבו חפץ בזה באמת עכ"פ 

מעט מזעיר, וכמובן מזה שנתבאר בתניא פרק מ"א )נח, ע"א(, וכל אלו שישתדלו לקרבם להכניסם לידיעה 

זו דאלקי אביך וכו' הם ג"כ חפצים וגם רוצים את זה.

כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, וכיון שנכנסו בחדש כסלו הוא חדש הנסים והנצחון של רבנו הזקן ואתו עמו כל אלה השייכים 

וקשורים לזה בכל עניניהם יבשרו טוב כל הנ"ל ובכלל בעניני חב"ד ואביזרייהו.

בודאי תכננו תכנית מתאימה לניצול ימי חדש כסלו אלו הבע"ל ככל הדרוש.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  ד' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה צבי אבא שי'

שלום וברכה!

בו כותב אודות הסתדרותם  לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מא' כסלו הוא חדש הגאולה, 

בזמן לימודים זה, ונעם לי לקרות בו ע"ד התעסקותו ג"כ והסיוע לאגודת נשי ובנות חב"ד אשר במחנם הט' 

ובודאי ימשיך בזה, וחשיבות הענין כבר נתבאר בכמה מקומות וגם בשיחות בזמנים שונים, ובודאי גם לו 

ידוע אודות זה, ומובן שככל הנ"ל הוא גם בהנוגע למה שלומד ברבים בביהכ"נ שערי צדק, ובפרט שבודאי 



קמט
ינצל את זה ללימוד חסידות ברבים מתאים למדת הבנתם של השומעים, אם מאמרים קלים או פתגמים 

משיחות רבותנו נשאינו הק' וכיו"ב,

ויה"ר שהוא וזוגתו שיחיו כ"א בענינו יצליחו בהנ"ל מתוך בריאות והרחבת הדעת, ובפרט שנכנסנו 

בחדש כסלו, וידוע הסיפור של כ"ק אדמו"ר האמצעי, אשר בגלל המס"נ הלזו )של אדמו"ר הזקן( על תורת 

החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו 

והולכי בעקבותיו על העליונה.

בודאי כבר הכינו תכנית איך לנצל ימי חדש כסלו זה, ומובן שכוונתי בזה אליו לזוגתו לשאר אנ"ש 

לכאו"א מהם אשר במחנם הט', והשי"ת יצליחם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ. ב.

יורדים,  לפני  עולים  שהקדים  בו,  ויורדים  עולים  אלקים  מלאכי  הכתוב,  בלשון  ששאלוהו  במה 

לפלא שאלתו בזה, כיון שבפירוש רש"י תירץ קושיא זו, והוא ממד"ר על אתר, וראה ג"כ בפירוש רשב"ם 

שם, ואפשר כוונתו בעיקר לנקודה השני' והוא על פירוש המדרש שעולים מדבר במלאכים שנדחו ממחיצתו 

של כו' ושאלוהו איך אפשר שיעשו נגד רצון הבורא, ושאלתו בזה היא כי הרי המלאכים אינם בעלי בחירה, 

עיין ריש פרק ל"ט בתניא, ובנקודה הראשונה איך אפשר שיעשו היפך הרצון, פשיטא שלא רצו לעשות 

היפך הרצון, אלא שלא ידעו שזה היפך הרצון של הבורא וכל נברא אפילו מלאך ושלמעלה הימנו אי אפשר 

שיהי' שלם בתכלית, וכפירוש רש"י הידוע עה"פ אשר ברא אלקים לעשות - לתקן, ולכן אפשר שיטעה, 

ודוגמא לזה אשר אדם הראשון אף שהי' יציר כפיו של הקב"ה והזמן קודם חטא עה"ד, בכ"ז נכשל בזה 

מפני הוראת היתר וכיו"ב, ויעויין ג"כ בזה במ"ש בהקדמת השל"ה חלק בית ישראל )ברוב הדפוסים דף 

י"ח סוף ע"א(.

ימים אלו קבלתי מכתב מאחיו שלום ליב שליט"א.

 ב"ה,  א' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מו"ה משה יצחק שי'

שלום וברכה!

ליובאוויטש  הק' אחי תמימים  בישיבה  הלימוד  זמן  שלו מהתחלת  המברק  לקבל  לי  נעם  בעתו 

שי'  מוהרחמ"א  כו'  פעלים  רב  הרה"ח  ע"י  ממנו  הפ"ש  בשמעי  לי  הי'  נעימות  ותוספת  בהנהלתו,  אשר 

לו להשיג המספר דשלש מאות תלמידים  דבורו בשיחה הטלפונית, אשר המטרה שהציג  ותוכן  חדקוב, 

כבר נתגשמה, ומובן שביחוד שמחתי לסיום דבריו אשר מתחרט שמתחלה דבר ע"ד שלש מאות, בה בשעה 

שצריך הי' לדבר ע"ד חמש מאות, אשר זה נותן לי התקוה שהוא וזוגתו שי' יכירו בהאפשריות הכי גדולה 

שניתנו להם להתפתחות והרחבת ישיבת אחי תמימים אשר בניו הייווען, ואין הדבר תלוי אלא ברצון, כי 

היכולת מן המוכן ומחכה שינצלו אותה ככל הדרוש.

ויה"ר אשר בקרוב יכירו שגם חמש מאות לא זהו התכלית בעיר כניו הייווען, ויש לעלות מדרגא 

לדרגא מעלה מעלה, ובפרט שנכנסנו זה עתה בחדש כסלו הוא חדש נצחון של אדמו"ר הזקן מייסד חב"ד 

ועניני' שבזכות המאסר והמס"נ שלו שנסתיים בנצחון למעלה ובנצחון למטה, פסקו בבי"ד של מעלה אשר 

בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

בברכה לו ולזוגתו לרוב נחת אמיתי מכל יו"ח שיחיו ולבשו"ט תכה"י.

אגרות קודש



קנ   


             

    

È ‰ LLÁ ÌL È‡LÈ ÌÈ aÓ Ó È ‡Ï Ì‡ ‰ Ó ÈÏ ÈÙÁ Ï Ó È‰Ï  
È ‰‰b ‡È‰ Ì  ‰Á ‡È‰ ÌÈÏbÏb‰ ‡Ïa Ó ‰Ï‰ b Ì‡ Ó L Ì ‰ Ï ÌÁÈ‰Ï
‡‰ Ï L  Ì‡ ‰ÈÁ ‰a‰ ÏÏÁ LL È Ï ‡ ‰Ób ÈÁ‰ L ‡È‰ Ê‡L ÌÈÏbÏb‰ ‡Ïa ÌÈÁÙË

ÈÁ‰ LÏ ÈÏÓÓ ÏËÏËÏ Ï ‡ ÈÏÓ ‡È‰LÏ ‡ Óa ÌÈÁÙË È ‰‰b ‰Ï‰ È‡ Ì‡ 
ÌÈÁÙË  ÏÏÁ ‰ÈÁ LÈ Ì‡ ÈÁ‰ L È‡ ÌÈÏbÏb‰ Ì ÌÈÁÙË È ‰‰bL ÈÓÈa ‡aL Ó 

‰"Ó˘‰Ê È‰ ÌÈÁÙË È Óa ‰‰bL È Ï ‡ ÌÈÁÙË  ‰Á È‡ Ì‡ Ï ÈÏÓÓ ÏËÏËÏ Ó

1

2

3

4

5

6

 
   על בשבת כובעו שנפל מי -

לקצה עד הכובע יביא טפחים, י' הגבוהה מכונית גבי
היחיד)המכונית רשות ראשו(גבול על ילבשו (קודםואז

המכונית) מע"ג להביאושיוציאו קטן או הנכרי מן יבקש או ,
יד כלאחר יוציאו או .לו,

   ברשות העומדת מכונית -
וכד')היחיד לפתוח(חצר מותר - עירוב בו שיש במקום או

שלא בתנאי - בשבת חפצים ממנה ולהוציא המכונית דלת
הדלת שפותח בשעה וכד' נורה שכתבונדלקת ויש ,

בזה מאודלהחמיר שקשה החדשות במכוניות ובפרט ,
הדלת. פתיחת ע"י חשמלית פעולה איזה תיעשה שלא

   שהגדיים מחיצה וכל הגלגלים, בין -
למחיצה. נחשבת אינה טפחים) ג' פתח (היינו בה בוקעים

 
שנפל25) במי שאלתו ובדבר קע: סי' ח"ח הלכות משנה שו"ת

בלע"ז) (קאר מכונה תחת נשאו והרוח בש"ק מראשו כובעו לו
עומד והוא רה"י הוא המכונה תחת שהרי יעשה כיצד בו וכיוצא
ראשו שיכניס לו אמר וח"א לרה"ר מרה"י מוציא והו"ל ברה"ר
מתחת ראשו על השרטיימל או הכובע וישים המכונה תחת

גיחוך. לידי מביאים אלו ודברים המכונה
רה"ר ליכא יארק בנוא נמי דלדידן שכתבתי לפ"מ והנה
להוציא דצריך שכיון שאלה שום בזה ליכא א"כ דאורייתא
מרה"י מוציא וליכא דאורייתא רה"ר משום בזה ליכא לכרמלית
בזה נראה דאורייתא רה"ר לן דאית למ"ד אפילו ומיהו לרה"ר
מונחת חבילתו שהיתה במי כתב י"א רס"ו סי' א"ח בש"ע דהנה
מטא וכי וכו' ביתו עד תחתיה רץ היום עליו וקידש כתיפו על
מרה"ר מעיל דקאי ואשתכח פורתא קאי דלא היכי כי לביתו
ע"ש זריקה כדרך שלא דהיינו יד כלאחר לה זורק לרה"י

ותי"ט. א"ר בשם ובא"א ובדג"מ י"א ס"ק ובמג"א
הכובע לגרור א) אנפין בכמה לעשות יכול נמי דכאן והנראה
יגביהנו ולא למכונה מחוץ שיוציאנו עד יד כלאחר הארץ על
א"א אם ב) יד. כלאחר ראשו על יניחנו מחוץ הוציאו וכשכבר
המכונה לגבול עד ויוציאו יגביהנו אזי המקום כל לגרור לו
ג) לרה"ר. מרה"י לחוץ יגררו ואז מרה"י שיוציאו קודם היינו
הכובע ויניח הקאר תחת רגלו יכניס אזי לחוץ לגררו א"א אם
מהעכו"ם יבקש עכו"ם שם יש אם ד) ויוציאנו. רגלו על
שאינה במכונה דוקא זה והנה בו. וכיוצא קטן או לו להוציאו
כגון ג"ט הארץ מן שגבוה מכונה אבל הארץ מן טפחים ג' גבוה

וי"ל. רה"י תחתיו אין אז בזה וכיוצא בלע"ז טראק
אם26) שאלה: יא: אות כא סי' ח"ה או"ח משה אגרות שו"ת

מראית ליכא דאם נראה והנה בשבת. מכונית דלת לפתוח מותר
שצריך דברים משם ולהוציא מכונית דלת לפתוח מותר עין,

ונראה הדלת). הדלקת ידי על במכונית אור מדליק (כשאינו
מוקצה, אינה המכונית דעצם ג"כ. אח"כ הדלת לסגור שמותר
מקום שהוא כיוון דברים שם להשאיר רגילין בחצרו דכשהיא
אם אף זה ומטעם כן. עושין אינשי הרבה דוודאי בחצרו, שמור

מ לאסוריזדמן אין בשבת, הדלת שפותח האינשי שיתמהו קום
עין, מראית מפני האסור דבר ככל ואינו יראו. שלא במקום
ח"א או"ח משה אגרות עוד (ועיין בזה ממש לאסור שאין משום

שכזה). בדבר העין מראית שאין בטעם צ"ו סימן
בשם27) שכתבת מה זה ולפי קנא: סי' או"ח יציב דברי שו"ת

כגון ומקומו גופו לצורך להתיר יש הדין דמצד שאמר א' חכם
למנוע ראוי דמ"מ אלא שם, לישן או היתר של חפצים להוציא
גופא זה שנתבאר ולמה שבת, לחלל כרוצה נראה יהא שלא
דס"ל מה לפי גם ועכ"פ ודו"ק. איסור מחמת מוקצה דין עיקר
בדבר. יש שאיסור ברור נראה ולדידי כן, לעשות שאין פסק הרי
של מפ"ק בעצמו ששמע מה זי"ע אאמו"ר מכ"ק בידי וקבלה
הוראה בשבת מורה לא שלעולם זי"ע, חיים דברי בעל זקה"ק
בשבת, לעשות מותר זה שדבר בפוסקים מפורש שראה מה רק
אחת שבת ישראל שמרו ואלמלי כמונו, קיר אזובי יעשו ומה
באויט"א להשתמש וח"ו ע"ב]. קי"ח שבת [עי' נגאלין היו מיד
ויבאו העומד על מרובה שהפרוץ כזה בזמן ומכ"ש כלל, בשבת
הטעמים מכל להחמיר יש לקלקולא, וחיישינן להקל ח"ו

ודו"ק. עיי"ש מוקצה לאיסור הפוסקים שאמרו
אינו28) לארץ טפחים ג' מגעת שאינו מחיצה כל ד: סעיף

לבקוע יכולים שהגדיים לפי עצמה בפני רשות לחלוק מחיצה
אפילו שם לעבור יכולין שאינן טפחים מג' פחות אבל תחתיה
הגיע וכאלו לבוד אומרים אנו ומשהו טפחים ז' אלא בה אין

לארץ.
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  'ד מרוחב פחות אינו היחיד רשות -

.טפחים
   שלמטה אע"פ טפחים י' בגובה -

טפחים מג' פחות רחבה לעיל)היא שרחבה(כמבואר או ,
טפחים מז' יותר של בגובה טפחים ג' החלקלפחות שגם (כך

לבוד) מדין כמחיצה נחשב טפחים מג' .הפחות

 
שברשות29) גבוה מקום כל פטור מקום איזהו סכ"ז: שמה סי'

לרקיע עד ולמעלה משלשה גבוה והוא ד' על ד' בו שאין הרבים
ד' ביניהם ואין לרקיע ועד משלשה הגבוהות מחיצות וכן . .
אבל הרבים ברשות הם אם פטור מקום ביניהם הרי ד' על
וכל טפחים מי' למעלה אלא כלל פטור מקום שם אין בכרמלית

שנתבאר. כמו היחיד ברשות שכן
ומתקצר30) ד' על ד' בראשו שיש עשרה גבוה עמוד ג: סעיף

טפחים ג' בו יש לארץ סמוך טפחים ג' וכשמגיע למטה והולך

שהלכה לפי ראשו על היחיד רשות הוא הרי טפחים ג' על
ראש את משוך דהיינו אחית גוד שאומרים היא מסיני למשה
כאילו זה והרי לארץ עד למטה והורד צדדיו מכל העמוד
יש שבראשו וכיון ראשו עד צדדיו מכל אותו מקיפות מחיצות
כשהגיע אם ואפילו גמורה היחיד רשות שם הוא הרי ד' על ד'
ג' על טפחים ג' בעביו אין לארץ סמוך טפחים מג' לפחות

אין לארץטפחים טפחים מג' פחות שהוא שכל כלום בכך
לארץ. הגיע וכאילו הוא כלבוד

•
    

Èשהתחיל עד נזכר לא אם מועד של וחולו חודש בראש
יעלה לומר נוהגין אין חוזר שאינו והמטיב הטוב ברכת
ויבא שביעלה לפי הנסים בעל שנוהגין כמו הרחמן בתוך ויבא
שאין אע"פ לצורך שלא לאמרם רצו ולא שמות הזכרות בו יש
בהן שיש ובקשות תחינות היום כל אומרים שהרי בדבר איסור
בברכה או לבטלה השם להזכיר אלא אסרו ולא שמות הזכרות

צריכה: שאינה

‚Èשל ולא שבת של לא הזכיר ולא בשבת שחל חודש ראש
כולל והמטיב הטוב ברכת שהתחיל קודם ונזכר חודש ראש
וראשי למנוחה שבתות שנתן ואומר שבת עם חודש ראש
וראשי וישראל השבת מקדש בא"י וחותם לזכרון חדשים
שספק אלא חותם אם ספק לבד חודש בראש אף שהרי חדשים
ראש גם עמו כולל השבת בשביל שמברך כאן אבל להקל ברכה
שנתן ברוך אומר לבד שבת של אלא שכח לא אם אבל חודש

חודש: ראש של כולל ואינו כו' שבתות

„Èנזכר ולא חודש ראש של הזכיר ולא שבת של הזכיר אם
לראש חוזר אינו והמטיב הטוב ברכת שהתחיל אחר עד
אבל שבת משום אלא זה חיוב אין פת לאכול שחייב שאף
ברכת לברך שיתחייב לעולם הזכרה חיוב אין חודש בראש
שחל חודש בראש בנביא למפטיר דומה זה והרי ולהזכיר המזון
הפטורה ואין הואיל חודש ראש של מזכיר שאין בשבת להיות

לעולם. חודש בראש

ברכת לראש כשחוזר שבת של ולא חודש ראש של הזכיר ואם
ברכת שבכל לכתחלה חודש ראש של גם להזכיר צריך המזון
בשביל מברך שאינו אף חודש ראש של להזכיר צריך המזון

חודש. ראש

שבת של הזכיר ולא חנוכה של הזכיר אם חנוכה בשבת אבל
להזכ א"צ לראש אינהוחוזר חנוכה שהזכרת מפני חנוכה של יר

תרפ"ב: בסי' שיתבאר כמו המזון בברכת כלל חובה

ÂËאם חוזר שאינו חודש כראש דינה בשבת שלישית סעודה
ג' שסעודה אומרים שיש לפי והמטיב הטוב ברכת התחיל
לדבריהם לחוש יש מקום מכל עיקר דבריהם שאין ואף פת א"צ
לדברי טוב ביום ג' ובסעודה לבטלה ברכה לספק לכנוס שלא
נזכר אם מקום ומכל רשות אלא אינה שהרי חוזר אינו הכל
רביעית בסעודה אפילו והמטיב הטוב ברכת שהתחיל קודם
ימים שנתן או כו' שבתות שנתן ברוך אומר טוב ויום בשבת
באותו כלל פת שא"צ אע"פ חודש בראש שאומר כמו כו' טובים
מסעודה יותר עילוי לה אין הראשונה אפילו סעודותיו וכל יום

שבת: של הרביעית

ÊËמעין להזכיר ושכחו וזימנו ויו"ט בשבתות שאכלו שלשה
כל יברכו המזון ברכת לראש לחזור צריכים והם המאורע

יצאו: כבר זימון מידי כי לעצמו אחד

ÊÈכמה אפילו שחשיכה עד סעודתו ונמשכה בשבת אוכל היה
שהכל לפי המזון בברכת שבת של מזכיר בלילה שעות
מעין הזכרה חיוב עליו חל שאז הסעודה התחלת אחר הולך

היום. ביציאת זה חיוב ממנו נפקע ולא המאורע

חודש שבראש אומרים ויש ופורים חנוכה חודש לראש וה"ה
אינו הקדש על מחול תוספת בהם ואין הואיל ופורים חנוכה

כן. נוהגין ואין היום שיצא אחר המאורע מעין מזכיר

ראש בערב או שבת בערב סעודתו נמשכה אם מקום ומכל
אם חודש ראש של או שבת של להזכיר צריך הלילה תוך חודש
פטור היה הסעודה שבתחלת אע"פ משחשיכה כזית אכל
כזית באכילת ההזכרה חיוב עליו חל מקום שמכל לפי מלהזכיר

ופורים. לחנוכה וה"ה שמשחשיכה

כיון להזכיר צריך משחשיכה כזית אכל לא שאפילו אומרים ויש
ראש או טוב יום או שבת של היום קידש כבר שמברך שבשעה

ופורים. חנוכה חודש

עד ופורים חנוכה חודש ראש או בשבת סעודתו נמשכה אם וכן
מזכיר אינו בלילה שמברך אלא יום מבעוד שגמרה אע"פ הלילה
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קני    

et ÓÈ   ÏÚÓÓ ‡È ‡ Ï È eÓ eÈ‡ ÏÏÏ eÓeÈt ÏÚ Û‡ 
 ‡ Ó È e  È È   È‡ Ó: 

ח סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

 
  'ד מרוחב פחות אינו היחיד רשות -

.טפחים
   שלמטה אע"פ טפחים י' בגובה -

טפחים מג' פחות רחבה לעיל)היא שרחבה(כמבואר או ,
טפחים מז' יותר של בגובה טפחים ג' החלקלפחות שגם (כך

לבוד) מדין כמחיצה נחשב טפחים מג' .הפחות

 
שברשות29) גבוה מקום כל פטור מקום איזהו סכ"ז: שמה סי'

לרקיע עד ולמעלה משלשה גבוה והוא ד' על ד' בו שאין הרבים
ד' ביניהם ואין לרקיע ועד משלשה הגבוהות מחיצות וכן . .
אבל הרבים ברשות הם אם פטור מקום ביניהם הרי ד' על
וכל טפחים מי' למעלה אלא כלל פטור מקום שם אין בכרמלית

שנתבאר. כמו היחיד ברשות שכן
ומתקצר30) ד' על ד' בראשו שיש עשרה גבוה עמוד ג: סעיף

טפחים ג' בו יש לארץ סמוך טפחים ג' וכשמגיע למטה והולך

שהלכה לפי ראשו על היחיד רשות הוא הרי טפחים ג' על
ראש את משוך דהיינו אחית גוד שאומרים היא מסיני למשה
כאילו זה והרי לארץ עד למטה והורד צדדיו מכל העמוד
יש שבראשו וכיון ראשו עד צדדיו מכל אותו מקיפות מחיצות
כשהגיע אם ואפילו גמורה היחיד רשות שם הוא הרי ד' על ד'
ג' על טפחים ג' בעביו אין לארץ סמוך טפחים מג' לפחות

אין לארץטפחים טפחים מג' פחות שהוא שכל כלום בכך
לארץ. הגיע וכאילו הוא כלבוד

•
    

Èשהתחיל עד נזכר לא אם מועד של וחולו חודש בראש
יעלה לומר נוהגין אין חוזר שאינו והמטיב הטוב ברכת
ויבא שביעלה לפי הנסים בעל שנוהגין כמו הרחמן בתוך ויבא
שאין אע"פ לצורך שלא לאמרם רצו ולא שמות הזכרות בו יש
בהן שיש ובקשות תחינות היום כל אומרים שהרי בדבר איסור
בברכה או לבטלה השם להזכיר אלא אסרו ולא שמות הזכרות

צריכה: שאינה

‚Èשל ולא שבת של לא הזכיר ולא בשבת שחל חודש ראש
כולל והמטיב הטוב ברכת שהתחיל קודם ונזכר חודש ראש
וראשי למנוחה שבתות שנתן ואומר שבת עם חודש ראש
וראשי וישראל השבת מקדש בא"י וחותם לזכרון חדשים
שספק אלא חותם אם ספק לבד חודש בראש אף שהרי חדשים
ראש גם עמו כולל השבת בשביל שמברך כאן אבל להקל ברכה
שנתן ברוך אומר לבד שבת של אלא שכח לא אם אבל חודש

חודש: ראש של כולל ואינו כו' שבתות

„Èנזכר ולא חודש ראש של הזכיר ולא שבת של הזכיר אם
לראש חוזר אינו והמטיב הטוב ברכת שהתחיל אחר עד
אבל שבת משום אלא זה חיוב אין פת לאכול שחייב שאף
ברכת לברך שיתחייב לעולם הזכרה חיוב אין חודש בראש
שחל חודש בראש בנביא למפטיר דומה זה והרי ולהזכיר המזון
הפטורה ואין הואיל חודש ראש של מזכיר שאין בשבת להיות

לעולם. חודש בראש

ברכת לראש כשחוזר שבת של ולא חודש ראש של הזכיר ואם
ברכת שבכל לכתחלה חודש ראש של גם להזכיר צריך המזון
בשביל מברך שאינו אף חודש ראש של להזכיר צריך המזון

חודש. ראש

שבת של הזכיר ולא חנוכה של הזכיר אם חנוכה בשבת אבל
להזכ א"צ לראש אינהוחוזר חנוכה שהזכרת מפני חנוכה של יר

תרפ"ב: בסי' שיתבאר כמו המזון בברכת כלל חובה

ÂËאם חוזר שאינו חודש כראש דינה בשבת שלישית סעודה
ג' שסעודה אומרים שיש לפי והמטיב הטוב ברכת התחיל
לדבריהם לחוש יש מקום מכל עיקר דבריהם שאין ואף פת א"צ
לדברי טוב ביום ג' ובסעודה לבטלה ברכה לספק לכנוס שלא
נזכר אם מקום ומכל רשות אלא אינה שהרי חוזר אינו הכל
רביעית בסעודה אפילו והמטיב הטוב ברכת שהתחיל קודם
ימים שנתן או כו' שבתות שנתן ברוך אומר טוב ויום בשבת
באותו כלל פת שא"צ אע"פ חודש בראש שאומר כמו כו' טובים
מסעודה יותר עילוי לה אין הראשונה אפילו סעודותיו וכל יום

שבת: של הרביעית

ÊËמעין להזכיר ושכחו וזימנו ויו"ט בשבתות שאכלו שלשה
כל יברכו המזון ברכת לראש לחזור צריכים והם המאורע

יצאו: כבר זימון מידי כי לעצמו אחד

ÊÈכמה אפילו שחשיכה עד סעודתו ונמשכה בשבת אוכל היה
שהכל לפי המזון בברכת שבת של מזכיר בלילה שעות
מעין הזכרה חיוב עליו חל שאז הסעודה התחלת אחר הולך

היום. ביציאת זה חיוב ממנו נפקע ולא המאורע

חודש שבראש אומרים ויש ופורים חנוכה חודש לראש וה"ה
אינו הקדש על מחול תוספת בהם ואין הואיל ופורים חנוכה

כן. נוהגין ואין היום שיצא אחר המאורע מעין מזכיר

ראש בערב או שבת בערב סעודתו נמשכה אם מקום ומכל
אם חודש ראש של או שבת של להזכיר צריך הלילה תוך חודש
פטור היה הסעודה שבתחלת אע"פ משחשיכה כזית אכל
כזית באכילת ההזכרה חיוב עליו חל מקום שמכל לפי מלהזכיר

ופורים. לחנוכה וה"ה שמשחשיכה

כיון להזכיר צריך משחשיכה כזית אכל לא שאפילו אומרים ויש
ראש או טוב יום או שבת של היום קידש כבר שמברך שבשעה

ופורים. חנוכה חודש

עד ופורים חנוכה חודש ראש או בשבת סעודתו נמשכה אם וכן
מזכיר אינו בלילה שמברך אלא יום מבעוד שגמרה אע"פ הלילה
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קנב   

ונוהג היום פנה שכבר כיון היום) אותו (של המאורע יןמעין
הראשונה. כסברא

אם אבל כבר התפללו שהציבור אע"פ ערבית התפלל שלא והוא
אינו שוב סעודתו באמצע יום מבעוד אפילו ערבית התפלל
מבעוד ג"כ מברך אפילו היום אותו של המאורע מעין מזכיר
ערבית והתפלל שבת למוצאי סעודתו שנמשכה מי ואצ"ל יום
שלסברא ואע"פ המזון בברכת שבת של עוד מזכיר שאינו
גם להזכיר ראוי היה סעודה התחלת אחר הולך שהכל ראשונה
את זה סותרים שדבריו נראה יהא מקום מכל ערבית תפלת אחר
יום מזכיר ואח"כ שלאחריו יום תפלת התפלל שתחלה זה

העבר.

חודש ראש הוא שבת ומוצאי ערבית התפלל לא אם מקום (מכל
משחשיכה כזית אכל אם חודש ראש של וגם שבת של מזכיר
ראש של ואח"כ תחלה שבת של שמזכיר כיון סתירה כאן ואין
עכשיו חודש ראש עליו שמקבל לומר אפשר שאי ואע"פ חודש
היא ועומד מקובל שהרי שבת כבר שהזכיר אחר כשמזכירו
חיוב עליו חל לא עכשיו מקבלו היה אם וגם החמה מששקעה
אין שבת של שהזכיר קודם כבר כשאכל אלא עכשיו ההזכרה
של הוא מזכיר כבר חודש ראש עליו שחל שאף זה לכל לחוש
ראש ומוצאי שבת מוצאי בכל המאורע מעין שמזכיר כמו שבת
יום לו והלך חלף שכבר בלילה שעות כמה אפילו חודש
לכל שנראה ואע"פ בו היתה הסעודה והתחלת הואיל שמזכיר
דבר כבר עשה לא שהוא כל סתירה זו אין לילה שהוא העולם
שבת של כשמזכיר חודש לראש שבת במוצאי וה"ה לזה הסותר
חודש ראש של כשמזכיר ואח"כ לזה הסותר דבר עדיין עשה לא

מזכיר). שהוא הוא האמת

חודש ראש של מזכיר ולכן היא סתירה זו שאעפ"כ אומרים ויש
אבל מחלוקת שהיא שבת של ולא הכל לדברי חובה שהיא
חנוכה של ולא שבת של מזכיר ופורים חנוכה של שבת במוצאי
חובה הזכרתו אין מוסף קרבן בו שאין יום שכל לפי ופורים
ותרצ"ה סי"[ד]) לעיל (עיין תרפ"ב סי' כמ"ש המזון בברכת

הראשונה. כסברא והעיקר

לבד שבת מזכיר הכל לדברי פת כזית אכל לא משחשיכה ואם
ערבית. התפלל שלא כל

מזכיר אינו ושוב ערבית כהתפלל דינו שולחנו על הבדיל ואם
בלבד לחול קודש בין המבדיל אמר ואם המזון בברכת שבת של
אין כאן מ"ש (ולפי להסתפק יש רצ"ט בסי' כמ"ש כוס בלא
כהתפלל דינו אם חודש) ראש מהזכרת גרע דלא ספק כאן
שלעולם אומרים יש שהרי עדיף תעשה ואל שב ולפיכך ערבית

היום: שיצא אחר שבת של מזכיר אינו

והטועה בשבת המזון ברכת ודיני ג' ברכה נוסח קפח, סימן א חלק

יבֿיז סעיפים המזון בברכת

לפי‡ לחברתה כסמוכה שאינה בברוך פותחת רביעית ברכה
כשנתנו ניתוספה אח"כ אלא המזון ברכת מכלל שאינה
שלא הטוב והמטיב הטוב ברכת תקנו לקבורה ביתר הרוגי
שכולה המזון בברכת וקבעוה לקבורה שניתנו והמטיב הסריחו
ביתר שכשנחרבה לפי ירושלים בונה אצל וסמכוה הודאה

דוד. בן שיבא עד לחזור עתידה ואין ישראל קרן נגדעה

ברכת בשביל ושתים שלה אחת מלכיות ג' בה לומר וצריך
שהן ואע"פ מלכות בהן הזכיר שלא ירושלים ובונה הארץ
שהזכיר כיון מקום מכל מלכות בה שיש הזן לברכת סמוכות
ג"כ יזכיר שלא ארץ דרך אין ירושלים בבונה דוד בית מלכות
אצל שמים מלכות להזכיר רצו שלא אלא בה שמים מלכות
והמטיב בהטוב מלכות כנגדה להזכיר תקנו לכך דוד בית מלכות
כנגד כן גם תיקנו ירושלים בונה כנגד מלכות שתיקנו ואגב
המלך מלכנו אבינו העולם מלך מלכות ג' הן ואלו הארץ ברכת

הטוב.

הן ואלו גמולות וג' הטבות ג' בה לומר שצריך אמרו ובמדרש
ג' לנו יטיב מטיב הטיב הוא ב' והמטיב א' הטוב הטבות ג'
הוא לומר נוהגים שהיו ויש העולם מנהג זה כאחת נחשבין שהן
השלש שאומרים כדרך לנו יטיב הוא לנו מטיב הוא לנו הטיב

יגמלנו: הוא גומלנו הוא גמלנו הוא שהן גמולות

א סעיף ודיניה רביעית ברכה נוסח קפט, סימן א חלק

•
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אהלאהלאהלאהל יושבייושבייושבייושבי תפלתתפלתתפלתתפלת עלעלעלעל עסקיםעסקיםעסקיםעסקים בעליבעליבעליבעלי תפלתתפלתתפלתתפלת מעלתמעלתמעלתמעלת

המעלה אודות הקודם בפרק המבואר פי [על

ימשיך לאור, החשך מהפיכת הבאה מאדך בכל שבאהבת

עסקים בעלי של העבודה מעלת את זה בפרק לבאר

הפרנסה:] מטרדות הסובלים

       
       

שעה "יפה חז"ל לשון דיוק מובן הנ"ל כל פי על
חייבתשובהאחת מכל הזה בעולם טובים ומעשים

ענין כאן נזכר מדוע מובן אינו לכאורה כי הבא", עולם
ולמה טובים", ומעשים "תורה נאמר ולא התשובה,

" חז"ל אלאתשובהדייקו עוד (ולא טובים" ומעשים
טובים). מעשים לפני תשובה שהקדימו

הלשון דיוק היטב מובן לעיל המבואר פי על אך
שהיא הזה, בעולם העבודה כללות כי חז"ל, במאמר
בענינים ועסוק מה' מרוחק כשאדם החשך", "מתוך
מתעורר ואעפ"כ הפרנסה, וטרדות בדאגות גשמיים

" בחינת נקראת לבוראו, היאתשובהומתקרב והיא ."
טובים") ("מעשים הזה בעולם שבעבודה העילוי סיבת
הזה בעולם ודוקא הבא, בעולם הנשמה שכר לגבי

ל" האדם בלתייתרוןמגיע אהבה החשך", מן האור
להקב"ה. מוגבלת
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ועוד: זאת

האהבה בגלל רק לא היא ה"תשובה" מעלת עיקר
מחמת באדם המתעוררת מוגבלת ההעלםהבלתי

אלאוההסתר - הפרנסה וטרדות הבהמית נפשו של
ידי על כי עצמה, הבהמית הנפש שורש גילוי מצד

ד"אתכפייא חשוכאהעבודה דוקא",ואתהפכא
ענין שהוא לטוב, מתהפך הבהמית הנפש של שהחשך

" הנפשתשובהשל של הנעלה השורש מתגלה ,"
(הבא זה אור" ו"יתרון - עצמומןהבהמית הואהחשך (

דוקא. הזה בעולם בעבודתו אליו מגיע שהאדם העילוי

        
   

מן האור "יתרון בענין לעיל המבואר פי על
החשך הפיכת ידי על בא האמיתי שהיתרון - החשך"
ש"מים לכך הטעם יותר בעומק יובן - לאור עצמו

"מי בשם נקראים הפרנסה דטרדות לשוןנחרבים" "
דרוחא"):מנוחה "נייחא נעשה ידם (שעל

שהם רק שלא היא הענין עניןגורמיםמשמעות
וההסתר ההעלם ידי שעל (היינו דרוחא" "נייחא של
אלא ה') באהבת ביותר נעלה למדריגה הנשמה מגעת

עצמם רבים דרוחא).שהמים (נייחא נח" "מי הם

לפי:] [והיינו

      
       

 
- והרוחני הפנימי הפירוש לפי - נח תיבת כידוע,
הפסוק על הבעש"ט וכפירוש התפלה; תיבות על מורה

ביתךבא" וכל התיבהאתה צריךאל שהאדם ,"
וכל ("אתה") הוא התפלה, תיבות בתוך "להכנס"
רגשי וכל מחשבותיו שכל היינו ביתך"), ("וכל כחותיו

" יהיו התפלה.בתוך"מונחיםלבו דיבורי

מי מחמת היתה לתיבה הכניסה שבפשטות, וכשם
ידי על שדוקא ברוחניות, גם כך נח"), ("מי המבול
אפשר נח") ("מי הפרנסה דטרדות רבים" ה"מים
ידי על רק כי התפלה", ב"תיבות כדבעי "להכנס"
להגיע האדם יכול הפרנסה דטרדות רבים" ה"מים
"בכל אהבת לדרגת התפלה") ("תיבות בתפלתו
יתברך, אליו מוגבלת בלתי אהבה שהיא מאדך"

כנ"ל. החשך, מן האור כיתרון

עצמם רבים" שמה"מים - הוא בזה הכוונה ועומק

כנ"לנעשה" נח", תיבת . הפרנסה,ששורש. טרדות
המוסיף הוא האלקית, הנפש משורש למעלה שהוא
לה'. מוגבלת בלתי אהבה ומעורר אור", "יתרון בנשמה

       
      
      

  
המבול: דסיפור בכתובים הפנימי הפירוש גם זהו

" נאמר גו'המיםויגברובתחילה גברומאד

ובעבודההמים התיבה, מעל עלו שהמים היינו ,"
הבהמית הנפש התגברות על מורה זה לשון הרוחנית
הגשמיים, וענינים הפרנסה בטרדות האלקית הנפש על
הבהמית הנפש ששורש דהיות לעיל, שנתבאר כמו
ביכולתה לכן האלקית הנפש משורש יותר גבוה

האלקית.להתגבר הנפש על

          

        
       

   
התבה את "וישאו נאמר לאידך, גו',ותרםאך,

התבה המיםותלך פני כךעל על המורה לשון ,"
לתיבה גרמו רבים" פשוטועלי'שה"מים שלפי וכשם ,

" התרוממה שהתיבה בהתיבה, "עלי'" פעלו עלהמים

המים ה"מים,"פני ידי שעל הענין, ברוחניות גם כך
מתעלות התפלה" "תיבות הפרנסה, דטרדות רבים"
"בכל אהבה בחינת מאד, נעלה למדריגה ומתרוממות

דוקא. החשך מן הבא האור יתרון מאדך",

      
     

היא החסידות פי על התפלה עבודת של מהותה -
בו אמיתית דביקות לידי ולהגיע ה' באהבת להתעורר
והיגיעה העבודה "כל הרש"ב אדמו"ר ובלשון יתברך,
. . האהבה למדת לבוא הוא בתפלה ה' עובדי של

באלקות". נפשו ולדבק לקשר

שהיושבים עסק בעלי דעת על שיעלה ואפשר
ועבודתו ה' בתורת תמיד ושקועים תורה של באהלה
מבעלי יותר הרבה בתפלתם ה' לאהבת להגיע יכולים

עסקים.

- בידם היא טעות אך
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קנג    

ועוד: זאת

האהבה בגלל רק לא היא ה"תשובה" מעלת עיקר
מחמת באדם המתעוררת מוגבלת ההעלםהבלתי

אלאוההסתר - הפרנסה וטרדות הבהמית נפשו של
ידי על כי עצמה, הבהמית הנפש שורש גילוי מצד

ד"אתכפייא חשוכאהעבודה דוקא",ואתהפכא
ענין שהוא לטוב, מתהפך הבהמית הנפש של שהחשך

" הנפשתשובהשל של הנעלה השורש מתגלה ,"
(הבא זה אור" ו"יתרון - עצמומןהבהמית הואהחשך (

דוקא. הזה בעולם בעבודתו אליו מגיע שהאדם העילוי

        
   

מן האור "יתרון בענין לעיל המבואר פי על
החשך הפיכת ידי על בא האמיתי שהיתרון - החשך"
ש"מים לכך הטעם יותר בעומק יובן - לאור עצמו

"מי בשם נקראים הפרנסה דטרדות לשוןנחרבים" "
דרוחא"):מנוחה "נייחא נעשה ידם (שעל

שהם רק שלא היא הענין עניןגורמיםמשמעות
וההסתר ההעלם ידי שעל (היינו דרוחא" "נייחא של
אלא ה') באהבת ביותר נעלה למדריגה הנשמה מגעת

עצמם רבים דרוחא).שהמים (נייחא נח" "מי הם

לפי:] [והיינו

      
       

 
- והרוחני הפנימי הפירוש לפי - נח תיבת כידוע,
הפסוק על הבעש"ט וכפירוש התפלה; תיבות על מורה

ביתךבא" וכל התיבהאתה צריךאל שהאדם ,"
וכל ("אתה") הוא התפלה, תיבות בתוך "להכנס"
רגשי וכל מחשבותיו שכל היינו ביתך"), ("וכל כחותיו

" יהיו התפלה.בתוך"מונחיםלבו דיבורי

מי מחמת היתה לתיבה הכניסה שבפשטות, וכשם
ידי על שדוקא ברוחניות, גם כך נח"), ("מי המבול
אפשר נח") ("מי הפרנסה דטרדות רבים" ה"מים
ידי על רק כי התפלה", ב"תיבות כדבעי "להכנס"
להגיע האדם יכול הפרנסה דטרדות רבים" ה"מים
"בכל אהבת לדרגת התפלה") ("תיבות בתפלתו
יתברך, אליו מוגבלת בלתי אהבה שהיא מאדך"

כנ"ל. החשך, מן האור כיתרון

עצמם רבים" שמה"מים - הוא בזה הכוונה ועומק

כנ"לנעשה" נח", תיבת . הפרנסה,ששורש. טרדות
המוסיף הוא האלקית, הנפש משורש למעלה שהוא
לה'. מוגבלת בלתי אהבה ומעורר אור", "יתרון בנשמה

       
      
      

  
המבול: דסיפור בכתובים הפנימי הפירוש גם זהו

" נאמר גו'המיםויגברובתחילה גברומאד

ובעבודההמים התיבה, מעל עלו שהמים היינו ,"
הבהמית הנפש התגברות על מורה זה לשון הרוחנית
הגשמיים, וענינים הפרנסה בטרדות האלקית הנפש על
הבהמית הנפש ששורש דהיות לעיל, שנתבאר כמו
ביכולתה לכן האלקית הנפש משורש יותר גבוה

האלקית.להתגבר הנפש על

          

        
       

   
התבה את "וישאו נאמר לאידך, גו',ותרםאך,

התבה המיםותלך פני כךעל על המורה לשון ,"
לתיבה גרמו רבים" פשוטועלי'שה"מים שלפי וכשם ,

" התרוממה שהתיבה בהתיבה, "עלי'" פעלו עלהמים

המים ה"מים,"פני ידי שעל הענין, ברוחניות גם כך
מתעלות התפלה" "תיבות הפרנסה, דטרדות רבים"
"בכל אהבה בחינת מאד, נעלה למדריגה ומתרוממות

דוקא. החשך מן הבא האור יתרון מאדך",

      
     

היא החסידות פי על התפלה עבודת של מהותה -
בו אמיתית דביקות לידי ולהגיע ה' באהבת להתעורר
והיגיעה העבודה "כל הרש"ב אדמו"ר ובלשון יתברך,
. . האהבה למדת לבוא הוא בתפלה ה' עובדי של

באלקות". נפשו ולדבק לקשר

שהיושבים עסק בעלי דעת על שיעלה ואפשר
ועבודתו ה' בתורת תמיד ושקועים תורה של באהלה
מבעלי יותר הרבה בתפלתם ה' לאהבת להגיע יכולים

עסקים.

- בידם היא טעות אך
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קנד   

       
       

החשך מן בא האור דיתרון לעיל המבואר ע"פ אך
להגיע יכולים עסקים בעלי דאדרבה, נמצא, דוקא
מאשר יותר הרבה ונעלית גבוהה למדריגה בתפלתם

אהלים. יושבי

מחמת רק אינה עסקים בעלי שבתפלת והמעלה
בתפלתם דעתם להעמיק להם קשה שיותר שמאחר
צערא "לפום חז"ל, (כמאמר יותר גדול שכרם לפיכך
ומדריגה במעלה היא תפלתם שעצם אלא - אגרא")
מדריגת כי אהלים, יושבי של מתפלתם יותר גבוהה
תפלתו בעת עסק בעל בלב להתעורר שיכולה ה' אהבת
אהל, היושב של ה' מאהבת יותר ועצומה גדולה היא
הפרנסה דטרדות חשך של מצב מתוך שדוקא מאחר
אור), (יתרון ה' באהבת יותר עליונה מדריגה נולדה

אהבה מוגבלתוהיא .בלתי

       
        
רבים" (ה"מים נח" "מי בין השייכות מובנת ובזה
ד"נח" לעיל כמובא - השבת לענין הפרנסה) דטרדות
- "וישבות" (כתרגום ושביתה מנוחה לשון הוא
מדבר הפרנסה טרדות הפיכת של זו עבודה כי "ונח"),
אור תוספת לידי המביא לדבר ה' לעבודת המפריע
"כי שנאמר כענין השבת", "בחינת היא היא - וקדושה

מלאכתו". מכל שבת בו

של הפנימי התוכן ביאור פי על יובן הענין [ועומק

הקב השבת:]"שביתת ביום ה

      
       

   [השני [ביום ביום]
השלישי]     


ליום החול) (ימות המעשה ימי ששת בין ההבדל
וארץ, שמים ממלאכת הקב"ה שובת שבו השבת,

הוא: הענינים, בפנימיות

חיות ונמשכת מתפשטת המעשה ימי בששת
להחיותם כדי שלמטה, לעולמות יתברך מאתו אלקית

"המשכת (ונקראת -מלכותוולקיימם למטה" יתברך
המלכות). ממדת היא העולמות כל חיות כי

- העולם נברא שבהם המאמרות עשרת ענין וזהו
בשאר וכן אור", יהי אלקים "ויאמר נאמר ראשון ביום

והמשכת התפשטות ענין הוא "מאמר" כי - ימים
שענינו להבדיל, האדם דיבור עד"מ (כמו למטה החיות
בתוך שהיא למחשבה בניגוד הזולת, אל השפעה -

עצמו). האדם

האלקית שהחיות הוא המעשה ימי ענין ולכן,
רבים צמצומים ידי על ושרשה ממקורה ונמשכת יורדת
אומן וכמו ולקיימם. להחיותם בעולמות להתלבש
הנפשיים כוחותיו העשי' שבעת (להבדיל), כלי העושה
כח לתוך ומתצמצמים יורדים ומחשבתו) (חכמתו

באומנות. ושקועים שבידיו המעשה

     
     

  
הרי ממלאכתו, הקב"ה שובת שאז השבת, וביום
עשיית שבעת להבדיל, ודם בשר של השביתה כמו זה
כאשר ואילו במלאכתו מלובשים כוחותיו המלאכה
ושרשם, למקורם ועולים חוזרים כוחותיו אזי נח הוא
האלקית החיות השבת שביום כביכול, למעלה, וכך

ומקורה. שרשה אל ועולה חוזרת

בספרי המובא בשבת העולמות" "עליית ענין וזהו
הקבלה:

מדריגה, שינוי משמעם ברוחניות ו"ירידה" "עלי'"
המחי' האלקית שהחיות היינו העולמות" ו"עליית
אלי' (שירדה ממדריגתה עולה העולם את ומקיימת

ומקור בשרשה ונכללת החול) גםבימות זה ידי ועל ה,
לאלקות. ומתקרב מתעלה עצמו העולם

       
     
       
       

 
דרוחא" ה"נייחא - נח" "מי בין הקשר גם וזהו
לענין - הפרנסה דטרדות רבים" "מים ידי על הבאה

דרוחא): ונייחא מנוחה (יום השבת

היינו העולמות", "עליית זמן הוא ששבת כשם
על כך לאלקות, ומתקרבים עולים עצמם שהעולמות
(שבהם האדם של הגשמיים הענינים כל התפלה ידי

לה'. ועולים נהפכים וטרוד) עסוק הוא

התפלה ידי שעל בלבד זו לא אומרת, האדםזאת

ממשיכה שהתפלה אלא לאלקות, ומתקרב "עולה"
מאחר כי האדם, של הגשמיים בעניניו גם קדושה
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בעת לה' האהבה התעוררות ועוצם האור" ש"יתרון
מה' בריחוקו מתבונן שהאדם ידי על באים התפלה
ידי על לפיכך, כנ"ל, גשמיים בענינים טרדותיו מחמת

עצמםהתפלה באהם ידם ועל הואיל לה', עולים
זו. רבה לאהבה האדם

ונעשים נהפכים עצמם רבים" שה"מים ונמצא
אלקות) בבחינת עולים (שהם דרוחא" נייחא "בחינת
העולמות שבו הזמן דשבת, דרוחא" "נייחא מעין -

לאלקות. ומתקרבים עולים עצמם

       
  

הענינים כל את להפוך התפלה של המיוחד הכח
שבכל מכך נובע לה' ולהעלותם האדם של הגשמיים
השבת. מבחינת הארה יש החול, ימי בששת גם תפלה,

         
       


בכתוב שנאמר דמה המאמר), (בתחילת לעיל הובא
ו"נייחא לתתא" "נייחא על קאי פעמים, שתי נח" "נח
עילאה", ו"שבת תתאה" "שבת בחינות שהם לעילא",

העולמים". לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום שנק'

מנוחה - המנוחה בענין שישנם האופנים שני [והם
(הנקראת "בעצם" ומנוחה מלאכה, אחר שבאה
"מלאכה"]. מגדר לגמרי שלמעלה בעצם"), "מנוחה

ידי על הנפעל דרוחא" שה"נייחא רבינו ומבאר
הנקראים כנ"ל) הפרנסה, טרדות (של רבים" ה"מים

יד על כי - נח" מוגבלת"מי בלתי לדרגא מגיעים ם
הנה - באריכות) (כנ"ל מאדך" "בכל בחינת ה', באהבת
תתאה"; "שבת בחינת שהוא לתתא" "נייחא הוא זה כל

ד"בכל באהבה יותר גבוהה בחינה עוד יש אבל
זו ובחינה - עילאה" "שבת בבחינת שהיא מאדך",

שבת". שכולו "יום ונקראת לעתיד, תתגלה

         
         
        
מאדך" "בכל באהבת בחינה שיש - זה ענין
במ"ש נרמז - נח" "מי ידי על הבאה מזו שלמעלה
נח מי מעבור נשבעתי "אשר לבא דלעתיד בייעודים
בך", ומגער עליך מקצוף נשבעתי כן הארץ, על עוד
מלכיות", שעבוד עוד יהי' "שלא נשבע שהקב"ה היינו

נח"). ("מי מבול עוד יהי' שלא כמו

הנ"ל: ע"פ מובן הדברים בין הפנימי והקשר

תוכן הוא שהוא הפרנסה, טרדות ענינם נח מי
מי של הפנימי שהתוכן ומאחר מלכיות דשעבוד הענין

של ענין הוא נח") ("מי לומרטהרההמבול צריך ,
לא מלכיות, שעבוד עוד יהי' לא כאשר לבא, שלעתיד

הפרנסה). טרדות ידי (שעל זו בטהרה צורך יהי'

בחינת היא נח" ד"מי זו טהרה כי הדבר, וטעם
שכולו "ליום נזכה לבא לעתיד אבל תתאה", "נייחא
עילאה" "שבת בחינת העולמים", לחיי ומנוחה שבת
הטהרה מבחינת מעלה למעלה שהיא עילאה", ו"נייחא
מזו יותר וגבוהה רבה אהבה והיא תתאה", ד"נייחא

רבים". ו"מים נח" "מי ידי על הבאה

" בחינת מעלת ומבאר הולך עילאה[ומעתה -שבת "

ביותר, גבוהה בדרגא לה' רבה אהבה היא עילאה דשבת

על באדם הנולדת מוגבלת הבלתי מהאהבה אף למעלה

" רביםידי הפרנסה:]מים דטרדות "

        
       
         
      
        

     
היא רבים", "מים ידי על המתעוררת רבה האהבה

ב אהבה והיא גדולה, בתגבורת מוגבלת,אמנם לתי
שמצד "אהבה עדיין היא מקום מכל אך כנ"ל,
להתקרב ומשתוקק צמא שאדם מה היינו הריחוק",

ונורא; עז בצמאון ית', אליו

מתנה בדרך הבאה יותר, נעלית אהבה יש אך
היינו תחבקני", "וימינו נאמר שעלי' מלמעלה,
ועל כביכול, אותו, ו"מחבק" האדם אל קרוב שהקב"ה
גם ונקראת מאד, רבה באהבה האדם מתעורר זה ידי
עונג ה' על שמתענג דהיינו בתענוגים, "אהבה כן
וכלותה, הנפש שמחת ועצומה רבה בשמחה נפלא
להפליא". עד עריבות נעימות ונעים ה' טוב כי בטעמה

       
      
        
      
ועלי' לבא, לעתיד ישראל בכל תתגלה זו אהבה
הזמן שבאותו היינו ימוש", לא מאתך "וחסדי נאמר
על מלמעלה יאיר עליון") ("חסד הקב"ה של חסדו
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קנה    

בעת לה' האהבה התעוררות ועוצם האור" ש"יתרון
מה' בריחוקו מתבונן שהאדם ידי על באים התפלה
ידי על לפיכך, כנ"ל, גשמיים בענינים טרדותיו מחמת

עצמםהתפלה באהם ידם ועל הואיל לה', עולים
זו. רבה לאהבה האדם

ונעשים נהפכים עצמם רבים" שה"מים ונמצא
אלקות) בבחינת עולים (שהם דרוחא" נייחא "בחינת
העולמות שבו הזמן דשבת, דרוחא" "נייחא מעין -

לאלקות. ומתקרבים עולים עצמם

       
  

הענינים כל את להפוך התפלה של המיוחד הכח
שבכל מכך נובע לה' ולהעלותם האדם של הגשמיים
השבת. מבחינת הארה יש החול, ימי בששת גם תפלה,

         
       


בכתוב שנאמר דמה המאמר), (בתחילת לעיל הובא
ו"נייחא לתתא" "נייחא על קאי פעמים, שתי נח" "נח
עילאה", ו"שבת תתאה" "שבת בחינות שהם לעילא",

העולמים". לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום שנק'

מנוחה - המנוחה בענין שישנם האופנים שני [והם
(הנקראת "בעצם" ומנוחה מלאכה, אחר שבאה
"מלאכה"]. מגדר לגמרי שלמעלה בעצם"), "מנוחה

ידי על הנפעל דרוחא" שה"נייחא רבינו ומבאר
הנקראים כנ"ל) הפרנסה, טרדות (של רבים" ה"מים

יד על כי - נח" מוגבלת"מי בלתי לדרגא מגיעים ם
הנה - באריכות) (כנ"ל מאדך" "בכל בחינת ה', באהבת
תתאה"; "שבת בחינת שהוא לתתא" "נייחא הוא זה כל

ד"בכל באהבה יותר גבוהה בחינה עוד יש אבל
זו ובחינה - עילאה" "שבת בבחינת שהיא מאדך",

שבת". שכולו "יום ונקראת לעתיד, תתגלה

         
         
        
מאדך" "בכל באהבת בחינה שיש - זה ענין
במ"ש נרמז - נח" "מי ידי על הבאה מזו שלמעלה
נח מי מעבור נשבעתי "אשר לבא דלעתיד בייעודים
בך", ומגער עליך מקצוף נשבעתי כן הארץ, על עוד
מלכיות", שעבוד עוד יהי' "שלא נשבע שהקב"ה היינו

נח"). ("מי מבול עוד יהי' שלא כמו

הנ"ל: ע"פ מובן הדברים בין הפנימי והקשר

תוכן הוא שהוא הפרנסה, טרדות ענינם נח מי
מי של הפנימי שהתוכן ומאחר מלכיות דשעבוד הענין

של ענין הוא נח") ("מי לומרטהרההמבול צריך ,
לא מלכיות, שעבוד עוד יהי' לא כאשר לבא, שלעתיד

הפרנסה). טרדות ידי (שעל זו בטהרה צורך יהי'

בחינת היא נח" ד"מי זו טהרה כי הדבר, וטעם
שכולו "ליום נזכה לבא לעתיד אבל תתאה", "נייחא
עילאה" "שבת בחינת העולמים", לחיי ומנוחה שבת
הטהרה מבחינת מעלה למעלה שהיא עילאה", ו"נייחא
מזו יותר וגבוהה רבה אהבה והיא תתאה", ד"נייחא

רבים". ו"מים נח" "מי ידי על הבאה

" בחינת מעלת ומבאר הולך עילאה[ומעתה -שבת "

ביותר, גבוהה בדרגא לה' רבה אהבה היא עילאה דשבת

על באדם הנולדת מוגבלת הבלתי מהאהבה אף למעלה

" רביםידי הפרנסה:]מים דטרדות "

        
       
         
      
        

     
היא רבים", "מים ידי על המתעוררת רבה האהבה

ב אהבה והיא גדולה, בתגבורת מוגבלת,אמנם לתי
שמצד "אהבה עדיין היא מקום מכל אך כנ"ל,
להתקרב ומשתוקק צמא שאדם מה היינו הריחוק",

ונורא; עז בצמאון ית', אליו

מתנה בדרך הבאה יותר, נעלית אהבה יש אך
היינו תחבקני", "וימינו נאמר שעלי' מלמעלה,
ועל כביכול, אותו, ו"מחבק" האדם אל קרוב שהקב"ה
גם ונקראת מאד, רבה באהבה האדם מתעורר זה ידי
עונג ה' על שמתענג דהיינו בתענוגים, "אהבה כן
וכלותה, הנפש שמחת ועצומה רבה בשמחה נפלא
להפליא". עד עריבות נעימות ונעים ה' טוב כי בטעמה

       
      
        
      
ועלי' לבא, לעתיד ישראל בכל תתגלה זו אהבה
הזמן שבאותו היינו ימוש", לא מאתך "וחסדי נאמר
על מלמעלה יאיר עליון") ("חסד הקב"ה של חסדו
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קנו   

(דימין תחבקני" "וימינו בבחינת לנצח, ישראל נשמות
רבה באהבה יתעוררו זה "חיבוק" ידי ועל חסד), הוא

להשי"ת. הקירוב עוצם מחמת שנובעת לה'

       
  

גו' עבדי ישכיל "הנה נאמר מאד",וגבהבמשיח

יותר, גבוה יהי' שה"מאד" הוא בזה הפנימי והפירוש
מאדך" ד"בכל לה' האהבה המשיח שבימות היינו
הזה, בזמן מאדך" ד"בכל מהאהבה יותר גבוהה תהי'
מצד (אהבה דלתתא" "נייחא היא הזה בזמן כי
(אהבה דלעילא" "נייחא תהי' לבא ולעתיד הריחוק)

גבול. בלי באלקות בתענוג הקירוב), מצד
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והנה‡Í(יב) דוק' כנחל הורידי מ"ש להבין יש עדיין
כנהר נהר נק' דבינה נחל נק' דהמח' ידוע
נובעת המחשבה כך הפסק בלתי ומשוטט הנמשך
ביותר המתגבר המקור מצד וזהו הפסק בלי ומשוטטת
המקור מן ולקבל להכיל שנלאה לאה המחשבה נק' ולכך
ביותר גדול בתענוג מתענג הנפש וכאשר כו' תמיד הנובע
נחל ונק' גדולה ותגבורת רבה בהמשכה המחשבה תשוטט
אפרסמוני נהרי נק' וגם כנהר שנמשך דחו"ב מעדן עדניך
ממש וכמ"כ כו' עליון דכתר מדה"ר י"ג שהן דכיא
אז המדה מכפי ביותר גדול בצער הנפש כאשר בהיפוכו
רוב להכיל יוכל ולא גדולה בהתגברות המחשבה תשוטט
שרש שנמצא דמעות ויצאו המוח שידחוק עד הצער

ה"ז והתענוג הרצון מהעדר בא שהוא הדמעות יציאות
מכח שבא רק ממש שבנפש התענוג עצמות ומדריג' בבחי'
יגיע זה שמחמת בכנ"י עליון היחוד העדר ע"י וזהו היפוכו
וז"ש שביח"ע הפנימי תענוג של מגופו יותר בעצמו' הצער
המו"ד פגם מפני היחוד העדר מחמת דמעה כנחל הורידי
שזהו כו') לימא דמעין תרין אחית במשפיע (וכן כנ"ל
נמחקו זה דנחל בדמעה וע"כ כו' עדניך מנחל למעלה
דוד וכמ"ש דק"נ במו"ד היונקי' קשין הדינין כל דוקא
עד חצות תיקון בענין במ"א וכמ"ש כו' ערשי בדמעתי
וד"ל כנ"ל העליוני' בר"ר ירושלים בנין דוקא יהי' שעי"ז
בונה כמ"ש ברחמים רק ירושלים בנין יהיה לא (שלע"ל

וד"ל): כנ"ל ברחמיו
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שהמדות‡ח) איך הקודמים בפרקים בעז"ה שנתבאר
הם ית' עליו בתורה שנאמרו וההתפעלות
שינוי אין ית' במהותו ושאעפ"כ באלהותו אמיתיים
תלונת וסרה כאמור הצמצום ע"י נאצלו כי כלל והתפעלות
בזה, א' ענין ביאור חובת עלינו חל עדיין הנה הפלסופי',
והמדות ההתפעלות עניני על הפלסופי' קושיית כי והוא
שוללים רק שהם לומר נדחקו שלזה עד ית' בו שנאמרו
עצם על א' דברים ב' היא פ"ז, כנ"ל בנ"א כל' תורה ודברה
משני ית' בבורא כן לומר יתכן ולא שינוי שהיא ההתפעלות
נניח אם גם ב' פ"ז, לעיל כנז' בדבריהם האמורים טעמים
קשה עדיין שינוי, גורם ההתפעלות שאין ונאמר זו קושי'
דבר זולתו שיש באדם שבשלמא ההתפעלות יהי' מהיכן כי
בו אבל עליו יכעס או עליו וירחם ממנו יתפעל בערכו מה

בכעס או בשמחה יתפעל ממי ממנו חוץ דבר שאין ית'
נתבאר לא השניה זו קושי' והנה ממנו, הוא שהכל מאחר
שההתפעלות שנת"ל אע"פ כי מדברינו לכאורה ישובה
שלא עד הצמצום שאחר אלהית הארה בבחי' הם והמדות
ית' בו לומר יתכן שלא הראשונה הקושיא עלינו יקשה
משתנה הי' שמח ופעמים כועס פעמים הי' ואילו שינוי
נמשכו והכעס והשמחה שינוי אינו ית' בו שבאמת מפני
באורך, כנ"ל כו' שלו והאור הזיו מן רב צמצום בבחי' ממנו
שגם בהכרח הרי כלומר יתפעל למה קשה עדיין אבל
ובכל ממנו נמשכים הם הצמצום שאחר והכעס השמחה
להיות מתצמצם להיות הבבע"ג וזיוו אורו מצמצם הוא רגע

מא יתפעל ממי א"כ כעס או שמחה דברבבחי' לך שאין חר
נתבאר ג"כ זה דבר תשובת באמת ואמנם כו'. ממנו שחוץ
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והוא הצמצום, בענין הנז"ל בדברים היטב למשכיל ומובן
לא ואינו כלל התפעלות אין שבעצמותו אמרנו כבר כי
אלו, מדות כל על ומתרומם מתעלה הוא כי שמח ולא כועס
ורבו ז') ל"ה (איוב לו תתן מה צדקת אם נאמר זה ובערך
והעבירות המצות שאין ו') ל"ה (איוב לו תעשה מה פשעיך
וגם מהם בעצמו מתפעל ית' הוא להיות כלל מקום תופסים
ממעשה שמח שהוא ומה ההתפעלות, יתכן לא בערכו
רק עצמותו באמתת זה אין הרשעים על וכועס הצדיקים
ידן על להשפיע כדי צמצום, ע"י מאורו אלו מדות שמאציל
המסתעף וכפי השמחה מן המסתעף כפי ולרשעים לצדיקים
ענינים מב' נמלטת אינה השניה זו קושי' ומעתה הכעס. מן
להתפעל יכול איך כך, קושיתך ר"ל אם לפרשה שיש
בכעס זה ועל בשמחה לזה והרשעי' הצדיקים ממעשה
יתפעל וממי מקום תופסים הנבראים אין שבעצמותו מאחר
הנבראים אין עצמותו קמי' באמת הנה בצדך תשובתך כו'
השמש כזיו ממש במציאות ובטילים כלל מקום תופסים
בלק"א שהתבאר כמו כלל בפ"ע בשם עולה שאינו בשמש
מתפעל אינו בעצמותו שהוא באמת והנה (פ"ג), ח"ב
אבל כו' פשעיך ורבו צדקת אם בפי' וכנ"ל כלל ממעשיהם
כנ"ל הצמצום אחר ממנו מאיר שהוא אלהית ההארה לגבי
שההארה העצום הצמצום לגודל אלהית שהיא אעפ"י הנה
ולא מיני' לא הבבע"ג והזיו האור מערך אינה הזאת
י"ס בחי' היא זו והארה פ"ו, כמש"ל רשימו ונק' מקצתי'
לגבי (ר"ל המצומצם הדעת שע"פ יתכן כו' חג"ת חב"ד
ממש התפעלות יהי' ההוא מצומצם) נק' ב"ה מהו"ע
כי בכעס וע"ז בשמחה ע"ז והרשעים הצדיקים ממעשה
איזה תופסים הם ההתפעלות נמשך שממנו זה דעת בבחי'
או והכעס הקפידא עליהם שתנוח הם שכדאי עד מקום
חג"ת מדות ובחי' חב"ד בחי' כי מעשיהם, כפי השמחה
ממנה ונתעלם נתצמצם שכבר אלהית בהארה הם אלו
נראים הזה הצמצום ומסיבת באמת, הבבע"ג ית' מהו"ע
כי חשיבי' כלא הם שקמי' אעפ"י ודבר יש לאיזו הנבראים
הצמצום שלפני בידיעתו שהוא כמו דוקא קמי' זהו
מדע) בגדר אינו כי האוזן לשכך ידיעה שם (אומרינו
ההתפעלות יתכן הצמצום שלאחר זו הארה בבחי' משא"כ
איזה תופסים הנבראים כי כו' לחו"ג לכעס או לשמחה
והחיות האור להעלים ענינו שזה הצמצום, מחמת מקום
כמ"ש ודבר ליש ניכר המתהוה מהות להיות ב"ה מא"ס
פ"ד (תלים אלקים ה' ומגן שמש ע"פ (פ"ד) שם בלק"א
להוות לבי"ע שמאצי' בצמצום מדבר ששם אלא י"ב)
שיתהוו חלל להיות הראשון צמצום כן וכמו בע"ג נבראים
חל להיות שיוכל עד המעלים זה שצמצום זה מעין ג"כ י"ס
עוד תעמיק ואם הנ"ל. ע"ד מאתעדל"ת התפעלות בחי'
הבבע"ג עצמו ית' הוא מ"מ הרי ותאמר קושייתך, לחזק
להאיר אורו המצמצם הוא והתפעלות, שינוי' בעל ובלתי
הארה והרי ההתפעלות, ממנה שיהי' מצומצמת הארה ממנו

א"כ רגע, בכל נמשכת וממנו בו היא אדוקה זו מצומצמת
זה אין שבעצמותו מאחר ההתפעלות, להיות יכול איך
מכיר הוא עצמו המצמצם הוא והלא כלל, מקום תופס
איך א"כ הבבע"ג, ית' עצמותו וידוע גלוי שקמי' עצמותו
המצמצם הוא שהוא מצומצמת בהארה התפעלות יהי'
מעט נעמיק כאשר גלויה ג"כ בזה התשובה הנה עצמו,
אשר גשמי משל לפניך אציעה כל וטרם הנ"ל בדברים יותר
האב כמו והוא בצידו, ותשובתו יותר הקושי' יתבאר ממנו
כמו ענין באיזה להועילו שנתו, בן קטן בנו המדריך
פנים רצונו בעשותו לו ומראה לדבר או לילך שמלמדו
ובעוברו וכה"ג אגוזים לו ונותן משאלותיו וממלא שוחקות
ממנו, הללו משאלותיו ומונע זועפות פנים לו מראה רצונו
למיעוט הבן שאין וידוע גלוי עצמו האב בדעת ובאמת
מראה שזה אלא אליו התפעלות שם שיחול בערך השכלתו
איך לו ומראה הנ"ל בענין הבן שיתחזק כדי רק כן לו
כמוהו המצומצם שכל עפ"י ממנו להתפעל שראוי
ית' בעצמותו שבאמת למעלה יובן ועד"ז בזה, ושמתפעל
שם עליהם שיחול כלל מקום תופסים הנבראים אין
יהי' ואיך חשיבי' ממש ואפס וכאין דכלא התפעלות
ממנו שחוץ דבר לך אין וכאמרם שאינו דבר על התפעלו'
הגדול אורו שמעלים אך י"ד), כ"ט (דה"א הכל ממך כי
שממנו עד המצומצם דעת ענין שהוא בלבד רשימו ומגלה
תקשה וא"כ הנבראים, על התפעלות נמשך להיות יוכל
וההתפעלות המצומצם לדעת אין שבמשל כמו ותאמר
מתפעל האב אין שהרי כלל, מציאות לבנו מראה שהאב
בערך הבן שאין הרחבה דעתו גלוי שקמי' מפני באמת
מתפעל, כאילו להבן שנראה אלא ההתפעלות עליו שיחול
הנ"ל המדות שהם להספירות אין למעלה שכמ"כ ותאמר
כן שאינו הענין אמנם כן, אלינו שנראה אלא כלל מציאות
דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו לא כי מפני
שיהיה מציאות איזו להוות בשכלו האדם ידמה שכאשר
ויצא יפעל עד היה כלא והיה תפעיל לא מחשבתו הנה

ה כלי ע"י כאשרלפועל כי ית' מחשבותיו כן ואין מעשה
כח די הרי ולהאציל להוות ומחשבתו ברצונו עולה
כי ונמצא הלז, האצילות ולהפעל להוות ית' מחשבתו
צמצום בבחי' ולהאיר אורו לצמצם ית' דעתו שיערה כאשר
הנה כנ"ל המדות והתפעלות חב"ד בחי' מזה להיות עד
ובערך מציאות להם והי' הלז מציאות ונתהוו כן הי' באמת
אין שבמשל לנמשל דומה לבן מהאב הנ"ל המשל אין זה
להוות האדם שכל ביכולת אין כי כלל מציאות להצמצום
מחשבותינו מחשבותיו לא כי למעלה משא"כ מה דבר
שבא הוא הצמצום לאחר שבא אור בחי' ע"פ והנה כנ"ל,
לאנהגא אלי' וכמאמר בהעולמות ההשפעות כל ונמשך
ושוב דאתגליין ועלמין אתגליין דלא סתימין עלמין בהון
היא ההנהגה כי יתפעל מה מפני הנ"ל הקושי' יקשה לא
להיות ויתכן ראוי ושם הצמצום שאחר ההארה ע"י
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קנז    

והוא הצמצום, בענין הנז"ל בדברים היטב למשכיל ומובן
לא ואינו כלל התפעלות אין שבעצמותו אמרנו כבר כי
אלו, מדות כל על ומתרומם מתעלה הוא כי שמח ולא כועס
ורבו ז') ל"ה (איוב לו תתן מה צדקת אם נאמר זה ובערך
והעבירות המצות שאין ו') ל"ה (איוב לו תעשה מה פשעיך
וגם מהם בעצמו מתפעל ית' הוא להיות כלל מקום תופסים
ממעשה שמח שהוא ומה ההתפעלות, יתכן לא בערכו
רק עצמותו באמתת זה אין הרשעים על וכועס הצדיקים
ידן על להשפיע כדי צמצום, ע"י מאורו אלו מדות שמאציל
המסתעף וכפי השמחה מן המסתעף כפי ולרשעים לצדיקים
ענינים מב' נמלטת אינה השניה זו קושי' ומעתה הכעס. מן
להתפעל יכול איך כך, קושיתך ר"ל אם לפרשה שיש
בכעס זה ועל בשמחה לזה והרשעי' הצדיקים ממעשה
יתפעל וממי מקום תופסים הנבראים אין שבעצמותו מאחר
הנבראים אין עצמותו קמי' באמת הנה בצדך תשובתך כו'
השמש כזיו ממש במציאות ובטילים כלל מקום תופסים
בלק"א שהתבאר כמו כלל בפ"ע בשם עולה שאינו בשמש
מתפעל אינו בעצמותו שהוא באמת והנה (פ"ג), ח"ב
אבל כו' פשעיך ורבו צדקת אם בפי' וכנ"ל כלל ממעשיהם
כנ"ל הצמצום אחר ממנו מאיר שהוא אלהית ההארה לגבי
שההארה העצום הצמצום לגודל אלהית שהיא אעפ"י הנה
ולא מיני' לא הבבע"ג והזיו האור מערך אינה הזאת
י"ס בחי' היא זו והארה פ"ו, כמש"ל רשימו ונק' מקצתי'
לגבי (ר"ל המצומצם הדעת שע"פ יתכן כו' חג"ת חב"ד
ממש התפעלות יהי' ההוא מצומצם) נק' ב"ה מהו"ע
כי בכעס וע"ז בשמחה ע"ז והרשעים הצדיקים ממעשה
איזה תופסים הם ההתפעלות נמשך שממנו זה דעת בבחי'
או והכעס הקפידא עליהם שתנוח הם שכדאי עד מקום
חג"ת מדות ובחי' חב"ד בחי' כי מעשיהם, כפי השמחה
ממנה ונתעלם נתצמצם שכבר אלהית בהארה הם אלו
נראים הזה הצמצום ומסיבת באמת, הבבע"ג ית' מהו"ע
כי חשיבי' כלא הם שקמי' אעפ"י ודבר יש לאיזו הנבראים
הצמצום שלפני בידיעתו שהוא כמו דוקא קמי' זהו
מדע) בגדר אינו כי האוזן לשכך ידיעה שם (אומרינו
ההתפעלות יתכן הצמצום שלאחר זו הארה בבחי' משא"כ
איזה תופסים הנבראים כי כו' לחו"ג לכעס או לשמחה
והחיות האור להעלים ענינו שזה הצמצום, מחמת מקום
כמ"ש ודבר ליש ניכר המתהוה מהות להיות ב"ה מא"ס
פ"ד (תלים אלקים ה' ומגן שמש ע"פ (פ"ד) שם בלק"א
להוות לבי"ע שמאצי' בצמצום מדבר ששם אלא י"ב)
שיתהוו חלל להיות הראשון צמצום כן וכמו בע"ג נבראים
חל להיות שיוכל עד המעלים זה שצמצום זה מעין ג"כ י"ס
עוד תעמיק ואם הנ"ל. ע"ד מאתעדל"ת התפעלות בחי'
הבבע"ג עצמו ית' הוא מ"מ הרי ותאמר קושייתך, לחזק
להאיר אורו המצמצם הוא והתפעלות, שינוי' בעל ובלתי
הארה והרי ההתפעלות, ממנה שיהי' מצומצמת הארה ממנו

א"כ רגע, בכל נמשכת וממנו בו היא אדוקה זו מצומצמת
זה אין שבעצמותו מאחר ההתפעלות, להיות יכול איך
מכיר הוא עצמו המצמצם הוא והלא כלל, מקום תופס
איך א"כ הבבע"ג, ית' עצמותו וידוע גלוי שקמי' עצמותו
המצמצם הוא שהוא מצומצמת בהארה התפעלות יהי'
מעט נעמיק כאשר גלויה ג"כ בזה התשובה הנה עצמו,
אשר גשמי משל לפניך אציעה כל וטרם הנ"ל בדברים יותר
האב כמו והוא בצידו, ותשובתו יותר הקושי' יתבאר ממנו
כמו ענין באיזה להועילו שנתו, בן קטן בנו המדריך
פנים רצונו בעשותו לו ומראה לדבר או לילך שמלמדו
ובעוברו וכה"ג אגוזים לו ונותן משאלותיו וממלא שוחקות
ממנו, הללו משאלותיו ומונע זועפות פנים לו מראה רצונו
למיעוט הבן שאין וידוע גלוי עצמו האב בדעת ובאמת
מראה שזה אלא אליו התפעלות שם שיחול בערך השכלתו
איך לו ומראה הנ"ל בענין הבן שיתחזק כדי רק כן לו
כמוהו המצומצם שכל עפ"י ממנו להתפעל שראוי
ית' בעצמותו שבאמת למעלה יובן ועד"ז בזה, ושמתפעל
שם עליהם שיחול כלל מקום תופסים הנבראים אין
יהי' ואיך חשיבי' ממש ואפס וכאין דכלא התפעלות
ממנו שחוץ דבר לך אין וכאמרם שאינו דבר על התפעלו'
הגדול אורו שמעלים אך י"ד), כ"ט (דה"א הכל ממך כי
שממנו עד המצומצם דעת ענין שהוא בלבד רשימו ומגלה
תקשה וא"כ הנבראים, על התפעלות נמשך להיות יוכל
וההתפעלות המצומצם לדעת אין שבמשל כמו ותאמר
מתפעל האב אין שהרי כלל, מציאות לבנו מראה שהאב
בערך הבן שאין הרחבה דעתו גלוי שקמי' מפני באמת
מתפעל, כאילו להבן שנראה אלא ההתפעלות עליו שיחול
הנ"ל המדות שהם להספירות אין למעלה שכמ"כ ותאמר
כן שאינו הענין אמנם כן, אלינו שנראה אלא כלל מציאות
דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו לא כי מפני
שיהיה מציאות איזו להוות בשכלו האדם ידמה שכאשר
ויצא יפעל עד היה כלא והיה תפעיל לא מחשבתו הנה

ה כלי ע"י כאשרלפועל כי ית' מחשבותיו כן ואין מעשה
כח די הרי ולהאציל להוות ומחשבתו ברצונו עולה
כי ונמצא הלז, האצילות ולהפעל להוות ית' מחשבתו
צמצום בבחי' ולהאיר אורו לצמצם ית' דעתו שיערה כאשר
הנה כנ"ל המדות והתפעלות חב"ד בחי' מזה להיות עד
ובערך מציאות להם והי' הלז מציאות ונתהוו כן הי' באמת
אין שבמשל לנמשל דומה לבן מהאב הנ"ל המשל אין זה
להוות האדם שכל ביכולת אין כי כלל מציאות להצמצום
מחשבותינו מחשבותיו לא כי למעלה משא"כ מה דבר
שבא הוא הצמצום לאחר שבא אור בחי' ע"פ והנה כנ"ל,
לאנהגא אלי' וכמאמר בהעולמות ההשפעות כל ונמשך
ושוב דאתגליין ועלמין אתגליין דלא סתימין עלמין בהון
היא ההנהגה כי יתפעל מה מפני הנ"ל הקושי' יקשה לא
להיות ויתכן ראוי ושם הצמצום שאחר ההארה ע"י
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קנח   

יש שהצמצום שאמרנו ומה כנ"ל. מאתעדל"ת ההתפעלות
חשיב כלא קמי' דכולא המאמר לענין קשה לא מציאות לו
ח"ב בלק"א שנת' וכמו ממש ואפס כאין שהוא דמשמע
דזהו כלל מציאות להם שאין כלא בפי' הכוונה אין כי (פ"ו)
שנברא קודם הי' וזה הדמיון בכ"ף כלא ולא ממש לא
עוה"ז על קאי חשיבי' כלא קמי' כולא פי' דהא ועוד העולם
אבנים ומדבר חי צומח דומם שיש רואים אנו והרי הגשמי
היינו כלא פי' אלא ממש, לא הוא ואיך כו' ועפר ובתים
הכדור בגוף כשהוא השמש כזיו בפ"ע בשם עולה שאינו
כמו ליש להתראות כלל בפ"ע בשם עולה שאינו השמש
אלא השמש כדור שם שאין בעוה"ז לעינינו נראה שהוא
במציאות, בטל שהזיו מפני השמש כדור רק נראה לא שם
נמצא ודאי כי אינו שזה כלל שם נמצא שאינו הכוונה ואין
ענין הם שכמ"כ כלא, פי' וזהו שבטל אלא שאת ביתר שם
שקמי' אלא מציאות להם שיש בריאתם לאחר העולמות כל
והנה וד"ל: ממש לא ולא כנ"ל הזיו כביטול כלא הוא
והוא אותה שפירשנו האחד בפן השני' קושי' ישוב נתבאר
ויכול יכול כי יתפעל שממי ההתפעלות להיות יכול איך
כי והוא אחר בפן זו הקושי' לפרש מקום יש ועדיין הוא.
הי' אם הי' טוב והטוב להתפעל עצמו מצמצם יהי' למה
מצומצמת מהארה שלמעלה הגדול אורו ע"י העולם מנהיג
הקדמנו כבר כי כלל קושיא מזה אין באמת אך לכל, להטיב
העולמות כלל מתהוים היו לא הצמצום לא שאם פ"ו לעיל
התהוותם לצורך מוכרח שהצמצום וכמו בע"ג שהם כמו
מגיעים היו לא שאל"כ ועוד בו, ההנהגה לצורך כך
מאחר ומצות בתורה עסקם ע"י הגמול וקבלת להתכלית
הוא ב' דקע"ח קרח פ' בזהר וכמ"ש כלל עונש הי' שלא
ידעי הוו לא בעלמא אשתכח לא דינא אלמלא עתיקא דא

ולא באורייתא ישתדלון ולא עילאה מהימנותא נשא בני
חיים מלאך זה טוב ארז"ל ועד"ז אורייתא, פקודי יקיימון
להאריך ואין וכידוע ע"ש) פ"ט רבה (בראשית מ"ה זה מאד
משנת"ל עפ"י והנה רז"ל: בדברי וידועים הגלוים בדברים
שקרים מלא שכולו יברא אל אמר אמת המדרש היטב יובן
יבנה חסד עולם הה"ד חסדים מלא שכולו יברא אומר חסד
ממדותיו שהוא החסד וכי וצ"ל ע"ש), פ"ח רבה (בראשית
מדת ענין וכצ"ל האמת, מן היפוך יאמר ולא אמת אינו ית'
ח"ו, אמיתיים אינן כולהו וכי ענינה מה מדה"ר שבי"ג אמת
יאמר לא אמת מלת שפי' בספרים האריכו כבר כי הענין אך
מפני י') י' (ירמי' אמת אלקים וה' כמ"ש לבד ית' עליו אלא
הוה והיה מעצמותו שמציאותו המציאות מחוייב ית' שהוא
עצמן מצד מציאות להם שאין הנמצאים בכל משא"כ ויהי'
שמאיר החיות ע"י דהיינו ית' בו תלוי מציאותם אלא
הנראה מהותם אין א"כ קיימים הם מזה בהם ומשפיע
ולפי אותו, המהוה החיות הוא והעיקר כלל אמיתי אלינו
לפני ית' קמי' שהוא כמו הוא אמת בחי' הנה מש"ל
שכולו יברא אל אמר ולכן חשיבי' כלא דכולא הצמצום
שקר שזה ובאמת ודבר ליש נראה שהעולם שקרים מלא
שיתכן הוא שאז הצמצום אחר היא החסד מדת אך כנ"ל
האתעדל"ת כי חסדים מלא שכולו אמר כנ"ל ההתפעלות
שהוא מדות שבי"ג אמת ענין הוא וכן כו' מקום איזה תופס
משערות פנוי מקום שהוא לחיים שבשני תפוחי' תרין בחי'
שז"ס הצמצומים מן שלמעלה הא"ס גילוי בחי' והוא
שערות מבחי' הם הנשארים מדות י"ב משא"כ השערות
שנת' וכמו כו' ורחום חסד להיות הצמצומים בחי' שהוא
כו' משה ויכתוב כו' בנ"י מסעי אלה ע"פ באורך במ"א

יעו"ש: ב') א' ל"ג (במדבר
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סוף הנק' המל' בחי' עלתה לא עדיין בזה"ג עכשיו
השפע מקבלת אלא כנ"ל בתחילתן נעוץ להיות
ל' מגיד פי' אחרית מראשית מגיד וזהו בלבד, חכ' מבחי'
הראשית שבחי' והיינו כו' ונפיק דנגיד נהר כמו המשכה
דאצי' המל' בחי' עד להאיר ונמשך בא אשר הוא דחכ'
בחי' שהוא החכ' מן למעלה ולא כו', סודכ"ד אחרית הנק'
למטה רואי' אנו לזה והמופת החכ', תמצא שממנו האין
כח בה שיש שהגם הגשמיות התחתונה הלזו בארץ
עצמה מצד צמחה תוציא לא מ"מ כנ"ל להצמיח המחדש
דוקא אז הארץ את והרוה השמי' מן מטר עלי' כשיבא רק
עולה התהום מי וגם כנ"ל, ליש מאין והצמיחה והולידה

טפיים שאין מלמעלה יורד טפה אין וכמארז"ל ומשקה
הקבלה בס' הנק' הוא השמי' מטר ובחי' כנגדן, עולים
ואע"פ כו', להצמיח הגורמי' שהמה מ"ד המשכת בשם
דוקא שבארץ דוקא הארץ מכח היא בעצם שהצמיחה
להצמיח בכוחה יש לא עכ"ז להצמיח, הצומח כח מלובש
וכל וכמ"ש דוקא, המ"ד המשכת בחי' תקבל כאשר כ"א
ונקבה זכר בזיווג זו וכדוגמא כו', המטיר לא כי כו' שיח
לו בדומה להוליד הכח הוא דוקא שבהנקבה הגם הנה
המשכת בחי' תקבל כאשר כ"א מעצמה, תוליד לא מ"מ

כו'. דוקא המ"ד
מ"ן ההעלאת אם עתה גם יתרון יש בזה מ"מ
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ע"ד שזהו מה מלבד הנה המ"ד, המשכת לעורר ממנה נמשך
אמת דהן הכיור, את וישם בד"ה שנת' אתעדל"ע אתעדל"ת
ג"כ היא אתעדל"ת בלי מלמעלה הבאה שהאתעדל"ע
זהו אמנם הוא, חסד חפץ כי מבחי' והיינו מאד גבוה מבחי'
מזה נמשך אם אפי' פי' נקבה, יולדת תחלה מזריע איש ע"ד
בחי' נקבה רק הוא שיולדת מה מ"מ בנש"י הולדה בחי'
ע"י נמשך האתעדל"ע אם אבל לבד, האהבה קטנות
פי' זכר, וילדה אזי תזריע כי אשה ע"ד שהוא אתעדל"ת

הבאה ההמשכה אז אתעדל"ע אתעדל"ת בדרך שכשנמשך
יאר בחי' להיות ונמשך יותר פנימיות בבחי' היא מלמעלה
הוא זכר יולדת אזי כו' הלב פנימיות בבחי' אליך פניו ה'
הנ"ל כל מלבד הנה גבול. בלי בחי' מאדך דבכל אה"ר בחי'
מלמטלמ"ע ממנה בא ההתעוררות אם ונוקבא דכר בזיווג
דוקא בה לכן אשר התחילה, נעיצת כוונת כח יש בה הנה
האין כח בחי' והוא דוקא לו בדומה להוליד הכח נמצא

היש. מציאות להוות בה הנמצא
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דוקאÔÙÂ‡‰Âיג. שפלות בבחינת בעבודה הוא הב'
כאשר והיינו ריחוקו על מרירות ובבחינת
ומעשה דיבור מחשבה פרטי בכל דחושבנא ממארי הוא
כי ח"ו איסור במעשה לא גם ואף המה לה' לא אשר שלו
רע כן גם שהם שמים לשם שאינם המותרים בדברים אם
אינו והמצוות התורה בקיום הטוב בעשיית גם וכן כו'.
פרטית כוונה בה יש מצוה דכל וכידוע למהוי. כדבעי
ולבו שמוחו והמוח הלב לשעבד הם תפילין וכמו בעבודה
בבחינת שיהיה הם שבלולב מינים וד' כו'. לבדו להוי' יהיו
ועוד כו'. גאוה רגל תבואני אל תיבות ראשי ואתרג אחדות
עול קבלת בבחינת שיהיה המצות בכל כללית כוונה יש זאת
מ"א פרק בינונים של בספר שכתוב וכמו כו'. שמים מלכות
ועושה כזה באופן המצות עשיית אין ואם הנ"ל. הכוונות ב'
שלא זה הרי מלומדה אנשים מצות ובדרך בקרירות רק
האין ורוממות בגדולת כשמתבונן ובפרט כו'. למהוי כדבעי
העבודה גם ורוממותו גדולתו עוצם אמיתת שלפי סוף
וכמו כו'. יחשב לחטא ואדרבה ממש כלא היא האמיתית
שלא אותו כשעובדים הרי ונורא גדול מלך משל דרך על
צריכה עבודה כל כי לפניו שפלות זה הרי גדולתו ערך לפי
לפני והשירות העבודה דומה ואינו הנעבד ערך לפי להיות
כמו מלך לפני וכשיעבוד גדול. מלך לפני כמו פשוט אדם
כמורד והוא יחשב לחטא זה הרי פשוט אדם לפני העבודה
למעלה יובן כזאת ובדוגמא כו'. כבודו שמשפיל במלכות

חקר אין אשר סוף האין ורוממות גדולת עוצם שלפי
אינו גדולים היותר הצדיקים עבודת גם הרי כלל לגדולתו
אומר ואחד אחד שכל מה וזהו כו'. כלל גדולתו עוצם בערך
כמו גמור צדיק גם כו' אשמנו תשובה ימי בעשרת הוידוים
ימי בעשרת וידוים לומר צריך היה השלום עליו רבינו משה

אמ שלפי מפני והיינו גםתשובה ורוממותו גדולתו יתות
רבותינו שאמרו וזהו כו'. יחשב לחטא האמיתית העבודה
לעמוד יכול מי כי ראה אמת מדת ארצה ויקוד פסוק על ז"ל
מה (ועיין אחר במקום שכתוב וכמו כו'. אמתתו לפני
כמדומה עצרת, השמיני ביום המתחיל בדיבור מזה שכתוב
פסוק על רבה במדרש ז"ל רבותינו אמרו הנה אך רנ"א).
כי כחן. לפי אלא מבקש אינו מבקש כשהוא כשב. או שור
כלל כזו עבודה להיות אפשר אי באמת גדולתו אמיתית לפי
ומכל כו'. שלו באמת העבודה שתהיה רק מבקש ואינו
בנפשו בזה יתמרמר בזה כשיתבונן העתים מן לעת מקום
ומצות התורה בקיום שהעבודה כשמתבונן שכן וכל כו'.
כשמתערבים שכן וכל כנ"ל. כו' כן גם שלו אמת כפי אינו
בדיבור ענינים כשמוצא ובפרט כו' בעבודתו זרות מחשבות
מאלקות מאד מתרחק זה ידי שעל לה' לא אשר ומעשה
ובוכה מאד בנפשו מתמרמר זה ומכל כו'. הריחוק בתכלית

כו'. ריחוקו עוצם על נפשו במר
Âובאופן בריחוקו מהתבוננות בשפלות עבודה

הנעבד. בערך ובפרט עבודתו,
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קנט    

ע"ד שזהו מה מלבד הנה המ"ד, המשכת לעורר ממנה נמשך
אמת דהן הכיור, את וישם בד"ה שנת' אתעדל"ע אתעדל"ת
ג"כ היא אתעדל"ת בלי מלמעלה הבאה שהאתעדל"ע
זהו אמנם הוא, חסד חפץ כי מבחי' והיינו מאד גבוה מבחי'
מזה נמשך אם אפי' פי' נקבה, יולדת תחלה מזריע איש ע"ד
בחי' נקבה רק הוא שיולדת מה מ"מ בנש"י הולדה בחי'
ע"י נמשך האתעדל"ע אם אבל לבד, האהבה קטנות
פי' זכר, וילדה אזי תזריע כי אשה ע"ד שהוא אתעדל"ת

הבאה ההמשכה אז אתעדל"ע אתעדל"ת בדרך שכשנמשך
יאר בחי' להיות ונמשך יותר פנימיות בבחי' היא מלמעלה
הוא זכר יולדת אזי כו' הלב פנימיות בבחי' אליך פניו ה'
הנ"ל כל מלבד הנה גבול. בלי בחי' מאדך דבכל אה"ר בחי'
מלמטלמ"ע ממנה בא ההתעוררות אם ונוקבא דכר בזיווג
דוקא בה לכן אשר התחילה, נעיצת כוונת כח יש בה הנה
האין כח בחי' והוא דוקא לו בדומה להוליד הכח נמצא

היש. מציאות להוות בה הנמצא
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דוקאÔÙÂ‡‰Âיג. שפלות בבחינת בעבודה הוא הב'
כאשר והיינו ריחוקו על מרירות ובבחינת
ומעשה דיבור מחשבה פרטי בכל דחושבנא ממארי הוא
כי ח"ו איסור במעשה לא גם ואף המה לה' לא אשר שלו
רע כן גם שהם שמים לשם שאינם המותרים בדברים אם
אינו והמצוות התורה בקיום הטוב בעשיית גם וכן כו'.
פרטית כוונה בה יש מצוה דכל וכידוע למהוי. כדבעי
ולבו שמוחו והמוח הלב לשעבד הם תפילין וכמו בעבודה
בבחינת שיהיה הם שבלולב מינים וד' כו'. לבדו להוי' יהיו
ועוד כו'. גאוה רגל תבואני אל תיבות ראשי ואתרג אחדות
עול קבלת בבחינת שיהיה המצות בכל כללית כוונה יש זאת
מ"א פרק בינונים של בספר שכתוב וכמו כו'. שמים מלכות
ועושה כזה באופן המצות עשיית אין ואם הנ"ל. הכוונות ב'
שלא זה הרי מלומדה אנשים מצות ובדרך בקרירות רק
האין ורוממות בגדולת כשמתבונן ובפרט כו'. למהוי כדבעי
העבודה גם ורוממותו גדולתו עוצם אמיתת שלפי סוף
וכמו כו'. יחשב לחטא ואדרבה ממש כלא היא האמיתית
שלא אותו כשעובדים הרי ונורא גדול מלך משל דרך על
צריכה עבודה כל כי לפניו שפלות זה הרי גדולתו ערך לפי
לפני והשירות העבודה דומה ואינו הנעבד ערך לפי להיות
כמו מלך לפני וכשיעבוד גדול. מלך לפני כמו פשוט אדם
כמורד והוא יחשב לחטא זה הרי פשוט אדם לפני העבודה
למעלה יובן כזאת ובדוגמא כו'. כבודו שמשפיל במלכות

חקר אין אשר סוף האין ורוממות גדולת עוצם שלפי
אינו גדולים היותר הצדיקים עבודת גם הרי כלל לגדולתו
אומר ואחד אחד שכל מה וזהו כו'. כלל גדולתו עוצם בערך
כמו גמור צדיק גם כו' אשמנו תשובה ימי בעשרת הוידוים
ימי בעשרת וידוים לומר צריך היה השלום עליו רבינו משה

אמ שלפי מפני והיינו גםתשובה ורוממותו גדולתו יתות
רבותינו שאמרו וזהו כו'. יחשב לחטא האמיתית העבודה
לעמוד יכול מי כי ראה אמת מדת ארצה ויקוד פסוק על ז"ל
מה (ועיין אחר במקום שכתוב וכמו כו'. אמתתו לפני
כמדומה עצרת, השמיני ביום המתחיל בדיבור מזה שכתוב
פסוק על רבה במדרש ז"ל רבותינו אמרו הנה אך רנ"א).
כי כחן. לפי אלא מבקש אינו מבקש כשהוא כשב. או שור
כלל כזו עבודה להיות אפשר אי באמת גדולתו אמיתית לפי
ומכל כו'. שלו באמת העבודה שתהיה רק מבקש ואינו
בנפשו בזה יתמרמר בזה כשיתבונן העתים מן לעת מקום
ומצות התורה בקיום שהעבודה כשמתבונן שכן וכל כו'.
כשמתערבים שכן וכל כנ"ל. כו' כן גם שלו אמת כפי אינו
בדיבור ענינים כשמוצא ובפרט כו' בעבודתו זרות מחשבות
מאלקות מאד מתרחק זה ידי שעל לה' לא אשר ומעשה
ובוכה מאד בנפשו מתמרמר זה ומכל כו'. הריחוק בתכלית

כו'. ריחוקו עוצם על נפשו במר
Âובאופן בריחוקו מהתבוננות בשפלות עבודה

הנעבד. בערך ובפרט עבודתו,
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בי חילוק אחרת. למהות ממהות מעבר אלא השכל, התשות זו אי מהשכל, הנולדות המדות
נימיי וכחות ימקי כחות ,עלמיכלוסובב עלמיכלדממלא התבוננות

נֹולדֹותp‰Â‰ג) ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות היֹות ּדעם רֹואים אנּו ¿ƒ≈ְֱִִִֵֶֶַַָָ
ההּוא ּבהּדבר ּבׂשכלֹו ׁשהׂשּכיל ּדלּולי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמהּׂשכל,

מיּבעי לא הּנה עצמֹו, מּצד טֹוב לידיגׁשהּוא ּבא היה ׁשּלא ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
לידי ּגם ּבא היה ׁשּלא אּלא ההּוא, הּדבר אל ּכלל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּתׁשּוקה
לא מתהּוה הּדבר טֹובת והבנת הׂשּכלת ידי על ורק ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאהבה,
הרי זה עם אבל ּגמּורה, ּבמּדה ּתׁשּוקה ּגם אם ּכי אהבה ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָרק
ׁשּמׂשּכיל ׁשהּׂשכל ּדהינּו לבד, הּׂשכל התּפּׁשטּות זה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַאין
האהבה ׁשּנעׂשה עד ּומתּפּׁשט נמׁש הּדבר טּוב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּומּׂשיג
ּומרּגיׁשים רֹואים אנּו ׁשהרי ּגמּורה, ּבמּדה ּבלבבֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָוהּתׁשּוקה
אל הּמּדה מקֹור ׁשהיא ההּׂשגה מן ההבנה ּדכׁשּבאה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבחּוׁש
ּבענינים והּנה אחר. למהּות מּמהּות ּכבא זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמּדה,
מחּמדּתם האדם ולב ּבהם מׁשּקע האנֹוׁשי ׁשּׂשכל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּגׁשמּיים
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהטּביע הּטבע מּצד אחריהם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָונמׁש
ׁשל ואמּתתֹו ּבריֹו על לעמד ּכ ּכל אפׁשר אי ּבׂשר, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבלב
והּתׁשּוקה האהבה ענין ּכל אׁשר היֹות ּדעם זה, ְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָענין
התּפּׁשטּות זה אין הרי זה ועם הּׂשכל, מן ּבא ּבּלב ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּנעׂשה
יֹותר זה יּובן הּנה למהּות, מּמהּות הּבא ּכדבר אם ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשכל
אלקי ענין והּׂשגת הבנת ּפי על הּבאה לאלקּות ְְְֱֱֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבהאהבה
ּכל ממּלא ּדאיהּו הענין לֹומד ּכאׁשר והּוא ׁשּבּלב, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעבֹודה

חׁשיב ּכלא קּמיּה וכּלא עלמין ּכל סֹובב ואיהּו ואנידעלמין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
ּדהּוא ּבהּׂשגה הּבאה ההׂשּכלה ׁשּזהּו ׁשניתי, לא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהוי'
את נפׁשי "ּברכי ׁשּכתּוב ּכמֹו עלמין ּכל ממּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיתּבר
הּגּוף, את ממּלא הּנׁשמה "מה ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָהוי'",
האֹור ׁשהּוא העֹולם", את ממּלא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֶֶַַָָָָָָּכ
והּמׁשל מדרגתֹו, לפי ועֹולם עֹולם ּבכל הּנמׁש אלקי ְְְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָָָָֹוחּיּות
הּגּוף, ּבאברי הּמתלּבׁשים הּנפׁש ּדכחֹות וחּיּות מאֹור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבזה
החּיּוב, ּבידיעת מּוחׁשית ּבידיעה ּבא זה ּדבר ֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָוהבנת
ּכל סֹובב ּדאיהּו יֹותר עליֹונה להּׂשגה ּבא זֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּומידיעה

ּדלבד והינּו אתרעלמין, לית אׁשר עלמין ּכל הממּלא אֹור ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מּניּה ואיןהּפנּוי עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּגם יׁשנֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אינֹו רּוחני ּדבענין מּלמעלה, ּומּקיף סֹובב ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּפרּוׁש
ּבזה והּמׁשל ּבהעלם, ׁשהּוא אּלא הּמקֹום, ענין ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּי
ועם ׁשּבּנפׁש, מּקיפים ּכחֹות ׁשהם וענג ּדרצֹון ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמּכחֹות
האברים ּבכל נמצאים הם הרי מּקיפים ּכחֹות ְְֱֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹהיֹותם
עליֹון הּיֹותר מהּכח ּפנימּיים, הּכחֹות ּכל עם ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹּומתאחדים
ּכח ׁשהּוא ּתחּתֹון הּיֹותר הּכח עד החכמה ּכח ְְֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹׁשהּוא
ׁשּבכח עליֹונה הּיֹותר ׁשּבהּמדרגה ּדכׁשם והינּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּתנּועה,
הרצֹון התלּבׁשּות ּבֹו יׁש הרי ׁשּבחכמה ראּיה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּפנימי
אחרֹונה הּיֹותר ּבהּמדרגה ּגם הּוא ּכן הּנה ׁשּבּנפׁש, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהענג
התלּבׁשּות ּבּה ׁשּיׁש הּזריקה ּכח ׁשהּוא נמּו הּיֹותר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּבּכח
ההתלּבׁשּות להיֹות יכֹול אחת ּדבעת זאת וגם והענג. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהרצֹון
ּכמֹו ּפנימּיים ּדבכחֹות ּכאחד, ענינים ּבׁשני וענג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָֹֹּדרצֹון
תׁשּייליּה לא מּסכּתא ּבהאי רּבי קאי ּכי הרי הּׂשכל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבענין

אחריתי איוּבמּסכּתא ּבאהבה ּכׁשהּוא הּמּדֹות ּבענין וכן , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
מּקיפים ּבכחֹות ּכן ּׁשאין מה ּביראה, להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאפׁשר
הֹוראה ּדזהּו ּכאחד, מחּלקים ּכחֹות ּבׁשני להיֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻׁשּיכֹולים
ענין ואינּה התלּבׁשּות אּלא אינּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשההתלּבׁשּות
ּבהתקּׁשרּות אינם מּקיפים ּדכחֹות היֹות ועם ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַָֹההתקּׁשרּות,
ׁשּבכחֹות הּתקף הרי זה עם ּפנימּיים, הּכחֹות ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבהאברים
ּכזה ּתקף ּׁשאין מה הּתקף, ּבתכלית הם וענג ּדרצֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּקיפים

מקצתיּה ולא מּניּה ּביןזלא ההפרׁש רק ּפנימּיים. ּבכחֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹֹ
וענג והכרח, ּבגזרה ּבתנּועה ּבא ּדרצֹון הּוא, והענג ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹהרצֹון
ּבתכלית הם ּכאחד ׁשניהם אבל ּדהמׁשכה, ּבתנּועה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבא
ּבהעלם, עצמם הם הּנה הּתקף ּבתכלית היֹותם ועם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּתקף.

הּמ ּככל אׁשר ּפנימּיים, הּכחֹות הם ּבגּלּוי ּׁשּבא הּזהּומה ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הממּלא ּבאֹור ּכי ּומּׂשיג עלמין ּכל הּסֹובב אֹור ּבענין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָמבין
מהּנברא, הּבֹורא והסּתר העלם ּבדר ׁשהּוא הגם עלמין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכל
והחּיּות האֹור לגּבי מקֹום ּתֹופסים הּנבראים הּנה זאת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבכל
ּכל הּסֹובב ּבאֹור ּכן ּׁשאין מה אֹותם, ּומחּיה המהּוה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאלקי
ּכלל. ׁשניתי לא הוי' ואני חׁשיב ּכלא קּמיּה ּכּלא הּנה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹעלמין
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אחרת.5) נוסחא קע עמוד שלום תורת – השיחות ספר מעשיות).6)ראה (ספר החסיד יהודה ר' על אמרו זה כעין
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משה גדליה לו סיפר אותו הצדק בגר הסיפור מן מאד התרשם לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר'
בשפות חוברות לפרסם יש כי דעתו את חיזקה זו עובדה מרומא. במכתב הצעיר, המלומד גורדון,

היהדות. צדקת את ללאֿיהודים להוכיח כדי וכן יהודים, בין האמונה את לבסס כדי שונות

שהוצעה משה, גדליה את העמיד בראשה יהדות. בהסברת שתעסוק מיוחדת אגודה יסד כך לשם
היהדות צרכי את לשרת שיוכל כדי אותה שדחה אלא בפריז, סורבון באוניברסיטת פרופסור משרת לו

ישראל. וכלל

הצלחת את להבטיח שרצה משום רק לא זו, בעבודתו משה לגדליה לסייע מחובתו ראה משה ר'
בעמדו בתשובה אותו שהחזיר הוא שהוא הצעיר כלפי האישית האחריות תחושת משום גם אלא הענין,

ליצלן. רחמנא השמד, סף על

להסברת האגודה לפעילות הקרקע את הכין שם בלונדון, ממושך זמן משה ר' נשאר כך משום
הוכרה האגודה של חשיבותה בלונדון. זה לצורך שהשתקע גורדון, פרופסור הועמד שבראשה היהדות,

ארצות. של בשורה היהדות מנהיגי עלֿידי מיד

הכומר שהיה מי הגר, מאברהם מכתב קבלת גורדון ולפרופסור משה לר' היתה עצומה הפתעה
היהדות אמונת בהפצת במרץ עוסק הוא כי והודיע האגודה הקמת על בירך שבו דיֿליצאטה, כריסטיאן
הנכבד המקום את תולדותיו, את בפומבי מספר הוא הלקויה. ובריאותו המופלג גילו למרות יכלתו, כפי
שאת העובדה ואת היהדות, בצדקת להכרה שהגיע עד היהודים עם ובויכוחיה הנוצרית בכנסיה שתפס

עצמו. האפיפיור באזני להשמיע העיז זו הכרתו

שהוא אלא היהדות, אמונת והפצת לביסוס האגודה לפעילות לגמרי מתמסר היה משה שר' יתכן
התגברו, היהודים על הקתולים מצד הרדיפות בפוזנא. ממשפחתו מדאיגים מכתבים לקבל החל

ותגברנה. תלכנה שהרדיפות הרגשה מתוך מפוזנא, לברוח החלו והיהודים

פי שהגדיל דבר להם, אמר שלבם כפי פוזנא, ביהודי ממש של פוגרום בוצע אף אחד בהיר ביום
מפוזנא. הבריחה מימדי את כמה

ר' כן. לפני רב זמן קיומי בסיס לעצמו משה ר' הכין שם לפראג, עקרה משה ר' של משפחתו
וחתניו בניו כאשר כתמיד, מסועף מסחר לנהל ושב משפחתו, אל להצטרף לפראג הוא גם נסע משה

למלמדות. והתמסר במסחר לעסוק רצה לא הגאוני, זלמן שניאור ר' הצעיר, בנו רק בידו. מסייעים
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משה גדליה לו סיפר אותו הצדק בגר הסיפור מן מאד התרשם לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר'
בשפות חוברות לפרסם יש כי דעתו את חיזקה זו עובדה מרומא. במכתב הצעיר, המלומד גורדון,

היהדות. צדקת את ללאֿיהודים להוכיח כדי וכן יהודים, בין האמונה את לבסס כדי שונות

שהוצעה משה, גדליה את העמיד בראשה יהדות. בהסברת שתעסוק מיוחדת אגודה יסד כך לשם
היהדות צרכי את לשרת שיוכל כדי אותה שדחה אלא בפריז, סורבון באוניברסיטת פרופסור משרת לו

ישראל. וכלל

הצלחת את להבטיח שרצה משום רק לא זו, בעבודתו משה לגדליה לסייע מחובתו ראה משה ר'
בעמדו בתשובה אותו שהחזיר הוא שהוא הצעיר כלפי האישית האחריות תחושת משום גם אלא הענין,

ליצלן. רחמנא השמד, סף על

להסברת האגודה לפעילות הקרקע את הכין שם בלונדון, ממושך זמן משה ר' נשאר כך משום
הוכרה האגודה של חשיבותה בלונדון. זה לצורך שהשתקע גורדון, פרופסור הועמד שבראשה היהדות,

ארצות. של בשורה היהדות מנהיגי עלֿידי מיד

הכומר שהיה מי הגר, מאברהם מכתב קבלת גורדון ולפרופסור משה לר' היתה עצומה הפתעה
היהדות אמונת בהפצת במרץ עוסק הוא כי והודיע האגודה הקמת על בירך שבו דיֿליצאטה, כריסטיאן
הנכבד המקום את תולדותיו, את בפומבי מספר הוא הלקויה. ובריאותו המופלג גילו למרות יכלתו, כפי
שאת העובדה ואת היהדות, בצדקת להכרה שהגיע עד היהודים עם ובויכוחיה הנוצרית בכנסיה שתפס

עצמו. האפיפיור באזני להשמיע העיז זו הכרתו

שהוא אלא היהדות, אמונת והפצת לביסוס האגודה לפעילות לגמרי מתמסר היה משה שר' יתכן
התגברו, היהודים על הקתולים מצד הרדיפות בפוזנא. ממשפחתו מדאיגים מכתבים לקבל החל

ותגברנה. תלכנה שהרדיפות הרגשה מתוך מפוזנא, לברוח החלו והיהודים

פי שהגדיל דבר להם, אמר שלבם כפי פוזנא, ביהודי ממש של פוגרום בוצע אף אחד בהיר ביום
מפוזנא. הבריחה מימדי את כמה

ר' כן. לפני רב זמן קיומי בסיס לעצמו משה ר' הכין שם לפראג, עקרה משה ר' של משפחתו
וחתניו בניו כאשר כתמיד, מסועף מסחר לנהל ושב משפחתו, אל להצטרף לפראג הוא גם נסע משה

למלמדות. והתמסר במסחר לעסוק רצה לא הגאוני, זלמן שניאור ר' הצעיר, בנו רק בידו. מסייעים
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הוא העניפה. למשפחתו מקלט לשמש אידיאלי מקום מהווה אינה פראג גם כי חש משה ר' ברם,
ארוכות נסיעות לאחר משפחתו, עם ישתקע שבו מתאים מקום אחר שם לתור לפולין לנסוע החליט

משפחתו. את אליה להעביר המתאימה העיר היא מינסק כי למסקנה הגיע ממושכות ובדיקות

התורני צביונה בגלל בעיניו חן מצאה זו עיר משכנו. למקום קראקא העיר את לעשות חשב כן לפני
יחד להתחזק במגמה ידם, משלח לפי באגודות, מאורגנים היו העיר יהודי המיוחדים. וסדריה המובהק
יערות, סוחרי צמר, סוחרי פרוות, סוחרי של אגודות היו כך כראוי. המצוות ושמירת התורה בלימוד
שתפקידו פרנס, עמד אגודה כל בראש המקצוע. לפי השונות המלאכות בעלי של וכן תבואה, סוחרי

ובמצוות. בתורה חבריה מצב על לפקח היה

הוא אם ובין עשיר הוא אם בין העיר, מיהודי אחד כל כי העובדה משה ר' על עשתה רב רושם
שנים. משלוש פחות לא שולחנו על מזונות שאכל תורה, בן חתן לבתו להשיג מאמץ כל עשה עני,
והעיר חותניהם, שולחן ליד שבתם שנות כל בתורה ועסקו שישבו תורה בני אברכים העיר מלאה כך

מובהק. תורה למקום היתה

בקראקא, מושבו מלקבוע נמנע דבר של שבסופו אלא העיר, מן כללית איפוא, התפעל, משה ר'
התנגד משה שר' כיוון הקבלה. תורת בלימוד גם עוסקים ולמדניה העיר שיהודי לו שהתברר כיוון
בקבלה. בה עסקו לא אך תורה, של עיר היא גם שהיתה מינסק, בעיר להתיישב העדיף הקבלה ללימוד

לוויטבסק, שעבר זלמן שניאור ר' לבנו פרט למינסק, אתו עקרו ומשפחותיהם וחתניו בניו כל
לשתים. משה ר' משפחת התחלקה כך לשם. עברו תלמידיו הורי של שרובם משום

להבדיל, וכן, תורה, ללימוד הקדיש הפנוי זמנו את צבור. בעניני לעסוק משה ר' חדל במינסק
נוספות. שפות לרכישת ובמיוחד במדעים, להשתלמות

לא אך מופלגים, תורה בני של עיר היתה זו עיר מינסק. בעיר הכלל מן ליוצא משה ר' היה כך
בגלל רק לא משה ר' את איפוא, העריצו, ולמדניה מינסק תושבי במדע. גדול גם שהיה איש בה היה
המדעית השכלתו בגלל גם אלא מפראג, ממהר"ל מוצאו בגין המשפחתי, יחוסו ובגלל בתורה גדלותו

הרחבה.

משה ר' מצא לא זאת דברעם חכמה. בעניני גם דברים עמו להחליף שיוכל כלבבו איש במינסק
עיר ויהדות, תורה של בעיר שחי למרות וניכור בדידות חש הוא סיפוק, וחוסר צער תחלה לו הסב זה

כמינסק. בישראל, ואם

היו הנסיעות ואנגליה. צרפת איטליה, כגון לארצות לחו"ל, בנסיעות משה ר' מרבה היה לפיכך,
לפגוש הצורך הנסיעות את לערוך אותו המריץ מכך יותר אך שלו, המסחר בצרכי כללי באופן קשורות
ספרים לרכוש התכופות הנסיעות לו איפשרו לכך נוסף מדע. בעניני אתם לשוחח כדי מלומדים יהודים

רב. סיפוק ומצא הרבה התעניין שבהם והחכמה, התורה מקצועות בכל יד, וכתבי

העתיק בינתיים אשר גורדון, משה גדליה פרופסור עם להיפגש כדי גם ניצל לחו"ל נסיעותיו את
קיימו הביקורים שבין בזמן גם מאד. והתפרסם נודע ושמו לפריז, אגודתו ופעילות מגוריו מקום את

מאד. חזק היה ביניהם והקשר תכופה, התכתבות ביניהם

במצוות". לפניו "התנאה המאמר יסוד על תורני, ערך בו שראה הנוי, את מאד העריך משה ר'
אלא נאה להיות צריך הנכתב התוכן רק לא כי באמרו ערך, בעל לדבר אצלו נחשב נאה כתב אפילו
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שמסחרו העובדה היוותה הנוי את להערכתו נוסף גורם הרבה. אצלו שוה היה נאה כתבֿיד הכתב. גם
בטבעו. אומן גם היה משה ר' ועתיקות. אמנות דברי נוי, בחפצי היה

היה וידיעותיו למדנותו על שנוסף העובדה לחכמים. ועד לבית טבעי באופן שימש במינסק ביתו
קיבל משה ר' ומרחוק. מקרוב אצלו המבקרים שירבו לכך כמובן, גרמה, גדול צדקה ובעל עשיר גם

יפות. פנים בסבר כולם את

והנזקקים. העניים את ועודד קירב במיוחד

ישיבה בחורי של צרכיהם לסיפוק התמסרה במיוחד לעצמה. צדקה בעלת היתה משה ר' של רעייתו
גדול מספרם היה וחגים בשבתות ישיבה, בחורי עשרים עד עשר חמשה יום מדי אכלו בביתה עניים.

זה. לצורך מיוחדים אנשים העסיקו ורעייתו משה ר' יותר.

לחו"ל. בנסיעותיו השלים שם לו שחסר מה שכן בשלוה, במינסק חי משה ר'

חייו את לחיות הסתגל הזמן במשך לחו"ל, נסיעות לערוך חדל שנה וחמש שבעים לגיל בהגיעו
במינסק.

החשאיים תלמידיו בעיר, הנסתרים החסידים החלו הזמן שבמשך העובדה צער לו גרמה זאת עם
א בלתי בעין עליו להסתכל בעלֿשםֿטוב, ישראל רבי ממנו.של ולהתרחק והדת

בשלום חי "מתנגדים", שהיו ולמדניה, תושביה רוב ועם "מתנגדית", עיר בעצם היתה מינסק
הכל. על חיבבוהו הטובים ומעשיו למדנותו ובידידות.

אברהם ור' המלמד ניסן משה ר' עמדו שבראשם הנסתרים, החסידים גם אתו התחברו בתחלה
חשאיות שליחויות לביצוע במינסק הבעש"ט של החשאיים שלוחיו היו וחבריהם הללו האופה. אבא
הבעש"ט של בשליחותו ביצוע משימות גם עליהם הוטלו לפעם מפעם ובסביבתה, בעיר שונות
רק זמן. כעבור אליה ושבים מסויימת לתקופה העיר מן נעלמים היו כאלה במקרים אחרים. במקומות
ויראי תורה כבני הכל אותם הכירו זאת עם הבעש"ט. עם וקשריהם עניניהם על ידעו סגולה יחידי
שנודע אחר במיוחד משה. ר' עם ידידות יחסי בתחלה שקיימו איפוא, מובן, טובות. מדות ובעלי שמים

יותר. עוד בעיניהם ערכו גדל - ממהר"ל משה ר' של מוצאו על להם

הבעש"ט. ותלמידי המקובלים הנסתרים, אצל נערץ היה מפראג מהר"ל

זה דבר ספריו. בלימוד חסידיו עסקו הוראתו ולפי המהר"ל את מאד מעריץ הבעש"ט כי ידעו הם
ניסן משה ר' בראשות הנסתרים, מינסק חסידי בין הידידות קשרי לחיזוק נוספת סיבה איפוא, היווה,

משה. ר' לבין אבא, אברהם ור'

על שיחותיו של השיטין מבין להיוודע ציפו הם בתורה. אתו ולשוחח בביתו לבקר הרבו הם
המקובלים חבורת על נמנה עצמו הוא כי להם שיתברר קיוו אף לבם בסתר ודרכיה. הקבלה את הערצתו

הנסתרים.

מאמצי בנידון. דעותיו מלבטא שנמנע אלא לקבלה, המתנגדים מן משה ר' היה דבר של לאמתו
התברר פוסקים בלתי ומאמצים ממושך זמן שלאחר עד פרי, העלו לא שיטתו את לגלות החסידים
העוסקים כי סכנה קיימת לדעתו וכי הקבלה, לימוד את בתכלית שולל הוא כי המרה, לאכזבתם להם,

צבי. שבתי כת משרידי יושפעו הקבלה בתורת
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קסה    

שמסחרו העובדה היוותה הנוי את להערכתו נוסף גורם הרבה. אצלו שוה היה נאה כתבֿיד הכתב. גם
בטבעו. אומן גם היה משה ר' ועתיקות. אמנות דברי נוי, בחפצי היה

היה וידיעותיו למדנותו על שנוסף העובדה לחכמים. ועד לבית טבעי באופן שימש במינסק ביתו
קיבל משה ר' ומרחוק. מקרוב אצלו המבקרים שירבו לכך כמובן, גרמה, גדול צדקה ובעל עשיר גם

יפות. פנים בסבר כולם את

והנזקקים. העניים את ועודד קירב במיוחד

ישיבה בחורי של צרכיהם לסיפוק התמסרה במיוחד לעצמה. צדקה בעלת היתה משה ר' של רעייתו
גדול מספרם היה וחגים בשבתות ישיבה, בחורי עשרים עד עשר חמשה יום מדי אכלו בביתה עניים.

זה. לצורך מיוחדים אנשים העסיקו ורעייתו משה ר' יותר.

לחו"ל. בנסיעותיו השלים שם לו שחסר מה שכן בשלוה, במינסק חי משה ר'

חייו את לחיות הסתגל הזמן במשך לחו"ל, נסיעות לערוך חדל שנה וחמש שבעים לגיל בהגיעו
במינסק.

החשאיים תלמידיו בעיר, הנסתרים החסידים החלו הזמן שבמשך העובדה צער לו גרמה זאת עם
א בלתי בעין עליו להסתכל בעלֿשםֿטוב, ישראל רבי ממנו.של ולהתרחק והדת

בשלום חי "מתנגדים", שהיו ולמדניה, תושביה רוב ועם "מתנגדית", עיר בעצם היתה מינסק
הכל. על חיבבוהו הטובים ומעשיו למדנותו ובידידות.

אברהם ור' המלמד ניסן משה ר' עמדו שבראשם הנסתרים, החסידים גם אתו התחברו בתחלה
חשאיות שליחויות לביצוע במינסק הבעש"ט של החשאיים שלוחיו היו וחבריהם הללו האופה. אבא
הבעש"ט של בשליחותו ביצוע משימות גם עליהם הוטלו לפעם מפעם ובסביבתה, בעיר שונות
רק זמן. כעבור אליה ושבים מסויימת לתקופה העיר מן נעלמים היו כאלה במקרים אחרים. במקומות
ויראי תורה כבני הכל אותם הכירו זאת עם הבעש"ט. עם וקשריהם עניניהם על ידעו סגולה יחידי
שנודע אחר במיוחד משה. ר' עם ידידות יחסי בתחלה שקיימו איפוא, מובן, טובות. מדות ובעלי שמים

יותר. עוד בעיניהם ערכו גדל - ממהר"ל משה ר' של מוצאו על להם

הבעש"ט. ותלמידי המקובלים הנסתרים, אצל נערץ היה מפראג מהר"ל

זה דבר ספריו. בלימוד חסידיו עסקו הוראתו ולפי המהר"ל את מאד מעריץ הבעש"ט כי ידעו הם
ניסן משה ר' בראשות הנסתרים, מינסק חסידי בין הידידות קשרי לחיזוק נוספת סיבה איפוא, היווה,

משה. ר' לבין אבא, אברהם ור'

על שיחותיו של השיטין מבין להיוודע ציפו הם בתורה. אתו ולשוחח בביתו לבקר הרבו הם
המקובלים חבורת על נמנה עצמו הוא כי להם שיתברר קיוו אף לבם בסתר ודרכיה. הקבלה את הערצתו

הנסתרים.

מאמצי בנידון. דעותיו מלבטא שנמנע אלא לקבלה, המתנגדים מן משה ר' היה דבר של לאמתו
התברר פוסקים בלתי ומאמצים ממושך זמן שלאחר עד פרי, העלו לא שיטתו את לגלות החסידים
העוסקים כי סכנה קיימת לדעתו וכי הקבלה, לימוד את בתכלית שולל הוא כי המרה, לאכזבתם להם,

צבי. שבתי כת משרידי יושפעו הקבלה בתורת
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קסו   

עובדת את קיבלו זו, לשיטה לגמרי מנוגדת בדרך הבעש"ט ע"י שהודרכו החסידים, כי מאליו מובן
מפראג. מהר"ל מצאצאי הוא כי בידעם ובמיוחד ובצער, בכאב התנגדותו

אתו ולקיים לביתו מלבוא חדלו הזמן במשך משה. מר' להתרחק החלו בעקביות, אך לאט, לאט
עליהם פקדו משה, ר' של שולחנו מאוכלי היו הישיבה, בחורי שבניהם, החסידים מבין אלה קשרים.

מדעותיו. יושפעו שמא מחשש בביתו, לסעוד להפסיק

ממנו מתרחקת ביתו ובאי ידידיו מבין ונכבדה מסויימת קבוצה כי זמן כעבור משה ר' חש כך
כך.למגינ על מאד הצטער הזקן והמשכיל הלמדן לבו. ת
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רפ"ב כסלו אדר"ח ה' ב"ה

דאן ראסטוב

עמו אוהב ומרומם, הנכבד עוז ידידי כבוד

ה', וביראת בחכ' ואשרו, טובו שלומו ודורש

מו"ה אי"א יתירה, בבינה דבר, על משכיל

כהן דאקטור המכונה שי' פנחס

וברכה! שלום

משאלת להשביע הזה, לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו ברוך

שלו' ולדרוש רעהו, בשלום איש לשוחח ורעים, אוהבים לב

והוא האלקים, יברכם וטובם, אשרם נפשינו, מחמדי אחינו,

תחזינה ועינינו שמחות, בשובע פנים להתראות יזכינו יתברך

ותורתו. ישראל בנועם

מר הנעלה לידידינו כתבתי אשר את יראה ראה נפשי ידיד

לטובת המדינות מרחבי בכל התעמולה אודות יחי' ראזענהיים

עזר הדרושה ברוסיא, תורה'ס והתלמוד החדרים תלמידי

כאמור. וסעד

ה' ישראל בית אחינו לטובת עבודתו חריצות ידעתי

להחזקת בהנוגע גם ומה דעת, בתעצומת עת, בכל יחיו עליהם

יעקב. בית ילדי הטהורות, ליבות על וזריעתם והיראה, התורה

אוכל לא כבו', נמצא איפוא אי' ברור, אדע לא באשר אמנם

עזרה, בבקשת ידי מושיט הנני ורק בזה, הדיבור את להרחיב

החדרים תלמידי כל בעד וכסף אוכל בגדים בספרים

ירבו. כן רוסיא, מדינות מרחבי בכל והתלמוד-תורה'ס

ולשפוך להתפלל נפשם ותשוקת ממצבם להודיעם והנני

ללמוד הם חפצים אין, תפלה וסידורי בשמים, אל אל נפשם

נחוצה. עזרה ובכן ימצא, לא וחומש

ועד הממשלה מטעם יתאשר בקרוב אשר תאמצני תקותי

התלמידים לטובת המשתדל מאסקבא, בעיר הרבנים שלשת

ישראל חדרי תלמידי למען עשות נא השתדלו ועתה, הנ"ל.

רוסיא. במרחבי והישיבות תורה'ס תלמוד

בשר. ועד מנפש התורה נותן בברכת תתברכו זאת ובגלל

ת"ל כולנו אנחנו הטוב, שלומו מנועם לשמוע לי ינעם מאד

אלקים. ויעזור בחיוה"ש,

ומכבדו מוקירו הדו"ש, וידידו כאו"נ ושלו' ברכה והי'

כבוד, ברגשי

שניאורסא יצחק הן.יוסף
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לֹומר, ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹיׁש

מּפני ּבחסידּות, מבאר הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּדהּנה
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ּדוקא זֹו ּתפּלה נרמזה ולכן ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָהאדם,

ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם לעבֹודת ּביחס ׁשּכן "וּיפּגע", ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּבתבת

הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה הארץ קפיצת ואף ּבכּונה'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ'לא

האדם. עבֹודת ידי על ולא ְְֲִֵַַָָָָָֹהרגיל
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ׁשלמּות הּצּדיקים, לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹיפת

הּברּיֹות היּו לכן חטאּו. לא ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבקּיּום

אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש הּוא ּכי ליעקב, מיעדת ׁשרחל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹאֹומרים

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי לעׂשו, מיעדת ולאה הּצּדיקים; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעבֹודת
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לֹומר, ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹיׁש
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הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה הארץ קפיצת ואף ּבכּונה'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ'לא

האדם. עבֹודת ידי על ולא ְְֲִֵַַָָָָָֹהרגיל
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למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי לעׂשו, מיעדת ולאה הּצּדיקים; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעבֹודת
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˙„lÓ „ÓÚzÂ(לה (כט, ««¬…ƒ∆∆
. מיהּודה ׁשבט יסּור "לא נאמר ּבֹו ּביהּודה, נאמר זה ֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפסּוק

הּגאּלה על ׁשרֹומז לֹומר, ויׁש הּמׁשיח). מל) ׁשילה" יבא ּכי עד .ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

לׁשֹון הּׁשירֹות "ּכל ּדהּנה ּגלּות. אחריה ׁשאין והּׁשלמה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאמּתית

יׁש "ׁשהּנקבה ּכלֹומר: זכר". לׁשֹון ּדלעתיד מּׁשירה חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנקבה,
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Ó Ó LÈ‰ (מג (לא, «ƒ¿…»ƒ¿…¿…

יּמה "ּופרצּת הּקּב"ה ּבּׂשרֹו לחרן יעקב ׁשל הליכתֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹּבתחּלת

ּבׂשֹורה לֹו נאמרה מה לׁשם ולכאֹורה, ונגּבה". וצפֹונה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָוקדמה

"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי "והּנה ּבהבטחה ּדי ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹזֹו,

ׁשהּוא לֹו הֹודיע ׁשהּקּב"ה לֹומר, ויׁש זֹו. מהליכה יירא ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכדי

ׁשל אף 'חרֹון ׁשל וההגּבלה הּמדידה את 'לפרץ' ּכדי לחרן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹורד

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן יׂשראל, ּבית את ׁשם ּולהקים ".ÓÏL‰מקֹום' ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ¿≈»

" אצלֹו נהיה זֹו עבֹודתֹו ידי האיׁש".ועל ְְְְֲִֵֶַָָ«ƒ¿…ִָ
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את לבאר ויׁש ּבעמר. לל"ג רֹומז ׁש"ּגל" ּבחסידּות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר

רׁשּב"י ּגּלה ּכיצד קׁשה, לכאֹורה ּדהּנה הּדברים. ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקׁשר

הּמבּדילה הּמחּצה אּלא, ׁשּבּתֹורה? הּנסּתר חלק ּדאֹורייתא, »ƒְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּגל, אּלא חֹומה, אינּה הּתֹורה ּפנימּיּות לבין ּדתֹורה ּגליא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין

הּמסר את עצמֹו ה'ּגל' מעביר ּבכ לטֹובה. אֹותֹו לעבר ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאפׁשר

לרעה אינֹו הּמחּצה ּבּטּול ּכאׁשר אֹותֹו', 'לעבר צרי ואף ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמּתר

לטֹובה. אּלא ְֶָָח"ו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

כתבו משילהי תשרי בעתו הגיע לידי. והנה אפילו את"ל שצדק בכל הענינים שכותב אודותם וגם 

ומופרכת  מושללת  יאוש  של  ורגש  וענין  רוח  נמיכת  שהוא  שבמכתבו  והמסקנא  יוצא  הפועל  בביאורם, 

לגמרי.

ובפרט שגם הנ"ל אינו נכון, וע"ד המבואר, שהאמת הי' כדבריו אם היתה נפש אחת היא המתפללת 

וכו', וראה ג"כ אגה"ק סוף סי' כ"ה, תו"א ד"ה שיר המעלות וגו', ובכמה מקומות, שע"פ מ"ש בכל הנ"ל 

פשוט שאדרבה הענינים ומצב הרוח שכותב אודותם ביכולתם לעורר התעוררות רבה ועצומה, אלא שמובן 

שגם לזה צריך סייעתא דשמיא ועוד יותר מבכמה ענינים.

והרי העצה לזה - בנתינת צדקה להזולת פירוש לקרבם יותר לתורה ומצותי' ולפנימיות התורה, 

שאז מקרבים מלמע' גם אותו.

והבלבולים והשקו"ט בזה גרעון בתורה ומצות ולא רק אבוד זמן ללא תועלת כו', ואדרבה עוד 

היזק יש בדבר.

ויכריח את עצמו לשמור סדרי הישיבה ולהשפיע גם על כל חבריו בזה, ע"י דבורו ועוד יותר ע"י 

שיהי' דוגמא חי' איך שצריך להיות הנהגת תמים ויוסיף אומץ גם בקרבת הזולת.

וכשיבוא היצר הרע עוד הפעם בהצעה להכנס בשקו"ט ובטו"מ, הנה לא יכנס בכל זה, ויבאר לו 

לעניניו מלבד  פנוי'  רגע  לו  לי' מצד עצמו, הנה אין  ניחא  כנעני ח"ו שבהפקירא  ואפילו עבד  שהוא עבד, 

עבודת האדון, ואינו רשאי לבטל זמנו אפילו בשביל שקו"ט בהנוגע לעבודתו בעבודת האדון.

רק  לא  צ"ל  וזה  תו"ת,  בישיבת  הוא  נמצא   - וזמניהם  לימודיו  יסדר  איך  פרטים  ששואל  במה 

מציאות בגשם ובמקום גשמי, אלא שצ"ל נמצא שם גם בעניניו, היינו פשוט אז מ'דארף פאלגען און טאן 

ווי עס קומט אויס בא דעם הר"מ והמשפיע של הישיבה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, וכבר ידוע פסק רז"ל כל דפשיט מעלי טפי.
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6:547:008:579:009:299:3310:2210:2517:2317:1817:5017:4517:0117:49יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:547:028:468:519:199:2310:0810:1216:4216:3517:1317:0616:1817:10מולדובה קישינב )ח(

6:336:368:548:569:249:2610:2310:2418:0818:0618:3018:2917:4818:33מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:034:568:038:008:368:339:489:4619:2419:3219:5420:0319:1420:07ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:126:178:278:308:589:009:549:5617:2217:1917:4617:4317:0117:47נפאל קטמנדו )ח(

6:446:449:119:129:449:4510:4510:4618:5318:5319:1419:1518:3519:19סינגפור סינגפור )ח(

6:386:488:258:318:569:029:449:4816:0115:5116:3516:2615:3516:30פולין ורשא )ח(

5:325:318:078:078:408:409:449:4418:1218:1418:3418:3717:5618:41פרו לימה )ח(

7:257:339:219:259:529:5710:4310:4617:2317:1617:5317:4616:5917:59צרפת ליאון )ח(

7:437:529:359:4010:0610:1110:5610:5917:2517:1717:5717:4917:0018:03צרפת פריז )ח(
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6:577:058:558:599:279:3110:1810:2117:0516:5817:3317:2716:4117:40קנדה טורונטו )ח(

6:396:478:348:399:069:109:5710:0016:3716:2917:0617:0016:1317:13קנדה מונטריאול )ח(

6:116:168:148:188:488:519:419:4416:4716:4217:1317:0816:2517:12קפריסין לרנקה )ח(

7:427:549:259:319:5510:0210:4110:4616:4316:3217:2017:1016:1617:27רוסיה מוסקבה )ח(

7:107:199:039:089:359:4010:2510:2816:5916:5117:2917:2216:3417:26רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:137:229:089:139:399:4410:2910:3217:0516:5817:3617:2916:4117:41שוייץ ציריך )ח(

6:126:148:328:339:059:0610:0410:0517:5117:5018:1318:1217:3218:16תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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