
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

שבוע פרשת וישלח
(November 10 20 - 14)ז' - י"ג כסלו ה'תשע"א



ב  
           

               
  

        £¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
  §¤§¨©¨¡¨¤

     

 
          

        ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
       ¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

  §¨¥©¨
      §Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

      ¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
          §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

       §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
     §¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

  
          
          
          

     

       ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
   §¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

         
     

       ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
    §¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

 
     §©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨

     ̈¥§©§§¨¨¤
        ¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨

      §Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

         ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
        §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

         §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
        ¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

       ¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
       §©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

        ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
       ¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
      §©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
          ©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
         ¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
         Ÿ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
        §©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
       §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
       §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

         ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
        ¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

         §¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
       £¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

         §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
         §¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
       ̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
       ©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
       §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤

         ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
 ¡Ÿ¥¤¤¤

   

        §©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

          
  

        ¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
     ©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

       ©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

                           ¨

                         

                      

                         

      


                          

             −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬¹¦¦À
         §´¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«
             ©»̈¦³¨©´−̈¨©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«
          −§¦¨´§¥¥´¨¨®¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬

         §¦®¹§¦§À©§¨¨«§³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤
         §¨£¤®§¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬

            §©§¦®§¬¹©¥À¦©¬§¨«¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´
              ¤«¤§Ÿ̈´¨¦®§©§¥−¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®

          §¦§¥−¥¨´§¥«©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈
           §©Å¬©¨´Ÿ©©´¦§¦§®¹§©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨

             ³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦
          §©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´

           ¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´¦®¹§¨¦À¨©¬¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´
           ¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®−¦¥´¦§©§¤«−§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈

           §Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®
           §©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®

  ¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«


                        

    

            §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´
         −§Ÿ̈¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´

         ©§ª¤«¦§©³§Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§¨®©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®
           ¨©−§«©´§¨¦«¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®

   ©¹¥À¨¦¬«Ÿ



ג


                          

             −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬¹¦¦À
         §´¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«
             ©»̈¦³¨©´−̈¨©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«
          −§¦¨´§¥¥´¨¨®¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬

         §¦®¹§¦§À©§¨¨«§³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤
         §¨£¤®§¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬

            §©§¦®§¬¹©¥À¦©¬§¨«¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´
              ¤«¤§Ÿ̈´¨¦®§©§¥−¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®

          §¦§¥−¥¨´§¥«©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈
           §©Å¬©¨´Ÿ©©´¦§¦§®¹§©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨

             ³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦
          §©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´

           ¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´¦®¹§¨¦À¨©¬¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´
           ¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®−¦¥´¦§©§¤«−§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈

           §Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®
           §©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®

  ¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«


                        

    

            §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´
         −§Ÿ̈¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´

         ©§ª¤«¦§©³§Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§¨®©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®
           ¨©−§«©´§¨¦«¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®

   ©¹¥À¨¦¬«Ÿ

תהלים



ד

      
(‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

‰„tעּמדי היּו ּברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ,1ּבׁשלֹום »»ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
ּבזה הּדּיּוק ׁשהּפדּיה2וידּוע ּכאן לֹומר ּדּיק לּמה , ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מהּמבאר (ּכּמּובן הּוא הענין א ּדוקא. ּבׁשלֹום ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹהיא
אדמֹו"ר קדּוׁשת לכבֹוד ּבׁשלֹום ּפדה הּמתחיל ְְְְְְִִִַַַַָָָּבדּבּור

ּבדר3האמצעי הּנה ּכי ּכסלו), דיּו"ד הּגאּולה ּבעל , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבריאתֹו ּתכלית ׁשהיא האדם עבֹודת ּתחּלת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּכלל

ׁשל4(ּכמאמר ּבאפן היא קֹוני) את לׁשּמׁש נבראתי אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ
ּוכמאמר ּדוקא, וכן5מלחמה ליכֹול. חרּבא אּפּום נהמא ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָ

מן חּייו, ימי ּבמׁש האדם ׁשל העבֹודה סדר ּגם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּוא
הּמׁשנה ּכמאמר הּכבד, אל למקרא6הּקל ׁשנים חמׁש ּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ורק וכּו', לגמרא עׂשרה חמׁש ּבן למׁשנה ׁשנים עׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבן
(ׁשּזהּו הּתֹורה ּדפנימּיּות הּלּמּוד אל ּבאים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלאחריֿזה

ׁשּבּתֹורה הּׁשלֹום לפני7ענין הרגיל, ּדר על הּוא [ּדכן ( ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
חׁש התּגּברּות לאחרי ורק הּגלּות. חׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹהתּגּברּות
ּבגיל הּתֹורה ּפנימּיּות ּבלּמּוד להתחיל התקינּו ְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּגלּות

מקֹומֹות ּבכּמה ּכּמבאר יֹותר, מנהג8מקּדם וכּידּוע , ְְְְְְִֵַַַַַָָָָֹֻ
מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּׁשּסּפר ּוכפי ּבזה, נׂשיאינּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָרּבֹותינּו

להנהגתֹו ּבנֹוגע ּדֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר ּדכיון9וחמי . ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
הֹוראה ּגם ׁשהּוא מּובן לרּבים ּפרסּום ׁשל ּבאפן ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּׁשּסּפרּו
היה לא לרּבים ׁשּיכת ההנהגה היתה לא אּלּו ּכי ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹלרּבים,
ׁשהיא מּוכח ׁשּפרסמּה וכיון לרּבים, אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמפרסם
אחד לכל מּקצתּה) אֹו הּדר (ּכל ּדר ּוסלילת ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהֹוראה
ּבהלכֹות ּגם מפרׁש וכן זֹו]. הֹוראה הּגיעה ׁשאליו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹואחד

הּזקן לאדמֹו"ר ּתֹורה עם10ּתלמּוד הּלּמּוד ׁשהתחלת , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ׁשל ענין ׁשּזהּו כּו', לכּפם ׁשּצרי ּבאפן היא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻקטּנים
ּבאפן העבֹודה ּכללּות היא ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹמלחמה,
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י.)1 נה, ובכ"מ.)2תהלים תש"ד. בשלום פדה רד"ה שערי)3ראה

ע' הקצרים הזקן אדמו"ר מאמרי גם וראה ואילך. א מט, ח"א תשובה

ואילך. קידושין.)4רטו סוף ב.)5משנה קפח, זח"ג סוף)6ראה אבות

פדה)7פ"ה. ד"ה גם וראה ב). קכד, (מזח"ג סכ"ו אגה"ק ראה

.(92 ע' תשמ"א (סה"מ ס"ג תשמ"א כסלו טו"ב גם)8בשלום, ראה

וש"נ. .66 ע' ח"כ 476.)9לקו"ש ע' ח"ב לקו"ש גם פ"ד)10ראה

    
È„nÚ eÈ‰ ÌÈaa Èk ÈÏ wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„tהמלך דוד »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ

עמדי" "היו הם גם בו שלחמו אבשלום אנשי שכנגד, הצד שאפילו אומר

1‰Êaבאמיתיות ˜eic‰ Úe„ÈÂ ,2‰i„t‰L Ô‡k ÓBÏ ˜ic ‰nÏ , ¿»««ƒ»∆»»ƒ≈«»∆«¿ƒ»
ea„a ‡n‰Ó Ôenk ‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ .‡˜Âc ÌBÏLa ‡È‰ƒ¿»«¿»«»ƒ¿»«»≈«¿…»¿ƒ

ÌBÏLa ‰„t ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»»¿»
"BÓ„‡ ˙Le„˜ „BÎÏƒ¿¿««¿

ÈÚˆÓ‡‰3‰Ïe‡b‰ ÏÚa , »∆¿»ƒ«««¿»
‰p‰ Èk ,(ÂÏÒk „"eÈ„¿ƒ¿≈ƒƒ≈
˙„BÚ ˙lÁz ÏÏk C„a¿∆∆¿»¿ƒ«¬«
˙ÈÏÎz ‡È‰L Ì„‡‰»»»∆ƒ«¿ƒ

Ó‡Ók B˙‡Èa4È‡ ¿ƒ»¿«¬«¬ƒ
(ÈB˜ ˙‡ LnLÏ È˙‡ƒ¿≈ƒ¿«≈∆ƒ
‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆ƒ¿»»

Ó‡ÓÎe ,‡˜Âc5‡Ó‰ «¿»¿«¬««¬»
ÏBÎÈÏ ‡aÁ Ìet‡««¿»≈
חרב. לפי היא לחם [=אכילת

כללות (שהיא האכילה שבענין

להיות צריך האדם) צרכי

וזאת המלחמה. ענין "חרבא"

בחומריות יחפוץ שלא בכדי

רק יחפוץ אלא שבמאכל,

הקדושה ניצוצות להעלות

במאכל] ‰e‡הטמונים ÔÎÂ .¿≈
ÏL ‰„BÚ‰ „Ò Ìb«≈∆»¬»∆
,ÂÈiÁ ÈÓÈ CLÓa Ì„‡‰»»»¿∆∆¿≈«»
,„k‰ Ï‡ Ïw‰ ÔÓƒ««∆«»≈

‰Ln‰ Ó‡Ók6תחילה ¿«¬««ƒ¿»
בלבד לקרוא הילד מתחיל

ללומדה מתעלה כך ואחר בתורה

הלאה וכן LÓÁולהשיגה Ôa∆¬≈
Ú Ôa ‡˜ÓÏ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆
LÓÁ Ôa ‰LÓÏ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈
˜Â ,eÎÂ ‡ÓÏ ‰Ú∆¿≈ƒ¿»»¿¿«
Ï‡ ÌÈ‡a ‰ÊÈÁ‡Ï¿«¬≈∆»ƒ∆
‰Bz‰ ˙eiÓÈÙc „enl‰«ƒƒ¿ƒƒ«»
ÌBÏ‰ ÔÈÚ e‰L∆∆ƒ¿««»

‰BzaL7היהודי עבודת ∆«»
המלובשת שבתורה הנגלה בחלק

ט של לבררבענינים היא ורע וב

מהרע, הטוב את ולהפריד

הכשר מהאיסור, ההיתר כדוגמת

חלק זאת לעומת וכו'. מהפסול

לא בה אין שבתורה הנסתר

הבאים מחלוקת ולא קושיא

ענינה כל אלא הרע מהצד
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את תחלה בילד לטעת יש זאת
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ה

      
(‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

‰„tעּמדי היּו ּברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ,1ּבׁשלֹום »»ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
ּבזה הּדּיּוק ׁשהּפדּיה2וידּוע ּכאן לֹומר ּדּיק לּמה , ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מהּמבאר (ּכּמּובן הּוא הענין א ּדוקא. ּבׁשלֹום ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹהיא
אדמֹו"ר קדּוׁשת לכבֹוד ּבׁשלֹום ּפדה הּמתחיל ְְְְְְִִִַַַַָָָּבדּבּור

ּבדר3האמצעי הּנה ּכי ּכסלו), דיּו"ד הּגאּולה ּבעל , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבריאתֹו ּתכלית ׁשהיא האדם עבֹודת ּתחּלת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּכלל

ׁשל4(ּכמאמר ּבאפן היא קֹוני) את לׁשּמׁש נבראתי אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ
ּוכמאמר ּדוקא, וכן5מלחמה ליכֹול. חרּבא אּפּום נהמא ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָ

מן חּייו, ימי ּבמׁש האדם ׁשל העבֹודה סדר ּגם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּוא
הּמׁשנה ּכמאמר הּכבד, אל למקרא6הּקל ׁשנים חמׁש ּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ורק וכּו', לגמרא עׂשרה חמׁש ּבן למׁשנה ׁשנים עׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבן
(ׁשּזהּו הּתֹורה ּדפנימּיּות הּלּמּוד אל ּבאים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלאחריֿזה

ׁשּבּתֹורה הּׁשלֹום לפני7ענין הרגיל, ּדר על הּוא [ּדכן ( ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
חׁש התּגּברּות לאחרי ורק הּגלּות. חׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹהתּגּברּות
ּבגיל הּתֹורה ּפנימּיּות ּבלּמּוד להתחיל התקינּו ְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּגלּות

מקֹומֹות ּבכּמה ּכּמבאר יֹותר, מנהג8מקּדם וכּידּוע , ְְְְְְִֵַַַַַָָָָֹֻ
מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּׁשּסּפר ּוכפי ּבזה, נׂשיאינּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָרּבֹותינּו

להנהגתֹו ּבנֹוגע ּדֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר ּדכיון9וחמי . ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
הֹוראה ּגם ׁשהּוא מּובן לרּבים ּפרסּום ׁשל ּבאפן ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּׁשּסּפרּו
היה לא לרּבים ׁשּיכת ההנהגה היתה לא אּלּו ּכי ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹלרּבים,
ׁשהיא מּוכח ׁשּפרסמּה וכיון לרּבים, אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמפרסם
אחד לכל מּקצתּה) אֹו הּדר (ּכל ּדר ּוסלילת ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהֹוראה
ּבהלכֹות ּגם מפרׁש וכן זֹו]. הֹוראה הּגיעה ׁשאליו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹואחד

הּזקן לאדמֹו"ר ּתֹורה עם10ּתלמּוד הּלּמּוד ׁשהתחלת , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ׁשל ענין ׁשּזהּו כּו', לכּפם ׁשּצרי ּבאפן היא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻקטּנים
ּבאפן העבֹודה ּכללּות היא ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹמלחמה,
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י.)1 נה, ובכ"מ.)2תהלים תש"ד. בשלום פדה רד"ה שערי)3ראה

ע' הקצרים הזקן אדמו"ר מאמרי גם וראה ואילך. א מט, ח"א תשובה

ואילך. קידושין.)4רטו סוף ב.)5משנה קפח, זח"ג סוף)6ראה אבות

פדה)7פ"ה. ד"ה גם וראה ב). קכד, (מזח"ג סכ"ו אגה"ק ראה

.(92 ע' תשמ"א (סה"מ ס"ג תשמ"א כסלו טו"ב גם)8בשלום, ראה

וש"נ. .66 ע' ח"כ 476.)9לקו"ש ע' ח"ב לקו"ש גם פ"ד)10ראה

    
È„nÚ eÈ‰ ÌÈaa Èk ÈÏ wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„tהמלך דוד »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ

עמדי" "היו הם גם בו שלחמו אבשלום אנשי שכנגד, הצד שאפילו אומר

1‰Êaבאמיתיות ˜eic‰ Úe„ÈÂ ,2‰i„t‰L Ô‡k ÓBÏ ˜ic ‰nÏ , ¿»««ƒ»∆»»ƒ≈«»∆«¿ƒ»
ea„a ‡n‰Ó Ôenk ‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ .‡˜Âc ÌBÏLa ‡È‰ƒ¿»«¿»«»ƒ¿»«»≈«¿…»¿ƒ

ÌBÏLa ‰„t ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»»¿»
"BÓ„‡ ˙Le„˜ „BÎÏƒ¿¿««¿

ÈÚˆÓ‡‰3‰Ïe‡b‰ ÏÚa , »∆¿»ƒ«««¿»
‰p‰ Èk ,(ÂÏÒk „"eÈ„¿ƒ¿≈ƒƒ≈
˙„BÚ ˙lÁz ÏÏk C„a¿∆∆¿»¿ƒ«¬«
˙ÈÏÎz ‡È‰L Ì„‡‰»»»∆ƒ«¿ƒ

Ó‡Ók B˙‡Èa4È‡ ¿ƒ»¿«¬«¬ƒ
(ÈB˜ ˙‡ LnLÏ È˙‡ƒ¿≈ƒ¿«≈∆ƒ
‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆ƒ¿»»

Ó‡ÓÎe ,‡˜Âc5‡Ó‰ «¿»¿«¬««¬»
ÏBÎÈÏ ‡aÁ Ìet‡««¿»≈
חרב. לפי היא לחם [=אכילת

כללות (שהיא האכילה שבענין

להיות צריך האדם) צרכי

וזאת המלחמה. ענין "חרבא"

בחומריות יחפוץ שלא בכדי

רק יחפוץ אלא שבמאכל,

הקדושה ניצוצות להעלות

במאכל] ‰e‡הטמונים ÔÎÂ .¿≈
ÏL ‰„BÚ‰ „Ò Ìb«≈∆»¬»∆
,ÂÈiÁ ÈÓÈ CLÓa Ì„‡‰»»»¿∆∆¿≈«»
,„k‰ Ï‡ Ïw‰ ÔÓƒ««∆«»≈

‰Ln‰ Ó‡Ók6תחילה ¿«¬««ƒ¿»
בלבד לקרוא הילד מתחיל

ללומדה מתעלה כך ואחר בתורה

הלאה וכן LÓÁולהשיגה Ôa∆¬≈
Ú Ôa ‡˜ÓÏ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆
LÓÁ Ôa ‰LÓÏ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈
˜Â ,eÎÂ ‡ÓÏ ‰Ú∆¿≈ƒ¿»»¿¿«
Ï‡ ÌÈ‡a ‰ÊÈÁ‡Ï¿«¬≈∆»ƒ∆
‰Bz‰ ˙eiÓÈÙc „enl‰«ƒƒ¿ƒƒ«»
ÌBÏ‰ ÔÈÚ e‰L∆∆ƒ¿««»

‰BzaL7היהודי עבודת ∆«»
המלובשת שבתורה הנגלה בחלק

ט של לבררבענינים היא ורע וב

מהרע, הטוב את ולהפריד

הכשר מהאיסור, ההיתר כדוגמת

חלק זאת לעומת וכו'. מהפסול

לא בה אין שבתורה הנסתר

הבאים מחלוקת ולא קושיא

ענינה כל אלא הרע מהצד

השלום ענין פשוטה, )אחדות

ÏÈ‰ Cc ÏÚ ‡e‰ ÔÎcיש התורה פנימיות ללימוד להגיע מנת שעל ¿≈«∆∆»»ƒ
העבודה סדר היה שזה הכבד, אל הקל מן העבודה בסדר ≈¿ÈÙÏƒלהתקדם

˙eÏb‰ CLÁ ˙eab˙‰ ÈÁ‡Ï ˜Â .˙eÏb‰ CLÁ ˙eab˙‰ƒ¿«¿…∆«»¿«¿«¬≈ƒ¿«¿…∆«»
באור להוסיף צריך אזי והסתר, העלם ועוצם גודל ערך לפי האחרונים בדורות

ולכן eÈ˜˙‰ƒ¿ƒהקדושה
˙eiÓÈt „enÏa ÏÈÁ˙‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
,˙BÈ Ìc˜Ó ÏÈa ‰Bz‰«»¿ƒÀ¿»≈

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‡nk8, «¿…»¿«»¿
eÈ˙Ba ‰Ó Úe„iÎÂ¿«»«ƒ¿««≈
ÈÙÎe ,‰Êa eÈ‡È¿ƒ≈»∆¿ƒ
ÈÓÁÂ ÈBÓ ˜"Î t∆ƒ≈ƒ¿»ƒ
eBc ‡È "BÓ„‡«¿¿ƒ≈

B˙‰‰Ï ÚBaהיה כאשר ¿≈«¿«¿»»
האותיות צורת את ללמוד צריך

השער דף את לו הראו אלףֿבית

בשיחותיו התניא. ספר של

אף זאת: הנהגה הרבי הסביר

יותר מאוחר רק יקלוט שהילד

בכל החסידות, והבנת לימוד את

את תחלה בילד לטעת יש זאת

והחמימות הלבביות החיוניות,

כללי באופן החסידות, של

שמאוחר בכדי וזאת לפחות,

לקלוט מוכשר כלי יהיה יותר

שלימה בצורה 9ÔÂÈÎcאותה .¿≈»
etזה ÏLסיפור ÔÙ‡a ∆ƒ¿¿…∆∆

ÔeÓ ÌÈaÏ ÌeÒtƒ¿»«ƒ»
,ÌÈaÏ ‰‡B‰ Ìb ‡e‰L∆«»»»«ƒ
‰˙È‰ ‡Ï el‡ Èkƒƒ…»¿»
ÌÈaÏ ˙ÎiL ‰‰‰‰««¿»»«∆∆»«ƒ
d˙B‡ ÌÒÙÓ ‰È‰ ‡Ï…»»¿«¿≈»
dÓÒtL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈaÏ»«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»
‰‡B‰ ‡È‰L ÁÎeÓ»∆ƒ»»
Cc‰ Ïk Cc ˙ÏÈÏÒe¿ƒ«∆∆»«∆∆
„Á‡ ÏÎÏ (d˙ˆwÓ B‡ƒ¿»»¿»∆»
‰ÚÈb‰ ÂÈÏ‡L „Á‡Â¿∆»∆≈»ƒƒ»
LÙÓ ÔÎÂ .BÊ ‰‡B‰»»¿≈¿…»
‰Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰a Ìb«¿ƒ¿«¿»

Ô˜‰ "BÓ„‡Ï10, ¿«¿«»≈
ÌÚ „enl‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»««ƒƒ
CÈL ÔÙ‡a ‡È‰ ÌÈp¿̃«ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÌtÎÏשישמעו להכריחם ¿À»
ÏLבקולו ÔÈÚ e‰L ,eÎ∆∆ƒ¿»∆

‰ÊCcÏÚÂ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿«∆∆∆
‡È‰ש האדם eÏÏk˙בעבודת ƒ¿»

‡ÈÙk˙‡c ÔÙ‡a ‰„BÚ‰»¬»¿…∆¿ƒ¿«¿»
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ו     

אביו רצֹון לעׂשֹות עצמֹו את ׁשּכֹופה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָּדאתּכפיא,
ּתכלית אמנם מצוֹותיה. וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבּׁשמים
ּבׁשלֹום, ּפדּיה ׁשל למּצב לבֹוא היא העבֹודה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָׁשלמּות
ׁשאין ּכזה למּצב ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש את ׁשּמביא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהיינּו
את עֹובדת הּבהמית הּנפׁש ׁשּגם מּׁשּום למלחמה, ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹצר

ּכמאמר יצרי.11ה', ּבׁשני לבב ּבכל ְְְְְְֲִֵֶַַָָָ

‰p‰Âּכל ׁשּבעבֹודת ּבׁשלֹום הּפדּיה לענין ּכח הּנתינת ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשהיתה ּבׁשלֹום הּפדּיה עלֿידי היא ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
ּבׁשלֹום ּדפדה זה ּפסּוק נאמר ׁשעלֿזה הראׁשֹונה, ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּפעם
ׁשּגם ,הּמל ּדוד עלֿידי נאמר זה ּפסּוק ּדהּנה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנפׁשי.
ׁשּנאמר ועד מלחמה, ׁשל ּבאפן היתה עבֹודתֹו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּתחּלת

מֹורה12ּבֹו ׁשּזה ּכפׁשּוטן, מלחמֹות גֹו' ׁשפכּת לרב ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹּדם
ּברּוחנּיּות. העֹולם ּברּור ּבאפן הּמלחמה ענין על ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּגם
גֹו'. ּבׁשלֹום ּפדה ׁשל לאפן הּגיע ימיו ּבסֹוף ּכ ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹואחר
ּבימי היתה ּבגלּוי הּׁשלֹום ׁשלמּות הּנה ּגּופא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּובזה
הּׁשלֹום ׁשם על ׁשלמה ׁשּנקרא ּדוד), ׁשל (ּבנֹו ,13ׁשלמה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ׁשל ּבאפן העֹולם מּכל הּקדּׁשה ניצֹוצי הּגיעּו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשאז
גֹו' ה' ּכּסא על ׁשלמה ּדוּיׁשב הענין, ּוכפׁשטּות 14ׁשלֹום, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

טֹובֹותּבירּוׁשלי אבנים ׁשלמה אל והביאּו הּקדׁש, עיר ם ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּוׁשלמה ּדוד ּדֹור ּׁשעל מה ּגם וזהּו וכּו'. יקרים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹוכלים

ּבאׁשלמּותא סיהרא קיימא ּבבחינת ׁשהיּו מּׁשּום15נאמר , ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ
מׁשמע ּדמּזה לאברהם, ט"ו ודֹור י"ד ּדֹור היּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָׁשהם
אׁשר זה היה הּוא ׁשהרי הּׁשלמּות, ענין היה ּבדוד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבית עניני ּכל את הּכל16הכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּוא הּמקּדׁש ּבית ׁשל ּדענינֹו הׂשּכיל, עלי ה' מּיד ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּבכתב

ּבעֹולם ׁשלֹום עלֿידי17להביא היה ּבפעל ׁשהּבנין ורק , ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ְֹֹׁשלמה.

CÈLÓÓeּבזה ּומקׁשה עּמדי. היּו ּברּבים ּכי ּכ אחר «¿ƒְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
הנ"ל ּבׁשלֹום ּפדה הּמתחיל ,18ּבדּבּור ְְְִִַַַַָָָ
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עה"פ.)11הי"ט. ורש"י ספרי ה. ו, ח.)12ואתחנן כב, ט.)13דה"א כב, דה"א כג.)14ראה כט, כו.)15דה"א פט"ו, שמו"ר ראה

יח.)16ובכ"מ. כט, א.)17דה"א פי"ב, במדב"ר ג.)18ראה נו,

    
ÌÈÓMaL[=הכנעה] ÂÈ‡ ÔB ˙BNÚÏ BÓÚ ˙‡ ‰ÙBkL ,∆∆∆«¿«¬¿»ƒ∆«»«ƒ

˙eÓÏL ˙ÈÏÎz ÌÓ‡ .‰È˙BÂÓ ÌeiÂ ‰Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒƒ¿∆»»¿»«¿ƒ¿≈
‡ÈnL eÈÈ‰ ,ÌBÏLa ‰i„t ÏL ÓÏ ‡BÏ ‡È‰ ‰„BÚ‰»¬»ƒ»¿«»∆¿ƒ»¿»«¿∆≈ƒ

‰ÓÁÏÓÏ C ÔÈ‡L ‰Êk ÓÏ BL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ על‡˙ ∆«∆∆««¬ƒ∆¿«»»∆∆≈…∆¿ƒ¿»»
הרצון תוקף אצלו שמתגלה ידי

בקרבת האלוקית הנפש של

הנפש גם אשר עד אלוקים

ש"קרבת משיגה הבהמית

ולכתחילה טוב", 'לי' אלוקים

לקדושה מנגדת ÌeMÓאינה ,ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌbL∆««∆∆««¬ƒ

Ó‡Ók ,'‰ ˙‡ ˙„BÚ11 ∆∆∆¿«¬«
.ÈÈ ÈLa Ï ÏÎa¿»¿»¿ƒ¿≈¿»∆
ÔÈÚÏ Ák ˙È˙p‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ«…«¿ƒ¿«
˙„BÚaL ÌBÏLa ‰i„t‰«¿ƒ»¿»∆«¬«
ŒÏÚ ‡È‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ«
ÌBÏLa ‰i„t‰ È„È¿≈«¿ƒ»¿»
,‰BL‡‰ ÌÚta ‰˙È‰L∆»¿»«««»ƒ»
‰Ê eÒt Ó‡ ‰ÊŒÏÚL∆«∆∆¡«»∆
.ÈLÙ ÌBÏLa ‰„Ùc¿»»¿»«¿ƒ
Ó‡ ‰Ê eÒt ‰p‰c¿ƒ≈»∆∆¡«
ÌbL ,CÏn‰ „Âc È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ«∆∆∆«
‰˙È‰ B˙„BÚ ˙Áz¿ƒ«¬»»¿»
„ÚÂ ,‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿»»¿«

Ba Ó‡pL12Ï Ìc ∆∆¡«»»…
zÎÙLעשית גדולות ומלחמות »«¿»

,ÔËeLÙk ˙BÓÁÏÓ 'Â‚ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈÚ ÏÚ Ìb ‰BÓ ‰L∆∆∆««ƒ¿«
ea ÔÙ‡a ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¿…∆≈

˙eiÁea ÌÏBÚ‰וכשם »»¿»ƒ
מול זה ונמצאים עומדים שבקרב

שנפעלת עד פנים מול פנים זה

להתעסק בלוחם ירידה

האויב בלבושי ולהתלבש

עבודתו,המתברר היתה גם כך

התעסקות של בתנועה דוד של

הכוחות עם ישיר באופן

לבררם Ckהשליליים Á‡Â .¿««»
ÔÙ‡Ï ÚÈb‰ ÂÈÓÈ ÛBÒa¿»»ƒƒ«»…∆

ÌBÏLa ‰„t ÏLגאולה של בתנועה שעמד עד לגמרי המנגד על שהתעלה ∆»»¿»
לבוא שפחדו עד ופחד אימה אויביו על הטיל זה עבודה באופן ובתוקף. בחוזק

לזה זה בקירוב עימו ‰ÌBÏMלהלחם ˙eÓÏL ‰p‰ ‡Ùeb ‰Êe .'B‚¿∆»ƒ≈¿≈«»

ÏÚ ‰ÓÏL ‡pL ,„Âc ÏL Ba ‰ÓÏL ÈÓÈa ‰˙È‰ ÈeÏ‚a¿»»¿»ƒ≈¿……¿∆»ƒ∆ƒ¿»¿……«
ÌBÏM‰ ÌL13ÏBÚ‰ ÏkÓ ‰M„‰ ÈBÈ eÚÈb‰ Ê‡L ,Ì ≈«»∆»ƒƒƒ≈«¿À»ƒ»»»

ÌBÏL ÏL ÔÙ‡aולהכיר לראותו כדי מרחוק שהגיעה שבא מלכת כדוגמת ¿…∆∆»
הביאה שבבואה שלמה, אל הגיעה שבא שמלכת הפנימי והטעם חכמתו, את

ניצוצות את ממרחק עימה

אצלה חבויים שהיו ,הקדושה
LiÂc ,ÔÈÚ‰ ˙eËLÙÎe¿«¿»ƒ¿»¿«≈∆

'B‚ '‰ ‡qk ÏÚ ‰ÓÏL14 ¿……«ƒ≈
,L„‰ ÈÚ ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒƒ«…∆
ÌÈ‡ ‰ÓÏL Ï‡ e‡È‰Â¿≈ƒ∆¿……¬»ƒ
'eÎÂ ÌÈÈ ÌÈÏÎÂ ˙BBË¿≈ƒ¿»ƒ¿
שלמה של עבודתו באופן כן אם

שלימות את רואים המלך

במלחמה צורך שאין הבירור,

האויבים שגם ועד כלל,

מאליהם מתבטלים והמתנגדים

שהאיר האלוקי הגילוי מעוצמת

ידו ÏÚMעל ‰Ó Ìb e‰ÊÂ .¿∆««∆«
Ó‡ימי ‰ÓÏLe „Âc Bc»ƒ¿……∆¡«

eÈ‰L,ללבנה המשולים ישראל ∆»
רוחנית שלמות במדרגת

‡‰ÈÒ ‡ÓÈÈ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡aשעה=] ¿«¿»»

במילואה] היא ,15שהלבנה
„È Bc eÈ‰ Ì‰L ÌeMÓƒ∆≈»

Ï ÂË B„Âשל דורו ¿¿
ÚÓLÓ ‰Óc ,Ì‰‡«¿»»¿ƒ∆«¿«
ÔÈÚ ‰È‰ „Â„a ÌbL∆«¿»ƒ»»ƒ¿«
‡e‰ È‰L ,˙eÓÏM‰«¿≈∆¬≈
˙‡ ÔÈÎ‰ L‡ ‰Ê ‰È‰»»∆¬∆≈ƒ∆
,Lcn‰ ˙Èa ÈÈÚ Ïk»ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»

e˙kL BÓk16˙Îa Ïk‰ ¿∆»«…ƒ¿»
,ÏÈkN‰ ÈÏÚ '‰ „iÓƒ«»«ƒ¿ƒ
Lcn‰ ˙Èa ÏL BÈÚc¿ƒ¿»∆≈«ƒ¿»
ÌÏBÚa ÌBÏL ‡È‰Ï ‡e‰¿»ƒ»»»
הוי' "קומה שכתוב כמו

ענין שכללות היינו למנוחתיך",

קשור בעולם והשלום המנוחה

המקדש ובית ירושלים ,17עם
.‰ÓÏL È„ÈŒÏÚ ‰È‰ ÏÚÙa ÔÈa‰L Â¿«∆«ƒ¿»¿…«»»«¿≈¿……

ea„a ‰Êa ‰LÓe .È„nÚ eÈ‰ ÌÈaa Èk Ck Á‡ CÈLÓÓe«¿ƒ««»ƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ«¿∆»∆¿ƒ
Ï‰ ÌBÏLa ‰„t ÏÈÁ˙n‰18‡ÙÈÒ ˙BÒ ‰B‡ÎÏc [=סותר, ««¿ƒ»»¿»««¿ƒ¿»≈≈»
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רּבים ּבתֹו ּדברּבים לריׁשא, סיפא סֹותר ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּדלכאֹורה
ּדזה ּבזה, ּומבאר ּדוקא. יחיד לׁשֹון עּמדי והיּו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹּדוקא,
הרּבים ׁשל סּיּוע עלֿידי הּוא ּבׁשלֹום ּפדה אצלֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיה
ויׁש ּבּדבר). ודּיּוקים ּפרטים ּכּמה ׁשם ּבהּמאמר ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ(ּכּמבאר
עצמם הרּבים ׁשּגם היא הּׁשלמּות ּדתכלית ּבזה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָלהֹוסיף
ּבכל ּבענין וּכנ"ל ׁשלֹום, ׁשל למּצב ּכ אחר ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָיבֹואּו

.יצרי ּבׁשני ְְְְִֵֶָָלבב

e‰ÊÂ,עּמדי היּו ּברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָ
מלחמה ׁשל ּבאפן הּוא עבֹודתֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָֹּדתחּלה
ּפדּיה - העבֹודה לׁשלמּות ּבא ּכ אחר אבל ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָואתּכפיא,
הּנה עצמֹו ּובזה ׁשלמה. ּבימי ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּבׁשלֹום,
לבֹוא לעתיד ּדוקא ּתהיה ּדׁשלֹום הּׁשלמּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּתכלית
מן אעביר הּטמאה רּוח את ּכאׁשר צדקנּו, מׁשיח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻעלֿידי

ּבאפן19הארץ ׁשלֹום ויהיה הּמלחמה, ענין ּכל ויתּבּטל , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשלמּות. ְֵֶׁשל

‰p‰Âיהי הּנה הּגאּולה, ּבעל ּבתֹורת מיּסד הּנ"ל ּכל ¿ƒ≈ְְְְִִֵַַַַַַָָָֻ
הּגאּולה ּבעל ׁשל ּתֹורתֹו ללמד ׁשּנזּכה ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹרצֹון,

ּכנגּדֹו עֹומד הּׁשמּועה ּבעל ּכאּלּו ּדיראה ויתירה20ּבאפן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשמּועה ׁשּבעל אּלא כּו' ּכאּלּו רק לא ׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמּזֹו,
נפׁשי ּדאנא ּבתֹורתֹו, הּלּמּוד עלֿידי מּמׁש לפניו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָעֹומד

יהבית ׁשּיהיה21ּכתבית ועד ּבתֹורתֹו. עצמֹו ׁשהכניס , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ
עפר ׁשֹוכני ורּננּו ּבּזהר22והקיצּו ּכדאיתא ּבתֹוכם, והּוא ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹ

מקֹומֹות עֹולם23ּובכּמה צּדיקי אצל הּמתים ׁשּתחּית , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשנים וכּמה ּכּמה לחּכֹות יצטרכּו ולא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת מּיד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּתהיה
רּבֹותינּו ּוכמאמר ּביׂשראל), סּוגים וכּמה לכּמה ּבנֹוגע ׁשהּוא (ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָחסֿוׁשלֹום

הּגאּולה24ז"ל לבעל עד ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל למׁשה עד עּמהם, יהיּו ואהרן ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמׁשה
הּנגלה (ּבלׁשֹון נמׁשכת ּפעּלה ׁשל ענין נעׂשה ׁשּזה הּדֹורֹות.25ּבדֹורֹו, ּכל סֹוף עד ( ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

È‰ÈÂאת יביא ׁשּזה ׁשלמּות, ׁשל ּבאפן חּוצה הּמעינֹות הפצת ׁשּתהיה רצֹון ƒƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הענינים ּכל עם ּובנסּתר, ּבנגלה ונל והּׁשלמה, האמּתית ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּגאּולה
זה מעין לעֹולמים היה ּוכבר ּובגלּוי, ּבנגלה יהיה ׁשהּנסּתר [ועד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבפנימּיּות

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

ט.)19 ג, ובכ"מ.)20צפני' ה"ז. פ"א קדושין א.)21ירושלמי קה, שבת יט.)22ראה כו, ישעי'

23(.56 ע' וביאורים תשובות א. קמ, זח"א ב.)24ראה ה, 68.)25יומא ע' תרומות צפע"נ ראה

ובכ"מ. ואילך. 755 ע' ח"ג לקו"ש

    
הפסוק] הפסוק][=לLÈÏ‡סוף Âc˜‡תחילת ÌÈa B˙a ÌÈac , ¿≈»ƒ¿«ƒ¿«ƒ«¿»

הריבוי מענין דוקא מגיע שהשלום מורה ÔBLÏד"ברבים" È„nÚ eÈ‰Â ,¿»ƒ»ƒ¿
‡e‰ ÌBÏLa ‰„t BÏˆ‡ ‰È‰L ‰Êc ,‰Êa ‡Óe .‡˜Âc „ÈÁÈ»ƒ«¿»¿…»»∆¿∆∆»»∆¿»»¿»
ÌÈt ‰nk ÌL Ó‡n‰a ‡nk) ÌÈa‰ ÏL ÚeiÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«∆»«ƒ«¿…»¿««¬»»«»¿»ƒ

LÈÂ .(ca ÌÈ˜ei„Â¿ƒƒ«»»¿≈
˙ÈÏÎ˙c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿«¿ƒ
ÌbL ‡È‰ ˙eÓÏM‰«¿≈ƒ∆«

ÌÓˆÚ ÌÈa‰עניני שריבוי »«ƒ«¿»
והגשמי החומרי «e‡BÈהעולם

ÏL ÓÏ k Á‡««»¿«»∆
ÏÎa ÔÈÚa Ï"ÎÂ ,ÌBÏL»¿««¿ƒ¿«¿»

ÈˆÈ ÈLa Ïשהיהודי ¿»¿ƒ¿≈¿»∆
ה' את "ואהבת מצוות יקיים

הרע. ביצרו גם אלוקיך"

ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t e‰ÊÂ¿∆»»¿»«¿ƒ
eÈ‰ ÌÈaa Èk ÈÏ Óƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»
B˙„BÚ ‰lÁ˙c ,È„nÚƒ»ƒƒ¿ƒ»¬»
‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆ƒ¿»»

‡ÈÙk˙‡Âעצומה יגיעה ¿ƒ¿«¿»
יצרו כנגד ביותר כבידה ומלחמה

a‡להכניעו k Á‡ Ï‡ ,¬»««»»
 ‰„BÚ‰ ˙eÓÏLÏƒ¿≈»¬»
‰È‰L BÓk ,ÌBÏLa ‰i„t¿ƒ»¿»¿∆»»
BÓˆÚ ‰Êe .‰ÓÏL ÈÓÈaƒ≈¿……»∆«¿
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«¿≈
‡˜Âc ‰È‰z ÌBÏLc¿»ƒ¿∆«¿»
È„ÈŒÏÚ ‡BÏ „È˙ÚÏ¿»ƒ»«¿≈
˙‡ L‡k ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈«¬∆∆
ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óh‰ Áe««À¿»«¬ƒƒ

‡‰19Ïk Ïha˙ÈÂ , »»∆¿ƒ¿«≈»
‰È‰ÈÂ ,‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»»¿ƒ¿∆
.˙eÓÏL ÏL ÔÙ‡a ÌBÏL»¿…∆∆¿≈
„qÈÓ Ï"p‰ Ïk ‰p‰Â¿ƒ≈»««¿À»

˙B˙aהאמצעי ÏÚaאדמו"ר ¿«««
,ÔBˆ È‰È ‰p‰ ,‰Ïe‡b‰«¿»ƒ≈¿ƒ»
ÏL B˙Bz „ÓÏÏ ‰kÊpL∆ƒ¿∆ƒ¿…»∆
ÔÙ‡a ‰Ïe‡b‰ ÏÚa«««¿»¿…∆
ÏÚa el‡k ‰‡Èc¿ƒ¿∆¿ƒ««

Bc‚k „ÓBÚ ‰ÚeÓM‰20. «¿»≈¿∆¿
‡Ï ‰È‰iL ,BÓ ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆ƒ¿∆…
ÏÚaL ‡l‡ eÎ el‡k ˜«¿ƒ∆»∆««
ÂÈÙÏ „ÓBÚ ‰ÚeÓM‰«¿»≈¿»»
„enl‰ È„ÈŒÏÚ LnÓ«»«¿≈«ƒ

,B˙B˙aהצדיקים שהרי ¿»
שהקב"ה שכשם לבוראם, דומים

כדברי בתורה, עצמותו הכניס

È‰È˙חז"ל ˙È˙k ÈLÙ ‡‡cכתבתי 'נפשי' את (הקב"ה), [=אני «¬»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
כ תורתי)] (בתוך תורתםומסרתי בתוך ומאדם עצמם מוסרים הצדיקים ,21ך

Lהגאולה epÂבעל eˆÈ˜‰Â ‰È‰iL „ÚÂ .B˙B˙a BÓˆÚ ÒÈÎ‰ ∆ƒ¿ƒ«¿¿»¿«∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«¿
ÙÚ ÈÎBL22‡˙È‡„k ,ÌÎB˙a ‡e‰Â[כמובא=]‰nÎe ‰a ¿≈»»¿¿»ƒ¿ƒ»«…«¿«»

˙BÓB˜Ó23˙iÁzL , ¿∆¿ƒ«
ÌÏBÚ È˜Ècˆ Ïˆ‡ ÌÈ˙n‰«≈ƒ≈∆«ƒ≈»
ÁÈLÓ ˙‡Èa „iÓ ‰È‰zƒ¿∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ«
eÎˆÈ ‡ÏÂ ,e˜„ƒ̂¿≈¿…ƒ¿»¿
ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk ˙BkÁÏ¿««»¿«»»ƒ
‡e‰L BÓk) ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿∆
ÌÈ‚eÒ ‰nÎÂ ‰nÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿«»¿«»ƒ
Ó‡ÓÎe ,(Ï‡Èa¿ƒ¿»≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba24‰LÓ «≈…∆
„Ú ,Ì‰nÚ eÈ‰È Ô‰‡Â¿«¬…ƒ¿ƒ»∆«
,B„Â Bc ÏÎaL ‰LÓÏ¿…∆∆¿»»
,BB„a ‰Ïe‡b‰ ÏÚÏ „Ú«¿«««¿»¿
ÏL ÔÈÚ ‰Ú ‰L∆∆«¬∆ƒ¿»∆
ÔBLÏa) ˙ÎLÓ ‰lÚt¿À»ƒ¿∆∆ƒ¿

‰Ï‚p‰25Ïk ÛBÒ „Ú ( «ƒ¿∆«»
.˙BBc‰«

˙ˆÙ‰ ‰È‰zL ÔBˆ È‰ÈÂƒƒ»∆ƒ¿∆¬»«
ÏL ÔÙ‡a ‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰««¿»»¿…∆∆
˙‡ ‡ÈÈ ‰L ,˙eÓÏL¿≈∆∆»ƒ∆
˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒƒ
‰Ï‚a ÏÂ ,‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»¿≈≈¿ƒ¿∆
ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÚ ,zÒe¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
„ÚÂ ˙eiÓÈÙaL∆ƒ¿ƒƒ¿«
‰Ï‚a ‰È‰È zÒp‰L∆«ƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿∆
‰È‰ Îe ,ÈeÏ‚e¿»¿»»»

‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏהתגלות ¿»ƒ≈≈∆
האלוקית המהות (הנסתר)

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



ז   

רּבים ּבתֹו ּדברּבים לריׁשא, סיפא סֹותר ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּדלכאֹורה
ּדזה ּבזה, ּומבאר ּדוקא. יחיד לׁשֹון עּמדי והיּו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹּדוקא,
הרּבים ׁשל סּיּוע עלֿידי הּוא ּבׁשלֹום ּפדה אצלֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיה
ויׁש ּבּדבר). ודּיּוקים ּפרטים ּכּמה ׁשם ּבהּמאמר ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ(ּכּמבאר
עצמם הרּבים ׁשּגם היא הּׁשלמּות ּדתכלית ּבזה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָלהֹוסיף
ּבכל ּבענין וּכנ"ל ׁשלֹום, ׁשל למּצב ּכ אחר ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָיבֹואּו

.יצרי ּבׁשני ְְְְִֵֶָָלבב

e‰ÊÂ,עּמדי היּו ּברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָ
מלחמה ׁשל ּבאפן הּוא עבֹודתֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָֹּדתחּלה
ּפדּיה - העבֹודה לׁשלמּות ּבא ּכ אחר אבל ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָואתּכפיא,
הּנה עצמֹו ּובזה ׁשלמה. ּבימי ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּבׁשלֹום,
לבֹוא לעתיד ּדוקא ּתהיה ּדׁשלֹום הּׁשלמּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּתכלית
מן אעביר הּטמאה רּוח את ּכאׁשר צדקנּו, מׁשיח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻעלֿידי

ּבאפן19הארץ ׁשלֹום ויהיה הּמלחמה, ענין ּכל ויתּבּטל , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשלמּות. ְֵֶׁשל

‰p‰Âיהי הּנה הּגאּולה, ּבעל ּבתֹורת מיּסד הּנ"ל ּכל ¿ƒ≈ְְְְִִֵַַַַַַָָָֻ
הּגאּולה ּבעל ׁשל ּתֹורתֹו ללמד ׁשּנזּכה ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹרצֹון,

ּכנגּדֹו עֹומד הּׁשמּועה ּבעל ּכאּלּו ּדיראה ויתירה20ּבאפן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשמּועה ׁשּבעל אּלא כּו' ּכאּלּו רק לא ׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמּזֹו,
נפׁשי ּדאנא ּבתֹורתֹו, הּלּמּוד עלֿידי מּמׁש לפניו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָעֹומד

יהבית ׁשּיהיה21ּכתבית ועד ּבתֹורתֹו. עצמֹו ׁשהכניס , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ
עפר ׁשֹוכני ורּננּו ּבּזהר22והקיצּו ּכדאיתא ּבתֹוכם, והּוא ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹ

מקֹומֹות עֹולם23ּובכּמה צּדיקי אצל הּמתים ׁשּתחּית , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשנים וכּמה ּכּמה לחּכֹות יצטרכּו ולא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת מּיד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּתהיה
רּבֹותינּו ּוכמאמר ּביׂשראל), סּוגים וכּמה לכּמה ּבנֹוגע ׁשהּוא (ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָחסֿוׁשלֹום

הּגאּולה24ז"ל לבעל עד ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל למׁשה עד עּמהם, יהיּו ואהרן ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמׁשה
הּנגלה (ּבלׁשֹון נמׁשכת ּפעּלה ׁשל ענין נעׂשה ׁשּזה הּדֹורֹות.25ּבדֹורֹו, ּכל סֹוף עד ( ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

È‰ÈÂאת יביא ׁשּזה ׁשלמּות, ׁשל ּבאפן חּוצה הּמעינֹות הפצת ׁשּתהיה רצֹון ƒƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הענינים ּכל עם ּובנסּתר, ּבנגלה ונל והּׁשלמה, האמּתית ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּגאּולה
זה מעין לעֹולמים היה ּוכבר ּובגלּוי, ּבנגלה יהיה ׁשהּנסּתר [ועד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבפנימּיּות
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ח

        
מוגה בלתי

,בשנה שנה מדי זאת לחזור נהוג אףֿעלֿפיֿכן, אבל ומפורסמת, ידועה בוודאי - כסלו דיו"ד היום פרשת
פרקים. וראשי נקודות - ועלֿכלֿפנים

בדברי כמסופר כסלו, בי"ט הזקן אדמו"ר של לגאולתו בקשר נשיאינו רבותינו בדברי מקורו - זה ומנהג
שעשה ברוך המתחיל דיבור הזקן אדמו"ר של הדרוש אודות א) כא, א' כרך (לקוטיֿדיבורים נשיאינו רבותינו
הבעלֿשםֿטוב – לאבותינו נסים שעשה "ברוך אמר שבו תק"ס), כסלו י"ט הגאולה בחג (שנאמר לאבותינו נסים

כסלו": י"ט - הזה בזמן ופורים, חנוכה - ההם בימים והמגיד,

במדרשי ההבטחה שישנה ועד מישראל, ואחת אחד לכל ומפורסמת ידועה - ופורים דחנוכה הדברים פרשת
ישנו בשנה שנה מדי ואףֿעלֿפיֿכן, יבטלו. לא וחנוכה פורים הנה בטלין המועדים כל כאשר שגם ז"ל חכמינו
פרשת את יודעים זאת לולי שגם למרות ניסא", ד"פירסומי באופן נס", של "תקפו הנס, את ולפרסם לחזור חיוב
- הוא בזה שנוסף ומה הנס, אודות כבר יודעים לכן מקודם שגם - ניסא" "פרסומי בלשון [כמודגש הדברים

הדברים]. פרסום

רק (לא בדיבור ("נזכרים") הדברים הזכרת שעלֿידי היינו, ונעשים", נזכרים האלה "הימים הכתוב: ובלשון
ד"נעשים". בענין חסר - בדיבור הזכרון ולולי מחדש, אלו ענינים "ונעשים" חוזרים - בלב) במחשבה

גם זה טבע נעשה - הבחירה ענין שיהיה וכדי ישראל, בני [אצל האדם ותכונת בטבע במוחש שרואים וכפי
מעורר זה הרי ומחשבתו, בידיעתו לכן מקודם שהיה ענין בדיבור מגלה האדם שכאשר העולם], אומות אצל

בדברו". יצאה ד"נפשו הענין להיות שיכול - כך כדי ועד מיוחד, רגש אצלו

כן [וכמו כסלו בי"ט שגם מובן, - ופורים לחנוכה כסלו י"ט גאולת את מדמים נשיאינו שרבותינו ומכיון
ובכללות). בקיצור - (עלֿכלֿפנים נס" של "תקפו אודות ולפרסם ולספר לחזור צריכים כסלו] ליו"ד בנוגע

הי כסלו דיו"ד היום -פרשת נס" של "תקפו מודגש ובזה ממאסרו, האמצעי אדמו"ר של גאולתו - א
ז"ל: חכמינו ובלשון בעולם, חזקה הכי - ההם בימים - שהיתה אדירה, ממשלה עלֿידי נעשה זה מאסר שהרי

ממאסרו. האמצעי אדמו"ר את לשחרר הוכרחה עצמה זו ממשלה ואףֿעלֿפיֿכן, בכיפה", "מושל
המוסגר: [מאמר

רוב היה ההיא שבמדינה לפי - הוא בכיפה", "מושל ההיא מדינה ממשלת היתה ההם שבימים לכך הטעם
הולדת - ובעיקר כולל באיכות, - בנין" "רוב והן בכמות, – מנין" "רוב הן ישראל, בני של בנין ורוב מנין
היו אלו ענינים שכל כסלו, וי"ט כסלו דיו"ד לגאולה עד החסידות, תורת והתרחבות התפשטות הבעלֿשםֿטוב,
יד, בשלח (מכילתא במדרש כדאיתא - בכיפה" "מושל ההיא מדינה ממשלת נעשתה ולכן, דוקא, ההיא במדינה
כבודם "בשביל הנה שיהיה), טעם מאיזה הקב"ה, רצון (עלֿפי מסויימת למדינה גלו ישראל בני שכאשר ה)

כולו. העולם בכל שמשלה עד לגדולה, זו מדינה מלכות עלתה ישראל" של

מכיון - אדירה למלכות נעשתה האחרון שבזמן הברית', 'ארצות של הגשמי במצבה לשינוי הטעם גם וזהו
הקב"ה היה שבפשטות אף [הנה ההיא במדינה ישראל בני של בנין ורוב מנין דרוב הגלות שנסתיימה שלאחרי
ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ישראל בני כל את להביא צריך
מנין רוב את הקב"ה העביר ממש] בפועל אףֿעלֿפיֿכן, הקיצין", כל "כלו שכבר לאחרי ובפרט שנה". אחרית
ולשם הידוע), (כלשון שלה" ה'פעקל' כל עם "השכינה עברה לשם הברית', ל'ארצות – ישראל דבני בנין ורוב

ישראל. דבני בנין ורוב מנין רוב עברו

בני של שני וקיבוץ בנין, ורוב מנין רוב הוא ישראל בני של זה שקיבוץ ולקבוע להעריך אפשר שאי ואף
העילויים [ככל קדושים" כולם גיבורים כולם ברורים כולם אהובים "כולם שהרי בנין, ורוב מנין רוב אינו ישראל
כפשוטו) מנין" ("רוב בכמות ישראל בני שרוב שרואים מכיון אףֿעלֿפיֿכן, – האל"ףֿבי"ת] אותיות שבכל
כי באיכות, - ישראל בני של בנין" "רוב גם ישנו הברית' שב'ארצות הוכחה זו הרי הברית', ב'ארצות נמצאים

האיכות]. עם הכמות קשורה - קדוש" "גוי - ישראל בני אצל

חוזרים בשנה, שנה מדי כסלו ביו"ד הגאולה פרשת זכרון שעלֿידי היינו, - ונעשים" נזכרים האלה "והימים
הראשונה. בפעם שהיו הענינים אותם כל מחדש ונעשים
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שהיה ומצב מהמעמד זו בשנה כסלו דיו"ד ומצב המעמד לחלוטין שונה הענינים שבחיצוניות ואףֿעלֿפי
בכוחו אףֿעלֿפיֿכן, – הקצה אל הקצה מן לשינוי עד המקום, מבחינת והן הזמן מבחינת הן הראשונה, בפעם
היא התורה שהרי ומקום, דזמן ההגבלות ומעבר מעל להתעלות - התורה עם התקשרותו עלֿידי – יהודי של
דברי כידוע העבר, מציאות את אפילו לשנות שבכוחה עד ומקום, זמן - העולם מציאות על הבית' 'בעל

בזה. ח) הלכה ו פרק (נדרים הירושלמי

- והמקום הזמן דשינויי להגבלות ומעבר מעל להתעלות יהודי של שבכוחו לעיל האמור עלֿפי והנה,
בבחינת הוא זה שלימוד ועד הגאולה, בעל של תורתו עם ההתקשרות עלֿידי ביותר מודגש זה שענין מובן,

בחג". החג "הלכות ובדוגמת עלֿדרך גרמא, שהזמן ענין
כנגדו, עומד השמועה בעל כאילו לעצמו שמצייר באופן הוא הלימוד כאשר - מיוחד עילוי ישנו גופא ובזה
כאילו השמועה בעל רואה יהא . . שמועה האומר "כל ב) הלכה א פרק שבת (ירושלמי ז"ל רבותינו כמאמר

כנגדו". עומד הוא

השמועה: בעל ציור בענין פלא דבר אודות - ולהעיר

אדמו"ר של מתמונתו החל דיוקנם, דמות את במחשבה לצייר נקל שעלֿידה תמונה ישנה - חב"ד נשיאי מכל
אודות לים) מעבר עוד (בהיותו דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עלֿידי ונדפס שנתפרסם כפי - הזקן
האמיתית תמונתו אכן שזוהי העדות עם ביחד הזקן, אדמו"ר של תמונתו לגילוי שהביאו המאורעות השתלשלות
שלאחריו, נשיאינו רבותינו של תמונותיהם ישנם ועלֿדרךֿזה בתחלתה), ח' חוברת ("התמים" הזקן אדמו"ר של

תמונה נשארה לא שממנו הגאולה, בעל האמצעי, אדמו"ר מלבד - דורנו. לנשיא !*עד

שבהעדר יתכן לא הרי - כנגדו" עומד הוא כאילו השמועה בעל רואה "יהא הציווי שישנו מכיון והנה,
זה! ציווי לקיים חסֿושלום, יוכלו, לא האמצעי אדמו"ר של תמונתו

בזה: והביאור

מכיון - הדבר וטעם לוקחים", אתם ד"אותי הענין נפעל התורה לימוד שעלֿידי ז"ל רבותינו מאמר ידוע
שבה הדברות, דעשרת הראשונה תיבה - "אנכי" דתיבת בראשיֿתיבות [כמרומז יהבית" כתבית נפשי ש"אנא
בתורה, ומהותו עצמותו את הכניס שהקב"ה היינו, כולה]. התורה כל את הכוללים הדברות עשרת כל כלולים

עצמ את לוקחים - התורה לימוד עלֿידי יתברך.ולכן, ומהותו ותו

עלֿידי (גם) נפעל כנגדו" עומד השמועה ד"בעל שהענין לומר יש - לבוראן" דומים ש"צדיקים ומכיון
יהבית", כתבית נפשי "אנא - בתורתו ומהותו עצמותו את הכניס שהצדיק מכיון הצדיק, של בתורתו ההתבוננות
הגוף דמות ולא גוף לו שאין אף לוקחים", אתם ד"אותי הענין ובדוגמת עלֿדרך תמונתו, ללא גם - וזאת

ואילך). תתרכג עמוד ו' כרך בראשית התורה' ב'אור (נתבאר

:"העיקר הוא ש"המעשה - בפועל למעשה בנוגע מזה ההוראה
מאמר הגאולה, בעל של בתורתו ולהתבונן ללמוד ואחד אחד כל צריך - כסלו יו"ד הגאולה בחג בעמדנו
שלבו במקום ערכו, לפי אחד כל אחת"], אות אפילו או . . אחת "הלכה המשנה: [בלשון וכו' אחד פרק אחד,
בהבנת והעמקה התבוננות עלֿידי כנגדו", עומד השמועה בעל ד"כאילו באופן יהיה זה שלימוד - והעיקר חפץ,
שער בספרו הגאולה בעל שמבאר כפי - שכלית ראיה גם אלא שכלית, והשגה הבנה רק ולא הענין, והשגת

שכלית. לראיה שכלית והבנה ידיעה שבין החילוקים פרטי את ואילך) נ"ט (פרק האמונה

הגאולה, בעל של בתורתו ביותר שייך - שכלית לראיה עד והעמקה התבוננות של באופן לימוד - זה וענין
ל"מרחב עד המגעת דבינה, הרחבה גדולה, הכי הרחבה של באופן הוא הגאולה בעל של תורתו שסגנון כידוע

יֿה"). במרחב ענני יֿה קראתי המיצר "מן בענין הגאולה בעל שמבאר (כפי החכמה מן למעלה העצמי",
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לומר*) יש - נתפרסמה) לא סיבה מפני אלא תמונתו שנמצאה אומרים יש כי (לפנינו, תמונה אין ממנו שגם מהר"ש, לאדמו"ר בנוגע
מזקני אחד אודות הידוע וכסיפור מהר"ש. אדמו"ר של דיוקנו לדמות דומה היתה אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של דיוקנו שדמות הידוע על-פי
תואר את בו שראה מפני נתעלף, - אדמו"ר מו"ח כ"ק פני תואר את הראשונה בפעם ראה שכאשר מהר"ש, אדמו"ר את עוד שראה החסידים
בנוגע על-כל-פנים) (בכללות כנגדו" עומד השמועה בעל ד"כאילו הענין להיות יכול - מהר"ש לאדמו"ר בנוגע ולכן, מהר"ש, אדמו"ר פני

בפשטות. דיוקנו לדמות



ט        

שהיה ומצב מהמעמד זו בשנה כסלו דיו"ד ומצב המעמד לחלוטין שונה הענינים שבחיצוניות ואףֿעלֿפי
בכוחו אףֿעלֿפיֿכן, – הקצה אל הקצה מן לשינוי עד המקום, מבחינת והן הזמן מבחינת הן הראשונה, בפעם
היא התורה שהרי ומקום, דזמן ההגבלות ומעבר מעל להתעלות - התורה עם התקשרותו עלֿידי – יהודי של
דברי כידוע העבר, מציאות את אפילו לשנות שבכוחה עד ומקום, זמן - העולם מציאות על הבית' 'בעל

בזה. ח) הלכה ו פרק (נדרים הירושלמי

- והמקום הזמן דשינויי להגבלות ומעבר מעל להתעלות יהודי של שבכוחו לעיל האמור עלֿפי והנה,
בבחינת הוא זה שלימוד ועד הגאולה, בעל של תורתו עם ההתקשרות עלֿידי ביותר מודגש זה שענין מובן,

בחג". החג "הלכות ובדוגמת עלֿדרך גרמא, שהזמן ענין
כנגדו, עומד השמועה בעל כאילו לעצמו שמצייר באופן הוא הלימוד כאשר - מיוחד עילוי ישנו גופא ובזה
כאילו השמועה בעל רואה יהא . . שמועה האומר "כל ב) הלכה א פרק שבת (ירושלמי ז"ל רבותינו כמאמר

כנגדו". עומד הוא

השמועה: בעל ציור בענין פלא דבר אודות - ולהעיר

אדמו"ר של מתמונתו החל דיוקנם, דמות את במחשבה לצייר נקל שעלֿידה תמונה ישנה - חב"ד נשיאי מכל
אודות לים) מעבר עוד (בהיותו דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עלֿידי ונדפס שנתפרסם כפי - הזקן
האמיתית תמונתו אכן שזוהי העדות עם ביחד הזקן, אדמו"ר של תמונתו לגילוי שהביאו המאורעות השתלשלות
שלאחריו, נשיאינו רבותינו של תמונותיהם ישנם ועלֿדרךֿזה בתחלתה), ח' חוברת ("התמים" הזקן אדמו"ר של

תמונה נשארה לא שממנו הגאולה, בעל האמצעי, אדמו"ר מלבד - דורנו. לנשיא !*עד

שבהעדר יתכן לא הרי - כנגדו" עומד הוא כאילו השמועה בעל רואה "יהא הציווי שישנו מכיון והנה,
זה! ציווי לקיים חסֿושלום, יוכלו, לא האמצעי אדמו"ר של תמונתו

בזה: והביאור

מכיון - הדבר וטעם לוקחים", אתם ד"אותי הענין נפעל התורה לימוד שעלֿידי ז"ל רבותינו מאמר ידוע
שבה הדברות, דעשרת הראשונה תיבה - "אנכי" דתיבת בראשיֿתיבות [כמרומז יהבית" כתבית נפשי ש"אנא
בתורה, ומהותו עצמותו את הכניס שהקב"ה היינו, כולה]. התורה כל את הכוללים הדברות עשרת כל כלולים

עצמ את לוקחים - התורה לימוד עלֿידי יתברך.ולכן, ומהותו ותו

עלֿידי (גם) נפעל כנגדו" עומד השמועה ד"בעל שהענין לומר יש - לבוראן" דומים ש"צדיקים ומכיון
יהבית", כתבית נפשי "אנא - בתורתו ומהותו עצמותו את הכניס שהצדיק מכיון הצדיק, של בתורתו ההתבוננות
הגוף דמות ולא גוף לו שאין אף לוקחים", אתם ד"אותי הענין ובדוגמת עלֿדרך תמונתו, ללא גם - וזאת

ואילך). תתרכג עמוד ו' כרך בראשית התורה' ב'אור (נתבאר

:"העיקר הוא ש"המעשה - בפועל למעשה בנוגע מזה ההוראה
מאמר הגאולה, בעל של בתורתו ולהתבונן ללמוד ואחד אחד כל צריך - כסלו יו"ד הגאולה בחג בעמדנו
שלבו במקום ערכו, לפי אחד כל אחת"], אות אפילו או . . אחת "הלכה המשנה: [בלשון וכו' אחד פרק אחד,
בהבנת והעמקה התבוננות עלֿידי כנגדו", עומד השמועה בעל ד"כאילו באופן יהיה זה שלימוד - והעיקר חפץ,
שער בספרו הגאולה בעל שמבאר כפי - שכלית ראיה גם אלא שכלית, והשגה הבנה רק ולא הענין, והשגת

שכלית. לראיה שכלית והבנה ידיעה שבין החילוקים פרטי את ואילך) נ"ט (פרק האמונה

הגאולה, בעל של בתורתו ביותר שייך - שכלית לראיה עד והעמקה התבוננות של באופן לימוד - זה וענין
ל"מרחב עד המגעת דבינה, הרחבה גדולה, הכי הרחבה של באופן הוא הגאולה בעל של תורתו שסגנון כידוע

יֿה"). במרחב ענני יֿה קראתי המיצר "מן בענין הגאולה בעל שמבאר (כפי החכמה מן למעלה העצמי",

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

לומר*) יש - נתפרסמה) לא סיבה מפני אלא תמונתו שנמצאה אומרים יש כי (לפנינו, תמונה אין ממנו שגם מהר"ש, לאדמו"ר בנוגע
מזקני אחד אודות הידוע וכסיפור מהר"ש. אדמו"ר של דיוקנו לדמות דומה היתה אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של דיוקנו שדמות הידוע על-פי
תואר את בו שראה מפני נתעלף, - אדמו"ר מו"ח כ"ק פני תואר את הראשונה בפעם ראה שכאשר מהר"ש, אדמו"ר את עוד שראה החסידים
בנוגע על-כל-פנים) (בכללות כנגדו" עומד השמועה בעל ד"כאילו הענין להיות יכול - מהר"ש לאדמו"ר בנוגע ולכן, מהר"ש, אדמו"ר פני

בפשטות. דיוקנו לדמות



י       

אלא בלבד), הדמיון (בכ"ף כנגדו" עומד השמועה בעל ד"כאילו באופן בלימוד להסתפק אין ועוד: זאת
הדמיון. כ"ף ללא ממש, כנגדו עומד השמועה שבעל - יותר נעלית לדרגא לבוא צריכים זה לאחרי

התחלת שלאחרי ענינים בכמה מצינו הרי - כנגדו" עומד השמועה בעל "כאילו הוא שהלשון אף דהנה,
הדמיון. כ"ף ללא יותר, נעלית לדרגא אחרֿכך באים הדמיון, דכ"ף באופן העבודה

כחדשים", בעיניך יהיו ויום יום ש"בכל באופן הוא התורה לימוד התחלת התורה: לכללות בנוגע - ולדוגמא
ממש. "חדשים" - יותר נעלית לדרגא באים ולאחריֿזה בלבד, הדמיון בכ"ף

עומד השמועה בעל "כאילו - דידן כבנידון בתורה, פרטי) (וענין חלק אודות מדובר כאשר ועלֿדרךֿזה
לד באים לאחריֿזה אבל בלבד, הדמיון בכ"ף ד"כאילו", באופן אמנם הוא הלימוד שהתחלת נעליתכנגדו", רגא

הדמיון. כ"ף ללא ממש, כנגדו עומד השמועה בעל - יותר

כולה התורה שכל מכיון - בתורה מסויים חלק על התורה מכללות דוגמא שמביאים זה על לתמוה [ואין
בנוגע הרי - דאורייתא" "נשמתא שהיא התורה, פנימיות אודות מדובר כאשר ובפרט אחת". "תורה היא
הסברה דרושה לגוף, בנוגע - כלל. התחלקות של ענין בה שייך שאין והסברה ביאור צריכים לא ל"נשמה"
בנוגע אבל אחד; גוף זה הרי מכלֿמקום, הקצה, אל הקצה מן חילוק לרגל, ראש שבין החילוקים שלמרות
תרי"ג של התחלקות שייך לא הנשמה של שבמהותה וביאור) בהסבר צורך (ללא בפשטות מובן הרי - לנשמה
ל"נשמתא בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה נ"א). פרק (תניא כו'" פשוט רוחני אחד עצם ש"כולה מכיון כוחות,

התורה]. פנימיות - דאורייתא"

- בפועל במעשה לנגדו" עומד הוא כאילו השמועה בעל רואה ד"יהא ההוראה מקיום אשר ויהיֿרצון
הקודש (אגרת הזקן אדמו"ר (כלשון באורחותיו" ונלכה מדרכיו הורנו אשר ישרה בדרך ד"נלך המעשה גם יבוא
מאתנו. ואחד אחד כל של ואורחותיו דרכיו נעשים הגאולה בעל של ו"אורחותיו" ש"דרכיו" היינו, כ"ז)), סימן
החידוש כאן ואילו היהודי; של "לדרכו" - הוא בזה הפירוש הרי לדרכו", הלך "ויעקב אומרים כאשר דהנה,
אשר ישרה בדרך "נלך הגאולה, בעל של ו"אורחותיו" "דרכיו" הם מישראל ואחד אחד כל של שדרכיו - הוא

הגאולה. בעל של - באורחותיו" ונלכה מדרכיו הורנו

שמגיעים עד ביותר, גדולה והרחבה הרחבה, מתוך המצוות וקיום התורה לימוד - פשוטות ובאותיות
ואחד אחד כל של שבנפשו היינו, בלבם", נתן העולם "את [שהרי יהודי כל של שבנשמתו העצמי" ל"מרחב

במציאות]. שישנם הדרגות וכל הענינים כל נמצאים מישראל

גדרי וביטול פריצת נעשית שעלֿידו צדקנו, משיח בביאת - יֿה" במרחב ד"ענני לענין זוכים ועלֿידיֿזה
והשלימה. האמיתית בגאולה יה", ד"מרחב הענין נמשך - ממילא ובדרך הגלות,

בגאולה אומות, שבע ארץ כיבוש על שנוסף היינו, גבולך", את אלקיך הוי' ירחיב "כי היעוד לקיום וזוכים
שלימות עם ביחד עליה, יושביה כל - העם שלימות עם ביחד הארץ, שלימות יהיה שאז והשלימה, האמיתית

אלקי הוי' ד"ירחיב לענין גם זוכים - הגאולה) באה (שעלֿידה וקדמוני,התורה קניזי קיני ארץ גבולך", את ך
המתחיל (דיבור הגאולה בעל בדרושי כמבואר המוחין, דעבודת הענין שזהו שבזה, הרוחנית העבודה - כולל

מואב). את תצר אל

,מישוש מלשון הוא ש"ממש" דורנו נשיא כפירוש - ממש בימינו במהרה יהיו אלו ענינים שכל ויהיֿרצון
טפחים. מעשרה למטה בידים, זאת למשש שיכולים היינו,

שמגאולתו היינו, הגאולה, בענין הרחבה - ומיד ותיכף מצוותיה, וקיום התורה בלימוד הרחבה - וכאמור
"ואתם - מישראל ואחת אחד כל וגאולת ישראל כלל לגאולת ומיד תיכף באים כסלו דיו"ד הגאולה בעל של

ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו

ושם הקדושה, לארצנו - שמיא" ענני עם "ארו כמימרא, ברגע ומיד, תיכף באים גדול", "קהל יחדיו, וכולם
"וראמה", י) יד, (זכריה שכתוב כמו – הרחבה של באופן תהיה לבוא שלעתיד הקודש, עיר בירושלים - גופא

ידיך". כוננו אדנֿי ול"מקדש הבית, להר - גופא ובירושלים

ישראל. ואחדות ישראל אהבת עלֿידי ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו גדול", "קהל - וכאמור

***
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גאולת קדמה השנים) (במהלך המאורעות סדר שמצד אף הרי - כסלו וי"ט כסלו יו"ד הגאולה לימי בנוגע
עלֿפי – כסלו לי"ט כסלו יו"ד קודם אזי הענינים, ב' כבר שישנם לאחרי הנה כסלו, יו"ד לגאולת כסלו י"ט

החודש. ימי מהלך
(ראה כסלו י"ט גאולת לקראת והכנה הקדמה מהווה כסלו יו"ד שגאולת - הדבר ביאור פעם שנתבאר וכפי

ואילך). ז סעיף תשמ"ב ויצא פרשת שבת שיחת

יו"ד בגאולת עילוי גם ישנו כסלו, י"ט לגאולת והקדמה הכנה היא כסלו יו"ד שגאולת זה עם ביחד - אבל
כדלקמן. כסלו, י"ט גאולת לגבי כסלו

כסלו. י"ט לגבי כסלו יו"ד מעלת את ולבאר להדגיש צריכים אזי - כסלו ביו"ד אנו שנמצאים ומכיון

:ובהקדים
יוםֿטוב שבכל מצינו, המועדים, בזמני שנאמרו הגאולה] בעל במאמרי [גם נשיאינו רבותינו במאמרי
חג מעלת מבואר - הפסח חג במאמרי ולדוגמא: המועדים. שאר לגבי זה דיוםֿטוב המיוחדת מעלתו נתבארה

ויום השנה ראש הסוכות, חג השבועות, חג במאמרי וכן המועדים, שאר לגבי זמןהפסח שבכל - הכיפורים
המועדים. שאר לגבי זה דמועד המעלה את מדגישים ומועד

ביאורים מתאימים כיצד - אמת" "תורת שהיא אחת" מ"תורה חלק הם המאמרים שכל מכיון תמוה: ולכאורה
נעלה?! הכי הוא השבועות שחג שני במאמר לומר יתכן לא נעלה, הכי הוא הפסח חג אם וממהֿנפשך: לזה, זה אלו

בזה: והביאור

שש - כו' ויראתו ה' אהבת ולדוגמא: מקום, ובכל זמן בכל שוה שחיובם ענינים ישנם - ומצוותיה בתורה
עם קשור - תורה עלֿפי – שחיובם ענינים וישנם החינוך; לספר בהקדמה שכתוב כמו תמידי, שחיובן מצוות
עצמה שהתורה מכיון מוחלפת", תהא לא הזאת ש"התורה לכלל בסתירה זה אין [ולכן והמקום הזמן שינויי
קרבנות גרמא, שהזמן מצוה - ובמצוות בחג, החג הלכות לימוד - בתורה ולדוגמא: אלו], שינויים קובעת

קרבנו". בטל זמנו ש"עבר ועד בזמן, התלויים

(הלכות לתורה בנוגע הן מיוחדים, ענינים בו שיש בזה, וכיוצא הפסח חג מסויים, בזמן נמצאים כאשר ולכן,
זה דזמן המיוחדים הענינים הנה - בזה) וכיוצא החג קרבנות גרמא, שהזמן (מצוות למצוות בנוגע והן החג)

ומצוותיה. התורה עניני שאר כל עולים שדרכו ה"שער" נעשים

איזה דרך - הוא שהחילוק אלא המקומות, ובכל הזמנים בכל בתקפם הם ומצוותיה התורה עניני כל כלומר:
זה. פרטי לזמן השייכים המיוחדים לענינים בהתאם לזמן, מזמן שינויים ישנם ובזה הענינים, כל עולים "שער"

מזה, זה כלולים פשטֿרמזֿדרושֿסוד, התורה, חלקי שכל פעמים כמה [כמדובר דתורה בנגלה לדבר דוגמא
"אטו רע"א) צא, (זבחים ז"ל רבותינו מאמר – דתורה] בנגלה גם משתקפים התורה דפנימיות הביאורים ולכן,
בכל גם (שקרבים ה"תמידין" על גם פועלת השבת שקדושת היינו, אהנאי", לא לתמידין אהנאי למוספין שבת
- לעיל האמור התוכן וזהו שם). רש"י (פירוש עליהם" שבת שם הם אף כן אם קרבין דהאידנא "כיון יום),
ה"שער" נעשה בזה) וכיוצא השבת (קדושת זה דיום המיוחד שהענין - התורה פנימיות של וסגנון באותיות

לתמידין). גם ("אהנאי" הענינים שאר כל עולים שדרכו

נעלה יוםֿטוב איזה הימיםֿטובים, מעלת בביאור שני למאמר אחד מאמר בין סתירה שאין מובן ועלֿפיֿזה
ז פרטי דיוםֿטוב ה"שער" דרך ומצוותיה התורה עניני כל עולים יוםֿטוב בכל כי - אתיותר מדגישים ולכן, ה,

הימיםֿטובים. בשאר בזה וכיוצא זה, יוםֿטוב של מעלתו

בעניננו: ועלֿדרךֿזה

שאר כל עולים שדרכם ה"שער" נעשים כסלו דיו"ד המיוחדים הענינים אזי - כסלו ביו"ד נמצאים כאשר
לגאולת חנוכה ימי קדמו - הזמן סדר שמצד (אף החנוכה דימי הענין וכן כסלו, די"ט הענין - כולל הענינים,

שנים). ריבוי כסלו יו"ד

כסלו. י"ט לגבי כסלו דיו"ד המעלה את ולהדגיש לבאר יש ולכן,

."נפשי בשלום "פדה - הוא הגאולה ענין כללות
כסלו בי"ט (הן הגאולה שבשורת כידוע - כסלו יו"ד בגאולת והן כסלו י"ט בגאולת הן מודגש זה וענין
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יי        

גאולת קדמה השנים) (במהלך המאורעות סדר שמצד אף הרי - כסלו וי"ט כסלו יו"ד הגאולה לימי בנוגע
עלֿפי – כסלו לי"ט כסלו יו"ד קודם אזי הענינים, ב' כבר שישנם לאחרי הנה כסלו, יו"ד לגאולת כסלו י"ט

החודש. ימי מהלך
(ראה כסלו י"ט גאולת לקראת והכנה הקדמה מהווה כסלו יו"ד שגאולת - הדבר ביאור פעם שנתבאר וכפי

ואילך). ז סעיף תשמ"ב ויצא פרשת שבת שיחת

יו"ד בגאולת עילוי גם ישנו כסלו, י"ט לגאולת והקדמה הכנה היא כסלו יו"ד שגאולת זה עם ביחד - אבל
כדלקמן. כסלו, י"ט גאולת לגבי כסלו

כסלו. י"ט לגבי כסלו יו"ד מעלת את ולבאר להדגיש צריכים אזי - כסלו ביו"ד אנו שנמצאים ומכיון

:ובהקדים
יוםֿטוב שבכל מצינו, המועדים, בזמני שנאמרו הגאולה] בעל במאמרי [גם נשיאינו רבותינו במאמרי
חג מעלת מבואר - הפסח חג במאמרי ולדוגמא: המועדים. שאר לגבי זה דיוםֿטוב המיוחדת מעלתו נתבארה

ויום השנה ראש הסוכות, חג השבועות, חג במאמרי וכן המועדים, שאר לגבי זמןהפסח שבכל - הכיפורים
המועדים. שאר לגבי זה דמועד המעלה את מדגישים ומועד

ביאורים מתאימים כיצד - אמת" "תורת שהיא אחת" מ"תורה חלק הם המאמרים שכל מכיון תמוה: ולכאורה
נעלה?! הכי הוא השבועות שחג שני במאמר לומר יתכן לא נעלה, הכי הוא הפסח חג אם וממהֿנפשך: לזה, זה אלו

בזה: והביאור

שש - כו' ויראתו ה' אהבת ולדוגמא: מקום, ובכל זמן בכל שוה שחיובם ענינים ישנם - ומצוותיה בתורה
עם קשור - תורה עלֿפי – שחיובם ענינים וישנם החינוך; לספר בהקדמה שכתוב כמו תמידי, שחיובן מצוות
עצמה שהתורה מכיון מוחלפת", תהא לא הזאת ש"התורה לכלל בסתירה זה אין [ולכן והמקום הזמן שינויי
קרבנות גרמא, שהזמן מצוה - ובמצוות בחג, החג הלכות לימוד - בתורה ולדוגמא: אלו], שינויים קובעת

קרבנו". בטל זמנו ש"עבר ועד בזמן, התלויים

(הלכות לתורה בנוגע הן מיוחדים, ענינים בו שיש בזה, וכיוצא הפסח חג מסויים, בזמן נמצאים כאשר ולכן,
זה דזמן המיוחדים הענינים הנה - בזה) וכיוצא החג קרבנות גרמא, שהזמן (מצוות למצוות בנוגע והן החג)

ומצוותיה. התורה עניני שאר כל עולים שדרכו ה"שער" נעשים

איזה דרך - הוא שהחילוק אלא המקומות, ובכל הזמנים בכל בתקפם הם ומצוותיה התורה עניני כל כלומר:
זה. פרטי לזמן השייכים המיוחדים לענינים בהתאם לזמן, מזמן שינויים ישנם ובזה הענינים, כל עולים "שער"

מזה, זה כלולים פשטֿרמזֿדרושֿסוד, התורה, חלקי שכל פעמים כמה [כמדובר דתורה בנגלה לדבר דוגמא
"אטו רע"א) צא, (זבחים ז"ל רבותינו מאמר – דתורה] בנגלה גם משתקפים התורה דפנימיות הביאורים ולכן,
בכל גם (שקרבים ה"תמידין" על גם פועלת השבת שקדושת היינו, אהנאי", לא לתמידין אהנאי למוספין שבת
- לעיל האמור התוכן וזהו שם). רש"י (פירוש עליהם" שבת שם הם אף כן אם קרבין דהאידנא "כיון יום),
ה"שער" נעשה בזה) וכיוצא השבת (קדושת זה דיום המיוחד שהענין - התורה פנימיות של וסגנון באותיות

לתמידין). גם ("אהנאי" הענינים שאר כל עולים שדרכו

נעלה יוםֿטוב איזה הימיםֿטובים, מעלת בביאור שני למאמר אחד מאמר בין סתירה שאין מובן ועלֿפיֿזה
ז פרטי דיוםֿטוב ה"שער" דרך ומצוותיה התורה עניני כל עולים יוםֿטוב בכל כי - אתיותר מדגישים ולכן, ה,

הימיםֿטובים. בשאר בזה וכיוצא זה, יוםֿטוב של מעלתו

בעניננו: ועלֿדרךֿזה

שאר כל עולים שדרכם ה"שער" נעשים כסלו דיו"ד המיוחדים הענינים אזי - כסלו ביו"ד נמצאים כאשר
לגאולת חנוכה ימי קדמו - הזמן סדר שמצד (אף החנוכה דימי הענין וכן כסלו, די"ט הענין - כולל הענינים,

שנים). ריבוי כסלו יו"ד

כסלו. י"ט לגבי כסלו דיו"ד המעלה את ולהדגיש לבאר יש ולכן,

."נפשי בשלום "פדה - הוא הגאולה ענין כללות
כסלו בי"ט (הן הגאולה שבשורת כידוע - כסלו יו"ד בגאולת והן כסלו י"ט בגאולת הן מודגש זה וענין
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יב       

אדמו"ר שאצל אלא תהלים, שבספר נפשי" בשלום "פדה הפסוק אמירת עם בקשר היתה כסלו) ביו"ד והן
("העשירי בחודש העשירי יום - החודש) לימי שנחלק (כפי החדשי תהלים שיעור באמירת זה היה האמצעי
השבוע) לימי שנחלק (כפי השבועי תהלים שיעור באמירת זה היה הזקן אדמו"ר ואצל כסלו; יו"ד קודש"), יהיה
שיעור רק לא בשופי, תהלים באמירת הזקן אדמו"ר הוסיף במאסר שבהיותו (כידוע בשבוע השלישי ביום -

השבועי). תהלים שיעור גם אלא החדשי, תהלים

כסלו: י"ט לגבי כסלו דיו"ד המעלה מתבטאת - זה ובחילוק

קבוע דבר (א) היא: - החדשי תהלים בשיעור להיותו כסלו, ליו"ד נפשי" בשלום "פדה הפסוק של שייכותו
של התאריך שזהו בחודש, דעשירי החדשי תהלים לשיעור שייך זה שפסוק מכיון "תדיר", - ושנה שנה בכל
בכל לומר הזקן] אדמו"ר נהג [וכן אדמו"ר וחמי מורי כ"ק תקנת כידוע - הרגיל עלֿדרך הנהגה (ב) כסלו, יו"ד

החודש. לימי שנחלק כפי תהלים שיעור יום

(א) היא: - בשבוע השלישי ביום קביעותו מפני כסלו, לי"ט נפשי" בשלום "פדה הפסוק של שייכותו אבל
אמירת מצד רק - אז וגם (ב) לזמן), מזמן אלא שנה, בכל (לא בשבוע השלישי ביום חל כסלו י"ט כאשר רק
אמירת גם אם כי החודש, לימי שנחלק כפי הרגיל, דרך על תהלים שיעור אמירת רק לא היינו, בשופי, תהלים
לאמירת זקוקים שבהם מיוחדים לזמנים השייך הידור של ענין היינו, השבוע, לימי שנחלק כפי תהלים שיעור

בשופי. תהלים

ד"פדה הענין המשכת ישנה השלישי) ביום (לא השבוע ימי בשאר כסלו י"ט חל שבהם בשנים גם אמנם
השבועי), תהלים שיעור (מצד בשבוע השלישי מיום נפשי" (מצדבשלום כסלו יו"ד בחודש, העשירי מיום או

כסלו בי"ט שמנגנים נפשי" בשלום "פדה הניגון עלֿידי הסיוע גם ישנו לזה ונוסף החדשי), תהלים שיעור
אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל - כו'] הנפש בפנימיות ונוגע הקשור ענין - הניגון מעלת בגודל הידוע עלֿפי [ובפרט
בשיעור עצמו כסלו ביו"ד בדברו"] יצאה ש"נפשו [באופן שאומרים נפשי" בשלום ד"פדה לענין דומה זה
היא החדשי תהלים שיעור שאמירת גם ומה כו', אחר ממקום הענין להמשכת צורך שאין כך החדשי, תהלים

(כנ"ל). בשופי תהלים אומרים שבהם מיוחדים בזמנים רק ולא הרגיל, דרך על הנהגה

:הענין ביאור
התורה. פנימיות עם קשור - נפשי") בשלום ("פדה בשלום דפדיה הענין כללות

דחיי, "אילנא היא התורה שפנימיות כ"ו) סימן הקודש באגרת ונתבאר (הובא מהימנא' ב'רעיא מבואר דהנה,
קשיא שקלאֿוטריא, ריבוי יש ששם - דתורה נגלה מהֿשאיןֿכן כו'", מחלוקת ולא כו' קשיא לא תמן דלית

וכו'. ורמינהו

"במחשכים - ענינו בבלי תלמוד ירושלמי: לתלמוד בבלי תלמוד שבין החילוק - גופא דתורה בנגלה [ודוגמתו
תלמוד מהֿשאיןֿכן כו'. גלות של ענין - בבבל מקומו ולכן כו', והשקלאֿוטריא הקושיות ריבוי מפני הושיבני",
אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ישראל, ארץ עם קשור להיותו - ירושלמי
באופן אם כי בבלי, בתלמוד כמו ושקלאֿוטריא קושיות ריבוי בו אין - המקדש) בית חורבן לאחרי (אפילו שנה"

התורה]. לפנימיות דתורה נגלה בין "ממוצע" בבחינת הוא ירושלמי שתלמוד ונמצא, ישר. דאור

היא - כו' והסתר העלם גלות של ממצב ההלכה ופדיית העלאת דתורה, בנגלה ההלכה בירור ועלֿפיֿזה,
הרים ד"עוקר באופן כו', הקושיות של והסתר ההעלם עם להלחם צורך שיש היינו, מלחמה, של באופן פדיה

בזה". זה וטוחנן

מה גם וזהו מלחמה. של באופן ופדיה בירור ליכול", חרבא אפום "נהמא - כו' דאכילה הבירור [ועלֿדרך
"לכו שכתוב כמו – דתורה לנגלה שייך זה וענין ("נהמא"). "לחם" - מ' ח' ל' הוא "מלחמה" תיבת ששורש

בלחמי"]. לחמו

ענין התורה, פנימיות על והסתר העלם היה כאשר גם הנה - התורה לפנימיות בנוגע [עלֿדרךאבל המאסר
(לא היא זו פדיה הרי - פדיה של ענין להיות צריך שאז ירושלמי]. בתלמוד גם קושיות שמצינו מה ובדוגמת

נפשי". בשלום "פדה שלום, של באופן אם) כי מלחמה, של באופן

- נפשי" בשלום ד"פדה הענין עם שתיהן קשורות כסלו דיו"ד הגאולה וגם כסלו די"ט הגאולה גם ולכן:
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שגאולה מובן, כו'", מחלוקת ולא כו' קשיא לא תמן ש"לית התורה, דפנימיות הגאולה אודות שמדובר דמכיון
בשלום". ד"פדה באופן היא זו

בנוגע כנ"ל - כסלו בי"ט מאשר כסלו ביו"ד יותר מודגש נפשי" בשלום ד"פדה הענין אףֿעלֿפיֿכן, אבל
הדבר: וטעם תהלים. לשיעור

אבות שלושת צדק', ה'צמח ואדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר עלֿידי החסידות ואמירת לגילוי בנוגע
- בכמות - ותדירות הרחבה של באופן החסידות ואמירת גילוי היה האמצעי אדמו"ר שאצל רואים - העולם

צדק'. ה'צמח ואדמו"ר הזקן אדמו"ר אצל החסידות גילוי מאשר יותר

האמצעי אדמו"ר של בגאולתו לכן, (כנ"ל), התורה דפנימיות הגילוי עם קשורה בשלום שהפדיה ומכיון
כסלו). (י"ט הזקן אדמו"ר של בגאולתו מאשר יותר נפשי" בשלום ד"פדה הענין מודגש כסלו) (יו"ד

:העיקר הוא המעשה - בפועל למעשה בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה ביאור
כפסקֿדין – השלום ענין עם קשור חוצה, המעיינות להפצת עד והיהדות, התורה דהפצת הענין כללות
שלום לעשות ניתנה התורה "כל חנוכה: הלכות וחותם בסיום הלכות"], ["הלכות החזקה" "יד בספרו הרמב"ם
הענין נפעל שעלֿידיֿזה – חוצה התורה) (דפנימיות המעיינות הפצת אודות מדובר כאשר ובפרט בעולם".

כנ"ל. נפשי", בשלום ד"פדה

("כל בעולם שלום לפעול כדי חוצה והמעיינות התורה בהפצת לעסוק צריכים כולה השנה בכל אם ולכן:
ישנו שבו כסלו, ביו"ד ביותר מודגש זה שענין עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - בעולם") שלום לעשות ניתנה התורה
(שיעור הרגיל דרך על ההנהגה מצד (ב) ושנה, שנה בכל תדירות, של באופן (א) נפשי", בשלום ד"פדה הענין

בארוכה. כנ"ל הידור, של ענין מצד רק ולא החדשי), תהלים

הענין ביותר מודגש שבגאולתו האמצעי, אדמו"ר של הגאולה יום כסלו, ביו"ד בעמדנו אשר מובן, ומזה
מכיון הנה - בארוכה) (כנ"ל יותר ובתדירות בהרחבה החסידות גילוי היה שאצלו מפני נפשי" בשלום ד"פדה

אצ גאולה של ענין שנפעל מובן, אזיל", גופא רישא שיחליטוש"בתר אלו אצל [וכן תורתו שלומדים אלו כל ל
הקב"ה טובה מחשבה שהרי - ומשונה) שונה סיבה (מפני תורתו בלימוד עסקו לא עדיין אם - תורתו ללמוד
צורך ללא המבלבלים, הענינים מכל ומנוחה שלום - ובפשטות שלום, של באופן גאולה למעשה], מצרפה

כו'. והסתרים העלמות עם במלחמה

אבשלום אנשי שאפילו ח) הלכה א פרק (סוטה הירושלמי כדרשת - עמדי" היו ברבים "כי הכתוב: וכהמשך
אפילו או [רבים כאלו פעם היו אם שאפילו כלומר, לדוד), מנגדים היו שבתחילה (אף דוד של לנצחונו התפללו
ד"כי הענין נפעל נשיאינו רבותינו בזכות הנה חוצה, והמעיינות התורה דהפצת לענין הסכימו שלא מיעוט]
דהפצת בעבודה וההסתרים ההעלמות כל על נצחון דוד, של לנצחונו מתפללים הם שגם - עמדי" היו ברבים

בשלום. פדיה של באופן חוצה, והמעיינות התורה

חוצה. והמעיינות התורה דהפצת הענינים בכל להוסיף טובות החלטות להחליט מסוגל זמן זה הרי - ולכן

הדברים לקיום בנוגע אלו בהחלטות מיוחד תוקף ישנו - כולו הציבור במעמד מתקבלות אלו החלטות וכאשר
"החלצו". בקונטרס בארוכה כמבואר הציבור, זכות מעלת גודל מצד שנפעל תוקף ממש, בפועל

באופן תהיה ועבודתו חוצה, והמעיינות התורה בהפצת להוסיף עצמו על יקבל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
בפמליא ושלום מעלה של בפמליא שלום נפשי", בשלום "פדה שלום, של באופן - יצריך" בשני לבבך ד"בכל
לנפש האלקית נפש שבין השלום ענין שזהו ד) פו, (מטות תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר שמבאר כפי - מטה של
בשני לבבך "בכל חוצה, והמעיינות התורה בהפצת האלקית לנפש מסייעת הבהמית נפש שגם היינו, הבהמית,

יחדיו. הבהמית ונפש האלקית נפש רבים, לשון - נרוצה" "אחריך יצריך",
מכל ושלום מנוחה הרחבה, מתוך היא שעבודתו נפשי", בשלום ד"פדה הפשוט הפירוש על נוסף - זה וכל

הנפש, ומנוחת הגוף מנוחת מתוך המבלבלים, הענינים

שביכלתו אלו (כל בסביבתו הנמצאים היהודים שכל בראותו רק - היא אפשרית יהודי, אצל הנפש מנוחת והרי
עד ימינו", ואורך "חיינו - התורה עלֿפי מיוסדים שחייהם היינו, חיים, של במקום הם נמצאים אליהם) להגיע

ומצב שישנולמעמד זמן כל - כי בטל, אינו קבוע בתורה, קבועים שיעורים - ועלֿכלֿפנים אומנתו", ד"תורתו
רוען")! ניט קען ("ער הנפש במנוחת אצלו חסר זה, ומצב במעמד להיות עליו פעל לא שעדיין אחד יהודי
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שגאולה מובן, כו'", מחלוקת ולא כו' קשיא לא תמן ש"לית התורה, דפנימיות הגאולה אודות שמדובר דמכיון
בשלום". ד"פדה באופן היא זו

בנוגע כנ"ל - כסלו בי"ט מאשר כסלו ביו"ד יותר מודגש נפשי" בשלום ד"פדה הענין אףֿעלֿפיֿכן, אבל
הדבר: וטעם תהלים. לשיעור

אבות שלושת צדק', ה'צמח ואדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר עלֿידי החסידות ואמירת לגילוי בנוגע
- בכמות - ותדירות הרחבה של באופן החסידות ואמירת גילוי היה האמצעי אדמו"ר שאצל רואים - העולם

צדק'. ה'צמח ואדמו"ר הזקן אדמו"ר אצל החסידות גילוי מאשר יותר

האמצעי אדמו"ר של בגאולתו לכן, (כנ"ל), התורה דפנימיות הגילוי עם קשורה בשלום שהפדיה ומכיון
כסלו). (י"ט הזקן אדמו"ר של בגאולתו מאשר יותר נפשי" בשלום ד"פדה הענין מודגש כסלו) (יו"ד

:העיקר הוא המעשה - בפועל למעשה בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה ביאור
כפסקֿדין – השלום ענין עם קשור חוצה, המעיינות להפצת עד והיהדות, התורה דהפצת הענין כללות
שלום לעשות ניתנה התורה "כל חנוכה: הלכות וחותם בסיום הלכות"], ["הלכות החזקה" "יד בספרו הרמב"ם
הענין נפעל שעלֿידיֿזה – חוצה התורה) (דפנימיות המעיינות הפצת אודות מדובר כאשר ובפרט בעולם".

כנ"ל. נפשי", בשלום ד"פדה

("כל בעולם שלום לפעול כדי חוצה והמעיינות התורה בהפצת לעסוק צריכים כולה השנה בכל אם ולכן:
ישנו שבו כסלו, ביו"ד ביותר מודגש זה שענין עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - בעולם") שלום לעשות ניתנה התורה
(שיעור הרגיל דרך על ההנהגה מצד (ב) ושנה, שנה בכל תדירות, של באופן (א) נפשי", בשלום ד"פדה הענין

בארוכה. כנ"ל הידור, של ענין מצד רק ולא החדשי), תהלים

הענין ביותר מודגש שבגאולתו האמצעי, אדמו"ר של הגאולה יום כסלו, ביו"ד בעמדנו אשר מובן, ומזה
מכיון הנה - בארוכה) (כנ"ל יותר ובתדירות בהרחבה החסידות גילוי היה שאצלו מפני נפשי" בשלום ד"פדה

אצ גאולה של ענין שנפעל מובן, אזיל", גופא רישא שיחליטוש"בתר אלו אצל [וכן תורתו שלומדים אלו כל ל
הקב"ה טובה מחשבה שהרי - ומשונה) שונה סיבה (מפני תורתו בלימוד עסקו לא עדיין אם - תורתו ללמוד
צורך ללא המבלבלים, הענינים מכל ומנוחה שלום - ובפשטות שלום, של באופן גאולה למעשה], מצרפה

כו'. והסתרים העלמות עם במלחמה

אבשלום אנשי שאפילו ח) הלכה א פרק (סוטה הירושלמי כדרשת - עמדי" היו ברבים "כי הכתוב: וכהמשך
אפילו או [רבים כאלו פעם היו אם שאפילו כלומר, לדוד), מנגדים היו שבתחילה (אף דוד של לנצחונו התפללו
ד"כי הענין נפעל נשיאינו רבותינו בזכות הנה חוצה, והמעיינות התורה דהפצת לענין הסכימו שלא מיעוט]
דהפצת בעבודה וההסתרים ההעלמות כל על נצחון דוד, של לנצחונו מתפללים הם שגם - עמדי" היו ברבים

בשלום. פדיה של באופן חוצה, והמעיינות התורה

חוצה. והמעיינות התורה דהפצת הענינים בכל להוסיף טובות החלטות להחליט מסוגל זמן זה הרי - ולכן

הדברים לקיום בנוגע אלו בהחלטות מיוחד תוקף ישנו - כולו הציבור במעמד מתקבלות אלו החלטות וכאשר
"החלצו". בקונטרס בארוכה כמבואר הציבור, זכות מעלת גודל מצד שנפעל תוקף ממש, בפועל

באופן תהיה ועבודתו חוצה, והמעיינות התורה בהפצת להוסיף עצמו על יקבל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
בפמליא ושלום מעלה של בפמליא שלום נפשי", בשלום "פדה שלום, של באופן - יצריך" בשני לבבך ד"בכל
לנפש האלקית נפש שבין השלום ענין שזהו ד) פו, (מטות תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר שמבאר כפי - מטה של
בשני לבבך "בכל חוצה, והמעיינות התורה בהפצת האלקית לנפש מסייעת הבהמית נפש שגם היינו, הבהמית,

יחדיו. הבהמית ונפש האלקית נפש רבים, לשון - נרוצה" "אחריך יצריך",
מכל ושלום מנוחה הרחבה, מתוך היא שעבודתו נפשי", בשלום ד"פדה הפשוט הפירוש על נוסף - זה וכל

הנפש, ומנוחת הגוף מנוחת מתוך המבלבלים, הענינים

שביכלתו אלו (כל בסביבתו הנמצאים היהודים שכל בראותו רק - היא אפשרית יהודי, אצל הנפש מנוחת והרי
עד ימינו", ואורך "חיינו - התורה עלֿפי מיוסדים שחייהם היינו, חיים, של במקום הם נמצאים אליהם) להגיע

ומצב שישנולמעמד זמן כל - כי בטל, אינו קבוע בתורה, קבועים שיעורים - ועלֿכלֿפנים אומנתו", ד"תורתו
רוען")! ניט קען ("ער הנפש במנוחת אצלו חסר זה, ומצב במעמד להיות עליו פעל לא שעדיין אחד יהודי
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יד       

לעשות ופעולתו עבודתו נכללות בזה הרי - הנפש מנוחת של ומצב במעמד נמצא שיהודי אומרים כאשר ולכן,
הרצון, בפני העומד דבר לך שאין ומכיון כולה, הסביבה בכל חוצה והמעיינות התורה בהפצת בו התלוי כל את
שביכולתו היהודים כל אצל חוצה, המעיינות הפצת ומצוותיה, התורה בהפצת יצליח בוודאי - ומצאת יגעת

והיהדות. התורה בהפצת לעסוק - יעשו וכן יראו שממנו להאיר", "נרות מהם שעושה עד אליהם, להגיע

היה ישראל בני "ולכל הראשונה) (גלות מצרים בגלות שכתוב כמו – הגלות חשכת את מאירים ועלֿידיֿזה
עד זהב", וכלי כסף "כלי גדול", ב"רכוש היציאה שתהיה כדי אלא אינו הגלות ענין וכל במושבותם", אור
שלום. ודרכי נועם בדרכי - זה וכל כו', הקדושה ניצוצות כל את ומעלים שלוקחים היינו, מצרים", את ש"ונצלתם

הפצת ומצוותיה, התורה שלימות - בידו" "ותלמודו צדקנו, משיח פני לקבל - "נרוצה" - רצים כזה ובאופן
– נפשו כחות בכל לכך שהתמסר מכיון "תורתו", - בידו" ד"תלמודו ובאופן חוצה, המעיינות והפצת התורה
את ומקרבת המצוות כל כנגד שקולה שהיא הצדקה מעלת בגודל ל"ז) פרק (תניא הזקן אדמו"ר ביאור עלֿדרך
כו' מלאכתו בעשיית מלובש החיונית נפשו כח ש"כל (לפי נפשו" כח "כל את מעלה שעלֿידה מפני הגאולה,

נפשו"). חיי לקנות יכול היה אלו ש"במעות מפני או אלו", מעות בו שנשתכר

לארץ שבאים - היומי] חומש בשיעור שכתוב [כמו שלם" יעקב ד"ויבוא ומצב למעמד זוכים ועלֿידיֿזה
(פירוש חלק מלשון "שכם" שכם", ל"עיר - גופא ושם ישראל, ארץ להיות שנהפכת לאחרי שהיא כפי כנען

ירושתנו", יפה ומה גורלנו נעים ומה חלקנו טוב מה "אשרנו - כב) מח, ויחי רש"י

ממש. בימינו במהרה

***

עומד הוא כאילו השמועה בעל רואה "יהא ז"ל רבותינו מאמר אודות ג) (סעיף לעיל להמוזכר בהמשך
והעמקה התבוננות עלֿידי הדבר נפעל כפשוטה) ותמונה ציור אין (שממנו האמצעי לאדמו"ר שבנוגע לנגדו",
היתה האמצעי אדמו"ר שאצל בפועל רואים - שכלית ראיה של לאופן עד יהבית), כתבית נפשי (אנא בתורתו

בפירסו מיוחדת דין,השתדלות בעלמא חיותו בחיים דפוס של באופן חוצה") מעינותיך ("יפוצו תורתו והפצת ם
נשיאינו. רבותינו שאר מאצל יותר בערך שלא

והסבר ביאור בהוספת הזקן, אדמו"ר של דבריו הם הענינים שכל אמנם הוא כותב מספריו כמה [בהקדמת
מאשר יותר הנהר" "רחובות של באופן הענינים מתבארים שבספריו בפועל רואים אףֿעלֿפיֿכן, אבל - כו'

הזקן. אדמו"ר של חסידות במאמרי

המבואר עלֿפי מובן לעיל האמור הרי - גדולים" הרים "בין עצמו את להכניס יכול אשר זה" הוא ש"מי ואף
בחינת הוא דבינה הנהר של ושרשו שמקורו שאףֿעלֿפי מעדן", יוצא "ונהר בענין עצמו הגאולה בעל במאמרי
העצמי", ל"מרחב מגיעים הנהר", "רחובות דבינה, וההרחבה ההתפשטות עלֿידי אףֿעלֿפיֿכן, דחכמה, העדן
גם לבינה יש החכמה, בחינת הוא דבינה ומקור שהשורש זה עם שביחד (כידוע דבינה הראשון השורש שזהו

החכמה]. משורש אפילו למעלה הוא ענינים לכמה שבנוגע בפניֿעצמו), שורש

מן אזל שכבר האמצעי אדמו"ר של מספריו אחד מחדש להדפיס והזירוז להשתדלות הטעמים אחד וזהו
בימים מחדש זה ספר להדפיס הצליחו ה' ובעזרת ההשתדלות, הועילה ואכן תשובה", "שערי הספר - השוק

עצמו. הגאולה ביום זה בספר ללמוד שיוכלו ובאופן אלו,

ההזדמנות זו הרי - מחדש והדפיסוהו חזרו ולכן השוק, מן אזל תשובה" "שערי שהספר להאמור בהמשך
בנוגע זה מלשון שלמדים ההוראה את ולבאר דא), בכגון הרגיל (לשון השוק" מן "אזל הלשון על להתעכב

ה'. בעבודת ולימוד הוראה ישנה דבר שבכל הידועה הבעלֿשםֿטוב לתורת בהתאם האדם, לעבודת
ובהקדים:

היינו, אינשי", דאמרי מילתא הא "מנא המבארת שלימה סוגיא מצינו ואילך) א (צב, קמא בבא במסכת
בתורה. הדברים מקור את מחפשים - אינשי" דאמרי "מילתא אודות מדובר כאשר שאפילו

(בבא ממונות" בדיני יעסוק שיחכים "הרוצה נאמר עליו - דוקא נזיקין בסדר מובא זה שענין - [ולהעיר
(חלק בזהר ענינם [כמבואר בתרא ובבא מציעא בבא קמא בבא גופא, נזיקין דסדר בבי ובתלתא ב), קעה, בתרא

דוקא]. קמא" "בבא במסכת - א)] קצח, ג
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מדובר כאשר ו"שוק")ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ("אזל" אלו שתיבות שלמרות השוק", מן "אזל הלשון אודות
בעבודת הוראה בזה יש ובודאי קודש, בספרי המופיע לשון זה הרי - קודש) ללשון (הקרוב תרגום בלשון הם

כדלקמן. לקונו, האדם

:בזה והענין
חנוכה בנרות כמודגש אור", ותורה מצוה ב"נר הרבים) (רשות ה"שוק" את להאיר - היא יהודי של עבודתו
רגל שתכלה "עד - היא והדלקתן מבחוץ", ביתו פתח "על אור") ותורה מצוה ("נר הנרות את מדליק שיהודי -
מציאות שמתבטלת כך כדי עד ה"שוק" את שמאירים היינו, ב), כא, (שבת השוק" מן דתרמודאי") ("רגלא

וכל. מכל השוק

צריכים שאותו חדש "שוק" ישנו ויום יום בכל הנה - ה"שוק" מציאות את שמבררים לאחרי שגם ומובן,
עבידתיה". עביד ויומא יומא "כל שהרי הלאה, וכן זה, ביום לברר

התורה), (ענין זה ספר עלֿידי ב"שוק" הבירור נפעל שכבר היינו, - השוק" מן "אזל הלשון ביאור וזהו
בשוק. להפיצו כדי נוספת פעם זאת מדפיסים - לבררו שצריכים חדש שוק שישנו מכיון ואףֿעלֿפיֿכן,

:ובהקדים - יותר בעומק הענין ביאור
לה", "לאפשה וחידוש, הוספה של ענין להיות צריך שבתורה - לתפילה תורה שבין החילוק ידוע
אמנם [יכולים הגדולה כנסת אנשי שתקנו כפי ביומו, יום מדי בשוה הוא התפילה שנוסח בתפילה, מהֿשאיןֿכן
ביומו]. יום מדי שוה נוסח הגדולה, כנסת אנשי שתקנו הנוסח - היא התפילה עיקר אבל זה. נוסח על להוסיף

הדבר: וטעם

השמיעך השמים "מן הוי'", "דבר היא התורה שהרי למטה, מלמעלה אלקות וגילוי המשכה - ענינה תורה
שכבר הגילוי על שנית לחזור מספיק לא זה, שבענין האלקי האור ונתגלה נמשך שכבר לאחרי ולכן, קולו". את
ותיק" ש"תלמיד עלֿידיֿזה – חדש אור למטה מלמעלה ולהמשיך להוסיף בעיקר צריכים אלא לפניֿזה, נמשך

לה". ד"לאפשה באופן בתורה ומחדש מוסיף

תכלית אבל טיפה", מאבד שאינו סוד "בור ד"למיגרס", באופן אמנם הוא התורה לימוד התחלת דהנה,
לב' בנוגע ט) משנה ב פרק (אבות ז"ל חכמינו אמרו שלכן המתגבר", "כמעיין - הוא התורה דלימוד השלימות
ואליעזר מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו "אם - המתגבר" ו"מעין טיפה" מאבד שאינו סוד "בור אלו, מעלות

המתג ד"מעין שהמעלה מכיון כולם", את מכריע שניה, בכף ערך בן ואלעזר עמהם, אף הורקנוס מכריעהבן בר"
מארץ "ארוכה נאמר עליה התורה, ענין שעיקר מכיון - הדבר וטעם טיפה", מאבד שאינו סוד ד"בור המעלה את

המתגבר". "מעין - הוא ים", מיני ורחבה מדה

ישראל, חכמי כל לגבי ערך בן אלעזר של שמעלתו היינו, שקולה, שניהם שמעלת המבארים מפרשים [ישנם
טיפה" מאבד שאינו סוד ד"בור למעלה ביחס ואילו המתגבר", ד"מעין בענין - היא הורקנוס, בן אליעזר כולל
כל יהיו "אם לפניֿזה שכתוב כמו ערך, בן אלעזר את כולל ישראל, חכמי כל את הורקנוס בן אליעזר מכריע -
כולם". את מכריע שניה, בכף הורקנוס בן ואליעזר ערך), בן אלעזר גם כמובן, (כולל, מאזנים בכף ישראל חכמי

(מעלת הורקנוס בן שאליעזר מבואר שבתחילה הוא הדיוק) בתכלית הוא (שגם המשנה שסדר מכיון אמנם,
מכריע המתגבר") "מעין (מעלת ערך בן שאלעזר מבואר הענין ובסיום ישראל, חכמי כל את מכריע סוד") "בור
להגיע אפשר שאי מכיון סוד" ד"בור הענין את להקדים שבהכרח הפירושהפשוט על [נוסף הרי - ישראל חכמי כל את
ד"מעין שהמעלה לקבוע היא המשנה שכוונת מובן, סוד"] ד"בור הענין הקדמת ללא המתגבר" ד"מעין למעלה

לה"]. "לאפשה המתגבר", "מעין - הוא התורה ענין שעיקר מכיון סוד", ד"בור המעלה את מכריעה המתגבר"

אצל מאשר יותר המתגבר" ד"מעין הענין מודגש שבתורתו - ההילולא לבעל המיוחדת מהשייכות ולהעיר
נשיאינו. רבותינו שאר

שעלֿידו "סולם" השמימה", מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם למעלה, מלמטה העלאה - ענינה תפילה אבל
מתבררים שכולם דעהו", דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך "כל הגשמיים, הענינים כל את ומעלים מבררים
שהרי - שוה בנוסח ביומו יום מדי היא התפילה זה ומטעם דתפילה. ה"סולם" עלֿידי למעלה מלמטה ועולים
עיקר - "לחם" אותו ולדוגמא: בשוה, ויום יום בכל הוא בזה, וכיוצא ושתיה אכילה העולם, עניני בירור
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טו        

מדובר כאשר ו"שוק")ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ("אזל" אלו שתיבות שלמרות השוק", מן "אזל הלשון אודות
בעבודת הוראה בזה יש ובודאי קודש, בספרי המופיע לשון זה הרי - קודש) ללשון (הקרוב תרגום בלשון הם

כדלקמן. לקונו, האדם

:בזה והענין
חנוכה בנרות כמודגש אור", ותורה מצוה ב"נר הרבים) (רשות ה"שוק" את להאיר - היא יהודי של עבודתו
רגל שתכלה "עד - היא והדלקתן מבחוץ", ביתו פתח "על אור") ותורה מצוה ("נר הנרות את מדליק שיהודי -
מציאות שמתבטלת כך כדי עד ה"שוק" את שמאירים היינו, ב), כא, (שבת השוק" מן דתרמודאי") ("רגלא

וכל. מכל השוק

צריכים שאותו חדש "שוק" ישנו ויום יום בכל הנה - ה"שוק" מציאות את שמבררים לאחרי שגם ומובן,
עבידתיה". עביד ויומא יומא "כל שהרי הלאה, וכן זה, ביום לברר

התורה), (ענין זה ספר עלֿידי ב"שוק" הבירור נפעל שכבר היינו, - השוק" מן "אזל הלשון ביאור וזהו
בשוק. להפיצו כדי נוספת פעם זאת מדפיסים - לבררו שצריכים חדש שוק שישנו מכיון ואףֿעלֿפיֿכן,

:ובהקדים - יותר בעומק הענין ביאור
לה", "לאפשה וחידוש, הוספה של ענין להיות צריך שבתורה - לתפילה תורה שבין החילוק ידוע
אמנם [יכולים הגדולה כנסת אנשי שתקנו כפי ביומו, יום מדי בשוה הוא התפילה שנוסח בתפילה, מהֿשאיןֿכן
ביומו]. יום מדי שוה נוסח הגדולה, כנסת אנשי שתקנו הנוסח - היא התפילה עיקר אבל זה. נוסח על להוסיף

הדבר: וטעם

השמיעך השמים "מן הוי'", "דבר היא התורה שהרי למטה, מלמעלה אלקות וגילוי המשכה - ענינה תורה
שכבר הגילוי על שנית לחזור מספיק לא זה, שבענין האלקי האור ונתגלה נמשך שכבר לאחרי ולכן, קולו". את
ותיק" ש"תלמיד עלֿידיֿזה – חדש אור למטה מלמעלה ולהמשיך להוסיף בעיקר צריכים אלא לפניֿזה, נמשך

לה". ד"לאפשה באופן בתורה ומחדש מוסיף

תכלית אבל טיפה", מאבד שאינו סוד "בור ד"למיגרס", באופן אמנם הוא התורה לימוד התחלת דהנה,
לב' בנוגע ט) משנה ב פרק (אבות ז"ל חכמינו אמרו שלכן המתגבר", "כמעיין - הוא התורה דלימוד השלימות
ואליעזר מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו "אם - המתגבר" ו"מעין טיפה" מאבד שאינו סוד "בור אלו, מעלות

המתג ד"מעין שהמעלה מכיון כולם", את מכריע שניה, בכף ערך בן ואלעזר עמהם, אף הורקנוס מכריעהבן בר"
מארץ "ארוכה נאמר עליה התורה, ענין שעיקר מכיון - הדבר וטעם טיפה", מאבד שאינו סוד ד"בור המעלה את

המתגבר". "מעין - הוא ים", מיני ורחבה מדה

ישראל, חכמי כל לגבי ערך בן אלעזר של שמעלתו היינו, שקולה, שניהם שמעלת המבארים מפרשים [ישנם
טיפה" מאבד שאינו סוד ד"בור למעלה ביחס ואילו המתגבר", ד"מעין בענין - היא הורקנוס, בן אליעזר כולל
כל יהיו "אם לפניֿזה שכתוב כמו ערך, בן אלעזר את כולל ישראל, חכמי כל את הורקנוס בן אליעזר מכריע -
כולם". את מכריע שניה, בכף הורקנוס בן ואליעזר ערך), בן אלעזר גם כמובן, (כולל, מאזנים בכף ישראל חכמי

(מעלת הורקנוס בן שאליעזר מבואר שבתחילה הוא הדיוק) בתכלית הוא (שגם המשנה שסדר מכיון אמנם,
מכריע המתגבר") "מעין (מעלת ערך בן שאלעזר מבואר הענין ובסיום ישראל, חכמי כל את מכריע סוד") "בור
להגיע אפשר שאי מכיון סוד" ד"בור הענין את להקדים שבהכרח הפירושהפשוט על [נוסף הרי - ישראל חכמי כל את
ד"מעין שהמעלה לקבוע היא המשנה שכוונת מובן, סוד"] ד"בור הענין הקדמת ללא המתגבר" ד"מעין למעלה

לה"]. "לאפשה המתגבר", "מעין - הוא התורה ענין שעיקר מכיון סוד", ד"בור המעלה את מכריעה המתגבר"

אצל מאשר יותר המתגבר" ד"מעין הענין מודגש שבתורתו - ההילולא לבעל המיוחדת מהשייכות ולהעיר
נשיאינו. רבותינו שאר

שעלֿידו "סולם" השמימה", מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם למעלה, מלמטה העלאה - ענינה תפילה אבל
מתבררים שכולם דעהו", דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך "כל הגשמיים, הענינים כל את ומעלים מבררים
שהרי - שוה בנוסח ביומו יום מדי היא התפילה זה ומטעם דתפילה. ה"סולם" עלֿידי למעלה מלמטה ועולים
עיקר - "לחם" אותו ולדוגמא: בשוה, ויום יום בכל הוא בזה, וכיוצא ושתיה אכילה העולם, עניני בירור

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



טז       

יום בכל שמתפללים ומה הבירורים. עניני בשאר בזה וכיוצא הלחם), את טובלים (שבו "מלח" ואותו הסעודה,
צריך ולכן כו', חדשים ניצוצות ישנם ויום יום שבכל היינו, עבידתיה", עביד ויומא יומא ש"כל מכיון זה הרי -

שוה. תפילה נוסח אתמול, שהיה כפי אופן באותו הוא הבירור - כאמור - אבל מחדש, זה בירור להיות

אףֿע בתורהוהנה, גם הרי - לה" "לאפשא וחידוש, הוספה של באופן להיות הוא התורה ענין שעיקר לֿפי
ממש) לא (אבל ובדוגמת [עלֿדרך הקודמת בפעם שנתברר אופן באותו מחדש מסויים ענין שמבררים אופן ישנו
מחדש ה"שוק" בירור אודות דלעיל המבואר התוכן שזהו התפילה], ענין עלֿידי בזה וכיוצא ומים דלחם הבירור
כדי בעבר, נדפס שכבר הספר אותו את מחדש ומדפיסים שחוזרים היינו, נוספת, פעם הספר הדפסת עלֿידי

החדש. השוק את לברר

שגם מובן, - המתגבר" "מעין שעיקרה התורה, ענין אודות סוףֿכלֿסוף שמדובר מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל
באופן אם כי הישן, בספר שלמדו כמו אינו זה בספר הלימוד הרי נדפס, שכבר ספר ומדפיסים חוזרים כאשר

המתגבר". ד"מעין

מחדש. עתה שנדפס האמצעי אדמו"ר של בספרו עלֿכלֿפנים) נקודה של (באופן ענין לבאר יש - לזה ובהמשך

.נפשי בשלום פדה המתחיל דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

לשנה משנה שינויים ישנם לזה, ונוסף ושנה. שנה בכל שייך זה הרי - כסלו יו"ד אודות לעיל האמור כל
דפרשת ראשון ביום כסלו יו"ד חל הראשונה בפעם השבוע: ובפרשת השבוע בימי כסלו דיו"ד לקביעות בנוגע -

וישלח. דפרשת הרביעי ביום - זו ובשנה וישלח,
הנלמדת נוספת הוראה ישנה - ושנה שנה בכל בשוה שהיא כסלו, דיו"ד הכללית ההוראה על נוסף ולכן,

זו. דשנה המיוחדת מהקביעות

זה, ליום השייך הפרשה מחלק הוראה - לזה ונוסף בשבוע, הרביעי דיום מהקביעות הוראה - לראש ולכל
השבוע פרשת עם הזמן, עם "לחיות" שצריכים הידועה הזקן אדמו"ר כתורת וישלח, דפרשת חמישי עד מרביעי

כדלקמן. זמן, באותו שלומדים

לגילוי בשבוע הרביעי דיום השייכות בשבוע: הרביעי ביום כסלו דיו"ד מהקביעות ההוראה ביאור
הרביעי ביום כסלו, די"ט הגאולה למחרת הזקן אדמו"ר בדברי מבוארת - כסלו) דיו"ד הגאולה (תוכן החסידות
של הסתלקותו - המאורות נטלו הרביעי ביום בשבוע]: השלישי ביום כסלו י"ט חל ההיא [בשנה בבוקר

הזקן. אדמו"ר של גאולתו - המאורות נתלו הרביעי וביום הרביעי, ביום שהיתה הבעלֿשםֿטוב
הבעלֿשםֿט של הסתלקותו עם קשורה המאורות) (נתלו כסלו די"ט שהגאולה ההדגשה כוונת (נטלווהנה, וב

חזרו עצמם הם הבעלֿשםֿטוב), של הסתלקותו (מצד הרביעי ביום שנטלו הענינים שאותם - היא המאורות),
כסלו. בי"ט הזקן אדמו"ר של גאולתו עלֿידי הרביעי, ביום ונתלו

בזה: והענין

חוצה", מעינותיך "כשיפוצו מר" אתי קא "אימתי שאלתו על להבעלֿשםֿטוב המשיח מלך של המענה ידוע
הבעלֿשםֿטוב. של המעיינות בהפצת תלויה צדקנו משיח שביאת היינו,

- (112 עמוד שלום, תורת השיחות (ספר פטרבורג לאחרי בעיקר נפעל חוצה) מעינותיך (יפוצו זה וענין
חוצה, הבעלֿשםֿטוב) (של מעינותיך דיפוצו הענין עיקר התחיל שאז כסלו, די"ט והגאולה המאסר לאחרי

חב"ד. חסידות תורת והפצת גילוי עלֿידי והשגה, הבנה - ד"יתפרנסון" באופן

המאורות: נתלו - זה עם וביחד המאורות, נטלו הרביעי שביום ההדגשה וזוהי

ככה, הוי' עשה למה חסֿושלום, יאוש לידי שיבואו יתכן הרי המאורות, דנטלו הענין שישנו יודעים כאשר
"אחד אבינו באברהם שכתוב מה [עלֿדרך כו'" היה "אחד נאמר עליו דהבעלֿשםֿטוב, המאורות את ליטול

המאורות. נתלו הרביעי, ביום עצמו, זה שביום אומרים עלֿזה הנה - אברהם"] היה

ולא רביעי, יום השבוע, לימי בנוגע - היא יום באותו המאורות ונתלו המאורות דנטלו ההדגשה ולהעיר:
מקשרים ולכן השמש, ענין - התורה) (פנימיות דתורה ה"מאורות" אודות שמדובר מכיון החודש. לימי בנוגע

הלבנה). מהלך עם קשורים שהם החודש ימי (מהֿשאיןֿכן השמש מהלך - השבוע ימי עם זאת
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דנתלו הענין לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה - בשבוע הרביעי ביום חל כסלו יו"ד שכאשר ונמצא,
לא אשר החסידות, תורת וגילוי התפשטות אודות צדקנו משיח של הבטחתו - ותוכנה שנקודתה המאורות,

צדק. גואל ביאת עד זרעו, וזרע זרעו מפי תשכח

בני ראשונים "אם ב) קיב, (שבת ז"ל חכמינו ובלשון הדורות, ירידת של הענין את רואים כאשר גם ולכן,
את ה' יעזוב ש"לא הזקן רבינו הבטיח כבר - אבדו" אמנה "אנשי הידוע: ובלשון כו'", אדם בני אנו מלאכים
"נשמתא התורה, פנימיות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ימינו", ואורך "חיינו שהיא - לתורה בנוגע ובפרט עמו",
כאשר שיבוא המשיח מלך לו הבטיח המשיח, מלך של בהיכלו הבעלֿשםֿטוב בהיות - וכאמור דאורייתא".

המ הזהיפוצו בעולם שנכתבה אגרת - הבעלֿשםֿטוב של הקודש באגרת כמבואר החסידות, דתורת עיינות
תורת והפצת שהתפשטות היינו, יוסף), פורת בן ספר (בסוף הכהן תלמידו עלֿידי ונדפסה והחומרי, הגשמי

צדקנו. משיח ביאת עד נצחי באופן תהיה החסידות

:המוסגר מאמר
שיהודי מכך נובעת - הבעלֿשםֿטוב תורת אודות ולדעת ללמוד שלא ה"מתעקשים" יהודים שישנם העובדה
ללמוד שלא חסֿושלום לבחור ביכלתו ולכן, הבחירה, ענין את ממנו לוקחים לא פעם ואף בחירה", "בעל הוא

הבעלֿשםֿטוב. תורת

תירוצים מיני כל הם מוצאים ובגלוי שבחיצוניות אף הבחירה, ענין מצד היא לכך היחידה הסיבה - וכאמור
כוונתו!... היתה זו כאילו רבם דברי את ומסלפים שמעוותים ועד כו', והסברות

בני אנו מלאכים בני ראשונים "אם הגמרא לשון ובדוגמת עלֿדרך אפי, לתרי המשתמע לשון מצטטים הם
חמורים", כשאר אלא יאיר, בן פנחס רבי . . של כחמורו ולא כחמורים, אנו אנשים בני ראשונים ואם אדם,
דתורת הענין כללות שייך לא שכיום רבם אמר כאילו כולו העולם את להשלות רצונם זה לשון סמך ועל

הבעלֿשםֿטוב!

חסֿושלום, "גאונים" אינם הגמרא) זמן לאחרי (שהיו שהגאונים לומר אחד אף של דעתו על עלתה לא
בדרגת - כו'" אנו אנשים בני ראשונים ש"אם אמוראים עלֿידי שנאמרה מפורשת גמרא שישנה מכיון

בעליֿחיים!...

"גאונים" היו הגמרא זמן שלאחרי הכל יודעים ואףֿעלֿפיֿכן, הנ"ל, הגמרא דברי אודות יודעים הכל
בקיאות היתה לא שבקיאותם ופשיטא מסכתות", ב"ששים בקיאים שהיו שם על (ששים), ס' בגימטריא ["גאון"
האחרונים, ואחרוני אחרונים ועוד, התוספות ובעלי רש"י - ראשונים ל"גאונים"], המתאימה בקיאות אם כי סתם,
חיים רבי העיד ואףֿעלֿפיֿכן, והראשונים, הגאונים זמן לאחרי הגמרא, זמן לאחרי שהיה האריז"ל, - כולל

צדקנו! משיח ביאת עד נלך שלאורם - והרמ"א יוסף הבית ולאחריו כו', הנפלאה גדלותו על ויטל

האמת! אל מכוונים אינם הגמרא שדברי לומר חסֿושלום – לאמיתתם אמת הם הגמרא שדברי ופשוט מובן
האחרונים! ואחרוני האחרונים הראשונים, הגאונים, של לגדלותם בסתירה זה אין - זה עם ביחד אבל

אמיתית את לשנות סיבה אין - לאו ואם ברכה, עליו תבוא - הקושיא את לבאר ותירוץ ביאור בידו יש אם
התירוץ!. את מבין לא שהוא בגלל לאהענין "כי הפסוק בפירוש א) הלכה א פרק (פאה הירושלמי וכמאמר ..

"מכם"!... זה הרי - הוא" ריק ש"אם מכם", הוא ריק דבר

לעניננו: בנוגע ועלֿדרךֿזה

עלֿידי אמת", ב"תורת שניתנה ההבטחה שזוהי הלכה", זו הוי' "דבר פסוקה, הלכה ישנה - לראש לכל
והתפשטות גילוי אודות - זה שלאחרי נשיאינו ורבותינו הבעלֿשםֿטוב, צדקנו, ממשיח החל - התורה לומדי

צדקנו. משיח ביאת עד החסידות תורת

כאן (ואין בעצמו לפגוע יכול הוא - זה! בענין חסֿושלום לפגוע אחד אף של ביכלתו אין - שכן ומכיון
לא הזאת ש"התורה העובדה את ליצלן, רחמנא לשנות, ביכלתו שאין פשיטא אבל בזה)!... להאריך המקום
של חידושו - ובעניננו לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו התורה, עניני כל על דקאי מוחלפת", תהא
נשיאינו ורבותינו הגאולה, בעל - כולל נשיאינו, רבותינו יוסף", יעקב ה"תולדות בעל הבעלֿשםֿטוב, האריז"ל,

דורנו! נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עד מקומו, ממלאי
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יז        

דנתלו הענין לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה - בשבוע הרביעי ביום חל כסלו יו"ד שכאשר ונמצא,
לא אשר החסידות, תורת וגילוי התפשטות אודות צדקנו משיח של הבטחתו - ותוכנה שנקודתה המאורות,

צדק. גואל ביאת עד זרעו, וזרע זרעו מפי תשכח

בני ראשונים "אם ב) קיב, (שבת ז"ל חכמינו ובלשון הדורות, ירידת של הענין את רואים כאשר גם ולכן,
את ה' יעזוב ש"לא הזקן רבינו הבטיח כבר - אבדו" אמנה "אנשי הידוע: ובלשון כו'", אדם בני אנו מלאכים
"נשמתא התורה, פנימיות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ימינו", ואורך "חיינו שהיא - לתורה בנוגע ובפרט עמו",
כאשר שיבוא המשיח מלך לו הבטיח המשיח, מלך של בהיכלו הבעלֿשםֿטוב בהיות - וכאמור דאורייתא".

המ הזהיפוצו בעולם שנכתבה אגרת - הבעלֿשםֿטוב של הקודש באגרת כמבואר החסידות, דתורת עיינות
תורת והפצת שהתפשטות היינו, יוסף), פורת בן ספר (בסוף הכהן תלמידו עלֿידי ונדפסה והחומרי, הגשמי

צדקנו. משיח ביאת עד נצחי באופן תהיה החסידות

:המוסגר מאמר
שיהודי מכך נובעת - הבעלֿשםֿטוב תורת אודות ולדעת ללמוד שלא ה"מתעקשים" יהודים שישנם העובדה
ללמוד שלא חסֿושלום לבחור ביכלתו ולכן, הבחירה, ענין את ממנו לוקחים לא פעם ואף בחירה", "בעל הוא

הבעלֿשםֿטוב. תורת

תירוצים מיני כל הם מוצאים ובגלוי שבחיצוניות אף הבחירה, ענין מצד היא לכך היחידה הסיבה - וכאמור
כוונתו!... היתה זו כאילו רבם דברי את ומסלפים שמעוותים ועד כו', והסברות

בני אנו מלאכים בני ראשונים "אם הגמרא לשון ובדוגמת עלֿדרך אפי, לתרי המשתמע לשון מצטטים הם
חמורים", כשאר אלא יאיר, בן פנחס רבי . . של כחמורו ולא כחמורים, אנו אנשים בני ראשונים ואם אדם,
דתורת הענין כללות שייך לא שכיום רבם אמר כאילו כולו העולם את להשלות רצונם זה לשון סמך ועל

הבעלֿשםֿטוב!

חסֿושלום, "גאונים" אינם הגמרא) זמן לאחרי (שהיו שהגאונים לומר אחד אף של דעתו על עלתה לא
בדרגת - כו'" אנו אנשים בני ראשונים ש"אם אמוראים עלֿידי שנאמרה מפורשת גמרא שישנה מכיון

בעליֿחיים!...

"גאונים" היו הגמרא זמן שלאחרי הכל יודעים ואףֿעלֿפיֿכן, הנ"ל, הגמרא דברי אודות יודעים הכל
בקיאות היתה לא שבקיאותם ופשיטא מסכתות", ב"ששים בקיאים שהיו שם על (ששים), ס' בגימטריא ["גאון"
האחרונים, ואחרוני אחרונים ועוד, התוספות ובעלי רש"י - ראשונים ל"גאונים"], המתאימה בקיאות אם כי סתם,
חיים רבי העיד ואףֿעלֿפיֿכן, והראשונים, הגאונים זמן לאחרי הגמרא, זמן לאחרי שהיה האריז"ל, - כולל

צדקנו! משיח ביאת עד נלך שלאורם - והרמ"א יוסף הבית ולאחריו כו', הנפלאה גדלותו על ויטל

האמת! אל מכוונים אינם הגמרא שדברי לומר חסֿושלום – לאמיתתם אמת הם הגמרא שדברי ופשוט מובן
האחרונים! ואחרוני האחרונים הראשונים, הגאונים, של לגדלותם בסתירה זה אין - זה עם ביחד אבל

אמיתית את לשנות סיבה אין - לאו ואם ברכה, עליו תבוא - הקושיא את לבאר ותירוץ ביאור בידו יש אם
התירוץ!. את מבין לא שהוא בגלל לאהענין "כי הפסוק בפירוש א) הלכה א פרק (פאה הירושלמי וכמאמר ..

"מכם"!... זה הרי - הוא" ריק ש"אם מכם", הוא ריק דבר

לעניננו: בנוגע ועלֿדרךֿזה

עלֿידי אמת", ב"תורת שניתנה ההבטחה שזוהי הלכה", זו הוי' "דבר פסוקה, הלכה ישנה - לראש לכל
והתפשטות גילוי אודות - זה שלאחרי נשיאינו ורבותינו הבעלֿשםֿטוב, צדקנו, ממשיח החל - התורה לומדי

צדקנו. משיח ביאת עד החסידות תורת

כאן (ואין בעצמו לפגוע יכול הוא - זה! בענין חסֿושלום לפגוע אחד אף של ביכלתו אין - שכן ומכיון
לא הזאת ש"התורה העובדה את ליצלן, רחמנא לשנות, ביכלתו שאין פשיטא אבל בזה)!... להאריך המקום
של חידושו - ובעניננו לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו התורה, עניני כל על דקאי מוחלפת", תהא
נשיאינו ורבותינו הגאולה, בעל - כולל נשיאינו, רבותינו יוסף", יעקב ה"תולדות בעל הבעלֿשםֿטוב, האריז"ל,

דורנו! נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עד מקומו, ממלאי
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יח       

ביחד דתורה נגלה התורה, בלימוד להוסיף צריכים ואדרבה: הגלות, מחשכת להתפעל שאין בוודאי ולכן,
המצוות קיום - מעשה לידי מביא שהלימוד ובאופן דאורייתא, נשמתא עם ביחד תורה גופי התורה, פנימיות עם
דניטלו הענין שאפילו שיודעים מכיון בתורה", גדול "כלל כמוך", לרעך "ואהבת מהמצוה החל בהידור,
היה - המאורות) (ניטלו הבעלֿשםֿטוב של הסתלקותו לאחרי תיכף שהרי בלבד, קטן לרגע אלא אינו המאורות
רבותינו - זה ולאחרי המגיד, מקומו, וממלא תלמידו - שלאחריֿזה ובשנה הבעלֿשםֿטוב, של יחידו בנו

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח פני לקבל ונלך נסע שלאורם נשיאינו,

:וישלח דפרשת חמישי עד מרביעי - היומי חומש משיעור ההוראה ביאור
אשר לבן" ב"בית עבודתו גמר לאחרי - שלם" יעקב "ויבוא נאמר: היומי חומש שיעור וחותם בסיום

שלם". יעקב ד"ויבוא באופן הקודש לארץ חזר שאז ב"חרן",

רבה (בראשית ובמדרש בתורתו", שלם בממונו.. שלם . . בגופו "שלם מקרא: של בפשוטו - רש"י ומפרש
של פשוטו זה שאין לפי - רש"י בפירוש זה ענין הובא שלא [ומה בבניו" "שלם - נוסף ענין מובא ה) עט, פרשה

הן - בזה והכוונה ואילך)], ב סעיף 170 עמוד כה חלק שיחות' 'לקוטי (ראה לתלמידים,מקרא והן כפשוטו, לבנים
התלמידים". אלו לבניך "ושננתם ז)] ו, (ואתחנן מקרא של בפשוטו רש"י בפירוש [שהובא ז"ל רבותינו כמאמר

נתינתֿכח, גם אם כי בלבד, "סימן" זה שאין פעמים כמה [כמדובר לבנים" סימן אבות ש"מעשה מכיון והנה,
טהרה לסימני בנוגע המבואר עלֿדרך – הדבר את ועושה הפועל סימן אלא המברר, סימן רק לא אחר: ובסגנון
מה עמוד (שמיני התורה' ב'אור צדק' ה'צמח בדרושי מבואר [שענינם פרסה ומפריס גרה מעלה דבעליֿחיים,
נסמן)] ושם .39 הערה 154 עמוד כה חלק שיחות' 'לקוטי (ראה הטהרה ענין את פועלים אלו שסימנים ואילך)],

כדלקמן. מישראל, ואחד אחד כל של בעבודתו הוראה ישנה שבזה מובן, -

אלקי אֿל לו "ויקרא היומי חומש שיעור בסיום נאמר שאודותיו - אבינו יעקב אודות מדובר כאשר ובפרט
בפירוש ז) (סימן הקודש באגרת וכמבואר אֿל", ליעקב קראו ש"הקב"ה השני) (בפירושו רש"י כפירוש ישראל",
שופריה מעין דיעקב "שופריה כי הנשמות", מכל "כלולה סבא", "ישראל אבינו, יעקב של שנשמתו זה כתוב
לו ויקרא "וזהו עולם", ועד מעולם שבישראל הנשמות מכל כלולה כן גם נשמתו (ש)היתה . . הראשון דאדם
יעקב של שעניניו בוודאי הרי - כו'" ברוךֿהוא איןֿסוף מאור ההארה המשכת לשון אֿל ישראל, אלקי אֿל

מישראל. ואחד אחד כל של בעבודתו הוראה מהווים אבינו

היינו, שלם", יעקב ד"ויבוא ומצב למעמד שיבוא באופן להיות צריכה יהודי של שעבודתו - היא וההוראה
בבניו". ושלם בתורתו שלם בממונו, שלם בגופו, "שלם

טוב ד"מה הענין שזהו חלק, מלשון - שכם") עיר שלם יעקב ("ויבוא ל"שכם" (יעקב) יהודי בא ועלֿידיֿזה
הלכות (סוף הרמב"ם וכפסקֿדין לוי, לשבט בנוגע שנאמר כפי - ונחלתך" חלקך "אני יב), סעיף (כנ"ל חלקנו"
לעולם". ונחלתו חלקו ה' יהיה . . אותו רוחו נדבה אשר . . ואיש איש כל אלא בלבד, לוי שבט "לא ויובל) שמיטה

:פשוטות באותיות
חומש משיעור הנלמדת מיוחדת ונתינתֿכח הוראה ישנה - כסלו ליו"ד בקשר טובות החלטות מקבלים כאשר
בכל ושלימות שלם", יעקב "ויבוא - שלימות של באופן יהיו העבודה עניני שכל להשתדל שצריכים היומי,

ובבניו. בתורתו בממונו, בגופו, - הענינים

בש עוסקים מסויים שבענין בזה להסתפק אין עלכלומר: יסמוך הענינים לשאר בנוגע ואילו לימותו,
באופן עבודתו את לעבוד יהודי צריך ובבניו) בתורתו בממונו, (בגופו, הענינים בכל אלא הזולת, של התעסקותו

שלימות. של

לתורה: בנוגע - ולדוגמא

שמסייע בזה להסתפק לו אין מאושר", "תומכיה דאורייתא", "תמכין דזבולון, בקו היא עבודתו שעיקר יהודי
היא עבודתו לממונו שבנוגע אףֿעלֿפי – כי תורה, לומדי עבור מממונו שנותן עלֿידיֿזה התורה בלימוד
לישכר, זבולון התורה מקדימה שלכן דישכר, העבודה לגבי אפילו עילוי אצלו יש שעלֿידיֿזה ועד בשלימותה,

בתורה. חלקו לימוד התורה, בלימוד בעצמו גם לעסוק עליו בתורתו", "שלם שיהיה כדי אףֿעלֿפיֿכן,

תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר כפסקֿדין התורה, חלקי כל לימוד היינו, שלימות, של באופן - גופא ובזה
להשיג יכולה שהיא מה כפי בפשטֿרמזֿדרושֿסוד לעסוק לתיקונה צריכה נפש ש"כל ד) הלכה א (פרק תורה
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וישיג שידע עד בגלגול לבוא צריך מעט אלא וידע השיג ולא ונתעצל הרבה ולידע להשיג שיכול מי וכל ולידע,
כו'". וסודות ודרשות ברמזים הן ההלכות, בפשטי הן התורה, מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל

חלקי שאר כל לפני שנדפסו תורה, תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר כותב זה שפסקֿדין – ולהעיר
וחשיבות, במעלה קדימה עם בזמן קדימה קשורה קדושה שבעניני ומובן, - התניא! ספר ולפני השולחןֿערוך,

קודם. תדיר תדיר, ואינו דתדיר הענין עלֿדרך

,החסידות דלימוד הענין כללות אודות לעיל המדובר עם בתורתו" ד"שלם הענין משייכות - ולהעיר
התורה פנימיות עם ביחד תורה) (גופי דתורה נגלה - שלימות של באופן להיות צריך התורה שלימוד היינו,

דאורייתא). (נשמתא
ועוד: זאת

ב) עמוד סוף לג, (שבת בגמרא מופיע בתורתו", שלם בממונו שלם בגופו "שלם זה, ז"ל רבותינו מאמר
דנגלה הלימוד היה שאצלו - הוא תנאים) שאר (לגבי המיוחד שחידושו יוחאי, בן שמעון לרבי ובשייכות בקשר

יחד. גם התורה ופנימיות דתורה

- כך כדי ועד בש"ס, מקומות בריבוי שמצינו כפי דתורה, נגלה בלימוד עסק יוחאי בן שמעון רבי דהנה,
(שבת הנ"ל בסוגיא כמובא מופלג, בריבוי ותירוצים, קושיות שקלאֿוטריא, של באופן לימוד אצלו שמצינו

כךשם ואחר יוחאי, בן שמעון רבי של קושיא כל על פירוקי י"ב מתרץ יאיר בן פנחס רבי היה שבתחילה (
(ראה יאיר בן פנחס רבי של קושיא כל על פירוקי כ"ד מתרץ יוחאי בן שמעון רבי היה המערה) צער (עלֿידי
דאורייתא) (נשמתא התורה פנימיות את יוחאי בן שמעון רבי גילה זה עם וביחד כ"ו); סימן הקודש אגרת גם

הזהר". ספר דאיהו דילך "חיבורא -

התורה: פנימיות בלימוד והנחיצות הצורך וגובר הולך לדור שמדור פעמים כמה וכמדובר

תלמידי מכל ונעלמה . . "נסתרה הקבלה חכמת היתה יוחאי בן שמעון רבי של דורו כולל הראשונים, בדורות
הקודש (אגרת ולחבריו" לו רק לגלות רשות ניתן שלא הקדוש בזוהר אמר יוחאי בן שמעון רבי וגם . . חכמים
בלבייהו". ירחשון חברייא ושאר ילעי, בר אלעזר ורבי יכתוב, אבא ש"רבי ההגבלה היתה גופא ואצלם שם),

החכמה". זאת לגלות ומצוה "מותר - האריז"ל של בדורו שלאחריֿזה, בדורות ורק

דלימוד ההכרח גודל אודות נפלאים דברים - האריז"ל של תלמידו - ויטל חיים רבי כתב שלאחריֿזה, ובדור
לכל בנוגע מבהילים דברים - זה עם וביחד מהגלות, היציאה כללות תלוי שבזה כך כדי עד התורה, פנימיות
לשער (בהקדמתו הדברים נדפסו וכבר שיהיה! אופן באיזה זה לענין ליצלן, רחמנא להפריע, שרוצה מי

בזה. להאריך המקום כאן ואין ההקדמות),

א (חלק בזהר יוחאי בן שמעון רבי שכתב כמו לשתיתאה", שנין מאה ד"שית הזמן שהגיע לאחרי ובפרט
מעיינות כל נבקעו נח לחיי שנה מאות שש בשנת וסימנך כו' לעילא דחכמתא תרעי "יתפתחון שאז א) קיז,

ז). סעיף תשמ"ג בהרֿבחוקותי פרשת שבת שיחת גם (ראה גו'" רבה תהום

הכתוב בפירוש חסידות בדרושי מבואר וישלח: פרשת כללות עם גם הקשור - ענין עוד בזה להוסיף ויש
עבודת כללות את והשלים גמר שכבר לעשו להודיע שלח שיעקב - גו'" אחיו עשו אל מלאכים יעקב "וישלח

הגלות). ענין (כללות לבן בבית הבירורים
ועד בביתך", שנה עשרים לי "זה ארוך, זמן במשך בגלות אמנם שהיה שאף - גרתי" לבן "עם הפירוש וזהו
בלבד גר של באופן אלא אינו בגלות ומצבו מעמדו אףֿעלֿפיֿכן, גו'", בלילה וקרח חורב אכלני ש"ביום

שמרתי". מצוות ש"תרי"ג מכיון - הדבר וטעם ("גרתי"),

לגא כבר הוא מוכן שמצדו - לעשו יעקב של דבריו תוכן לגאולהוזהו כבר מוכן עשו שגם שחשב ועד ולה,
הבירור). (לאחרי

- דאתהפכא באופן דעשו הבירור נפעל שבה עשו, עם יעקב של פגישתו אודות מסופר הפרשה ובהמשך
דאתהפכא. הבירור שלימות - הפסוק) על רש"י (פירוש לבו" בכל ש"נשקו ועד "וישקהו",

בתורתו". שלם בממונו שלם בגופו "שלם השלימות, בתכלית שכם", עיר שלם יעקב "ויבוא - ואז
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וישיג שידע עד בגלגול לבוא צריך מעט אלא וידע השיג ולא ונתעצל הרבה ולידע להשיג שיכול מי וכל ולידע,
כו'". וסודות ודרשות ברמזים הן ההלכות, בפשטי הן התורה, מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל

חלקי שאר כל לפני שנדפסו תורה, תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר כותב זה שפסקֿדין – ולהעיר
וחשיבות, במעלה קדימה עם בזמן קדימה קשורה קדושה שבעניני ומובן, - התניא! ספר ולפני השולחןֿערוך,

קודם. תדיר תדיר, ואינו דתדיר הענין עלֿדרך

,החסידות דלימוד הענין כללות אודות לעיל המדובר עם בתורתו" ד"שלם הענין משייכות - ולהעיר
התורה פנימיות עם ביחד תורה) (גופי דתורה נגלה - שלימות של באופן להיות צריך התורה שלימוד היינו,

דאורייתא). (נשמתא
ועוד: זאת

ב) עמוד סוף לג, (שבת בגמרא מופיע בתורתו", שלם בממונו שלם בגופו "שלם זה, ז"ל רבותינו מאמר
דנגלה הלימוד היה שאצלו - הוא תנאים) שאר (לגבי המיוחד שחידושו יוחאי, בן שמעון לרבי ובשייכות בקשר

יחד. גם התורה ופנימיות דתורה

- כך כדי ועד בש"ס, מקומות בריבוי שמצינו כפי דתורה, נגלה בלימוד עסק יוחאי בן שמעון רבי דהנה,
(שבת הנ"ל בסוגיא כמובא מופלג, בריבוי ותירוצים, קושיות שקלאֿוטריא, של באופן לימוד אצלו שמצינו

כךשם ואחר יוחאי, בן שמעון רבי של קושיא כל על פירוקי י"ב מתרץ יאיר בן פנחס רבי היה שבתחילה (
(ראה יאיר בן פנחס רבי של קושיא כל על פירוקי כ"ד מתרץ יוחאי בן שמעון רבי היה המערה) צער (עלֿידי
דאורייתא) (נשמתא התורה פנימיות את יוחאי בן שמעון רבי גילה זה עם וביחד כ"ו); סימן הקודש אגרת גם

הזהר". ספר דאיהו דילך "חיבורא -

התורה: פנימיות בלימוד והנחיצות הצורך וגובר הולך לדור שמדור פעמים כמה וכמדובר

תלמידי מכל ונעלמה . . "נסתרה הקבלה חכמת היתה יוחאי בן שמעון רבי של דורו כולל הראשונים, בדורות
הקודש (אגרת ולחבריו" לו רק לגלות רשות ניתן שלא הקדוש בזוהר אמר יוחאי בן שמעון רבי וגם . . חכמים
בלבייהו". ירחשון חברייא ושאר ילעי, בר אלעזר ורבי יכתוב, אבא ש"רבי ההגבלה היתה גופא ואצלם שם),

החכמה". זאת לגלות ומצוה "מותר - האריז"ל של בדורו שלאחריֿזה, בדורות ורק

דלימוד ההכרח גודל אודות נפלאים דברים - האריז"ל של תלמידו - ויטל חיים רבי כתב שלאחריֿזה, ובדור
לכל בנוגע מבהילים דברים - זה עם וביחד מהגלות, היציאה כללות תלוי שבזה כך כדי עד התורה, פנימיות
לשער (בהקדמתו הדברים נדפסו וכבר שיהיה! אופן באיזה זה לענין ליצלן, רחמנא להפריע, שרוצה מי

בזה. להאריך המקום כאן ואין ההקדמות),

א (חלק בזהר יוחאי בן שמעון רבי שכתב כמו לשתיתאה", שנין מאה ד"שית הזמן שהגיע לאחרי ובפרט
מעיינות כל נבקעו נח לחיי שנה מאות שש בשנת וסימנך כו' לעילא דחכמתא תרעי "יתפתחון שאז א) קיז,

ז). סעיף תשמ"ג בהרֿבחוקותי פרשת שבת שיחת גם (ראה גו'" רבה תהום

הכתוב בפירוש חסידות בדרושי מבואר וישלח: פרשת כללות עם גם הקשור - ענין עוד בזה להוסיף ויש
עבודת כללות את והשלים גמר שכבר לעשו להודיע שלח שיעקב - גו'" אחיו עשו אל מלאכים יעקב "וישלח

הגלות). ענין (כללות לבן בבית הבירורים
ועד בביתך", שנה עשרים לי "זה ארוך, זמן במשך בגלות אמנם שהיה שאף - גרתי" לבן "עם הפירוש וזהו
בלבד גר של באופן אלא אינו בגלות ומצבו מעמדו אףֿעלֿפיֿכן, גו'", בלילה וקרח חורב אכלני ש"ביום

שמרתי". מצוות ש"תרי"ג מכיון - הדבר וטעם ("גרתי"),

לגא כבר הוא מוכן שמצדו - לעשו יעקב של דבריו תוכן לגאולהוזהו כבר מוכן עשו שגם שחשב ועד ולה,
הבירור). (לאחרי

- דאתהפכא באופן דעשו הבירור נפעל שבה עשו, עם יעקב של פגישתו אודות מסופר הפרשה ובהמשך
דאתהפכא. הבירור שלימות - הפסוק) על רש"י (פירוש לבו" בכל ש"נשקו ועד "וישקהו",

בתורתו". שלם בממונו שלם בגופו "שלם השלימות, בתכלית שכם", עיר שלם יעקב "ויבוא - ואז
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שכל מובן, - עולם עד מעולם ישראל נשמות כל את כוללת אבינו יעקב של שנשמתו לעיל האמור ועלֿפי
מישראל. ואחת אחד לכל ונוגע שייך לעיל האמור

ועד והשלימה, האמיתית הגאולה לקראת כבר מוכן הכל שמצדו - לעשו להודיע שולח יהודי כל ובפשטות!
הגאולה. לקראת עשו גם מוכן היהודי) (של שמצדו כך כדי

בשעת מישראל ואחד אחד כל של הפרטית מגאולתו החל - נפשי" בשלום ד"פדה לענין זוכים ועלֿידיֿזה
נפשי" בשלום ד"פדה באופן ישראל בני דכללות הכללית לגאולה עד ד), סימן הקודש באגרת (כמבואר התפילה
נועם שבדרכי מכיון מלחמה, של בענין כלל צורך שאין היינו, אומניך", מלכים "והיו אתהפכא, של באופן -
המתחיל דיבור תשובה בשערי הגאולה בעל שמבאר כפי הגויים", כל אליו ד"ונהרו הענין נפעל - שלום ובדרכי
הוא זה שענין - ושם לבוא, לעתיד יהיה נפשי" בשלום ד"פדה הענין שאמיתית יא) (פרק נפשי בשלום פדה

וישקהו". לקראתו עשו וירץ כדכתיב עשו עם ביעקב שהיה "כדוגמת

להוסיף ויש שמרתי". מצוות "תרי"ג ומצוותיה, בתורה העבודה כללות עלֿידי – כאמור - נפעל זה וענין
כללות על וקאי שליח, מלשון הוא "מלאך" ממש": "מלאכים מלאכים", יעקב ד"וישלח הענין גם שזהו - בזה
עלֿדרך – ממש" "מלאכים וזהו שלוחי". שהן המצוות את מכבדין "היו ז"ל רבותינו כמאמר המצוות, ענין

ממש. כמותו אדם של שלוחו

אדוני אל אבוא אשר "עד עולם) עד מעולם ישראל נשמות כל (בשם יעקב של להבטחתו זוכים ועלֿידיֿזה
שנאמר המשיח, בימי ילך, "ואימתי וממשיך: הרחבה, של ענין - הדרך" לו "הרחיב רש"י: כפירוש שעירה",
בילקוט שהובא כפי - המלוכה" לה' "והיתה הכתוב: וכסיום עשו", הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו
אינשי דאמרי והיינו היה, אדומי גר "עובדיה שהרי דאתהפכא, הענין מודגש אצלו [שגם ב'עובדיה' שמעוני

דאתהפכאמ הענין כללות שזהו ב)], עמוד סוף לט, סנהדרין שם. שמעוני (ילקוט נרגא" ביה ניזיל אבא וביה יניה
הגליון). ובשולי 71 הערה 175 עמוד כה חלק שיחות' 'לקוטי גם (ראה השלימות בתכלית

לגאולה, כבר מוכן היה אבינו יעקב כאשר אבינו, יעקב של בזמנו ומיד תיכף - הגאולה היתה זכינו אילו
ובניו יעקב עדיין צריכים ולכן, לגאולה, מוכן אינו שעשו והודיעו "מלאכים"... התערבו ממש בפועל אבל
כבר מוכן בו) הכלולים ישראל נשמות (וכל שיעקב מכיון לגמרי, מובן שאינו דבר - בגלות!... תקועים להשאר
ישראל בני עברו שמאז רואים ממש בפועל ואףֿעלֿפיֿכן, – זה?! בענין לומר לעשו יש מה כן, אם לגאולה,

דמשיחא! דעקבתא לצרות עד צרורות, צרות

תשובה שערי בספרו הגאולה בעל שכתב מה ידוע הרי - אלו ענינים כל כבר עברו ישראל שבני לאחרי אבל
כל עבור ידיֿחובה יצאו כבר היוֿלאֿתהיה, ושמדות הגזירות כל שלאחרי כנ"ל], מחדש, עתה זה [שנדפס
ממש, בקרוב לבוא צדקנו משיח צריך ולכן, הקיצין", כל ש"כלו בוודאי - ועכשיו משיח", ד"חבלי הענינים

שלום. ובדרכי נועם בדרכי

אבל - וכו' וכו' שנה, ארבעים לפני מסויימים מאורעות התרחשו זה שלאחרי היתכן השאלה: אמנם [ידועה
עתה)]. זה מחדש נדפס - (שכאמור תשובה שערי בספרו הגאולה בעל כותב כך אףֿעלֿפיֿכן,

בתיובתא", צדיקייא "לאתבא התשובה עבודת עם ביחד הגאולה, ענין כללות יהיה ממש שבקרוב ויהיֿרצון
לנהורא, חשוכא דאתהפכא השלימות לתכלית עד

"ועלו שכתוב מה בראשנו, אבינו ויעקב ישראל, בני כל אצל יקויים ממש בימינו שבמהרה - ובפשטות
ממש. בימינו במהרה והשלימה האמיתית בגאולה המלוכה", לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים

***

.צדקה של בענין לסיימם - דא כגון בהתוועדויות נהוג
א) ח, (ברכות ז"ל חכמינו דרשת עלֿפי – נפשי" בשלום ל"פדה הצדקה דענין המיוחדת מהשייכות ולהעיר
היינו, כו'", פדאני כאילו עליו אני מעלה הציבור עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה העוסק "כל זה, פסוק על
לידי ובא אוהבו, שהוא מכיר הוא לחבירו, בגופו חסד שגומל "שמתוך "שלום", ענינם חסדים וגמילות שצדקה

כאחד". כולנו אבינו ד"ברכנו הענין נפעל ועלֿידיֿזה שם), רש"י (פירוש ושלום" אחוה
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במי מודגש זה ברכתווענין את ביקש הזקן רבינו שכאשר הסיפור כידוע - האמצעי לאדמו"ר בקשר וחד
שזהו - אורחים הכנסת עלֿידי ארחו", את - נער יזכה "במה המגיד: לו ענה זכר, לבן המגיד של הקדושה

חסדים. דגמילות הענין כללות

חסדים וגמילות תפילה דתורה הקוין ג' כל ישנם - הצדקה בענין ההתוועדות את שמסיימים ועלֿידיֿזה
מתורה ענינים וכן נשיאינו, רבותינו של תורה דברי תורה, נפשי"): בשלום ד"פדה הענין עם קשורים (שכולם
(וניגון) התפילה או להתוועדות, הסמוכה אחרת) תפילה (או ערבית תפילת - תפילה שבעלֿפה, ותורה שבכתב
וכן בתורתך"], חלקנו "ותן התורה ענין גם מודגש [שבה בימינו" במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי

הצדקה. ענין

הקשר ותורה: תפילה עם גם קשור ישראל) אהבת - (שתוכנה הצדקה ענין שכללות העובדה על נוסף - זה וכל
הענין שכללות היינו, מצלי", והדר לעני פרוטה יהיב אלעזר "ר' ז"ל רבותינו כמאמר – הוא תפילה עם דצדקה
אחד כל צריך התפילה שלפני לסידורו בהקדמה הזקן רבינו שכותב וכפי לתפילה, הכנה מהווה ישראל דאהבת
לכל כעפר "ונפשי כמאמר - התורה ללימוד ההקדמה גם וזוהי כמוך, לרעך ואהבת מצות עצמו על לקבל ואחד
בתורתך". לבי "פתח - ועלֿידיֿזה ישראל), ואחדות ישראל אהבת - חסֿושלום ההתנשאות ענין (היפך תהיה"

עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי בגשמיות, חסדים בגמילות לעסוק הצורך אודות מדברים כאשר - לענין ומענין
ברוחניות: חסדים בגמילות ההתעסקות אודות ולעורר להזכיר שצריכים

(מעיינות), התורה פנימיות והן דתורה, נגלה הן ימינו", ואורך "חיינו שהיא התורה, הפצת - לראש לכל
ד"חוצה". ובאופן

ה"מבצעים": עניני לכל באים ומזה

דרכו", פי על לנער "חנוך - הזולת וחינוך עצמו חינוך ישראל, ואחדות ישראל אהבת

הקב"ה נותן שאז חסדים, וגמילות צדקה - אורחים) (הכנסת "ארחו" עלֿידי ל"נער" זוכים כאשר ובפרט
של בקשתו לפי רק לא להיות צריך הצדקה שענין וכידוע הנותן, של כחו ערך לפי - המעלות כל עם "נער"

מצוה]. הידור - לחומש עד הנותן, של רכושו ערך לפי אם כי המקבל,

מב מזוזה, מבצע תפילין, מבצע תורה, מבצע הפרטיים: המבצעים לשאר באים מלאומזה בית צדקה, צע
וחכמיה, יבנה - ספרים

המשפחה. וטהרת ושתיה, האכילה כשרות קודש, שבת נרות - ישראל ובנות לנשי שנמסרו המבצעים וכן

ותשתחוין . . השפחות "ותגשן שהתחלתו: - היומי חומש לשיעור ישראל נשי דעבודת מהקשר ולהעיר
כג)], לב, פרשתנו רש"י (פירוש התיבה בתוך שהיתה דינה, - [כולל וישתחוו" ורחל . . וילדיה לאה גם ותגש

ישראל. ובנות נשי עבודת מרומזת שמזה

זו שהשתחוואה ואילך) רלא עמוד פרשתנו התורה (אור מקומות בכמה מבואר - ד"וישתחוו" הענין וביאור
שמשתחווים לזה מהמשתחוה והשפעה המשכה של ענין נפעל ההשתחוואה שעלֿידי היינו, הבירור, ענין היא
ומיד תיכף אבל כפשוטה, השתחוואה של באופן היא הפעולה התחלת שונות סיבות מפני כלומר: אליו.
עשו אצל נפעל שעלֿידיֿזה הכתובים בפשטות וכמסופר והשפעה, להמשכה זו השתחוואה נהפכת - לאחריֿזה
נפעל זה שכל הגאולה), לבעל בשלום פדה המתחיל דיבור במאמר (כמבואר "וישקהו" - דאתהפכא הענין

ההשתחוואה. ענין שעלֿידי הבירור עלֿידי

אשר "עד שכתוב מה גם מובן - ההשתחוואה עלֿידי שנפעל דעשו הבירור אודות לעיל האמור עלֿפי
הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו כאשר יקויים זה שענין מכיון דלכאורה, שעירה", אדוני אל אבוא

והיפוכו?! דבר זה הרי - "אדוני" בשם עשו נקרא מדוע כן, אם עשו",
ובהקדים: "אדוני". בשם נקרא לכן דעשו, הבירור לאחרי יהיה זה שענין מכיון - הנותנת שהיא - בזה והביאור

עוד ש"אין דמכיון קדושה, ניצוץ בו שיהיה בהכרח ביותר, מטה למטה נמצא כאשר גם שבעולם, דבר בכל
למטה שנמצא בשעה בה אותו, ומחיה ומקיים שמהווה האלקי הניצוץ אלא אינה מציאותו כל הרי מלבדו",
אףֿעלֿפי קלל", לו אמר "ה' שמעי אודות שכתוב מה בפירוש כה) (סימן הקודש באגרת וכמבואר ביותר. מטה
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כי        

במי מודגש זה ברכתווענין את ביקש הזקן רבינו שכאשר הסיפור כידוע - האמצעי לאדמו"ר בקשר וחד
שזהו - אורחים הכנסת עלֿידי ארחו", את - נער יזכה "במה המגיד: לו ענה זכר, לבן המגיד של הקדושה

חסדים. דגמילות הענין כללות

חסדים וגמילות תפילה דתורה הקוין ג' כל ישנם - הצדקה בענין ההתוועדות את שמסיימים ועלֿידיֿזה
מתורה ענינים וכן נשיאינו, רבותינו של תורה דברי תורה, נפשי"): בשלום ד"פדה הענין עם קשורים (שכולם
(וניגון) התפילה או להתוועדות, הסמוכה אחרת) תפילה (או ערבית תפילת - תפילה שבעלֿפה, ותורה שבכתב
וכן בתורתך"], חלקנו "ותן התורה ענין גם מודגש [שבה בימינו" במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי

הצדקה. ענין

הקשר ותורה: תפילה עם גם קשור ישראל) אהבת - (שתוכנה הצדקה ענין שכללות העובדה על נוסף - זה וכל
הענין שכללות היינו, מצלי", והדר לעני פרוטה יהיב אלעזר "ר' ז"ל רבותינו כמאמר – הוא תפילה עם דצדקה
אחד כל צריך התפילה שלפני לסידורו בהקדמה הזקן רבינו שכותב וכפי לתפילה, הכנה מהווה ישראל דאהבת
לכל כעפר "ונפשי כמאמר - התורה ללימוד ההקדמה גם וזוהי כמוך, לרעך ואהבת מצות עצמו על לקבל ואחד
בתורתך". לבי "פתח - ועלֿידיֿזה ישראל), ואחדות ישראל אהבת - חסֿושלום ההתנשאות ענין (היפך תהיה"

עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי בגשמיות, חסדים בגמילות לעסוק הצורך אודות מדברים כאשר - לענין ומענין
ברוחניות: חסדים בגמילות ההתעסקות אודות ולעורר להזכיר שצריכים

(מעיינות), התורה פנימיות והן דתורה, נגלה הן ימינו", ואורך "חיינו שהיא התורה, הפצת - לראש לכל
ד"חוצה". ובאופן

ה"מבצעים": עניני לכל באים ומזה

דרכו", פי על לנער "חנוך - הזולת וחינוך עצמו חינוך ישראל, ואחדות ישראל אהבת

הקב"ה נותן שאז חסדים, וגמילות צדקה - אורחים) (הכנסת "ארחו" עלֿידי ל"נער" זוכים כאשר ובפרט
של בקשתו לפי רק לא להיות צריך הצדקה שענין וכידוע הנותן, של כחו ערך לפי - המעלות כל עם "נער"

מצוה]. הידור - לחומש עד הנותן, של רכושו ערך לפי אם כי המקבל,

מב מזוזה, מבצע תפילין, מבצע תורה, מבצע הפרטיים: המבצעים לשאר באים מלאומזה בית צדקה, צע
וחכמיה, יבנה - ספרים

המשפחה. וטהרת ושתיה, האכילה כשרות קודש, שבת נרות - ישראל ובנות לנשי שנמסרו המבצעים וכן

ותשתחוין . . השפחות "ותגשן שהתחלתו: - היומי חומש לשיעור ישראל נשי דעבודת מהקשר ולהעיר
כג)], לב, פרשתנו רש"י (פירוש התיבה בתוך שהיתה דינה, - [כולל וישתחוו" ורחל . . וילדיה לאה גם ותגש

ישראל. ובנות נשי עבודת מרומזת שמזה

זו שהשתחוואה ואילך) רלא עמוד פרשתנו התורה (אור מקומות בכמה מבואר - ד"וישתחוו" הענין וביאור
שמשתחווים לזה מהמשתחוה והשפעה המשכה של ענין נפעל ההשתחוואה שעלֿידי היינו, הבירור, ענין היא
ומיד תיכף אבל כפשוטה, השתחוואה של באופן היא הפעולה התחלת שונות סיבות מפני כלומר: אליו.
עשו אצל נפעל שעלֿידיֿזה הכתובים בפשטות וכמסופר והשפעה, להמשכה זו השתחוואה נהפכת - לאחריֿזה
נפעל זה שכל הגאולה), לבעל בשלום פדה המתחיל דיבור במאמר (כמבואר "וישקהו" - דאתהפכא הענין

ההשתחוואה. ענין שעלֿידי הבירור עלֿידי

אשר "עד שכתוב מה גם מובן - ההשתחוואה עלֿידי שנפעל דעשו הבירור אודות לעיל האמור עלֿפי
הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו כאשר יקויים זה שענין מכיון דלכאורה, שעירה", אדוני אל אבוא

והיפוכו?! דבר זה הרי - "אדוני" בשם עשו נקרא מדוע כן, אם עשו",
ובהקדים: "אדוני". בשם נקרא לכן דעשו, הבירור לאחרי יהיה זה שענין מכיון - הנותנת שהיא - בזה והביאור

עוד ש"אין דמכיון קדושה, ניצוץ בו שיהיה בהכרח ביותר, מטה למטה נמצא כאשר גם שבעולם, דבר בכל
למטה שנמצא בשעה בה אותו, ומחיה ומקיים שמהווה האלקי הניצוץ אלא אינה מציאותו כל הרי מלבדו",
אףֿעלֿפי קלל", לו אמר "ה' שמעי אודות שכתוב מה בפירוש כה) (סימן הקודש באגרת וכמבואר ביותר. מטה
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כב       

מרוחו אחד רגע יתברך פיו רוח נסתלק אילו "כי - כו' הקדושה והיפך התורה היפך היה שמעי) (של שדיבורו
מאומה". לדבר יכול לא שמעי, של

עליון ממקום הוא שבו הקדושה שניצוץ מורה זה הרי ביותר, מטה למטה נמצא שהדבר ככל ואדרבה:
הגאולה. בעל בדרושי ובפרט חסידות, בדרושי כמבואר יותר, למטה יורד ביותר הגבוה כל שהרי ביותר,

ידע רשעים "נר - והסתר העלם של באופן הוא ביותר תחתון במקום הנמצא שהניצוץ שיתכןאלא ועד ך",
נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שמבאר כפי נבילה", נעשית ד"חתיכה ומצב במעמד יהיה הקדושה שניצוץ
הוא זה קדושה ניצוץ אבל "נר", - קדושה ניצוץ כאן ישנו בוודאי כלומר: (עת"ר). הידוע בשלום פדה בהמשך

נבילה. נעשית חתיכה הקדושה, היפך שנעשה באופן

ומעבירים מבטלים כאשר - הקדושה ניצוץ יתברר שסוףֿכלֿסוף בוודאי הרי נדח", ממנו ידח ש"בל ומכיון
מתגלה - ואז עשו", הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ד"ועלו הענין כללות שזהו הטומאה, רוח את לגמרי
ביותר. מעלה למעלה הוא זה קדושה ניצוץ של ששרשו מפני "אדוני", בשם נקרא ולכן שבו, הקדושה ניצוץ

הבירור יהיה שאז עשו", הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו היעוד יקויים כאשר יהיה זה ענין - וכאמור
להלכות המקורי השם [שזהו ומלחמותיהם מלכים בהלכות הרמב"ם וכפסקֿדין השלימות, בתכלית דלעומתֿזה
(סוף ישראל"] "מנהג - העם בלשון מלכים" "הלכות השם נשאר כך שאחר אלא הראשונים, כבדפוסים אלו,
ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר ביחד, ה' את לעבוד כולו העולם את צדקנו) (משיח "ויתקן יא): פרק
רעב לא שם יהיה לא הזמן "ובאותו אלו: הלכות וחותם לסיום ועד אחד", שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא
חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד, ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה ולא . . ותחרות קנאה ולא מלחמה ולא

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר האדם, כח כפי בוראם דעת וישיגו . . גדולים

:לעניננו ונחזור
המקדש בית שיבנה רצון "יהי התפילה עם עתה יסיימו - זו בהתוועדות שנאמרו התורה לעניני בהמשך

בתורתך". חלקנו "ותן התורה: ענין עם קשורה זו שתפילה וכאמור, בימינו", במהרה

קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה שהרי כולה, התורה בכל הוא בתורה יהודי כל של שחלקו - [ולהעיר
ואחת אחד לכל שייכת לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה כולל ונסתר, נגלה כולה, התורה שכל היינו, יעקב",

ירושה. של באופן מישראל

היא שהתורה מכיון הגזל, מפני אם החיים, היפך ענשו - תורה שלמד עכו"ם דתורה: בנגלה לדבר וראיה
ואילו א). נט, (סנהדרין "מאורסה" מלשון "מורשה" - עריות של ענין מפני או יעקב", קהלת (ירושה) "מורשה

שבתו חלק איזה תורה, שלומד בלבדיהודי זו לא הנה - דרזין רזין של לחלק עד הפשט מחלק שיהיה, רה
כולה. התורה חלקי כל את ללמוד חייב הוא זאת, עוד אלא שלו), שזה (מכיון זה ענין ללמוד לו שמותר

לו יש דקאמר" מאי ידע ש"לא יהודי שאפילו ב) פרק (סוף תורה תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר וכפסקֿדין
הדברים, פירוש את מבינים לא כאשר גם התורה לימוד ידיֿחובת יוצאים שבה שבכתב, בתורה רק (לא לעסוק
כלל, לימוד נחשב אינו הפירוש מבין אינו אם שבעלֿפה ש"בתורה אףֿעלֿפי כי שבעלֿפה, בתורה גם אלא)
כו'"]. ולהשיג להבין יזכה לבוא ולעתיד להבין, יוכל שלא בדברים גם התורה, בכל לעסוק לאדם יש אףֿעלֿפיֿכן,

כא) (סעיף לעיל שנתבאר כמו – אבינו יעקב של תפילתו ערבית, לתפילת ההמשך על בנוסף - זה וכל
עולם, עד מעולם ישראל נשמות כל כלולים שבנשמתו מכיון ישראל", אלקי אֿל לו "ויקרא נאמר שעליו
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לאברהם! בנוגע

- אחרונה ברכה ואמירת המקדש") בית שיבנה כו' רצון "יהי והתפילה ערבית, (תפילת התפילה ולאחרי
מדיליה. בהוספה - טוב ומה לצדקה, לתתו מנת על ואחת, אחד לכל דולר של שטר הטנקיסטים) (עלֿידי יחולק
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- משיח" ד"חבלי מהענין כלל ורושם סימן כל ללא הרחבה, ומתוך לבב וטוב שמחה מתוך - זה וכל
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"בני - ומיד ותיכף במושבותם", אור ישראל בני "לכל יהיה - הגלות של האחרונות בשעות נמצאים וכאשר
רמה", ביד יוצאים ישראל

מן המתים לתחיית מכאן ישיר, אלא נאמר לא "שר - ישראל" ובני משה ישיר "אז היעוד לקיום וזוכים
הגאולה ובעל עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד יקויים ממש בימינו שבמהרה היינו, ב), צא, (סנהדרין התורה"

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה בתוכם,

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן טלישבסקי שי' משה ר' החזן

זשו ניע אחת). פעם – הרביעית (בבא הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כלאפצי.כ"ק ריצי

***

טובות החלטות קבלת אודות לעיל להמדובר בהמשך הנה - לגאולה" גאולה ד"מיסמך לענין בהתאם
המקום כאן הרי הנהר", "רחובות של באופן והמעיינות התורה בהפצת להוסיף כסלו, דיו"ד לגאולה בקשר
ומקום, מקום בכל כסלו י"ט הגאולה בחג התוועדויות ולארגן לסדר הצורך אודות גם ולעודד ולהעיר להזכיר

ד"יפוצו". ובאופן
מסודר בסדר לדבר, מתאימה הכנה דרושה - בהצלחה תהיה שהפעולה רוצים שכאשר פעמים כמה וכמדובר
חשיבותה שמצד שבת, סעודת עלֿדרך – מיוחדת הכנה הוא דורש חשיבותו שמפני - שבקדושה דבר וככל וכו'.

החול). ימי של סעודה (מהֿשאיןֿכן הכנה היא דורשת

השבת, דיום המעלה שבת, דערב המעלה ישנה שאז הששי, ביום חל כסלו שי"ט - זו שנה בקביעות ובפרט
אלו ענינים בכל להוסיף בה") והפך בה ("הפך טעמים כמה למצוא יכולים ובוודאי שבת, דמוצאי והמעלה

זו. שנה לקביעות המתאימה מיוחדת הכנה דרושה ולכן, עוז, וביתר שאת ביתר

הפעולות. כל בהצלחת יותר עוד מוסיפה - כולכם" הכן "עמדו הידוע: ובלשון המתאימה, ההכנה - וכאמור

שסיומו כסלו, בחודש אנו נמצאים שהרי - חנוכה" "מבצע לקראת ההכנות אודות גם לעורר המקום וכאן
כסלו). דחודש מהצירוף שונה שצירופו (אף שלאחריו בחודש גם הנמשכים החנוכה, ימי - וחותמו

היא שהפעולה - הוא המקומות בכל השוה הצד אבל ענינו, לפי ומקום מקום בכל הם שההכנות ומובן,
ואור, והולך דמוסיף באופן

חנוכה. נרות כהוראת - ליום מיום ואור ומוסיף הולך אלא הקודמת, דשנה לפעולות בערך רק לא היא זו והוספה

זו. לעבודה הדרושים הכחות כל מתחילה לו ניתנו בוודאי - ואחד אחד מכל זו עבודה שתובעים ומכיון

,שלימות של באופן מישראל ואחת אחד כל אצל להיות צריכה אלו ענינים בכל העבודה - לעיל וכאמור
שלם". יעקב "ויבוא בו שנאמר - לבנים" סימן אבות "מעשה - אבינו יעקב של מעבודתו שלמדים כפי

והרי יכול", "כל שהוא הקב"ה, של בשליחותו שהולך מכיון - העבודה ריבוי מפני לפחד מה ליהודי ואין
"כמותו ויקרא) פרשת (ריש תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר שמוסיף וכפי כמותו, (העליון) אדם של שלוחו

ממש". (דהמשלח)

תהיה שעבודתו זאת, עוד אלא ומצאת", "יגעת בו שיקויים בלבד זו שלא הוא בטוח הרי - זאת ובידעו
גדולה. ובהרחבה לבב, וטוב שמחה מתוך

.לצדקה לתתם מנת על ממון של שטרות יחלקו לברך) שמחוייב מי (כל אחרונה ברכה אמירת לאחרי - כאמור
כל לאחריֿזה, הדברים את שישמעו אלו וכן מעשה, בשעת הדברים את ששומעים אלו כל כן יעשו ובוודאי
אמנם זהו - ומקום, דזמן והגבלה ממדידה למעלה מאדך", ד"בכל באופן - אבל וזמנו, מקומו לפי - ואחד אחד

ומקומו. דזמנו והגבלה מהמדידה למעלה זה הרי - אצלו אבל שלך", "מאד

לבב. וטוב שמחה מתוך זאת למלא הדרושים הכחות כל ניתנים זה בענין שגם ומובן,

לטובת מלכה" ה"מלוה עבור גוראריה שי' זלמן שניאור להרב משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
קודש. שבת נרות מבצע

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר כך אחר

תצאו". בשמחה "כי לנגן התחיל - הדולרים חלוקת לאחרי
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
  

הפסוק דינה1על אחי ולוי שמעון יעקב בני שני "ויקחו
עשרה שלוש בני אז היו שהם חז"ל, אומרים חרבו..." איש

לומדים2שנים ומכאן שלשֿעשרה3, "בן של ההלכה את
נקראים4למצוות" כבר עשרה שלוש שבגיל כיוון :5,

גדלות על המורה [ככתוב6כינוי לאיש...",7– שמך "מי
עשרה שלוש שבגיל אומרת, זאת – לאיש"] והיית "וחזקת

גדול של לדרגה בכל8מגיעים חייבים ולכן ,
המצוות.

ייתכן גיל9אמנם, לפני גם ברֿשכל יהיה שנער
שלימות לו חסרה זאת למרות אך שלשֿעשרה,

קיום חשיבות של הן והתחושה ההכרה לו חסרה – והרגש
באיֿקיומן, המחסור של והן המצוות

לכך שמביאים שאף10[כפי דעלמא", ב"מילי דוגמא
את היטב מבין – שלשֿעשרה גיל לפני – קטן ילד כאשר
של הענין "אמיתת זאת בכל וגדולה, ממון של החשיבות
ההכרה מן רחוק עדיין הוא – ממנו" רחוק וגדולה ממון

ו מבוגר. של האמיתית ההפוך,והתחושה בכיוון גם כך
אין במגרעתן, מבין שהוא שלמרות ודלות", "שפלות לגבי
השפלות חסרון היטב ש"מרגיש המבוגר כתחושת זה

והדלות..."]

ואיֿאפשר ולהתנהגותו, למעשיו אחראי הוא אין ולכן
המצוות. קיום חובת את עליו להטיל

.
  ‡  

רבות פעמים אמרו נשיאינו בר11ֿרבותינו בחגיגות
הפסוק על שהתבסס מאמר מכך"13"נעשה12מצוה .

שהיא "אדם", דרגת לבין ברֿמצוה בין קשר שיש מובן,
"איש" מאשר יותר נעלית במספר14דרגה שמוסבר כפי –

(אדם,15מקומות בהם נקרא שאדם השמות ארבעת לגבי
התואר הוא מביניהם ביותר שהנעלה אנוש), גבר, איש,

שלימותו." על המורה אדם",

בן שיגיע מספיק במצוות לחייב כדי אם להבין: וצריך
הענין את מקשרים מדוע "איש", של לדרגה שלושֿעשרה

"אדם"? של לדרגה ברֿמצוה של

.‚
‡  ‡  

"איש" התואר הוא: "אדם" לבין "איש" בין ההבדל
(רגשות) ל"מדות" הקשור השכל דרגת כלפי ואף16מפנה ,

שבהן המושלמת אשר ביותר, רבות דרגות ישנן בכך
עשרים בגיל על17מושגת מורה "אדם" התואר ואילו ,

למידות להשתייכות שמעבר השכל .18מעלת

"נעשה בין הקשר יותר תמוה זה לביןלפי "
שזה למי "אדם" המעלה את לשייך אפשר כיצד ברֿמצוה:

שנים? עשרה שלוש לו מלאו עתה

בהיותו שאמנם היא, שהכוונה לומר, אפוא הכרחי
ל הנער נעשה זאת,ברֿמצוה למרות אך כדלעיל, "איש",
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פרשתנו כה.1) לד,
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מהרי"ל (שו"ת הקושיא וידועה – שם. ויטרי מחזור מכ"ב). – בסידורו אדה"ז
– בח'. ילדו הראשונות דדורות ועוד איש, הוי לא מי"ג דפחות מנלן סנ"א):

.24 הערה לקמן וראה
אבות הי"א.4) פ"ב עשור שביתת הל' רמב"ם (ראהשם.

קלח, ע' גדול ע' תלמודית ).אנציקלופדי'
בלשון איש.5) ונקרא גדול נראה ה"י: פ"ב אישות הל' הרמב"ם
ברש"י קרוי6) ואינו יעשו.. אשר אשה או איש דכתיב שם: לאבות ורע"ב

לימוד הוא במצות מחוייב "איש" שדוקא זה וא"כ – כו' י"ג בן שהוא עד איש
טעם. בלי הכתוב גזירת שהוא לומר כלל הכרח אין אבל מקרא.

שמות בשמו"ר7) כמ"ש דלא והוא – שם בחיי ורבינו (וכפרש"י יד ב,
איש. ע' להרד"ק השרשים ספר וראה ב. ב, מ"א שם).

ראה בתחילתו,8) הנ"ל ע' תלמודית .אנציקלופדי'
ראה קטו.9) ע' עת"ר סה"מ ואילך. 15 ע' פ"ה התפלה קונטרס בכ"ז

א'ֿרכז. ע' ח"ג תער"ב המשך

קונטרס שם.10) תער"ב המשך שם. עת"ר סה"מ .16 ע' שם התפלה
לדוגמא תר"ם.11) אדם נעשה –
בראשי כו.ת12) א,

סיפר (אצל13) מען פלעגט מאמרים מצוה בר די אשר אדמו"ר מו"ח כ"ק
את לפעמים השמיטו להעתיק המאמר (וכשניתן אדם נעשה אנהויבן הנשיאים)

ההתחלה).
לאיש והיית וחזקת ד"ה מאמר שאמרו נשיאינו רבותינו אצל שמצינו להעיר

תרצ"ו. דחנוכה ב' ב), קז, ח"א (לקו"ד תרנ"ג אייר י"א – תפלין חינוך ביום
ולהעיר לכ"ק14) בנוגע – (10 ע' לנער חנוך .246 (ע' תיש"א מסה"מ

א געווארן ער איז דאמאלס נ"ע: מהורש"ב געווארןאדמו"ר איז ער ווען .
א זיין זאל ער געבענטשט מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד אים האט מצוה בעל

.
ראה תרכ"ט.15) ימרט כי ואיש ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת א. מח, זח"ג

ס"חֿט). אדם ע' חב"ד הערכיםֿ ספר (ראה ועוד פ"ז. החסידות תורת קונטרס
פירוש (161117 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה וראה פ"ב. (לאדהאמ"צ) המילות

ואילך.
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ממדריגת להשפעה להזדקק מחובתו המצוות בקיום
אדם"."

.„
 „ ‰ 

הפסוק הוא "איש" בדרגה להסתפק שאין לכך המקור
כאשר תמוה: לכאורה שהרי עצמו, חרבו" איש "ויקחו...
בעקבות במצוות מתחייבים עשרה שלוש לגיל מגיעים

למדות) (הקשורים ובדעת בשכל שמתרחש החידוש
המסוגל לברֿדעת הנער של היותו הוא החידוש ,

– ומצוות תורה של האחריות את עצמו על ולקבל להבין

" הפסוק מן זה ענין נלמד כיצד כך, אישואם ויקחו...
הנובעת פעולה על המספר זכר", כל ויהרגו חרבו...

?19מהתגברות

מכיל ויהרגו..." "ויקחו... שהפסוק מובן, מכך
" בדרגת מושגת שאיננה מעלה אלאבמשמעתו איש",

מן ללמוד ניתן ולפיכך מושלמת, נעשית היא שבאמצעותה
בן הנער (שבהיות "איש" בדרגת להסתפק שאין הפסוק
"איש"), היותו מפני רק במצוות מתחייב הוא עשרה שלוש
במילים הרמוזה למעלה להגיע שמוכרחים אלא

"ויקחו...",

ברֿמצוה בחגיגת רבותינו אמרו מדוע גם מובן בכך
"נעשה בפסוק המתחיל העניןמאמר אמנם כי – "

ולבר לאיש היותו הוא למצוות עשרה שלוש בן של הכללי
והכרחי בלבד, בכך להסתפק אין זאת, בכל אך דעת,

" של הרוחנית העבודה מדרך להשפעה ",להגיע
להלן. שיוסבר כפי "ויקחו...", של לעבודה הדומה

.‰
‰ Â Â„‰   „‰‰

הוא: לכך ההסבר

ישנן למצוות עשרה שלוש בן של ההלכה מקור לגבי
ענין ב) מפסוקנו. נלמד שהענין כדלעיל א) דיעות: שתי

"" מן אחד הוא מסיניזה למשה הלכה שהם .20השיעורים"

נובע הראשונה הדיעה לפי הוא: שתיהן בין ההבדל
בני רוב נעשים טבעי שבאופן כיוון טבעי, משינוי הענין
ובדעה, בשכל לגדולים עשרה שלוש לגיל בהגיעם האדם

הוא זה ענין השניה הדעה לפי תלויואילו ואינו ,
טבעי .21בשינוי

הזמן לגבי – להלכה מינה נפקא גם נובע זה מהבדל
בהן חייבים שהם המצוות בקיום בניֿנח מתחייבים :22שבו

עשרה שלוש ל"בן שהסיבה הראשונה, הדעה לפי
מתחייבים נח בני שגם יוצא, טבעית, היא למצוות"

עשרה; שלוש בגיל במצוותיהן

למשה הלכה הוא זה שכלל השניה, הדיעה לפי ואילו
השיעורין" ניתנו "לא שלהם נח, בני שאצל מובן, ,23מסיני,

אחד כל של ודעתו שכלו לפי ההתבגרות בהתאם24תלויה
.25לטבעו

.Â
„‰ „Â Â‰

מהוות לעיל המוזכרות הדעות שתי 
 התורה קיום שבהתחלת לסדר דרכים שתי

יהודי: עלֿידי והמצוות

עבודה של להיות הדרך צריכה הראשונה הדיעה לפי
ומצוות תורה לקיים שחובתו כיוון כלומר, השכל. לפי

שבהגיעו טבעית, שכלית בהתבגרות להכרה26תלויה
הרי קיומן, חובת עליו מוטלת המצוות בענין ולתחושה

השכלית; בדרך להיות צריכה עבודתו שתחילת מובן,

השלש בן חייב השניה, הדיעה לפי לקבלואילו ֿעשרה
מצד המצוות עול את עצמו מפניעל מסיני, למשה

שזהו דרכו שתחילת אפוא, ויוצא ,
עול קבלת מתוך להיות צריכה ומצוות תורה .27בקיום

.Ê
Â‰  Â  ‰Â‰ ‰„‰ 

"" הפסוק שמן הראשונה, הדעה לפי גם ויקחו...אבל
עשרה שלש (בן העבודה שתחילת לומדים חרבו..." איש
הרי ודעת, טעם עלֿפי שכלית, להיות צריכה למצוות)

דעה28לומדים לפי גם זאת, שבכל עצמו, זה מפסוק
שמעל נפש, מסירות של לעבודה המצוות קיום קשור

איש ""ויקחו... שנאמר כפי שללשכל, פעולה – "...
נפש. מסירות
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ראה כי19) ד"ה ו) (מט, ויחי פרש"י מאד. להם ויחר ז: לד, פרשתנו
באפם.

שו"ת אבות20) ברש"י הב' פי' סנ"א. מהרי"ל שו"ת טז. כלל ריש הרא"ש
שם.

ואולי "עושים"21) (ושנים) דסימנים ס"ל כי זו, שיטה טעם להסביר יש
דהוי (ולא ה"ט.גדלות פ"ב אישות הל' לרמב"ם צפע"נ עיין – גדלות) על

ראה ואילך.22) 70 ע' ח"י לקו"ש .421 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ
רמב"ם ה"י.23) פ"ט מלכים הל'

להעיר שהיו24) הראשונים ד"בדורות א) סט, (סנהדרין בידוע מתוד"ה
הרבה". מקודם גדלות זמן הי' שערות להביא ממהרים

כ"כ ה"ב).25) פ"י ושם שם – הרמב"ם (בשיטת סשי"ז יו"ד חת"ס בשו"ת
ואע"פ (26– בשלימות דעתו תהי' לא אז שגם הכלל מן יוצא שאפשר

פל"ד. ח"ג מו"נ וראה תדבר. הרוב על התורה הרי
וכמחז"ל לדין")27) ש(ב"אם – אע"פ נקבל הלכה דאם ב) עו, (יבמות

תשובה. יש
ראה (28.421 ע' שם .74 הערה 162 ע' ח"ה לקו"ש
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כו  

זו דעה שלפי לעיל, למוסבר סותרת אינה זאת עובדה
כאשר גם כי שכלית, הכרה מתוך לעבודה היא הכוונה

ובמצוות, בתורה והבנה הכרה מתוך להיות צריכה העבודה

זאת, עול,בכל קבלת של הענין הוא העבודה
יכולה זה, יסוד קיים כאשר רק כי ודעת, מטעם שלמעלה

כראוי להתבצע שכלית, מהכרה הנובעת .29העבודה,

.Á
    Á

תורה קיום על הכלליות באזהרות לכך: ההוכחות מן
נאמר ואת30ומצוות החיים את היום לפניך נתתי "ראה

בעיני האדם "רואה" לכאורה, בחיים". ובחרת הטוב...
וטוב" "חיים היא והמצוות התורה שדרך מהשכלו ולשם

צורך בחיים?יש שיבחר

בתורה האדם בחירת אם הוא: לכך ההסבר אלא,
החיים שהם השכלית הבנתו על רק תתבסס ובמצוות

עדיין יהיה לא הוא היאוהטוב, ה' עבודת כי ה'.
לאדונו העבד מה31כעבודת מפניכל הוא עושה

בחירת להתבסס צריכה ולכן אדונו. עליו שהטיל העול

על ובמצוות בתורה "ובחרתהאדם הקדושֿברוךֿהוא
בחיים".

– נתתי..." "ראה ואומר הפסוק מקדים כן לפני אך
"" בפסוק מודגש "ובחרת" בציווי –ובחרתוגם "

אל יחדרו והמצוות שהתורה רוצה, הקדושֿברוךֿהוא כי

גם צריך ולפיכך וכוחותיו, האדם של מציאותו כל
החיים הם והמצוות שהתורה ולחוש להבין השכל

והטוב.

.Ë
  

לבין מצוה בר שבין הקשר מובן לעיל האמור כל לפי
":"נעשה

השלימות שיא א) ענינים: שני נכללים "אדם" בתואר
מאד" אותיות "אדם ב) לעיל. כמוסבר השכל, –32של

לשכל שמעל גבול", "בלי של מתבטאת33דרגה זו [דרגה .
מן נובע שבו הדיבור כח כי מדבר, האדם של בהיותו

השכל מן הנעלה שבנפשו, גבול" ].34ה"בלי

"" – תואר באותו רמוזים הענינים ששני אדם",וכיוון
קשר. ביניהם שיש נראה,

מגיע כאשר גם כך: זאת להסביר יש האדם ובעבודת
"אדם", של השכל לדרגת השכלית, השלימות לשיא האדם
למסירות הוא נזקק "איש", של השכל מדרגת הנעלית

לשכל שמעל ;35הנפש

הנפש מסירות כח אצלו בולט כאשר גם שני: ומצד
להשתדל, עליו אלא בכך, להסתפק לו אל לשכל, שמעל
הוא שראשיתם הפנימיים, נפשו כחות לכל יחדור זה שכח

השכל. כח

את מצוה בר בחגיגות שאמרו לכך מהרמזים אחד וזהו
מגיעים כאשר שגם להראות, כדי – אדם" "נעשה המאמר
אין "איש", מכונים שאז למדות), (הקשור השכל לשלימות
עבודה חרבו...", "איש של לעבודה להגיע וצריך בכך, די

לשכל שמעל נפש מסירות "אדם"36של לדרגת הקשורה ,
אותיות –.
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ראה ועוד.29) ואילך. 1211 ע' ח"ד .428 ע' ח"ב לקו"ש
נצבים טוֿיט.30) ל,
ראה פמ"א.31) תניא
ב"ר ב.32) כט, שה"ש לקו"ת ד. מו, תו"א שם. לב"ר ובפרש"י ה פ"ח,

פכ"ב. תרל"ז וככה המשך
לקו"ת ועוד.33) שם.
וככה שם.34) תרל"ז

הענין וראה35) השכל. מן למעלה שיש מכריח עצמו השכל – בשכל
ועוד. פ"ק. ח"א תער"ב המשך

הדעת,עפ"י36) בענין ועוד, ואילך) קכב (ע' עת"ר בסה"מ המבואר
 ,(וס"ט (ס"א בפנים הנ"ל יומתק – הרצון ופנימיות הרצון מבחי'

נכלל י"ג בבן שצ"ל מהשכל שלמעלה אדם) אותיות (מאד דמסנ"פ הענין שגם
ובר איש שנעשה .בזה



כז

חג הסוכות - פסוקים

כי גבר עלינו חסדו, ואמת ה' לעולם1.

חסדו — הוא צל סכך הסוכה, וימינו תחבקני2. והוא 
עלינו, בבחינת מקיף.

הלולב  ידי  על  פנימית  המשכה  הוא   — הוי'  אמת 
ומיניו, המושרשים בד' אותיות שם הוי'3.

והוא על דרך מאמר רז"ל4 בצל אל היית וידעת.
כל  אל  חסד  חסד,  סוכה,  היינו   — היית  אל  בצל 
היום5. וא"ל במילואו, אל"ף למ"ד, עולה הק"ף, והוא 

סכך הסוכה, בחינת מקיף6.
הלולב  ידי  על  פנימית,  המשכה  היינו   — וידעת 

ומיניו.
)הערות לזהר א עמ' רי(

צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי 
תמרים ועלי עץ עבות7.

הם  עבות,  ועץ  תמרים  האחרונים,  המינים  שני 
למצות לולב והדס8.

ואף שיש גם אתרוג וערבה,
יש לומר כי הלולב ומיניו צריכים להיות חיים, ואם 
י"ה9,  יהללו  המתים  שלא  מפני  פסולים,  יבשים  הם 
ובלולב והדס דוקא נרמז החיים שנמשך על ידי לולב 

ומיניו. 
לול"ב — גימטריא חיי"ם. 

הד"ס — גימטריא חיי"ם ואחד יותר. 
הדעת,  עץ  שהוא  דעה10  יש  האתרוג,  כן  שאין  מה 

וערבה הרי אין בה לא טעם ולא ריח11.
)ליקוטים ואגרות עמ' קס(

1( תהלים קיז, ב.
2( שיר השירים ח, ג.

3( זח"א רכ, א.
4( ברכות נה, א.
5( תהלים נב, ג.

6 ראה פרי עץ חיים שער הלולב פ"ב.
7( נחמיה ט, טו.

8( רש"י ומצודות דוד.
9( ירושלמי ראש השנה פ"ג ה"א.

10( בראשית רבה פ"מ, ה.
11( ויקרא רבה פ"ל, יב.

מאמרי חז"ל

ושביתת  דפסח  הרגל  )שביתת  ראשון  שלשה  בשכר 
הרגל דחג ונטילת לולב, שנקראו ראשונים, רש"י( זכו 
בית  לבנין  עשו  של  זרעו  להכרית  ראשון,  לשלשה 

המקדש ולשמו של משיח12.

ינון,  שילה,   — משיח  של  בשמו  דעות  ארבע  יש 
וכולם  חיים,  אלקים  דברי  ואלו  ואלו  מנחם13.  חנינה, 
ינון  שילה  מנחם  תיבות  ראשי  משיח,  בשם  נרמזו 
לארבע  זוכים  מינים  הארבע  נטילת  ובשכר  חנינה. 

שמות של משיח.
מנחם — לולב. הלולב הוא בחינת יסוד, ויסוד הוא 

מנחם למלכות.
שילה — הדס. שלשת הקוים באות שי"ן רומזים על 
וכל הדס הוא  כנגד חג"ת,  חג"ת, ושלשה הדסים הם 

משולש.
ינון — אתרוג. אתרוג הוא במלכות, שהיא כמו אות 

יו"ד, נקודה אחת14.
חנינה — ערבה. שתי הערבות הן בנצח והוד, ואות 

חי"ת רומזת על נצח והוד15.
)ליקוטים ואגרות עמ' קו(

הדס שוטה לסוכה16.

סכך הסוכה הוא בחינת צל ומקיף. לכן הדס שוטה 
רק  הוא  מהשגה,  למעלה  הוא  מקיף  כי  לסוכה,  כשר 

בבחינת מקיף ולא בבחינת פנימי.
והיינו הדס שוטה — שטות שלמעלה מהדעת, וכמו 
כל  לסבא17, מוטב שאהיה שוטה  ליה שטותא  אהניא 

ימי18.
)ליקוטים ואגרות עמ' קנט(

12( פסחים ה, א.
13( סנהדרין צח, ב.

14( עץ חיים שער ל"ו פ"ב.
15( קהלת יעקב מערכת אות ח'.

16( סוכה יב, א.
17( כתובות יז, א.

18( עדויות פ"ה מ"ו.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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ÌÎ‡ Ú ∑מּמׁש Ú.(ב"ר)מלאכים ‡∑,ּבתחּלתּה לּמ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ«¿»≈ƒְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבסֹופּה ה"א הּכתּוב לּה .הטיל ְִֵֵַָָָ

           

 אאאא(ד לב, לה(רש"י יב רה ה  ד ר ילל ל , כילל הה ל י לל, י ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ריה  היה , ל  היה הרי ,ד ר יל לל היה יכל ל ב לר, י לי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻלכי

לד ר ר"י ר כט)(י הל(כה,  לי ר ,י י  יהר ריה"),  י ה" ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
לכ ר ל בה ל  ב ,לי אוראוראוראור ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָ

        ©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ
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∑,"לאחי גביר "הוה ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ּכדאי אינ ּגר, אּלא וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי לא «¿ƒְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ׁשמרּתי, מצֹות ותרי"ג ּגרּתי הרׁשע לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא "ּגרּתי", אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי

הרעים מּמעׂשיו למדּתי .ולא אוראוראוראור ְְֲִִִַַָָָָֹ

Úד  B„ Ô‡ Ú ¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ¿«≈»
ÌB„‡  Ú„ ‡Ú‡ ‡¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬«¡

Bה Ô Ô„  ÔB „«ƒ»¿¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
 Ô ÌÚ Ú Ú ‡ Ô„ Ú¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ»»»ƒ

ÔÚ „Ú B‡¿»ƒ«¿»

      

‡BBד) Ú„  ללא לפניו «ƒ¿«»ƒ»««¿ְְָָֹ
ּכי אחיו ּתבת לֹומר הצר ּלּמה ּגם .ְִִֵֶַַַַָָָֹֻצר
הצר ּלּמה ּגם אחיו, ׁשהּוא עׂשו הּוא ְִֵֶַַַָָָָָֻידּוע
הּׁשליחּות ּכי וגֹו', ׂשדה ׂשעיר ארצה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָלהזּכיר
אחר, ּבמקֹום אֹו ׁשם יהיה אם יׁשּתּנה ְְְִִִֵֶֶַַָָֹלא
לארץ, אמר ולא ארצה לֹומר ּדקּדק ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹועֹוד
מקֹום ּכל יג.) (יבמֹות ז"ל ׁשאמרּו ְְֲֶַַָָָָוהגם
ּדבר הלא כן ּפי על אף וכּו', למ"ד ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּצרי

ׁשּנּוי: ׁשּגֹורם ִֵֶהּוא
ÔÎ‡לאֹומרֹו טעם לתת היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְִֵַַַַַָָָ

ּבמׁשרתי יׁשּתּמׁש לּמה מלאכים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָוּיׁשלח
ידי על הּדבר עׂשֹות יכֹול ּכי צר ללא ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹעליֹון
לפניו אמר לזה איׁש, ּבני ּגם אדם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָמׁשרתי
להׁשּתּמׁש הרׁשה ּכי ּדן לפניו היֹותם לצד ְְְְְֱִִֵֵַַָָָָָֻּפי'
יכֹול ׁשאין ּבדבר להם יצטר לאׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבהם
להם הצר ּכי ואמר אדם, ּבני ידי על ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֻעׂשֹות
אדם והּוא עׂשו אל הּוא ׁשהּׁשליחּות ְְְִֵֶֶַַָָָלצד
ע"ה) פ' (ב"ר ז"ל ּדבריהם לפי ּכּידּוע ְְִִֵֶַַָָּגדֹול
אֹותם יחׁשיב ׁשּלא אפׁשר אחרים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹּוׁשליחּות
מּבלי להּכֹותם ׁשּיקּדים אפׁשר אֹו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָלהׁשיבם.
מה הּנׁשר ידאה ּכאׁשר יעקב על ויבא ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהׁשב
ׁשליחּותם ּבאמצעּות ּגם הּמלאכים. ּכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשאין
הּׁשמים צבא ּבראֹותֹו לבבֹו ורחב ְְְְְִִִַַַַָָָָיפחד

ז"ל ורֹוכביּוכאֹומרם אׁש לבּוׁשי מהם (ׁשם) ְְְְְֵֵֵֵֶָָ
רע. עׂשֹות לבל ירא ׁשּבזה ע"כ, וכּו' ְְֲִֵֶֶַַָָסּוסים
הׁשּתּדלּותֹו טעם ּפי' אחיו אל ְְְְִִֵֶַַַָואֹומרֹו
היֹותֹו לצד ורּבנּות ׁשלֹום ּבדר זה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָּבּׁשליחּות
ּבמלחמה עּמֹו יּכנס ׁשּלא חׁש והיה ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹאחיו

אבֹותיו: זכּות לֹו יעמדּו ְְֲֶַַָָׁשּמא

B‡,ׂשֹונא ׁשהּוא עׂשו אל הּדר זה על ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָירצה
הּׁשליחּות ׁשּיעׂשּו ּפי' ׂשֹונא ׁשאינֹו אחיו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאל
ׁשהּוא ימצאּוהּו אם ימצאּוהּו, אׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶלער
יראּו ואם א', ּבאפן הּׁשליחּות ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַֹׂשֹונא
אחר, ּבאפן הּׁשליחּות ּתהיה אחיו הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָֹּכי
ּכי הּמלאכים זּולת הבין יּוכלּו לא זה ְְְִִִֶַַַָָָָֹודבר

להטעֹותם: יכֹול ְְֲִַָָָָהאנׁשים
B‡ׁשלּוחיו הּוא לׁשלח להקּדים ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹירצה

על יעקב ּבא ּכי מהּזּולת עׂשו ׁשּידע ֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹקדם
וכּו' לרׁשע קדמהּו (ׁשם) ז"ל אֹומרם ְְְֵֶֶַָָָָָּדר
ׁשּלא הּמלאכים לׁשלח ּבחר ּכן על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאׁשר
יעׂשּו ׁשּמה ׁשהם ּובּמקֹום להליכה ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָיצטרכּו
והּוא אּמֹותם, ּכארּבע העֹולם ּכל ּכי ְְְְִִַַַָָָָָׁשליחּותם
עׂשו אל לפניו הּטעם מלאכים וּיׁשלח ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָאֹומרֹו
עֹוׂשים והם לפניו עֹומדים עֹודם הם ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵָָָוגֹו'
ּבמקֹום ׁשהּוא הגם אחיו עׂשו אל ְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשליחּותם
לא ולזה ׂשעיר, ארצה אֹומרֹו והּוא ְְְְִֵֶַָָָֹרחֹוק,
יחזרּו אּלא ללכת יצטרכּו לא ּכי לארץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹאמר
יעמדּו ּובמעמדם עׂשו עם וידּברּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּפניהם
אדֹום ׂשדה ואֹומרֹו והבן. הּתׁשּובה לֹו ְְְְְְְְֱֵֵַַָָויחזרּו
ּבּׁשליחּות יּגיעּוהּו עׂשו מּמקֹומֹו ׁשּיצא קדם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּפי'

אדֹום: ׂשדה יּקרא מֹוׁשבֹו מקֹום ְְֱִִֵֵָָּכי
„זמּנים ּג' לרמז הּכתּוב יכּון רמז ¿∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

יהיּו הא' עׂשו, ּבני ּבהם ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשּיׁשּתּנּו
עׂשו אֹומרֹו והּוא האחוה, ּבמּדת ועׂשו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹיעקב
ׁשהיה והגם החרּבן, עת עד היה וזה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֻאחיו
זמן היה זה יׂשראל יד ּתחת אדֹום ׁשהיה ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָזמן

מּז והּב' קץמעט. עת עד הּבית ׁשּנחרב מן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
נּכרת יׂשראל מעלת ואין ּגדֹולה ּבמעלה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעׂשו

ׂשעיר ארצה ּבאֹומרֹו ׁשרמז והּוא ְְְְְִֵֶַַָָָָלפניו,
עליֹונה. מדרגה להראֹות האל"ף ּתחת ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָּבפּת"ח
ירׁשה, אדֹום ׁשּתהיה לנּו המקּוים ּבּימים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֻוהּג'

ּתחרׁש: ּכׂשדה אדֹום ׂשדה אֹומרֹו ְְְְֱֵֵֵֶָָוהּוא
‡.ה) Ì‡ הצר לּמה לדעת צרי «¿«…»≈…ְִַַַָָָָֻ

לעׂשו.לֹומר תאמרּון ּכה ׁשאמר אחר לאמר ְְֵֵֶַַַַָָֹֹֹ
צּוה ׁשהּוא אליו ׁשּיאמרּו לֹומר ׁשּיכּון ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹואּולי
ּכי יחׁשב זה ׁשּזּולת הּזה, ּבּסדר אליו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹלֹומר
ּכי לחׁשבם זה ּבנסח האֹומרים הם ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּׁשלּוחים
ּכן לדּבר הּמּוסר ּומן ּבבכֹורתֹו הּבכֹור ְְְִִֵֵַַַָָהּוא
אליהם צּוה לזה יעקב, מּפי הּדברים יצאּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹולא
ּוקראֹו האּלה ּכּדברים אמר הּוא ּכי ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיאמרּו
ּובזה וׂשנאה. קנאה יסיר ׁשּבזה עליו ְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָאדֹון
אדֹון ּבׁשם עׂשו יעקב יזּכיר לּמה ּדעּתי ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹנחה
ּולפי ח"ו, הרע חלק עליו יגּדיל ּבפניו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
החניף לעׂשו הּנאמרים ּדברים הם ּׁשּכתבּתי ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמה

ּבמלחמה: עּמֹו יּכנס ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹלרׁשע
ÌÚ.'וגֹו ּגרּתי ּבזה.לבן ּמֹודיע מה לדעת צרי ƒְְִִִֶַַַַַָָָָָ

ואּולי הּׁשליחּות. מאמר ּבכל ּמֹודיע מה ְְְֲִִַַַַַַַָּגם
ּבאהבתם הם נאמנים אׁשר אחים ב' מּדר ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכי
עליו יעבר אׁשר ּכל את לאחיו האח ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹלהֹודיע
קרבת יּגיד זה ּכי מהרעֹות ּגם ְִִִֵֵֶַַַַָָמהּטֹובֹות
טֹובֹות מֹוצאֹותיו ּכל יעקב סּפר ולזה ְְְֲִֵֶַַָָָָֹהּלבבֹות,
ּבֹו מאמין ּכי ּכׁשּידע ּבעיניו חן למצא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹורעֹות

אחותֹו: ְְֱֶַָָונאמן
„BÚאין ּכי להֹודיעֹו זה ּבׁשליחּות ְְְִִִִִֵֵֶַנתחּכם

ּגרּתי לבן עם ּולמד וצא להרחיקֹו, ְְְְְִִִֵַַַָָָראּוי
ואין והרּמאּות הרׁשע ּבהפלגת לבן היה ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָוידּוע

נח עם ּדר עּמֹואדם ּגר כן ּפי על ואף ׁש ְִִִֵַַָָָָָָ
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BÓÁÂ B ÈÏÈ‰ÈÂ∑הארץ מן ולא הּׁשמים מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני הּׁשמים "מּטל לי: אמר .אּבא «¿ƒƒ«¬ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
BÓÁÂ B∑:אֹומר ואינֹו הּתרנגֹול', קרא 'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ׁשורים על לֹומר ארץ ּדר «¬ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּתרנגֹולים' È„‡Ï.'קראּו „È‰Ï ‰ÁÏ‡Â∑ּבא ׁשאני ÈÈÚ.אלילהֹודיע Á‡ÓÏ∑,עּמ ׁשלם ׁשאני ְְְִַַָ»∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָƒ¿…≈¿≈∆ְֲִִֵֶָ
אהבת .ּומבּקׁש ְְֲֵַַָ
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ÂNÚÏ‡ ÈÁ‡Ï‡ e‡∑,הרׁשע ּכעׂשו עּמ נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ּבׂשנאתֹוׁשהיית (ב"רעֹודּנּו »∆»ƒ∆≈»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ
ע"א) .פ' אוראוראוראור
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Â ‡ÈÂ∑יהרג ׁשּמא ותנחומא)"וּיירא", הּוא(ב"ר יהרג אם לֹו" "וּיצר אחרים, .את אוראוראוראור «ƒ»«≈∆ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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e‰‰Â ˙Á‡‰ ‰Á‰∑.נקבה ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁש כז)מחנה לׁשֹון(תהלים הרי מחנה", עלי ּתחנה "אם ««¬∆»««¿ƒ»ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לג)נקבה, נקבה:(לקמן ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים ׁשאר יׁש וכן זכר, לׁשֹון הּזה", יט)"הּמחנה "הּׁשמׁש(לעיל ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הארץ", על יט)יצא זכר,(תהלים לׁשֹון הרי מֹוצאֹו", הּׁשמים ג)"מקצה ב לׁשֹון(מלכים הרי הּמים", על זרחה "והּׁשמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
רּוח וכן א)נקבה. זכר.(איוב לׁשֹון הרי הּבית", ּפּנֹות ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון הרי ּבאה", ּגדֹולה רּוח (מלכים"והּנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ

יט) 'אׁש'א וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי הרים", ּומפרק וחזק ּגדֹולה טז)"ורּוח לׁשֹון(במדבר ה'", מאת יצאה "ואׁש ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָָ
קד)נקבה, זכר(תהלים לׁשֹון לֹוהט", ÈÏÏ‰."אׁש ‡p‰ ‰Á‰ ‰È‰Â∑אּלחם ּכי ּכרחֹו, עצמֹועל התקין עּמֹו. ְְֵֵֵָָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֶַַָָ

אברהם", אבי "אלהי לתפּלה: ּפניו", על הּמנחה "וּתעבר לדֹורֹון: ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ּדברים: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹלׁשלׁשה
לפליטה הּנׁשאר הּמחנה "והיה ."למלחמה: אוראוראוראור ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

       ©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®
       §Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨¦¨«
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È˙ח Èe dÏ ˙˜ÚÂ ‡„ÁÏ ˜ÚÈ ÏÈÁ„e¿ƒ«¬…«¬»«¬«≈«ƒ»
‡ÏÓÂ ÈB ˙ÈÂ ‡Ú ˙ÈÂ dÚ È„ ‡Ú«»ƒƒ≈¿»»»¿»≈¿«¿«»

ÈÈÓ È˙Ïƒ¿≈«ƒ¿»

Á„‡ט ‡˙ÈÓÏ ÂNÚ È˙ÈÈ ‡ Ó‡Â«¬«ƒ≈≈≈»¿«¿ƒ»¬»
) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂנ"יÈ‰˙e dÁÓÈÂ‡˙ÈÓ  ¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ»

‡ÈÏ ‡˙„¿ƒ¿»«¿≈»»

d‰Ï‡Âי ‰‡ ‡‡c d‰Ï‡ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¡»≈¿«»«¿»»≈»≈
CÚ‡Ï e ÈÏ Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁÈ ‡‡c¿«»ƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

CÚ ÈB‡Â C˙e„ÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

      

הּנכֹונים מעׂשיו הפלגת האֹות ל וזה ְְְְֲֲִֶַַַַַָָָֹיעקב
ולא ּולחּבבֹו. ּולאהבֹו לקרבֹו ונכֹון ְְְְְְְְֲַָָָָֹוראּוי
עד ואחר אּלא מעט ּבזמן היה ׁשּזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּתאמר
ׁשּלא לֹו עבד ּפחּות ׁשהיה ּתאמר ולא ְֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹעּתה,
לי ויהי אמר לזה ּכרסיה, נהֹום ׁשוה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהיה
עצמי מזמין הּנני כן ּפי על ואף וגֹו' ְְְְְִִִִִֵַַַַׁשֹור
יּתיכּו אּלּו ּודברים ,קניני וקניני ל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָלעבד

אבן: ֵֶֶלב
‰È‡Ï.ז) eÂּתׁשּובה הׁשיבּוהּו ּפי' «»À««¿»ƒְִֵֵָ

לֹו הּואואמרּו ּפי' אחי אל ּבאנּו ְְִֵֶָָָ
הּוא האמת ּוכפי אחי היֹות ּפנים ְְֱֱִִִֶֶַָָָמראה
לקראת הל וגם ּבׂשנאה, הרׁשּום ְְְְְִִֵֵַָָָָָֹעׂשו
וד' אחוה ּבדר לקראת הֹול ּפי' ְְְְְְִֵֵֶֶַָָוגֹו'

רעה: למחׁשבה עּמֹו איׁש ְְִִֵַָָָָמאֹות
„BÚצהּבֹות ּפנים ּבהֹוראת אחי אל ּבאנּו ְְְִִִֶֶַָָָָֻירצה

היֹותֹו לצד זעם ׁשל ּפנים ּכן ּגם לֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָוהראינּו
ּדראֹומרם והּואעל ּבלאאחוה, האמתעׂשו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹּכפי
אׁש רֹוכבי מחנֹות ׁשהראּוהּו ע"ה) פ' (ב"ר ְְֲֵֵֶֶַז"ל
האחוה, ּבמּדת יתנהג לא אם להפחידֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹוכּו'
לצד אחד, ּבאפן הּׁשליחּות החליטּו ׁשּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹוטעם
ידּמה, כן לא ּולבבֹו אחוה ּבפניו מראה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיה
וכּו': אם לטֹוב אם ׁשליחּות אפני ב' עׂשּו ְְְְִִִֵֶָָָלזה

BÂ.ח) Ó‡Â BÂ ˜ÚÈ ‡ÈÂנכנס ּפי' «ƒ»«¬…¿«…∆¿ְִֵַ
להרגּבגדר ּכנגד לזה להרג, אֹו להרג ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

לא ולזה לֹו, וּיצר להרג ּוכנגד מאד, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹירא
וּיצר: אחר מאד הּכתּוב ְֵֶַַַַַָָֹאמר

„BÚעׂשו ּכי ׁשהֹודיעּוהּו לצד ּכי ְְִִִִֵֶֶַָירצה
ׂשֹונא, והּוא אחוה להראֹות ְְְְֲִֵַַַָמערים
למלחמה, עצמֹו להכין ׁשּלא יעקב ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹירא

יעקבׁש ׁשל ּבידֹו ואין יהרגהּו עׂשו ּמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
וּיצר קרב ּבכלי עצמֹו ּולהכין קרב, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּכלי
ּוכׁשּיראהּו רעה עׂשו יעׂשה ׁשּלא אפׁשר ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלֹו
הּוא יעקב הלא עׂשו יאמר קרב ּבכלי ְְֲֲִֵֵַַָָָֹֹֹמּוכן
נתחּכם ולזה ׂשנאתֹו, יחּדׁש ּובזה רעה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדֹורׁש
הראׁשֹון חצי העם, חּצה ּפרּוׁש וגֹו' ְֲִִִֵַַַָָָָוּיחץ
וחצי לאחיו, ּכאח וחּבה אהבה ּפני ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָמראים

ּומזּין: מּוכן ְֲֵַָָֻמחנהּו
BÂ.ט) ‡È ‡ Ó‡Âיבא אם ּפי' «…∆ƒ»…¿ִֵָֹ

הראׁשֹון מחנה והּכה ּבמלחמה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָעׂשו
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CÚ ÈB‡Â C˙e„ÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

      

הּנכֹונים מעׂשיו הפלגת האֹות ל וזה ְְְְֲֲִֶַַַַַָָָֹיעקב
ולא ּולחּבבֹו. ּולאהבֹו לקרבֹו ונכֹון ְְְְְְְְֲַָָָָֹוראּוי
עד ואחר אּלא מעט ּבזמן היה ׁשּזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּתאמר
ׁשּלא לֹו עבד ּפחּות ׁשהיה ּתאמר ולא ְֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹעּתה,
לי ויהי אמר לזה ּכרסיה, נהֹום ׁשוה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהיה
עצמי מזמין הּנני כן ּפי על ואף וגֹו' ְְְְְִִִִִֵַַַַׁשֹור
יּתיכּו אּלּו ּודברים ,קניני וקניני ל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָלעבד

אבן: ֵֶֶלב
‰È‡Ï.ז) eÂּתׁשּובה הׁשיבּוהּו ּפי' «»À««¿»ƒְִֵֵָ

לֹו הּואואמרּו ּפי' אחי אל ּבאנּו ְְִֵֶָָָ
הּוא האמת ּוכפי אחי היֹות ּפנים ְְֱֱִִִֶֶַָָָמראה
לקראת הל וגם ּבׂשנאה, הרׁשּום ְְְְְִִֵֵַָָָָָֹעׂשו
וד' אחוה ּבדר לקראת הֹול ּפי' ְְְְְְִֵֵֶֶַָָוגֹו'

רעה: למחׁשבה עּמֹו איׁש ְְִִֵַָָָָמאֹות
„BÚצהּבֹות ּפנים ּבהֹוראת אחי אל ּבאנּו ְְְִִִֶֶַָָָָֻירצה

היֹותֹו לצד זעם ׁשל ּפנים ּכן ּגם לֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָוהראינּו
ּדראֹומרם והּואעל ּבלאאחוה, האמתעׂשו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹּכפי
אׁש רֹוכבי מחנֹות ׁשהראּוהּו ע"ה) פ' (ב"ר ְְֲֵֵֶֶַז"ל
האחוה, ּבמּדת יתנהג לא אם להפחידֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹוכּו'
לצד אחד, ּבאפן הּׁשליחּות החליטּו ׁשּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹוטעם
ידּמה, כן לא ּולבבֹו אחוה ּבפניו מראה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיה
וכּו': אם לטֹוב אם ׁשליחּות אפני ב' עׂשּו ְְְְִִִֵֶָָָלזה

BÂ.ח) Ó‡Â BÂ ˜ÚÈ ‡ÈÂנכנס ּפי' «ƒ»«¬…¿«…∆¿ְִֵַ
להרגּבגדר ּכנגד לזה להרג, אֹו להרג ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

לא ולזה לֹו, וּיצר להרג ּוכנגד מאד, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹירא
וּיצר: אחר מאד הּכתּוב ְֵֶַַַַַָָֹאמר

„BÚעׂשו ּכי ׁשהֹודיעּוהּו לצד ּכי ְְִִִִֵֶֶַָירצה
ׂשֹונא, והּוא אחוה להראֹות ְְְְֲִֵַַַָמערים
למלחמה, עצמֹו להכין ׁשּלא יעקב ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹירא

יעקבׁש ׁשל ּבידֹו ואין יהרגהּו עׂשו ּמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
וּיצר קרב ּבכלי עצמֹו ּולהכין קרב, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּכלי
ּוכׁשּיראהּו רעה עׂשו יעׂשה ׁשּלא אפׁשר ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלֹו
הּוא יעקב הלא עׂשו יאמר קרב ּבכלי ְְֲֲִֵֵַַָָָֹֹֹמּוכן
נתחּכם ולזה ׂשנאתֹו, יחּדׁש ּובזה רעה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדֹורׁש
הראׁשֹון חצי העם, חּצה ּפרּוׁש וגֹו' ְֲִִִֵַַַָָָָוּיחץ
וחצי לאחיו, ּכאח וחּבה אהבה ּפני ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָמראים

ּומזּין: מּוכן ְֲֵַָָֻמחנהּו
BÂ.ט) ‡È ‡ Ó‡Âיבא אם ּפי' «…∆ƒ»…¿ִֵָֹ

הראׁשֹון מחנה והּכה ּבמלחמה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָעׂשו



ל              
ÁÈ È‡ È‰Ï‡Â∑לכּתב לֹו היה הּמיחד, ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, יצחק", "ּופחד אֹומר: הּוא ּולהּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבצאתי אחת, הבטחּתני: הבטחֹות ׁשּתי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני יעקב אמר ּכ אּלא וגֹו'? לארצ ׁשּוב אלי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהאֹומר
ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' "אני לי: ׁשאמרּת ׁשבע, מּבאר אבי ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמּבית

,"עּמ ואהיה ּולמֹולדּת אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ּובבית ,"ּתל הּמיחדאׁשר ּבּׁשם אלי נגלית וׁשם ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּבא אני האּלּו הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ אל ׁשּוב יעקב אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: .לפנילבּדֹו, ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

     ̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
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È„Á‰ ÏkÓ È∑(לג ׁשּמא(שבת ירא אני לכ עּמי. ׁשעׂשית והאמת החסדים ידי על זכּיֹותי נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

עׂשו ּביד להּמסר לי ויגרם ּבחטא נתלכלכּתי ּכל∑Ó‡‰ŒÏkÓe˙.מּׁשהבטחּתני, לי ׁשּׁשמרּת ,ּדברי אמּתת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹƒ»»¡∆ְְֲִִֶֶַַָָָָ
ׁשהבטחּתני ÈÏÓ.ההבטחֹות Èk∑:אּגדה ּומדרׁש לבּדֹו. מקלי אּלא מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה לא ְְְִִֶַַַַָƒ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבּירּדן, מקלֹו הּירּדןנתן .ונבקע אוראוראוראור ְְְְְִֵֵַַַַַַַָ

        ©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦ÆŸ½
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ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑הרׁשע ּכעׂשו אּלא ּכאח, עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, .מּיד אוראוראוראור ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

      §©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ
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ÈÈ‡ È‰∑ּבזכּות "איטיב" ,ּבזכּות ‰i.(ב"ר)אבֹותי"היטב" ÏBÁk ÚŒ˙‡ ÈÓNÂ∑אמר והיכן ≈≈≈ƒְְְֲִִִֵֵֵֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»ְֵַָָ
אּלא לֹו אמר לא והלא ּכן? כח)לֹו לֹו(לעיל ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע אׁשר(שם)"והיה עד אעזב לא "ּכי ְְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

אמר: ּולאברהם ,"ל ּדּברּתי אׁשר את כב)אםֿעׂשיתי על(לעיל אׁשר וכחֹול הּׁשמים ּככֹוכבי זרע את ארּבה "הרּבה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
."ׂשפתֿהּים ְַַָ

Èיא ÔÂ ÏkÓe ÔÈÁ ÏkÓ È˙eÎ ÔÈÚ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡È ˙È ˙ÈÚ È„ÈÁÈ È‡ Ú Ú „Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

 ÔÈ˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰נ"יÔÈ˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈÓ«ƒ¿»

‡Èיב ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡‡ ÈÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈ Ó ‡‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡i ÏÚ«¿«»

È˙יג ÈÂ‡Â Ú ÈB‡ ‡B‡ Ó‡ ‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
ÔeÓÈ ‡Ï È ‡È„ ‡Ák ÔÈ‡Èb È¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

      

לפלטה, למלחמה ׁשהכין ב' מחנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָיהיה
יהיה ׂשֹונא הּוא ּכי ויראה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַּכׁשּיתחיל
ויפלט זין ּבכלי ׁשהכין הּפליט מחנה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹוּדאי
לבל יּמלט הראׁשֹון מחנה ׁשּגם ואּולי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָעצמֹו
לבל ּבהתּבֹוננּות יעקב עׂשה והּכל ְְְְְְֲִֵַַַַָָֹֹיכּלהּו,

ּבעדֹו: יגמר וה' לנס ְְְֲִִֵֵַַָֹיצטר
BÂ.יא) Èואחראֹומרֹו החסדים מּכל »…¿ƒ¿ְְֲִִַַַָָ

להקּדים לֹו היה הראּוי ּומן האמת מּכל ְְֱִִִֶַָָָָָָָּכ
מּׁשּורת לפנים ׁשהּוא החסד ּכ ואחר ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָהאמת
ּבאדם ּכח אין אל ׁשחסד לֹומר נתּכּון ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּדין,
אין ּכי אמת יּקרא ואליו עליֹון לאל ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלׁשּלם
אם לה) (אּיֹוב ּכאֹומרֹו מאדם ּתׁשלּום ְְְִִֵַָָלֹו
ׁשל חסד יּקרא זה ּוכפי לֹו, ּתּתן מה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָצדקּת
חסד צ"ו) פ' (ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר על ְֱֶֶֶֶֶַָאמת

אמת: ׁשל קרּוי הּמתים עם ֱִִֵֶֶֶַָָהעׂשּוי
„BÚהחסד האחד הטבה, ּפרטי ב' לֹומר ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָיכּון

והּב' טּוב, ּברב ה' עּמֹו ְְְִִֵֶַַֹׁשּנתחּסד
ּולחמסֹו לגזלֹו ללבן נתנֹו ולא ּבידֹו ְְְְְְְְֱִֶֶָָָָָָֹׁשהעמידֹו
החסד, את ּבידֹו ׁשהעמיד ּפי' האמת לֹו ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָוׁשמר

לפעמים ּכי לדעת ל אדםויׁש עם ה' יתחּסד ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
יׁשּובויהיה וה' ּבחירי להיֹות מהּזּולת נגזל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

זה מציאּות והּנה הּנחסר, ּתמּורת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָירחמהּו
ּכי ׁשלמה נחמה ולא לּנגזל נחמה חצי ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹהּוא
לב' הּגזלן ּגזלֹו אׁשר ּבחסרֹונֹו חֹוׁשב ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָּתמיד
ּגֹוזלֹו היה לא אם ּכי ׁשּיחׁשב האחד ְְִִִֶֶַָָָָֹֹסּבֹות,
ּכל על והּב' והּנֹוסף. הּגזּול לתֹוספת לֹו ְְְֶֶַַַַָָָָָהיה
והצליח, עׂשה אׁשר הּגזלן על לּבֹו יכאב ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּפנים
הּגזלה הׁשלמת ה' יעׂשה אם ּכן ּׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָמה
זֹו נחמה מּפיו ּבֹולעֹו ׁשּיֹוציא עצמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָמהּגזלן
מׁשּלם ׁשהיה ליעקב ּׁשעׂשה מה והּוא ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנחמה,
(לעיל ּדכתיב לבן הּוא עצמֹו ּגזלן מּנכסי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָלֹו
לי וּיּתן אביכם מקנה את ה' וּיּצל ט') ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַל"א
ּומחזיר מּפיו לבן ׁשל ּבלעֹו מֹוציא ְֲִִִִֶֶַָָָָָׁשהיה
האמת ּומּכל אֹומרֹו והּוא יעקב, ׁשל ְְֱֲִֶֶַָָָֹממֹונֹו

ְָונכֹון:
‡.יב) ÈÏÈ‰ּגם ּבּקׁשה לׁשֹון נא אֹומרֹו «ƒ≈ƒ»ְְַַָָָ

ויאמר עׂשו, ּבֹו יפרץ לבל ּפי' עּתה ְְְְִֵֵַַַָָֹֹלׁשֹון
לזה למׁשנה, לֹו אׁשר ּכל יׁשיב הּוא ּכי ְְֲִִִֶֶֶָָָה'
את ּבידֹו ויעמיד ׁשּיּצילהּו ה' לפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהתּפּלל
עׂשו ׁשל ידיו ּתעׂשּנה ולא עּתה הּגיעֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
כן: אחרי ׁשבּותֹו ה' ׁשּיׁשּוב הגם ְֲֲִֵֵֶַַָָּתּוׁשּיה

„iÓ.'וגֹו נֹוהגאחי ׁשאינֹו אחי ּפי' ז"ל רּׁש"י ƒ«ְִִִֵֵֵֶַָָ

ז"ל ולדבריו הרׁשע, ּכעׂשו אּלא ּכאח ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָעּמי
ּומּובן עׂשו אחי מּיד אּלא לֹומר לֹו היה ִִֵֶַַָָָָָָֹלא
זּולתֹו: אח לֹו אין ּכי עׂשו אֹומרֹו מּיּתּור ְִִִֵֵַָָָָָהּדבר

ÔÎ‡'ב לעׂשו ׁשהיּו להיֹות להתּפּלל נתּכּון »≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
יצחק זכּות לצד האחד הּתקף ְְְְִִֶֶַַָָָֹּבחינֹות
ּגדֹול חזק וצרי ּומעלתֹו ּתקּפֹו ּגדל לצד ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹוהּב'
זכּות לֹו ּתעמד ׁשּלא התּפּלל לזה מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹלהּנצל
הגם אחי מּיד נא הּצילני אֹומרֹו והּוא ְְֲִִִִֵַַַָָָאבֹות.
מתּפּלל. אני כן ּפי על ואף ליעקב עׂשו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשאח

ויד עׂשו מּיד אמר ּתקּפֹו ּגדל ּבחינת ּועּוכנגד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ורם: ּבנּׂשא ְִָָָהּוא

„BÚמּיד נא הּצילני הּדר זה על לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָיכּון
ּברּמאּות להרע עליו יתחּכם אם ְְְִִִֵַַַָָָָָאחי
להּנצל יכֹול יעקב ׁשאין ּדר ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחוה
ּגם להרע רׁשעֹו יפרסם אם עׂשו מּיד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמּמּנּו,

מּידֹו: להּצילֹו לתפּלה הצר ְְְִִִִֶַַָָָֻלזה
„BÚמּיד הא' עׂשו, ׁשל רׁשעּותֹו להזּכיר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיכּון

האם אחיו את להרג מבּקׁש והּוא ְְֲִִִֵֶַַַָָֹאחי
יעקב, לפני להׁשּפילֹו ּבּדין ויׁש ּכזה רׁשע ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׁש
מעון לבד ּברׁשע ׁשּמפרסם עׂשו מּיד ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻועֹוד

רׁשע: לפני צּדיק יּמֹוט ולא ְְִִִֵֶַָָֹזה

              

     

       ©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨§¨²¦§−̈
 §¥¨¬¨¦«

B„È ‡‰∑וכן כא)ּברׁשּותֹו, טֹובֹות(במדבר אבנים בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ּכלֿארצֹו את "וּיּקח «»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"מ אחר: ּדבר ּבידֹו. ונֹוׂשאם ּבצרֹור צר ׁשאדם אמר:ּומרּגלּיֹות, ּדאּת ּכמה מעׂשר, ׁשּנטל החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

כח) מנחה(לעיל לקח והדר ,"ל אעּׂשרּנּו ."עּׂשר ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ

      ¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬
¤§¦«

ÌÈÚ ÌÈÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑.הּנקבֹות צר ּכדי הּזכרים ּכּלם וכן ּתיׁשים, עׂשרים צריכֹות עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אחת החּמרים, ּבׁשּבת. ׁשּתים הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: האמּורה לעֹונה מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוב'בראׁשית
נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון יֹודע ואיני חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. לׁשלׁשים אחת הּגּמלים, ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח לפי אּלא אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ׁשּלמדנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבעיני

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּדרּכן מּמלאכה ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים מּׁשּנתעּברהעׂשר ּובהמה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּתי רחֹוקה ּבדר ׁשהֹול ולחמֹור, נקבֹות. ד' אּלא לזכר מסר לא ּבמלאכה, ׁשעֹוסקין ּופרים, זכר. מקּבלת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹאינּה

לזכר אחת נקבה רחֹוקה, יֹותר ּדר ׁשהֹולכים ולּגמּלים, לזכר. .נקבֹות אוראוראוראור ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

       §©¦¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ¨¦´
    £¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

ÌÈÏ Ì‰Èe ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓ∑אּגדה:ּובניהם ּומדרׁש עּמהם, ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְְִִֵֶֶַַָָָ
הּכתּוב ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש ׁשּצנּוע לפי נקבה, ּכנגד זכר ּבּנאיהם, – זכרים∑ÌÈÚÂ.(ב"ר)ּובניהם .חמֹורים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ«¿»ƒְֲִִָ

      ©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
       ¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

BcÏ „Ú „Ú∑לעצמֹו ּומין מין ÈÏ.ּכל eÚ∑,ּפחֹות אֹו יֹום, אבאּדר eÓÈz.אחריכםואני ÂÂ∑ ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ¿∆«»ƒ
חברֹו לפני הּדֹורֹוןעדר רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל עינֹו להׂשּביע ּכדי עין .מלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

       ©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ
       ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«

‰z‡ŒÈÓÏ∑'אּת 'למן ותרּגּומֹו: ,ׁשֹולח מי אּתה, מי ÈÏ.ׁשל ‰l‡ ÈÓÏe∑,הם מי ׁשל ,ׁשּלפני ואּלה ¿ƒ«»ְְְְְֲִִֶַַַָָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְִֵֵֶֶֶֶָ
ׁשלּוחה? הּזאת הּמנחה ּכמֹולמי ׁשל, ּבמקֹום הּתבה ּבראׁש מׁשּמׁשת לא)לּמ"ד הּוא",(לעיל לי רֹואה אּתה אׁשר "וכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

הּוא, כד)ׁשּלי ה'(תהלים ׁשל ּומלֹואּה", הארץ ."לה' אוראוראוראור ְִֶֶֶַָָָ

      §¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈©«Ÿ¦−
   §¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

È˙È‡cיד ÔÓ Èe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏ Ôz ˙e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰e‡ ÂÚÏ ‡z˜z „Èƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

Ô˙‡Óטו ÔÈÏ ÔÈÚ ‡È˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈÚ ÔÈ„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz˙‡טז ÔÈ˙Ïz ÔB‰Èe ‡˙˜Ó ÈÏÓ«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
ÈÈÚÂ ÔÈÚ Ô˙‡ ‡Ú ÈB˙Â ÔÈÚ‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡Ú«¿»

È‰B„BÏיז ‡„Ú ‡„Ú È‰BcÚ „È ‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
Ôeez ‡Âe ÈÓ„˜ eÚ È‰BcÚÏ Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡„Ú ÔÈe ‡„Ú ÔÈ≈∆¿»≈∆¿»

CÚÚÈיח È‡ ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „È˜e«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ÓÈÓÏ CÏ‡e È‡ ÂÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

‰È‡יט ‡z˜z ˜ÚÈÏ CcÚÏ ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ ‡ ‡‰Â ÂÚÏ ÈBÏ ‡lÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡˙«¿»»

      

B‚Â'.טו) ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚזקני מּמֹורי ׁשמעּתי ƒƒ»«ƒ¿ְְִִִִֵַָ
ׁשּׁשלח ּבחׁשּבֹון יעקב ׁשּנתּכּון ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹזצוק"ל
תק"ף, ּבֹו ׁשעֹולה ׂשעיר ּכחׁשּבֹון חּיים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַמּבעלי
ּוגמּלים ת"מ ּורחלים עּזים ּבחׁשּבֹון ׁשלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָולזה

ּפרֹות ת"ק הרי ׁשּׁשים הם ּבניהם עם ְְֲִִִִֵֵֵֶָֹׁשלׁשים
תק"ף ְֲֲֲֲִִִִִֵַָָֹּופריםחמּׁשיםאתֹונֹותועיריםׁשלׁשיםהרי

ּתקּפֹו: ְְֵַָלׁשּבר
Ó‡Ï.יח) 'B‚Â ˙‡ ÂÂאֹומרֹוצר ללא לאמר «¿«∆¿≈…ְְֵֶֹֹֹ

ׁשּיאמר אּלא זה ּבנסח יׁשאל ׁשּלא הגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּפי'
ּכן: ׁשּׁשֹואל מּמּנּו מּובן ׁשּיהיה ּבלׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּׁשאלה

B‡ּתהיה ׁשּלא הגם להׁשיב ׁשּיתחּיבּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹיאמר
ׁשּיׁשאל אּלא אליהם ּפה אל מּפה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהּׁשאלה



לי               

     

       ©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨§¨²¦§−̈
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B„È ‡‰∑וכן כא)ּברׁשּותֹו, טֹובֹות(במדבר אבנים בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ּכלֿארצֹו את "וּיּקח «»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"מ אחר: ּדבר ּבידֹו. ונֹוׂשאם ּבצרֹור צר ׁשאדם אמר:ּומרּגלּיֹות, ּדאּת ּכמה מעׂשר, ׁשּנטל החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

כח) מנחה(לעיל לקח והדר ,"ל אעּׂשרּנּו ."עּׂשר ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ

      ¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬
¤§¦«

ÌÈÚ ÌÈÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑.הּנקבֹות צר ּכדי הּזכרים ּכּלם וכן ּתיׁשים, עׂשרים צריכֹות עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אחת החּמרים, ּבׁשּבת. ׁשּתים הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: האמּורה לעֹונה מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוב'בראׁשית
נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון יֹודע ואיני חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. לׁשלׁשים אחת הּגּמלים, ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח לפי אּלא אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ׁשּלמדנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבעיני

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּדרּכן מּמלאכה ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים מּׁשּנתעּברהעׂשר ּובהמה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּתי רחֹוקה ּבדר ׁשהֹול ולחמֹור, נקבֹות. ד' אּלא לזכר מסר לא ּבמלאכה, ׁשעֹוסקין ּופרים, זכר. מקּבלת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹאינּה

לזכר אחת נקבה רחֹוקה, יֹותר ּדר ׁשהֹולכים ולּגמּלים, לזכר. .נקבֹות אוראוראוראור ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

       §©¦¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ¨¦´
    £¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

ÌÈÏ Ì‰Èe ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓ∑אּגדה:ּובניהם ּומדרׁש עּמהם, ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְְִִֵֶֶַַָָָ
הּכתּוב ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש ׁשּצנּוע לפי נקבה, ּכנגד זכר ּבּנאיהם, – זכרים∑ÌÈÚÂ.(ב"ר)ּובניהם .חמֹורים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ«¿»ƒְֲִִָ

      ©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
       ¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

BcÏ „Ú „Ú∑לעצמֹו ּומין מין ÈÏ.ּכל eÚ∑,ּפחֹות אֹו יֹום, אבאּדר eÓÈz.אחריכםואני ÂÂ∑ ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ¿∆«»ƒ
חברֹו לפני הּדֹורֹוןעדר רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל עינֹו להׂשּביע ּכדי עין .מלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

       ©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ
       ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«

‰z‡ŒÈÓÏ∑'אּת 'למן ותרּגּומֹו: ,ׁשֹולח מי אּתה, מי ÈÏ.ׁשל ‰l‡ ÈÓÏe∑,הם מי ׁשל ,ׁשּלפני ואּלה ¿ƒ«»ְְְְְֲִִֶַַַָָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְִֵֵֶֶֶֶָ
ׁשלּוחה? הּזאת הּמנחה ּכמֹולמי ׁשל, ּבמקֹום הּתבה ּבראׁש מׁשּמׁשת לא)לּמ"ד הּוא",(לעיל לי רֹואה אּתה אׁשר "וכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

הּוא, כד)ׁשּלי ה'(תהלים ׁשל ּומלֹואּה", הארץ ."לה' אוראוראוראור ְִֶֶֶַָָָ

      §¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈©«Ÿ¦−
   §¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

È˙È‡cיד ÔÓ Èe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏ Ôz ˙e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰e‡ ÂÚÏ ‡z˜z „Èƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

Ô˙‡Óטו ÔÈÏ ÔÈÚ ‡È˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈÚ ÔÈ„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz˙‡טז ÔÈ˙Ïz ÔB‰Èe ‡˙˜Ó ÈÏÓ«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
ÈÈÚÂ ÔÈÚ Ô˙‡ ‡Ú ÈB˙Â ÔÈÚ‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡Ú«¿»

È‰B„BÏיז ‡„Ú ‡„Ú È‰BcÚ „È ‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
Ôeez ‡Âe ÈÓ„˜ eÚ È‰BcÚÏ Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡„Ú ÔÈe ‡„Ú ÔÈ≈∆¿»≈∆¿»

CÚÚÈיח È‡ ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „È˜e«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ÓÈÓÏ CÏ‡e È‡ ÂÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

‰È‡יט ‡z˜z ˜ÚÈÏ CcÚÏ ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ ‡ ‡‰Â ÂÚÏ ÈBÏ ‡lÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡˙«¿»»

      

B‚Â'.טו) ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚזקני מּמֹורי ׁשמעּתי ƒƒ»«ƒ¿ְְִִִִֵַָ
ׁשּׁשלח ּבחׁשּבֹון יעקב ׁשּנתּכּון ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹזצוק"ל
תק"ף, ּבֹו ׁשעֹולה ׂשעיר ּכחׁשּבֹון חּיים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַמּבעלי
ּוגמּלים ת"מ ּורחלים עּזים ּבחׁשּבֹון ׁשלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָולזה

ּפרֹות ת"ק הרי ׁשּׁשים הם ּבניהם עם ְְֲִִִִֵֵֵֶָֹׁשלׁשים
תק"ף ְֲֲֲֲִִִִִֵַָָֹּופריםחמּׁשיםאתֹונֹותועיריםׁשלׁשיםהרי

ּתקּפֹו: ְְֵַָלׁשּבר
Ó‡Ï.יח) 'B‚Â ˙‡ ÂÂאֹומרֹוצר ללא לאמר «¿«∆¿≈…ְְֵֶֹֹֹ

ׁשּיאמר אּלא זה ּבנסח יׁשאל ׁשּלא הגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּפי'
ּכן: ׁשּׁשֹואל מּמּנּו מּובן ׁשּיהיה ּבלׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּׁשאלה

B‡ּתהיה ׁשּלא הגם להׁשיב ׁשּיתחּיבּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹיאמר
ׁשּיׁשאל אּלא אליהם ּפה אל מּפה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהּׁשאלה



לב              
˜ÚÈÏ cÚÏ zÓ‡Â∑,אני ליעקב לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ

וגֹו' ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה 'ּולמי וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ‚e‰ŒÌ‡.ותרּגּומֹו: ‰p‰Â∑יעקב.ייהייהייהייה אוראוראוראור ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ¿ƒ≈«ֲַֹ

      ©§©º©´¤©¥¦À©¤©§¦¦½©¤¨
      ©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´

  ¤¥½̈§Ÿ©«£¤−Ÿ«

      ©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º
       £©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤¤́§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈

  ©−¦¨¬¨¨«
ÂÈ ‰t‡∑וכן רגזֹו, כח)אבּטל מות",(ישעיה את ּבריתכם מז)"וכּפר ּבעיני(שם ונראה ּכּפרּה". ּתּוכלי "לא ¬«¿»»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻ

אר ולׁשֹון הן והעברה קּנּוח לׁשֹון ּכּלן ּפנים, ואצל וחטא עון ׁשאצל ּכּפרה 'וכּפרׁשּכל ּבּגמרא: והרּבה הּוא, ּמי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשם על זהב", "ּכפֹורי קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ּבלׁשֹון וגם ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי ּבעי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹידיּה,

הּמזרק ּבׂשפת ּבהן ידיו מקּנח הייהייהייהיי.ׁשהּכהן אוראוראוראור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

     ©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
©©«£¤«

ÂÈtŒÏÚ∑וכן לפניו, ו)ּכמֹו ּתמיד",(ירמיה עלּֿפני ּבה יּׁשמע וׁשד סה)וכן"חמס עלּֿפני",(ישעיה אֹותי "הּמכעסים «»»ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבכעס, ׁשרּוי הּוא אף ּפניו", "על אּגדה: זהּומדרׁש לכל צרי .(ב"ר)ׁשהיה ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

      ©¨´¨©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
       ¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

ÂÈ„ÏÈ NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר)ּולכ עיניו, עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה נתנּה היתה? היכן ודינה ¿∆««»»¿»»ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשכם ּביד ונפלה למּוטב, ּתחזירּנּו ׁשּמא מאחיו, ׁשּמנעּה יעקב הּנהר∑aÈ˜.נענׁש .ׁשם ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ«…ֵַָָ

        

היתההיתההיתההיתה היהיהיהי כג)ודינהודינהודינהודינה לב, הבי(רש"י ל  ל הת הי היכ ל הה ל  לל, יז)י לה, פרשתנו .(רש"י ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ר"י תב ה י ל לתר ב)וי , (ברשית נלה ה לרת ה "ת" הה ,"י ת לו" ה ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ינה. ל ר פ הי יוה הת, ת לרת ה יליו" ר  "ות  ו .יְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

    ©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«
ÏŒL‡Œ˙‡∑ּכאן ּומּניח מּכאן נֹוטל ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים, .הּבהמה ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

        ©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬©¨«©
˜ÚÈ ˙eÂ∑קטּנים ּפּכים עליהםׁשכח צא)וחזר ‡Â˜.(חולין «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ«≈»≈
LÈ‡∑ּברג עפר מעלים ׁשהיּו אבק, מּלׁשֹון איׁש', 'וּיתעּפר ּפרׁש: ׁשהּואמנחם נראה ולי נענּועם. ידי על ליהם ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, לׁשֹון מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' דאּביקּו 'ּבתר הּוא: ארּמי ולׁשֹון 'וּיתקּׁשר', ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָלׁשֹון
עׂשו ׁשל ׂשרֹו ׁשהּוא לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו, ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו רעהּו, את איׁש .(ב"ר)להּפיל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

‡כ ‰‡˙ÈÏz ˙È ‡ ‡Èz ˙È ‡ „È˜e«ƒ«»ƒ¿»»«»¿ƒ»»«
‡Ó˙k ÓÈÓÏ ‡„Ú ˙a ÔÈÏ‡c Ïk ˙È»»¿»¿ƒ»«¬»«»¿≈»¿ƒ¿»»
:d˙È ÔeÁkLz „k ÂNÚ ÌÚ ÔeÏlÓz ÔÈ„‰»≈¿«¿ƒ≈»««¿¿»≈

˙‡כא È˙‡ ˜ÚÈ cÚ ‡‰ ‡ ÔeÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙Ï‡c ‡z˜˙a d‚eÏ dpÁ‡ Ó‡ È‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
È ÌÈ‡Ó È‰t‡ ÈÁ‡ Ôk ˙e ÈÓ„˜Ï»»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

˙כב ‡e‰Â È‰t‡ ÏÚ ‡z˜z ˙ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙ÈLÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

È‰Lכג ÔÈzz ˙È „e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
ÚÂ È‰a Ú „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈzz ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜eÈ ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È ÔepaÚÂ Ôe„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה È‰„ÁÏa ˜ÚÈ ‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡ ˜Ïc „Ú dÚ ‡«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

      

אֹומרֹו והּוא אֹותם, יׁשאל והּזּולת לּזּולת ְְְְִַַַַַָהּוא
זה על אֹו .אֹות לׁשאל ׁשּיאמר אֹו הּוא ְְְְִֵֶֶַַֹֹּוׁשאל
:ל לאמר לּזּולת הּׁשאלה וּתהיה ּוׁשאל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדר

‚Â.יט) cÚÏ zÓ‡Âאֹומרֹו ּכנגד ּפי' ¿»«¿»¿«¿¿¿ְְֵֶֶ
יעקב, עבּד ׁשל ּתׁשּובה אּתה ְְְְֲִֶַַַָָֹלמי
אֹומרֹו והּוא מנחה להֹולי תל ואנה ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָּכנגד

לעׂשו: לאדני ּולמי ּוכנגד ׁשלּוחה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹמנחה
‚Â.כא) ÌzÓ‡Âהּוא ׁשהּנה טעם ּפרּוׁש «¬«¿∆¿ִֵֵֶַַ

אמר ּכי עּמנּו ולא קדם ולא ְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹאחרינּו

              

        ©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
  ©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

BÎÈÎ ÚÂ∑קדרה ׁשל ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, קרּוי ּבּקלּבסת, הּתקּוע הּיר .קּולית «ƒ«¿«¿≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
Ú˜zÂ∑לֹו ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום ו)נתקעקע ּביצתן',(ירמיה 'לקעקע ּובּמׁשנה: הסרה, לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי "ּפןּֿתקע «≈«ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשרׁשיהן .לׁשרׁש ְְֵֵֶָָ

        ©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½¦−
¦¥«©§¨«¦

Ú ÈkÁ‰ ‰Ï∑ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני צא)וצרי חולין אבי,∑ÈzÎ.(ב"ר. ׁשּברכני הּברכֹות על לי הֹודה ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ≈«¿»ƒְְִִִֵֵֶַַַָָ
עליהן. מערער ודֹוק(ׁשעׂשו מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא לֹומר, לֹו היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה .)וכאן אוראוראוראור ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

     ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

       ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
   ¦«¨¦¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

˜ÚÈ ‡Ï∑ׁשהּקדֹוׁש וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה אם ּכי ּורמּיה, ּבעקבה ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
,ׁשמ ּומחליף ּבביתֿאל עלי נגלה הּוא ׁשּכתּוב:ּברּו וזהּו עליהן, ל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

יב) וׁשם(הושע ימצאּנּו "ּביתֿאל לֹו? ּנתחּנן ּומה לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ּבכה וּיכל, מלא אל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ"וּיׂשר
ׁשם", אֹותֹו ויבר" וזהּו עליהן, לֹו הֹודה ּכרחֹו ועל יעקב, רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר עד לי המּתן עּמנּו", ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹידּבר

רצה ולא לֹו, להמּתין מתחּנן ולבן∑ÈL‡ÚÂ.ׁשהיה .להם∑ÏÎezÂ.עׂשו ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ¿ƒ¬»ƒְֵָָָ«»ֶָ

       ©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−
     ¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר),ׁשמֹותינּו מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו ׁשאנּו)הּכל(אין הּׁשליחּות עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
.מׁשּתּלחים אוראוראוראור ְְִִַ
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kÈכו È È˜e Ï ÏÈÎÈ ‡Ï È‡ ‡ÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:nÚ eÏzL‡ ˜ÚÈ ‡kÈ È ÚÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז ‡Â ‡ ˜ÈÏ È‡ ÈÁlL ‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
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˜ÚÈ:כח ‡Â L ‰ Ï ‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡È‰lכט L BÚ ‡È ˜ÚÈ ‡Ï ‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡e‚ ÚÂ ÈÈ ˜  È‡ Ï‡Èƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

‡Âל L ÚÎ ÈeÁ ‡Â ˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
:nz È Èe ÈLÏ Ï‡L z‡  ‰Ï¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈«»

‡Èלא Ï‡È ‡‡ ‡L ˜ÚÈ ‡˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
zL‡Â È‡ È‡ ÈÈ ‡Î‡Ï ÈÈÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈL«¿ƒ

Ï‡eלב È Ú È ‡k ‡LL Ï Áe¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:kÈ ÏÚ ÚÏ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

      

ּפניו: אראה ּכ ואחר קדם וגֹו' ְְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹאכּפרה
B‚Â'.כז) EÁlL‡ ‡Ïׂשרית ּכי ׁשאמר הּוא זה …¬«≈¬¿ִִֶֶַָָָ

יכֹול הּמלא היה ולא ּבֹו מׁשל ּכי וּתּוכל ְְְִַַַַַָָָָָֹוגֹו'
ואֹומרֹו זּולתרצֹונֹו, ּפי'ׁשּלאהלֹו אםּברכּתני ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

היֹותֹו ּבֹו ׁשהּכיר לצד אֹו ירכֹו. מּתקיעת ְְְֱִִִִֵֶַַַֻיּזק
ׁשּיברכהּו: הׁשּתּדל ְְְְִֵֵֶַַָָמלא

EL.ל) ‡ ‰È‰הּוא יֹודע ׁשּיעקב להיֹות «ƒ»»¿∆ְֲִֵֶַַֹ
ׁשמֹו לּמלא וׁשאל לּמלא קבּוע ׁשם ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאין

והּוא ׁשעה ּבאֹותּה אז ׁשמֹו על ׁשֹואלֹו ּכי ְְְֲִֵַָָָָּופי'
ּׁשמ:אֹומרֹו מה עּתה ּפי' ׁשמ נא הּגידה ְְְִֵֶֶַַַָָָ
‰nÏ.'וגֹו ּתׁשאל ּׁשּׁשאלזה מה ּבׁשלמא ּפי' »»ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מה לטעם הּוא יעקב ׁשל ׁשמֹו ְְְֲֶַַַַַַָֹהּמלא
מה יׂשראל אם ּכי וגֹו' יעקב לא לֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹּׁשאמר
לֹומר אם לּמה, יעקב ׁשל זֹו ׁשאלה ּכן ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשאין
ענין ׁשאלת סּבת ּובלא אליו יאמר ּדבר ְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹלֹו

ירצה אֹו אּתהזה. ענין לאיזה ּפרּוׁש לּמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבֹו נקרא ׁשאני ׁשמי ׁשאֹודיע זה ּדבר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָׁשֹואל
אחר ּובעת קבּוע ׁשם זה ׁשאין ּכיון ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעּתה

לׁשמי: לׁשאל ְְְִִִִֵָֹיצטר
B‚Â'.לא) È Ï‡ Èהּתמּיה טעם »ƒ∆»ƒ¿ְִַַַָ

אליו נגלה והלא מלא ׁשראה ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלא
,הּמלא עם ׁשּלחם אּלא האלהים ְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹקדם
מלחמה לׁשֹון ּפנים אל ּפנים אֹומרֹו ְְְְִִִֶָָָָוהּוא
פנים: נתראה י"ד) (מ"ב אֹומרֹו ּדר ְְִִֶֶֶַָָעל



לג               

        ©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
  ©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

BÎÈÎ ÚÂ∑קדרה ׁשל ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, קרּוי ּבּקלּבסת, הּתקּוע הּיר .קּולית «ƒ«¿«¿≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
Ú˜zÂ∑לֹו ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום ו)נתקעקע ּביצתן',(ירמיה 'לקעקע ּובּמׁשנה: הסרה, לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי "ּפןּֿתקע «≈«ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשרׁשיהן .לׁשרׁש ְְֵֵֶָָ

        ©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½¦−
¦¥«©§¨«¦

Ú ÈkÁ‰ ‰Ï∑ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני צא)וצרי חולין אבי,∑ÈzÎ.(ב"ר. ׁשּברכני הּברכֹות על לי הֹודה ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ≈«¿»ƒְְִִִֵֵֶַַַָָ
עליהן. מערער ודֹוק(ׁשעׂשו מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא לֹומר, לֹו היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה .)וכאן אוראוראוראור ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

     ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

       ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
   ¦«¨¦¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

˜ÚÈ ‡Ï∑ׁשהּקדֹוׁש וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה אם ּכי ּורמּיה, ּבעקבה ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
,ׁשמ ּומחליף ּבביתֿאל עלי נגלה הּוא ׁשּכתּוב:ּברּו וזהּו עליהן, ל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

יב) וׁשם(הושע ימצאּנּו "ּביתֿאל לֹו? ּנתחּנן ּומה לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ּבכה וּיכל, מלא אל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ"וּיׂשר
ׁשם", אֹותֹו ויבר" וזהּו עליהן, לֹו הֹודה ּכרחֹו ועל יעקב, רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר עד לי המּתן עּמנּו", ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹידּבר

רצה ולא לֹו, להמּתין מתחּנן ולבן∑ÈL‡ÚÂ.ׁשהיה .להם∑ÏÎezÂ.עׂשו ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ¿ƒ¬»ƒְֵָָָ«»ֶָ

       ©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−
     ¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר),ׁשמֹותינּו מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו ׁשאנּו)הּכל(אין הּׁשליחּות עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
.מׁשּתּלחים אוראוראוראור ְְִִַ
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kÈכו È È˜e Ï ÏÈÎÈ ‡Ï È‡ ‡ÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:nÚ eÏzL‡ ˜ÚÈ ‡kÈ È ÚÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז ‡Â ‡ ˜ÈÏ È‡ ÈÁlL ‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:ÈzÎ È‰l‡ ÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

˜ÚÈ:כח ‡Â L ‰ Ï ‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡È‰lכט L BÚ ‡È ˜ÚÈ ‡Ï ‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡e‚ ÚÂ ÈÈ ˜  È‡ Ï‡Èƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

‡Âל L ÚÎ ÈeÁ ‡Â ˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
:nz È Èe ÈLÏ Ï‡L z‡  ‰Ï¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈«»

‡Èלא Ï‡È ‡‡ ‡L ˜ÚÈ ‡˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
zL‡Â È‡ È‡ ÈÈ ‡Î‡Ï ÈÈÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈL«¿ƒ

Ï‡eלב È Ú È ‡k ‡LL Ï Áe¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:kÈ ÏÚ ÚÏ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

      

ּפניו: אראה ּכ ואחר קדם וגֹו' ְְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹאכּפרה
B‚Â'.כז) EÁlL‡ ‡Ïׂשרית ּכי ׁשאמר הּוא זה …¬«≈¬¿ִִֶֶַָָָ

יכֹול הּמלא היה ולא ּבֹו מׁשל ּכי וּתּוכל ְְְִַַַַַָָָָָֹוגֹו'
ואֹומרֹו זּולתרצֹונֹו, ּפי'ׁשּלאהלֹו אםּברכּתני ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

היֹותֹו ּבֹו ׁשהּכיר לצד אֹו ירכֹו. מּתקיעת ְְְֱִִִִֵֶַַַֻיּזק
ׁשּיברכהּו: הׁשּתּדל ְְְְִֵֵֶַַָָמלא

EL.ל) ‡ ‰È‰הּוא יֹודע ׁשּיעקב להיֹות «ƒ»»¿∆ְֲִֵֶַַֹ
ׁשמֹו לּמלא וׁשאל לּמלא קבּוע ׁשם ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאין

והּוא ׁשעה ּבאֹותּה אז ׁשמֹו על ׁשֹואלֹו ּכי ְְְֲִֵַָָָָּופי'
ּׁשמ:אֹומרֹו מה עּתה ּפי' ׁשמ נא הּגידה ְְְִֵֶֶַַַָָָ
‰nÏ.'וגֹו ּתׁשאל ּׁשּׁשאלזה מה ּבׁשלמא ּפי' »»ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מה לטעם הּוא יעקב ׁשל ׁשמֹו ְְְֲֶַַַַַַָֹהּמלא
מה יׂשראל אם ּכי וגֹו' יעקב לא לֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹּׁשאמר
לֹומר אם לּמה, יעקב ׁשל זֹו ׁשאלה ּכן ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשאין
ענין ׁשאלת סּבת ּובלא אליו יאמר ּדבר ְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹלֹו

ירצה אֹו אּתהזה. ענין לאיזה ּפרּוׁש לּמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבֹו נקרא ׁשאני ׁשמי ׁשאֹודיע זה ּדבר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָׁשֹואל
אחר ּובעת קבּוע ׁשם זה ׁשאין ּכיון ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעּתה

לׁשמי: לׁשאל ְְְִִִִֵָֹיצטר
B‚Â'.לא) È Ï‡ Èהּתמּיה טעם »ƒ∆»ƒ¿ְִַַַָ

אליו נגלה והלא מלא ׁשראה ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלא
,הּמלא עם ׁשּלחם אּלא האלהים ְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹקדם
מלחמה לׁשֹון ּפנים אל ּפנים אֹומרֹו ְְְְִִִֶָָָָוהּוא
פנים: נתראה י"ד) (מ"ב אֹומרֹו ּדר ְְִִֶֶֶַָָעל



לד              
LÓM‰ BÏŒÁiÂ∑:אּגדה ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו הּׁשחר', לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום 'ּכׁשהּגענּו הּוא: אדם ּבני לׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּדתימא ּכמה צלעתֹו, את לרּפאֹות לצרּכֹו, לֹו", ג)"וּיזרח ׁשעֹותׁשּמהרהלׁשקע(מלאכי ואֹותן ּבכנפיה", ּומרּפא "ׁשמׁשצדקה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּכׁשּי ּבׁשבילֹוּבׁשבילֹו לזרח מהרה ׁשבע, מּבאר ˆÚÏB.צא ‡e‰Â∑ּכׁשּזרחה צלע .הּׁשמׁשהיה אוראוראוראור ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ¿≈«ְְֵֶֶֶַָָָָֹ

     ©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À£¤Æ
         ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−

©¨¤«
‰Lp‰ „Èb∑וכן קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה לפי הּנׁשה"? "ּגיד ׁשמֹו נקרא נא)ולּמה (ירמיה ƒ«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

וכן ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אתּֿכלֿעמלי":(לקמן אלהים נּׁשני ‰Ci("ּכי kŒÏÚ∑ּגבּה ּבׂשר ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ«««»≈ְַַַָָָָֹ
ּבגרּות' ּבסּמני הּכף ׁשּתתמר 'עד ּכמֹו: 'ּכף' קרּוי: ועגל .)וחלּול אוראוראוראור ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

        ©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾©§©¬
      ¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ§©¨¥½§©−

 §¥¬©§¨«

    ©¨¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³
    ¦«¨¤¸¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

ÈÁ‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑חביב אחרֹון .אחרֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

      §−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
 ©¦§−©¨¦«

‰ÈÏ Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

      ©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈©¦¨¥
©¦§«

e‰˜aÁÈÂ∑הּללּו הׁשּתחואֹות ּכל מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו ּבּדבר∑e‰˜MiÂ.נתּגלּגלּו חֹולקין ויׁש עליו, נקּוד «¿«¿≈ְְְְְֲֲֲֳִִִֶֶַַַַַָָָָָ«ƒ»≈ְְִֵַָָָָָ
לּבֹו ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר זֹו, נקּדה ׁשּדרׁשּו יׁש ּדספרי: ּבבריתא 'הלכה(ב"ר)הּזה יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי אמר . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

לּבֹו ּבכל ּונׁשקֹו ׁשעה ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ׂשֹונא ׁשעׂשו ּבידּוע רבה)היא, .(בראשית ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

        

 רררר  וווד)ו לג, ל(רש"י  י ד י לי יר י דלל די  ל  ר"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
י י  ר ר י , לי יר י  ,י ר ר ר  י  ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹד

י י  י ר י ("י ר     יג" ,"ל ר ל יי "י ,"") ר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
(" ד" י", י  רג") ר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ

     ©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤
       ¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

Cl ‰l‡ŒÈÓ∑אּלה ׁשּל?מי .להיֹות ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

Èb„‡לג ˙È Ï‡È Èa ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡kÈ È˙ ÏÚ È ‡ÈL„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL„ ‡„È‚a ˜ÚÈ„ ‡kÈ È˙a È¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

‡˙‡א ÂÚ ‡‰Â ‡ÁÂ È‰BÈÚ ˜ÚÈ ˜e¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡ia ˙È ‚Èle ÔÈb ‰‡Ó Úa‡ ÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

:‡˙ÈÁÏ ÔÈ ÏÚÂ ÏÁ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰Èa ˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
BÈ ˙ÈÂ ÏÁ ˙ÈÂ ÔÈ‡˙a ‡‰e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡˙a«¿»ƒ

ÚLג ‡Ú‡ ÏÚ „È‚e ÔB‰ÈÓ„˜ Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
 „Ú ˜Ó „Ú ÔÈÓנ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

ÏÚד Ïe ‚Â ˙eÓ˜Ï ÂÚ ‰e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎe ˜LÂ ‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

ia‡ה ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÁÂ È‰BÈÚ ˙È ˜e¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ Á È ‡ia Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:CÚ«¿»

      

Ï‡e.לב) ˙‡ Ú L‡kלא ּכי אּולי «¬∆»«∆¿≈ִַֹ
לבד יעקב אּלא ּפניאל הּמקֹום ׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹיקרא

ּתקראהּו ּתֹורה ּדבר ואפי' מּמּנּו חּוץ ּכל ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָאבל
(ח): ּבׁשֹופטים נקרא וכן ְְְְְִִֵֵָּפנּואל

B‚Â'.לג) eÏÎ‡È ‡Ï Ôk ÏÚׁשּנזּדעזע לצד ּפי' «≈……¿¿ְְְִֵֵֶַַַ
הּקלּפה ּבֹו וׁשלט הּקדּׁשה מּמקֹור ְְְְִִִַַַַָָָֻהּגיד

              

     

    ©¦©§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨

       ©¦©©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²§¨¥−
©¦§©«£«

ÏÂ BÈ ∑,ּתאר יפת 'אּמי אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל הּבנים, לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
עין "עלי לברּכת יֹוסף זכה מּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ּכנגּדּה אעמד רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ."ׁשּמא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

       ©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤
  ¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

Ï Ï È∑,ּפגׁשּתי אׁשר הּמחנה ּכל מקראמי ׁשל ּופׁשּוטֹו .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ƒ¿»««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מי 'ׁשל להם: ואֹומרים אנׁשיו ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע, מלאכים ׁשל ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל
ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו 'הּניחּו, אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', 'ׁשל להם: אֹומרים והם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּתם'?
להם: אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל 'אחיו עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו 'ּבן עליו, מׁשּגיחים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהיּו

מּׁשּל ּכן, אּתם''אם .נּו ִִֵֶֶַָ

       ©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
CÏ‡ Ï ÈÈ∑הּברכֹות על לֹו הֹודה .(ב"ר)ּכאן אוראוראוראור ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ

        ©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬
         ¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−

©¦§¥«¦
‡Ï‡∑לי ּתאמר נא È.ּכןאל ÈÈ‡ ÔÏ È È„ È ÏÂ ÈÈa Ô È‡ ‡‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ»∆
'B‚Â∑לי חׁשּובין והן ,ּפני ראיתי אׁשר על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ׂשרּכי ׁשראיתי ,הּמלא ּפני ּכראּית ¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

'ראה ויאמר: הימּנּו ׁשּיתירא ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה סרחני. על לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, ,ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּל
מעּתה' לֹו יכל איני ונּצֹול, לי,∑ÈÂ.הּמלאכים אפיצומנ"טנתּפּיסּת ּפּיּוס, לׁשֹון ׁשּבּמקרא רצֹון ּכל וכן ְְִִִֵֵַַַָָָֹ«ƒ¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

כב)ּבלע"ז. לכם",(ויקרא יהיה לרצֹון לא וכן"ּכי ּולרּצֹות, לפּיס ּבאֹות י)הּקרּבנֹות רצֹון",(משלי ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּולרּצֹות לפּיס .יֹודעים אוראוראוראור ְְְִֵַַ

È‚„‡:ו ÔÈ ÔÈ‡ ‡ÈÏ È¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôז  „È‚ ‡ ‡Ï ‡ ‡È¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:„È‚ ÏÂ BÈ È¿≈≈¿»≈¿ƒ

Èח È ÔÈ„ ‡È Ï CÏ Ô ‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa ÈÈa ÔÈ ‡‡Ï ‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

‡Ïט È‡ È ÈÏ È‡ Â ‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

ÔÈי È‡ Ô ‡ a È ‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ô Ï È‡ È„È Ô È Ïa CÈÈa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
È‡Â ‡ È‡ È CÈ‡Ï Ô¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

      

ואסרּה נטמאה ׁשהיא מקֹום ּבכל זֹו ְְְְֲִִִֶַָָָָָָּבחינה
ּכי ּבזה סֹוד ותמצא הּיֹודע, הּוא ּכי ְְִִִֵֵֶַַַָָהּבֹורא
לבחינת סימן והּוא טעם ּבֹו אין זה ְְִִִִֵֶַַַָּגיד
קדּׁשה ׁשּנעקרה ּכיון טעם ּבּה אין ּכי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּקלּפה
ׁשהעּקר אּלא לֹומר ּפׁשטים ּבזה ויׁש ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמּמּנּו,

ׁשּכתבּתי: ְְִֶַָּכמֹו
B‚Â'.ט) ÈÏ È Â ‡Âלדעת צרי «…∆≈»∆ƒ¿ִַַָָ

לֹומר הצר היהלּמה ׁשעּמֹו אחר אחי ְִִֶַַַַָָָָָֻ
הּדּבּור ּבתחּלת להקּדימּה לֹו היה ועֹוד ְְְְְִִִִֵַַַַָָָמדּבר,

הּדברים: ּבאמצע ְְְִֶַַָֹלא
ÔÎ‡לצד אם הּדר זה על הּוא עׂשו ּכּונת »≈ְִֵֶֶֶַַַַַָָ

צרי ואיני רב לי יׁש מכּון אּתה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהנאתי

ּכדי מכּון אּתה עצמ להנאת ואם ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָלזה,
למצא ּבאֹומרֹו ׁשּגּלה ּכמֹו אלי לּבי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשּיתקרב
אֹות אהבתי יּכר לא ּפי' וגֹו' ל יהי אחי ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹֻחן
מנחת ּתחזיר אם אּלא האחוה לצד ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָׁשהיא
עּמ מתנהג ּׁשאני מה ּכי יראה זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּזּולת
ׁשעּור הּוא וזה הּמנחה, לצד אּלא אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּבאחוה
אֹות מחזיק ׁשאני נּכר ּתהיה ּפי' אחי ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָהּכתּוב

וגֹו': ל יהיה אם ְְְְִִִֶָּבאחי
B‚Â'.י) È‡ ‡ ‡ ‡ Ï‡לדעת צרי «»ƒ»»»ƒ¿ִַַָָ

לֹומר הארי ּפעמלּמה ב' ים:נא ְֱִִֶַָָָָ
ÔÎ‡ּבא ּכי הּדר זה על הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ִֶֶֶַַַַַָָָ

יּכר ׁשּיֹותר הם אמת ׁשּדבריו ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻלהׁשיב

אימתי אבל ּדבר מּמּנּו יּקח לא אם אחוה ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּדת
אחר עּתה לא א ׁשהביא קדם ּכן הּדבר ִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהיה
לֹו, להחזירּה ראּוי אין הּמנחה לֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשהביא
ׁשהבאתי אחר עּתה ּפרּוׁש נא אל אֹומרֹו ְְִֵֵֵֶַַַַָָוהּוא
ּכאח ואהבּתני חן מצאתי נא אם הּמנחה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָל
מנחתי ׁשּתּקח חסד עּמי לעׂשֹות ּתֹוסיף ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָלאחיו
וא"ו, ּבתֹוספת ולקחּת לֹומר ּדקּדק ולזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּידי,
הּמנחה אפן ׁשּתהיה ּפי' ּכן על ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹואֹומרֹו
ּכמׁשּפט אּלא ּבאחוה עּמי להתנהג ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹלא
ּפניהם יראּו ׁשּלא הּגדֹולים ּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹהמקּבלים
מנחתי לקחת להתרּצֹות צרי ולזה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָריקם,

והחּבה: הרצֹון הפּכּיּות יּגיד זה ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּזּולת



לה               
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ÏÂ BÈ ∑,ּתאר יפת 'אּמי אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל הּבנים, לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
עין "עלי לברּכת יֹוסף זכה מּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ּכנגּדּה אעמד רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ."ׁשּמא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

       ©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤
  ¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

Ï Ï È∑,ּפגׁשּתי אׁשר הּמחנה ּכל מקראמי ׁשל ּופׁשּוטֹו .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ƒ¿»««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מי 'ׁשל להם: ואֹומרים אנׁשיו ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע, מלאכים ׁשל ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל
ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו 'הּניחּו, אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', 'ׁשל להם: אֹומרים והם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּתם'?
להם: אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל 'אחיו עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו 'ּבן עליו, מׁשּגיחים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהיּו

מּׁשּל ּכן, אּתם''אם .נּו ִִֵֶֶַָ

       ©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
CÏ‡ Ï ÈÈ∑הּברכֹות על לֹו הֹודה .(ב"ר)ּכאן אוראוראוראור ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ
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‡Ï‡∑לי ּתאמר נא È.ּכןאל ÈÈ‡ ÔÏ È È„ È ÏÂ ÈÈa Ô È‡ ‡‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ»∆
'B‚Â∑לי חׁשּובין והן ,ּפני ראיתי אׁשר על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ׂשרּכי ׁשראיתי ,הּמלא ּפני ּכראּית ¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

'ראה ויאמר: הימּנּו ׁשּיתירא ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה סרחני. על לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, ,ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּל
מעּתה' לֹו יכל איני ונּצֹול, לי,∑ÈÂ.הּמלאכים אפיצומנ"טנתּפּיסּת ּפּיּוס, לׁשֹון ׁשּבּמקרא רצֹון ּכל וכן ְְִִִֵֵַַַָָָֹ«ƒ¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

כב)ּבלע"ז. לכם",(ויקרא יהיה לרצֹון לא וכן"ּכי ּולרּצֹות, לפּיס ּבאֹות י)הּקרּבנֹות רצֹון",(משלי ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּולרּצֹות לפּיס .יֹודעים אוראוראוראור ְְְִֵַַ

È‚„‡:ו ÔÈ ÔÈ‡ ‡ÈÏ È¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôז  „È‚ ‡ ‡Ï ‡ ‡È¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:„È‚ ÏÂ BÈ È¿≈≈¿»≈¿ƒ

Èח È ÔÈ„ ‡È Ï CÏ Ô ‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa ÈÈa ÔÈ ‡‡Ï ‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

‡Ïט È‡ È ÈÏ È‡ Â ‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

ÔÈי È‡ Ô ‡ a È ‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ô Ï È‡ È„È Ô È Ïa CÈÈa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
È‡Â ‡ È‡ È CÈ‡Ï Ô¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

      

ואסרּה נטמאה ׁשהיא מקֹום ּבכל זֹו ְְְְֲִִִֶַָָָָָָּבחינה
ּכי ּבזה סֹוד ותמצא הּיֹודע, הּוא ּכי ְְִִִֵֵֶַַַָָהּבֹורא
לבחינת סימן והּוא טעם ּבֹו אין זה ְְִִִִֵֶַַַָּגיד
קדּׁשה ׁשּנעקרה ּכיון טעם ּבּה אין ּכי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּקלּפה
ׁשהעּקר אּלא לֹומר ּפׁשטים ּבזה ויׁש ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמּמּנּו,

ׁשּכתבּתי: ְְִֶַָּכמֹו
B‚Â'.ט) ÈÏ È Â ‡Âלדעת צרי «…∆≈»∆ƒ¿ִַַָָ

לֹומר הצר היהלּמה ׁשעּמֹו אחר אחי ְִִֶַַַַָָָָָֻ
הּדּבּור ּבתחּלת להקּדימּה לֹו היה ועֹוד ְְְְְִִִִֵַַַַָָָמדּבר,

הּדברים: ּבאמצע ְְְִֶַַָֹלא
ÔÎ‡לצד אם הּדר זה על הּוא עׂשו ּכּונת »≈ְִֵֶֶֶַַַַַָָ

צרי ואיני רב לי יׁש מכּון אּתה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהנאתי

ּכדי מכּון אּתה עצמ להנאת ואם ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָלזה,
למצא ּבאֹומרֹו ׁשּגּלה ּכמֹו אלי לּבי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשּיתקרב
אֹות אהבתי יּכר לא ּפי' וגֹו' ל יהי אחי ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹֻחן
מנחת ּתחזיר אם אּלא האחוה לצד ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָׁשהיא
עּמ מתנהג ּׁשאני מה ּכי יראה זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּזּולת
ׁשעּור הּוא וזה הּמנחה, לצד אּלא אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּבאחוה
אֹות מחזיק ׁשאני נּכר ּתהיה ּפי' אחי ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָהּכתּוב

וגֹו': ל יהיה אם ְְְְִִִֶָּבאחי
B‚Â'.י) È‡ ‡ ‡ ‡ Ï‡לדעת צרי «»ƒ»»»ƒ¿ִַַָָ

לֹומר הארי ּפעמלּמה ב' ים:נא ְֱִִֶַָָָָ
ÔÎ‡ּבא ּכי הּדר זה על הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ִֶֶֶַַַַַָָָ

יּכר ׁשּיֹותר הם אמת ׁשּדבריו ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻלהׁשיב

אימתי אבל ּדבר מּמּנּו יּקח לא אם אחוה ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּדת
אחר עּתה לא א ׁשהביא קדם ּכן הּדבר ִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהיה
לֹו, להחזירּה ראּוי אין הּמנחה לֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשהביא
ׁשהבאתי אחר עּתה ּפרּוׁש נא אל אֹומרֹו ְְִֵֵֵֶַַַַָָוהּוא
ּכאח ואהבּתני חן מצאתי נא אם הּמנחה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָל
מנחתי ׁשּתּקח חסד עּמי לעׂשֹות ּתֹוסיף ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָלאחיו
וא"ו, ּבתֹוספת ולקחּת לֹומר ּדקּדק ולזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּידי,
הּמנחה אפן ׁשּתהיה ּפי' ּכן על ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹואֹומרֹו
ּכמׁשּפט אּלא ּבאחוה עּמי להתנהג ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹלא
ּפניהם יראּו ׁשּלא הּגדֹולים ּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹהמקּבלים
מנחתי לקחת להתרּצֹות צרי ולזה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָריקם,

והחּבה: הרצֹון הפּכּיּות יּגיד זה ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּזּולת



לו              
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È˙Îa∑לראּית ׁשהיא ּברכה וכל ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ּפנים, ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ּכגֹון: מז)ּפנים, אתּֿפרעה",(לקמן יעקב יח)"ויבר ב וכן(מלכים ּדסנחריב, ּברכה" אּתי ח)"עׂשּו ב לׁשלֹום"ל(שמואל לֹו ׁשאל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

שלו"ד מו"ן ּברכתי. זֹו אף שלודא"ר, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם חמת, מל ּדתֹועי ‡L.ּולברכֹו" ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ¬∆
Ï ˙‡‰∑ליד ׁשּבאה עד להּגיעּה יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת רבא)לא ׁשהיא∑ÈÁ.(בראשית לפי מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן À»»ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ««ƒְְִִִֶֶֶָֻ

"עׂשני", ּכמֹו: לׁשּמּוׁש, והּׁשליׁשית נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא חנן ׁשאין 'חננני', לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשּמׁשת
ÏÎŒÈÏ."זבדני" LÈ∑צרּכי מּכדי ויֹותר יֹותר רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ּדּבר ועׂשו סּפּוקי. .ּכל ְִַָ∆ƒ…ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

    ©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§¨−§¤§¤«
‰Ú∑ותרּגּום ּבּתבה, יסֹוד והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: נסעה ּכאן אף סלח, ׁשמע, ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

'ונל מּכאן 'נּסע ליעקב: אמר עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ‚Ï.ׁשל ‰ÎÏ‡Â∑,ל אעׂשה זֹו טֹובה ,ל ּבׁשוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ¿≈¿»¿∆¿∆ְְְֱֶֶֶָָ
ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי אּתה ּכאׁשר לאט ללכת מהלכּתי ימי ׁשאארי. ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

       ©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥¸©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈
      ̈´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

ÈÏÚ ˙BÏÚ∑לאט לנהלן עלי מּטלֹות עלֹות ׁשהן והּבקר לׁשֹון:∑BÏÚ˙.הּצאן עֹולליהן, ב)מגּדלֹות "עֹולל(איכה »»»ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ»ְְְְֵֵֶַ
סה)ויֹונק", ימים",(ישעיה ו)"עּול א אנפיטי"ׁש(שמואל ּבלע"ז עלֹות", ּפרֹות ‡Á„."ׁשּתי ÌBÈ Ìe˜Ù„e∑)יֹום ידּפקּום ואם ְְְִֵֵַַָָָ¿»∆»ְְְִִ

הּצאן")אחד ּכל "ומתּו ּבמרּוצה ּבּדר ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e.ליּגעם השירים ּבּדלת(שיר נֹוקׁש ּדֹופק", ּדֹודי ."קֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»ְִֵֵֶֶַ

       ©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤¸¤
     ©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤¨¬Ÿ

 ¤£Ÿ¦−¥¦«¨
È„‡ ‡ŒÚÈ∑ּתתרחק אם ואף ּדרּכ ּכפי עבר ,הליכת ימי ּתארי יתרה,∑‡˙Ï‰‰.אל ה"א אתנהל, «¬»»¬…ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ∆¿«¬»ְְֵֵֵֶַָ

אׁשמעה ארדה, נחת,∑Èh‡Ï.ּכמֹו: לׁשֹון ׁשּלי, ח)לאט לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב לאּטי,(שמואל לּנער", לי "לאט ְְְְֵֶָָ¿ƒƒְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַ
ׁשּלי' נחת 'אתנהל מׁשּמׁשת, ואינּה היסֹוד מן ‰Î‡Ïn‰.הּלּמ"ד Ï‚Ï∑הּמּטלת הּמלאכה רגלי הליכת צר לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ¿∆∆«¿»»ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

להֹולי ‰ÌÈ„ÏÈ.עלי Ï‚Ïe∑ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, ÈÚ‰.לפי È„‡ŒÏ‡ ‡‡ŒL‡ „Ú∑לֹו הרחיב ְִַָ¿∆∆«¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִ
לא והּוא אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ּדעּתֹו 'אם אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ׁשּלא ,ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּדר

.ׁשּנאמר(ב"ר)הל הּמׁשיח, ּבימי ?יל כ"א)ואימתי א ּומדרׁשי(עובדיה עׂשו". הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו : ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
רּבים זֹו לפרׁשה יׁש .אּגדה ְִֵַַָָָָָ

      ©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
     ©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

‰ ‰nÏ Ó‡Â∑זֹו טֹובה לי לּה?ּתעׂשה צרי ‡„È.ׁשאיני ÈÈÚa ÁŒ‡ˆÓ‡∑ׁשּום עּתה לי ּתׁשּלם ולא «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַַָֹ
.ּגמּול אוראוראוראור ְ

‡Èיא Ï ˙‡È˙B‡ È˜ ˙È Ú Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡Î ÈÏ ˙È‡ È‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏÚ ÌÈÁ«ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

Ï˜Ï:יב ‰È‡Â ‰ÈÂ Ïh Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

ÈÎÈיג ‡˜È È‡ Ú„È ÈBa dÏ Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ e˜BÁ„e ÈÏÚ ‡˜ÈÓ ÈB˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡Ú Ï e˙eÓÈÂƒ»»»

‡„aיד ‡‡Â dÚ Ì„˜ ÈBa Ú aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡˜È Ï‚Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡„BÚ Ï‚Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:ÈÚÏ ÈBa ˙ÂÏ ÏBÚ‡ È „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

nÚ‡טו Ó nÚ Ú ˜BaL‡ ÂÚ Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
ÈÈÚa ÈÓÁ ÁL‡ „ ‡ÓÏ Ó‡Â ÈnÚƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:ÈBaƒƒ

      

Ì‡Âלזה יעקב ׁשל מהֹונֹו ימעיט ׁשּלא לחׁשׁשת ¿ƒְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּפי' כל. לי יׁש וכי אלהים חנני ּכי ְֱִִִִִֵֶַַַָֹֹאמר
ׁשהביא הּמנחה ּכי לֹומר ׁשּיכּון אּולי כל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹומרֹו
לֹו ׁשּנתן ואחר ּבנכסיו ּפרצה מפרצת אינּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלֹו
היּו ּכאׁשר נכסיו נּכרים ּבמנחה לֹו ּׁשּנתן ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָמה

והבן: מחסֹור ּבלא ּבׁשלמּות ּכּלם ְְְְִִֵֵֶַָָֹֹֻמּקדם

„BÚהּקדּׁשה ּבחינת ׁשהּוא ּכל ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֶַַָֹֹֻירמז
מּׂשגת ּכׁשּתהיה זֹו ּובחינה ּכל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָֹֻׁשּנקראת
נׁשלם והחסר רׁשם עֹוׂשה החּסרֹון אין ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאדם
נׁשלם ׁשהחסר ּכחֹול יׂשראל ּוכברּכת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמעצמֹו,
י"ז) (מ"א סֹוד והּוא ּכל. ּברּכת והיא ְְְְִִֵַַֹמעצמֹו
ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין כלתה. לא הּקמח ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכד

זכּו זֹו ּוברכה ׁשלם, יעקב וּיבא (י"ח) ְֲֵַַַָָָָָָֹֹּבּפסּוק
יעקב מּכל יצחק ּבּכל אברהם האבֹות ּכל ְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֹּבּה
טּוב נֹותן ּומעּתה סֹודּה. וזה מ"ז.) (ב"ב ְֵֵֶַָָֹּכל
חנני ּכי וגֹו' ּברכתי את נא קח ּבאֹומרֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָטעם
מעצמֹו: נׁשלם והּנחסר כל לי יׁש וכי ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹֹאלהים

B‚Â'.טו) ‡ˆÓ‡ ‰Ê ‰nÏהּוא לּמה ּפי' »»∆∆¿»¿ֵָָ

              

     ©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
B„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBa LÂ∑(ב"ר).אחד אחד מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע לבּדֹו, עׂשו «»»««≈»¿«¿ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר ּדוד, ּבימי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש להם ּפרע ל)והיכן א על(שמואל רכבּו אׁשר נער איׁש מאֹות ארּבע אם "ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
."הּגמּלים ְִַַ

        §©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ
   ©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

Èa BÏ ÔÂ∑(יז וחרף(מגילה קיץ, חדׁש: י"ח ׁשם קיץׁשהה – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות חחחח.וקיץ, אוראוראוראור «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

        ©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−
     ¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

ÌÏL∑,מּצלעתֹו ׁשּנתרּפא ּבגּופֹו, לג)ׁשלם ּבממֹונֹו,(שבת ׁשלם »≈ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
לבן ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ׁשּלא ּבתֹורתֹו, ׁשלם ּדֹורֹון, אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ÌÎL.ׁשּלא ÈÚ∑וכמֹוהּו לעיר, ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹƒ¿∆ְְְִָ

א) לחם"(רות ּבית ּבֹואנה ‡Ì."עד ÔÓ B‡a∑,'ׁשלם ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני 'יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם ֲֵֶַָָ¿…ƒ««¬»ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּבּדר לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם וּיבא ּכאן: חחחח.אף אוראוראוראור ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

      ©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½¦©¬
    §¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר טֹובים,(מעה, 'חּורפן', חריפיםותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר" "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, .)ּבכל ְְֵֵַָָ

        

קקקק אאאא .... ....  חלקתחלקתחלקתחלקת אתאתאתאת קוקוקוקיט)ו לי(לג,  ל ,() יט   ט  לל, י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
י י , ל  ל י י י  ל  ל  ,ל י ( י י ל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ(י
י        י  ,  ל ל  ל   ,י יל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ט  לי   ל   ליתתחתחתחחיטי  , ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

     ©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
Ï‡NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏ‡˜Â∑,"יׂשראל "אלהי קרּוי ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות הּנס ׁשם על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה ׁשם על ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשּׁשמי לי לאלהים הּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּוא אל, ׁשהּוא מי ּכלֹומר: הּׁשם, ּבמׁשהּבקריאת מצינּו וכן יׂשראל. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

יז) הּקדֹוׁש(שמות ׁשל ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם על אּלא ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"וּיקרא
'אל' ליעקב קראֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' הּוא: יח)ּברּו "ּוכפּטיׁש(מגילה ּתֹורה ודברי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבאתי מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני טעמים, לכּמה מתחּלקים סלע", .יפצץ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
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ּבֹוחר הּוא יֹותר זה, ּבפרט עּמֹו אהבתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָמפליג
לֹו מעׂשֹות לעתיד חן מציאּות עּמֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָׁשּיתמיד
לׁשֹון אדני ּבעיני חן אמצא אֹומרֹו והּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָֹזה

ִָעתיד:
‰.יז) Úׁשמּה קריאת וטעם סּכתהּפי' »«À…»ְְְִֵַַַָָֹֻ

וגֹו' ּכן על סּכֹות עׂשה ׁשּלמקנהּו ְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבׁשביל
יעקב ּבא ׁשּקדם ּתבין ׁשאז לסּכֹות אמר ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻולא
ּתאמר ואם הּוא, כן ולא סּכֹות נקראת ְְְְִִֵֵַָָֹֹֻהיתה
יקרא סּכה יעקב ׁשם ׁשעׂשה ּבׁשביל ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻוכי

ּבחמלתֹו חדׁש ּדבר עׂשה ּכי אּולי ּכן, ְְִֵֶַַָָָָָָָָלּמקֹום
ׁשּיכין קדם אדם כן עׂשה ּׁשּלא מה הּמקנה ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעל
עליו: הּמקֹום קרא חדׁש ּולׁשּנּוי לּבהמֹות ְְִֵַַָָָָָָָָֻסּכה

ÌÏL.יח) ˜ÚÈ ‡Âמה לדעת צרי «»…«¬…»≈ִַַַָָ
ּבאֹומרֹו (ׁשּבתּכּונתֹו ז"ל ורּבֹותינּו ׁשלם ְְְֵֵַַַָָָָ

ּכּונת לדעת צרי עֹוד ּדרׁשֹות. אמרּו ְְִַַַַָָָָָלג:)
המכּון ידּוע אין ארם מּפּדן ּבאֹומרֹו ְְְֲִֵַַַַַָָָָֻהּכתּוב
יעּין וכּו' האֹומר ּכאדם ּפי' ז"ל ורּׁש"י ְְְְִֵֵֶַַָָָָֻּבזה,
הּקֹודמים: מּסּפּורים הּוא ידּוע זה ודבר ְְְִִִִֶַַָָָָָּדבריו.

ÔÎ‡ּׁשחּסר מה ּכי הּכתּוב יֹודיע ּכי נראה »≈ְִִִִִֵֶֶַַַָ
נתן אׁשר ּבּמנחה אבינּו יעקב ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹמּנכסיו
מּנכסיו ׁשחּסר חסרֹונֹו ה' הׁשלים ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָלעׂשו
יעקב וּיבא אֹומרֹו והּוא ארם, מּפּדן ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹׁשהביא

ּפי' וגֹו' מּפּדן ּבבאֹו וגֹו' ּבנכסיםׁשלם ׁשלם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ
מהם ׁשּנּכה והגם ארם, מּפּדן ּבֹואֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָּכׁשעּור
לֹו, ׁשּלם ה' כן ּפי על אף ּגדֹולה ְְְִִִֵֵַַָָּבמנחה
ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ה' לֹו ׁשּנתן ּכל ּברּכת ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹוהיא

ְְַָלמעלה:



לז               

     ©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
B„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBa LÂ∑(ב"ר).אחד אחד מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע לבּדֹו, עׂשו «»»««≈»¿«¿ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר ּדוד, ּבימי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש להם ּפרע ל)והיכן א על(שמואל רכבּו אׁשר נער איׁש מאֹות ארּבע אם "ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
."הּגמּלים ְִַַ

        §©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ
   ©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

Èa BÏ ÔÂ∑(יז וחרף(מגילה קיץ, חדׁש: י"ח ׁשם קיץׁשהה – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות חחחח.וקיץ, אוראוראוראור «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

        ©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−
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ÌÏL∑,מּצלעתֹו ׁשּנתרּפא ּבגּופֹו, לג)ׁשלם ּבממֹונֹו,(שבת ׁשלם »≈ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
לבן ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ׁשּלא ּבתֹורתֹו, ׁשלם ּדֹורֹון, אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ÌÎL.ׁשּלא ÈÚ∑וכמֹוהּו לעיר, ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹƒ¿∆ְְְִָ

א) לחם"(רות ּבית ּבֹואנה ‡Ì."עד ÔÓ B‡a∑,'ׁשלם ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני 'יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם ֲֵֶַָָ¿…ƒ««¬»ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּבּדר לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם וּיבא ּכאן: חחחח.אף אוראוראוראור ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

      ©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½¦©¬
    §¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר טֹובים,(מעה, 'חּורפן', חריפיםותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר" "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, .)ּבכל ְְֵֵַָָ

        

קקקק אאאא .... ....  חלקתחלקתחלקתחלקת אתאתאתאת קוקוקוקיט)ו לי(לג,  ל ,() יט   ט  לל, י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
י י , ל  ל י י י  ל  ל  ,ל י ( י י ל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ(י
י        י  ,  ל ל  ל   ,י יל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ט  לי   ל   ליתתחתחתחחיטי  , ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

     ©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
Ï‡NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏ‡˜Â∑,"יׂשראל "אלהי קרּוי ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות הּנס ׁשם על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה ׁשם על ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשּׁשמי לי לאלהים הּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּוא אל, ׁשהּוא מי ּכלֹומר: הּׁשם, ּבמׁשהּבקריאת מצינּו וכן יׂשראל. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

יז) הּקדֹוׁש(שמות ׁשל ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם על אּלא ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"וּיקרא
'אל' ליעקב קראֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' הּוא: יח)ּברּו "ּוכפּטיׁש(מגילה ּתֹורה ודברי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבאתי מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני טעמים, לכּמה מתחּלקים סלע", .יפצץ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
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ּבֹוחר הּוא יֹותר זה, ּבפרט עּמֹו אהבתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָמפליג
לֹו מעׂשֹות לעתיד חן מציאּות עּמֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָׁשּיתמיד
לׁשֹון אדני ּבעיני חן אמצא אֹומרֹו והּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָֹזה

ִָעתיד:
‰.יז) Úׁשמּה קריאת וטעם סּכתהּפי' »«À…»ְְְִֵַַַָָֹֻ

וגֹו' ּכן על סּכֹות עׂשה ׁשּלמקנהּו ְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבׁשביל
יעקב ּבא ׁשּקדם ּתבין ׁשאז לסּכֹות אמר ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻולא
ּתאמר ואם הּוא, כן ולא סּכֹות נקראת ְְְְִִֵֵַָָֹֹֻהיתה
יקרא סּכה יעקב ׁשם ׁשעׂשה ּבׁשביל ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻוכי

ּבחמלתֹו חדׁש ּדבר עׂשה ּכי אּולי ּכן, ְְִֵֶַַָָָָָָָָלּמקֹום
ׁשּיכין קדם אדם כן עׂשה ּׁשּלא מה הּמקנה ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעל
עליו: הּמקֹום קרא חדׁש ּולׁשּנּוי לּבהמֹות ְְִֵַַָָָָָָָָֻסּכה

ÌÏL.יח) ˜ÚÈ ‡Âמה לדעת צרי «»…«¬…»≈ִַַַָָ
ּבאֹומרֹו (ׁשּבתּכּונתֹו ז"ל ורּבֹותינּו ׁשלם ְְְֵֵַַַָָָָ

ּכּונת לדעת צרי עֹוד ּדרׁשֹות. אמרּו ְְִַַַַָָָָָלג:)
המכּון ידּוע אין ארם מּפּדן ּבאֹומרֹו ְְְֲִֵַַַַַָָָָֻהּכתּוב
יעּין וכּו' האֹומר ּכאדם ּפי' ז"ל ורּׁש"י ְְְְִֵֵֶַַָָָָֻּבזה,
הּקֹודמים: מּסּפּורים הּוא ידּוע זה ודבר ְְְִִִִֶַַָָָָָּדבריו.

ÔÎ‡ּׁשחּסר מה ּכי הּכתּוב יֹודיע ּכי נראה »≈ְִִִִִֵֶֶַַַָ
נתן אׁשר ּבּמנחה אבינּו יעקב ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹמּנכסיו
מּנכסיו ׁשחּסר חסרֹונֹו ה' הׁשלים ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָלעׂשו
יעקב וּיבא אֹומרֹו והּוא ארם, מּפּדן ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹׁשהביא

ּפי' וגֹו' מּפּדן ּבבאֹו וגֹו' ּבנכסיםׁשלם ׁשלם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ
מהם ׁשּנּכה והגם ארם, מּפּדן ּבֹואֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָּכׁשעּור
לֹו, ׁשּלם ה' כן ּפי על אף ּגדֹולה ְְְִִִֵֵַַָָּבמנחה
ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ה' לֹו ׁשּנתן ּכל ּברּכת ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹוהיא

ְְַָלמעלה:



לח              

     

      ©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§¨−§©«£®Ÿ¦§−
 ¦§¬¨¨«¤

‰‡ÏŒ˙a∑,היתה יצאנית היא ׁשאף "ּבתֿלאה", נקראת: יציאתה ׁשם על אּלא יעקב, ּבת ׁשּנאמר:(ב"ר)ולא «≈»ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ל) לקראתֹו".(לעיל לאה ּכבּתּה("וּתצא ּכאּמּה, הּמׁשל: מׁשלּו .)ועליה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

        

ראלראלראלראל לאהלאהלאהלאה ואואואוא אראראראר  יי    י י  י    ייצי ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

   י        י   י י יצי   י  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
י לאלאלאלאי י י י         צ  י י  ֲֲֵֶַֹֹֹ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

   י י י       י י     הההה אוראוראוראור ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

        ©©̧§Ÿ¹̈§¤¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤©¦©¬
   Ÿ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨

d˙‡ Â∑ּכדרּכּה.‰pÚÈÂ∑ּכדרּכּה ע"ז)ׁשּלא הההה.(יומא אוראוראוראור «ƒ¿«…»ְְַָ«¿«∆»ְְֶַָֹ

     ©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£½̈
  ©§©¥−©¥¬©©«£¨«

‰Úp‰ ÏŒÏÚ∑אּׂשיא אני ּבזּבז, ממֹון ּכּמה קטּנה, ׂשדה ּבחלקת אבי 'ראי הּלב: על הּמתיּׁשבין ּדברים «≈««¬»ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ׂשדֹותיה' וכל העיר .ותּקנה ְְְִִֶֶָָָָ

      ©Ÿ́¤§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬
 ©−Ÿ§¦¨«

       §©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬
    הההה אוראוראוראור ¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«

     ©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«

      §¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½
        ©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ

   ¤©©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«

ÚÈÏא ˙„ÈÏÈ È ‰‡Ï ˙a ‰È ˙e¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú‡ ˙a ÈÓÏ¿∆≈ƒ¿««¿»

a‡ב ‰‡ÂÈ BÓ a Ì d˙È ‡Â«¬»»«¿∆«¬ƒ»»«»
:dÈÚÂ d˙È Èe d˙È „e ‡Ú‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«¿«¿«

ÌÈeג ÚÈ ˙a ‰È„a d ˙‡ÈÚ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿ƒ»««¬…¿≈
:‡zÓÏeÚ„ ‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»«ƒ«ƒ»¿∆¿»

ÈÏד  ÓÈÓÏ È‰e‡ BÓÏ Ì Ó‡Â«¬«¿∆«¬¬ƒ¿≈»«ƒ
:ez‡Ï ‡„‰ ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»»»¿ƒ¿

dzה ‰È ˙È È‡ È‡ ÚÓ ÚÈÂ¿«¬…¿«¬≈»≈»ƒ»¿«≈
ÚÈ È˙Â ‡Ïa È‰B˙È ÌÚ BÂ‰ È‰Be¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú«≈≈

ÚÈו ˙ÂÏ Ì„ È‰e‡ BÓ e¿«¬¬ƒƒ¿∆¿««¬…
:dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

eÚÓז „ ‡Ï ÔÓ elÚ ÚÈ Èe¿≈«¬…«ƒ«¿»«¿»
È‡ ‡„Ï ÔB‰Ï È˙e ‡ eÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒÀ¿«»¿≈¿«¬»¬≈
ÚÈ ˙a ÌÚ ÓÏ Ï‡Èa „Ú ‡Ï¿»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ««¬…

:‡„Ú˙‡Ï  ‡Ï ÔÂ¿≈»»«¿ƒ¿¬»»

      

BÂ.א) ‰È„ ‡zÂאֹומרֹו לאהטעם ּבת «≈≈ƒ»¿ְֵַַַָ
אׁשר הּסּבֹות להֹודיע הּכתּוב נתּכּון ְְְֲִִִֵֶַַַַָוגֹו',
ׁשעּור הּוא וזה ג', ּבמסּפר והם היציאה ְְְְְְִִִִֵֶַָָסּבבּו
היֹותּה לצד היציאה וטעם דינה וּתצא ְְְֱִִֵֵַַַַַַָָָָהּכתּוב
היתה לא רחל ּבת היתה ׁשאּלּו לאה ְְִֵֵֶַַָָָָָָֹּבת
(ב"ר יצאנית ּבת היֹותּה לצד אּלא ְְְֱִֶַַַָָָָיֹוצאה
ב'. סּבה וטבעּה, ּבמזּגּה ילדה יֹולדּתּה ְְְְְְִִִַָָָָָָפ"פ)
הּבנים, ּבין אחת ּבת ליעקב יחידה ּבת ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹלהיֹותּה
הויתּה ׁשם לּה יצא יעקב ּבת להיֹותּה ְֲֲִֵַַָָָָָָָֹעֹוד
ּׁשעׂשה מה ׁשכם עׂשה זה ׁשּבאמצעּות ְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבעֹולם,

על הארץ ּבבנֹות לראֹות הּג' אבאר. ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָּכאׁשר
ׁשכם ּכי פל"ח) (פדר"א ז"ל אֹומרם ְְִֶֶֶָּדר
והיּו יעקב לאהל סביב הארץ ּבנֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹהביא
לקֹולם ּדינה לצאת וכּו' נבל ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמׂשחקים
יֹודע אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ליציאתּה, ג' סּבה ְִִִִֵַַָָָָָָָוזֹו
ּבת היֹותּה לצד ּבדינה ׁשכם ידע לא ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאּלּולי
ּבניו ּבלדת ׁשם לֹו והיה ּבעֹולם הרׁשּום ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹיעקב

מעׂשהּו: עֹוׂשה היה ֲֵֶַָָֹלא
‰‡.ב) ‡Èהּנערה צעקה ּובזה ּפרּוׁש ¿ƒ»»∆ֲֲֵֶַַָָָָ

לּה: מֹוׁשיע ְִֵַָואין

Â.'וגֹו ז"לאתּה אֹומרם ּדר על יתּבאר «ƒ¿«ְְְִֵֶֶַָָָֹ
ׁשהנאתם יעל ּבמעׂשה י':) ְֲֲֵֵֶַָָָָָ(הֹוריֹות
והּוא הּצּדיקים, אצל הּוא צער רׁשעים ְְִִִֵֶֶַַַַָׁשל
ּכדר אֹותּה ׁשּׁשכב הגם אתּה וּיׁשּכב ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹאֹומרֹו
על אף האּׁשה ׁשּתהנה הּטבע ּומן ואּׁשה ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאיׁש
אדרּבה אּלא נהנית ׁשּלא מּלבד לא כן ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּפי

אֹומרֹו והּוא לּה, היה הּדבריםעּנּוי והיּו ויעּנה, ְְְְְִִֶַַַָָָָָָ
על לדּבר והצר ּבֹו חפצה ׁשאין ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻנּכרים

וגֹו': לב על וידּבר ּדכתיב ְְְִִִֵֵַַַָלּבה
ּבֹואם:Ì‡a„Ú.ה) ׁשּׁשלחלהםוהיהממּתין ּפי' «…»ְְִֵֶֶַַָָָָָ

              
‰NÚÈ ‡Ï ÔÎÂ∑ׁשהא הּבתּולֹות, את ידילעּנֹות על העריֹות מן עצמן ּגדרּו .(ב"ר)הּמּבּולּמֹות אוראוראוראור ¿≈…≈»∆ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

       ©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
     §¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

‰˜LÁ∑:חפצה אוראוראוראור »¿»ְָָ

     §¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−¦§¬
̈¤«

      §¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨
 §¥¨«£−¨«

     ©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−§¥«¥¤®
   ©«£¤Ÿ§²¥©−¤¥«

       ©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−
   ¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«

‰∑רבה)ּכתּבה .(בראשית …«ְָֻ

     ©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²§¦§−̈
     ©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

‰∑ּבחכמה.‡ L‡∑אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי רמּיה, היתה ׁשּלא אֹומר .(ב"ר)הּכתּוב אוראוראוראור ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

       ©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ
      ¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬¦−¨«

Èח ÎL ÈÏ ÔB‰Ú BÁ ÏÈ«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
Ï ˙È ÔÚÎ ‰ ÔBÎ L ˙‡ÈÚ˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:‡Ï¿ƒ¿

ÈÂ˙ט ‡Ï Ô ÔBÎÈ˙ ‡ ÔÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ô ‡˙¿»»»ƒ¿¿

Èי ÔBÎÈ˜ È‰ ‡Ú‡Â Ô˙ ‡ÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
: ÈÁ‡Â ‡˙BÁ  ÈÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁLיא ‡‰Á‡Ï ‡‰‡Ï ÎL ‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ô‡ ÈÏ ÔÈ˙ ÈÂ ÔBÎÈÈÚ ÔÈÁ«¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ô‡Âיב Ô ÔÈ‰B ‡ÁÏ ÈÏÚ B‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡ÏÚ ˙È ÈÏ ‰Â ÈÏ ÔÈ˙ È ‡¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:‡Ï¿ƒ¿

BÁיג ˙ÈÂ ÎL ˙È ˜ÚÈ È È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰È ˙È ‡ È ÏÈ ‡˙ÎÁ È‰‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

˙‡יד ÚÏ Ï ‡Ï ÔB‰Ï ‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙ÏÚ ÈÏÈ Ï ‡˙Á‡ ˙È ÔÏ ÔÈ‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡Á È‡¬≈ƒ»ƒ»»

      

BÂ.ז) ‰Ï È BÂ Ú˙Âּפרּוׁש «ƒ¿«¿¿ƒ¿»»¿ֵ
ּכעּור ּדברי ׁשני זה ּבמעׂשה יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַּכי
לֹו אֹותּה לֹוקח היה אם אפּלּו הּוא ֲִִֵַָָָָהא'
הּוא כן ּפי על אף ארץ ּכדר ְְִִֵֶֶֶֶַַָלאּׁשה
והּוא טמא, לאיׁש ּבּתם לתת להם ְְְִִֵֵֶֶָָָָָחרּפה

ּכ אחר ּביׂשראלאֹומרֹו עׂשה נבלה ּכי ְְְְִִֵַַָָָָָָ
אמר זה ּפרט ּוכנגד יעקב, ּבת את ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָֹלׁשּכב
עׂשֹות לצד הּוא והּב' האנׁשים, ְְְְֲֲִִַַַַָָוּיתעּצבּו
הּדֹומים העּמים ּבין ׁשאפּלּו זה ּבדר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּדבר
והּוא מגּנה, ּדבר הּוא הּפחיתּות ְְְְִֶֶֶַָָֻּבגדר
האּמֹות ּבין אפי' ּפי' יעׂשה לא וכן ְְֲִֵֵֵֵֶָָֹֻאֹומרֹו
עצמן ׁשּגדרּו פ') פ' (ב"ר ז"ל ְְְְֶַָָָּכאֹומרם
וּיחר אמר זה ּוכנגד העריֹות. מן ְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻהאּמֹות
ּבלּתי ּביניהם ׁשאפּלּו ּדבר עׂשה אי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָלהם

הּוא: ָהגּון
BÂ.ח) BÁ ÈÂאּוליאֹומרֹו לאמר, «¿«≈¬¿ְֵַֹ

מׁשּפט לעׂשֹות מּוכן ׁשהּוא לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַַַָׁשּנתּכּון
ּבׁשת צער קנס לתת הּבתּולה מאּנס ּדין ְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹּכתּוב
ירצּו אם לאּׁשה לקחּתּה מּוכן הּוא ּגם ְְְְְִִִַַָָָָּופגם,

וגֹו': ּתנּו אֹומרֹו והּוא ואחיה, ְְְְְִֶַָָָאביה
B‡ּכדתנן מהּקנס עצמֹו לפטר ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹיאמר

ּבּתֹו ּפּתיתי אנסּתי האֹומר מ"א.) ְְִִִִִֵַָָֻ(ּכתּבֹות
ע"כ, עצמֹו ּפי על הּקנס מׁשּלם אינֹו ּפלֹוני ְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשל
ׁשכם ּכי ּפי' וגֹו' ּבני ׁשכם לאמר אמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹלזה
ּובזה ּדינה עם ׁשּׁשכב ואֹומר מעצמֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹודה
ּבמפּתה ּבין קנס ׁשהּוא הּקצּוב מחּיּוב ְְִִֵֵֶֶַַָָָּפטּור
על מעיד הּוא חמֹור ּכי לפרׁש ואין ּבאֹונס. ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָּבין
אביו ּבעדּות הּבן יתחּיב נח ּבני ּבדין ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשכם.

פ"ט): מלכים הלכֹות ְְְִִַַָ(רמּב"ם
BÂ.יג) ˜ÚÈ È ÚÂמה לדעת צרי ««¬¿≈«¬…¿ִַַַָָ

אנקלּוס ׁשּתרּגם ׁשעׂשּו החכמה ְְְְִִֵֶֶַָָָֻהיא
מה עֹוד ּדעת. ּגנבת אּלא זה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָּבחּוכמתא

ּבאֹומרֹו ּכּונתֹו וגֹו':היא אׁשר וידּברּו ְְְְֲִֵֶַַַָָ
ÔÎ‡לבל נתחּכמּו ּכי ּבמרמה ּבאֹומרֹו יכּון »≈ְְְְְְְְִִִֵַַַָ

ּכי העּקר הּוא זה ּכי ּבערמתם ְְְִִִִֶַָָָָָירּגיׁשּו
חמֹור לּה יחּוׁשּו אם ּבערמתם ּיֹועילּו ְְֲִִַָָָָָמה
יעׂשּו לא אֹו הּצריכה, ׁשמירה ויעׂשּו ְְְְֲֲִִֶַַַָָֹּוׁשכם
נתחּכמּו ּכן על אׁשר הּמחּוׁש. לחׁשׁש ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָּדבר

על הקּפידּו ּכי ּגּלּו ּדבר ּכל וקדם ְְְִִִִִֶַָָָָָֹּבתׁשּובתם
ּכיון הערמה נּכרת ּתהיה זה ׁשּזּולת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּדבר
אם ּכן יעׂשה לא ּכי יּדּוע היה ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּמעׂשה
מרמה קצת, הקּפדה מהראֹות יעלימּו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָהעלם
אׁשר קׁשֹות ּדּברּו ּדבריהם ּפתח לזה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָיּגיד,
קׁשה ּדּבּור וידּברּו אֹומרֹו והּוא וגֹו', ְְְְִִֵֵֶַַָטּמא
החׁשד הסירּו ּובזה הּדבר על ִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהֹוכיחּום
ׁשהרי ּבּלב ואחד ּבּפה אחד מדּברים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינם
אמירה להם אמרּו כן ואחרי הקּפדתם. ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהראּו
הם ּפי' נּוכל לא וּיאמרּו אֹומרֹו והּוא ְְְֵֵַַַָֹֹרּכה,
יכֹולין ׁשאינם אּלא לֹו לתּתּה ּורצֹונם ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָחפצים
אׁשר אמרּו ולא ערלה לֹו אׁשר לצד ְְְְְֲֲִֶֶַָָָָֹלתּתּה
הּוא ּבהּמֹולֹו יסּפיק זֹו לטענה ּכי ערל ְְְֲִִִֵַַָָהּוא
ערלה לֹו אׁשר אמרּו לזה ערלתֹו, ּבׂשר ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָאת
יּמֹול אם ּבכ מה ּכי ערלה הּתר לֹו אׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּפי'
ערלים יהיּו מּדינה לֹו יּולדּו אׁשר ּובנים ְְֲֲִִִִִִֵֶָָָהּוא
טעם נתנּו ועֹוד מילה. ּדין להם ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון
עּמהם ׁשּיתחּתנּו ּכדי הּוא ׁשהעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבדבריהם
אחד לעם והיּו מאּלּו אּלּו נׁשים נֹוׂשאים ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָויהיּו
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BÂ.ז) ‰Ï È BÂ Ú˙Âּפרּוׁש «ƒ¿«¿¿ƒ¿»»¿ֵ
ּכעּור ּדברי ׁשני זה ּבמעׂשה יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַּכי
לֹו אֹותּה לֹוקח היה אם אפּלּו הּוא ֲִִֵַָָָָהא'
הּוא כן ּפי על אף ארץ ּכדר ְְִִֵֶֶֶֶַַָלאּׁשה
והּוא טמא, לאיׁש ּבּתם לתת להם ְְְִִֵֵֶֶָָָָָחרּפה

ּכ אחר ּביׂשראלאֹומרֹו עׂשה נבלה ּכי ְְְְִִֵַַָָָָָָ
אמר זה ּפרט ּוכנגד יעקב, ּבת את ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָֹלׁשּכב
עׂשֹות לצד הּוא והּב' האנׁשים, ְְְְֲֲִִַַַַָָוּיתעּצבּו
הּדֹומים העּמים ּבין ׁשאפּלּו זה ּבדר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּדבר
והּוא מגּנה, ּדבר הּוא הּפחיתּות ְְְְִֶֶֶַָָֻּבגדר
האּמֹות ּבין אפי' ּפי' יעׂשה לא וכן ְְֲִֵֵֵֵֶָָֹֻאֹומרֹו
עצמן ׁשּגדרּו פ') פ' (ב"ר ז"ל ְְְְֶַָָָּכאֹומרם
וּיחר אמר זה ּוכנגד העריֹות. מן ְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻהאּמֹות
ּבלּתי ּביניהם ׁשאפּלּו ּדבר עׂשה אי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָלהם

הּוא: ָהגּון
BÂ.ח) BÁ ÈÂאּוליאֹומרֹו לאמר, «¿«≈¬¿ְֵַֹ

מׁשּפט לעׂשֹות מּוכן ׁשהּוא לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַַַָׁשּנתּכּון
ּבׁשת צער קנס לתת הּבתּולה מאּנס ּדין ְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹּכתּוב
ירצּו אם לאּׁשה לקחּתּה מּוכן הּוא ּגם ְְְְְִִִַַָָָָּופגם,

וגֹו': ּתנּו אֹומרֹו והּוא ואחיה, ְְְְְִֶַָָָאביה
B‡ּכדתנן מהּקנס עצמֹו לפטר ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹיאמר

ּבּתֹו ּפּתיתי אנסּתי האֹומר מ"א.) ְְִִִִִֵַָָֻ(ּכתּבֹות
ע"כ, עצמֹו ּפי על הּקנס מׁשּלם אינֹו ּפלֹוני ְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשל
ׁשכם ּכי ּפי' וגֹו' ּבני ׁשכם לאמר אמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹלזה
ּובזה ּדינה עם ׁשּׁשכב ואֹומר מעצמֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹודה
ּבמפּתה ּבין קנס ׁשהּוא הּקצּוב מחּיּוב ְְִִֵֵֶֶַַָָָּפטּור
על מעיד הּוא חמֹור ּכי לפרׁש ואין ּבאֹונס. ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָּבין
אביו ּבעדּות הּבן יתחּיב נח ּבני ּבדין ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשכם.

פ"ט): מלכים הלכֹות ְְְִִַַָ(רמּב"ם
BÂ.יג) ˜ÚÈ È ÚÂמה לדעת צרי ««¬¿≈«¬…¿ִַַַָָ

אנקלּוס ׁשּתרּגם ׁשעׂשּו החכמה ְְְְִִֵֶֶַָָָֻהיא
מה עֹוד ּדעת. ּגנבת אּלא זה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָּבחּוכמתא

ּבאֹומרֹו ּכּונתֹו וגֹו':היא אׁשר וידּברּו ְְְְֲִֵֶַַַָָ
ÔÎ‡לבל נתחּכמּו ּכי ּבמרמה ּבאֹומרֹו יכּון »≈ְְְְְְְְִִִֵַַַָ

ּכי העּקר הּוא זה ּכי ּבערמתם ְְְִִִִֶַָָָָָירּגיׁשּו
חמֹור לּה יחּוׁשּו אם ּבערמתם ּיֹועילּו ְְֲִִַָָָָָמה
יעׂשּו לא אֹו הּצריכה, ׁשמירה ויעׂשּו ְְְְֲֲִִֶַַַָָֹּוׁשכם
נתחּכמּו ּכן על אׁשר הּמחּוׁש. לחׁשׁש ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָּדבר

על הקּפידּו ּכי ּגּלּו ּדבר ּכל וקדם ְְְִִִִִֶַָָָָָֹּבתׁשּובתם
ּכיון הערמה נּכרת ּתהיה זה ׁשּזּולת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּדבר
אם ּכן יעׂשה לא ּכי יּדּוע היה ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּמעׂשה
מרמה קצת, הקּפדה מהראֹות יעלימּו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָהעלם
אׁשר קׁשֹות ּדּברּו ּדבריהם ּפתח לזה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָיּגיד,
קׁשה ּדּבּור וידּברּו אֹומרֹו והּוא וגֹו', ְְְְִִֵֵֶַַָטּמא
החׁשד הסירּו ּובזה הּדבר על ִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהֹוכיחּום
ׁשהרי ּבּלב ואחד ּבּפה אחד מדּברים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינם
אמירה להם אמרּו כן ואחרי הקּפדתם. ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהראּו
הם ּפי' נּוכל לא וּיאמרּו אֹומרֹו והּוא ְְְֵֵַַַָֹֹרּכה,
יכֹולין ׁשאינם אּלא לֹו לתּתּה ּורצֹונם ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָחפצים
אׁשר אמרּו ולא ערלה לֹו אׁשר לצד ְְְְְֲֲִֶֶַָָָָֹלתּתּה
הּוא ּבהּמֹולֹו יסּפיק זֹו לטענה ּכי ערל ְְְֲִִִֵַַָָהּוא
ערלה לֹו אׁשר אמרּו לזה ערלתֹו, ּבׂשר ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָאת
יּמֹול אם ּבכ מה ּכי ערלה הּתר לֹו אׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּפי'
ערלים יהיּו מּדינה לֹו יּולדּו אׁשר ּובנים ְְֲֲִִִִִִֵֶָָָהּוא
טעם נתנּו ועֹוד מילה. ּדין להם ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון
עּמהם ׁשּיתחּתנּו ּכדי הּוא ׁשהעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבדבריהם
אחד לעם והיּו מאּלּו אּלּו נׁשים נֹוׂשאים ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָויהיּו



מ              
‡Â‰ ‰∑,"חרּפה" ערל'. 'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו לחרף הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּגּדּוף מקֹום, .ּבכל ְִָָ

       ©§−Ÿ¥´¨¤®¦ ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−
̈¨¨«

ÌÏ ˙B‡∑:לׁשֹון לכם, יב)נתרּצה ב הּכהנים"(מלכים לפעל,∑ÏBn‰Ï.)ּביהֹוידע("וּיאֹותּו לׁשֹון אינֹו נּמֹול, להיֹות ≈»∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒְְְִִִֵֹ
לׁשֹון .להּפעלאּלא ְְִֵֶָָ

     §¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®§¨©´§
   ¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«

e˙Â∑'ונתננּו' נּוני"ן: ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ׁשנּיה eÏ.נּו"ן Ì˙˙‡Â∑אּתה ¿»«ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ¿∆¿…≈∆ƒ«»ַָ
את ׁשכם ּבנֹות ליּקח יעקב ּבבני החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, יעקב ּבני ּובתׁשּובת ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹמֹוצא
נּקח ּבנֹותיכם "ואת ּדעּתנּו, לפי ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, לפי להם, יּתנּו ּובנֹותיהם להם, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיבחרּו

ּב ּוׁשכם חמֹור ּוכׁשּדּברּו נחּפץ. אׁשר ּככל לנׁשים,לנּו", לנּו נּקח ּבנֹותם "את הּדברים: הפכּו עירם יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
להּמֹול ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", נּתן ּבנֹותינּו .ואת אוראוראוראור ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

     §¦Ÿ¦§§²¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−
 אוראוראוראור §¨¨«§

      ©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«

      §«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©©«£®Ÿ
    §´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«

       ©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²¤©§¥¬
 ¦¨−¥«Ÿ

      ̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
      §¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ

    ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«

˙Â‡טו BÂ‰ Ì‡ BÏ ˙ ‡„ Ì¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»
‡e Ï BÏ ‚ÓÏ¿ƒ¿«¿»¿»

טז B˙ ˙Â BÏ ‡˙ ˙ Â¿ƒ≈»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«
„ ‡nÚÏ ‰Â BnÚ eÂ ‡Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»»

˙יז „e ‚ÓÏ ‡Ó eÏ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»¿«≈»
ÏÂ ‡¿«»»¿≈≈

Úeיח BÓ Ú B‰Ó˙ eLe¿»ƒ¿»≈¿≈≈¬¿≈≈
BÓ  ÌL¿∆«¬

‡יט ‡Ó‚˙ „ÚÓÏ ‡ÓÏeÚ B‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«ƒ¿»»¬≈
˙ ÏÓ  ‡e‰Â Ú ˙ Ú˙‡ƒ¿¿ƒ¿««¬…¿«ƒƒ…≈

‰e‡¬ƒ

B‰כ Ú˙Ï  ÌLe BÓ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿««¿¿
ÓÓÏ B‰ L‡ ÌÚ eÏÓe«ƒƒ¬»≈«¿¿¿≈»

e˙Âכא ‡nÚ e‡ ÓÏL ‡‰ ‡¿«»»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡‰ ‡Ú‡Â ‡˙B  e„ÚÂ ‡Ú‡¿«¿»¿«¿¿«¿¿»¿«¿»»
‡Ï  B‰˙ ˙ B‰Ó„ „ ˙e˙¿»¿ƒ√»≈»¿»≈ƒ«»»

B‰Ï  ‡˙ ˙Â LÏƒ¿ƒ¿»¿»»»ƒ≈¿

      

אמרּו לזה ּכּלם, יּמֹולּו אם אּלא יהיה לא ְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹֻוזה
זכר, ּכל להּמל וגֹו' לכם נאֹות ּבזאת ְְְִֵֶַָָָָֹֹא

ׁש טענת למעט א לֹומר עליוּדקּדקּו ּיקּבל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ
זה יסּפיק לא ּכי וזרעֹו הּוא חמֹור ְְְֲִִִֶַַָֹמילה
ּכל לכם להּמל ּדוקא אּלא ׁשּכתבנּו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמּטעם
ּכמּוס הּוא הלא הּדבר ּבעּקר וטעמם ְְֲֲִַַַָָָָָָֹזכר,
נתחּכמּו עֹוד מּציל. מּידם ואין ּכּלם להרג ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֻעּמם
ודּבּור ּדּבּור ּבכל ערמה ּדבר חׁשד מהם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָלבּטל
ּבעזרת ּבסמּו אבאר ּכאׁשר להם ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאמרּו

ֵַהּׁשם:
B‚Â'.טז) ˙‡ e˙Âחכמה נתחּכמּו ּכאן ¿»«∆¿ְְְִַָָָ

ׁשּלא הרּמאי מּדר ּכי והּוא ְְִִֶֶֶַַָָֹּגדֹולה
להקל יבּקׁש ואדרּבא הּתנאים ּבפרטי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָלדקּדק

הּדבר לעׂשֹות ׁשּיתרּצה ּכדי ׁשּכנגּדֹו על ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדבר
יעקב ּובני לעׂשֹות, זמם אׁשר את יעׂשה ְֲֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבזה
ערמה ספק ׁשּכנגּדם מּלב לעקר הּדבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהפכּו

הּדבר הּוא ּתנאי וגֹו'ואמרּו ּבנתינּו את ונתּנּו ְְְְְְֵֶַַַָָָָֹ
ּבידינּו ׁשהרׁשּות ּפי' וגֹו' נּקח ּבנתיכם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹואת
ּכי מבהק סימן יּגיד זה ודבר ולקחת, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻלתת
ּבעֹולם: ערמה לצד לא לבב ּביׁשר ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹמדּברים

B‚Â'.יז) eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Âּבזה ּגם נתחּכמּו ¿ƒ…ƒ¿¿¿ְְִֶַַָ
הם הּנה כן יעׂשּו לא ׁשאם יאמרּו ְֲִִֵֵֵֶֶַֹֹֹׁשּלא
להם, יהיּו נקם ּולנֹוקמי מלחמה אּתם ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָעֹורכים

ּכי אמרּו ּבּתםלזה יּקחּו וגֹו' יׁשמעּו לא אם ְְְְְִִִִִֶָָָֹ
נתחּכמּו ּגם נקם. נֹוקמי ּכאן ואין להם ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָוילכּו
יׁשבּו ׁשּלא ּבּדבר הקּפדה קצת להראֹות ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹּבזה

ׁשּום יזּכירּו לא אם זה וזּולת עּמהם, ְְִִִֶֶַַָָֹׁשם
ּבּדבר ערמה ּכי החֹוׁשב יחׁשב ּבּדבר ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֹהרּגׁש
וכן ּכאֹומרֹו האמת ּכפי מגּנה היה הענין ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָֻּכי
קצת ּגּלּו לזה האּמֹות, ּבין אפּלּו יעׂשה ְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻלא
ּכי נכֹון ּבעּיּון הּדברים להם ּומּובנים ְְְִִִִֶַַָָָָָָהקּפדה
אּמיץ קׁשר ׁשּיהיה ּפׁשיטא ׁשּיּמֹולּו ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָאחר
ׁשכם ׁשאמר ּתמצא ולזה ורעּות, ׁשלֹום ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּביניהם
הם ׁשלמים האּלה האנׁשים עירֹו לבני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָוחמֹור
ּבּדבר: ערמה ׁשאין מהם ׁשהרּגיׁש ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוגֹו'

„BÚנתּכּונּו ּבּתנּו את ולקחנּו ּבאֹומרֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָירצה
לעׂשֹות ּוׁשכםלמהר ׁשלחמֹור ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָלהחםלבבֹו
ימהר מּמּנּו הּבת מֹוליכין ׁשהם ּכׁשּיראּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּדבר
מרעים: מּזרע הּצּדקת נקמת וינקמּו ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלעׂשֹות

              
ÌÈÓÏL∑ׁשלם ּובלב ÌÈ„È˙Á.ּבׁשלֹום ‰‰ ‡‰Â∑ּתפסידּו אל ּכלֹומר: ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈«¬«»«ƒְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

קֹונים לּה ואין לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא .ּכלּום, אוראוראוראור ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

       ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−
        §©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«

ÏBn‰a∑נּמֹול .ּבהיֹות ¿ƒְִִ

       ¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬¨−¥®©¥´¨
  ̈¤½§¥«§−¦¨«

Ì‰Ï ‰˙B‡ ‡∑אּתנּו יׁשבּו כן ידי ועל זה, .לדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

      ©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®
    ©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

      ©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«
        Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ©¨¦−

  ¤®©©©«©§−¨¨¨«
ÚÈÈÈL∑ׁשאינם אנׁשים ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן נהגּו כן ּפי על ואף היּו, נטלּוּבניו ׁשּלא ּבניו, ¿≈¿≈«¬…ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

הימּנּו „È‰.(ב"ר)עצה ÈÁ‡∑עליה עצמן ׁשּמסרּו אחיהלפי ּבטּוחים∑ÁËa.נקראּו אּגדה: ּומדרׁש ּכֹואבים. ׁשהיּו ֵֵֶָ¬≈ƒ»ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ∆«ְְֲִִִֶַַָָָ
ׁשל ּכחֹו על .(ב"ר)זקןהיּו אוראוראוראור ֵֶַָָֹ

     §¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§
   ¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

ÓÏכב ‡È ‡Ï ÔÈ ‡„a Ìa¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
Ï ‡Ï ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡nÚƒ»»¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

ÔÈÈ Ô‡ È ‡Ó ‡Î¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

‰Ï‡כג ÔB‰ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰ÈÂ ÔB‰È˙È≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
‡ÓÚ ÔÈ˙ÈÂ ÔB‰Ï ˙ Ìa Ô‡ ‡ÏÈƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

Èכד Ï a ÌÎL ÔÓ BÓÁ ÔÓ ÏÈaÂ¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú È Ï ‡Î Ï   Ú¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

«¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה È „ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÚÈ Èa ÔÈ˙ È ÔB‰È‡≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡ ÏÚ ÚÂ aÁ  ‰È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

‡Î Ï ÏË ÔˆÁÏ Ô˙È¿»¿¿»¬»¿»»¿»

Ì˙Ïכו ÏË a ÌÎL ˙ÈÂ BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
 ÌÎL ˙ÈaÓ ‰È ˙È „ Á¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

      

ÌaÏaכא) ÔÈ‡Â È ‡ Ì‰ ÌÈÓÏL¿≈ƒ≈ƒ»≈¿≈¿ƒ»
‰ÓÚÏ LÁÏ ‰Ún‰ ÏÚ ‰‡ƒ¿»«««¬∆»¿»¿»

BÓB‡Âלֹומר נתחּכמּו וגֹו' לנּו נּקח ּבנתם את ¿¿ְְְְִִֶַַַָָֹ
אין ּכי עירם אנׁשי ׁשּיאמינּו ּכדי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָּכן
ּגדֹולים אֹותם מחׁשיבין הם ּכי טינא ְְְִִִִִִֵַָָָּבלּבם
ׁשּיּקחּו מתרּצים הם ּבנֹותיהן ּכי מהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַוטֹובים
לתּתם יצטרכּו ׁשכם מׁשּפחת ּובנֹות וגֹו' ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָלהם
אֹותם מחׁשיבין הם ּכי יּגיד זה ודבר להם, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהם
ּׁשּלא למה סּבה וזֹו מהם וטֹובים ְְְְִִִֵֶֶַָֹּגדֹולים

הּדבר: על ְִִַַָָהקּפידּו
BÂ.כה) BÓÁ ˙‡Â .Î Ï ‰Âקׁשה «««¿»»»¿∆¬¿ֶָ

לּמה ועֹוד חטא, ׁשּלא מי יהרגּו ְְִֶַַָָָָָָֹלּמה
ּתחּלה: עברה ּבבעל הקּדימּו ְְְֲִִִֵַַָָֹלא

ÔÎ‡להרג ּבדעּתם היה לא יעקב ּבני הּנה »≈ְְְֲֲִֵֵַַַָָָֹֹֹ
העיר ּבני ׁשּכל אּלא עברה ּבעל ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
מלּכם יהרגּו לבל ּכנגּדם ּבּפרץ לעמד ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹרצּו
אֹומרֹו והּוא רֹודף, מּדין הרגּום ּכן על ְְֲֲִִֵֵֶַָאׁשר
חמֹור את להרג הּׂשיגּו ּובזה זכר ּכל ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹוּיהרגּו
נקם לנקם יכֹולין היּו לא זה וזּולת ׁשכם ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹואת

מיתה: להם ְִֵֶַָָָֻמהמחּיב
„BÚׁשהם לצד העיר ּבני ּכל ׁשהרגּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָטעם

מחּיבים נח ּובני ּדינה לגזל ׁשכם ּבעזר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻהיּו
חּיּוב אין העריֹות על אבל הּגזל על ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָמיתה

איׁש: אׁשת היתה לא ּדינה ְִִִֵֶָָָֹּכי
‡ˆÓ˙Âהרי אחתם ּטּמאּו אׁשר הּכתּוב ׁשאמר ¿ƒ¿»ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּיד למדּת הא לכּלם הּמעׂשה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָֻּכּנה
ּגזלּו אׁשר אמר ׁשּלא וטעם ּבּגזלה. ׁשוה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכּלם
מיתה נתחּיבּו ׁשעליו העון עּקר ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹאחֹותם
ונפקא ּבהׁשבה, ׁשאינּה ּגזלה ׁשהיא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָלֹומר
עֹוׂשים היּו לא טּמאּו אׁשר טעם לא אם ְֲִִִִֶַַָָֹֹמינה
נח ׁשּבן והגם זכר, ּכל להרג ּגמּור ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹמׁשּפט
זה ּכל עם ּבהׁשבֹון מּמיתה נפטר אינֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּגזל
ּכּמה ּדהּוה ּומידי הֹורגים, יעקב ּבני היּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹלא
אחריּותם ואין הּמצוֹות דת עֹוברי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֻמהאּמֹות
ׁשאמר ּוכמֹו ּבהם, ּכח אין ּכי יעקב ּבני ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל
מתי ואני וגֹו' אתי עכרּתם ל') (ּפסּוק ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָֹֹיעקב
לזה ׁשּטּמאּו ׁשעׂשּו הּנבלה לצד אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָמסּפר

קנאה: ְְִָָלבׁשּו
„BÚזה טעם נתנּו טּמאּו אׁשר אֹומרֹו ְְְֲִֶֶַַַַָטעם

ּבזּו אׁשר טעם ואמר ממֹונם ְְֲִִֶַַַַָָָָללקיחת
ּדינה את טּמאּו אׁשר נכסיהם ונטלּו העיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָאת
המבּיׁש ׁשעּור לפי ּכי ּבׁשת ּדמי ּפי' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹאחֹותם

ּולואי מפלגֹות הּדרגֹות הם ּכי ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻוהּמתּבּיׁש
המיחד יעקב ּבת ּבׁשת לדמי חילם ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּיסּפיק
מאד. עד הּנבזה מחמֹור הּמעלֹות ּברּום ְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹּבעֹולם
ּבמעׂשה, ׁשהֹודה למעלה ּׁשּכתבּתי מה לפי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָוגם
ּבׁשת אבל מהּקנס לפטר אּלא יֹועיל לא ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹזה
ּופׁשּוט: מ"א.) (ּכתּבֹות חּיב ּדברים ְְְִַָָָָֻּוׁשאר

ÌaÓÂטעם נתן מלכים מהלכֹות ט' ּבפרק ¿«¿«ְְְִִֵֶֶַַַָָ
לצד ׁשכם אנׁשי ׁשּלאלהריגת ְְְֲִֵֶֶַַַַֹ

וקׁשה ע"כ. וכּו' ׁשכם ּגזל על ּדּינים ְְְִִֶֶֶֶַַָָהֹוׁשיבּו
עליהם האּלם לדּון ׁשחּיבין להרב אמר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
ּפטּורים יׂשראל ּבדיני ּגם והלא ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמל
אֹותֹו, מעידין ולא ּדנים לא ּבזה ְְִִִִֵֶַָָֹֹמּכּיֹוצא
היּו ׁשהם לֹומר ּובהכרח י"ז.) ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ(סנהדרין
ורמּב"ן ּׁשעׂשה. מה עׂשה ּובעצתם ְְְְֲֶַַַַָָָָָָָּבעֹוזריו
ּדינים מצות ּבפרּוׁש רמּב"ם ּדברי ּדחה ְְְְִִִִֵֵַַָָָז"ל
ּדּינים להֹוׁשיב הּכּונה אין ּכי נח ּבני ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּנצטּוּו
ׁשם יעּין לרעהּו איׁש ּבין מׁשּפטים לדּון ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻאּלא
ׁשהיּו לצד ׁשכם הריגת טעם ונתן ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָּדבריו,
כּו'. זרה עבֹודה עֹובדי ׁשהיּו על מיתה ְֲִִֵֶַַָָָָָָחּיבין
לא הּמאֹורֹות ּוב' ערב. צריכין ז"ל ְְְִִֵַָָָֹּודבריו

והֹונם: ממֹונם ללקיחת טעם ְְְִִַַַָָָָנתנּו
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ÌaÏaכא) ÔÈ‡Â È ‡ Ì‰ ÌÈÓÏL¿≈ƒ≈ƒ»≈¿≈¿ƒ»
‰ÓÚÏ LÁÏ ‰Ún‰ ÏÚ ‰‡ƒ¿»«««¬∆»¿»¿»

BÓB‡Âלֹומר נתחּכמּו וגֹו' לנּו נּקח ּבנתם את ¿¿ְְְְִִֶַַַָָֹ
אין ּכי עירם אנׁשי ׁשּיאמינּו ּכדי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָּכן
ּגדֹולים אֹותם מחׁשיבין הם ּכי טינא ְְְִִִִִִֵַָָָּבלּבם
ׁשּיּקחּו מתרּצים הם ּבנֹותיהן ּכי מהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַוטֹובים
לתּתם יצטרכּו ׁשכם מׁשּפחת ּובנֹות וגֹו' ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָלהם
אֹותם מחׁשיבין הם ּכי יּגיד זה ודבר להם, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהם
ּׁשּלא למה סּבה וזֹו מהם וטֹובים ְְְְִִִֵֶֶַָֹּגדֹולים

הּדבר: על ְִִַַָָהקּפידּו
BÂ.כה) BÓÁ ˙‡Â .Î Ï ‰Âקׁשה «««¿»»»¿∆¬¿ֶָ

לּמה ועֹוד חטא, ׁשּלא מי יהרגּו ְְִֶַַָָָָָָֹלּמה
ּתחּלה: עברה ּבבעל הקּדימּו ְְְֲִִִֵַַָָֹלא

ÔÎ‡להרג ּבדעּתם היה לא יעקב ּבני הּנה »≈ְְְֲֲִֵֵַַַָָָֹֹֹ
העיר ּבני ׁשּכל אּלא עברה ּבעל ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
מלּכם יהרגּו לבל ּכנגּדם ּבּפרץ לעמד ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹרצּו
אֹומרֹו והּוא רֹודף, מּדין הרגּום ּכן על ְְֲֲִִֵֵֶַָאׁשר
חמֹור את להרג הּׂשיגּו ּובזה זכר ּכל ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹוּיהרגּו
נקם לנקם יכֹולין היּו לא זה וזּולת ׁשכם ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹואת

מיתה: להם ְִֵֶַָָָֻמהמחּיב
„BÚׁשהם לצד העיר ּבני ּכל ׁשהרגּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָטעם

מחּיבים נח ּובני ּדינה לגזל ׁשכם ּבעזר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻהיּו
חּיּוב אין העריֹות על אבל הּגזל על ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָמיתה

איׁש: אׁשת היתה לא ּדינה ְִִִֵֶָָָֹּכי
‡ˆÓ˙Âהרי אחתם ּטּמאּו אׁשר הּכתּוב ׁשאמר ¿ƒ¿»ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּיד למדּת הא לכּלם הּמעׂשה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָֻּכּנה
ּגזלּו אׁשר אמר ׁשּלא וטעם ּבּגזלה. ׁשוה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכּלם
מיתה נתחּיבּו ׁשעליו העון עּקר ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹאחֹותם
ונפקא ּבהׁשבה, ׁשאינּה ּגזלה ׁשהיא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָלֹומר
עֹוׂשים היּו לא טּמאּו אׁשר טעם לא אם ְֲִִִִֶַַָָֹֹמינה
נח ׁשּבן והגם זכר, ּכל להרג ּגמּור ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹמׁשּפט
זה ּכל עם ּבהׁשבֹון מּמיתה נפטר אינֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּגזל
ּכּמה ּדהּוה ּומידי הֹורגים, יעקב ּבני היּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹלא
אחריּותם ואין הּמצוֹות דת עֹוברי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֻמהאּמֹות
ׁשאמר ּוכמֹו ּבהם, ּכח אין ּכי יעקב ּבני ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל
מתי ואני וגֹו' אתי עכרּתם ל') (ּפסּוק ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָֹֹיעקב
לזה ׁשּטּמאּו ׁשעׂשּו הּנבלה לצד אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָמסּפר

קנאה: ְְִָָלבׁשּו
„BÚזה טעם נתנּו טּמאּו אׁשר אֹומרֹו ְְְֲִֶֶַַַַָטעם

ּבזּו אׁשר טעם ואמר ממֹונם ְְֲִִֶַַַַָָָָללקיחת
ּדינה את טּמאּו אׁשר נכסיהם ונטלּו העיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָאת
המבּיׁש ׁשעּור לפי ּכי ּבׁשת ּדמי ּפי' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹאחֹותם

ּולואי מפלגֹות הּדרגֹות הם ּכי ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻוהּמתּבּיׁש
המיחד יעקב ּבת ּבׁשת לדמי חילם ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּיסּפיק
מאד. עד הּנבזה מחמֹור הּמעלֹות ּברּום ְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹּבעֹולם
ּבמעׂשה, ׁשהֹודה למעלה ּׁשּכתבּתי מה לפי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָוגם
ּבׁשת אבל מהּקנס לפטר אּלא יֹועיל לא ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹזה
ּופׁשּוט: מ"א.) (ּכתּבֹות חּיב ּדברים ְְְִַָָָָֻּוׁשאר

ÌaÓÂטעם נתן מלכים מהלכֹות ט' ּבפרק ¿«¿«ְְְִִֵֶֶַַַָָ
לצד ׁשכם אנׁשי ׁשּלאלהריגת ְְְֲִֵֶֶַַַַֹ

וקׁשה ע"כ. וכּו' ׁשכם ּגזל על ּדּינים ְְְִִֶֶֶֶַַָָהֹוׁשיבּו
עליהם האּלם לדּון ׁשחּיבין להרב אמר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
ּפטּורים יׂשראל ּבדיני ּגם והלא ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמל
אֹותֹו, מעידין ולא ּדנים לא ּבזה ְְִִִִֵֶַָָֹֹמּכּיֹוצא
היּו ׁשהם לֹומר ּובהכרח י"ז.) ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ(סנהדרין
ורמּב"ן ּׁשעׂשה. מה עׂשה ּובעצתם ְְְְֲֶַַַַָָָָָָָּבעֹוזריו
ּדינים מצות ּבפרּוׁש רמּב"ם ּדברי ּדחה ְְְְִִִִֵֵַַָָָז"ל
ּדּינים להֹוׁשיב הּכּונה אין ּכי נח ּבני ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּנצטּוּו
ׁשם יעּין לרעהּו איׁש ּבין מׁשּפטים לדּון ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻאּלא
ׁשהיּו לצד ׁשכם הריגת טעם ונתן ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָּדבריו,
כּו'. זרה עבֹודה עֹובדי ׁשהיּו על מיתה ְֲִִֵֶַַָָָָָָחּיבין
לא הּמאֹורֹות ּוב' ערב. צריכין ז"ל ְְְִִֵַָָָֹּודבריו

והֹונם: ממֹונם ללקיחת טעם ְְְִִַַַָָָָנתנּו
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B.כז) e‡a ˜ÚÈ Èaנתּכּון יחד, ּכּלן ּפי' ¿≈«¬…»¿ְִֵֵַַַָֻ
העיר נכסי ּכל ּבּזת טעם לֹומר ְִִִֵַַַַַָָָהּכתּוב
ּכנגד ׁשּיּטלּו וצרי לכּלן הּבׁשת נֹוגע ּכי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻוגֹו'
פ"ב הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו אחד. ּכל ְְֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשת
ּדין ּבית רֹואין וז"ל ּבתּולה נערה ְְְֲִִִֵֵַָָמהלכֹות
לאביה ראּוי ממֹון ּכּמה וׁשמין ּומעלתּה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָָָמעלתֹו
זה ּדבר להם יארע ולא לּתן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹּולמׁשּפחּתּה
ע"כ, לׁשּלם חּיב וכמֹוהּו וכּו' זה ְְְֵֵֶַַָָָָמאדם
יחד נתקּבצּו לזה הּמׁשּפחה ּבכלל ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָוהאחים
את וּיבּזּו ּכּלן לבׁשת הראּוי ׁשעּור ְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֻלהערי
ולקחּו ּבׁשּתם לער ּבּה ּכדי ואין העיר ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָּכל
והגם נֹוגע. לֹו ּכי אביהן יעקב לזכּות ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַֹֹהּכל
נח ּבבני אמרינן לא מות מׁשּפט ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּדנּו

ס"ב.): ערּובין (ּתֹוספֹות מּניה ּבדרּבּה ליה ְִִִִֵֵֵַָָקים
B.ל) ˜ÚÈ ‡ּכי הּדברים נּכרים «…∆«¬…¿ְִִִִַָָ

אּלא ּדּברּו זֹו ּבמרמה ּכי ידע לא ְְְֲִִִֶַַָָָֹֹיעקב
מּביתֹו ּדינה ׁשּיּקחּו ּכדי היתה ׁשהּמרמה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחׁשב
לא ּדבר ּבעל לבד ׁשכם להרג אֹו ּכרחֹו ְְְְֲֶַַַַַָָָֹֹּבעל

יחד: העיר אנׁשי ּכל ְֲִֵַַַַָָֹלהרג
B.לא) ‰B‰ e‡מה לדעת צרי «…¿«¿»¿ִַַַָָ

על יעקב למחּוׁש עֹוׂשה זֹו ְְֲֵַַָָֹּתׁשּובה
אם לכתחּלה אפי' והלא ּוביתֹו הּוא ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהׁשמדתֹו
ויחדּוה מהּכת אחת הּגֹויים (ויאמרּו) ְְְֲֲִִֵַַַַַָָֹׁשאלּו
ּדתרּומֹות) פ"ח (ירּוׁשלמי להם אֹותּה ְְְְִִִֶַָָנֹותנים
ׁשּכן ּומּכל ּבעריֹות אפי' עליה ּכּלן יהרגּו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻולא
ׁשּיכּונּו ואּולי ּׁשהיה. מה היה ׁשּכבר זה ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבדר

ירעיׁשּו לא ּכי הּדבר על יחּוׁש לא ּכי ְִִִַַַַָָָֹֹלֹומר
הריגה אבל סּבה ּבלא הֹורגים היּו אם ְְֲֲִִִִֶָָָָָֹאּלא

ראּויה לסּבה ּבעלזֹו אחֹותינּו ׁשּלקח היתה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
יעׂשה הכזֹונה אֹומרם והּוא זֹונה, ועׂשאּה ְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָּכרחּה
ׁשהרי הּזנּות על ׁשחּיב הּכּונה ואין אחֹותנּו, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאת
אׁשת על אּלא מצּוה אינֹו נח ּובן היתה ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּפנּויה
מאּמֹו: ואחֹותֹו ועֹוף חּיה ּובהמה וזכר ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָחברֹו

B‡האּמֹות ּבין יסּתּכנּו אדרּבה ּכי להׁשיב ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻירצה
ּופעל יעקב ּבבת ׁשלט אחד ׁשּבזּוי ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹּכׁשּיראּו
לׂשֹונאיהם ּתהיה לא ּורצֹונֹו ּכחפצֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶָָֹועׂשה
חּתתם ּתהיה ּבזה ואדרּבה העּמים, ּבין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּתקּומה

מּפניהם: וירעדּו העּמים ְְְֲִִִֵֶַַָעל
B.א) Ì  B ‰ÏÚ Ìe˜טעם ¬≈¿¿∆»¿ַַ
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Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑,ּבביתֿאל הּוא, ּברּו ּבראׁשּה,הּקדֹוׁש הּמׁשּמׁשת ּבי"ת חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ּגּלּוי ≈≈≈ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
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Bkc‡Â ÔBÎÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚ ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«
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Áa„Ó‡ג Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙ÈÏ ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
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:È‰eÁ‡»ƒ

      

הּכנעני מארץ ׁשהּוא הגם ּפי' ׁשם וׁשב ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאֹומרֹו
מהם: ּתפחד ולא ׁשם ׁשב הארץ ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹיֹוׁשב

B‡ׁשכיח ּכי ּכאן ּתׁשב ולא ׁשם וׁשב ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹיאמר
הּפרצה: ּבמקֹום ׁשם ְְִִֵֶַָָהּזק

B‡היה ׁשם ּפי' ׁשם וׁשב הּדר זה על ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹירמז
ראּוי אין ּכי זה ּבמקֹום ולא לׁשבת ְְְִֵֶֶֶָָָֹל
מזּבח ועׂשה ׁשּמה עד לרגלי מרּגע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלתת

ְוגֹו':
‰Îp.ב) È‰Ï‡ ˙‡ eÒ‰ׁשרצה להיֹות ּפרּוׁש »ƒ∆¡…≈«≈»ְִֵֶָָ

יּקחּו ׁשּמא חׁש ההּוא מהּמקֹום לּסע ְֲִִֵֶַַַַָָָֹיעקב
ולהיֹות ּברׁשּותם ויהיּו העּמים מאלהי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹּבידם
קדם אֹותם ׁשּיבּטלּו מהאּמֹות עּמהם היּו ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשּלא
יׂשראל. ידי על ּבּטּול להם אין לביתם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיבֹואּו
אנׁשי נׁשי אֹותם ּבּטלּו לא לּמה ּתאמר ְְְְִִֵֵַַָָָֹֹואם
(ע"ז ז"ל ּכאֹומרם לידם ׁשּבאּו קדם ְְְְֶֶֶָָָָֹׁשכם
ואפי' ּכרחֹו ּבעל זרה עבֹודה מבּטל ּגֹוי ְְְֲֲִֵַַַָָָָמ"ג.)
הּנׁשים ּכי לֹומר ויׁש חברֹו, ׁשל זרה ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָעבֹודה
עבֹודה מבּטלים הּקטּנים ואין ּכקטּנים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָּדינם

ּדףזרה זרה עבֹודה ּבמּסכת ּדאמרינן ּוכמֹו , ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָ
ּבטיב הּיֹודע מּניה ּוׁשמע וז"ל ׁשם ואמרּו ְְְְְִִֵֵַַַָָמ"ג
ּומׁשּמׁשיה זרה עבֹודה ּבטיב יֹודע וׁשאינֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָוכּו'

ּכקטן: ּדינם והּנׁשים ע"כ, מבּטל ְְְִִֵֵַַָָָָאינֹו
B‡יּגיעּו ׁשּלא מדקּדקים היּו ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹאפׁשר

עבֹודה ׁשהיּו אֹו אֹותם. ׁשּיבּטלּו עד ְְְֲֶֶַַָָָָָלידם
נּכרים היּו ולא וכּדֹומה ּבכלים נסּתרים ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹזרה
ועל לידם ׁשּיּגיעּו קדם ּבּטּולם לתּקן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלם
אּולי אֹו הּכעּור. להסיר לבּדק יעקב צּוה ְְֲִִִִֶַַַָָֹֹזה
זרה עבֹודה ּתׁשמיׁש אֹו זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָׁשּנתערבה
ׁשּיּטהרּו להם ואמר הּכל, ונאסרּו נתּבּטלּו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
אדם מטּמאה זרה עבֹודה ּכי עברה ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָמּמּגע
מה ּדר על וגֹו' והחליפּו ואֹומרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַוכלים,
הּטמאה אבֹות מהלכֹות ּבפ"ו הרמּב"ם ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֻּׁשּכתב
ּובמּׂשא ּבמּגע ׁשּמטּמא הּטמאה אב ּכל ְְְְְֵֶַַַַַָָָָֻוז"ל
מטּמא הּנֹוׂשאֹו אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם וכּו' אב ְְְֵֵֵַַַַָָָּבין
להם אמר לזה ע"כ, וכּו' מּגעֹו ּבׁשעת ְְְִִֶֶַַַָָָָָּבגדים
הרי זרה ּבעבֹודה הּׂשמלֹות נגעּו לא ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָֹׁשאפּלּו

ּדקּדק ולזה להחליפם, ּוצריכין טמאים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָהם
ּבעת עליהם ׁשהיּו אֹותם ּפי' ׂשמלתיכם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלֹומר
ואם זרה. עבֹודה ּבהם ׁשהיּו הּבּזה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּבזזּו
אין והלא ּבגדים להחלפת יחּוׁש לּמה ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹֹּתאמר
הּטמאה מאב אּלא טמאה מקּבלין וכלים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻאדם
זרה ּבעבֹודה ׁשּנגעּו יהיה לּו אּלּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָּובגדים
ואינם הּטמאה אב נעׂשים אינם ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻעצמּה
ׁשם קריאת ׁשּמצינּו ּכיון יראה אדם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמטּמאים
ק"ו) (ּתהּלים ּדכתיב מתים זרה ְְֲִִִִִֵַָָָלעבֹודה
ּתֹורה ׁשאמרה ּומצינּו מתים זבחי ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹוּיאכלּו
הרמּב"ם וכתב ּכחלל הּוא הרי חרב ג'.) ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻ(חּלין
והּוא לׁשֹונֹו וזה מת טמאת מהלכֹות ְְְְְְִֵֵֶַֻּבפ"ה
ּכן אם ע"כ. ּובגדים וכּו' ּכלים לׁשאר ְְְִִִִִֵֵַָָהּדין
עצמּה זרה עבֹודה ּכטמאת הּבגדים ְְְְֲֲִַַַַָָָָָֻנעׂשּו

הּבגדים: להחליף הּצּדיק יצו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָולזה
B‚Â'.ה) È‰ÈÂ eÚqiÂיׁשמיענּו ׁשחּדּוׁש אּולי «ƒ»«¿ƒ¿ְִִֵֶַַ

מ ׁשּנסעּו הגם ענףּכי על יּגיד וזה ּׁשם ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָ
אֹו וגֹו'. חּתת ויהי כן ּפי על אף ְְְִִִִֵַַַַַָהּבריחה
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Áa„Ó‡ג Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙ÈÏ ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»
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„Èד ‡iÓÓÚ ˙ÂÚ Ïk ˙È ˜ÚÈÏ e‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
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Ècה ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏe¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:˜ÚÈ Èa ˙a eÙ„ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÁÒ ÈÂ˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו ÔÚÎ„ ‡Ú‡a Èc eÏÏ ˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

Èa˙ז Ï‡ ‡˙‡Ï ‡˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏ˙‡ Ôn˙ È‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

      

הּכנעני מארץ ׁשהּוא הגם ּפי' ׁשם וׁשב ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאֹומרֹו
מהם: ּתפחד ולא ׁשם ׁשב הארץ ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹיֹוׁשב

B‡ׁשכיח ּכי ּכאן ּתׁשב ולא ׁשם וׁשב ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹיאמר
הּפרצה: ּבמקֹום ׁשם ְְִִֵֶַָָהּזק

B‡היה ׁשם ּפי' ׁשם וׁשב הּדר זה על ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹירמז
ראּוי אין ּכי זה ּבמקֹום ולא לׁשבת ְְְִֵֶֶֶָָָֹל
מזּבח ועׂשה ׁשּמה עד לרגלי מרּגע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלתת

ְוגֹו':
‰Îp.ב) È‰Ï‡ ˙‡ eÒ‰ׁשרצה להיֹות ּפרּוׁש »ƒ∆¡…≈«≈»ְִֵֶָָ

יּקחּו ׁשּמא חׁש ההּוא מהּמקֹום לּסע ְֲִִֵֶַַַַָָָֹיעקב
ולהיֹות ּברׁשּותם ויהיּו העּמים מאלהי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹּבידם
קדם אֹותם ׁשּיבּטלּו מהאּמֹות עּמהם היּו ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשּלא
יׂשראל. ידי על ּבּטּול להם אין לביתם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיבֹואּו
אנׁשי נׁשי אֹותם ּבּטלּו לא לּמה ּתאמר ְְְְִִֵֵַַָָָֹֹואם
(ע"ז ז"ל ּכאֹומרם לידם ׁשּבאּו קדם ְְְְֶֶֶָָָָֹׁשכם
ואפי' ּכרחֹו ּבעל זרה עבֹודה מבּטל ּגֹוי ְְְֲֲִֵַַַָָָָמ"ג.)
הּנׁשים ּכי לֹומר ויׁש חברֹו, ׁשל זרה ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָעבֹודה
עבֹודה מבּטלים הּקטּנים ואין ּכקטּנים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָּדינם

ּדףזרה זרה עבֹודה ּבמּסכת ּדאמרינן ּוכמֹו , ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָ
ּבטיב הּיֹודע מּניה ּוׁשמע וז"ל ׁשם ואמרּו ְְְְְִִֵֵַַַָָמ"ג
ּומׁשּמׁשיה זרה עבֹודה ּבטיב יֹודע וׁשאינֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָוכּו'

ּכקטן: ּדינם והּנׁשים ע"כ, מבּטל ְְְִִֵֵַַָָָָאינֹו
B‡יּגיעּו ׁשּלא מדקּדקים היּו ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹאפׁשר

עבֹודה ׁשהיּו אֹו אֹותם. ׁשּיבּטלּו עד ְְְֲֶֶַַָָָָָלידם
נּכרים היּו ולא וכּדֹומה ּבכלים נסּתרים ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹזרה
ועל לידם ׁשּיּגיעּו קדם ּבּטּולם לתּקן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלם
אּולי אֹו הּכעּור. להסיר לבּדק יעקב צּוה ְְֲִִִִֶַַַָָֹֹזה
זרה עבֹודה ּתׁשמיׁש אֹו זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָׁשּנתערבה
ׁשּיּטהרּו להם ואמר הּכל, ונאסרּו נתּבּטלּו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
אדם מטּמאה זרה עבֹודה ּכי עברה ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָמּמּגע
מה ּדר על וגֹו' והחליפּו ואֹומרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַוכלים,
הּטמאה אבֹות מהלכֹות ּבפ"ו הרמּב"ם ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֻּׁשּכתב
ּובמּׂשא ּבמּגע ׁשּמטּמא הּטמאה אב ּכל ְְְְְֵֶַַַַַָָָָֻוז"ל
מטּמא הּנֹוׂשאֹו אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם וכּו' אב ְְְֵֵֵַַַַָָָּבין
להם אמר לזה ע"כ, וכּו' מּגעֹו ּבׁשעת ְְְִִֶֶַַַָָָָָּבגדים
הרי זרה ּבעבֹודה הּׂשמלֹות נגעּו לא ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָֹׁשאפּלּו

ּדקּדק ולזה להחליפם, ּוצריכין טמאים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָהם
ּבעת עליהם ׁשהיּו אֹותם ּפי' ׂשמלתיכם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלֹומר
ואם זרה. עבֹודה ּבהם ׁשהיּו הּבּזה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּבזזּו
אין והלא ּבגדים להחלפת יחּוׁש לּמה ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹֹּתאמר
הּטמאה מאב אּלא טמאה מקּבלין וכלים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻאדם
זרה ּבעבֹודה ׁשּנגעּו יהיה לּו אּלּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָּובגדים
ואינם הּטמאה אב נעׂשים אינם ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻעצמּה
ׁשם קריאת ׁשּמצינּו ּכיון יראה אדם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמטּמאים
ק"ו) (ּתהּלים ּדכתיב מתים זרה ְְֲִִִִִֵַָָָלעבֹודה
ּתֹורה ׁשאמרה ּומצינּו מתים זבחי ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹוּיאכלּו
הרמּב"ם וכתב ּכחלל הּוא הרי חרב ג'.) ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻ(חּלין
והּוא לׁשֹונֹו וזה מת טמאת מהלכֹות ְְְְְְִֵֵֶַֻּבפ"ה
ּכן אם ע"כ. ּובגדים וכּו' ּכלים לׁשאר ְְְִִִִִֵֵַָָהּדין
עצמּה זרה עבֹודה ּכטמאת הּבגדים ְְְְֲֲִַַַַָָָָָֻנעׂשּו

הּבגדים: להחליף הּצּדיק יצו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָולזה
B‚Â'.ה) È‰ÈÂ eÚqiÂיׁשמיענּו ׁשחּדּוׁש אּולי «ƒ»«¿ƒ¿ְִִֵֶַַ

מ ׁשּנסעּו הגם ענףּכי על יּגיד וזה ּׁשם ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָ
אֹו וגֹו'. חּתת ויהי כן ּפי על אף ְְְִִִִֵַַַַַָהּבריחה



מד              
ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡∑:ּכמֹו רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה לט)ּבמקֹומֹות יֹוסף",(לקמן כב)"אדני "אם(שמות ≈»»¡…ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ

ׁשאר מּכל אחד אבל רּבים, ּבלׁשֹון נזּכר ּומרּות ׁשֹופט לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ולא עּמֹו", ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבעליו
רּבים ּבלׁשֹון ּתמצא לא .הּׁשמֹות אוראוראוראור ְְִִִֵַַָֹ

      ©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−
     ©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

‰ ˙ÓzÂ∑ליעקב רבקה ׁשאמרה לפי אּלא יעקב? ּבבית ּדבֹורה ענין מּׁשם",מה ּולקחּתי "וׁשלחּתי : «»»¿…»ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה למדּתיהׁשלחה הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר Ï‡˙ÈÏ.ּומתה ˙ÁzÓ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒ««¿≈≈

ההר ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת ‰‡ÔBl.העיר ˙Áz∑,ההר ּבׁשּפּוע מלמעלה מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפּולי ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ««»«ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל ׁשם נתּבּׂשר ואּגדה: "אּלֹון". לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל ׁשל ּומיׁשֹור מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּקבּורה

אבל..(ב"ר)ׁשּמתה יוני ּבלׁשֹון ק"ט)ואּלֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ׁש(ּולפיכ,(צ"ל ּולפי אחרים: מֹותּה,)ספרים יֹום את העלימּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא הּכרס הּברּיֹות יקּללּו ּפרסמּהׁשּלא לא הּכתּוב .אף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

       ©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®©§−̈¤
Ÿ«

„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם CÈÂ∑אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

       ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸¹
       ©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬¤§−¦§¨¥«

˜ÚÈ „BÚ Ó ‡È‡Ï∑ונגיד ׂשר לׁשֹון אּלא ועקבה, ּבמארב הּבא אדם .לׁשֹון אוראוראוראור …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

         ©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²§©¬
      ¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

È Ï‡ È‡∑ּכדאי ׁשּליׁשאני ׁשהּברכֹות ,לבר.‰e ‰t∑על ואף ּבנימין, נֹולד לא ׁשעדין ׁשם על ¬ƒ≈««ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ¿≈¿≈ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ
מּמּנּו נתעּברה ׁשּכבר הּׁשבטים(ב"ר)∑ÌÈBb.ּבנימין∑ÈBb.ּפי ּבמנין והם מּיֹוסף לצאת ׁשעתידים ואפרים, .מנּׁשה ְְְְִִִִִֶֶַָָָƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ÌÈÎÏÓe∑(ב"ר).נֹולד לא ׁשעדין ּבנימין מּׁשבט ׁשהיּו ּבׁשת, ואיׁש הּׁשבטים(ׁשאּול ואף ּבׁשת איׁש ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו זה ּופסּוק ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּדכתיב: ּבנימין, וקרבּו כא)ּדרׁשּוהּו מן(שופטים עֹולה היה אלמלא ואמרּו: וחזרּו לאּׁשה", לבנימין ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו "איׁש ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
יצאּו" מחלצי "ּומלכים ליעקב: אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה לא ÌÈBb.)הּׁשבטים, Ï‰˜e ÈBb∑עתידים ׁשּגֹוים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ¿«ƒֲִִִֶ

להקריב ּבניו ׁשעתידים אחר: ּדבר ׁשבעים. הּסנהדרין ּכל וכן אּמֹות, ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ליעׂשֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּבניו
אלּיהּו ּבימי ּכֹוכבים, עֹובדי ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ישן)ּבׁשעת .(ברש"י ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ

˜˙‡Â˙ח ‰˜„ ‡z˜Ó ‰B ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡˜e ‡ÈÓ ÈÏBta Ï‡ ˙ÈÏ ÚlÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ÈÓ Ó¿≈≈«»ƒ»

ÔtÓט È‰B˙ÈÓa „BÚ ˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:˙È CÈe Ì‡¬»»ƒ»≈

CÓי È˜˙È ‡Ï ˜ÚÈ CÓ ÈÈ Ï Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡˜e CÓ ‡‰È Ï‡È ÔÈ‰l‡ ˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡È Ó ˙È»¿≈ƒ¿»≈

ÌÚיא Èe et È Ï‡ ‡‡ ÈÈ Ï Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈÈl ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈ ˙ÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

      

והלכּו מּידם ׁשּמלטּו ׁשראּו הגם הּדר זה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל
ולא אימתּה עליהם נפלה כן ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלהם

מליטתם: על והסּכימּו ְְְְִִִַָָָרדפּו
BÂ.ז) Ï‡ ÌB˜Ï ‡˜iÂקראֹו ׁשּכבר הגם «ƒ¿»«»≈¿ְְֲֶַָָ

לֹומר והֹוסיף חזר עׂשו. מּפני ּבברחֹו ְְְְִִֵֵֵַַָָָּכן
על יתּבר ׁשמֹו יחד ּפרּוׁש אל. ּבית ְְִִֵֵֵֵֵַַָאל
ּכי לזה טעם ונתן אל. ּבית ׁשּׁשמֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּמקֹום
קנה ׁשם זה ׁשּמקֹום ּולצד וגֹו', נּגלּו ְְְִֶֶַָָָָָׁשם
להעלֹות הֹוסיף יחד ּבֹו ׁשּנתקּימּו ְְְְֲִִֶַַַַַַָההבטחֹות

ההּוא: ַַָלּמקֹום
Ï‡È.י) Ì‡ È BÂ Ó ‡È ‡Ïצרי …ƒ»≈ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈ִָ

הּקֹורא ּכי מאברהם יעקב ּנׁשּתּנה מה ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹלדעת

אבל י"ג.) (ּברכֹות ּבעׂשה עֹובר אברם ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָלאברהם
ׁשרז"ל והגם עֹובר. אינֹו יעקב ליׂשראל ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹהּקֹורא
לא ולּמה קרא, אהדריה יעקב ּכי אמרּו ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֹ(ׁשם)
לא ּבֹו ׁשאמר הגם ליעקב ּדאהדריה מּמה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָֹֹֹנלמד
לצד ּכי ואּולי ּבאברהם. כן ּכמֹו ואהדריה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָיּקרא
מהאמּור ּביעקב האמּור הּטֹוב ּדברֹו ה' ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹׁשּׁשּנה
היה לא ּכי יעקב ׁשמ ּׁשאמר ּבּמה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּבאברהם
שמ ּבאמרֹו ּבזה חּדׁש מה ּכי ּכן לאמר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹצרי
הּוא קבּוע ׁשם לֹומר ׁשּנתּכּון וּדאי אּלא ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹיעקב
לּמה הקב"ה ׁשל טעמֹו לדעת ׁשּצרי אּלא ,ְֲִֶֶֶַַַָָָָָל
הקּפיד. לא יעקב ועל אברם על הקּפיד ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹֹּבאברהם
לנּו ּׁשּקדם למה והּוא נכֹון, טעם יׁש ּכי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָויראה

ׂשם וה' נפׁשֹותם ׁשמֹות הם האדם ּבני ׁשמֹות ְְְְִֵֵַַָָָָָּכי
והּנה וכּו'. ז'.) (ׁשם ז"ל ודרׁשּו ּבארץ ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמֹות
הגם ולזה לֹו ׁשהיתה נפׁש ׁשם יהיה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיעקב
מּפני לא יׂשראל הּנקרא אלהים רּוח ּבֹו ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּנּתֹוסף
ׁשני ּגם לראׁשֹון יׁשנם והרי הראׁשֹון אבד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָזה
ׁשמֹו ׁשּיעקר ראּוי ואין יעקב לּקרא הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָֹויכֹול
ּגם ּכי אברהם ּכן ּׁשאין מה לחלּוטין, ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהראׁשֹון
הראׁשֹון ׁשם נעקר לא לעּלּוי ׁשמֹו ׁשּנּוי ְְֱִִִֵֶַַַָֹאחר
לקרֹות האל יצו ולזה אברם אברהם ּבכלל יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכי
ּכי לראׁשֹון עקירה ואין אברהם ּבתמידּות ְְְֲִִִִִֵַָָָָלֹו
הּכתּוב רמז זה ּכי ואּולי אברם. אברהם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָּבכלל
ּוכפי אברהם, הּוא אברם א') (א' הּימים ְְְְְִִִֵַַַָָָָּבדברי

              

     

      §¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§¨−§´¤§¤®̈
    §©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

     ©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
aŒL‡ ÌBnaBz‡∑יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה אוראוראוראור «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

       ©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤¨®¤
     ©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

       ©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬¨²
  אוראוראוראור ¡Ÿ¦−¥«¥«

      ©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨¨−¤¨´¤§¨®¨
   ©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

‡‰Œ˙k∑,ּככברה ּומנּקבת חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. מהל רּבּוי, ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש (ב"ר)מנחם ƒ¿«»»∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
מצּוי, מצינּו:ׁשהּניר ּבנעמן ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא, לא עדין והּׁשרב עבר ה)הּסתו ב "וּיל(מלכים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכרם', 'צמד אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו יֹותר, אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא אני, ואֹומר ארץ". ּכברת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמאּתֹו
מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל ּכ ׂשדה', מיל'('חלקת מהל' ּכמֹו: ארץ)קרקע .ּכברת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

      ©§¦¬§©§Ÿ¨−§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½
  ¦«©¤¬¨−¥«

‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה אוראוראוראור ְֵָ

       ©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
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ÈB‡ŒÔa∑צערי מארם∑ÔÈÓÈa.ּבן ּבא ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ׁשהּוא לפי ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

Ïיב ÁÈÏ Ì‰‡Ï ˙È‰È È ‡Ú‡ ˙È¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú‡ ˙È Ôz‡ ˙a ÈÏ dz‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

Èיג ‡˙‡a ÈÈ„ ‡È È‰BlÚÓ lz‡¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד È ‡˙‡a ‡˙Ó ÚÈ ÌÈ‡«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
È‡ ÔÈÎ dÏÚ È‡ ‡‡ ˙Ó dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו È ‡˙‡„ ‡ÓL ˙È ÚÈ ‡¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

‡Ú‡טז ˙k „BÚ ‰‰ Ï‡ ˙ÈaÓ Ï¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡È ÏÁ ˙„ÈÏÈ ˙‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

dÏיז ˙Ó‡ d„ÏÈÓa d˙ÈLa ‰‰«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:a ÈÏ ÔÈ ‡ È‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

יח ˙˙ÈÓ È‡ dL Óa ‰‰נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡ È‰‡ È a dÓL ˙¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

      

אֹומרֹו לבדזה ּפרּוׁש וגֹו' עֹוד ׁשמ יּקרא לא ְְְְִִֵֵֶַָֹ
ׁשמ יּקרא לא ּבאֹומרֹו ּדּיק ּגם יׂשראל. ּגם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלא
ׁשאמר ּכמֹו ׁשמ עֹוד ּיּקרא לא אמר ולא ְְְִִֵֶַַָָָֹֹעֹוד

והבן: ה') י"ז ל) ְְְֵֶַָָָּבאברהם
ÁÈÏ.יב) Ì‰‡Ïּׁשּפרׁשנּו מה עּין ¿«¿»»¿ƒ¿»ְֵֵֶַַַ

ל ּכי ג') (כ"ו ּבּפסּוק ּתֹולדֹות ְְְִַַָָָּבפרׁשת
ּבחלק זכּות לֹו נּתֹוסף יצחק ּכי וגֹו' ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָּולזרע
ּכן ּגם ה' נתן ואֹותֹו אברהם על יתר ְְֵֵֶַַַַָָָָָאחד

ְֲַֹליעקב:
Ôz‡.הארץ לחזראת הצר לּמה לדעת צרי ∆≈ְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּבּמה הסּפיק ולא הארץ את אּתן ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹלֹומר
ׁשּנתּכּון ואּולי .ּולזרע אּתנּנה ל לֹומר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָּׁשּקדם

ּבּה, ׁשּיאחז הארץ נתן ליעקב לֹו ּכי ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹומר
הּכּונה ּתהיה ּולזרע אּתנּנה ל אמר ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָואּלּו
לֹומר ּדקּדק לזה לזרעֹו. להנחילּה לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּתנּנה
ּׁשּלא מה לזרעֹו ואחד לֹו אחד נתינֹות ְְְְִֶֶֶַַָָֹב'

אבֹות: ב' ּבהבטחת ּכן לֹומר ְְְִֵֵַַַָָּדקּדק
‡Ï.טו) ˙Èa B‚ L‡ B‚ ÚÈ ‡«ƒ¿»«¬…¿¬∆¿≈≈

ּבתֹוספת וגם ּכן קראֹו ּכבר והלא ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָֹקׁשה
ז') (ּפסּוק למעלה ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו אל ּבית ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָאל
לקרֹות ׁשהֹוסיף ואּולי זֹו. ּבקריאה חּדׁש ְְְִִִִִֵֶַַָּומה
ּבית יּקרא הּוא ׁשּגם אל לבית סמּו ְִֵֵֵֵֶַַָָָלּמקֹום
לֹומר ׁשּדקּדק והּוא ּבֹו, אליו ה' ּכׁשּדּבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָאל
לצד ּכי ּפי' וגֹו' ּדּבר אׁשר הּמקֹום ׁשם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָאת

ּג לֹו קרא ׁשם ׁשהיה ׁשאּלּוהּדּבּור וכּו' ּכן ם ְִִֵֶֶַַָָָָָ
צרי היה לא ּבברחֹו אליו ׁשם ׁשּנגלה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹלּמקֹום

ּדּבר: אׁשר ֲִֶֶַלֹומר
B‚.יז) Ì‚ Èk È‡Èz Ï‡מה לדעת צרי «ƒ¿ƒƒ«¿ִַַַָָ

ּתירא, ׁשּלא עליו ׁשּמבטיחתּה הּמֹורא ְִִִֶֶַַָָָָָָֹהיא
ּמסירה ּבּמה לּה היּו מות אימֹות ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹולכׁשּנאמר

ּבאֹומרּה הּמֹורא עֹודמּמּנה וגֹו'. זה גם ּכי ְְְִִֶֶַַָָָ
ּגם: ּבאֹומרה ּכּונתּה מה לדעת ְְִַַַַַָָָָָָצרי

ÔÎ‡'פ (ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר »≈ְְִֵֶֶַָָ
ּתאֹומֹות ב' עּמֹו נֹולדּו ּבנימין ּכי ְְְִִִִָפ"ב)
ּתאֹומה אם ּכי יֹוסף עם ּכן נֹולדּו ּׁשּלא ְְִִִֵֵֶַָֹמה
לּה אמרה ּבהקׁשֹותּה ויהי ולזה ע"כ, ְְְְְִֶַַַַָָָָָאחת



מה               

     

      §¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§¨−§´¤§¤®̈
    §©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

     ©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
aŒL‡ ÌBnaBz‡∑יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה אוראוראוראור «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

       ©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤¨®¤
     ©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

       ©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬¨²
  אוראוראוראור ¡Ÿ¦−¥«¥«

      ©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨¨−¤¨´¤§¨®¨
   ©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

‡‰Œ˙k∑,ּככברה ּומנּקבת חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. מהל רּבּוי, ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש (ב"ר)מנחם ƒ¿«»»∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
מצּוי, מצינּו:ׁשהּניר ּבנעמן ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא, לא עדין והּׁשרב עבר ה)הּסתו ב "וּיל(מלכים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכרם', 'צמד אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו יֹותר, אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא אני, ואֹומר ארץ". ּכברת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמאּתֹו
מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל ּכ ׂשדה', מיל'('חלקת מהל' ּכמֹו: ארץ)קרקע .ּכברת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

      ©§¦¬§©§Ÿ¨−§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½
  ¦«©¤¬¨−¥«

‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה אוראוראוראור ְֵָ

       ©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
  §¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

ÈB‡ŒÔa∑צערי מארם∑ÔÈÓÈa.ּבן ּבא ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ׁשהּוא לפי ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

Ïיב ÁÈÏ Ì‰‡Ï ˙È‰È È ‡Ú‡ ˙È¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú‡ ˙È Ôz‡ ˙a ÈÏ dz‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

Èיג ‡˙‡a ÈÈ„ ‡È È‰BlÚÓ lz‡¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד È ‡˙‡a ‡˙Ó ÚÈ ÌÈ‡«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
È‡ ÔÈÎ dÏÚ È‡ ‡‡ ˙Ó dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו È ‡˙‡„ ‡ÓL ˙È ÚÈ ‡¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

‡Ú‡טז ˙k „BÚ ‰‰ Ï‡ ˙ÈaÓ Ï¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡È ÏÁ ˙„ÈÏÈ ˙‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

dÏיז ˙Ó‡ d„ÏÈÓa d˙ÈLa ‰‰«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:a ÈÏ ÔÈ ‡ È‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

יח ˙˙ÈÓ È‡ dL Óa ‰‰נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡ È‰‡ È a dÓL ˙¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

      

אֹומרֹו לבדזה ּפרּוׁש וגֹו' עֹוד ׁשמ יּקרא לא ְְְְִִֵֵֶַָֹ
ׁשמ יּקרא לא ּבאֹומרֹו ּדּיק ּגם יׂשראל. ּגם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלא
ׁשאמר ּכמֹו ׁשמ עֹוד ּיּקרא לא אמר ולא ְְְִִֵֶַַָָָֹֹעֹוד

והבן: ה') י"ז ל) ְְְֵֶַָָָּבאברהם
ÁÈÏ.יב) Ì‰‡Ïּׁשּפרׁשנּו מה עּין ¿«¿»»¿ƒ¿»ְֵֵֶַַַ

ל ּכי ג') (כ"ו ּבּפסּוק ּתֹולדֹות ְְְִַַָָָּבפרׁשת
ּבחלק זכּות לֹו נּתֹוסף יצחק ּכי וגֹו' ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָּולזרע
ּכן ּגם ה' נתן ואֹותֹו אברהם על יתר ְְֵֵֶַַַַָָָָָאחד

ְֲַֹליעקב:
Ôz‡.הארץ לחזראת הצר לּמה לדעת צרי ∆≈ְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּבּמה הסּפיק ולא הארץ את אּתן ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹלֹומר
ׁשּנתּכּון ואּולי .ּולזרע אּתנּנה ל לֹומר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָּׁשּקדם

ּבּה, ׁשּיאחז הארץ נתן ליעקב לֹו ּכי ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹומר
הּכּונה ּתהיה ּולזרע אּתנּנה ל אמר ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָואּלּו
לֹומר ּדקּדק לזה לזרעֹו. להנחילּה לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּתנּנה
ּׁשּלא מה לזרעֹו ואחד לֹו אחד נתינֹות ְְְְִֶֶֶַַָָֹב'

אבֹות: ב' ּבהבטחת ּכן לֹומר ְְְִֵֵַַַָָּדקּדק
‡Ï.טו) ˙Èa B‚ L‡ B‚ ÚÈ ‡«ƒ¿»«¬…¿¬∆¿≈≈

ּבתֹוספת וגם ּכן קראֹו ּכבר והלא ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָֹקׁשה
ז') (ּפסּוק למעלה ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו אל ּבית ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָאל
לקרֹות ׁשהֹוסיף ואּולי זֹו. ּבקריאה חּדׁש ְְְִִִִִֵֶַַָּומה
ּבית יּקרא הּוא ׁשּגם אל לבית סמּו ְִֵֵֵֵֶַַָָָלּמקֹום
לֹומר ׁשּדקּדק והּוא ּבֹו, אליו ה' ּכׁשּדּבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָאל
לצד ּכי ּפי' וגֹו' ּדּבר אׁשר הּמקֹום ׁשם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָאת

ּג לֹו קרא ׁשם ׁשהיה ׁשאּלּוהּדּבּור וכּו' ּכן ם ְִִֵֶֶַַָָָָָ
צרי היה לא ּבברחֹו אליו ׁשם ׁשּנגלה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹלּמקֹום

ּדּבר: אׁשר ֲִֶֶַלֹומר
B‚.יז) Ì‚ Èk È‡Èz Ï‡מה לדעת צרי «ƒ¿ƒƒ«¿ִַַַָָ

ּתירא, ׁשּלא עליו ׁשּמבטיחתּה הּמֹורא ְִִִֶֶַַָָָָָָֹהיא
ּמסירה ּבּמה לּה היּו מות אימֹות ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹולכׁשּנאמר

ּבאֹומרּה הּמֹורא עֹודמּמּנה וגֹו'. זה גם ּכי ְְְִִֶֶַַָָָ
ּגם: ּבאֹומרה ּכּונתּה מה לדעת ְְִַַַַַָָָָָָצרי

ÔÎ‡'פ (ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר »≈ְְִֵֶֶַָָ
ּתאֹומֹות ב' עּמֹו נֹולדּו ּבנימין ּכי ְְְִִִִָפ"ב)
ּתאֹומה אם ּכי יֹוסף עם ּכן נֹולדּו ּׁשּלא ְְִִִֵֵֶַָֹמה
לּה אמרה ּבהקׁשֹותּה ויהי ולזה ע"כ, ְְְְְִֶַַַַָָָָָאחת



מו              
הּנגּבה" ונסֹוע הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו לׁשֹון∑ÈÈa.נהרים, ימין, פט)ּבן וימין(תהלים "צפֹון ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָƒ¿»ƒְְִִֶָָָ

מלא הּוא לפיכ ּבראתם", ּכמֹו:(אּתה ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד ימים, ּבן ּבנימין, אחר: יב)ּדבר הּימין"(דניאל .)"לקץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

       ©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤

      ©©¥©«£²Ÿ©¥¨−©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©¨¥−
©©«

     ©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

       ©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½©¦§©¾Æ
       ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ

 §¥¬¨¨«
Â a ÏÈ a∑יצחק אצל לחברֹון ּבא ׁשּלא אּלהעד ּכל נה)∑Â.ארעּוהּו מּתֹו(שבת ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ«ƒ¿«ִ

מּטתֹו יעקב נטל רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ׁשכבּה. ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבלּבל
'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ותבע ראּובן ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ולא רחל ּבאהל ּתדיר נתּונה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשהיתה

ּבלּבל לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת לאּמי, צרה היתה אּמי Ú.אחֹות ÌÈ ˜ÚÈÈ ÈÂ∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»
'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ראּויים ּומעּתה הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ראׁשֹון, לענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמתחיל

ראּובן' חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן .ּבא, ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

       §¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
 §¦¨−̈§ª«

˜ÚÈ Ba∑ּבכֹור קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת ˜ÚÈ.אפּלּו Ba∑,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, למנין,ּבכֹור ּבכֹור ¿«¬…ְְְְֲִִַַַָָָ¿«¬…ְְְְְְֲֲִַַָָָ
ׁשבטים לׁשני ׁשּנעׂשה הּׁשבטים, לענין אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה .ולא אוראוראוראור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

   §¥´¨¥½¥−¦§¨¦«

     §¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½¨−§©§¨¦«

        §¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥¤§¥´©«£½Ÿ
   £¤¬ª©−§©©¬£¨«

       ©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´
   ¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«

∑הּמיׁשֹורׁשם.Úa ˙È˜∑העיר Úa.ׁשם ˙È˜ ∑ואם ארּבע, קרית ׁשל מיׁשֹור איל «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«ִֵָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ְְְִִִֵֶַַַ
לחם, ּבית ּוכגֹון זה ּכגֹון ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ּדר ּכן ארּבע', הּקרית ממרא לכּתב לֹו 'היה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתאמר:

הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה ה"א, ּבֹו להטיל הצר אם אל, ּבית עזרי, טז)אבי א הּלחמי",(שמואל ו)"ּבית (שופטים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
העזרי", אבי טז)"ּבעפרת א האלי(מלכים ּבית חיאל .""ּבנה ְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

Èיט ˙ Áa ˙˜˙Â ÏÁ ˙˙Èƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜˙כ È ˜ ÏÚ ˙˜ ˜ÚÈ ÌÈ˜Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:È„ BÈ „Ú ÏÁ„ ¿̃À¿»¿»≈«»≈

כא   ÏÈ Ï¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:„Ú„ ÏÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

Èכב Úa ÏÈ  „ ÂÂ«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
˙ÈÁÏ Ïa ÌÚ È  ÏÂ«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È ˜ÚÈ È BÂÂ ÏÈ Ú È„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:Ú¬«

BÚÂכג  ˜ÚÈ„ a Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:Ï ÈÂ „ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

È:כד BÈ ÏÁ Èa¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÂ:כה  ÏÁ„ ˙ Ï È¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

Èכו Â „ Ï„ ˙ Ï È¿≈ƒ¿»«¿»¿≈»»¿»≈ƒ≈
:Ì a Ï „ÈÏÈ˙ È ˜ÚÈ Èa¿≈«¬…ƒƒ¿¿ƒ«≈¿««¬»

כז È ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ˜ÚÈ ˙Â«¬»«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ«¿≈
Ì  „ È BÁ È Úa ˙Èƒ̃¿««¿«ƒ∆¿ƒ»«»«¿»»

:˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»

      

ּבּלדה מתקׁשית ּׁשאּת מּמה ּתיראי אל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהמיּלדת
מהראׁשֹון מׁשּנה הריֹון ל יׁש ּכי ּתסּתּכני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּמא
ּבן ל זה רּבּוי ּבתֹוספת גם ּכי אֹומרֹו ְְְִִֵֶֶֶַָוהּוא

:ל זה ּבן ּגם ּכי אמר ְִִֵֶַַָָּכאּלּו
„BÚּכי ל"א.) (נּדה ּׁשּידּוע מה ּפי על ְִִִִֶַַַָָֹּתרמז

והּמקׁשה מסּתּכנת אינּה זכר ּבבן לילד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמקׁשה
וּדאי ּכי אמרה לזה מסּתּכנת, היא ּבת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלילד

ּתסּתּכני: ולא ּבן ל זה ְְְִִֵֶַַָֹּגם
BÂ.כג) ˜ÚÈ Ba Ï Èaׁשהצר טעם ¿≈≈»¿«¬…¿ְֶַַַֻ

ׁשּלא לֹומר יעקב ּבכֹור היֹותֹו ְְֱֲִֶַַַֹֹלהֹודיע

ּבסמּו ּדכתיב הגּון ּבלּתי ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִַָָָָֹּתחׁשב
והראיה מּמׁש ׁשכב לא ּכי ּבלהה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹוּיׁשּכב
בני וּיהיּו ּדכתיב אחיו ׁשאר עם ּומנאֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשחזר

ואמר רׁשם ולזה עׂשר, ׁשנים יעקביעקב ּבכֹור ְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ראׁשֹונה טּפה ולהיֹותֹו יעקב ּבכֹור הּוא ְְְֲִִִִַָָֹּכי

              

      ייהייהייהייה אוראוראוראור ©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«

       ©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®
    ©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«

˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑ּכׁשּנֹולד ׁשהרי ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל מכירתֹו ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה כה)יעקב אם(לעיל ליעקב, ק"כ ּבׁשנת מת ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן "ויצחק ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה מאה ׁשנת ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ק"כ, נׁשארּו ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתֹוציא
ּובסֹוף ּבאּׁשה עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ׁשבעים הרי עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,נתּבר וׁשלׁש ׁשּׁשים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבן

יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע ׁשּלא(לעיל עד וי"ז ואחת, ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ילדה ּכאׁשר "ויהי ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, ׁשּנאמר:(נמּכר ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר הּמקרא, מן מפרׁש מא)עֹוד ׁשלׁשים(לקמן ּבן "ויֹוסף ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים וׁשבע וגֹו'", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשנה
ק"ח יֹוסף ׁשל .)ּבמכירתֹו ְִִֵֶָ

    ייהייהייהייה אוראוראוראור §¥²¤«Ÿ§¬¥¨−¬¡«

      ¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈©¥Æ
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ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ּכֹוכבים לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על ּבׂשמת ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת .היא »»«≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
‰ÓÈÏ‰‡∑אביו את להטעֹות ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא לֹומר יהּודית, ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, .היא »√ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ÔBÚˆŒ˙a ‰ÚŒ˙a∑ענה ּבת וענה".אם ואּיה צבעֹון ּבני "ואּלה ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ּבת לא «¬»«ƒ¿ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
היּו ממזרֹות ּבני ׁשּכּלן הּכתּוב והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה אׁשת ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא .מלּמד ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

        

אביואביואביואביו אתאתאתאת העתהעתהעתהעת יייי .... .... יהיתיהיתיהיתיהית  הההה והאוהאוהאוהא      ייהיהיהה אריאריאריארי    ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
            בעבעבעבע תתתת ענהענהענהענה תתתת     ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

  אריאריאריארי                  ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
         ייהיהיהה         ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

   §¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑להן מֹוחלין ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת מצינּו מחלת, לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עונֹותיו ׁשּנמחלּו מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד אּׁשה, והּנֹוׂשא לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר .עונֹותיהם: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
˙BÈ ˙BÁ‡∑ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו הּׂשיאּה ׁשהּוא ׁשם .על ¬¿»ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

      ©¥¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§¨−¤
§¥«

ÔÈL:כח ÔÓ˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

ÚÏכט LÈ˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
˜ÚÈÂ ÂNÚ ˙È e˜e ÔÈÓBÈ ÚNe Èƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰Ba¿ƒ

‡„ÌB:א ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב ˙È ÔÚ ˙aÓ È‰BL ˙È È ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰ÓÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚƒ̂¿ƒ»»

BÈ˙:ג ˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓNe˙ד ÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

      

הּתעּוב הרחקת ּבֹו ּתׁשרׁש זֹו ּבחינה יעקב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹׁשל
ּתחׁשדּנּו: ְְְֶַֹולא

B‚Â'.כח) ˜ÁˆÈ ÈÓÈ eÈ‰iÂהזּכיר ׁשּלא טעם «ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ְִִֶַַֹ
ּבאברהם הּכתּוב ּכמנהג ּביצחק ְְְְְְִִִַַַַָָָָחּיים
(ויחי ּדכתיב חּיים הזּכיר ּביֹוסף וגם ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַֹויעקב,
ׁשּמּיֹום להיֹות ּכי ואּולי יֹוסף, ויחי כ"ב) ְְְִִִִֵֶַַנ'
ואמרּו זּוג ּבת לֹו היתה לא העקדה עד ְְְֲֵֶַַַָָָָָֹׁשּנֹולד
אּׁשה ּבלא הּׁשרּוי ט') פ' רּבה (קהלת ְִֶֶַַָָָֹֹז"ל
ז"ל אמרּו העקדה ּומעת חּיים, ּבלא ְְֲִֵֵֵַָָָָֹׁשרּוי

לא לזה עיניו לכהֹות ׁשהתחּלּו ס"ה) פ' ְְִִִֵֶֶָָֹ(ב"ר
חּיים: ּבֹו ְִִִַהזּכיר

ÌÈiÁ BÚ ‡È‰ ‡lL ˙BÈ‰Ï L‡ B‡∆¿»ƒ¿∆…≈ƒƒ«ƒ
:ÌÈiÁ Ba È‰ ‡Ï ‰„˜Ú‰ „Ú«»¬≈»…ƒ¿ƒ«ƒ

אדֹום.א) זֹו,הּוא ּבפרׁשה ּפעמים ג' ּכן אמר ְְֱִֵַָָָָָ
הזּכיר לזה אדֹום לאּבד ה' ׁשּנׁשּבע ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָלהיֹות
(ח') ּדכתיב העיר והזּכיר אדֹום, הּוא ּכי ְְְֱִִִִִִֵָָעׂשו
לעׂשו ענין אינֹו אם אדֹום הּוא ׂשעיר ְְְֱִִִֵֵֵַָָּבהר
ּכי עׂשו ּבני והזּכיר עצמּה. לעיר ענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּתנהּו

הּוא אּלּופיהם ואּלה (י"ט) ּדכתיב אדֹום ְְֱִִֵֵֵֶֶַהם
ּבית ׁשל ּבאׁש יּדלקּו ּכּלם ּכי לֹומר ְֱִִֵֵֶַָָָֻאדֹום
ה' נתן אׁשר אדֹום נקראים ׁשּכּלם לצד ְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָֹֻיעקב
ּבדברי רמּוז והּוא עצמֹו, עׂשו וגם ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָליׂשראל,
להתעּטף עׂשו עתיד ׁשאמרּו צו) (ּתנחּומא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָרז"ל
והקב"ה הּצּדיקים ּבין ויׁשב ּובא ְְְִִִִֵֵֵַַָּבּציצית
ואם א') (עֹובדיה ּדכתיב וכּו' מּׁשם ְְְְְִִִִַָָמֹוׁשכֹו
מה ועּין ע"כ. וגֹו' מּׁשם וגֹו' ּכֹוכבים ְְְִִֵֵַַָָּבין

הּמלכים: ואּלה (ל"א) ּבּפסּוק ְְְִִֵֶֶַַַָָָּׁשּכתבּתי
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˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑ּכׁשּנֹולד ׁשהרי ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל מכירתֹו ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה כה)יעקב אם(לעיל ליעקב, ק"כ ּבׁשנת מת ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן "ויצחק ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה מאה ׁשנת ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ק"כ, נׁשארּו ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתֹוציא
ּובסֹוף ּבאּׁשה עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ׁשבעים הרי עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,נתּבר וׁשלׁש ׁשּׁשים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבן

יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע ׁשּלא(לעיל עד וי"ז ואחת, ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ילדה ּכאׁשר "ויהי ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, ׁשּנאמר:(נמּכר ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר הּמקרא, מן מפרׁש מא)עֹוד ׁשלׁשים(לקמן ּבן "ויֹוסף ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים וׁשבע וגֹו'", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשנה
ק"ח יֹוסף ׁשל .)ּבמכירתֹו ְִִֵֶָ

    ייהייהייהייה אוראוראוראור §¥²¤«Ÿ§¬¥¨−¬¡«

      ¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈©¥Æ
    ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©¦§−©«¦¦«

ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ּכֹוכבים לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על ּבׂשמת ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת .היא »»«≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
‰ÓÈÏ‰‡∑אביו את להטעֹות ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא לֹומר יהּודית, ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, .היא »√ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ÔBÚˆŒ˙a ‰ÚŒ˙a∑ענה ּבת וענה".אם ואּיה צבעֹון ּבני "ואּלה ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ּבת לא «¬»«ƒ¿ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
היּו ממזרֹות ּבני ׁשּכּלן הּכתּוב והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה אׁשת ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא .מלּמד ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

        

אביואביואביואביו אתאתאתאת העתהעתהעתהעת יייי .... .... יהיתיהיתיהיתיהית  הההה והאוהאוהאוהא      ייהיהיהה אריאריאריארי    ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
            בעבעבעבע תתתת ענהענהענהענה תתתת     ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

  אריאריאריארי                  ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
         ייהיהיהה         ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

   §¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑להן מֹוחלין ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת מצינּו מחלת, לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עונֹותיו ׁשּנמחלּו מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד אּׁשה, והּנֹוׂשא לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר .עונֹותיהם: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
˙BÈ ˙BÁ‡∑ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו הּׂשיאּה ׁשהּוא ׁשם .על ¬¿»ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

      ©¥¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§¨−¤
§¥«

ÔÈL:כח ÔÓ˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

ÚÏכט LÈ˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
˜ÚÈÂ ÂNÚ ˙È e˜e ÔÈÓBÈ ÚNe Èƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰Ba¿ƒ

‡„ÌB:א ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב ˙È ÔÚ ˙aÓ È‰BL ˙È È ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰ÓÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚƒ̂¿ƒ»»

BÈ˙:ג ˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓNe˙ד ÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

      

הּתעּוב הרחקת ּבֹו ּתׁשרׁש זֹו ּבחינה יעקב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹׁשל
ּתחׁשדּנּו: ְְְֶַֹולא

B‚Â'.כח) ˜ÁˆÈ ÈÓÈ eÈ‰iÂהזּכיר ׁשּלא טעם «ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ְִִֶַַֹ
ּבאברהם הּכתּוב ּכמנהג ּביצחק ְְְְְְִִִַַַַָָָָחּיים
(ויחי ּדכתיב חּיים הזּכיר ּביֹוסף וגם ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַֹויעקב,
ׁשּמּיֹום להיֹות ּכי ואּולי יֹוסף, ויחי כ"ב) ְְְִִִִֵֶַַנ'
ואמרּו זּוג ּבת לֹו היתה לא העקדה עד ְְְֲֵֶַַַָָָָָֹׁשּנֹולד
אּׁשה ּבלא הּׁשרּוי ט') פ' רּבה (קהלת ְִֶֶַַָָָֹֹז"ל
ז"ל אמרּו העקדה ּומעת חּיים, ּבלא ְְֲִֵֵֵַָָָָֹׁשרּוי

לא לזה עיניו לכהֹות ׁשהתחּלּו ס"ה) פ' ְְִִִֵֶֶָָֹ(ב"ר
חּיים: ּבֹו ְִִִַהזּכיר

ÌÈiÁ BÚ ‡È‰ ‡lL ˙BÈ‰Ï L‡ B‡∆¿»ƒ¿∆…≈ƒƒ«ƒ
:ÌÈiÁ Ba È‰ ‡Ï ‰„˜Ú‰ „Ú«»¬≈»…ƒ¿ƒ«ƒ

אדֹום.א) זֹו,הּוא ּבפרׁשה ּפעמים ג' ּכן אמר ְְֱִֵַָָָָָ
הזּכיר לזה אדֹום לאּבד ה' ׁשּנׁשּבע ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָלהיֹות
(ח') ּדכתיב העיר והזּכיר אדֹום, הּוא ּכי ְְְֱִִִִִִֵָָעׂשו
לעׂשו ענין אינֹו אם אדֹום הּוא ׂשעיר ְְְֱִִִֵֵֵַָָּבהר
ּכי עׂשו ּבני והזּכיר עצמּה. לעיר ענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּתנהּו

הּוא אּלּופיהם ואּלה (י"ט) ּדכתיב אדֹום ְְֱִִֵֵֵֶֶַהם
ּבית ׁשל ּבאׁש יּדלקּו ּכּלם ּכי לֹומר ְֱִִֵֵֶַָָָֻאדֹום
ה' נתן אׁשר אדֹום נקראים ׁשּכּלם לצד ְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָֹֻיעקב
ּבדברי רמּוז והּוא עצמֹו, עׂשו וגם ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָליׂשראל,
להתעּטף עׂשו עתיד ׁשאמרּו צו) (ּתנחּומא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָרז"ל
והקב"ה הּצּדיקים ּבין ויׁשב ּובא ְְְִִִִֵֵֵַַָּבּציצית
ואם א') (עֹובדיה ּדכתיב וכּו' מּׁשם ְְְְְִִִִַָָמֹוׁשכֹו
מה ועּין ע"כ. וגֹו' מּׁשם וגֹו' ּכֹוכבים ְְְִִֵֵַַָָּבין

הּמלכים: ואּלה (ל"א) ּבּפסּוק ְְְִִֵֶֶַַַָָָּׁשּכתבּתי



מח              
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BÂ ‰„È ‰È‰‡Â∑אליפז ּובן היה, ממזר זה, עׂשו,קרח אׁשת אהליבמה אל אביו, אׁשת על ׁשּבא היה ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
הענין ּבסֹוף אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא .(ב"ר)ׁשהרי ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָ

     ©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨
     ©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ¨¦§¨½
        £¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«

‡‡ Â∑ימצא ּבאׁשר .לגּור «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ

       ¦«¨¨§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
    §«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

Ì‰È ‡ ‰È ‡Â∑ׁשטר מּפני אחיו", יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם, לּבהמֹות מרעה להסּפיק ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמּתנה, לא חלק לי אין מּכאן, לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על הּמּטל ,"זרע יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻחֹוב

ׁשּמכ הּבּוׁשה ּומּפני הּׁשטר', ּבפרעֹון ולא הּזאת, הארץ לֹו ּבכֹורתֹוׁשּנּתנה .ר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

      ©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬¡«

      §¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−¥¦«
‰l‡Â∑לׂשעיר מּׁשהל ּבניו ׁשהֹולידּו .הּתֹולדֹות ¿≈∆ְִִִֵֶֶַַָָָָ

       ¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈§¥¾
  ¤¨§©−¥¬¤¥¨«

       ©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§¨−§©«

      §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤¤¡¦©−
     ¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«

È ‰˙È‰ Ú˙Â∑אּלּופים ּבת זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה אברהם ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אמרה: לפנים. ּבּה ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ולֹוטן ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה,

,ל להּנׂשא זֹוכה אׁשּתֹו'איני על ׁשּבא מלּמד אליפז, ׁשל ּבבניו אֹותּה מֹונה הּימים ּובדברי ּפילגׁש', ואהיה הלואי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׂשעיר ׂשעיר,ׁשל ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ּתמנע ויצאה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

האבׁשהי מן ולא האם מן אחֹותֹו .תה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

        §¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤¨½
   §¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

      §¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨©£¨²©¦§−¥´¤
     ¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§¨−§¤«Ÿ©

       ¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈©³
      ¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

ÂNÚÈ Èl‡ ‰l‡∑מׁשּפחֹותראׁשי. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

ÈÂ˙ה ÌÚÈ ˙ÈÂ ÚÈ ˙È ˙„ÈÈ ‰È‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú‡  „ÈÈ˙‡ È ÂNÚ È ÔÈl‡ …̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚ„ƒ¿»«

˙ו ˙ÈÂ È‰B ˙ÈÂ È‰B ˙È ÂNÚ „¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
 ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ ˙È ˙  ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚ„ ‡Ú‡ ‡˜ È È˜  ˙ÈÂ ÈÚ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰‡ ˜ÚÈ Ì„˜ Ô È‡ ‡Ú‡ ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

Â‡ז ‡„ zl Èb ÔB‰È˜ ‰Â‰ È‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
Ô ÔB‰˙È ‡B ÔB‰˙˙Bz Ú‡ ˙ÈÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

‰‡ח ÂNÚ ÈÚN„ ‡ ÂNÚ È˙ÈÂƒ≈≈»¿»¿≈ƒ≈»
:ÌB„‡¡

„‡„È‡Bט ÔB‰‡ ÂNÚ ˙„z ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¬∆¡»≈
:ÈÚN ‡¿»¿≈ƒ

‡z˙י ‰„Ú  È‡ ÂNÚ È ˙‰ ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙N  ‡Ú ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

ÌzÚÂיא B B‡ ÔÈz È‡ È BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:˜¿«

ÂNÚיב  È‡ ‡˙È ˙Â‰ Ú˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú È ÔÈl‡ ˜Ú ˙È È‡ ˙„ÈÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

‰יג ‰ Â ˙ ‡Ú È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙N È BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

˙יד ‰Ú ˙ ‰È‰‡ È BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ ÚÈ ˙È ÂNÚ ˙„ÈÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚƒ¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:˜ ˙ÈÂ ÌÚÈ«¿»¿»…«

‡טו È‡ È ÂNÚ È È ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡ B ‡ B‡ ‡ ÔÈ˙ ‡ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:¿̃«

              

       ©¬²Ÿ©©¬©§¨−©´£¨¥®¥´¤©¥³
     ¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

        §¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©©¬
        ©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤

   §¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

       §¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²©¬
       ©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤

¥¨«

     ¥¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

     

       ¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈§¦§¬
©«£¨«

‡‰ ∑.לׁשם עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ּדרׁשּוׁשהיּו פה)ורּבֹותינּו ארץ:(שבת ׁשל ּביּׁשּובּה ּבקיאין ׁשהיּו …¿≈»»∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין ׁשהיּו לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה .מלא אוראוראוראור ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹ

       §¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
 §¤¬¤¡«

      ©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

       §¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

       §¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧¨¨³
     ¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«

‰ÚÂ ‰i‡Â∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה וענה, אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, וי"ו ¿«»«¬»ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָ
ח) מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש עו)"ּתת וסּוס"(תהלים ורכב Ú‰."נרּדם ‡‰∑,צבעֹון ׁשל אחיו ׁשהּוא למעלה, האמּור ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹ¬»ְְְִִֶֶַָָָָ

ענה את והֹוליד אּמֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, אֹותֹו קֹורא הּוא על∑‡˙ÌÓi‰Œ.וכאן חמֹור הרּביע ּפרדים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ∆«≈ƒְְֲִִִַַָ
לעֹולם ּפסּולין והביא ממזר היה והּוא ּפרד, וילדה נקבה נד)סּוס מּטלת(פסחים ׁשאימתן "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻ

וחיה לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ׁשאלני לא מּימי חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, ז)על וחיה,((חולין ּתקרי אל ּדחיה? חזינן קא והא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

יׁשן ּברׁש"י לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, ּגדּלת)אּלא ּולהֹודיע ּתמנע מּפני אּלא החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק ולא . ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו .אברהם, ְְְְְִֵֶַַַָָָ

    §¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨¨−©£¨«

      §¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

‡טז ÓÚ ‡ ÌzÚ ‡  ‡«»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
 ‡ ÌB„‡„ ‡Ú‡ ‡„ «¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

‡יז ˙ ‡ ÂNÚ  ‡Ú  ‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
 ‡ ‰Ó ‡ ‰Ó ‡ ∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN  ‡ ÌB„‡„ ‡Ú‡ ‡Ú¿≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

‡יח ÂNÚ ˙z‡ ‰Ó‰‡  ‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
 ‡  ‡ ÌÚ ‡ Ú¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰Ú ˙ ‰Ó‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰‡יט B‰ ‡Â ÂNÚ  ‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡

Bכ ‡Ú‡ ˙ ‰‡B ÚN  ‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ BÚÂ BÂ¿»¿ƒ¿«¬»

‡Bכא  ‡ „Â ‡Â B„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú‡ ÚN ¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

˙‡Âכב ÌÓ‰Â B B  BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz B¿»ƒ¿»

Bכג ÚÂ ˙Ó ÂÚ B  ‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

כד ‰Ú ‡‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â BÚ  ‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙ Ú ‰Â‰ „ ‡„Ó ‡i ˙ ‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:‰‡ BÚ ‡iÓ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

Ú‰:כה ˙ ‰Ó‰‡Â „ ‰Ú  ‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

˙Âכו ‡Â Ó „  ‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:¿»

      

BÂ.כ) ÚN  ‰‡הֹודעת טעם ≈∆¿≈≈ƒ¿ַַַָ
ה' ּׁשּנתן מה ׁשעּור להֹודיע זה, ְְִִִֶֶַַַָָענין

רׁשע. היֹותֹו הגם לעׂשו האבֹות ְְֱֲִֵַָָָָָּבזכּות
ר' ּפרק ׁשּבת ּבמּסכת ּדרׁשּו ּכן ּגם ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָורז"ל

אמר יעקב ּבר אחא ר' וז"ל (פ"ה) ְֲֲִַַַַָָָֹעקיבא
הרי ע"כ, מּנכסיהם חֹורין ּבני ׁשּנעׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַֹחרי



מט               

       ©¬²Ÿ©©¬©§¨−©´£¨¥®¥´¤©¥³
     ¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

        §¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©©¬
        ©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤

   §¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

       §¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²©¬
       ©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤

¥¨«

     ¥¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

     

       ¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈§¦§¬
©«£¨«

‡‰ ∑.לׁשם עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ּדרׁשּוׁשהיּו פה)ורּבֹותינּו ארץ:(שבת ׁשל ּביּׁשּובּה ּבקיאין ׁשהיּו …¿≈»»∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין ׁשהיּו לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה .מלא אוראוראוראור ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹ

       §¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
 §¤¬¤¡«

      ©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

       §¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

       §¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧¨¨³
     ¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«

‰ÚÂ ‰i‡Â∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה וענה, אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, וי"ו ¿«»«¬»ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָ
ח) מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש עו)"ּתת וסּוס"(תהלים ורכב Ú‰."נרּדם ‡‰∑,צבעֹון ׁשל אחיו ׁשהּוא למעלה, האמּור ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹ¬»ְְְִִֶֶַָָָָ

ענה את והֹוליד אּמֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, אֹותֹו קֹורא הּוא על∑‡˙ÌÓi‰Œ.וכאן חמֹור הרּביע ּפרדים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ∆«≈ƒְְֲִִִַַָ
לעֹולם ּפסּולין והביא ממזר היה והּוא ּפרד, וילדה נקבה נד)סּוס מּטלת(פסחים ׁשאימתן "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻ

וחיה לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ׁשאלני לא מּימי חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, ז)על וחיה,((חולין ּתקרי אל ּדחיה? חזינן קא והא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

יׁשן ּברׁש"י לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, ּגדּלת)אּלא ּולהֹודיע ּתמנע מּפני אּלא החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק ולא . ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו .אברהם, ְְְְְִֵֶַַַָָָ

    §¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨¨−©£¨«

      §¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

‡טז ÓÚ ‡ ÌzÚ ‡  ‡«»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
 ‡ ÌB„‡„ ‡Ú‡ ‡„ «¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

‡יז ˙ ‡ ÂNÚ  ‡Ú  ‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
 ‡ ‰Ó ‡ ‰Ó ‡ ∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN  ‡ ÌB„‡„ ‡Ú‡ ‡Ú¿≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

‡יח ÂNÚ ˙z‡ ‰Ó‰‡  ‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
 ‡  ‡ ÌÚ ‡ Ú¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰Ú ˙ ‰Ó‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰‡יט B‰ ‡Â ÂNÚ  ‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡

Bכ ‡Ú‡ ˙ ‰‡B ÚN  ‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ BÚÂ BÂ¿»¿ƒ¿«¬»

‡Bכא  ‡ „Â ‡Â B„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú‡ ÚN ¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

˙‡Âכב ÌÓ‰Â B B  BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz B¿»ƒ¿»

Bכג ÚÂ ˙Ó ÂÚ B  ‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

כד ‰Ú ‡‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â BÚ  ‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙ Ú ‰Â‰ „ ‡„Ó ‡i ˙ ‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:‰‡ BÚ ‡iÓ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

Ú‰:כה ˙ ‰Ó‰‡Â „ ‰Ú  ‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

˙Âכו ‡Â Ó „  ‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:¿»

      

BÂ.כ) ÚN  ‰‡הֹודעת טעם ≈∆¿≈≈ƒ¿ַַַָ
ה' ּׁשּנתן מה ׁשעּור להֹודיע זה, ְְִִִֶֶַַַָָענין

רׁשע. היֹותֹו הגם לעׂשו האבֹות ְְֱֲִֵַָָָָָּבזכּות
ר' ּפרק ׁשּבת ּבמּסכת ּדרׁשּו ּכן ּגם ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָורז"ל

אמר יעקב ּבר אחא ר' וז"ל (פ"ה) ְֲֲִַַַַָָָֹעקיבא
הרי ע"כ, מּנכסיהם חֹורין ּבני ׁשּנעׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַֹחרי



נ              

    ייהייהייהייה אוראוראוראור ¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

   ¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

       ¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
  ¦§−©¬£¨«

        ©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥©«Ÿ¦²
  §©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

      §¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
  §¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑,ּבימיהם עׂשו מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגּדן היּו, ואיׁשׁשמנה ׁשאּול הן: ואּלּו ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּכתיב: ּבנֹו יֹורם ּובימי יהֹוׁשפט, אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ח)ּבׁשת, ב יד(מלכים מּתחת אדֹום ּפׁשע "ּבימיו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכתיב: ׁשאּול ּובימי ,"מל עליהם וּימליכּו מליהּודה נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

         

ימיהימיהימיהימיה עועועועו מלמלמלמל בלבלבלבל יעקביעקביעקביעקב העמידהעמידהעמידהעמיד דנדנדנדנ ,,,,היהיהיהי מנהמנהמנהמנה          ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
                   ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

                לללל  ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
         לפנילפנילפנילפני         לללל ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

  ייהייהייהייה אוראוראוראור ְֵֶַָ

      ©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨

      ©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
‰  BÈ∑:ׁשּנאמר היא, מֹואב מערי (ירמיהּבצרה »∆∆«ƒ»¿»ְֱֳִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר:מח) עּמהם, ללקֹות עתידה לאדֹום, מל ׁשהעמידה ּולפי וגֹו'". ועלּֿבצרה לד)"ועלֿקרּיֹות זבח(ישעיה "ּכי ְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבבצרה ."לה' ְְַָָ

      ©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«

Âכז ÂÂ ‰Ï ‡ È Èl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

‡Âכח  È È Èl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

‡כט BÏ ‡ ‰‡B È Èl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
‰ ‡ B ‡ ÏB»«»ƒ¿«»¬»

‡Èlל È ‡ ‡ ‡  ‡«»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
È ‡‡ B‰ÈÏ ‰‡B È«¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

ÌB‡לא ‡‡ ÎÈÏ È ‡ÎÏ Èl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
Ï‡È ÈÏ ‡Ï Ï È Ì»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

לב ÌÂ B  Ï ÌB‡ Ï¿«∆¡∆««¿¿«¿≈
‰‰ƒ¿»»

לג  BÈ È‰BB Ï Ï Èƒ»«¿«¿ƒ»«∆«
‰ƒ»¿»

‡‡לד Ì È‰BB Ï BÈ Èƒ»¿«¿ƒÀ»≈«¿»
‡B»»

      

לע ּבנתינתם הּכתּוב עֹודׁשּיסּפר ואמרּו ׂשו. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
היֹותּה ּתמנע להֹודיע ּכי צ"ט) ְְְְֱִִִִֶַַַָ(סנהדרין
ּפילגׁש ונעׂשית לֹוטן אחֹות הּמעלֹות ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָּברּום
חּיים: אלהים ּדברי ואּלּו ואּלּו ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַָֹלאליפז,

B‚Â'.כז) ‡ È ‰l‡ּדר על הּכתּוב ירמז ≈∆¿≈≈∆¿ְִֶֶַַָֹ
ּתֹורה אמרה ב') מׁשלי (ילקּוט ז"ל ְְְְִֵַָָָָאֹומרם
להנחיל הקב"ה לּה אמר ענּיים ּבני מה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָמּפני
ּכי ּפרּוׁש אמּלא ואֹוצרֹותיהם יׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַאֹוהבי
אֹוצרם ירּבה הּזה ּבעֹולם יּסּוריהן ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבאמצעּות

אֹומרֹו והּוא הּבא, ּפי'ּבעֹולם אצר בני אּלה ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ
הּנצחי ּבּטּוב אֹוצר לאצר ׁשחפצים ְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹאֹותם
וגֹו'. ּבלהן יּסּורין לסּבל הּזה ּבעֹולם ְְְְִִִִִִֶַָָָֹצריכין
אֹוצרֹות עֹוׂשים הם הּיּסּורין ּכי הּכתּוב ִִִִִֵַַַָָּומֹודיע

ּוכיּסּורי ּבאמצעּותם. למעלה טּוב ּכל ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָמלאים
פ"ד:) (ב"מ יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ב"ר אלעזר ְְִֶַַָָר'
מי ּומעּתה וגֹו', אחי ּבֹואּו אֹותם קֹורא ְִֵֵֶַַַָָָָׁשהיה
אֹוצרֹות ולאצר העליֹונים חּיים החפץ ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹהאיׁש
עליו ויקּבל ּובתענּוגיו הּזה ּבעֹולם ימאס ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהּטּוב
לֹו לטֹוב עקא צרה ּתרּגּום ועקן וזעון ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָּבלהן

אֹוצרֹותיו: ּולמּלאֹות הּימים ְְְִַַָָָּכל
B‚Â'.לא) ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Âלמנֹות ּבזה יכּון ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְִֵֶַָ

אׁשר לּהּכל העמיד אֹו לאדֹום נתחּתן ְֱֱֲִִֵֶֶֶַָָ
ּבנפל לאבדֹון עֹומד הּכל ּכי וכּדֹומה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹמל
ּבצרה פ"ג) פ' (ב"ר ז"ל ּוכאֹומרם ְְְֱָָָאדֹום,
ללקֹות עתידה לאדֹום מל ׁשהעמידה ְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶָָלפי
ּבבצרה לה' זבח ל"ד) (יׁשעיה ּדכתיב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָעּמהם

קדם ּביני ׁשּביני הגם הערים ׁשאר ּגם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹע"כ,
מל ּברׁשּות יּכנסּו יׂשראל צבי ּגֹואל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּיבֹוא
קדּומה ּבטענה יׂשראל ּבני יבֹואּו ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָאחר
מּצילתּה: הּזּולת צל ואין ותּׂשרף, ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָויֹוציאּוה

Ìbה לּגאּולה סימן יאריכּולקחת ּכי עתידה «ְֲֲִִִִַַַַָָָָָ
אדֹום מלכי מנה ה' ּכי והראיה ְְְֱִִֵַַָָָָָָהּימים,
מלכי קדמּו ּוכמֹותם יׂשראל למלכי ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָׁשּקדמּו
מלכים אחר ׁשּפסקה אחר למלכּותם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָיׂשראל
ימלכּו כן ּכמֹו ּומעּתה ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵַַָָָהרׁשּומים
ּכי והגם ּבאדֹום מלכּו אׁשר ּכּמּנין ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָיׂשראל
טֹובה ימי ה' יארי עֹומד, עֹולם אלפים ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָׁשׁשת

צ"ט.) (סנהדרין ז"ל: ְְְֲִֶַַָָּכמאמרם
וּיׁשלח ּפרׁשת ְֲִַַַַָָָחסלת

              

      ©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³
     ¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«

‡BÓ ‰„N È„Ó˙‡ ‰‰∑ּומּכאן מֹואב, את לעזר אדֹום מל והל למלחמה, מֹואב על מדין ׁשּבא ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
יׂשראל על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו ּבלעם ּובימי זה, עם זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו למדים .אנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

     ©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«

      ©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«

      ©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«

       ©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬
        ¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«

‰ ÈÓ ˙∑לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? .מהּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

     Â§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
      ¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑מדינֹותיהם ׁשם על והראׁשֹונים,ׁשּנקראּו מלכּות, מהם ּופסקה הדר ׁשּמת לאחר ¿≈∆¿«≈≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּתמנע אּלּוף אדֹום אּלּופי וּיהיּו הדר, "וּימת הּימים: ּבדברי מפרׁש וכן ּתֹולדֹותם, ׁשמֹות הם למעלה, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּנזּכרים

."וגֹו' ְ

     ©¨«¢¦«¨¨²©¬¥¨−©¬¦«Ÿ

     ©¬§©²©¬¥¨−©¬¦§¨«

      ©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À
      §«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

Ï‡Èc‚Ó∑:רֹומי היא «¿ƒ≈ִִ

סי לי יפסו  וישלחפפפ פרשת חסלת

„„לה  „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe LÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
eLÂ ‡BÓ„ ‡ÏÁ È‡È„Ó ˙È ÏÈcƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

˙ÈÂÚ z«¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
‰NÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
˙ ÏÚ„ ÈBÁÓ≈¿≈¿«¿»

לח Á ÏÚ È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
BÚ«¿

È‰B˙BÁzלט CÏÓe BÚ  Á ÏÚ ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
˙z‡ eLÂ eÚ z eLÂ „‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
‡‰c Ó ˙ „Ó ˙ Ï‡È‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

B‰˙ÈÚÏמ ÂNÚ È ˙‰ÓL Èl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡ ÚÓ˙ ‡ B‰˙‰ÓL B‰È˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

˙˙È ‡ ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

ÈÙמא ‡ ‰Ï‡ ‡ ‰ÓÈÏ‰‡ ‡«»»√ƒ»»«»≈»«»ƒ…

Óמב ‡ ÓÈ˙ ‡  ‡«»¿««»≈»«»ƒ¿»

Èמג Èl‡ ÈÚ ‡ Ï‡Èc‚Ó ‡«»«¿ƒ≈«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
‡e‰ B‰zÁ‡ ‡Ú‡ B‰˙BÓÏ B„‡¡¿¿»¿¿«¿»«¬«¿¿

Ù Ù Ù È‡ÓB„‡c B‰e‡ ÂNÚ≈»¬∆¡»≈
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‰ ÈÓ ˙∑לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? .מהּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

     Â§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
      ¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑מדינֹותיהם ׁשם על והראׁשֹונים,ׁשּנקראּו מלכּות, מהם ּופסקה הדר ׁשּמת לאחר ¿≈∆¿«≈≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּתמנע אּלּוף אדֹום אּלּופי וּיהיּו הדר, "וּימת הּימים: ּבדברי מפרׁש וכן ּתֹולדֹותם, ׁשמֹות הם למעלה, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּנזּכרים

."וגֹו' ְ

     ©¨«¢¦«¨¨²©¬¥¨−©¬¦«Ÿ

     ©¬§©²©¬¥¨−©¬¦§¨«

      ©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À
      §«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

Ï‡Èc‚Ó∑:רֹומי היא «¿ƒ≈ִִ

סי לי יפסו  וישלחפפפ פרשת חסלת

„„לה  „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe LÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
eLÂ ‡BÓ„ ‡ÏÁ È‡È„Ó ˙È ÏÈcƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

˙ÈÂÚ z«¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
‰NÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
˙ ÏÚ„ ÈBÁÓ≈¿≈¿«¿»

לח Á ÏÚ È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
BÚ«¿

È‰B˙BÁzלט CÏÓe BÚ  Á ÏÚ ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
˙z‡ eLÂ eÚ z eLÂ „‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
‡‰c Ó ˙ „Ó ˙ Ï‡È‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

B‰˙ÈÚÏמ ÂNÚ È ˙‰ÓL Èl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡ ÚÓ˙ ‡ B‰˙‰ÓL B‰È˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

˙˙È ‡ ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

ÈÙמא ‡ ‰Ï‡ ‡ ‰ÓÈÏ‰‡ ‡«»»√ƒ»»«»≈»«»ƒ…

Óמב ‡ ÓÈ˙ ‡  ‡«»¿««»≈»«»ƒ¿»

Èמג Èl‡ ÈÚ ‡ Ï‡Èc‚Ó ‡«»«¿ƒ≈«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
‡e‰ B‰zÁ‡ ‡Ú‡ B‰˙BÓÏ B„‡¡¿¿»¿¿«¿»«¬«¿¿

Ù Ù Ù È‡ÓB„‡c B‰e‡ ÂNÚ≈»¬∆¡»≈
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לשבוע פרשת וישלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ז' כסלו
מפרק לט

עד סוף פרק מג  

יום רביעי - י' כסלו
מפרק נה 

עד סוף פרק נט 

יום שני - ח' כסלו
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א כסלו
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' כסלו
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב כסלו
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג כסלו
מפרק סט עד סוף פרק עא

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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כסלו ז' ראשון יום
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כסלו ח' שני יום
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.41   עמוד) אחרי פרשת התורה" ב"אור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
מלמעלה המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט
"וכד בהקדמה) (תקו"ז כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות של והסתלקות עליה ישנה למטה:
של שני ענין נשמה. בלא כגוף הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת
היא שאז הכפורים, ויום בשבת העולמות בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה
למטה עליונים אורות להמשיך למטה, מלמעלה המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית
שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית כיוון התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם,
הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי
הרי - כך לומר יכולים כיצד ושלום; חס חסרון זה הרי מהכלים האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל

ומסב והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אךאהבה האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן למרות התורה": ב"אור שם יר
על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו, בשעת אדם למשל: יותר. עליונים אורות כך אחר נמשכים העלאה ידי על
של הענין השנה, שבראש העלאה זה דרך ועל שינתו. לפני מאשר טוב יותר שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי
של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפלות שופר תקיעת ידי על - נמשך זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא
כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה המשכה ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת
ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז, נמשך המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי
שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על וזאת למטה, אלקות להמשיך המשכה, של
היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה ה'", לפני "בקרבתם ואביהוא בנדב
ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו כפי ומצוות, מתורה למעלה
לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך. יזכה לא מסויים
ההבדל הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך השולחן את חיבר יוסף" שה"בית
ומצוות, התורה קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
שבה נפש במסירת ואילו בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא"
האמיתית הכוונה לפי זה הרי - למטה המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה
להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית, העלאה היא שבכך שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה

ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא 42.ברוך   בכת"י לחפש "יש
כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל בחי'. דבי"ע בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה א.43.דקו"א רמט,
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.41   עמוד) אחרי פרשת התורה" ב"אור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
מלמעלה המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט
"וכד בהקדמה) (תקו"ז כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות של והסתלקות עליה ישנה למטה:
של שני ענין נשמה. בלא כגוף הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת
היא שאז הכפורים, ויום בשבת העולמות בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה
למטה עליונים אורות להמשיך למטה, מלמעלה המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית
שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית כיוון התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם,
הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי
הרי - כך לומר יכולים כיצד ושלום; חס חסרון זה הרי מהכלים האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל

ומסב והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אךאהבה האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן למרות התורה": ב"אור שם יר
על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו, בשעת אדם למשל: יותר. עליונים אורות כך אחר נמשכים העלאה ידי על
של הענין השנה, שבראש העלאה זה דרך ועל שינתו. לפני מאשר טוב יותר שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי
של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפלות שופר תקיעת ידי על - נמשך זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא
כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה המשכה ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת
ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז, נמשך המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי
שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על וזאת למטה, אלקות להמשיך המשכה, של
היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה ה'", לפני "בקרבתם ואביהוא בנדב
ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו כפי ומצוות, מתורה למעלה
לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך. יזכה לא מסויים
ההבדל הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך השולחן את חיבר יוסף" שה"בית
ומצוות, התורה קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
שבה נפש במסירת ואילו בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא"
האמיתית הכוונה לפי זה הרי - למטה המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה
להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית, העלאה היא שבכך שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה

ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא 42.ברוך   בכת"י לחפש "יש
כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל בחי'. דבי"ע בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה א.43.דקו"א רמט,



נו             

כסלו ט' שלישי יום
         

       
        

  
   

    
 
   

   
   

   
 

   
        

       

       
         
   
  
  
  
   
   
  

  
   

    
       



        
          

          
        

   
   

    
   
 

    
   

  
    

 
   

  
   

    
    

          
        
          
        
          

       
          
          

         
        

         
            
         

      
  

  
   

   
   

  
   

  
 
   
  
  
   
   
    

        
          

       
         

      
         
         

          
          
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 

 

      
       
        
       
       
       

       
        
        
       
        
        
       
      
        
       
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ועוד.44. פ''ז. בהקדמה השבת שער ט.45.פע"ח פי"א, דב"ר ראה
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ב.46. לט, 47.קידושין   ."ואילך תסב שמיני אוה"ת כד.48."ראה קד, תהלים
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.49   ."ואילך תע שמיני אוה"ת 50.123."ראה וש"נ.51.עמוד א. ק, ב"מ
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יג.56. יב, קהלת - הכתוב סכ"ה.57.ל' לעיל וראה ט. ח, שם
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ע"ב.1. ריש קסו, זח"א בסופה.2.ראה ובכ"מ.3.בכורות ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ב.4.ע"פ 5.כג,  
."בתיקו נשארו שלו הבעיות שרוב באחרונים ומובא - ב. קסה, שם וראה בתוס'. גם ראה א.6."אבל ("פתח7.ע, בהקדמה תקו"ז
אליהו").
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היום יום . . . סד

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשָׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ים  ים ְוַהָחְמִרּיִ ל ִעְנָיִנים ַהּגּוָפִנּיִ ּקּוץ ְוִתעּוב ּכָ ּטּול ַהֹחֶמר, ַעל ְיֵדי הֹוָרַאת ׁשִ ֹלׁש ָחְכמֹות ֵהן: ָחְכַמת ּבִ ׁשָ
– ָחְכַמת ַהּמּוָסר.

ָחְכַמת  ֲאֵליֶהם –  רּוב  ַהּקֵ ָאְפֵני  ְוהֹוָרַאת  לֹות  ּכָ ׂשְ ּוַבּמֻ ּדֹות  ּמִ ּבַ ְוָהרּוָחִני  ַהּצּוָרה  ַמֲעַלת  ַרת  ַהּכָ ָחְכַמת 
ַהֲחִקיָרה.

ַהָחְמִרי,  ָעה ּבְ ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ְך ּוְבַמֲעַלת ַהּצּוָרה ּכְ ַמֲעַלת ֹחֶמר ְמֻזּכָ ַרת ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, הֹוָרָאה ּבְ ָחְכַמת ַהְגּבָ
ָתן, ֵאל  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ֵצא ֹראׁש ָוסֹוף, ִלְהיֹות ּכִ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ לּוָתם ַיַחד ִמּבְ ּלְ ְוִהְתּכַ
ִליִמים  ְוָקא ַמׁשְ ֶאָחד ּדַ ֵניֶהם ּכְ ֵרְך ִנְבָראּו ּוׁשְ ת ֶחְביֹון ֻעּזֹו ִיְתּבָ ָנה ַאַחת ְלַגּלֹות אֹור ְקֻדּשַׁ ָרָאם, ּוְלַכּוָ ֶאָחד ּבְ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֵלמּות, ֲאׁשֶ אֹוָתּה ַהּשְׁ

ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

א מענש זָאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה זיינען, אז אזא קטן שבקטנים 
ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול הגדולים וכמ"ש ולגדולתו 

אין חקר, דארף דער מענש זיין תמיד באגייסטערט און טָאן די  עבודה בלב ונפש חפצה.

הּוא ָהָאָדם,  ִפי ׁשֶ ים ּכְ ַטּנִ ּקְ ּבַ ֶזה ָקָטן ׁשֶ ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ י ַהּבֹוֵרא ּבָ דֹוִלים ַחְסּדֵ ה ּגְ ּמָ ִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ַעד ּכַ
תֹו ֵאין ֵחֶקר". ַעל ָהָאָדם ִלְהיֹות  תּוב "ְוִלְגֻדּלָ ּכָ דֹוִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָיכֹול ִלְגֹרם ַנַחת רּוַח ָגדֹול ִלְגדֹול ַהּגְ

ֵלב ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה. ַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִמיד ִנְלָהב ּוְלַבּצֵ ּתָ

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקפ"ח.   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְויֹום   – תקל"ד   – ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ין. ִניֶעְזׁשִ ּבְ

ר  ְנָיא( ַהְמַדּבֵ ינֹוִנים )ּתַ ל ּבֵ ֶפר ׁשֶ ֶרק נ"ג ִמּסֵ ֵקן ַמֲאָמר – ְוהּוא ֵחֶלק ּפֶ נּו ַהּזָ ִכְסֵלו תקנ"ד ָאַמר ַרּבֵ ט' ּבְ
י  ִמיָרא ]סֹופֹו[. ּכִ "ל ַעד ּגְ ֶרק ַהּנַ ַעם – ִסּיּום ּפֶ ִית ִראׁשֹון. ְלָמֳחָרתֹו ָאַמר ֲחִסידּות עֹוד ַהּפַ ַבר ּבַ ַעל ּדְ
ִנים ַהּקֹוְדמֹות(  ֶהם ִנְכְללּו ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ִמּשָׁ ר ּבָ ְסֵלו תקנ"ד )ֲאׁשֶ ָנה תק"ן ַעד י ּכִ ֲאָמִרים ֵמֹראׁש ַהּשָׁ ַהּמַ

ינֹוִנים. ל ּבֵ ְרֵקי ֵסֶפר ׁשֶ ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ

ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

ר  ֹחל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות נֹוַדע ֲאׁשֶ ְסק. ּבְ ִעיר ִוויטֶעּפְ ֲאָסרֹו ּבָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָיָצא ְלֵחרּות – תקפ"ז – ִמּמַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סה היום יום . . . 
יּוּבַאִוויְטׁש,  ִקיִדים ִמּלְ ִלְוַית ּפְ ֵרי ָנַסע ּבְ ׁשְ ת ֹנַח כח ּתִ ָרׁשַ יֹום א' ּפָ ינּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבְ ִהְלׁשִ
ים ּגֹו'", יֹום ב'  ם דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ "ַמִים ַרּבִ רָאִמיְסל, ָאַמר ׁשָ א ְלדָאּבְ ֳהַרִים ּבָ ּצָ ּבַ
ב  ְסק, ְוָיׁשַ ם ְלִוויטֶעּפְ י ּגֹו'", יֹום ג' ָנַסע ִמּשָׁ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ ם דַא"ח "ְרׁשָ ם ַעד ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ָנַסע ִמּשָׁ

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ פּוס ַעד יֹום א' ַוּיִ ם ּתָ ׁשָ

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

ּבּור  ה" )ִעם ַהדַא"ח( : ֵחֶלק א' ּדִ ִפּלָ ּדּור "ֵסֶדר ַהּתְ "ּב[ ַעל ַהּסִ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֵמַהּגָ
ָלא ִאְתָיַדע[ –  א ּדְ ִחיַנת רדל"א" ]=ֵריׁשָ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ית" )צט. א( : "ַמה ּשֶׁ ה ְבֵראׁשִ רּוְך עֹוׂשֶ ְתִחיל "ּבָ ַהּמַ

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ
ָנן  ַרְך" – ִנְתַקן: "ְלַרּבָ ּבֵ ָנן ַוֲהָלָכה כר"י ׁשֶ ל" )פח, ד( : "ְלַרּבָ ְתִחיל "ֵעד ַהּגַ ּבּור ַהּמַ ֵחֶלק ב' ּדִ

ַרְך". ִאם ּבֵ
ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". הּו ּדַ הּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹ ם )פט. א( : "ַהּתֹ ׁשָ

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ת. ּבָ ׁשַ ְוָקא ּבְ ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְוַלאו ּדַ יֹום ב', ה', ּבְ ם ּבְ ם ּוַמְלכּות, ּוְמָבְרִכים אֹוָתּה ּגַ ֹלא ׁשֵ ָטַרִני" ְמָבְרִכים ּבְ ּפְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ

ם ִאם  ָרֵאל, ּגַ ׂשְ ָבר ֹלא טֹוב ַעל ֶאָחד ִמּיִ ׁשֹוְמִעים ּדָ ׁשֶ ם טֹוב: ּכְ ַעל ׁשֵ ם מֹוֵרנּו ַהּבַ ׁשֵ ָיֵדינּו ּבְ ל ּבְ ְמֻקּבָ
ָבר  אי ֹלא טֹוב: ִאם ֱאֶמת ַהּדָ ַוּדַ י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ּבְ יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ֵאין ַמּכִ

ב ֹלא טֹוב.  ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ לֹוִני, ֲהֹלא הּוא ֹלא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲהֹלא ַהְמַסּפֵ ִרים ַעל ּפְ ַסּפְ ּמְ ׁשֶ

ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

האיש  של  והמהות  המהות.  את  ומגלה  המציאות  את  משנה  חסידות  אאמו"ר:  אמר 
הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס בכולו, 
וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד הכנף מין כנף - עס איז מעהר 
ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז זי זָאל זיין א נברא  - וחסידות מגלה 

את המהות.

הּות  הּות. ְוַהּמַ ה ֶאת ַהּמַ ִציאּות ּוְמַגּלָ ה ֶאת ַהּמְ ּנָ "ּב[: ֲחִסידּות ְמׁשַ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ִאּלּו ּתֹוֵפס  ִמְקָצתֹו ּכְ י הּוא ֵחֶלק ִמן ָהֶעֶצם, ְוַהּתֹוֵפס ּבְ ֵער, ּכִ ְרֵאִלי ֵאין ְלַהֲעִריְך ּוְלׁשַ ׂשְ ל ָהִאיׁש ַהּיִ ׁשֶ
ָנף" – ֵאין  ָנף – ִמין ּכָ ֶרְך "ַהּכָ עּור, ַעל ּדֶ ְך ַהֵחֶלק ֵאין לֹו ׁשִ עּור ּכָ ָהֶעֶצם ֵאין לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ֻכּלֹו, ּוְכׁשֵ ּבְ

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ "ַעְצמּות" ּבָ א ׁשֶ ֶזה ֶאּלָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש 



סו            

ה'תשע"א כסלו ז ראשון יום  

        


למדתי "ראה מהכתוב נלמד מצוה עבור שכר נטילת איסור
אני "מה – אלוקי" ה' ציוני כאשר ומשפטים חוקים אתכם

בחינם" אתם אף א)בחינם כט, .(בכורות
ערוך בשולחן הנפסק על לשאול יש זה תקפ"ה)לפי סי' (או"ח

שכר משום ברכה סימן רואה אינו שופר תקיעת על שכר שהנוטל
שכר איסור אין מצוה שלצורך כיון התיר אברהם' וה'מגן שבת.
מצוה? שכר משום הדבר ייאסר לא מדוע קשה: ולכאורה שבת.

לומר: ויש
איסור כך על אין מדרבנן הן הקולות רוב ובזמנינו מאחר

בגמרא כמבואר שכר, א)נטילת לז, ליטול(נדרים למלמדים שמותר
מהתורה. שאינו כיון והטעמים הניקוד לימוד עבור שכר

שאיסור הוא, מדרבנן למצוה מהתורה מצוה בין והחילוק
שעל וכיון לזה, זה ערבים ישראל שכל מכך נובע שכר נטילת

ליטול לו אסור חבירו של המצוה לקיום לדאוג מוטל אחד כל
לגבי אך זו, במצוה מחוייב בעצמו הוא שהרי מחבירו שכר

הזקן אדמו"ר מדברי נראה דרבנן ס"ה)מצוות תר"ח סי' או"ח (שו"ע

שכר. נטילת איסור בהם אף ולכן ערבות, דין בהן שאין
הרמ"א דברי ביאור גם רס"א)זה סי' מהדין(יו"ד איסור שאין

(כי ערבות בו שאין הקטן על מוטל החיוב כי מילה, על שכר ליטול
איש). בכלל אינו וקטן באחיו", איש "וכשלו מהכתוב נלמד הדין
מצד הוא שכר ליטול האיסור אם כך: על להקשות יש אך

מד מצוהערבות אין והרי וקידוש, הזאה על שכר ליטול אסור וע
לאכול לו מתירה שהטהרה אלא עצמו לטהר האדם על

ערבות? בכך שייכת ואיך בקדשים,
אדם כל על חיוב יש כאשר ברגל מדובר כי לומר ויתכן
ואסור ערבות, בה יש חיובית מצוה שהיא וכיון עצמו, את לטהר

שכר. עליה ליטול
    

ה'תשע"א כסלו ח שני יום       

         
          

           
           

   
ה)במשנה ז, למי(פרה והן לעצמו הן מים שהממלא מבואר

חטאת. של את כך אחר ורק שלו את תחילה ממלא חטאת,
לעצמו המיועדים המים את לשאת עליו כראוי, שמילאן ולאחר
כדי מלפנים, החטאת של ואת ("האסל") המוט של האחורי בצד
חטאת מי כי פסולים, המים היפך ואם מעולה. שמירה לשמרם

שנאמר שמירה ט)צריכים יט, נדה",(במדבר למי למשמרת "והיתה
של שניהן "היו ואם טובה. שמירה לשמור יכול אינו ומאחוריו
שאי מפני [ו]כשר לאחוריו, ואחד לפניו אחד נותן – חטאת
הפחות השמירה גם אחרת, דרך אין כאשר כלומר, אפשר".

מועילה. טובה

הנצי"ב למד ל)מכאן סי' דבר, כפי(משיב היא שמירה שחובת
מעולה, שמירה לשמור כשאפשר הכיוונים: לשני – האפשרי
בשמירה אלא אפשר אי ואם נחשבת, אינה הפחותה השמירה
כנאמר מחימוץ שמירה לגבי גם וכך מועילה. היא גם פחותה,
שיש במה הוא במצות השמירה חיוב - המצות" את "ושמרתם

לשמור. בכוחו
שכ מי מועילה,ויש הפחותה שהשמירה הרמב"ם, בשיטת תב

שמירה לשמור החובה בתורה, מופיעה השמירה שחובת אף כי
שאפשר. במקום רק וגזרו חכמים גזירת היא מעולה

הראב"ד שיטת פי על שכתב מי יש אתר)אכן, שאין(על
בנשיאת הפסול כי בכלל, שמירה חובת לגבי מכאן להוכיח
הדעת, היסח משום חטאת במי מיוחדת הלכה הוא מאחור המים
לא זה ודבר הדעת היסח משום פוסלת שמלאכה לכך בדומה

מצוות בשאר רסג)אמור סי' ח"ג, וזמנים, .(מועדים

ה'תשע"א כסלו ט שלישי יום   

        
       

לעשותן יש לכתחילה ביום, שזמנן המצוות בכל הדין הוא
יצא, השחר מעלות עשאן אם ובדיעבד ואילך, החמה מנץ
עם מתחיל שהיום יום" לאור א-לוקים 'ויקרא מהכתוב כנלמד

החמה הנץ קודם ראשון, ב)אור כ, .(מגילה
רש"י פירש החמה, מנץ זמנן שלכתחילה ע"א)והטעם (שם

יש מדרבנן ולכן השחר, עלות בזמן בקיאין הכל שאין משום
החמה. הנץ עד להמתין

החמה הנץ שדין הזכיר לא שהרמב"ם מכך מדייקים יש אך

אז עד להמתין יש תורה מדין שלדעתו מדרבנן סי'הוא יו"ד (אג"מ

א) המשניותקפ, בפירוש בדבריו מפורש וכן שם). "וכולם(מגילה :
הוא הגמור המעשה אבל כשר... השחר עמוד משעלה שעשו

החמה". הנץ אחר
מעלות מתחיל שהיום מהכתוב שלמדו כיון ביאור: וצריך

גמור? יום זה אין מדוע השחר,
שחישוב והגר"א, הזקן אדמו"ר שיטת לפי יבואר והדבר
ועד החמה מהנץ הוא ותפילה שמע לקריאת היום שעות
עד השחר מעלות הוא היום התורה דיני שלכל ואף שקיעתה.
המאור "את כנאמר השמש, לפי נקבע היום עצם הכוכבים, צאת

            

יום של כעיצומו זה אין השחר ומעלות היום", לממשלת הגדול
'שעות ולגבי היום, על מהלילה תורה שהוסיפה כתוספת אלא
לכתחילה ולכן בתוספת. ולא היום בעצם להתחשב יש זמניות'

בתוספת ולא עצמו ביום המצוות את לקיים כהןיש מנחת (ראה:

טו) סי' מגילה עמ"ס הקודש קהלות פ"ט. ב' מאמר השמש .מבוא
קריאת זמן לגבי האחרונים מחלוקת את לבאר יש זה ולפי

אברהם' ה'מגן לדעת בלילה: סק"א)המגילה תרפ"ז עד(סי' זמנה

הט"ז ולדעת בלבד השחר תרפ"חעלות החמה.סק"ו)(סי' הנץ עד
אלא לילה עדיין הוא הנץ עד הט"ז לדעת לבאר: ויש
לדעת אך היום, מצוות את אף בו לקיים שניתן חידשה שהתורה
השחר בעלות נחתם הלילה המצוות, כל לגבי אברהם' ה'מגן
את לקיים אפשר אי השחר משעלה ולכן היום, מתחיל ואז

הלילה טז)מצוות סי' שם הקודש .(קהלות

ה'תשע"א כסלו י רביעי יום    

        
          

רש"י ב)לדעת כג, דינו(בכורות להזאה, העומד עצמו פרה אפר
אפר התערב כאשר ולכן, ובמשא. במגע ומטמא חטאת כמי
פרה, אפר הרוב אם - חולין) (אפר מקלה' ב'אפר הפרה

לפני אף מטמאת תערובתהתערובת כדין המים, את עליה שנתן
חטאת. מי של

באפר שנתערב פרה "אפר של ההלכה את בכותבו ואולם,
זאת בכולו". "וקדש המילים: את הוסיף הרמב"ם מקלה",
כאן שנפסק ומה מטמא, אינו כשלעצמו הפרה אפר אומרת:
מטמאין") פרה אפר הרוב היה ("אם מטמאת האפר שתערובת

היא ואפרהכוונה פרה אפר של תערובת עליהם שנתן
חטאת' מי 'קידוש נעשה כך כי ה"א)מקלה, פ"ו, במקרה(לעיל ורק ,

לבדו האפר אבל מטמאין, המים הפרה, מאפר הוא הרוב אם זה
"והנוגע הוא כא) יט, (במדבר הפסוק לשון שהרי מטמא אינו

"הערב עד יטמא מ"ז)הנדה פ"ט פרה, אחרונה, .(משנה
המים רק לא הרמב"ם, לדעת בעצם, מבאר: שקאפ והגר"ש
זהו אך מטמא. הפרה אפר גם אלא שנתקדשו, לאחר מטמאים
לאחר רק ולכן, המים. על הפרה אפר את כבר שנתן בתנאי
אם ומשא, במגע מטמאת היא - התקדשה האפר שתערובת

פרה אפר פכ"ח)רובה ש"ג, יושר .(שערי

ה'תשע"א כסלו י"א חמישי יום    

         
      

א)בגמרא פו, מציעא האם(בבא בספק זו, שבשאלה מובא
וטהור, לבהרת קדם השיער או וטמא לבן לשער קדמה הבהרת
המתיבתא וחכמי טהור אמר הקב"ה דרקיעא: במתיבתא נחלקו
יציאת בעת זה והיה נחמני, בר רבה את שאלו טמא. אמרו

טהור". "טהור, ואמר מהגוף, נשמתו
שבמקרה הרמב"ם פסק כן אם מדוע משנה": ה"כסף ושואל

נחמני? בר רבה להכרעת בניגוד טמא, זה
כי משמים הוראה פי על הלכה לפסוק שאין כשם ומבאר:
רבה הכרעת על לסמוך אין כך היא", בשמים לא "תורה

נשמתו. יציאת בעת שנאמרה
ידי על הנאמרת הלכה כל זה לפי האם סופר': ה'חתם ותמה

הוראה? אינה להסתלקותו סמוך חכם

בגמרא המסופר פי על בעת(שם)והביאור: נכח לא איש
באיזו מפיו שמע לא אחד ואף נחמני, בר רבה של נשמתו יציאת
לחכמי נודע שהסיפור לומר כרחינו על אלא 'טהור', פסק שאלה
הלכה נפסקה לא ולכן הנביא, אליהו ידי על או בחלום ישראל

היא" בשמים "לא כי זו רח)כהכרעה סי' או"ח, סופר חתם .(שו"ת
"בהרת הקודם לקטע נמשכים הרמב"ם שדברי שביארו, ויש
שתי ובה גריס כחצי בהרת לו ונולדה כלום בה ואין גריס כחצי
הבהרת של הראשון הגריס חצי כאשר רק כלומר, שערות".
קדם השני החצי גם שמא אנו חוששים שיער, בלי קודם הופיע
השיער שמא הוא הספק כאשר אך מספק. טמא זה והרי לשיער,

זהקדם ובספק טהור. זה הרי הרמב"ם לדעת גם - הבהרת
הקב"ה כאמירת רבה בו שהכריע דרקיעא, במתיבתא הדיון היה

"טהור". כאן)- רוקח מעשה וטהור. ד"ה א ט, נדה חת"ס (חי'

ה'תשע"א כסלו י"ב שישי יום   

       

         

    
כהנים ה)בתורת פסקא דר"י י(ברייתא כי "ואיש מרטאמרו:

טומאה? מכל טהור יהא יכול הוא. טהור הוא קרח ראשו,
– אדמדם לבן נגע בגבחת או בקרחת יהיה וכי – אומר כשהוא
מטומאת אלא טומאה מכל טהור שאינו מענינו הלמד דבר

בלבד". נתקים

זו, מדרשה שיטתו את לומד אינו הרמב"ם ולכאורה
("וכי הכתוב ממיעוט מטמא לא קרחת במקום לבן ששער
בהם שאין "לפי הטעם מצד אלא אדמדם") לבן נגע יהיה...

המשניות בפירוש גם שכתב וכפי פ"ג)שיער", "ולא(נגעים :
שאין מקום הוא והגבחת שהקרחת לפי לבן שיער בכאן יצויר

שיער". בו
משנה הכסף מיעטה(שם)אך שהתורה רבינו "וסובר מפרש:

כהנים בתורת הדרשה טעם אכן שזהו כלומר שכתב". מהטעם



סז             

יום של כעיצומו זה אין השחר ומעלות היום", לממשלת הגדול
'שעות ולגבי היום, על מהלילה תורה שהוסיפה כתוספת אלא
לכתחילה ולכן בתוספת. ולא היום בעצם להתחשב יש זמניות'

בתוספת ולא עצמו ביום המצוות את לקיים כהןיש מנחת (ראה:

טו) סי' מגילה עמ"ס הקודש קהלות פ"ט. ב' מאמר השמש .מבוא
קריאת זמן לגבי האחרונים מחלוקת את לבאר יש זה ולפי

אברהם' ה'מגן לדעת בלילה: סק"א)המגילה תרפ"ז עד(סי' זמנה

הט"ז ולדעת בלבד השחר תרפ"חעלות החמה.סק"ו)(סי' הנץ עד
אלא לילה עדיין הוא הנץ עד הט"ז לדעת לבאר: ויש
לדעת אך היום, מצוות את אף בו לקיים שניתן חידשה שהתורה
השחר בעלות נחתם הלילה המצוות, כל לגבי אברהם' ה'מגן
את לקיים אפשר אי השחר משעלה ולכן היום, מתחיל ואז

הלילה טז)מצוות סי' שם הקודש .(קהלות

ה'תשע"א כסלו י רביעי יום    

        
          

רש"י ב)לדעת כג, דינו(בכורות להזאה, העומד עצמו פרה אפר
אפר התערב כאשר ולכן, ובמשא. במגע ומטמא חטאת כמי
פרה, אפר הרוב אם - חולין) (אפר מקלה' ב'אפר הפרה

לפני אף מטמאת תערובתהתערובת כדין המים, את עליה שנתן
חטאת. מי של

באפר שנתערב פרה "אפר של ההלכה את בכותבו ואולם,
זאת בכולו". "וקדש המילים: את הוסיף הרמב"ם מקלה",
כאן שנפסק ומה מטמא, אינו כשלעצמו הפרה אפר אומרת:
מטמאין") פרה אפר הרוב היה ("אם מטמאת האפר שתערובת

היא ואפרהכוונה פרה אפר של תערובת עליהם שנתן
חטאת' מי 'קידוש נעשה כך כי ה"א)מקלה, פ"ו, במקרה(לעיל ורק ,

לבדו האפר אבל מטמאין, המים הפרה, מאפר הוא הרוב אם זה
"והנוגע הוא כא) יט, (במדבר הפסוק לשון שהרי מטמא אינו

"הערב עד יטמא מ"ז)הנדה פ"ט פרה, אחרונה, .(משנה
המים רק לא הרמב"ם, לדעת בעצם, מבאר: שקאפ והגר"ש
זהו אך מטמא. הפרה אפר גם אלא שנתקדשו, לאחר מטמאים
לאחר רק ולכן, המים. על הפרה אפר את כבר שנתן בתנאי
אם ומשא, במגע מטמאת היא - התקדשה האפר שתערובת

פרה אפר פכ"ח)רובה ש"ג, יושר .(שערי

ה'תשע"א כסלו י"א חמישי יום    

         
      

א)בגמרא פו, מציעא האם(בבא בספק זו, שבשאלה מובא
וטהור, לבהרת קדם השיער או וטמא לבן לשער קדמה הבהרת
המתיבתא וחכמי טהור אמר הקב"ה דרקיעא: במתיבתא נחלקו
יציאת בעת זה והיה נחמני, בר רבה את שאלו טמא. אמרו

טהור". "טהור, ואמר מהגוף, נשמתו
שבמקרה הרמב"ם פסק כן אם מדוע משנה": ה"כסף ושואל

נחמני? בר רבה להכרעת בניגוד טמא, זה
כי משמים הוראה פי על הלכה לפסוק שאין כשם ומבאר:
רבה הכרעת על לסמוך אין כך היא", בשמים לא "תורה

נשמתו. יציאת בעת שנאמרה
ידי על הנאמרת הלכה כל זה לפי האם סופר': ה'חתם ותמה

הוראה? אינה להסתלקותו סמוך חכם

בגמרא המסופר פי על בעת(שם)והביאור: נכח לא איש
באיזו מפיו שמע לא אחד ואף נחמני, בר רבה של נשמתו יציאת
לחכמי נודע שהסיפור לומר כרחינו על אלא 'טהור', פסק שאלה
הלכה נפסקה לא ולכן הנביא, אליהו ידי על או בחלום ישראל

היא" בשמים "לא כי זו רח)כהכרעה סי' או"ח, סופר חתם .(שו"ת
"בהרת הקודם לקטע נמשכים הרמב"ם שדברי שביארו, ויש
שתי ובה גריס כחצי בהרת לו ונולדה כלום בה ואין גריס כחצי
הבהרת של הראשון הגריס חצי כאשר רק כלומר, שערות".
קדם השני החצי גם שמא אנו חוששים שיער, בלי קודם הופיע
השיער שמא הוא הספק כאשר אך מספק. טמא זה והרי לשיער,

זהקדם ובספק טהור. זה הרי הרמב"ם לדעת גם - הבהרת
הקב"ה כאמירת רבה בו שהכריע דרקיעא, במתיבתא הדיון היה

"טהור". כאן)- רוקח מעשה וטהור. ד"ה א ט, נדה חת"ס (חי'

ה'תשע"א כסלו י"ב שישי יום   

       

         

    
כהנים ה)בתורת פסקא דר"י י(ברייתא כי "ואיש מרטאמרו:

טומאה? מכל טהור יהא יכול הוא. טהור הוא קרח ראשו,
– אדמדם לבן נגע בגבחת או בקרחת יהיה וכי – אומר כשהוא
מטומאת אלא טומאה מכל טהור שאינו מענינו הלמד דבר

בלבד". נתקים

זו, מדרשה שיטתו את לומד אינו הרמב"ם ולכאורה
("וכי הכתוב ממיעוט מטמא לא קרחת במקום לבן ששער
בהם שאין "לפי הטעם מצד אלא אדמדם") לבן נגע יהיה...

המשניות בפירוש גם שכתב וכפי פ"ג)שיער", "ולא(נגעים :
שאין מקום הוא והגבחת שהקרחת לפי לבן שיער בכאן יצויר

שיער". בו
משנה הכסף מיעטה(שם)אך שהתורה רבינו "וסובר מפרש:

כהנים בתורת הדרשה טעם אכן שזהו כלומר שכתב". מהטעם



סח            

שיטת שלפי מכאן שיער. שם אין כי לבן בשיער מטמאה שאינה
יש למה כן לא שאם שערות של מציאות שייכת כן הרמב"ם

זאת? למעט צורך
כלל שבדרך כהנים, התורת דרשת את מסביר הר"ש ואמנם
בעלי שהם אדם "בני אצל מצבים יש אך שיער, שם גדל לא

שערות". ושלושה ב' במקומות שיש קרחה
שיער בהם שאין "ולפי הרמב"ם דברי את לפרש יש זה לפי

אין כלל שבדרך מאחר בהן": טומאה סימן הלבן השיער אין –
אין לבן, שיער שם צומח שכן במקרה אפילו לכן שיער, בהם

טומאה. סימן זה
יצויר "ולא המשניות: בפירוש הרמב"ם כוונת גם זוהי ואולי
דשיער המציאות בכאן יצויר שלא הכוונה אין לבן", שיער בכאן

לבן. דשיער טומאה הסימן בכאן יצויר שלא אלא לבן,
    

ה'תשע"א כסלו י"ג קודש שבת    

        
          
            

  
השביעי, ביום ההסגר שלאחר בראייה מדובר שבת, לגבי
חתן לגבי אך בשבת, נעשית כן הראשונה שהראייה ומשמע

בשבת. נעשית אינה הראשונה הראייה שאף נראה ורגל
בשבת, הנגעים את רואים שאין הטעם לפי מובן והחילוק

וברגל: בחתן
– בחתן וכן בחגיך", "ושמחת – שמחה חיוב יש ברגל
אך משמחה, יתבטל יטמא ואם לקח", אשר אשתו את "ושמח
בשבת נגעים רואים שאין מפרשים ויש שמחה. חובת אין בשבת
זה איסור מצינו כי לדחות יש אבל בשבת, לדון האיסור מפני

הדין, ופסק הטענות את לכתוב יבואו שמא ממונות, בדיני רק
והיתר. איסור בהוראת לא אך

כשם כי 'מתקן', משום הוא האיסור טעם כי לומר ויש
בגמרא שמצאנו כמו אדם, 'לתקן' אסור כך כלי, לתקן שאסור

בשבת. מטומאה לטבול אסרו זה שמטעם
ראיה לגבי לשבת ורגל חתן בין ההבדל מובן ומעתה

ראשונה:
ראשונה ראייה גם השמחה מפני הוא שהאיסור וברגל בחתן
הוא שהאיסור בשבת אך תתבטל, והשמחה יטמא שמא אסורה
לאחר שהטהרה השניה, בראייה רק זה הרי "מתקן", משום
שהרי תיקון, בה אין הראשונה בראיה טהרה אך מתקנת, ההסגר

הקודם. ממצבו שינוי כל בכך אין
    

              
  

       

ה'תשע"א כסלו ז' ראשון יום

  
 



ּכל‡. ּבגדים מטּמאין סֹוף ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּכל

ּבגדיו וכּבס ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר עּׂשּיתן. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן
ּבגדיו; יכּבס אתּה והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבּׂשרֹו; ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹורחץ
העֹוסקין ׁשּכל מלּמד, הּפרה. אפר את האסף וכּבס ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹונאמר:
טבילה ּוטעּונין ּבגדים מטּמאים סֹוף ועד מּתחּלה ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָּבּה
עּׂשּיתּה ּבׁשעת המׁשּמרּה אבל ּתֹורה. ּדין ׁשמׁש ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהערב

איבר ּבּה יזיז ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, ּבגדים .1מטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
.מקֹום לא2ּכל - ּבגדיו' 'יכּבס ּבטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

אּלא טמאים; הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבא
חּבּורֹו ּבׁשעת הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד,
מּמטּמאיו ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאים. הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמטּמאיו
ּבגד אחד - הּנבלה את הּנֹוּׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו
הן הרי נֹוּׂשאּה ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליו
הּוא הרי הּנֹוּׂשא זה וכן לטמאה. ראׁשֹון הן והרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֻטמאין,
הּוא הרי - הּנבלה את והׁשלי מּמטּמאיו ּפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָראׁשֹון.

וא ׁשהיה, ּכמֹות מטּמאראׁשֹון אינֹו - ּבגד אֹו ּבכלי יּגע ם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻאֹותֹו,
אם ּבּפרה, העֹוסקין ּכל וכן ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹספר
הרי - ּׂשרפה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ּבׁשעת ּבכלי אֹו ּבבגד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנגע
ׁשעדין ּפי על אף מּמעּׂשיה, ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאין. ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהן
ולד ׁשהּוא מּפני מטּמאֹו, אינֹו - ּבכלי נגע אם טבל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלא

ּכלים3הּטמאה ולא אדם לא מטּמאה אינּה עצמּה והּפרה .4 ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
וטעּון הּטמא הּוא ּבלבד ּבּה הּמתעּסק אּלא ּבֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנגעּו

ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ּבגדים ּומטּמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָטבילה
אם‚. אבל ּכמצותּה; ׁשּנּׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

ּבׁשחיטתּה ּפּסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - אינּה5נפסלה - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

לפני ּבּה העֹוסק ּכל - ּבהּזיתּה ּפּסּול ארע ּבגדים. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמטּמאה
ּבגדים מטּמא ּבגדים.6ּפּסּולּה מטּמא אינֹו ּפּסּולּה לאחר , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּבחּלּוק„. ּכן אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים
טהֹור ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו אֹו ּבלבד,7האפר הּפרה ולא . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

הּנּׂשרפֹות החּטאֹות ּכל -8אּלא הּׂשעירים ּומן הּפרים מן ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָ
אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּׂשרפתֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשֹורפם
אתם והּׂשרף הּכּפּורים: יֹום ׁשל וּׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהרי

אב ּבנין ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּנּׂשרפים9יכּבס. לכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּבגדים מטּמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהּו

הּדׁשן ּבבית ּכמצותן ונּׂשרפּו ּפּסּול להן ארע אבל10ּבׁשּלא ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשם נּׂשרפין - ּבעזרה נפסלּו וּׂשֹורפן11אם הּמקּדׁשין, ּכפסּולי ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָֻ

ּבהן הּמתעּסק וכן אפר12טהֹור. מטּמאאינֹו13מּׁשּיעּׂשּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המהּפ ּכגֹון ּבּׂשרפה, המסּיע זה ּׂשֹורף? זהּו ואי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבגדים.
ּכדי גחלים והחֹותה ּבאׁש והמהּפ עצים והּמׁשלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּבּׂשר

האּור הּמּצית אבל ּבהן; וכּיֹוצא האׁש את14ׁשּתבער והמסּדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּפרים ׁשהּנֹוּׂשא הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ טהֹור. - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמערכה
טמא - לּׂשרפן הּדׁשן לבית להֹוציאן הּנּׂשרפין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוּׂשעירים
ּבהֹולכתן, עֹוסק ׁשהּוא זמן ּכל ּתֹורה ּדין ּבגדים ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּומטּמא
הּׂשעיר את המׁשּלח ּכמֹו ׁשמׁש; והערב טבילה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוטעּון
ּבּכלים ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי וכל ּבגד ּכל מטּמא ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלעזאזל,
את והמׁשּלח ׁשּנאמר: ּבׁשּלּוחֹו, ׁשּמתעּסק זמן ּכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשעליו

ּבגדיו. יכּבס לעזאזל ְְֲִֵֵַַַָָָָהּׂשעיר
ּוּׂשעירים‰. ּפרים הּנֹוּׂשאין ּבגדים מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי

ּבמֹוטֹות נּׂשאּום העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהן מּׁשּיצאּו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנּׂשרפים?
לא והאחרֹונים העזרה לחֹומת חּוץ הּנֹוּׂשאים מקצת ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָֹויצאּו
אינן יצאּו לא ׁשעדין ואּלּו ּבגדים, מטּמאין ׁשּיצאּו אּלּו - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיצאּו

וחזרּו יצאּו ׁשּיצאּו. עד ּבגדים הּנֹוּׂשאין15מטּמאין - לעזרה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
לעזרה17טהֹור16ּבעזרה חּוץ עֹומד היה ּבהן. ׁשּיצא 18עד ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

ׁשחזרּו מאחר מּׁשם אֹותם לחּוץ19ּומֹוׁש יצאּו ּוכבר הֹואיל , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
טמא. ספק הּוא הרי - ּבחּוץ הּמֹוׁשכם זה ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָוהרי

.Âהּׂשעיר את המׁשּלח ּבגדים מטּמא מּׁשּיצא20ּומאימתי ? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפרה.1) כעסוק יהיה ודינו שריפתה תלמוד2)לצורך כבגדים? כלים שאר לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". הטומאה.3)לומר ולד נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם לטומאה. מטמאה4)ראשון שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת המדובר שכאן אלא לשם5)אוכלים, כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי
פרה. מכיוון6)אפר דבר, של וטעמו פיסולה. לפני אפילו בגדים תטמא ולא כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

שמש. והערב טבילה בלי לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או הפרה.7)שהאדם בעיסוק האחרון המעשה הוא האפר איסוף
זרה.8) עבודה עוון על ציבור של חטאת ושעירי משיח כהן ופר צבור של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר אחת9)פר

הדומים. העניינים בכל גם מחייב כאן שנאמר הדבר ומשמעותה, בהן נדרשת שהתורה ירושלים.10)המידות לחומת שמחוץ
הבית.11) בהר אותם שורפים זריקה לפני נפסלו ואם דמם, זריקת לאחר נפסלו הנשרפים.12)אם ושעירים ונגמרה13)בפרים

פרה. כאפר איסוף טעון אינו אפרם שהרי לנושאם.16)הפרים.15)בעצים.14)מצוותם, והתחילו אחרים אנשים באו
ז),17) יט, (במדבר שנאמר לפי דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את מטמאים הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ נמצא שהוא משמע המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו האחרים18)"ורחץ האנשים
הפרים. את שנית להוציא ואחר20)הפרים.19)שבאו במים בשרו ורחץ כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל

המחנה. אל יבא

     

ּתֹורה מּתן (ּבׁשעת26ּבׁשעת ׁשאז ּפעמים ּכּמה ּכּמדּבר , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּנגלה ולּמּוד ּבנגלה הּנסּתר לּמּוד היה ּתֹורה) ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמּתן

ׁשל (ּבאפן הּׂשכל ּבעיני ׁשראּו מּׁשּום עדּבנסּתר, לּמּוד) ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ענין מהּֿׁשאיןּֿכן הּמרּכבה, מעׂשה את ּכפׁשּוטם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלעינים

נתּפרׁשּו ּכ אחר ורק ּובכללּות ּבדּבּור רק למדּו הּדּברֹות ׁשּבעׂשרת ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּנגלה
מׁשיח ּפני לקּבל ׁשּלאחריֿזה] לילה וארּבעים יֹום ארּבעים ּבמׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּדברים
הּקדֹוׁשה ּבארצנּו ּבתֹוכם, הּגאּולה ּובעל עפר, ׁשֹוכני ורּננּו והקיצּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָצדקנּו,
מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה הּמקּדׁש, ּובבית הּקדׁש ּובהר הּקדׁש עיר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּובירּוׁשלים
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פל"ו.)26 תניא ראה

•

    
והמסכים הלבושים לכל שמעבר ÔÓ ˙ÚLa26n a„n , ƒ¿«««»«¿À»«»

Ïa  „enÏ  ( ÔÓ ˙ÚLa) ‡L ÌÓÚ¿»ƒ∆»ƒ¿«««»»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿∆
בגילוי היה האלוקי aהנסתר Ï „enÏהענינים שהשגת ¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»

ההכרה ותוקף חוזק לגבי ערוך לאין למטה אצלם היתה בתורה הגלויים

בתורה הנסתרים הענינים בהשגת

גלויה בצורה ÌeMÓשראו ,ƒ
Ï Úa e‡L∆»¿≈≈«≈∆
„Ú („enÏ ÏL ÔÙ‡a)¿…∆∆ƒ«

eLÙ ÌÚÏ˙‡ Ì «≈«ƒƒ¿»∆
יחזקאל) שראה המרכבה (חזיון

n ÚÓ(הנסתר), «¬≈«∆¿»»
Ï ÔÚ ÔÔ‡MÓ«∆≈≈ƒ¿««ƒ¿∆
e„ÓÏ ˙a ˙ÚaL∆«¬∆∆«ƒ¿»¿

ea„a שתחושת וידוע «¿ƒ
אצל ההתאמתות ותוקף הוודאות

דיבור ידי על שמשיג מדברים ערוך לאין וחזקים נעלים בראיה, האדם

˙eÏÏeפרטיהם ללא בלבד הכללים eL˙שקיבלו  ‡  ƒ¿»¿«««»ƒ¿»¿
‡L ÏÏ ÌÚa‡ Ì ÌÚa‡ LÓa Ì«¿»ƒ¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»∆¿«¬≈∆
ÏÚe ,ÙÚ L e e ,e„ LÓ  ÏaÏ¿«≈¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒ¿«¿¿≈»»««
e‡a ,Ì˙a Ïe‡«¿»¿»¿«¿≈
Ú ÌÏLee L„«¿»ƒ»«ƒƒ
L„ e L„«…∆¿««…∆
Óa ,Ln ˙e¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈»

LnÓ eÓa¿»≈«»
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ּכל‡. ּבגדים מטּמאין סֹוף ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּכל

ּבגדיו וכּבס ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר עּׂשּיתן. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן
ּבגדיו; יכּבס אתּה והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבּׂשרֹו; ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹורחץ
העֹוסקין ׁשּכל מלּמד, הּפרה. אפר את האסף וכּבס ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹונאמר:
טבילה ּוטעּונין ּבגדים מטּמאים סֹוף ועד מּתחּלה ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָּבּה
עּׂשּיתּה ּבׁשעת המׁשּמרּה אבל ּתֹורה. ּדין ׁשמׁש ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהערב

איבר ּבּה יזיז ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, ּבגדים .1מטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
.מקֹום לא2ּכל - ּבגדיו' 'יכּבס ּבטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

אּלא טמאים; הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבא
חּבּורֹו ּבׁשעת הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד,
מּמטּמאיו ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאים. הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמטּמאיו
ּבגד אחד - הּנבלה את הּנֹוּׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו
הן הרי נֹוּׂשאּה ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליו
הּוא הרי הּנֹוּׂשא זה וכן לטמאה. ראׁשֹון הן והרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֻטמאין,
הּוא הרי - הּנבלה את והׁשלי מּמטּמאיו ּפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָראׁשֹון.

וא ׁשהיה, ּכמֹות מטּמאראׁשֹון אינֹו - ּבגד אֹו ּבכלי יּגע ם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻאֹותֹו,
אם ּבּפרה, העֹוסקין ּכל וכן ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹספר
הרי - ּׂשרפה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ּבׁשעת ּבכלי אֹו ּבבגד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנגע
ׁשעדין ּפי על אף מּמעּׂשיה, ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאין. ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהן
ולד ׁשהּוא מּפני מטּמאֹו, אינֹו - ּבכלי נגע אם טבל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלא

ּכלים3הּטמאה ולא אדם לא מטּמאה אינּה עצמּה והּפרה .4 ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
וטעּון הּטמא הּוא ּבלבד ּבּה הּמתעּסק אּלא ּבֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנגעּו

ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ּבגדים ּומטּמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָטבילה
אם‚. אבל ּכמצותּה; ׁשּנּׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

ּבׁשחיטתּה ּפּסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - אינּה5נפסלה - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

לפני ּבּה העֹוסק ּכל - ּבהּזיתּה ּפּסּול ארע ּבגדים. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמטּמאה
ּבגדים מטּמא ּבגדים.6ּפּסּולּה מטּמא אינֹו ּפּסּולּה לאחר , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּבחּלּוק„. ּכן אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים
טהֹור ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו אֹו ּבלבד,7האפר הּפרה ולא . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

הּנּׂשרפֹות החּטאֹות ּכל -8אּלא הּׂשעירים ּומן הּפרים מן ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָ
אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּׂשרפתֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשֹורפם
אתם והּׂשרף הּכּפּורים: יֹום ׁשל וּׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהרי

אב ּבנין ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּנּׂשרפים9יכּבס. לכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּבגדים מטּמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהּו

הּדׁשן ּבבית ּכמצותן ונּׂשרפּו ּפּסּול להן ארע אבל10ּבׁשּלא ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשם נּׂשרפין - ּבעזרה נפסלּו וּׂשֹורפן11אם הּמקּדׁשין, ּכפסּולי ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָֻ

ּבהן הּמתעּסק וכן אפר12טהֹור. מטּמאאינֹו13מּׁשּיעּׂשּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המהּפ ּכגֹון ּבּׂשרפה, המסּיע זה ּׂשֹורף? זהּו ואי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבגדים.
ּכדי גחלים והחֹותה ּבאׁש והמהּפ עצים והּמׁשלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּבּׂשר

האּור הּמּצית אבל ּבהן; וכּיֹוצא האׁש את14ׁשּתבער והמסּדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּפרים ׁשהּנֹוּׂשא הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ טהֹור. - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמערכה
טמא - לּׂשרפן הּדׁשן לבית להֹוציאן הּנּׂשרפין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוּׂשעירים
ּבהֹולכתן, עֹוסק ׁשהּוא זמן ּכל ּתֹורה ּדין ּבגדים ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּומטּמא
הּׂשעיר את המׁשּלח ּכמֹו ׁשמׁש; והערב טבילה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוטעּון
ּבּכלים ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי וכל ּבגד ּכל מטּמא ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלעזאזל,
את והמׁשּלח ׁשּנאמר: ּבׁשּלּוחֹו, ׁשּמתעּסק זמן ּכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשעליו

ּבגדיו. יכּבס לעזאזל ְְֲִֵֵַַַָָָָהּׂשעיר
ּוּׂשעירים‰. ּפרים הּנֹוּׂשאין ּבגדים מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי

ּבמֹוטֹות נּׂשאּום העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהן מּׁשּיצאּו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנּׂשרפים?
לא והאחרֹונים העזרה לחֹומת חּוץ הּנֹוּׂשאים מקצת ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָֹויצאּו
אינן יצאּו לא ׁשעדין ואּלּו ּבגדים, מטּמאין ׁשּיצאּו אּלּו - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיצאּו

וחזרּו יצאּו ׁשּיצאּו. עד ּבגדים הּנֹוּׂשאין15מטּמאין - לעזרה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
לעזרה17טהֹור16ּבעזרה חּוץ עֹומד היה ּבהן. ׁשּיצא 18עד ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

ׁשחזרּו מאחר מּׁשם אֹותם לחּוץ19ּומֹוׁש יצאּו ּוכבר הֹואיל , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
טמא. ספק הּוא הרי - ּבחּוץ הּמֹוׁשכם זה ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָוהרי

.Âהּׂשעיר את המׁשּלח ּבגדים מטּמא מּׁשּיצא20ּומאימתי ? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפרה.1) כעסוק יהיה ודינו שריפתה תלמוד2)לצורך כבגדים? כלים שאר לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". הטומאה.3)לומר ולד נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם לטומאה. מטמאה4)ראשון שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת המדובר שכאן אלא לשם5)אוכלים, כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי
פרה. מכיוון6)אפר דבר, של וטעמו פיסולה. לפני אפילו בגדים תטמא ולא כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

שמש. והערב טבילה בלי לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או הפרה.7)שהאדם בעיסוק האחרון המעשה הוא האפר איסוף
זרה.8) עבודה עוון על ציבור של חטאת ושעירי משיח כהן ופר צבור של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר אחת9)פר

הדומים. העניינים בכל גם מחייב כאן שנאמר הדבר ומשמעותה, בהן נדרשת שהתורה ירושלים.10)המידות לחומת שמחוץ
הבית.11) בהר אותם שורפים זריקה לפני נפסלו ואם דמם, זריקת לאחר נפסלו הנשרפים.12)אם ושעירים ונגמרה13)בפרים

פרה. כאפר איסוף טעון אינו אפרם שהרי לנושאם.16)הפרים.15)בעצים.14)מצוותם, והתחילו אחרים אנשים באו
ז),17) יט, (במדבר שנאמר לפי דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את מטמאים הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ נמצא שהוא משמע המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו האחרים18)"ורחץ האנשים
הפרים. את שנית להוציא ואחר20)הפרים.19)שבאו במים בשרו ורחץ כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל

המחנה. אל יבא



ע              
  

לעזאזל ּדחּיתֹו ׁשעת עד ירּוׁשלים לחֹומת אחר21חּוץ אבל . ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָ
נגע אם טהֹורים22ׁשּדחהּו, - ּובבגדים .23ּבכלים ְְְִִִִִֵֶַָָָָ

.Êאחר אפּלּו עצמן, הּנּׂשרפין ּובּׂשעירים ּבפרים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָהּנֹוגע
מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין הּכל24ׁשּיצאּו, - ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבּׂשעיר נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטהֹור.
ּבלבד, ּבהן לּמתעּסק אּלא מטּמאין אּלּו ׁשאין טהֹורין. -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טהֹור. - הּנֹוגע אבל ּבגדיו; יכּבס אתּה והּׂשרף ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

 
אֹותן‡. ממלאין אין - הּפרה אפר עליו ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמים

ׁשּנאמר: הּמֹוׁשכין; הּנהרֹות מן אֹו הּמעינֹות ּומן ּבכלי, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָאּלא
הּמים על הּפרה אפר ּונתינת ּכלי. אל חּיים מים עליו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָונתן
עליהן ׁשּנּתן האּלּו והּמים קּדּוׁש, הּנקרא הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתמּלאּו
ׁשּקראן והם מקּדׁשין, ּומים חּטאת מי הּנקראין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאפר

נּדה. מי ִֵַָָהּכתּוב
.;וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ הּמים, למּלאת ּכׁשרים ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּכל

ממלאין ואין וקטן. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לקּדׁש, ּכׁשרין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּכל
והּמּלּוי מּכלי. אּלא מּזין ואין ּבכלי, אּלא מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואין
אּלא טֹובלין ואין מּזין אין אבל ּבּלילה, ּכׁשרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּקּדּוׁש

ולטבילה. להּזאה ּכׁשר הּיֹום וכל ְְְְִִֵַַַָָָָָּבּיֹום.
ּבכ‚. אפּלּו ּומקּדׁשין, ּומּזין ממלאין הּכלים גלליםּבכל לי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּכל ואחד חרס ּכלי ואחד ּובספינה. אדמה ּוכלי אבנים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּוכלי
ּבדפנֹות מּזין ולא מקּדׁשין ואין ממלאין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹהּכלים.
ולא החבית, ּבמגּופת ולא הּמחץ, ּבׁשּולי ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹהּכלים,
אבל ׁשּבסלע. ּבׁשקת ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא ְְְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבחפניו,

אדמה. ּכלי ׁשהיא מּפני ּכׁשרה, הּיֹוצרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּביצת
ּבהן„. מקּדׁשין אין - עצם ּוכלי זכּוכית ּוכלי עץ ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָׁשּולי

וכן עצמן. ּבפני ּכלים ויעּׂשם ויתּקנם אֹותן ׁשּיׁשּוף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָעד
הּנעמית ּוביצת ּבּה. מקּדׁשין - ּכלי להיֹות ׁשהתקינּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָמגּופה
ּבּה למּלאת ׁשּכׁשרה לֹומר צרי ואין ּבּה, לקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכׁשרה

מּמּנה. ְִֶַָּולהּזֹות
.‰- ּבסיד חּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָּכלי

לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עּׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
העטרה נּטלת אם לעטרה: ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּמים
ּבכלי הן ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - הּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעם
טיט ׁשל עטרה ׁשהּקיף ּכמי הן הרי - לאו ואם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאדמה;
מּפני ּפסּולין ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבסלע

ּבכלי. ְִִֵֶָׁשאינן
.Âּומקּדׁשין ממלאין אין - מׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּכלי

ּבֹו. מקּדׁשין - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ְְְְֲִִִִֶַַַָּבֹו;
.Êׁשהּמים ּפסּול, - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָּכלי

הּצד מן נקּוב היה הּפקק. על אּלא הּכלי עּגּול על אינן ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבֹו
מּמּנּו. ּולהּזֹות ּולקּדׁש למּלאת ּכׁשר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹּופקקֹו

.Áונתן ּובחרסים ּוברגליו ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּזֹולף
את נתן ּבכלי. נתמּלאּו ׁשּלא מּפני ּפסּולין, - החבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹלתֹו
ירקֹות ּבעלי אֹו ּברגליו אֹו ּבידיו הּמים ודחק ּבּמים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהחבית
ּבּמים ׁשּקעֹו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לחבית ׁשּיעברּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי
ואם ּפסּולין. - לחבית ויּׁשפכּו ויעלּו הּמים ׁשּיגּברּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּכדי
זה ּכׁשרים. הּמים הרי - אגֹוז ּבעלי אֹו קנים ּבעלי ּכן ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָעּׂשה
ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם טמאה, מקּבל ׁשהּוא ּדבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּכלל:
מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ואם ּפסּולין; הּמים - הּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּימלאּו

ּכׁשרים. - ְְִֵָֻטמאה
.Ëּומּלא וחזר הּגבא, לתֹו אֹו הּגת לתֹו הּמעין ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּמפנה

ׁשּתהיה צרי ׁשהרי ּפסּולים; - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבכלי
ּבּתחּלה. ּבכלי הּמעין מן הּמים ְְְְִִִִִִַַַַַַָָלקיחת

.Èממלאין אין לפיכ ּכמעין. ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּים
חּטאת. מי מהן לקּדׁש ּפסּולין הּנהרֹות וכל לקּדּוׁש. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּמּנּו

ּכמעין. - הּיּמים ְְְִַַַָָּוׁשאר
.‡È- זֹוחלין הּנקראין והן הּיּמים, מּׁשאר הּנגררין ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָוהּמים

ּוכׁשרים. ּכמעין הם הרי - הּמעין מן והּזֹוחלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּפסּולין.
.È:הּמּכין הן ואּלּו ּפסּולין. - והמכּזבין הּמּכין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַֻֻמים

ׁשּפעמים הּמעינֹות הם והמכּזבים הּפֹוׁשרים. אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהּמלּוחים
אחת ּפעם חרבין היּו אפּלּו ויבׁשין. חרבין ּופעמים ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָמקירים

היּו אם אבל ּפסּולין. - ׁשנים אֹולׁשבע ּבּצרת ּבׁשני חרבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מרּבין ּפעמים מימיהן ׁשהיּו אֹו מּׁשבע, יתר רּבֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלׁשנים
ּומעין ּכׁשרים. אּלּו הרי - חרבין ואינן מּועטין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּופעמים
יכּזב. ׁשּמא לבּדק צרי ואינֹו ּכׁשר, - ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּיֹוצא

.‚Èׁשהן מּפני ּפסּולין, - הּירמּו ּומי הּירּדן ּומי ּבּצים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַמי
לקּדּוׁש ּכׁשרים מים הּתערֹובֹות: מי הן ואּלּו הּתערֹובֹות. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַמי
ׁשניהם; מּתערבת ממלאין אין - ּפסּולין ּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתערבּו
ׁשּתי מימי ּכגֹון ּכׁשרים, ּבמים ׁשּנתערבּו ּכׁשרים מים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאבל

מהן. ממלאין - ונמׁשכּו ׁשּנתערבּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּמעינֹות
.„È.ּכׁשרין - עצמן מחמת ׁשּנּויין ׁשּנׁשּתּנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָהּמים
.ÂËמימיה ונעּׂשּו אדמה אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבאר

ׁשטף לתֹוכּה נפל להמּתין. צרי ואין מּמּנה ממּלא - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּורין
ׁשּתצל. עד ימּתין - גׁשמים מימי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשל

.ÊËהּמעין מן ּותחּלתּה הֹואיל מרחֹוק, הּבאה הּמים ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָאּמת
יפסקּנה ׁשּלא ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה. למּלאת ּכׁשרה -ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמעין, מן ּתחּלתן ׁשּפסקּו הּמים מן ממּלא ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאדם,

ּפסּולין. ְִֵֶׁשהן

 
ּפֹוסלת‡. ואינּה ׁשּיתקּדׁשּו, קדם ּבּמים ּפֹוסלת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמלאכה

מים הממּלא ּכיצד? קּבלה. ּדברי הן אּלּו ּודברים ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּבהּזאה.
ּבׁשעת אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ונתעּסק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָלקּדּוׁש
ּכלי אל מּכלי אֹותן ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּממּלא, הּמים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהֹולכת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זקוף).21) סלעי הר = (צוק הצוק מן השעיר את דוחה מן22)שהוא שפירש בשעה דחייתו לפני נגע אם הדין והוא הדוחה.
הטומאה.23)השעיר. כוולד ומשקים אוכלים מטמא גורס24)אבל (וכן שבידינו הספרים גירסת לפי א. קה, זבחים דימי כרב

אדומה ופרה הנשרפים פרים חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש ורבינו אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י
מטמאים. אינם נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ נגעו אם אלא אוכלים, טומאת מטמאים אינם

              
  

את להן ׁשּיטיל עד ּבּמים ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ּפסלן. -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אין - נּדה מי ונעּׂשּו ונתקּדׁשּו האפר את הטיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר.
אֹו הּמקּדׁשין הּמים הּמֹולי אּלא ּבהן; ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמלאכה
אין - אחרת ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי מּכלי אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה עֹוּׂשה והּוא אחת ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ְֶֶַָָּבידֹו
.?ּכיצד ּבּמּלּוי. ּפֹוסל ואינֹו ּובהּזיה, ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּׂשכר

אֹותן הרי - מהן להּזֹות אֹו חּטאת מי לקּדׁש ּׂשכרֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹוטל
אבל ּכלּום. ׁשאינֹו מקלה ּכאפר והאפר הּמערה ּכמי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמים
אֹותן ּומקּדׁשין להֹוליכן. אֹו הּמים למּלאת ּׂשכר הּוא ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹנֹוטל
זקן הּמּזה אֹו המקּדׁש היה ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבחּנם,
להל מּמּנּו ּובּקׁש הּטמא ּובא רגליו, על להּל יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאינֹו
על מרּכיבֹו זה הרי - להּזֹות אֹו לקּדׁש רחֹוק ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעּמֹו
מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו ונֹותן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָהחמֹור,
ּבטמאה טמא והיה ּכהן, היה אם וכן מּמּנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻׁשּבּטלֹו
לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ּבעת ּתרּומתֹו מּלאכל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּמֹונעּתּו
- מּמלאכה ּבּטלֹו ואם וסכֹו; ּומׁשקהּו מאכילֹו זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
אּלּו ׁשּכל מלאכה. אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָָָנֹותן
לא ׁשהרי בהּזאה, אֹו ּבּקּדּוׁש ׁשּנּׂשּתּכר ּׂשכר אינן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדברים

ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא נטל ולא ּכלּום ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹהרויח
אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוּׂשה ידֹו ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהן - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה הֹודענּו, ּוכבר אחרת. מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעּׂשה

לאחרים. ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבּמּלּוי,
זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא

הּמים נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים, ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף
נתּכּון אם חבית: אחר חבית לעצמֹו מּלא ּומקּדׁשן. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלֹו
האפר את עליהן ּולהׁשלי אחד לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
הּוא; אחד מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּומקּדׁשן
ּכּלן - עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאבל
ּבּמלאכה נפסלת ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּפסּולין
נפסלת הּׁשנּיה וכן הּׁשנּיה, מּלּוי והּוא ׁשּיקּדׁש, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעּׂשה

אחרֹונה. אּלא ּכׁשרה ואין הּׁשליׁשית, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבמּלּוי
קּדּוׁשים,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה

ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ׁשּיׁשלי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכגֹון
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמלאּום אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
לא ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻאחד
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתעּסק
ונמל ׁשחזר ּפי על אף קּדּוׁשין, חמּׁשה לקּדׁשם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
לקּדׁשם מלאן אחרֹון. אּלא ּכׁשר אין - אחד קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו את ל קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
אמר אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

אחד לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין; ּכּלן הרי - אּלּו את לי קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻלֹו:
- קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשּה עליה ׁשּנמל ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמלאן,

לֹו. קּדׁש אחר אּלא הּוא קּדׁש לא ֲִִֵֵֵֵֶַָֹהרי
.Â- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה

ואחר לאחֹוריו, וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָממּלא
אחר ּבמלאכה יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

.והֹול לפניו ונֹותנם ְְְְִֵַָָָהּמּלּוי,
.Êעל זה והגּביהּו לעצמֹו ואחד אחד ּכל ממלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשנים

מלאּו אם מּלּואֹו: ּבׁשעת מּגּופֹו אֹו מּידֹו קֹוץ לזה זה ונטל ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָזה
ּכל לקּדׁש מלאּו ואם ּכׁשרים; הּמים - אחד לקּדּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשניהם
מימיו. ּפסל הּקֹוץ את הֹוציא אֹו ׁשהגּביּה זה - לעצמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד

.Áּבידיו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹואל
החבל את להן ונתן ּבדרּכֹו ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּומימיו
להֹולי ּכדי הּדר מן יצא ואם ּכׁשרין. - מהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכׁשהּוא

הּמים. את ּפסל - לּבעלים ְִִֶֶֶַַַַַָָהחבל
.Ë,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי

דֹולה היה ואם ּפסלן. - ידֹו על וקּבץ חזר ׁשּמּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחר
ּכׁשרים. הּמים - ידֹו לתֹו ְְְִִֵֵַַַָּומקּבץ

.Èאת והצניע מים, ׁשּימלאּנה עד לחבית ונֹותן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהממּלא
על ׁשּכפאּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהחבית
הּמּלּוי מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפיה
הּקּדּוׁש את ּבּה להֹולי ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָהּוא.
וכן הּמּלּוי. לצר ׁשאינּה מלאכה עּׂשה ׁשהרי ּפסל, -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מּלּוי: ּבׁשעת הּׁשקת מן חרסית ּופּנה לׁשקת, ונֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהממּלא
צר זֹו ׁשהרי ּכׁשרים, - רּבים מים ׁשּתחזיק ּבׁשביל ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹאם
ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין החרסין יהיּו ׁשּלא ּבׁשביל ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹהּמּלּוי;
ּפסּולין. אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא הּמים את זֹולף ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּוא

.‡È:חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, דלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא
צרי ואינֹו מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
לנּגב וצרי מערה - חּׁשב לּמים הּדלי מּׁשהּגיע ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלנּגב;
החבל ונפסק הּדלי ׁשלׁשל לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואחר
מערה - עליו חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּידֹו,
עליו וחּׁשב הּמים ּבתֹו עֹודהּו והּוא נמל לנּגב. צרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואינֹו
למי ׁשּמלאן מים לנּגב. צרי ואינֹו מערה - חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמי
את ּכׁשּיּטה - לׁשּתֹותן עליהן חּׁשב ׁשּנתמּלא ואחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָחּטאת,
ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ּפי על אף הּמים, ּפסל לׁשּתֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכלי

ה'תשע"א כסלו ח' שני יום

 
הֹוראה‡. והֹורה ועמד ּכתפֹו על מימיו ׁשהיּו לאחרים,1מי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבפניו ׁשחלצה אֹו ּדין, ׁשּדן מאנה2אֹו ׁשהראה3אֹו אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
הּדר את ׁשהרג4לאחרים אֹו נטל5, אֹו עקרב, אֹו נחׁש ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - להצניעם הּׁשּוק מן ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַָָאכלין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והיתר.1) איסור החליצה.2)בענייני בסידור כדיין בפני3)השתתף ולומר למאן יכולה ואחיה אמה שהשיאוה יתומה קטנה
בטלים. והנישואין זה בבעלי רוצה אינני כשרים.4)עדים המים - הילוכו אגב מאלה אחת עשה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

להצניע5) אוכלים "נטל הבא הדין מתפרש וכן הילוך אגב עמד.אפילו לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הם אלה ששני מפני ם".



עי               
  

את להן ׁשּיטיל עד ּבּמים ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ּפסלן. -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אין - נּדה מי ונעּׂשּו ונתקּדׁשּו האפר את הטיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר.
אֹו הּמקּדׁשין הּמים הּמֹולי אּלא ּבהן; ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמלאכה
אין - אחרת ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי מּכלי אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה עֹוּׂשה והּוא אחת ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ְֶֶַָָּבידֹו
.?ּכיצד ּבּמּלּוי. ּפֹוסל ואינֹו ּובהּזיה, ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּׂשכר

אֹותן הרי - מהן להּזֹות אֹו חּטאת מי לקּדׁש ּׂשכרֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹוטל
אבל ּכלּום. ׁשאינֹו מקלה ּכאפר והאפר הּמערה ּכמי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמים
אֹותן ּומקּדׁשין להֹוליכן. אֹו הּמים למּלאת ּׂשכר הּוא ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹנֹוטל
זקן הּמּזה אֹו המקּדׁש היה ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבחּנם,
להל מּמּנּו ּובּקׁש הּטמא ּובא רגליו, על להּל יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאינֹו
על מרּכיבֹו זה הרי - להּזֹות אֹו לקּדׁש רחֹוק ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעּמֹו
מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו ונֹותן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָהחמֹור,
ּבטמאה טמא והיה ּכהן, היה אם וכן מּמּנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻׁשּבּטלֹו
לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ּבעת ּתרּומתֹו מּלאכל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּמֹונעּתּו
- מּמלאכה ּבּטלֹו ואם וסכֹו; ּומׁשקהּו מאכילֹו זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
אּלּו ׁשּכל מלאכה. אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָָָנֹותן
לא ׁשהרי בהּזאה, אֹו ּבּקּדּוׁש ׁשּנּׂשּתּכר ּׂשכר אינן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדברים

ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא נטל ולא ּכלּום ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹהרויח
אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוּׂשה ידֹו ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהן - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה הֹודענּו, ּוכבר אחרת. מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעּׂשה

לאחרים. ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבּמּלּוי,
זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא

הּמים נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים, ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף
נתּכּון אם חבית: אחר חבית לעצמֹו מּלא ּומקּדׁשן. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלֹו
האפר את עליהן ּולהׁשלי אחד לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
הּוא; אחד מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּומקּדׁשן
ּכּלן - עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאבל
ּבּמלאכה נפסלת ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּפסּולין
נפסלת הּׁשנּיה וכן הּׁשנּיה, מּלּוי והּוא ׁשּיקּדׁש, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעּׂשה

אחרֹונה. אּלא ּכׁשרה ואין הּׁשליׁשית, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבמּלּוי
קּדּוׁשים,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה

ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ׁשּיׁשלי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכגֹון
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמלאּום אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
לא ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻאחד
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתעּסק
ונמל ׁשחזר ּפי על אף קּדּוׁשין, חמּׁשה לקּדׁשם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
לקּדׁשם מלאן אחרֹון. אּלא ּכׁשר אין - אחד קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו את ל קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
אמר אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

אחד לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין; ּכּלן הרי - אּלּו את לי קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻלֹו:
- קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשּה עליה ׁשּנמל ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמלאן,

לֹו. קּדׁש אחר אּלא הּוא קּדׁש לא ֲִִֵֵֵֵֶַָֹהרי
.Â- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה

ואחר לאחֹוריו, וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָממּלא
אחר ּבמלאכה יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

.והֹול לפניו ונֹותנם ְְְְִֵַָָָהּמּלּוי,
.Êעל זה והגּביהּו לעצמֹו ואחד אחד ּכל ממלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשנים

מלאּו אם מּלּואֹו: ּבׁשעת מּגּופֹו אֹו מּידֹו קֹוץ לזה זה ונטל ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָזה
ּכל לקּדׁש מלאּו ואם ּכׁשרים; הּמים - אחד לקּדּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשניהם
מימיו. ּפסל הּקֹוץ את הֹוציא אֹו ׁשהגּביּה זה - לעצמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד

.Áּבידיו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹואל
החבל את להן ונתן ּבדרּכֹו ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּומימיו
להֹולי ּכדי הּדר מן יצא ואם ּכׁשרין. - מהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכׁשהּוא

הּמים. את ּפסל - לּבעלים ְִִֶֶֶַַַַַָָהחבל
.Ë,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי

דֹולה היה ואם ּפסלן. - ידֹו על וקּבץ חזר ׁשּמּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחר
ּכׁשרים. הּמים - ידֹו לתֹו ְְְִִֵֵַַַָּומקּבץ

.Èאת והצניע מים, ׁשּימלאּנה עד לחבית ונֹותן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהממּלא
על ׁשּכפאּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהחבית
הּמּלּוי מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפיה
הּקּדּוׁש את ּבּה להֹולי ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָהּוא.
וכן הּמּלּוי. לצר ׁשאינּה מלאכה עּׂשה ׁשהרי ּפסל, -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מּלּוי: ּבׁשעת הּׁשקת מן חרסית ּופּנה לׁשקת, ונֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהממּלא
צר זֹו ׁשהרי ּכׁשרים, - רּבים מים ׁשּתחזיק ּבׁשביל ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹאם
ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין החרסין יהיּו ׁשּלא ּבׁשביל ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹהּמּלּוי;
ּפסּולין. אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא הּמים את זֹולף ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּוא

.‡È:חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, דלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא
צרי ואינֹו מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
לנּגב וצרי מערה - חּׁשב לּמים הּדלי מּׁשהּגיע ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלנּגב;
החבל ונפסק הּדלי ׁשלׁשל לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואחר
מערה - עליו חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּידֹו,
עליו וחּׁשב הּמים ּבתֹו עֹודהּו והּוא נמל לנּגב. צרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואינֹו
למי ׁשּמלאן מים לנּגב. צרי ואינֹו מערה - חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמי
את ּכׁשּיּטה - לׁשּתֹותן עליהן חּׁשב ׁשּנתמּלא ואחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָחּטאת,
ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ּפי על אף הּמים, ּפסל לׁשּתֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכלי

ה'תשע"א כסלו ח' שני יום

 
הֹוראה‡. והֹורה ועמד ּכתפֹו על מימיו ׁשהיּו לאחרים,1מי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבפניו ׁשחלצה אֹו ּדין, ׁשּדן מאנה2אֹו ׁשהראה3אֹו אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
הּדר את ׁשהרג4לאחרים אֹו נטל5, אֹו עקרב, אֹו נחׁש ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - להצניעם הּׁשּוק מן ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַָָאכלין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והיתר.1) איסור החליצה.2)בענייני בסידור כדיין בפני3)השתתף ולומר למאן יכולה ואחיה אמה שהשיאוה יתומה קטנה
בטלים. והנישואין זה בבעלי רוצה אינני כשרים.4)עדים המים - הילוכו אגב מאלה אחת עשה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

להצניע5) אוכלים "נטל הבא הדין מתפרש וכן הילוך אגב עמד.אפילו לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הם אלה ששני מפני ם".
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אם אבל הּמים. על האפר ׁשּיּתן קדם אחר ּבדבר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנתעּסק
נחׁש ׁשהרג אֹו ,מהּל ּכׁשהּוא ואכלן לאכלן האכלין ְְְְֲֳִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָנטל

אֹותֹו המעּכבין עקרב מּצר6אֹו ׁשּזה ּכׁשרים, הּמים הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמים מלאכה7הֹולכת מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּכל הּכלל: זה . ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּפסל; - עמד לא ּבין עמד ּבין האפר, מּתן קדם ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשהּו
ואם ּכׁשרים, - עמד לא אם מלאכה: מּׁשּום ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹודבר
מקֹום הּלּוכֹו ּבׁשעת ּופרץ ּבּמים מהּל היה ּפסל. - ְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָעמד

לגּדר מנת על ׁשּפרץ ּפי על אף ּבֹו, ּכׁשרים8ׁשּיל ואם9- ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּפסּולין - האפר ׁשּיּתן קדם קצה10ּגדר אם וכן ּפרֹות11. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
להקצֹות ׁשּכּונתֹו ּפי על אף הּׁשאר12לאכל, ּכׁשרין;13את - ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּפסל - האפר מּתן קדם הקצה .14ואם ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
.מה וזרק והֹותיר, הּמים הֹולכת ּבׁשעת אֹוכל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָהיה

הּמקצה לתחת אֹו הּתאנה לתחת ׁשּלא15ּׁשהֹותיר נתּכּון אם : ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻ
מלאכה; עּׂשה ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - הּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיאבדּו
ּכׁשרין. הּמים הרי - ּבהן צר לֹו ׁשאין לפי זרקן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואם
הּבעלים ועּׂשּו לׁשמרן, לאחר ּומסרן לקּדׁשן מים ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהממּלא
עּׂשה ואם לׁשֹומר; מסרן ׁשהרי הּמים, נפסלּו לא - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹמלאכה
ּתחת נכנס והּוא ּברׁשּותֹו הן ׁשהרי ּפסלן, - מלאכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹומר
מהן אחד ועּׂשה הּמים את ׁשֹומרין ׁשנים היּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.
הראׁשֹון חזר מׁשּמר; הּׁשני ׁשהרי ּכׁשרים, הּמים - 16מלאכה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכׁשרים17לׁשמר הּמים - מלאכה ועּׂשה הּׁשני עד18ועמד , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּכאחת מלאכה הּׁשֹומרין ּכל .19ׁשּיעּׂשּו ְְְֲִֶַַַַָָָ

וע‚. ידֹו ּבאחת לעצמֹוהמקּדׁש אם ּבּׁשנּיה: מלאכה ּׂשה ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ
ּבּמים אפר מּתן קדם מלאכה עּׂשה ׁשהרי ּפסל, - ;20קּדׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשל מימיו ּפֹוסל זה ׁשאין ּכׁשרים, הּמים - קּדׁש לחברֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָואם
ּבּקּדּוׁש21חברֹו ּפֹוסלת הּמלאכה ׁשאין ׁשעּׂשה; 22ּבּמלאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

והּוא ּבּמים, הּבעלים.23אּלא אֹו הּׁשֹומר העֹוּׂשה ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נפסלּו„. ׁשהרי ּפסּול, ׁשּלֹו - ּכאחת ּולאחר לעצמֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָהמקּדׁש

עצמֹו ׁשל אם24הּמים אבל חברֹו. ּבקּדּוׁש ׁשּנתעּסק ּבעסק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפֹוסלת מלאכּתֹו ׁשאין ּכׁשרין, ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַקּדׁש

אחרים. ֲִֵֵמי
ידיו‰. ּבׁשּתי לעצמֹו -25הממּלא אחד ּבקּדּוׁש ּכאחת: ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכׁשר - קּדּוׁשים ּבׁשני ידיו26ּפסּול, ּבׁשּתי לעצמֹו קּדׁש . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
אחד ּבקּדּוׁש ּכׁשרים27ּכאחת: קּדּוׁשין28- ּבׁשני ,29- ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

לעצמֹו30ּפסּולין ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא ׁשניהן31. - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
-32ּפסּולין אחד ּבקּדּוׁש ּכאחת: ידיו ּבׁשּתי לאחר מּלא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּפסּולין - קּדּוׁשין ּבׁשני ידיו33ּכׁשר, ּבׁשּתי לאחר קּדׁש . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
ׁשניהן - קּדּוׁשין ּבׁשני ּבין אחד ּבקּדּוׁש ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכאחת,

הּמּלּוי34ּכׁשרים - לאחר ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
ּכׁשר35ּפסּול והּקּדּוׁש עּמֹו36, ׁשעּׂשה מּלּוי ּכל הּכלל: זה . ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

וכל ּפסּול. - לאחר ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה,
את ׁשּיּתן קדם מלאכה ועּׂשה ּכהלכתן ׁשּנתמּלאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמים
ׁשל היּו ואם ּפסּולין, הן הרי - ׁשּלֹו הּמים היּו אם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר:

ׁשּבידֹו ּדבר וכל ּכׁשרין. - ׁשּיׁש37אחר ּבין מלאכה, ועּׂשה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
- ׁשֹומר [ׁשם] ׁשאין ּבין מלאכה עֹוּׂשה ׁשאינֹו ׁשֹומר ְֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשם

[ׁשם]38ּפסּול יׁש אם מלאכה: ועּׂשה ּבידֹו ׁשאינֹו ודבר ; ְְְְִֵֵֶָָָָָָָָָ
ּפסל לא - ּפסל39ׁשֹומר - ׁשֹומר ׁשם אין אם ,40. ִֵֵֵַַָָָֹ

.Â- לזה זה וקּדׁשּו ,ל ואקּדׁש לי קּדׁש לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הסכנה.6) מפני בדרכו להמשיך יכול עמד.7)אינו אפילו אותו המעכבים ועקרב בנחש מכשיר שרבינו בלי8)נראה כשיחזור
חטאת. בלי9)מי לפרוץ לו נתנו לא אם ואפילו מלאכה, שהיא פי על אף פוסלת ואינה המים הולכת לצורך היא הפירצה

הפירצה. את כך אחר לגדור המים10)התחייבות לצורך שלא מלאכה היא הרי שפרץ, לפני שהיה מה על הוסיף שלא פי על אף
למשנה). בפירושו מרוטנברג לייבוש.12)קצץ.11)(מהר"ם לשטוח מפרשים ויש העץ13)לקצוץ על שנשארו הפירות את

כן. אחר אותם להקצות יתחייב לא אם לאכול לו נותן אינו הפירות ממש.14)ובעל האכילה לצורך אינה זו שמלאכה
לייבשן.15) תאנים בה ונותנים לבזבז לה שיש מלאכה.16)מחצלת שעשה מן17)אחר דעתו מסיח הוא מלאכה בעשיית

לשמור". "חזר רבינו אומר ולפיכך שמירה.18)השמירה בשעת מלאכה עשו ששניהם פי על עשה19)אף אחד כל אם אבל
השמירה. נפסקה לא שהרי כשרים המים - אחרת בשעה מלאכה.20)מלאכה לעשות התחיל לידו האפר שלקח בשעה שהרי

המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש רק21)[והר"ש פוסלת ומלאכה בקידוש, אלא המים במילוי פעולה כל לו מסר לא חבירו
האפר. נתינת עד פוסלת.22)במילוי מלאכתו אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה פי על אף מלאכה23)ולפיכך ובכן, בתנאי.

מי או הבעלים המלאכה את עשו ב. המים; על האפר נתינת לפני נעשתה אם א. האמורים: התנאים שני קיימים אם רק פוסלת
המים. על השמירה לו האפר.24)שנמסרה נתינת חביות.25)לפני בשני26)שתי כשר אחד "בקידוש גורס: משנה הכסף

- זה אחר בזה מילא אפילו שהרי כשר, - ולקדשם אחד לכלי המים כל לקבץ כשנתכוון - אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין
את פוסל שני שמילוי מפני פסולים, שניהם - עצמה בפני חבית כל לקדש - קידושין בשני אבל ד), הלכה ז פרק (כלמעלה כשרים

קדמה. חבית איזו יודעים אנו ואין אחת.27)הראשון לחבית ידיו בשתי אפר קדמה28)הטיל ואפילו הוא אחד שקידוש מפני
קימעה. קימעה אחת בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת כאחת.29)יד חביות לשתי אפר הראשון30)הטיל שקידוש

המילוי]. את הקידוש פוסל שלעצמו ה), הלכה ז (פרק כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו ואין השנייה שבחבית המים את פוסל
קודם.31) שמילאה חבית וקידש חבית מילוי32)מילא ידי על הראשונה ונפסלה הראשונה לקידוש השנייה מילוי קדם שמא

הראשונה. קידוש ידי על נפסלה והשנייה אין33)השנייה אפילובמילוי פוסלת הממלא שמלאכת לאחרים, ובין לעצמו בין הבדל
למעלה. שנתבאר כמו ד.34)לאחרים, בהלכה כאחת לשניים קידש הקידוש.35)כמו לו קדם המילוי36)שמא קדם שאפילו

ג. בהלכה שנתבאר כמו נפסל לא לו.37)לקידוש, מסר חבירו אלא שלו שאינו פי על תלוי38)אף אינו המלאכה פיסול
הדעת). היסח מפני פוסלת שמלאכה הראב"ד (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא המים משמירת הדעת אינה39)בהיסח מלאכה

אחר. שומר יש שהרי כאן אין הדעת והיסח אחרים, בשל השמירה.40)פוסלת מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית בשעת

              
  

ּבּׂשכר קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר, לֹו:41הראׁשֹון אמר . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
הֹואיל ּפסּול, הראׁשֹון - לזה זה ּומלאּו ,ל ואמּלא לי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּלא
לֹו ּכממּלא זה הרי זה, מּלּוי חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכּונתֹו

ּפסּולין42ּולאחר מּתר,43ׁשהן ּבּׂשכר ׁשהּמּלּוי ּכׁשר, והּׁשני ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
מּלּוי ּבכּונתֹו ואין ׁשּמּלא, אחר מלאכה עּׂשה לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהרי

.44אחר ֵַ
.Ê;ּכׁשרין ׁשניהן - ל ואמּלא לי קּדׁש לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהאֹומר

הּקּדּוש ּפֹוסלת אינּה מּתר.45ׁשהּמלאכה ּבּׂשכר והּמּלּוי , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ּפסּולין. ׁשניהן - ל ואקּדׁש לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּלא

ּכאחת ּומקּדׁש ּכממּלא הּוא ׁשהרי - הּמים46ּפסּול ּופסל , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּבּׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ּפסּול ּבאחרֹונה ׁשּקּדׁש וזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבמלאכה;

ׁשעליו. חֹוב החזיר ְֱִִֶֶָָּוכאּלּו
.Áּופֹותח הּמפּתח את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַההֹול

הּפרה, אפר ּבֹו לחּפר צרי אם קרּדם ונֹוטל האפר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלהֹוציא
וכׁשר האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם .47ונֹוטל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֻ

האפר ּבֹו ׁשהיה הּכלי ּכּסה ּבֹו לקּדׁש האפר מּׁשּנטל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואם
ׁשהגיף הּכלי48אֹו את ׁשּזקף אֹו הּדלת קדם49את ּבארץ ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּמים ּפסל - לּמים האפר ּכׁשר50ׁשּיׁשלי האפר אבל ; ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבידֹו האפר ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי את זקף אחרים. מים ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלקּדׁש

יתּפּזר ׁשּלא אם51ּכדי ׁשהרי אפׁשר; ׁשאי מּפני ּכׁשרים, - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
ּפסל - ּכּסהּו ואם ּפסל, - ּבארץ האפר52הּניחֹו את נטל . ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

מּמּנּו והחזיר מרּבה ׁשהּוא ּכׁשר53וראה על54- האפר נתן . ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
- אחרים מים לקּדׁש מּמּנּו ונטל מרּבה ׁשהּוא וראה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמים

קרסם55ּכׁשר האפר56. ּבֹו לחּתֹות זית ּבׁשביל57עלה אם : ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
הרּבה אפר יחזיק ּפסל58ׁשּלא ׁשּיּכנס59- ּבׁשביל ואם , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבּכלי ּכׁשר60האפר -61. ְִֵֵֶַָָ

 
הּמים‡. את נֹותן הּפרה? ּבאפר הּמים את מקּדׁשין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכיצד

הּמים ּפני על אפר ונֹותן ּבכלי, חּטאת מי לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנתמּלאּו
ּגדֹולה חבית ׁשהיא ּפי על אף הּמים, ּפני על ׁשּיראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכ ואחר ּתחּלה האפר נתן ואם הּכל. ּומערב מים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה

עליו ונתן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה ּומהּו ּפסל. - הּמים עליו ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָנתן
ּבּמים. האפר את לערב ּכדי חּיים? ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמים

.;הּמים על ּבידֹו האפר ויּתן ׁשּיתּכּון צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּולמּלּוי לקּדּוׁש מתּכּון ׁשּיהיה עד - לּטמא ולקחּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
לתֹו האפר ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי מן האפר נפל אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּולהּזיה.
ונפל הרּוח אֹו חברֹו ּודחפֹו ּבידֹו האפר ׁשּנטל אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמים,
הּכלי צד על מּידֹו האפר ׁשּנפל אֹו הּמים, על מּידֹו ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאפר

ּפסּול. זה הרי - לּמים נפל ּכ ואחר ידֹו על ְֲִֵֶַַַַַַָָָָאֹו
הּזאה‚. מּכדי ּופחֹות זה ּבכלי הּזאה מּכדי ּפחֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָקּדׁש

וכנס הּמים ּפני על צף האפר היה נתקּדׁשּו. לא - אחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבכלי
מקּדׁשין; אּלּו הרי - אחרים מים ּבֹו וקּדׁש מלמעלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמּמּנּו
ּפי על ואף ׁשנּיה, ּפעם ּבֹו מקּדׁשין אין - ּבּמים ׁשּנגע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹוכל
הּמים ּגּבי על האפר את ונתנה הרּוח נׁשבה ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנּגבֹו.

ּבֹו. ּומקּדׁש מנּגבֹו אינֹו -ְְְֵֵַַ
והּמים„. מים מלאין והן גדֹול ּכלי ּבתֹו ׁשהיה קטן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלי

נתקּדׁשּו הּגדֹול ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשּנתן ּכיון - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמערבין
צר ּפיו ׁשהיה ּפי על ואף הּקטן; הּכלי ׁשּבתֹו הּמים ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּכל
מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי אפר, לֹו נכנס ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻּביֹותר

הּמים‰. הרי - האפר ׁשּנתן ּבעת הּמים ּבתֹו ספֹוג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה
את זֹולף יעּׂשה? ּכיצד ּבכלי. ׁשאינן מּפני ּפסּולין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבּספֹוג
נגע ואם ּבּספֹוג. יּגע ולא לּספֹוג, ׁשּמּגיע עד הּמים ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּכל
ּפסּולין, - ׁשהן ּכל ּגּביו על צפין ׁשהּמים ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבּספֹוג,
נפל הּכׁשרין. ּבּמים ּומתערבין יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמּפני
לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו - המקּדׁשין הּמים לתֹו ְְְְְְֲִִִַַַַָֻספֹוג

ּכׁשרין. ׁשּבּכלי ְְְִִִֵֶַַַוהּמים
.Âאחת לתֹו האפר את ׁשּנתן אחת ׁשּבאבן ׁשקתֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתי

לזֹו זֹו נקּובֹות היּו ואם מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמהן
אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו אֹו הּנֹוד, ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשפֹופרת
ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת אפר ונתן הּׁשּום, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכקלּפת

ְִָֻמקּדׁשין.
.Êׁשּתי וכן ׁשקת, ועּׂשאן לזֹו זֹו ׁשהּקיפן אבנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּתי

- מהן אחד ּבחלק אפר ונתן ׁשּנחלקה, ׁשקת וכן ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹערבֹות,

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשכרו41) כלום קיבל לא שקידש שבשעה מפני כשר הראשון והקידוש פסול. - בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר
פסול. יהיה השני הקידוש שהרי שכר, כל יקבל לא אחת.42)וגם הוא43)בבת מילוי שכל מפני ג, הלכה ז פרק כלמעלה

כמלאכה. שני למילוי מחשבתו את רואים כאן וגם שני. מילוי לגבי מילוי44)מלאכה על אבל לחבירו למלא רק מתכווין הוא
קידשם לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את כשקידש והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב אינו עצמו בשביל

שלו. במים האפר נתינת לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם מחשבת45)עדיין, אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
מפני כשכר, נחשבת אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת יקיימההמילוי זה אם שהרי עליה, סומך אינו שהמקדש

שנתקדשו. מימיו את לך.46)יפסול ואמלא לי במלא כמו כקידוש, הקידוש הקידוש.47)מחשבת לצורך הם אלה שכל
האפר.49)סגר.48) את ממנו נתינת50)שנטל לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל ולא האפר לצורך הם אלה כל

המים. על יתפזר51)האפר יזקפנו לא ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי את מטה הוא המים על האפר את שופך כשהוא
שבו. למעלה.52)האפר כבר נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי שאמר: למה הנימוק נתינתו53)המשך לפני
המים. הר"ש).54)על בשם משנה (כסף מלאכה אינה לשפופרת האפר נתינת55)שהחזרת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני

המים. על לשפופרת).56)האפר והתאימו חתך מפרשים: (ויש שהאפר57)קטף כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין עשהו
פניו. על המים.58)יעבור לתוך אפר הרבה יפול אפר.59)שלא לקמץ אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי

לתוכו.60) יפול אלא בו, שהמים לכלי חוץ האפר יתפזר לא בה, שהאפר השפופרת את לצורך61)כשיטה הוא זה מעשה
הקידוש.



עג               
  

ּבּׂשכר קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר, לֹו:41הראׁשֹון אמר . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
הֹואיל ּפסּול, הראׁשֹון - לזה זה ּומלאּו ,ל ואמּלא לי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּלא
לֹו ּכממּלא זה הרי זה, מּלּוי חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכּונתֹו

ּפסּולין42ּולאחר מּתר,43ׁשהן ּבּׂשכר ׁשהּמּלּוי ּכׁשר, והּׁשני ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
מּלּוי ּבכּונתֹו ואין ׁשּמּלא, אחר מלאכה עּׂשה לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהרי

.44אחר ֵַ
.Ê;ּכׁשרין ׁשניהן - ל ואמּלא לי קּדׁש לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהאֹומר

הּקּדּוש ּפֹוסלת אינּה מּתר.45ׁשהּמלאכה ּבּׂשכר והּמּלּוי , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ּפסּולין. ׁשניהן - ל ואקּדׁש לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּלא

ּכאחת ּומקּדׁש ּכממּלא הּוא ׁשהרי - הּמים46ּפסּול ּופסל , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּבּׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ּפסּול ּבאחרֹונה ׁשּקּדׁש וזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבמלאכה;

ׁשעליו. חֹוב החזיר ְֱִִֶֶָָּוכאּלּו
.Áּופֹותח הּמפּתח את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַההֹול

הּפרה, אפר ּבֹו לחּפר צרי אם קרּדם ונֹוטל האפר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלהֹוציא
וכׁשר האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם .47ונֹוטל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֻ

האפר ּבֹו ׁשהיה הּכלי ּכּסה ּבֹו לקּדׁש האפר מּׁשּנטל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואם
ׁשהגיף הּכלי48אֹו את ׁשּזקף אֹו הּדלת קדם49את ּבארץ ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּמים ּפסל - לּמים האפר ּכׁשר50ׁשּיׁשלי האפר אבל ; ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבידֹו האפר ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי את זקף אחרים. מים ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלקּדׁש

יתּפּזר ׁשּלא אם51ּכדי ׁשהרי אפׁשר; ׁשאי מּפני ּכׁשרים, - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
ּפסל - ּכּסהּו ואם ּפסל, - ּבארץ האפר52הּניחֹו את נטל . ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

מּמּנּו והחזיר מרּבה ׁשהּוא ּכׁשר53וראה על54- האפר נתן . ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
- אחרים מים לקּדׁש מּמּנּו ונטל מרּבה ׁשהּוא וראה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמים

קרסם55ּכׁשר האפר56. ּבֹו לחּתֹות זית ּבׁשביל57עלה אם : ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
הרּבה אפר יחזיק ּפסל58ׁשּלא ׁשּיּכנס59- ּבׁשביל ואם , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבּכלי ּכׁשר60האפר -61. ְִֵֵֶַָָ

 
הּמים‡. את נֹותן הּפרה? ּבאפר הּמים את מקּדׁשין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכיצד

הּמים ּפני על אפר ונֹותן ּבכלי, חּטאת מי לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנתמּלאּו
ּגדֹולה חבית ׁשהיא ּפי על אף הּמים, ּפני על ׁשּיראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכ ואחר ּתחּלה האפר נתן ואם הּכל. ּומערב מים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה

עליו ונתן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה ּומהּו ּפסל. - הּמים עליו ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָנתן
ּבּמים. האפר את לערב ּכדי חּיים? ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמים

.;הּמים על ּבידֹו האפר ויּתן ׁשּיתּכּון צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּולמּלּוי לקּדּוׁש מתּכּון ׁשּיהיה עד - לּטמא ולקחּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
לתֹו האפר ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי מן האפר נפל אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּולהּזיה.
ונפל הרּוח אֹו חברֹו ּודחפֹו ּבידֹו האפר ׁשּנטל אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמים,
הּכלי צד על מּידֹו האפר ׁשּנפל אֹו הּמים, על מּידֹו ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאפר

ּפסּול. זה הרי - לּמים נפל ּכ ואחר ידֹו על ְֲִֵֶַַַַַַָָָָאֹו
הּזאה‚. מּכדי ּופחֹות זה ּבכלי הּזאה מּכדי ּפחֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָקּדׁש

וכנס הּמים ּפני על צף האפר היה נתקּדׁשּו. לא - אחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבכלי
מקּדׁשין; אּלּו הרי - אחרים מים ּבֹו וקּדׁש מלמעלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמּמּנּו
ּפי על ואף ׁשנּיה, ּפעם ּבֹו מקּדׁשין אין - ּבּמים ׁשּנגע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹוכל
הּמים ּגּבי על האפר את ונתנה הרּוח נׁשבה ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנּגבֹו.

ּבֹו. ּומקּדׁש מנּגבֹו אינֹו -ְְְֵֵַַ
והּמים„. מים מלאין והן גדֹול ּכלי ּבתֹו ׁשהיה קטן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלי

נתקּדׁשּו הּגדֹול ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשּנתן ּכיון - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמערבין
צר ּפיו ׁשהיה ּפי על ואף הּקטן; הּכלי ׁשּבתֹו הּמים ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּכל
מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי אפר, לֹו נכנס ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻּביֹותר

הּמים‰. הרי - האפר ׁשּנתן ּבעת הּמים ּבתֹו ספֹוג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה
את זֹולף יעּׂשה? ּכיצד ּבכלי. ׁשאינן מּפני ּפסּולין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבּספֹוג
נגע ואם ּבּספֹוג. יּגע ולא לּספֹוג, ׁשּמּגיע עד הּמים ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּכל
ּפסּולין, - ׁשהן ּכל ּגּביו על צפין ׁשהּמים ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבּספֹוג,
נפל הּכׁשרין. ּבּמים ּומתערבין יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמּפני
לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו - המקּדׁשין הּמים לתֹו ְְְְְְֲִִִַַַַָֻספֹוג

ּכׁשרין. ׁשּבּכלי ְְְִִִֵֶַַַוהּמים
.Âאחת לתֹו האפר את ׁשּנתן אחת ׁשּבאבן ׁשקתֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתי

לזֹו זֹו נקּובֹות היּו ואם מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמהן
אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו אֹו הּנֹוד, ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשפֹופרת
ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת אפר ונתן הּׁשּום, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכקלּפת

ְִָֻמקּדׁשין.
.Êׁשּתי וכן ׁשקת, ועּׂשאן לזֹו זֹו ׁשהּקיפן אבנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּתי

- מהן אחד ּבחלק אפר ונתן ׁשּנחלקה, ׁשקת וכן ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹערבֹות,
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בשכרו41) כלום קיבל לא שקידש שבשעה מפני כשר הראשון והקידוש פסול. - בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר
פסול. יהיה השני הקידוש שהרי שכר, כל יקבל לא אחת.42)וגם הוא43)בבת מילוי שכל מפני ג, הלכה ז פרק כלמעלה

כמלאכה. שני למילוי מחשבתו את רואים כאן וגם שני. מילוי לגבי מילוי44)מלאכה על אבל לחבירו למלא רק מתכווין הוא
קידשם לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את כשקידש והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב אינו עצמו בשביל

שלו. במים האפר נתינת לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם מחשבת45)עדיין, אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
מפני כשכר, נחשבת אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת יקיימההמילוי זה אם שהרי עליה, סומך אינו שהמקדש

שנתקדשו. מימיו את לך.46)יפסול ואמלא לי במלא כמו כקידוש, הקידוש הקידוש.47)מחשבת לצורך הם אלה שכל
האפר.49)סגר.48) את ממנו נתינת50)שנטל לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל ולא האפר לצורך הם אלה כל

המים. על יתפזר51)האפר יזקפנו לא ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי את מטה הוא המים על האפר את שופך כשהוא
שבו. למעלה.52)האפר כבר נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי שאמר: למה הנימוק נתינתו53)המשך לפני
המים. הר"ש).54)על בשם משנה (כסף מלאכה אינה לשפופרת האפר נתינת55)שהחזרת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני

המים. על לשפופרת).56)האפר והתאימו חתך מפרשים: (ויש שהאפר57)קטף כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין עשהו
פניו. על המים.58)יעבור לתוך אפר הרבה יפול אפר.59)שלא לקמץ אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי

לתוכו.60) יפול אלא בו, שהמים לכלי חוץ האפר יתפזר לא בה, שהאפר השפופרת את לצורך61)כשיטה הוא זה מעשה
הקידוש.



עד              
  

ּבגּפסיס אֹו ּבסיד חּברן ואם מקּדׁשין. אינן ׁשּביניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמים
מקּדׁשין. ׁשּביניהן הּמים - ּכאחת להּנטל יכֹולֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻוהם

.Á,ׁשהּוא ּכל אחרים מים ּבהן ׁשּנתערבּו מקּדׁשין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמים
ירד אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָאפּלּו
ּפרֹות ּומי מׁשקין לתֹוכן נפל ּפסּולין. אּלּו הרי - טל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָלתֹוכן
מים לתֹוכֹו יּתן ּכּך ואחר הּכלי לנּגב וצרי הּכל, יערה -ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּדבר וכל וקנקנּתּום קֹומֹוס ּדיֹו לתֹוכן נפל אחרים. ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻמקּדׁשין
ּדבר ׁשם יּׁשאר ׁשאם לנּגב; צרי ואין יערה - רֹוׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

נראה. הּוא הרי ְֲִֵֵֶָהרֹוׁשם,
.Ëצרי - לקּדׁש ראּויין ׁשאינן ּבמים לחּטאת ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמטּביל

- לקּדׁש הראּויין ּבמים הטּבילֹו ּבֹו. יקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָלנּגב
ּבין - מקּדׁשין מים ּבֹו לאסף הטּבילֹו ואם לנּגב. צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻאינֹו

לנּגב. צרי כ ּובין ְִֵֵַָָָּכ
.Èאבל ּבּה; מקּדׁשין - לקּדׁש הראּויין ּבמים ׁשהטּבילּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָקרּויה

ּבהן ׁשהטּבלה ׁשהּמים מּפני חּטאת, מי לתֹוכּה אֹוספין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאין
אֹותן. ּופֹוסלין חּטאת ּבמי ּומתערבין ויֹוצאין ּבתֹוכּה ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָנבלעים
הּטמאין ׁשהּמׁשקין ּבּה, מקּדׁשין אין - והטּבילּוה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנטמאת
ּבתֹוכּה. אֹותן ׁשּמקּדׁשין ּבּמים ויתערבּו יצאּו ּבגּופּה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּנבלעין

.‡Èונתּבּקעּו ּורמּׂשים ׁשקצים לתֹוכן ׁשּנפל מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻמים
ּכגֹון ּביֹותר, יבׁשים היּו אפּלּו ּפסּולין. - מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאֹו
אף חּפּוׁשין, לתֹוכּה נפל ׁשּבּתבּואה. והּכּנה והּדירה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּנמלה
הּמים הרי - מראיהן נׁשּתּנּו ולא נתּבּקעּו ׁשּלא ּפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעל
ּבתֹוכּה נכנסין והּמים ּכׁשפֹופרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָּפסּולין,

ׁשּבּה. הּלחה עם מּתֹוכּה ְְִִִֵֶַָָָויֹוצאין
.Èוכן ּפסּולין. - חּיה אֹו ּבהמה מהן ׁשּׁשתת מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמים

מּפ הּיֹונה, מן חּוץ ּפסּולין; - העֹופֹות מֹוצצתּכל ׁשהיא ני ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשּׁשתּו הּׁשרצים ּכל וכן ּבּמים. ּומתערב מּפיה יֹוצא ריר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואין
מלּקקת ׁשהיא מּפני החלּדה, מן חּוץ ּפֹוסלין; אינן -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

לּמים. מּפיה יֹוצאה הּלחה ונמצאת ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבלׁשֹונה,
.‚È;ּכׁשרים - עצמן מחמת מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

- ונּמֹוחּו וחזרּו הגלידּו ּפסּולין. - עׁשן מחמת ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָנׁשּתּנּו
ּפסּולין. - ּבאּור המחן אם אבל בחּמה. נּמֹוחּו אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָּכׁשרים.

.„Èעׁשן מחמת אֹו עצמֹו מחמת מראיו ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאפר
גּפסיס, אֹו סיד לתֹוכֹו ׁשּנפל אֹו אבק, מחמת נׁשּתּנּו ּכׁשר. -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּפסּול. זה הרי - ׁשהּוא ּכל מקלה אפר ּבֹו ׁשּנתערב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָאֹו

.ÂËׁשּיׁשּתה עד ּפסלן, לא - לׁשּתֹותן חּטאת מי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהחֹוׁשב
ּבּמים ּׂשפתֹו נגעה ולא ּגרֹונֹו לתֹו הּכלי מן ׁשפ ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמהן.

ּפסל. לא - ְִֶַַָֹׁשּבּכלי
.ÊËּומצאֹו ּובא מגּלה ׁשהּניחֹו מקּדׁשין מים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּכלי

לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו אדם ׁשּמא ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכּסה
ּומצאֹו ּובא מכּסה הּניחֹו ּבוּדאי. ּכּסהּו אדם ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנגע
טל לֹו ׁשּירד אֹו מּמּנּו לׁשּתֹות החלּדה יכֹולה אם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻמגּלה:
ׁשּתי ּכאן ׁשּיׁש מּפני ּכׁשרין. - לאו ואם פסּולין, - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבּלילה
ּתמצא ואם ורמּׂש; חּיה ּבהמה אֹו ּגּלה אדם ספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָספקֹות:

לא. אֹו לחּטאת טהֹור היה ׁשּמא ּגּלהּו, אדם ְִֶַַָָָָָָָָֹלֹומר
.ÊÈלטמא לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים אֹו מקּדׁשין מים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמֹוסר

ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵָָלׁשמרן
.ÁÈ- מהן אחד ונטמא הּמים את ׁשֹומרין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשנים

לׁשמר וחזר טהר ׁשני. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים,
ראׁשֹון. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ּכׁשרים, - הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

ּפסּולין. הּמים - ּכאחת ׁשניהן ְְְְְִִִֵֶַַַַנטמאּו

 
עצמֹו‡. הּוא ׁשּיהיה צרי אינֹו - לקּדּוׁש מים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָהממּלא

ממּלא וכן אחד. ּומּזה אחד מקּדׁש אּלא והּמּזה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּומערה אחר, ּבכלי ּומקּדׁש לכלי מּכלי ּומערה ּבכלי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאדם

אחר. מּכלי ּומּזה לכלי מּכלי המקּדׁשין ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָֻהּמים
.ׁשּירצה זמן ּכל קּדּוׁש ּבלא אצלֹו ּומּניחן מים אדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹממּלא

ונֹותן לעיר, ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכן ּכלּום, ּבכ ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָואין
המקּדׁשין הּמים וכן ׁשּירצה. עת ּבכל ּומקּדׁשן אפר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻעליהן
צרי ׁשהּוא יֹום ּבכל מהן ּומּזה וׁשנים ימים אצלֹו אדם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמּניחן
ּומׁשּמר לעיר. ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכן ׁשּיּתּמּו, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָעד
לעיר. ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכֹו אצלֹו ּפרה אפר ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָאדם
ּבּירּדן, ּבספינה חּטאת מי ּבֹו ׁשהיה ּכלי הֹוליכּו אחת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּפעם
ּבאֹותּה הּמים. ונטמאּו הּספינה ּבקרקע הּמת מן ּכזית ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָונמצא
אפר ולא חּטאת מי מעבירין ׁשאין הּגדֹול, ּדין ּבית גזרּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעה
יעמד ולא הּמים, ּפני על יׁשיטם ולא ּובספינה, ּבנהר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹחּטאת
אדם הּוא עֹובר אבל הּׁשני. לּצד ויזרקם מּכאן הּנהר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּבצד
אדם וכן מקּדׁשין. מים אֹו ּפרה אפר ּובידֹו צּוארֹו עד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻּבּמים
ׁשּנתמּלאּו ּומים לחּטאת, טהֹורין ׁשהן הריקנים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכלים

מ - נתקּדׁשּו לא ועדין ּבספינה.לחּטאת ּבנהר אֹותם עבירין ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָָֹ
[ּבהם]‚. וׁשטין הּגדֹול ּבּים ּבספינה מקּדׁשין מים ְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻמעבירין

ועל המקּדׁשין הּמים על אּלא גזרּו ׁשּלא הּמים; ּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻעל
ּבנהר. ְֵֶָָָהאפר

ׁשּנתקּדׁשּו,„. מים לֹומר צרי ואין לקּדׁשן, מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמֹולי
למׁשמרת ׁשּנאמר: לפניו. אּלא לאחֹוריו הּכלי יפׁשיל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלא
- לאו ואם נּדה, מי הן - ׁשמּורין ׁשהן ּבזמן נּדה; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלמי
לאחֹוריו, ואחת לפניו אחת נֹותן - חבּיֹות ׁשּתי מּלא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפסּולין.

אפׁשר. ׁשאי ְְִִֵֶֶָמּפני
ּפסּולין,‰. - ּדעּתֹו הּסיח אם ּבמׁשקל: ׁשּׁשקלן חּטאת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמי

חּטאת, ּבמי אחרים ּדברים ׁשקל אם אבל ּכׁשרין. - לאו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָואם
אּלּו ּכל מׁשמרת. זֹו ׁשאין ּפסלן, - מׁשקלת ועּׂשאן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהֹואיל
הּכלים ּכל וכן ׁשּמּזין, אֹו ׁשּמקּדׁשין אֹו ׁשּממלאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּטהֹורים
יֹום, טבּולי היּו אם מהן, וׁשּמּזין מהם ּומקּדׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּממלאין
ׁשּכל ּכׁשרים; אּלּו הרי - ׁשמׁשן העריב ׁשּלא ּפי על ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאף
יֹום, ּבטבּול ּכׁשר וההּזיה והּקּדּוׁש והּמּלּוי הּפרה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָמעּׂשה
ׁשטף ּכלי ּכל את מטּמאין הּצדֹוקין ּומּפני ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
חּטאת. ּבמי ּבהן מׁשּתּמׁשין ּכ ואחר אֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּומטּבילין

.Âואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום מאּׁשה חּוץ להּזֹות, ּכׁשרין ְְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֻהּכל
דעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן אבל דעת; ּבֹו ׁשאין וקטן ׁשֹוטה] ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ[וחרׁש
קטן טמא. הערל ׁשאין להּזֹות, ּכׁשר והערל להּזֹות. ּכׁשר -ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לֹו ׁשאחזה ּכגֹון מסעּדּתּו, והאּׁשה ׁשהּזה דעת ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש
ּבׁשעת ּבידֹו ּתאחז ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, הּזאתֹו - ּבידֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמים

ּפסּולה. - הּזיתֹו ּבׁשעת ּבידֹו אחזה ואם ְְְְֲִִַַַָָָָָָָָהּזאה.
.Êהּזה ואם לטהרֹו; הּטמא על ּולהּזֹות לכּון צרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּמּזה

אינֹו עליו ׁשּמּזין זה אבל ּפסּולה. הּזאתֹו - ּבכּונה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
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לדעּתֹו. וׁשּלא לדעּתֹו האדם על מּזין אּלא ּכּונה, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹצרי
לפניו והּזה לאחֹוריו לאחֹוריו, והּזה לפניו להּזֹות ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּמתּכּון
ּפניו ׁשל לּצדדין והּזה לפניו להּזֹות נתּכּון ּפסּולה. הּזיתֹו -ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכׁשרה. הּזיתֹו -ְֵַָָָ
.Áאת טֹובל אּלא הּזיה, לכל טבילה צרי אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמּזה

הּזיה ּומּזה הּמים. ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהאזֹוב
אפּלּו ּכאחת, ּכלים ּכּמה על אֹו אדם ּבני ּכּמה על ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָאחת
והּוא טהֹור, - ׁשהּוא ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל ְִִֵֶֶַַַָָָָֹמאה.
להּזֹות ונתּכּון האזֹוב את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתּכּון
טבילה מאֹותּה והּזה האדם, על אֹו טמאה ׁשּמקּבל ּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻעל
נׁשארּו אם הּבהמה, על אֹו טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעל
מן מּזה אּלא ּולהטּביל, לחזר צרי אינֹו - ּבאזֹוב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמים
ּתחּלת ׁשהרי הּטמאים, הּכלים על אֹו האדם על ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשאר
על להּזֹות האזֹוב את טבל אם אבל היתה. ּכׁשרה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָטבילתֹו
האדם על והּזה הּבהמה, על אֹו טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּדבר
ּפעם ויטּבל ׁשּיחזר עד ּפסּולה, הּזיתֹו - הּטמא הּכלי על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹאֹו
טמאה. המקּבל ּדבר על אֹו האדם על להּזֹות ויתּכּון ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻׁשנּיה

.Ëמקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות ונתּכּון האזֹוב את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהטּביל
ּבּכלי נטפּו אם ,לפיכ ּכׁשרין. המנּטפים הּמים - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻטמאה

ע להּזֹות ּבכּונה האזֹוב את ּבהן והטּביל המקּבלוחזר ּדבר ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. הּזיתֹו - ְְֵַָָָָֻטמאה

.Èגבעֹולין ראׁשי אפּלּו ּבהן טֹובל - ׁשּנתמעטּו חּטאת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמי
ּומעלה טֹובל - צר ׁשּפיה צלֹוחית יסּפג. ׁשּלא ּובלבד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּומּזה,
ּבפעם הּכלי ּבצּדי יּגע ׁשּמא להּזהר צרי ואינֹו ּומּזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכדרּכֹו

ְִָׁשנּיה.

ה'תשע"א כסלו ט' שלישי יום

  
טהֹור‡. אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרים ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּכיצד

ובד2קלחין1ׁשלׁשה ּבד ּובכל אחת, אגּדה ואֹוגדן אזֹוב ׁשל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אחד ׁשּבּכלי,3ּגבעֹול נּדה ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּכלים על אֹו האדם על ּומּזה ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּומתּכּון
הּׁשחר עּמּוד מּׁשעלה הּזה ואם החּמה. ׁשּתנץ אחר ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשביעי

ּבּיֹום טֹובל הּׁשביעי ּבּיֹום עליו ׁשּיּזה ואחר ּכׁשר. ּומעריב4- ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
והּזה ּבּלילה האזֹוב את טבל לערב. טהֹור הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמׁשֹו
הּזאתֹו - ּבּלילה והּזה ּבּיֹום האזֹוב את ׁשּטבל אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,

מטּמאין והּמים ׁשּיתּבאר5ּפסּולה, ּכמֹו חּטאת, מי .6מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבּמים האזֹוב טבילת ׁשּתהיה ּבּיֹום7עד מּמּנּו והּזאתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּובּיֹום ועּׂשההּׁשליׁשי עבר ואם החּמה. ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - הּׁשחר עּמּוד ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשעלה

.ּכׁשּיבֹוא הּזאה, ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמי
ּבּׁשליׁשי עליו ּומּזין ימים, ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלהּזֹות
ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ּומעריב ּבּׁשביעי וטֹובל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָּובּׁשביעי,
הּיֹום אמר: ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָאמּורים?
צרי לפיכ נטמא, הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשליׁשי

להּזֹות ׁשּבא חבר אבל ּבפנינּו; על8למנֹות אֹו עליו מּזין - ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מּיד ׁשהּזה9ּכליו מי עליו10. הּזה ולא ּבּׁשליׁשי עליו ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻֻ

אחר ׁשּירצה עת ּבכל טֹובל - ימים ּכּמה וׁשהה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּׁשביעי,
קדם ּבין ּבּיֹום, עליו ּומּזין ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּׁשביעי,
ּבליל אֹו ּתׁשיעי ּבליל טבל אפּלּו טבילה. אחר ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָטבילה

החּמה11עּׂשירי הנץ אחר למחר עליו מּזין -12. ְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ
הּמּטּמאין‚. נּדֹות13ּכל וזבֹות זבים ּכיצד? הּזאה. מקּבלין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

והרי ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַויֹולדֹות
טמאה טמאין ׁשהן ּפי על אף מת, מּטמאת טהֹורין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻֻהם
הא הּׁשליׁשי. ּבּיֹום הּטמא על הּטהר והּזה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחרת.
הערל וכן טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו מֹועלת ׁשהּזיה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלמדּת,
ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ערל ּכיצד? הּזאה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻמקּבל
ואֹוכל טֹובל ּוכׁשּיּמֹול מת, מּטמאת טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻּוׁשביעי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אגודהבספ1) ואין אזוב", אגודת "ולקחתם כב) יב, (שמות בו שכתוב מצרים מפסח שווה בגזירה זה למדו קכח פיסקא חוקת רי
משלושה. שלהם.2)פחות השורש עם (רבינו3)בדים כשירים וכולם מפרידם יותר יש ואם אחד משורש בדים כמה יצאו שלא

ט). משנה שם וראה כך, לפרש אפשר אי כאן אולם שייפתח, לפני פרח הוא שגבעול אמר שם ח למשנה התכוון4)בפירוש לא
כותב וכן בלילה" טובל עצמו הוא "אבל בפירוש: אומרת שם) (פרה המשנה שהרי בלילה, ולא ביום לטבול צריך שהטמא לומר

ב). הלכה ו פרק למעלה משנה (כסף הטהרה את למהר אפשר כיצד מבאר, אלא הבאה, בהלכה של5)רבינו המים פירוש,
מטמאים. הפסולה על6)ההזאה הוזו שלא פירוש, מצוותם, נעשה שלא זמן כל מטמאים חטאת שמי א, הלכה ט"ו פרק לקמן

כהלכתם. הדין.7)הטמא כך בטבילה שגם ומשמיענו מוסיף וכאן בהזאה זה דין כתב שלישי8)למעלה יום שהיום ואומר
שנייה.9)לטומאתו. הזאה כליו על או עליו מזים ימים ארבעה ואחר ראשונה יב,10)הזאה פרק פרה למשנה בפירושו רבינו

שמיני, שביעי, ליום אלא לי אין גורס: ורבינו גירסאות, כמה שם ויש קכט, פיסקא חוקת בספרי אלה דינים מקור מוסר יא משנה
לומר תלמוד טהור)? שהוא מניין בעשירי, או בתשיעי בשמיני, אלא לטומאתו בשביעי היזה לא אם (פירוש מניין ועשירי תשיעי
לומר תלמוד יצא, להזאה טבילה קדמה אם אומר שהייתי ממשיך: והספרי בשביעי). לא אפילו אופן (בכל מקום מכל - "וחטאו"
היזה אם אבל בשביעי, כשהיזה רק נאמרה זו אחרונה שדרשה רבינו שם ומפרש במים". ורחץ בגדיו "וכבס כך ואחר "וחטאו"
בשביעי. בהזאה מדבר הספרי לימוד מסתמך שעליו שהכתוב מפני ונימוקו, ההזאה, קודם לטבול הוא רשאי תשיעי או בשמיני
כותב: ימים כמה בשהה זו ובהלכה וכו'" טובל השביעי ביום עליו שיזה "ואחר שביעי; בהזאת א, בהלכה למעלה פסק ולפיכך

טבילה". לאחר בין טבילה קודם בין ביום עליו מחר.11)"ומזין יום של החמה שקיעת עד יום טבול צריך12)והוא ואינו
הטבילה. טהרת ונגמרה החמה שקיעת לפני כשטבל שכן ומכל שנייה. צג,13)טבילה ובזבחים ובברייתא יט חוקת זוטא ספרי
משנה). (כסף במחלוקת שנוי אינו זה שדין ונראה עליה". מזין "נדה אמרו: בטהרה".14)א פסחיהם ועשו וטבלו "מלו שם:



עה               
  

לדעּתֹו. וׁשּלא לדעּתֹו האדם על מּזין אּלא ּכּונה, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹצרי
לפניו והּזה לאחֹוריו לאחֹוריו, והּזה לפניו להּזֹות ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּמתּכּון
ּפניו ׁשל לּצדדין והּזה לפניו להּזֹות נתּכּון ּפסּולה. הּזיתֹו -ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכׁשרה. הּזיתֹו -ְֵַָָָ
.Áאת טֹובל אּלא הּזיה, לכל טבילה צרי אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמּזה

הּזיה ּומּזה הּמים. ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהאזֹוב
אפּלּו ּכאחת, ּכלים ּכּמה על אֹו אדם ּבני ּכּמה על ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָאחת
והּוא טהֹור, - ׁשהּוא ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל ְִִֵֶֶַַַָָָָֹמאה.
להּזֹות ונתּכּון האזֹוב את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתּכּון
טבילה מאֹותּה והּזה האדם, על אֹו טמאה ׁשּמקּבל ּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻעל
נׁשארּו אם הּבהמה, על אֹו טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעל
מן מּזה אּלא ּולהטּביל, לחזר צרי אינֹו - ּבאזֹוב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמים
ּתחּלת ׁשהרי הּטמאים, הּכלים על אֹו האדם על ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשאר
על להּזֹות האזֹוב את טבל אם אבל היתה. ּכׁשרה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָטבילתֹו
האדם על והּזה הּבהמה, על אֹו טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּדבר
ּפעם ויטּבל ׁשּיחזר עד ּפסּולה, הּזיתֹו - הּטמא הּכלי על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹאֹו
טמאה. המקּבל ּדבר על אֹו האדם על להּזֹות ויתּכּון ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻׁשנּיה

.Ëמקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות ונתּכּון האזֹוב את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהטּביל
ּבּכלי נטפּו אם ,לפיכ ּכׁשרין. המנּטפים הּמים - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻטמאה

ע להּזֹות ּבכּונה האזֹוב את ּבהן והטּביל המקּבלוחזר ּדבר ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. הּזיתֹו - ְְֵַָָָָֻטמאה

.Èגבעֹולין ראׁשי אפּלּו ּבהן טֹובל - ׁשּנתמעטּו חּטאת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמי
ּומעלה טֹובל - צר ׁשּפיה צלֹוחית יסּפג. ׁשּלא ּובלבד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּומּזה,
ּבפעם הּכלי ּבצּדי יּגע ׁשּמא להּזהר צרי ואינֹו ּומּזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכדרּכֹו

ְִָׁשנּיה.

ה'תשע"א כסלו ט' שלישי יום

  
טהֹור‡. אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרים ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּכיצד

ובד2קלחין1ׁשלׁשה ּבד ּובכל אחת, אגּדה ואֹוגדן אזֹוב ׁשל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אחד ׁשּבּכלי,3ּגבעֹול נּדה ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּכלים על אֹו האדם על ּומּזה ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּומתּכּון
הּׁשחר עּמּוד מּׁשעלה הּזה ואם החּמה. ׁשּתנץ אחר ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשביעי

ּבּיֹום טֹובל הּׁשביעי ּבּיֹום עליו ׁשּיּזה ואחר ּכׁשר. ּומעריב4- ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
והּזה ּבּלילה האזֹוב את טבל לערב. טהֹור הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמׁשֹו
הּזאתֹו - ּבּלילה והּזה ּבּיֹום האזֹוב את ׁשּטבל אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,

מטּמאין והּמים ׁשּיתּבאר5ּפסּולה, ּכמֹו חּטאת, מי .6מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבּמים האזֹוב טבילת ׁשּתהיה ּבּיֹום7עד מּמּנּו והּזאתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּובּיֹום ועּׂשההּׁשליׁשי עבר ואם החּמה. ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - הּׁשחר עּמּוד ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשעלה

.ּכׁשּיבֹוא הּזאה, ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמי
ּבּׁשליׁשי עליו ּומּזין ימים, ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלהּזֹות
ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ּומעריב ּבּׁשביעי וטֹובל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָּובּׁשביעי,
הּיֹום אמר: ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָאמּורים?
צרי לפיכ נטמא, הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשליׁשי

להּזֹות ׁשּבא חבר אבל ּבפנינּו; על8למנֹות אֹו עליו מּזין - ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מּיד ׁשהּזה9ּכליו מי עליו10. הּזה ולא ּבּׁשליׁשי עליו ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻֻ

אחר ׁשּירצה עת ּבכל טֹובל - ימים ּכּמה וׁשהה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּׁשביעי,
קדם ּבין ּבּיֹום, עליו ּומּזין ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּׁשביעי,
ּבליל אֹו ּתׁשיעי ּבליל טבל אפּלּו טבילה. אחר ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָטבילה

החּמה11עּׂשירי הנץ אחר למחר עליו מּזין -12. ְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ
הּמּטּמאין‚. נּדֹות13ּכל וזבֹות זבים ּכיצד? הּזאה. מקּבלין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

והרי ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַויֹולדֹות
טמאה טמאין ׁשהן ּפי על אף מת, מּטמאת טהֹורין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻֻהם
הא הּׁשליׁשי. ּבּיֹום הּטמא על הּטהר והּזה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחרת.
הערל וכן טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו מֹועלת ׁשהּזיה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלמדּת,
ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ערל ּכיצד? הּזאה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻמקּבל
ואֹוכל טֹובל ּוכׁשּיּמֹול מת, מּטמאת טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻּוׁשביעי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אגודהבספ1) ואין אזוב", אגודת "ולקחתם כב) יב, (שמות בו שכתוב מצרים מפסח שווה בגזירה זה למדו קכח פיסקא חוקת רי
משלושה. שלהם.2)פחות השורש עם (רבינו3)בדים כשירים וכולם מפרידם יותר יש ואם אחד משורש בדים כמה יצאו שלא

ט). משנה שם וראה כך, לפרש אפשר אי כאן אולם שייפתח, לפני פרח הוא שגבעול אמר שם ח למשנה התכוון4)בפירוש לא
כותב וכן בלילה" טובל עצמו הוא "אבל בפירוש: אומרת שם) (פרה המשנה שהרי בלילה, ולא ביום לטבול צריך שהטמא לומר

ב). הלכה ו פרק למעלה משנה (כסף הטהרה את למהר אפשר כיצד מבאר, אלא הבאה, בהלכה של5)רבינו המים פירוש,
מטמאים. הפסולה על6)ההזאה הוזו שלא פירוש, מצוותם, נעשה שלא זמן כל מטמאים חטאת שמי א, הלכה ט"ו פרק לקמן

כהלכתם. הדין.7)הטמא כך בטבילה שגם ומשמיענו מוסיף וכאן בהזאה זה דין כתב שלישי8)למעלה יום שהיום ואומר
שנייה.9)לטומאתו. הזאה כליו על או עליו מזים ימים ארבעה ואחר ראשונה יב,10)הזאה פרק פרה למשנה בפירושו רבינו

שמיני, שביעי, ליום אלא לי אין גורס: ורבינו גירסאות, כמה שם ויש קכט, פיסקא חוקת בספרי אלה דינים מקור מוסר יא משנה
לומר תלמוד טהור)? שהוא מניין בעשירי, או בתשיעי בשמיני, אלא לטומאתו בשביעי היזה לא אם (פירוש מניין ועשירי תשיעי
לומר תלמוד יצא, להזאה טבילה קדמה אם אומר שהייתי ממשיך: והספרי בשביעי). לא אפילו אופן (בכל מקום מכל - "וחטאו"
היזה אם אבל בשביעי, כשהיזה רק נאמרה זו אחרונה שדרשה רבינו שם ומפרש במים". ורחץ בגדיו "וכבס כך ואחר "וחטאו"
בשביעי. בהזאה מדבר הספרי לימוד מסתמך שעליו שהכתוב מפני ונימוקו, ההזאה, קודם לטבול הוא רשאי תשיעי או בשמיני
כותב: ימים כמה בשהה זו ובהלכה וכו'" טובל השביעי ביום עליו שיזה "ואחר שביעי; בהזאת א, בהלכה למעלה פסק ולפיכך

טבילה". לאחר בין טבילה קודם בין ביום עליו מחר.11)"ומזין יום של החמה שקיעת עד יום טבול צריך12)והוא ואינו
הטבילה. טהרת ונגמרה החמה שקיעת לפני כשטבל שכן ומכל שנייה. צג,13)טבילה ובזבחים ובברייתא יט חוקת זוטא ספרי
משנה). (כסף במחלוקת שנוי אינו זה שדין ונראה עליה". מזין "נדה אמרו: בטהרה".14)א פסחיהם ועשו וטבלו "מלו שם:



עו              
  

אזֹוב„. ּגבעֹול15מצות וקלח קלח וכל קלחין, ׁשלׁשה - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
גבעֹו ׁשלׁשה נמצאּו ׁשניםאחד. ּוׁשיריו לקח16לין. אם אֹו .17 ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ

ונׁשרּו הּגבעֹולין נתּפרדּו ּכׁשר. - ואגדן ּבּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשנים
- ׁשהּוא ּכל אּלא מהם ּגבעֹול מּכל נׁשאר לא אפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהעלין,

ׁשהּוא ּבכל האזֹוב ׁשּׁשירי ׁשלׁשה18ּכׁשר; ּבֹו ׁשּיׁש קלח . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
מפּסקֹו19ּבּדין להיֹות20- ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
פּסקֹו21אגּדה אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

אגדֹו ולא פּסקֹו ׁשּלא אֹו פּסקֹו ולא ׁשאגדֹו אֹו אגדֹו ְְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹֹולא
הּקצר האזֹוב ּכׁשר. - ּבֹו אֹוגדֹו22והּזה הּכֹוׁש23- על 24ּבחּוט ְְְִֵֵַַַָָָָָ

וטֹובל ּבֹו, ּומּזה25וכּיֹוצא ּבאזֹוב ואֹוחז ּומעלה, .26ּבּמים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
החּוט מן אם לֹו הּכֹוׁש27נסּתּפק מן אֹו מן28הּזה אֹו ְִִִִִִֵַַַָ
ּפסּולה29הּגבעֹול הּזאתֹו -30. ְְִַַָָָ

ּבּתמרֹות‰. ולא האזֹוב ּביֹונקֹות לא מּזין אּלא31אין , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹ
גמלּו ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו ּומי32ּבּגבעֹולין. . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ

ּפטּור - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות עליו מּזין33ׁשהּזה ּומאימתי . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
מּׁשּינץ ּבֹו34ּבאזֹוב? לטהר ּכׁשר - נּדה מי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב . ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל הּמצרע. והאזֹוב35את ּפסּול. - ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּביחּוד אזֹוב אֹותֹו האזֹוב36ׁשּקֹורין והּוא הּכׁשר, הּוא - ְְִִֵֵֵֶַָָ

יון אזֹוב אֹותֹו ׁשּקֹורין זה אבל ּבּתים; ּבעלי אֹותֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאֹוכלין
ּפסּול. - מדּברי ואזֹוב ּכחלית ְְְְִִִֵֵָָָואזֹוב

.Âאׁשרה ׁשל וׁשל37אזֹוב זרה עבֹודה וׁשל הּנּדחת עיר וׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
טמאה ּפסּולה38ּתרּומה יּזה39- לא - טהֹורה ּתרּומה ׁשל .40, ְְְְְֵֶֶַָָָָָֹ

ּכׁשר. - הּזה ְִִֵָָואם

.Êלעצים ׁשּלּקטֹו מׁשקין41אזֹוב עליו מנּגבֹו42ונפלּו -43 ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
להּזיה ּכׁשר לאכלין44והּוא לּקטֹו מׁשקין45. עליו ,46ונפלּו ְְְְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָ

להּזיה נטמא ׁשהרי ּפסּול, - ׁשּנּגבֹו ּפי על ׁשּכל47אף ; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּכלים וכל האכלין וכל לענין48הּמׁשקין ּכטמאים הן הרי ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ּכנלקט זה הרי - לחּטאת לּקטֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָחּטאת,
ּבֹו.49לעצים ּומּזה מנּגבֹו - מׁשקין עליו נפלּו ואם , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

  
ׁשהּוא‡. ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻאדם

הּזיה. לֹו עלתה טמא ׁשל ּבּׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמּמי

ּׂשפתֹו. ראׁש על אֹו אצּבעֹו ראׁש על ההּזאה נפלה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹֹאפּלּו
ׁשהּלׁשֹון ּפי על אף ּכלּום; אינּה - ּבלׁשֹונֹו נגעה אם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאבל
ּכאיברים אינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכאיברים
והּזה ּבמת ׁשּנטמא ּכלי וכן ּוטבילה. הּזאה לענין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּגלּוי
הּנּדה מּמי ׁשהּוא ּכל ּכלי ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליו

הּזאה. לֹו ְַָָָָעלתה
.ׁשניהן על להּזֹות ׁשּנתּכּון אדם ּבני ׁשני אֹו ּכלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני

על הראׁשֹון מעל הּמים ונטפּו מהן, אחד על והּזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכאחת
מהּזית הּמים עליו ׁשּיּפלּו עד ּבטמאתֹו הּׁשני הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשני
אם לֹו ונסּתּפק ּכלים ׁשני על הּזה הּתמצית. מן לא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּמּזה,
ּפסּולה. הּזיתֹו - עליו נמצה מחברֹו אֹו ּכאחד ׁשניהן על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּזה

הּמחט‚. על ספק עליה, והּזה החרּׂש על ׁשּנתּונה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמחט
ּפסּולה. הּזיתֹו - עליה נמצה החרּׂש מן ספק ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּזה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחריה.15) הבאים לדינים קצרה כהקדמה כאן ונכפלה למעלה כבר נאמרה זו הלכה אחד16)תחילת ונאבד ואגדם שלושה לקח אם
לכתחילה. בהם להזות מותר לכתחילה.17)מהם להזות מותר ואגדם שניים רק לקח ואם קלחים שלושה לקחת המובחר מן מצוה

כשר כן גם אחד נשתייר שאם חכמים אמרו שם [בברייתא כרבנן. רבינו ופסק לעכב לא אבל למצוה" שלושה "לרבנן אמרו א יג, בסוכה
עליו]. חולק אין שבמשנתנו מפני יוסי כרבי בזה שפסק ונראה כשרים, שניים שרק משמע כאן רבינו המדובר18)ומדברי כן לפני

זה. בסיומו להדגיש התכוון זה ודבר עצמו, ובד בד כל של בשיריים המדובר וכאן שניים שצריך רבינו ופסק הבדים מספר בשיירי
קלחים.19) שלושה בו שיש איזוב כתוב: שלפנינו בספרי אחד. משורש יוצאים בדים ששלושה ומפרש, במשנה כך גורס שרבינו נראה
הבדים.20) שלושת את שווה21)מפריד בגזירה שלמדנו קכח, פיסקא חוקת הספרי דברי הובאו הראשונה) בהערה א (הלכה למעלה

לאגדם. שמצוה נלמד עצמה זו שווה ומגזירה בדים בשלושה שמצוותו מצרים החטאת.22)מפסח למי יגיע לא בידו וכשיאחזנו
בכוש.25)פלך.24)קושרו.23) אוחז אחר.26)כשהוא דבר ידי על להניעו ולא עצמו באיזוב להזות את27)שצריך בו שאגד

האיזוב. בו.28)בדי כשירה.29)שקשרו טומאתו30)והזאתו מידי אותו מוציאה הזאה ספק ואין טמא וודאי שהוא מפני
למשנה).31)הוודאית. בפירושו (רבינו האיזוב זרע שבו בארץ".32)כיס אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, בשוגג33)רכים

הזאה וצריך זו בהזאה יצא לא ומדרבנן התורה, מן וכשרים שמם, איזוב יונקות שגם מפני למלקות, בו התרו אם ממלקות ובמזיד מחטאת
שם. קמא כתנא פסק חייב. בתמרות הזה ואם פיתוחו).34)שנייה. לפני בו טמון שהפרח קטן (כיס ניצה המלווה35)יוציא נוסף שם

"איזוב". השם תוספת.36)את ופירשו37)בלי לולב גבי ב, כט, בסוכה שנינו בזה כיוצא אליל. לשם שניטעו אחרים ונטעים אילן
"כתותי ולפיכך באש" תשרפון "ואשריהם ג): יב, (דברים אמרה שהתורה משה) (שבזמן דמשה באשירה שהמדובר ב) לא, (שם בגמרא
שריפה טעונות אינן הארץ כיבוש אחרי שניטעו האשירות אבל שיעור. צריך ולולב שיעור) בו ואין הוא וטחון (ככתות שיעוריה" מיכתת
כאן התוספתא שגם ונראה, הנאה). ולא הן חובה (המצוות ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות בהנאה, אסורות שהן פי על אף בדיעבד וכשירות

ז). י"א פרק למשנה בפירושו (הר"ש שיעור צריך שאיזוב מפני ופסול משה שבזמן לאשירה לאכילה38)מתכוונת שלקטו איזוב שם.
ומעשרות. בתרומה מפני39)חייב והטעם, ו). הלכה י"ב פרק לקמן (ראה החטאת מי את מטמא ואינו מכביצה פחות הוא אם אפילו

למשנתנו). בפירושו (הרא"ש בטהרה להיות צריך בהזאה העיסוק שכל למדנו הטמא" על הטהור "והזה יא) יט, (במדבר תורה שאמרה
טומאה.40) לקבל שמכשירה מפני או שמפסידה מפני ב) (לה, בגמרא שם ופירשו תרומה של אתרוג גבי ב לד, בסוכה שנינו בזה כיוצא
אבל41) אותו, שאוכלים אנשים שיש פי על ואף אדם למאכל מיוחד שאינו מפני טומאה, מקבל אינו לאוכלו בכוונה נלקט שלא איזוב

טומאה. מקבל - להסקה לקטו אם אפילו אדם, למאכל מיוחד שהוא ממש.42)דבר טמאים טיפות43)אפילו תתערבנה שלא כדי
החטאת. במי טומאה.44)המשקים מקבל אינו משבעת45)שהרי באחד כשיוכשר טומאה לקבל וראוי אוכל אותו עושה מחשבתו

חטאת.46)המשקים. בטהרת נשמרו לקבל47)שלא הוכשר עצמם המשקים אותם ידי ועל לחטאת נטהרו שלא במשקים בנגיעתו
כאחת. באים והטומאה וההכשר חטאת.48)טומאה, בטהרת נשמרו כאוכל.49)שלא אותו עושה אכילה מחשבת רק

              
  

ּכגֹון„. ּבמסמרים, לזה זה ׁשּמחּברין המפּצלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻּכלים
ּבׁשעת ּבהן: וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ואיזמל ּפרקים ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמסּפרת
אינֹו - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא ּולהּזיה, לטמאה חּבּור - ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֻמלאכה
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור הן ּכיצד לזה. ולא לזה לא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻחּבּור
ואם הּׁשני, נטמא - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
לׁשניהן, הּזיה עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּזה
ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּוכאּלּו
לא - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא מהן אחד נטמא ׁשאם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלהּזיה?
ׁשּלא מהן אחד על והּזה ׁשניהן נטמאּו ואם חברֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹנטמא
מחּברין. ׁשהן ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור ׁשּיהיּו ּגזרּו, סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָוזהּו
ׁשעת מּׁשּום ּגזרה מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
חברֹו. נטמא - טמאה מהן ּבאחד נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה,
ּבׁשעת אפּלּו להּזיה חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהן, ּגזרּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכן
הּזה אם ּולעֹולם מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹמלאכה,
הּנה עליו. גם ׁשּיּזה עד חברֹו, טהר לא - מהן אחד ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
חּבּור ואינֹו לטמאה חּבּור ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלמדּת,
ׁשּבארנּו. הּדר על מּדבריהם, גזרה אּלא זה אין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהּזיה

ׁשּתפר‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעּׂשּו עד ׁשחּברן ּכלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשני
לטמאה חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו ּבגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני

אחד. ּככלי ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָּולהּזאה,
.Âעֹומדין והן ּבכלאים ּתפּור ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשלל

וכן לטמאה. חּבּור הן והרי להּזיה, חּבּור אינֹו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלהּתירן
ּכליבה, ׁשל וקרן טרּבל, ׁשל והּמּטה ׁשּבּקנּתל, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּסּלים
חּבּור - הּמפּתחֹות וׁשלׁשלת דרכים, יֹוצאי ׁשל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָוקרנים
ּבכל הּמּזה מן הּמים ׁשּיּגעּו צרי אּלא להּזאה; ולא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלטמאה
קֹורה ּובכל וקרן, קרן ּובכל ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָסל

המפּצלת. זֹו מּמּטה ְְִִֶֶַָָֻוקֹורה
.Êׁשלׁשה אֹו ּפׁשּתן, ׁשל וׁשׁש צמר, ׁשל ּכסתֹות ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמחּבר

א הרי - מטּפחֹות עּׂשרה ׁשּתים אֹו לטמאהסדינים, חּבּור ּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָֻ
אחד חלּוק להּזאה. ולא לטמאה חּבּור - מּכאן יתר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻּולהּזאה;
ּולהּזיה, לטמאה חּבּור הן הרי - אחד ּוקלּובקרין אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
זהּו ואי ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ּביֹותר ארּכין היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֻאפּלּו
ותֹופרין ּביניהן ּגפן צמר ׁשּמּניחין ּבגדים ׁשני זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָקלּובקרין?

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוּׂשין ּכאחת ְְְִִִֵֶַַַָָָאֹותן
.Áטהר - הּמחם על הּזה ּבׁשלׁשלת: ׁשּמחּבר הּמחם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּכּסּוי

עליו. ׁשּיּזה עד הּמחם טהר לא - הּכּסּוי על הּזה ִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּכל;
.Ëעל הּזה ואם ּולהּזאה, לטמאה חּבּור - והענּבל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻהּזּוג

ׁשניהן. טהרּו - מהן ְֲֵֵֶֶֶָָאחד
.È- החבלים ּבֹו ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתים ּבֹו ׁשּטווים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָהּטוי

והּוא הּטוּוי, עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו: יׁש גּופין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשלׁשה
והּוא העץ, ׁשּבראׁש הּברזל אֹו והּנחׁשת ּכֹוׁש; ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹהּנקרא
ׁשּבאמצע והרחים וטֹווין; ּפֹותלין ׁשּבּה צּנֹורא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנקרא
החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין הּכֹוׁש ּפּקא. הּנקראת והיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּכֹוׁש,
על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו הּפּקא על יּזה לא - ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנטמא
וׁשל הּכל. טהר - מּׁשלׁשּתן אחד על הּזה ואם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּצּנֹורא;
חּבּור. ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, מּׁשלׁשּתן אחד על מּזה - ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפׁשּתן

.‡Èלטמאה חּבּור - לפּקֹות מחּבר ׁשהּוא עריסה ׁשל ְְְְֲִִִֶֶָָָֻֻעֹור

ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ׁשל הּמלּבן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּולהּזאה.
ְַָָלהּזאה.

.È,ּבֹו וכּיֹוצא הּסּכין נּצב ּכגֹון הּקדּוחֹות, הּכלים ידֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַָּכל
ּולהּזאה. לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס והּברזל נקּוב ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהּנּצב
ּבּברזל נכנס ׁשהעץ החנית, עץ ּכגֹון החרּוקֹות, הּידֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל

להּזאה. חּבּור אינֹו -ְִֵַָָ

  
הּטהֹור,‡. ׁשהאדם החּטאת: ּבטהרת עּׂשּו יתרֹות ְְֲֳֵֶַַַַַָָָָָָָמעלֹות

אינֹו הּמזּבח, ּגּבי על ּומׁשּמׁש ועֹומד לקדׁש טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאפּלּו
ולא הּמים למּלּוי ולא הּפרה לּׂשרפת ולא לחּטאת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹֹטהֹור
יהיה ּכ ואחר חּטאת לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות ולא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלקּדׁשן
טהֹור אינֹו ׁשּבעזרה, מזרק אפּלּו הּכלים, וכן לחּטאת. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָטהֹור
וכל האכלין ּכל וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָלחּטאת
חּטאת לענין הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמׁשקין,

המטּמאין. ּומׁשקין ְְְֳִִִַַַָָּכאכלין
.טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף למֹוׁשב, אֹו למׁשּכב הראּוי ּכלי ְְְְִִִֶַַָָָָָָּכל

עד הּזב ּכמדרס חּטאת לגּבי הּוא הרי הּקדׁש, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹלגּבי
ּבטהרת אֹוכל היה ּגּודּגדא ּבן יֹוחנן חּטאת. לׁשם ְְְְֳִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיטּבילּוהּו
החּטאת. לענין הּזב ּכמדרס מטּפחּתֹו והיה ימיו, ּכל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּקדׁש

ּכלים‚. ולא אדם מטּמא ׁשאינֹו ּפי על אף הּטמאֹות, ולד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּכל
וכלים אדם מטּמא הּוא הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאפּלּו
את ינעל לא חּטאת מי את המקּדׁש אמרּו: לפיכ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחּטאת.
טמא, הּסנּדל ונמצא הּסנּדל על מׁשקין יּפלּו ׁשּמא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּסנּדל,
המקּדׁש זה ויתטּמא החּטאת, לגּבי הן טמאין הּמׁשקין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּכל

טמאים. חּטאת מי ונמצאּו ּבּסנּדל, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבנגיעתֹו
הּידים,מ„. את המטּמאין ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו י ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּכמֹו ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש טהֹור ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
טבילה. וצרי החּטאת לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּיתּבאר
הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻאפּלּו

לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון
מטּמא‰. מּדבריהם, ּבין הּתֹורה מן ּבין טבילה, הּטעּון ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל

ּבמּגע חּטאת מי הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת חּטאת מי ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאת
הּמים ואת הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּובמּׂשא.
הּטהֹור הריקן הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנתמּלאּו
ּבמּׂשא. לא אבל ּבמּגע מאּלּו אחד ּכל מטּמא ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלחּטאת.

ּכּלֹו. את ּפסל - חּטאת אפר ּבמקצת ׁשּנגע ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוטמא
.Âׁשּמֹונין ּכדר ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאין

ונטמא חּטאת לׁשם ׁשּטבלּו עּׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתרּומה
ּכגֹון ּבלבד, חּטאת לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
מאה הן אפּלּו ּבחברֹו, וחברֹו ּבחברֹו ונגע ּבלבד, ידֹו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּנטמאת
ׁשּנטמא לחּטאת הּטהֹורים ּכלים וכן לחּטאת. טמאין ּכּלן -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
חּטאת, לגּבי ּבלבד אחֹוריו אּלא נטמאּו לא אפּלּו מהן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכלי
וׁשני ׁשני ּבכלי זה ּכלי ונגע ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכגֹון
מאה. הן ואפּלּו החּטאת, לגּבי ּכּלן הּכלים נטמאּו - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻּבׁשליׁשי

.Êטהֹור ׁשהּוא ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל
ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - לחּטאת הּטהֹור הנידֹו אם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלקדׁש,
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עז               
  

ּכגֹון„. ּבמסמרים, לזה זה ׁשּמחּברין המפּצלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻּכלים
ּבׁשעת ּבהן: וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ואיזמל ּפרקים ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמסּפרת
אינֹו - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא ּולהּזיה, לטמאה חּבּור - ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֻמלאכה
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור הן ּכיצד לזה. ולא לזה לא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻחּבּור
ואם הּׁשני, נטמא - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
לׁשניהן, הּזיה עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּזה
ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּוכאּלּו
לא - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא מהן אחד נטמא ׁשאם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלהּזיה?
ׁשּלא מהן אחד על והּזה ׁשניהן נטמאּו ואם חברֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹנטמא
מחּברין. ׁשהן ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור ׁשּיהיּו ּגזרּו, סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָוזהּו
ׁשעת מּׁשּום ּגזרה מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
חברֹו. נטמא - טמאה מהן ּבאחד נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה,
ּבׁשעת אפּלּו להּזיה חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהן, ּגזרּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכן
הּזה אם ּולעֹולם מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹמלאכה,
הּנה עליו. גם ׁשּיּזה עד חברֹו, טהר לא - מהן אחד ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
חּבּור ואינֹו לטמאה חּבּור ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלמדּת,
ׁשּבארנּו. הּדר על מּדבריהם, גזרה אּלא זה אין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהּזיה

ׁשּתפר‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעּׂשּו עד ׁשחּברן ּכלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשני
לטמאה חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו ּבגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני

אחד. ּככלי ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָּולהּזאה,
.Âעֹומדין והן ּבכלאים ּתפּור ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשלל

וכן לטמאה. חּבּור הן והרי להּזיה, חּבּור אינֹו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלהּתירן
ּכליבה, ׁשל וקרן טרּבל, ׁשל והּמּטה ׁשּבּקנּתל, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּסּלים
חּבּור - הּמפּתחֹות וׁשלׁשלת דרכים, יֹוצאי ׁשל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָוקרנים
ּבכל הּמּזה מן הּמים ׁשּיּגעּו צרי אּלא להּזאה; ולא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלטמאה
קֹורה ּובכל וקרן, קרן ּובכל ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָסל

המפּצלת. זֹו מּמּטה ְְִִֶֶַָָֻוקֹורה
.Êׁשלׁשה אֹו ּפׁשּתן, ׁשל וׁשׁש צמר, ׁשל ּכסתֹות ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמחּבר

א הרי - מטּפחֹות עּׂשרה ׁשּתים אֹו לטמאהסדינים, חּבּור ּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָֻ
אחד חלּוק להּזאה. ולא לטמאה חּבּור - מּכאן יתר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻּולהּזאה;
ּולהּזיה, לטמאה חּבּור הן הרי - אחד ּוקלּובקרין אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
זהּו ואי ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ּביֹותר ארּכין היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֻאפּלּו
ותֹופרין ּביניהן ּגפן צמר ׁשּמּניחין ּבגדים ׁשני זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָקלּובקרין?

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוּׂשין ּכאחת ְְְִִִֵֶַַַָָָאֹותן
.Áטהר - הּמחם על הּזה ּבׁשלׁשלת: ׁשּמחּבר הּמחם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּכּסּוי

עליו. ׁשּיּזה עד הּמחם טהר לא - הּכּסּוי על הּזה ִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּכל;
.Ëעל הּזה ואם ּולהּזאה, לטמאה חּבּור - והענּבל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻהּזּוג

ׁשניהן. טהרּו - מהן ְֲֵֵֶֶֶָָאחד
.È- החבלים ּבֹו ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתים ּבֹו ׁשּטווים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָהּטוי

והּוא הּטוּוי, עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו: יׁש גּופין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשלׁשה
והּוא העץ, ׁשּבראׁש הּברזל אֹו והּנחׁשת ּכֹוׁש; ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹהּנקרא
ׁשּבאמצע והרחים וטֹווין; ּפֹותלין ׁשּבּה צּנֹורא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנקרא
החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין הּכֹוׁש ּפּקא. הּנקראת והיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּכֹוׁש,
על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו הּפּקא על יּזה לא - ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנטמא
וׁשל הּכל. טהר - מּׁשלׁשּתן אחד על הּזה ואם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּצּנֹורא;
חּבּור. ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, מּׁשלׁשּתן אחד על מּזה - ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפׁשּתן

.‡Èלטמאה חּבּור - לפּקֹות מחּבר ׁשהּוא עריסה ׁשל ְְְְֲִִִֶֶָָָֻֻעֹור

ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ׁשל הּמלּבן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּולהּזאה.
ְַָָלהּזאה.

.È,ּבֹו וכּיֹוצא הּסּכין נּצב ּכגֹון הּקדּוחֹות, הּכלים ידֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַָּכל
ּולהּזאה. לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס והּברזל נקּוב ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהּנּצב
ּבּברזל נכנס ׁשהעץ החנית, עץ ּכגֹון החרּוקֹות, הּידֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל

להּזאה. חּבּור אינֹו -ְִֵַָָ

  
הּטהֹור,‡. ׁשהאדם החּטאת: ּבטהרת עּׂשּו יתרֹות ְְֲֳֵֶַַַַַָָָָָָָמעלֹות

אינֹו הּמזּבח, ּגּבי על ּומׁשּמׁש ועֹומד לקדׁש טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאפּלּו
ולא הּמים למּלּוי ולא הּפרה לּׂשרפת ולא לחּטאת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹֹטהֹור
יהיה ּכ ואחר חּטאת לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות ולא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלקּדׁשן
טהֹור אינֹו ׁשּבעזרה, מזרק אפּלּו הּכלים, וכן לחּטאת. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָטהֹור
וכל האכלין ּכל וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָלחּטאת
חּטאת לענין הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמׁשקין,

המטּמאין. ּומׁשקין ְְְֳִִִַַַָָּכאכלין
.טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף למֹוׁשב, אֹו למׁשּכב הראּוי ּכלי ְְְְִִִֶַַָָָָָָּכל

עד הּזב ּכמדרס חּטאת לגּבי הּוא הרי הּקדׁש, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹלגּבי
ּבטהרת אֹוכל היה ּגּודּגדא ּבן יֹוחנן חּטאת. לׁשם ְְְְֳִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיטּבילּוהּו
החּטאת. לענין הּזב ּכמדרס מטּפחּתֹו והיה ימיו, ּכל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּקדׁש

ּכלים‚. ולא אדם מטּמא ׁשאינֹו ּפי על אף הּטמאֹות, ולד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּכל
וכלים אדם מטּמא הּוא הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאפּלּו
את ינעל לא חּטאת מי את המקּדׁש אמרּו: לפיכ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחּטאת.
טמא, הּסנּדל ונמצא הּסנּדל על מׁשקין יּפלּו ׁשּמא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּסנּדל,
המקּדׁש זה ויתטּמא החּטאת, לגּבי הן טמאין הּמׁשקין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּכל

טמאים. חּטאת מי ונמצאּו ּבּסנּדל, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבנגיעתֹו
הּידים,מ„. את המטּמאין ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו י ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּכמֹו ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש טהֹור ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
טבילה. וצרי החּטאת לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּיתּבאר
הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻאפּלּו

לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון
מטּמא‰. מּדבריהם, ּבין הּתֹורה מן ּבין טבילה, הּטעּון ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל

ּבמּגע חּטאת מי הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת חּטאת מי ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאת
הּמים ואת הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּובמּׂשא.
הּטהֹור הריקן הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנתמּלאּו
ּבמּׂשא. לא אבל ּבמּגע מאּלּו אחד ּכל מטּמא ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלחּטאת.

ּכּלֹו. את ּפסל - חּטאת אפר ּבמקצת ׁשּנגע ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוטמא
.Âׁשּמֹונין ּכדר ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאין

ונטמא חּטאת לׁשם ׁשּטבלּו עּׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתרּומה
ּכגֹון ּבלבד, חּטאת לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
מאה הן אפּלּו ּבחברֹו, וחברֹו ּבחברֹו ונגע ּבלבד, ידֹו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּנטמאת
ׁשּנטמא לחּטאת הּטהֹורים ּכלים וכן לחּטאת. טמאין ּכּלן -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
חּטאת, לגּבי ּבלבד אחֹוריו אּלא נטמאּו לא אפּלּו מהן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכלי
וׁשני ׁשני ּבכלי זה ּכלי ונגע ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכגֹון
מאה. הן ואפּלּו החּטאת, לגּבי ּכּלן הּכלים נטמאּו - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻּבׁשליׁשי

.Êטהֹור ׁשהּוא ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל
ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - לחּטאת הּטהֹור הנידֹו אם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלקדׁש,
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עח              
  

טהֹור ׁשאינֹו האדם את ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָנגע
זה אדם ׁשל רגליו מימי את אֹו רּקֹו את ׁשהניד אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלחּטאת,
למדרס ראּוי ׁשאינֹו ּכלי אבל ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, -ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבֹו. נגע ּכן אם אּלא לחּטאת הּטהֹור את מטּמא אינֹו -ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Á- לחּטאת הּטהֹור הנידֹו אם מת, ּבטמא הּטמא ְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָּכלי
מת טמא ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹנטמא,
מת טמא ׁשהּוא מפּתח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמטּמא
הֹואיל הּדלת, את לחּטאת הּטהֹור וסגר ּבדלת ּתלּוי ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
הּׁשרץ את הסיט אם וכן נטמא. - הּטמא הּמפּתח את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהניד
ׁשאין ּפי על אף לחּטאת, טמא זה הרי - זרע ׁשכבת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין ְְְְְִִֵֵֶַַָָאּלּו
.Ëהּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור

טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף מּדף, הּנקראין והן ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת. נטמא - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש

לחּטאת. נטמא - ְְְִַַָָָּבמּדף
.Èּבין טהֹורין ּבין ּומׁשקין, ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּטהֹור

אם טהֹורין, אינן חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטמאים,
ּבהן נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא - ּבידֹו ּבהן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנגע
- ּבהן נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו ּבׁשאר אֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּברגלֹו
ׁשאינם ּכלים מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור נגע אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור.
- ּבהן ּברגלֹו נגע אם אבל ּכּלֹו; נטמא - לחּטאת ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻטהֹורין

ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא ְְֲֵֶַָָָָהרי
.‡Èׁשּנתמּלאּו מים לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּטהֹור

ּומּדב ׁשאּובין; ׁשהן מּפני נטמא, - ׁשהּבאלחּטאת סֹופרים, רי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נטמא, - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֻראׁשֹו

.È,הארץ עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכל
והרי ּבּה. נזהרין הּכל ּבּה ׁשעּׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמּפני
ּכל - למׁשמרת יּׂשראל ּבני לעדת והיתה ּבּתֹורה: ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנאמר
ּכלי ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ לׁשמירה. ראּויין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיּׂשראל
הרי - לחּטאת טהֹור זה ּכלי ואמר: חרס, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ּכלי ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָזה
אני טהֹור ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹטמא

- הן טהֹורין ואמר: אצלֹו חּטאת מי ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָלחּטאת,
ּבּה. מזלזל מּיּׂשראל אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָנאמן;

ה'תשע"א כסלו י' רביעי יום

  
מּצּדֹו‡. ׁשרץ ּבֹו ונגע חּטאת אפר ּבֹו ׁשהיה חרס -1ּכלי ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּניח חּטאת. לגּבי אפּלּו מּגּבֹו מטּמא חרס ּכלי ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָטהֹור,
הרי - הּכלי נטמא ׁשּלא ּפי על אף הּׁשרץ, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכלי
טהֹור, ּבמקֹום לּמחנה מחּוץ והּניח ׁשּנאמר: טמא; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר
אפּלּו אּלא ּבלבד, הּׁשרץ ּגּבי על ולא טהֹור. מקֹום זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואין

ׁשני אכל ּגּבי על ׁשּטמאתן2הּניחֹו מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
האפר; נטמא הרי - סֹופרים מּדברי והם קּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאה

טהֹור ּבמקֹום ׁשּל3ׁשּנאמר: טמאה- ׁשּום [ּגּבי] על יהיה א ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ארּבה על ונתּון חּטאת אפר ּבֹו ׁשהיה חרס ּכלי וכן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּבעֹולם.

טמא לּבית4ׁשּבבית מׁשלׁשל הּכלי היה אם האפר5: נטמא - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
טפח ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ּפי על היה6ואף לא ואם ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

טמא7מׁשלׁשל - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם ,8. ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
.אבן ׁשל הּכלי ׁשאין9היה ּבין טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין , ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

טהֹור האפר - .10ּבּה ֵֶָָָ
צמיד‚. ּומּקף מקּדׁשים מים אֹו אפר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻֻוכן

ׁשאין11ּפתיל טמאים. והּמים האפר הרי - הּמת ּבאהל ונתּון ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
טהֹור, ּבמקֹום ׁשּנאמר: ּפתיל; ּבצמיד נּצלת החּטאת ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאפר

טהֹור. מקֹום זה ְֵֶָָואין
קדׁש„. ׁשל ּומׁשקין אכלין ּבצמיד12וכן נּצלין אינן ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

לחּטאת13ּפתיל הּטהֹור ריקן ּוכלי מקּדׁשין ׁשאינן מים אבל . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
הּבעלים ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפתיל. ּבצמיד נּצל -ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבכל הּמים נפסלּו - הּבעלים נטמאּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָטהֹורים;
והּוא ּפתיל צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ׁשהן. ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻמקֹום

והּמים14והם מּבחּוץ הּוא היה טמאים. ׁשניהן - הּמת ּבאהל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מּבפנים מקּדׁשין טהֹורין15ׁשאינן ׁשניהן ּבפנים16- הּוא . ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֻ

ּפסּולין מימיו ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ּבחּוץ .17והּמים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתוכו.1) ולא הכלי בתרומה2)מצד שלישי של דינו מה להסתפק מקום [יש בחולין. שלישי עושה ואינו לטומאה שני שהוא
מקום נקראים אינם ורביעי ששלישי להסיק יש שני" "אוכל שכתב רבינו, של ומלשונו ולכאן. לכאן פנים יש בקודש. רביעי ושל

זה]. לעניין האפר3)טמא את התורה מן פוסלים מדאורייתא הטמאים שדברים וכשם תורה כשל דבריהם עשו חכמים פירוש,
שהאפר לפרש, גם [ואפשר מדבריהם. הטמאים בדברים גם חכמים גזרו כך מטמאה, אינה בכלי שהנגיעה פי על אף גביהם, שעל
שלא רבינו: דברי בסיום מוצא אתה זה לפירוש קל וסיוע טהור. נקרא אינו חכמים מדברי הטמא שהמקום מפני התורה, מן פסול
גזירת אם - ואחרונים ראשונים - רבים בה שהתלבטו הסבוכה לבעייה אותנו מכניס זה אולם בעולם". טומאה "שום גבי על יהיה

תורה]. דברי שהם לעניינים מועילה באוהל.4)חכמים המטמאים דברים בו ולא5)שיש הבית בתוך הנמצא הארובה לחלק
לבית. הארובה מפי המקום6)יצא שאין מפני והטעם, זה. משיעור בפחות נכנסת טומאה ואין טפח ברום רוחב וטפח אורך טפח

השרץ. על העומד חרס לכלי דומה וזה הטמא הבית בתוך האפר שהרי הארובה.7)טהור. פי על מונח שהטומאה8)אלא מפני
הכלי. לתוך הטומאה ונכנסת חוצץ אינו והכלי לארובה ולא9)נכנסת מגבו לא סופרים מדברי אפילו כלל טומאה מקבל שאינו

חוצץ.10)וכו.מת הוא כלל טומאה מקבל שאינו מפני משנה). (כסף משולשל טו)11)כשאינו יט, (במדבר המקרא לשון
ומחובר. מהודק בכיסוי מכוסה חרס כלי פתיל.12)ופירושו, בצמיד ניצל הקודש אין א: כה, והטעם,13)חגיגה שם. משנה

שבהם. האפר מפני נפסלים המקודשים ומים לבד, באפר אלא טהור" "במקום תורה כתבה שלא מקודשים.14)מפני שאינם המים
פתיל.15) בצמיד המת פתיל.16)באוהל בצמיד ניצולים מקודשים שאינם שמים למעלה, שומר17)נתבאר טמא שאדם מפני

י"ז). הלכה ט פרק למעלה וראה בכורים, ומנחת זהב (זר עליהם

              
  

הּתּנּור‰. ּגּבי על עֹומד ׁשהיה לחּטאת ּבֹו18הּטהֹור וכּיֹוצא ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּוכלי לּתּנּור חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת טהֹורים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּכלים
ּוׁשני הּתּנּור ּגּבי על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיׁש
מּכאן ואחד מּכאן אחד ּבֹו ּתלּויין חּטאת מי ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכלים
לחּטאת, הּטהֹור ּבמקֹום ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על מּנחין ּכאּלּו הן הרי - הּתּנּור על נׁשענין והם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֻוהֹואיל
הּטהֹור ריקן ּכלי ּובידֹו הּתּנּור על עֹומד היה אם אבל ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּגּביו.

טהֹורין אּלּו הרי - מקּדׁשין ׁשאינן מים אֹו ּכמֹות19לחּטאת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ּכלי ונטל לחּלֹון ידֹו ּופׁשט לּתּנּור חּוץ עֹומד היה ְְִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהיּו.
טהֹור. זה הרי - הּתּנּור ּגּבי על והעבירֹו חּטאת מי ּבֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

טמאה ּגּבי על ׁשעברה הּזיה ּומֹוׁשב20וכן מׁשּכב ּכגֹון ,21 ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
טהֹורה זֹו הרי - ּבהן .22וכּיֹוצא ְְֲֵֵֶַָָ

.Âזה ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכלי
ּכלי אבל ּבֹו, ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
ּבׁשניהן לחּטאת הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדׁש
חּטאת; ׁשל נטמא הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהן ידיו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבׁשּתי
טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי

חּטאת. מי את וטּמא וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלחּטאת,
.Êידיו23הגּביּה ּבׁשּתי הּכלים זה24ׁשני טמאין. ׁשניהן - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני - נטמא חּטאת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני - נטמא קדׁש וׁשל לחּטאת; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹטהֹור
מּפני ּבמּׂשא מטּמאין ׁשהן נּדה, מי ּבנּׂשיאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָטמא

הּכלי25ׁשּנטמאּו היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל הּכלי מחמת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבֹו נגע ולא ּבּניר והגּביהֹו ּבניר ּכרּו קדׁש והגּביּה26ׁשל , ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

נגע27החּטאת לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהן - ׁשנּיה ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּקדׁש28ּבּכלי ּבכלי נֹוגע היה אם אבל לחּטאת. נטמא ולא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

טמאין ׁשניהם - ּבניר חּטאת ׁשל היה אפּלּו .29ּבידֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
.Áׁשניהן30הסיט - ּבהן נגע ולא ּבידֹו הּכלים ׁשני את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּטהֹור את מטּמא לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָטהֹורין;

למדרס, ראּוי היה ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלחּטאת
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Ëּתרּומה לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ּכמֹו31ּכל , ְְְְְֵֵֶַַָָָֻ
ׁשּתֹולין הּספקֹות וכל לחּטאת; טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר

ּבחּטאת נֹולדּו אם הּתרּומה, את נׁשּפכין32ּבהן אּלּו הרי -33. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
טהרֹות נעּׂשּו להן34ואם ׁשּנֹולדּו ואדם ּכלים אֹותן ּגּבי על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּטהר אֹותן הרי - עליהן נׁשּפכין ׁשהחּטאֹות אּלּו ֹותספקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
והרפפֹות35ּתלּויֹות לתרּומה36. טהֹורֹות הן והרי ּככלים, אינן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ

ּולחּטאת. ְְֶַָֹּולקדׁש
.Èׁשּנפלה37ּדבלה ּתרּומה ּונטלּה38ׁשל חּטאת מי לתֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּכביצה ּבּה יׁש אם ׁשהיתה39ואכלּה: ּבין טמאין, הּמים - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
אפּלּו האכלין, ׁשּכל טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהּדבלה

מיתה חּיב והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, מּפני40אכל , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
טמאה ּתרּומה הּמים41ׁשאכל - ּכביצה ּבּה אין ואם . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים מטּמא האכל ׁשאין ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבטהרתן;
לחּטאת. ּבין לקדׁש ּבין לתרּומה ְְְִֵֵֵֶַָָֹּבין

  
ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנֹוגע

והּנגע ׁשּנאמר: מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, -ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אב הּנּדה ׁשּמי למדּת, הּנה הערב. עד יטמא הּנּדה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבמי
ואם ׁשהּוא. ּבכל מּגען וטמאת ּתֹורה. ׁשל הּטמאֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻמאבֹות
ּבהן והּנֹוגע ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין - הּזאה ּכדי ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
אֹו מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא ׁשּנֹוּׂשאן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
מי ּומּזה ׁשּנאמר: מּמטּמאיו. ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבׁשעת
טהר אם הּטמא; על ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו. יכּבס ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנּדה
הּׁשמּועה מּפי טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
אּלא נאמר לא - הּנּדה מי ּומּזה ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלמדּו,
הּזיה ּכדי ּבהן ׁשּיׁש נּדה מי הּנֹוּׂשא אֹו ׁשהּנֹוגע ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשעּור,
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ברגלו.18) בו שנגע האדם את מטמא אינו ולפיכך לעולם הטומאה אב נעשה שאינו חרס, מקום19)של על תורה הקפידה לא
נטמא. לא עצמו שהאדם מפני ידיו מנגיעת נטמאו ולא בלבד, באפר אלא פני20)טהור על ועברו טהור במקום המים את זרק

טהור. במקום העומד הזאה הטעון הטמא על ונפלו שרץ21)טומאה על עברה אם שכן ומכל חמורה, טומאה שמטמאים זב של
א)22)ונבילה. (צג, בזבחים אביי ופירש מודה, עקיבא רבי אף שבזה אמרו, ג הלכה י פרק פרה בתוספתא המוזה. את ומטהרת

הטמא. במקום יניחנה שמא לגזור מקום אין מידו נעקרה כבר שהטיפה לחטאת.23)מפני הטהור הד24)האדם אםוהוא ין
חטאת. של את והגביה קודש בשל קודש25)נגע של בכלי בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם מפני פירוש שנטמא, להיות: צריך

מטמאים חטאת מי אין לחטאת, טהור שהוא זמן כל אבל עצמם, במים נגע שלא פי על ואף במשא החטאת מי אותו מטמאים
ז). שורש במשנתנו (רבינו עצמו.26)אותו בנייר.27)בכלי כרוך שאינו פי על במשא.28)אף מטמא אינו זה וכלי

בנגיעתו.29) הקודש כלי את ומטמא וחוזר החטאת כלי הנושא נטמא כן ואם נגיעה. בלי אפילו פירושה משא הזיז.30)טומאת
אותה31) שורפים שאין ב. הספק; בה שנולד התרומה את ששורפים טומאה, ספק א. תרומה: לעניין הם טומאה ספק סוגי שלושה

טהרות במסכת נתבארו לסוגיהם אלה ספקות בטהרתה, נשארה התרומה ג. "תולים"); המשנה: (בלשון אותה אוכלים לא גם אבל
ה. חטאת.32)פרק במי כאלה ספקות נולדו בה33)אם נולד אם ולפיכך בידיים לאבדה אסור לאכילה ראוייה שהיא תרומה

אותם. לשפוך מותר לשתייה ראויים אינם נטמאו לא שאפילו חטאת מי אבל טהורה, היא שמא לשורפה אסור טומאה ספק
חטאת.34) בטהרת שנעשו יישרפו,35)חולין חטאת טהרת על חולין גם זה, ספק על נשפכים חטאת ומי הואיל אומרים אנו ואין

אבל להזאה. ראויים אינם שהרי אותם, שופכים אם הפסד כל אין ומשתה מאכל דבר אינם שהמים מפני והטעם, תלויות. הן אלא
עליהן. גזרו ולא לאכילה ראויות מעץ.36)הטהרות אחד.37)שבכות לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות תאינים

הבעלים.38) מרצון לא מטמאים.39)מעצמה אינם זה משיעור פחות שמים.40)אוכלים המלה41)בידי את למחוק יש
שלפנינו ובנידון מיתה, חייב אינו טמאה תרומה שהאוכל תימן), יד (כתב נדה ממי נטמא כבר והוא לכתוב: ובמקומה "טמאה"

שמים. בידי מיתה חייב תרומה שאכל וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי בנגיעת שנטמא מפני מיתה חייב



עט               
  

הּתּנּור‰. ּגּבי על עֹומד ׁשהיה לחּטאת ּבֹו18הּטהֹור וכּיֹוצא ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּוכלי לּתּנּור חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת טהֹורים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּכלים
ּוׁשני הּתּנּור ּגּבי על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיׁש
מּכאן ואחד מּכאן אחד ּבֹו ּתלּויין חּטאת מי ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכלים
לחּטאת, הּטהֹור ּבמקֹום ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על מּנחין ּכאּלּו הן הרי - הּתּנּור על נׁשענין והם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֻוהֹואיל
הּטהֹור ריקן ּכלי ּובידֹו הּתּנּור על עֹומד היה אם אבל ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּגּביו.

טהֹורין אּלּו הרי - מקּדׁשין ׁשאינן מים אֹו ּכמֹות19לחּטאת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ּכלי ונטל לחּלֹון ידֹו ּופׁשט לּתּנּור חּוץ עֹומד היה ְְִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהיּו.
טהֹור. זה הרי - הּתּנּור ּגּבי על והעבירֹו חּטאת מי ּבֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

טמאה ּגּבי על ׁשעברה הּזיה ּומֹוׁשב20וכן מׁשּכב ּכגֹון ,21 ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
טהֹורה זֹו הרי - ּבהן .22וכּיֹוצא ְְֲֵֵֶַָָ

.Âזה ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכלי
ּכלי אבל ּבֹו, ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
ּבׁשניהן לחּטאת הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדׁש
חּטאת; ׁשל נטמא הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהן ידיו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבׁשּתי
טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי

חּטאת. מי את וטּמא וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלחּטאת,
.Êידיו23הגּביּה ּבׁשּתי הּכלים זה24ׁשני טמאין. ׁשניהן - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני - נטמא חּטאת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני - נטמא קדׁש וׁשל לחּטאת; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹטהֹור
מּפני ּבמּׂשא מטּמאין ׁשהן נּדה, מי ּבנּׂשיאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָטמא

הּכלי25ׁשּנטמאּו היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל הּכלי מחמת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבֹו נגע ולא ּבּניר והגּביהֹו ּבניר ּכרּו קדׁש והגּביּה26ׁשל , ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

נגע27החּטאת לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהן - ׁשנּיה ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּקדׁש28ּבּכלי ּבכלי נֹוגע היה אם אבל לחּטאת. נטמא ולא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

טמאין ׁשניהם - ּבניר חּטאת ׁשל היה אפּלּו .29ּבידֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
.Áׁשניהן30הסיט - ּבהן נגע ולא ּבידֹו הּכלים ׁשני את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּטהֹור את מטּמא לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָטהֹורין;

למדרס, ראּוי היה ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלחּטאת
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Ëּתרּומה לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ּכמֹו31ּכל , ְְְְְֵֵֶַַָָָֻ
ׁשּתֹולין הּספקֹות וכל לחּטאת; טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר

ּבחּטאת נֹולדּו אם הּתרּומה, את נׁשּפכין32ּבהן אּלּו הרי -33. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
טהרֹות נעּׂשּו להן34ואם ׁשּנֹולדּו ואדם ּכלים אֹותן ּגּבי על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּטהר אֹותן הרי - עליהן נׁשּפכין ׁשהחּטאֹות אּלּו ֹותספקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
והרפפֹות35ּתלּויֹות לתרּומה36. טהֹורֹות הן והרי ּככלים, אינן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ

ּולחּטאת. ְְֶַָֹּולקדׁש
.Èׁשּנפלה37ּדבלה ּתרּומה ּונטלּה38ׁשל חּטאת מי לתֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּכביצה ּבּה יׁש אם ׁשהיתה39ואכלּה: ּבין טמאין, הּמים - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
אפּלּו האכלין, ׁשּכל טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהּדבלה

מיתה חּיב והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, מּפני40אכל , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
טמאה ּתרּומה הּמים41ׁשאכל - ּכביצה ּבּה אין ואם . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים מטּמא האכל ׁשאין ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבטהרתן;
לחּטאת. ּבין לקדׁש ּבין לתרּומה ְְְִֵֵֵֶַָָֹּבין

  
ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנֹוגע

והּנגע ׁשּנאמר: מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, -ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אב הּנּדה ׁשּמי למדּת, הּנה הערב. עד יטמא הּנּדה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבמי
ואם ׁשהּוא. ּבכל מּגען וטמאת ּתֹורה. ׁשל הּטמאֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻמאבֹות
ּבהן והּנֹוגע ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין - הּזאה ּכדי ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
אֹו מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא ׁשּנֹוּׂשאן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
מי ּומּזה ׁשּנאמר: מּמטּמאיו. ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבׁשעת
טהר אם הּטמא; על ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו. יכּבס ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנּדה
הּׁשמּועה מּפי טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
אּלא נאמר לא - הּנּדה מי ּומּזה ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלמדּו,
הּזיה ּכדי ּבהן ׁשּיׁש נּדה מי הּנֹוּׂשא אֹו ׁשהּנֹוגע ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשעּור,
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ברגלו.18) בו שנגע האדם את מטמא אינו ולפיכך לעולם הטומאה אב נעשה שאינו חרס, מקום19)של על תורה הקפידה לא
נטמא. לא עצמו שהאדם מפני ידיו מנגיעת נטמאו ולא בלבד, באפר אלא פני20)טהור על ועברו טהור במקום המים את זרק

טהור. במקום העומד הזאה הטעון הטמא על ונפלו שרץ21)טומאה על עברה אם שכן ומכל חמורה, טומאה שמטמאים זב של
א)22)ונבילה. (צג, בזבחים אביי ופירש מודה, עקיבא רבי אף שבזה אמרו, ג הלכה י פרק פרה בתוספתא המוזה. את ומטהרת

הטמא. במקום יניחנה שמא לגזור מקום אין מידו נעקרה כבר שהטיפה לחטאת.23)מפני הטהור הד24)האדם אםוהוא ין
חטאת. של את והגביה קודש בשל קודש25)נגע של בכלי בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם מפני פירוש שנטמא, להיות: צריך

מטמאים חטאת מי אין לחטאת, טהור שהוא זמן כל אבל עצמם, במים נגע שלא פי על ואף במשא החטאת מי אותו מטמאים
ז). שורש במשנתנו (רבינו עצמו.26)אותו בנייר.27)בכלי כרוך שאינו פי על במשא.28)אף מטמא אינו זה וכלי

בנגיעתו.29) הקודש כלי את ומטמא וחוזר החטאת כלי הנושא נטמא כן ואם נגיעה. בלי אפילו פירושה משא הזיז.30)טומאת
אותה31) שורפים שאין ב. הספק; בה שנולד התרומה את ששורפים טומאה, ספק א. תרומה: לעניין הם טומאה ספק סוגי שלושה

טהרות במסכת נתבארו לסוגיהם אלה ספקות בטהרתה, נשארה התרומה ג. "תולים"); המשנה: (בלשון אותה אוכלים לא גם אבל
ה. חטאת.32)פרק במי כאלה ספקות נולדו בה33)אם נולד אם ולפיכך בידיים לאבדה אסור לאכילה ראוייה שהיא תרומה

אותם. לשפוך מותר לשתייה ראויים אינם נטמאו לא שאפילו חטאת מי אבל טהורה, היא שמא לשורפה אסור טומאה ספק
חטאת.34) בטהרת שנעשו יישרפו,35)חולין חטאת טהרת על חולין גם זה, ספק על נשפכים חטאת ומי הואיל אומרים אנו ואין

אבל להזאה. ראויים אינם שהרי אותם, שופכים אם הפסד כל אין ומשתה מאכל דבר אינם שהמים מפני והטעם, תלויות. הן אלא
עליהן. גזרו ולא לאכילה ראויות מעץ.36)הטהרות אחד.37)שבכות לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות תאינים

הבעלים.38) מרצון לא מטמאים.39)מעצמה אינם זה משיעור פחות שמים.40)אוכלים המלה41)בידי את למחוק יש
שלפנינו ובנידון מיתה, חייב אינו טמאה תרומה שהאוכל תימן), יד (כתב נדה ממי נטמא כבר והוא לכתוב: ובמקומה "טמאה"

שמים. בידי מיתה חייב תרומה שאכל וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי בנגיעת שנטמא מפני מיתה חייב



פ              
  

הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - הּזאה לצר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּבּמים. אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ּכדי הּזאה? ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשעּור
ּבהן ׁשּנגע ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה
ׁשעּׂשּו אחר אבל מצותן; ׁשּיעּׂשּו קדם לצר ׁשּלא נּׂשאן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹאֹו
האזֹוב את ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינן - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצותן
ׁשֹותתין הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּזה
על הּזאה ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָויֹורדין
ּבהן והּנֹוגע טהֹורים, הּמים אֹותן הרי - הּטהֹור על אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהארץ
ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהּנֹוּׂשאן
ּכמֹו מהן, להּזֹות ּכׁשרין המנּטפין הּמים הרי - טמאה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֻמקּבל
עּׂשּו ׁשּלא לפי חּטאת, מי טמאת מטּמאין לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבארנּו.
טמאה. מקּבל ׁשאינֹו ּדבר לׁשם היתה הּטבילה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻמצותן,

.עד מצותן ׁשּיעּׂשּו קדם הּכל את מטּמאין חּטאת מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאין
ּכגֹון ׁשּנפסלּו, חּטאת מי אבל להּזאה. ּוכׁשרין טהֹורין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיהיּו
מאּלּו ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה מהן ׁשּׁשתתה אֹו מים ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתערב
- לתרּומה הּטהֹור ּבהן נגע אם אֹותן: הּפֹוסלין ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּדברים
אדם ּבהן נגע ּגּופֹו; ּבׁשאר ׁשּנגע ּבין ּבידיו ׁשּנגע ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָנטמא,
ׁשהיה. ּכמֹות טהֹור הּוא הרי - ּבידיו ואפּלּו לחּטאת ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָהּטהֹור

הּטהֹור‚. אדם ׁשּנטמאּו אחר ּבהן ונגע ׁשּנטמאּו חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמי
הּטהֹור ּבהן נגע ואם נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,
טהֹור הּוא הרי - ּגּופֹו ּבׁשאר נגע נטמא; - ּבידיו ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָלחּטאת

ׁשהיה. ְֶָָּכמֹות
מי„. אֹו מקוה מי אֹו מעין מי לתֹוכן ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמי

מי רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין - חּטאת מי רב אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹּפרֹות:
ּפרה אפר מטּמאין. - למחצה מחצה מטּמאין; אין - ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות
ּפרה אפר הרב היה אם ּבכּלן: וקּדׁש מקלה ּבאפר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
אין - מקלה אפר הרב היה ואם נּדה; ּבמי מטּמאין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע ְְְְְְֲִִַַַַָָָמטּמאין
ונגע‰. לקּדׁשן ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על ׁשּנתנֹו ּכׁשר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאפר

ּבהן נגע נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו ּבין לתרּומה, הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבהן
ׁשהיה. ּכמֹות טהֹור זה הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָהּטהֹור

.Âּתּקלה יעּׂשם ׁשּלא ּבטיט, יגּבלם לא - ׁשּנפסלּו חּטאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמי
ּבטלין אינם חּטאת ׁשּמי ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלאחרים,

היא. חּטאת ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶַַָּבטיט,
.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף חּטאת, מי ׁשּׁשתת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרה

למׁשמרת ׁשּנאמר: טהֹור. ּבּׂשרּה - ׁשעֹות וארּבע ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעּׂשרים
ּבזמן אבל ּבטלין, אינן - ׁשמּורין ׁשהן ּבזמן נּדה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמי

ׁשמּורים. אינם ׁשהרי ּבטלּו, - ּפרה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּׁשתאתן
.Áונכנס עליו והּזה הרּבים, על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּמּזה

ּפטּור; זה הרי - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלּמקּדׁש,
זה והרי ּכׁשרין, ׁשהן הרּבים על מהן ׁשּמּזין הּמים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשחזקת
לּמקּדׁש ונכנס יחיד ׁשל מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכאנּוס.
מּפני ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן חּיב - ּפסּולין הּמים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָונמצאּו

ל לֹו לּמקּדׁש.ׁשהיה יּכנס ּכ ואחר הּמים על בּדק ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשל מחּלֹון ּבארץ ׁשּׁשֹותתים ּבּמים העם היּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמחליקים
חֹוׁשׁשין היּו ולא לּמקּדׁש, ונכנסים אֹותן ודֹורסים ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹרּבים,

הן. ּפסּולין ׁשּמא ְִֵֶֶָָלהן
.Ëהּמים - ּכביצה ּבֹו יׁש אם לחּטאת: הּטמא ּבאזֹוב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּזה

ּכׁשרים הּמים - ּכביצה ּבֹו אין [ּפסּולה]; והּזיתֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּפסּולין
אפּלּו לחברֹו וחברֹו חברֹו מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּזאתֹו

לחּטאת. מֹונין ׁשאין מאה, ְִֵֵֵֶַָָהן
.È- הּזאה ּכדי הּמים עליו והרי עליו ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מטּמאין, אינן מצותן ׁשעּׂשּו ׁשהּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטהֹור;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
לא מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹיׁש
ּכדינּה אדם ּבצרעת א)להֹורֹות פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָתעּׂשה,
יגּלח ג)ׁשּלא טמאה. סימני יּקץ ב)ׁשּלא ּבּתֹורה. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻהּכתּוב
ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת מפרסם הּמצרע ד)ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנתק.
את הּמצרע ו)ׁשּיגּלח צרעת. ה)טהרת ּׂשפם. על ועטּיה ְְֲֳִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹראׁשֹו
הּבית. צרעת ח)ּדין הּבגד. צרעת ז)ּדין ּכׁשּיטהר. ּׂשערֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּכל

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 



ותהיה‡. העֹור, מן מקֹום ׁשּילּבין הּוא הּבּׂשר עֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָצרעת

אבל ּולמעלה. ּביצה ּומּקרּום ּביצה ּכקרּום ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהּלבנּונית
צרעת, אינּה - ּולמּטה הּביצה מּקרּום דהה ׁשהיא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלבנּונית

הּוא. ּבהק ֶַָֹאּלא
.עז לבן הן: ואּלּו הּבּׂשר, עֹור ּבצרעת יׁש מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוארּבע

ּכּׁשלג, הּבּׂשר ּבעֹור נראה ׁשהּוא מּמּנּו, למעלה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּביֹותר
ׁשּנראה מעט, מּזה דהה ׁשהּוא ולבן ּבהרת. הּנקרא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּוא
ׁשּדהה ולבן ּׂשאת. הּנקרא הּוא יֹומֹו, ּבן ּכבּׂש ׁשל נקי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּכצמר
הּבהרת, ּתֹולדת הּוא ההיכל, ּכסיד ׁשּנראה מעט, הּׂשאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמן
הּוא והרי מעט, ההיכל מּסיד ׁשּדהה ולבן סּפחת. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹונקראת
הּנה סּפחת. נקרא זה וגם הּׂשאת, ּתֹולדת היא ּביצה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכקרּום
הּבהרת, סּפחת הּוא ההיכל ּכסיד ׁשהּוא ׁשהּמראה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָלמדּת,
ׁשאין הּׂשאת; סּפחת היא ּביצה ּכקרּום ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוהּמראה
- נגעים מראֹות אמרּו: מּכאן טפלה. אּלא סּפחת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָלׁשֹון
וסּפחּתה. ּׂשאת וסּפחּתּה, ּבהרת ארּבע: ׁשהן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּתים

ּבין‚. זה, עם זה מצטרפין ּכּלן - אּלּו נגעים מראֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻארּבע
צרעת ּבין אדם צרעת ּבין צרעת, נגעי ּכל ׁשעּור ז ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָלהקל
מרּבע מקֹום והּוא מרּבע. ׁשהּוא הּקלקי ּכגריס - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֻֻּבגדים
ּׂשערֹות ׁשׁש ּׂשערֹות, וׁשׁש ׁשלׁשים צמיחת ּכדי הּבּׂשר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָמעֹור
צרעת. נגע אינֹו מּזה הּפחֹות וכל רחב. ּׂשערֹות וׁשׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאר

.Áהיה אפּלּו ּׂשערֹות, חמׁש צמיחת ּכדי רחּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנגע
ּבֹו ׁשּיהיה עד צרעת נגע ואינֹו טהֹור, זה הרי - אּמה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָארּכֹו

מּסיני. למׁשה הלכה הּׁשעּורין וכל ּכגריס. ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָרּבּוע
.Ëארּבע לׁשאר הּדין הּוא - ּבהרת ׁשּנאמר מקֹום ְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

אֹו ּכגריס הּנגע ׁשּיהיה והּוא .ּפתּו ׁשל אֹו לבן ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמראֹות
אֹותֹו קֹורין ׁשאנּו הּוא וזה הּבּׂשר. מעֹור עמק ויהיה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיתר,

ּב נראית ּכׁשלג עּזה ׁשהיא ּבהרת סתם. ׁשהּואּבהרת אדם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אין לפיכ עּזה. ּבכּוׁשי נראית ּכהה ׁשהיא ּובהרת ּכהה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבן
ׁשחר. ולא לבן לא ׁשאינֹו ּבבינֹוני, אּלא הּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹמׁשערין

.È,לבן ּׂשער הּבּׂשר: עֹור ּבצרעת הן טמאה סימני ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻׁשלׁשה
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מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן והּפּׂשיֹון. ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹוהּמחיה,
ּכׁשּיראהּו חי, ּבּׂשר מחית אֹו לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנֹולדה
מחיה ולא לבן ּׂשער ּבּה היה לא טמא. ויאמר יחליטֹו - ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֹֹהּכהן
ּׂשער ּבּבהרת נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים. ׁשבעת יּסגר -ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
לא מחלט; זה הרי - והֹוסיפה ׁשּפּׂשתה אֹו מחיה, אֹו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹֻלבן
יסּגיר - ּבעֹור ּפּׂשתה ולא לבן ּׂשער ולא מחיה לא ּבּה ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֹֹֹנֹולד
לאו ואם מחליטֹו, - מּׁשלׁשּתן אחד ּבּה נֹולד אם ׁשני. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשבּוע
יתר הסּגר הּבּׂשר עֹור ּבנגעי ׁשאין ויפטרּנּו; טהֹור זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אֹו הּנגע ּפּׂשה וטהר ׁשּפטרֹו לאחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
טמאה. מחלט זה הרי - מחיה אֹו לבן ּׂשער ּבֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָֻֻנֹולד

.‡Èּכקרּום נעּׂשית ההסּגר ּולאחר ּכׁשלג עּזה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבהרת
- ּכׁשלג ונעּׂשית ּביצה ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּביצה,
טמאה, סימן הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהרי
מראֹות מארּבע נתמעט אם אּלא טהרה. סימן ּכהּיתֹו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
ּולפיכ ּבהק, נעּׂשית ׁשהרי ּביצה, מּקרּום ּכהה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹונעּׂשית
ולא הּנגע ּכהה והּנה ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה מהּו ּכן, אם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹטהֹור.
מראֹות מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן? וטהרֹו ּבעֹור הּנגע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹפּׂשה
ּׂשער לא בֹו נֹולד ולא ּפּׂשה ולא ּכהה לא אם וכן טהֹור. -ְְְִֵֵֵַָָָָָֹֹֹֹ

טהֹור. זה הרי - מחיה ולא ְְֲִֵֶָָָָֹלבן

ה'תשע"א כסלו י"א חמישי יום

 
מּׁשתי‡. ּפחֹות אין - ּבצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּׂשער

ּבזּוג1ּׂשערֹות נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה היתה2. . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשחרה אחת אֹו זה, מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה ואחת3אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹֻ

אֹו ּכׁשּתים, ונראית מלמעלה ונחלקה מּלמּטה אחת אֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבנה,
מׁשחיר עּקרן מלּבין4ׁשהיה עּקרן5וראׁשן היה טהֹור. זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

טמא. - ׁשהּוא ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף מׁשחיר, וראׁשן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמלּבין
.ׁשּיׁש ּפי על אף הּנגע, ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי

- ּכאן ואחת ּכאן אחת מפּזרֹות והן ּביניהן ׁשחֹור ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּׂשער
טמאה סימן אּלּו -6הרי מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

ממעטֹו הּׁשחֹור ּׂשער מקֹום הּׂשערֹות7אין ׁשּתי ׁשהיּו ּובין . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָ
זה הרי - ּבסֹופּה ׁשהיּו ּובין מּקפּתן והיא הּבהרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבתֹו

טהֹור8טמא זה הרי - מּבחּוץ ּבצּדּה היּו אם אבל עד9. , ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
היּו לבן. הּלבנֹות הּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּצֹומחֹות העֹור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

הּנגע ּבתֹו ּׂשערֹות לֹו10ׁשּתי חּוצה טמא11וׁשֹוכבֹות -12; ְְְְְֵֵֶַַָָָ
טמאה סימן אינן - ּבתֹוכֹו וׁשֹוכבֹות לֹו חּוצה .13היּו ְְְְִֵַָָָָֻ

לבנֹות14לבן‚. ׁשהיּו ּבין מראה, ּבכל מטּמא הּׂשערֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּביֹותר ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין ּומראיהן15ּכׁשלג הֹואיל , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

טמא. - ֵָָָלבן
הּבהרת„. ּבגּוף ׁשּיהיה עד טמאה סימן לבן ּׂשער .16אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

מחית אֹו ּבהק אֹו מכוה אֹו ׁשחין ּובתֹוכּה ּבהרת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?
הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ּׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, מחית אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָהּׁשחין

טמאה סימן אינן - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו הּמכוה והרי17אֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
ׁשהּבהרת ּפי על אף ויסּגיר. לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו

הּבהק18מּקפת את אֹו מחיתן את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אֹו מכוה אֹו ׁשחין היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משמעותה1) "שערה" פירוש שניים", שיער מיעוט - "ושער דרשו: לבן" הפך בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב על כהנים בתורת
פרטים. כמה וכולל המין שם היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, ב2)- נב, נדה במשנה במספריים. לגוזזן יהיה שאפשר

(בפירושו רבינו שלדעת ומפני להחמיר", כולם כדברי "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של שיעורן בדבר תנאים נחלקו
מצילות שהן שחורות שערות שתי בעניין ו הלכה ח בפרק ולקמן להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור שם) למשנה
שרבינו [נראה להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף כדי היינו הגדול השיעור רבינו מצריך המנוגע את ומטהרות וזקן ראש בנגעי
וודאית, הלכה קבע אלא הספק, מפני שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר" כולם כדברי "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש
לקמן וכן כאן רבינו סתם ולפיכך גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל הקטן, השיעור מספיק ולפסול שלטמא
א: משנה ה פרק בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו חותכת והוכחה מספק". "טמא כתב ולא "טמא" סתם וכתב ו הלכה ח בפרק
מפני חומרא ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע כאן? החמירו ולמה ה, הלכה ו פרק לקמן רבינו פסק וכן טהור", נגעים "ספק

שחורה3)הספק]. ונקט מלבן, חוץ שהוא צבע כל אלא שחורה, דווקא שערותיהםלאו ובזמנם במקומם האדם בני שרוב מפני ,
היו. שהוא.4)שחורות כל הפך5)אפילו בנגע "ושער (שם) מהכתוב זה למדו ב הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת

הלבין. בנגע שנוגע השיער חלק משמע שערות6)לבן". ביניהן יש מפוזרות וכשהן ובמפוזר". במכונס וכו' מטמא לבן ששיער
הטבעי. הנגע7)מצבע גודל את ממעט השחור השיער שמקום אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס נגע היה אם

- לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם מטמא אינו מכגריס שפחות ז הלכה א בפרק למעלה ולמדנו כגריס שיעור בו ואין
ממעט. אינו וודאי טומאה סימן מוקפות8)שהוא שהשערות בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו' "מטמא אמרו: ג משנה שם

ממש. גבולו על עומדות אלא אותן מקיף הנגע כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר מטמא9)נגע לבן שער א: משנה שם
בלבד. הנגע הנגע.10)בתוך בתוך צמחו עליו.11)פירוש, ושוכבות הבריא העור לצד נגעים12)נכפפו פרשת כהנים תורת

לו". חוצה שוכב ואפילו הנגע) בתוך שצמח (פירוש שבתוכו מה את להביא בנגע, "ושער ב: הלכה ב "פרט13)פרשתא שם:
בתוכו". ושוכב לו לובן".14)שחוצה מראה בכל ומטמא ... לבן "ששיער א: משנה ד פרק מקרום15)נגעים למטה אפילו

ה). ב, פרק נגעים פרשת כהנים (תורת עמוק" לבן שער אין - עמוק הנגע "ומראה נקדים16)ביצה, ה. משנה א, פרק נגעים
השחין מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה ב. העור; ונפשט האש מחמת שלא בעור מכה - שחין א. המונחים: פירוש
ה. השחין; מכוות כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת בתורה: דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל -

א. הלכה א פרק למעלה ראה מחמת17)בוהק, מטמאים כגריס, הם שאם מכגריס, פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
לבן. שיער בהם כשיש הבהרת צירוף מבלי הבהרת18)עצמם אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו השערות את רואים אנו אין



פי               
  

מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן והּפּׂשיֹון. ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹוהּמחיה,
ּכׁשּיראהּו חי, ּבּׂשר מחית אֹו לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנֹולדה
מחיה ולא לבן ּׂשער ּבּה היה לא טמא. ויאמר יחליטֹו - ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֹֹהּכהן
ּׂשער ּבּבהרת נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים. ׁשבעת יּסגר -ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
לא מחלט; זה הרי - והֹוסיפה ׁשּפּׂשתה אֹו מחיה, אֹו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹֻלבן
יסּגיר - ּבעֹור ּפּׂשתה ולא לבן ּׂשער ולא מחיה לא ּבּה ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֹֹֹנֹולד
לאו ואם מחליטֹו, - מּׁשלׁשּתן אחד ּבּה נֹולד אם ׁשני. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשבּוע
יתר הסּגר הּבּׂשר עֹור ּבנגעי ׁשאין ויפטרּנּו; טהֹור זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אֹו הּנגע ּפּׂשה וטהר ׁשּפטרֹו לאחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
טמאה. מחלט זה הרי - מחיה אֹו לבן ּׂשער ּבֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָֻֻנֹולד

.‡Èּכקרּום נעּׂשית ההסּגר ּולאחר ּכׁשלג עּזה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבהרת
- ּכׁשלג ונעּׂשית ּביצה ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּביצה,
טמאה, סימן הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהרי
מראֹות מארּבע נתמעט אם אּלא טהרה. סימן ּכהּיתֹו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
ּולפיכ ּבהק, נעּׂשית ׁשהרי ּביצה, מּקרּום ּכהה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹונעּׂשית
ולא הּנגע ּכהה והּנה ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה מהּו ּכן, אם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹטהֹור.
מראֹות מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן? וטהרֹו ּבעֹור הּנגע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹפּׂשה
ּׂשער לא בֹו נֹולד ולא ּפּׂשה ולא ּכהה לא אם וכן טהֹור. -ְְְִֵֵֵַָָָָָֹֹֹֹ

טהֹור. זה הרי - מחיה ולא ְְֲִֵֶָָָָֹלבן

ה'תשע"א כסלו י"א חמישי יום

 
מּׁשתי‡. ּפחֹות אין - ּבצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּׂשער

ּבזּוג1ּׂשערֹות נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה היתה2. . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשחרה אחת אֹו זה, מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה ואחת3אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹֻ

אֹו ּכׁשּתים, ונראית מלמעלה ונחלקה מּלמּטה אחת אֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבנה,
מׁשחיר עּקרן מלּבין4ׁשהיה עּקרן5וראׁשן היה טהֹור. זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

טמא. - ׁשהּוא ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף מׁשחיר, וראׁשן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמלּבין
.ׁשּיׁש ּפי על אף הּנגע, ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי

- ּכאן ואחת ּכאן אחת מפּזרֹות והן ּביניהן ׁשחֹור ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּׂשער
טמאה סימן אּלּו -6הרי מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

ממעטֹו הּׁשחֹור ּׂשער מקֹום הּׂשערֹות7אין ׁשּתי ׁשהיּו ּובין . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָ
זה הרי - ּבסֹופּה ׁשהיּו ּובין מּקפּתן והיא הּבהרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבתֹו

טהֹור8טמא זה הרי - מּבחּוץ ּבצּדּה היּו אם אבל עד9. , ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
היּו לבן. הּלבנֹות הּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּצֹומחֹות העֹור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

הּנגע ּבתֹו ּׂשערֹות לֹו10ׁשּתי חּוצה טמא11וׁשֹוכבֹות -12; ְְְְְֵֵֶַַָָָ
טמאה סימן אינן - ּבתֹוכֹו וׁשֹוכבֹות לֹו חּוצה .13היּו ְְְְִֵַָָָָֻ

לבנֹות14לבן‚. ׁשהיּו ּבין מראה, ּבכל מטּמא הּׂשערֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּביֹותר ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין ּומראיהן15ּכׁשלג הֹואיל , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

טמא. - ֵָָָלבן
הּבהרת„. ּבגּוף ׁשּיהיה עד טמאה סימן לבן ּׂשער .16אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

מחית אֹו ּבהק אֹו מכוה אֹו ׁשחין ּובתֹוכּה ּבהרת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?
הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ּׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, מחית אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָהּׁשחין

טמאה סימן אינן - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו הּמכוה והרי17אֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
ׁשהּבהרת ּפי על אף ויסּגיר. לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו

הּבהק18מּקפת את אֹו מחיתן את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אֹו מכוה אֹו ׁשחין היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משמעותה1) "שערה" פירוש שניים", שיער מיעוט - "ושער דרשו: לבן" הפך בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב על כהנים בתורת
פרטים. כמה וכולל המין שם היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, ב2)- נב, נדה במשנה במספריים. לגוזזן יהיה שאפשר

(בפירושו רבינו שלדעת ומפני להחמיר", כולם כדברי "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של שיעורן בדבר תנאים נחלקו
מצילות שהן שחורות שערות שתי בעניין ו הלכה ח בפרק ולקמן להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור שם) למשנה
שרבינו [נראה להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף כדי היינו הגדול השיעור רבינו מצריך המנוגע את ומטהרות וזקן ראש בנגעי
וודאית, הלכה קבע אלא הספק, מפני שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר" כולם כדברי "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש
לקמן וכן כאן רבינו סתם ולפיכך גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל הקטן, השיעור מספיק ולפסול שלטמא
א: משנה ה פרק בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו חותכת והוכחה מספק". "טמא כתב ולא "טמא" סתם וכתב ו הלכה ח בפרק
מפני חומרא ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע כאן? החמירו ולמה ה, הלכה ו פרק לקמן רבינו פסק וכן טהור", נגעים "ספק

שחורה3)הספק]. ונקט מלבן, חוץ שהוא צבע כל אלא שחורה, דווקא שערותיהםלאו ובזמנם במקומם האדם בני שרוב מפני ,
היו. שהוא.4)שחורות כל הפך5)אפילו בנגע "ושער (שם) מהכתוב זה למדו ב הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת

הלבין. בנגע שנוגע השיער חלק משמע שערות6)לבן". ביניהן יש מפוזרות וכשהן ובמפוזר". במכונס וכו' מטמא לבן ששיער
הטבעי. הנגע7)מצבע גודל את ממעט השחור השיער שמקום אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס נגע היה אם

- לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם מטמא אינו מכגריס שפחות ז הלכה א בפרק למעלה ולמדנו כגריס שיעור בו ואין
ממעט. אינו וודאי טומאה סימן מוקפות8)שהוא שהשערות בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו' "מטמא אמרו: ג משנה שם

ממש. גבולו על עומדות אלא אותן מקיף הנגע כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר מטמא9)נגע לבן שער א: משנה שם
בלבד. הנגע הנגע.10)בתוך בתוך צמחו עליו.11)פירוש, ושוכבות הבריא העור לצד נגעים12)נכפפו פרשת כהנים תורת

לו". חוצה שוכב ואפילו הנגע) בתוך שצמח (פירוש שבתוכו מה את להביא בנגע, "ושער ב: הלכה ב "פרט13)פרשתא שם:
בתוכו". ושוכב לו לובן".14)שחוצה מראה בכל ומטמא ... לבן "ששיער א: משנה ד פרק מקרום15)נגעים למטה אפילו

ה). ב, פרק נגעים פרשת כהנים (תורת עמוק" לבן שער אין - עמוק הנגע "ומראה נקדים16)ביצה, ה. משנה א, פרק נגעים
השחין מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה ב. העור; ונפשט האש מחמת שלא בעור מכה - שחין א. המונחים: פירוש
ה. השחין; מכוות כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת בתורה: דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל -

א. הלכה א פרק למעלה ראה מחמת17)בוהק, מטמאים כגריס, הם שאם מכגריס, פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
לבן. שיער בהם כשיש הבהרת צירוף מבלי הבהרת18)עצמם אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו השערות את רואים אנו אין
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הּׂשערֹות ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו סימן19מחיתן אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ויסּגיר.20טמאה לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת הּבהרת והרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

הּׁשחין‰. להן את21הלכּו ׁשהּקיפּו והּמכוה והּבהק ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ונמצאּו אֹותן, חֹולקין אֹו להן נסמכין אֹו הּלבנֹות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָהּׂשערֹות

הּבהרת ּבתֹו הּׂשערֹות הּׁשבּוע23ּבגּופּה22ׁשּתי ּבסֹוף ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָ
לא ואם מחלט; זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהראׁשֹון

יפטרּנּו - להן .24הלכּו ְְְִֶֶָָ
.Âלבן ּׂשער את25אין הּבהרת ׁשּתקּדים עד טמאה סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּתהפ - לבן ּׂשער הפכה והיא ׁשּנאמר: הּלבן; ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּׂשער
הרי26אֹותֹו - הּבהרת את לבן ּׂשער קדם אם אבל ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּבהרת.

ויסּגיר. טמאה סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻהיא
.Êּכ ואחר ּבֹו, והחלט לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה

וטהר ּבמקֹומֹו לבן ּׂשער והּניחה הּבהרת ּכ27הלכה ואחר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּׂשער והרי הראׁשֹונה הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחזרה

ּפקּדה ּׂשער הּנקרא זהּו - ּבתֹוכּה טמאה;28לבן סימן ואינֹו , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻ
לא היא, ׁשהפכּתּו - לבן ּׂשער הפכה והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

חברּתּה .29ׁשהפכּתּו ְֲֲֶֶַָָ
.Áוהל והחלט, ּׂשערֹות ׁשּתי ּובּה ּכגריס ּבהרת ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיתה

וטהר גריס ּכחצי גריס30מּמּנה ּבחצי הּׂשערֹות ׁשּתי ונׁשארּו , ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּתי והרי ׁשהל זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשאר,

טּמאה סימן אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות עד31ּׂשערֹות , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
אחת. ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ְְֲֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהפ

.Ëּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס ּכחצי ּבהרת32ּבהרת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
להסּגיר זֹו הרי - אחת ּׂשערה ּובּה גריס ּכחצי33ּכחצי ּבהרת . ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה אחת, ּׂשערה ּובּה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָגריס
להסּגיר זֹו הרי - אחת ׁשּתי34ּׂשערה ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

- אחת ּׂשערה ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָּׂשערֹות,
להסּגיר זֹו ונֹולדה35הרי ּכלּום, ּבּה ואין גריס ּכחצי ּבהרת . ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

להחליט, זֹו הרי - ּׂשערֹות ׁשּתי ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלּה
הּלבנֹות הּׂשערֹות לׁשּתי ּבהרת קדמה ּׂשער36ׁשהרי ספק . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
טמא זֹו הרי - קדמה הּבהרת ספק קדם לי,37לבן ויראה . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבספק. ְְֵֶָָֻׁשּטמאתֹו

 
אֹו‡. מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻאין

ּׂשערֹות, ארּבע צמיחת ּכדי ׁשעּורּה? וכּמה זה. על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָיתר
ּבאמצע הּמחיה ׁשּתהיה והּוא רחב. ּוׁשּתים אר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתים
על יתרה והיא צד, מּכל אֹותּה מּקפת והּבהרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבהרת,
הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי רחב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהּמחיה
ׁשהיה ּכגֹון מפּזרת, היתה טמאה. סימן אינּה - הּבהרת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבצד
אחר, ּבמקֹום ּכחרּדל חי ּובּׂשר זה ּבמקֹום ּכחרּדל חי ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָּבּׂשר
מצטרפין אינן - הּבהרת ּבאמצע ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאף
ּכעדׁשה הּבהרת ּבאמצע אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלכעדׁשה,

יתר. אֹו ְֵָָֻמרּבע
.הּמחיה מראה ׁשהיה ּבין מראה, ּבכל מטּמאה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמחיה

מארּבע הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא לבן. אֹו ׁשחֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאדם
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַהּמראֹות

ּבהרת.‚. ׁשל ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין
אֹו מחיה אֹו מכוה אֹו ׁשחין ּבאמצע ׁשהיתה ּבהרת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ּבתֹו והּמחיה ְְְְְְְִִִַַַַָָֹבהק,
הּבהרת ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף הּבהק, ּבתֹו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמחיתן
הּמכוה אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני טמאה, סימן אינּה -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
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אינה שהבהרת מפני טומאה, סימני בה כשיש אפילו טהורה שהיא לשחין הסמוכה כבהרת שזה צדדיהם, מכל אותם מקיפה אינה
ראוי אינו המכווה או השחין ומקום שם), רבינו (לשון לפשיון" וראוי הבשר בעור הוא לנגע שחוצה "כל כן אם אלא מטמאה

טומאה. סימן זה אין לתוכם הנגע פשה ואם שערות19)לכך, שתי שבה פנימית בהרת חלקים: לשני הבהרת את מחלקים והם
טבעת. בצורת חיצונה ובהרת שחין של טבעת מוקפת החיצונה.20)והיא לבהרת מועילה הפנימית שבבהרת השערות שאין מפני

שחילקן", "או אחד: דין עוד נמצא שם במשנה אותה. מקיף לפשיון ראוי בשר עור שאין מפני מטמאה אינה כן גם והפנימית
טהור. - ביניהן והפריד השערות שתי בין נכנס השחין לקמן.21)פירוש, רבינו מסיים וכן שני או ראשון הסגר כגון22)בסוף

הבהרת. שמה כשהתפשטה המדובר בבוהק וכן למקומו הבהרת והתפשטה לגמרי השחין מכווה23)שנרפא או שחין הפסק בלי
הבהרת. ובין אם24)בינן אבל שני, הסגר בסוף והמדובר ההסגר. אחרי טומאה סימני בה נולדו שלא בהרת כל כדין יטהרנו,

ש אותו מסגירים אלא אותו פוטרין אין ראשון שבוע בסוף הלכו לשיער25)נית.לא קדמה בהרת "אם יא: משנה ד פרק שם
טהור". - לבהרת קדם לבן שיער ואם טמא, - את26)לבן הפכה שהצרעת והכוונה, הצרעת אל נמשכת "והיא" המלה כלומר,

ללבן. השחור נתרפאה.27)השיער שהבהרת כיוון טהור המנוגע נשארו, שהשערות פי על הראשונה28)אף הבהרת כאילו
המשנה). על בפירושו (רבינו הלבנות שערותיה את כאן הפקידה לה הפך29)שהלכה זה נגע אם אלא מטמאה שאינה והפירוש,

זאת. עשה אחר כשנגע לא אבל ללבן השיער כשיעור.30)את בה נשאר שלא שחצי31)מפני אומרים אנו אין זה במקרה גם
את הפכה אחרת שבהרת מזה ויוצא בהרות שתי של כצירוף החדש הגריס את רואים אנו אלא שחזר, הוא הוא שהלך הגריס

ביניהם.32)השיער. בריא עור הפסק ללא לה סמוך מסגירים.33)כלומר, כן גם כלום אין השני גריס בחצי גם אם ואפילו
יותר בה יש בבא כל פירוש, זו" אף זו "לא בסדר נשנו וכולן אחריה, הבאות לבבות כהקדמה ונאמרה חידוש כל בה אין זו בבא

חצי34)חידוש. ידי על נהפכה הראשונה שהשערה מפני מסגירים, אלא מחליטים אין לבנות שערות שתי בה שיש פי על אף
כולו את כולה שהפכה הפכה, "והיא ו: הלכה ג, פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת שנינו הנגע. כל ידי על ולא הראשון הגריס

מקצתו". את כולה שהפכה אם35)ולא שכן שמכל וברור, כולו, ולא השערות שתי את הפך הנגע שחצי מפני להחליט, ולא

כך. הדין השני בחצי שערה כולו".36)אין את "כולה והפכה שלימה בהרת כבר הייתה ללבן שם37)כשנהפכו קמא כתנא
בני וכל טהור אמר הוא ברוך הקדוש מעלה, של בישיבה בשמים נידונה זו ששאלה מסופר, א פא, מציעא בבבא הפרק. בסוף
היא", בשמים לא "תורה הלכה: שנקבעה כאן, משנה הכסף ומבאר טהור. ואמר נחמני בר רבה את ושאלו טמא, אמרו הישיבה
קובעת. אינה מעלה של בישיבה וההכרעה הלכות, להכריע הבלעדית הסמכות את ישראל לחכמי מסר הוא ברוך הקדוש פירוש,

              
  

מחיתֹו אֹו הּׁשחין הּקיף אם וכן מחיתן. אֹו הּבהק ּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹאֹו
אחד ׁשּנסמ אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּמכוה
ונכנס הּמחיה את מהן אחד ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן
סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת זֹו והרי טמאה, סימן אינּה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלתֹוכּה
ּתחת ׁשהיּו הּבהק אֹו הּמכוה אֹו הּׁשחין להן הלכּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹויסּגיר.
ׁשהיּו אֹו אֹותּה מּקיפין ׁשהיּו אֹו ּבצּדּה ׁשהיּו אֹו ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּמחיה
ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ונמצאת לתֹוכּה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָנכנסין
לא אם יחליט; זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשבּוע

יפטר. - להן ְְִֶָָֹהלכּו
את„. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמחיה

ּבּה נאמר ׁשּלא לפי הּמחיה, את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבהרת
לבן ּׂשער הפכה והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה'. ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ'והיא
ּולמחיה, לּׂשער לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת חי ּבּׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומחית
עם לבן ּׂשער נאמר ולא טמאה; סימן מהן אחד ּכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאּלא
ּׂשער לקּבל ּכדי ׁשּתהיה לּמחיה, ׁשעּור לּתן אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחיה

ּׂשערֹות. ׁשּתי ׁשהּוא ְְֵֶָָָלבן,
ּכעדׁשה‰. מחיה ּובאמצעּה מצמצם ּכגריס ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבהרת

ׁשּנתמעטה אֹו הּבהרת נתמעטה מחלט. זה הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמצמצמת
- זֹו ּבהרת ׁשּבתֹו הּמחיה רבתה אם וכן טהֹור. - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחיה
על יתרה ׁשּתהיה עד ּבמחיה מּטּמאה הּבהרת ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטהֹור;
ּפחּותה הּמחיה היתה צד. מּכל ּׂשערֹות ׁשּתי רחב ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּמחיה
זה הרי - ּכעדׁשה ׁשּנעּׂשית עד הּמחיה ורבתה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּכעדׁשה
הרי - לּה ׁשהלכה אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמחלט.

טמאה. סימן ּכאן ואין ׁשהיתה, ּכמֹות ְְְְִֵֶַָָָָֻזֹו
.Âורבּו מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת

מּכגריס, ּבהרת יתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ׁשּנתמעטּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹו
לסֹוף הּמחיה ּתקרב ולא מּכעדׁשה, הּמחיה ּתתמעט ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׂשערֹות, ׁשּתי צמיחת מּכדי ּבפחֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהרת

.Ê,מּבחּוץ מּקיפּה יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובּׂשר ּכגריס ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהרת
הּפנימית הּבהרת הרי - החי הּבּׂשר את מּקפת ׁשנּיה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובהרת
החיצֹונה ּובהרת טמאה, סימן ּבּה אין ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלהסּגיר,
החי הּבּׂשר נתמעט ּבאמצעּה. הּמחיה ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלהחליט,
מּבפנים וכלה מתמעט ׁשהיה ּבין ּכּלֹו, ׁשהל אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּביניהן
ׁשאין אחת ּכבהרת ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבין

טמאה. סימן ְִַָָֻּבּה
.Áוהּמחיה האיברים, מן איבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהרת

מּפני טמאה. סימן אינּה - האיבר ּבראׁש הּבהרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבאמצע
ויֹורד ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את חֹולקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמחיה
וראהּו ּבנגעים: ונאמר מּכאן, ויֹורד ׁשֹופע ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּכאן
ראׁשי הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ׁשּיהיה - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּכהן
ידים אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: מטּמאין ׁשאינם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאיברים
וראׁשי העטרה, וראׁש החטם, וראׁש אזנים, וראׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורגלים,
והיבלת איׁש ׁשל דּדין ראׁשי אבל אּׁשה. ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹדּדין

ּבמחיה. מּטּמאין ְְְְְִִִִִַַָוהּדלּדּולין
.Ë- ּכגריס יֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו איברים ראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָוכל

אדם ּבני ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָֹֻמּטּמאין
ּבראׁש אֹו חטמֹו ּבראׁש ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. -ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ

הּכהן וראהּו ׁשּנאמר: טהֹור; - ואיל איל ׁשֹופעת ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאצּבעֹו
ּכאחת. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד -ְְִֵֶַַַֻ

 
מאחת‡. הּפּׂשיֹון ׁשּיהיה והּוא ׁשהּוא. ּבכל מטּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּפּׂשיֹון

אינֹו - ּבהק מראה הּפּׂשיֹון היה אם אבל הּנגעים; ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּמראֹות
לּנגע; חּוץ ׁשּיפּׂשה עד טמאה סימן הּפּׂשיֹון ואין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּפּׂשיֹון.
ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי - הּנגע לתֹו ּפּׂשה אם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּובסֹוף והסּגירּה, מּכעדׁשה ּפחֹות חי ּבּׂשר ּובתֹוכּה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּבהרת
הּבּׂשר ׁשהל אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשבּוע
אּלא לתֹוכּה ּפֹוּׂשה הּבהרת ׁשאין ּפּׂשיֹון; זה אין - ּכּלֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהחי

לּה. ָָחּוצה
.אבל הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה סימן הּפּׂשיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאין

והֹול ּפֹוּׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
ויראה. הּׁשבּוע סֹוף עד מסּגירֹו אּלא מחליטֹו, אינֹו -ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ולא‚. הּמכוה, לתֹו ולא הּׁשחין לתֹו ּפֹוּׂשה הּבהרת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹאין
לראׁש ולא הּמכוה, מחית לתֹו ולא הּׁשחין מחית ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹֹלתֹו
ׁשּנאמר: מהן; הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי על אף לּזקן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולא
ׁשּפּׂשתה ּבהרת אבל ּבעֹור. הּמסּפחת תפּׂשה ּפּׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָואם

ּפּׂשיֹון. זה הרי - הּבהק ְְֲִֵֶַַֹלתֹו
הּמכוה„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין

הסּגירֹו טמאה. סימן אינֹו - לּפּׂשיֹון האֹום ּבין חֹולקין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻׁשהן
זה הרי - לאֹום סמּו הּפּׂשיֹון ׁשּנמצא עד להן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו

ְָֻמחלט.
האֹום‰. מן והל ועֹוד, גריס ּכחצי ּופּׂשתה ּכגריס ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבהרת

יתר הּפּׂשיֹון עם האֹום מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף גריס, ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכחצי
ועֹוד, ּכגריס ּופּׂשתה ּכגריס היתה טהֹור. זה [הרי] - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָמּכגריס
ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ויסּגיר ּבּתחּלה ּתראה - האֹום לּה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהלכה
הסּגר, ימי ּבסֹוף הּבהרת והלכה והסּגירֹו, ּבהרת ּבֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהיתה
ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי - ׁשהיתה ּכמֹות ּבמקֹומּה ּבהרת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוחזרה
ׁשהיתה, ּכמֹות וחזרה ּופּׂשתה הסּגר] ימי ּבתֹו] ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָנתמעטה
הרי - ׁשהיתה ּכמֹות וחזרה הּפּׂשיֹון ונתמעט ׁשּפּׂשתה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יפטר. אֹו יסּגיר ְְִִֶַֹזה
.Âאֹו מחיה ּבּפּׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופּׂשתה ּכגריס ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּבהרת

ּבֹו היתה ּבּתחּלה. ּתראה - האֹום לּה והלכה לבן, ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּׂשער
ספק ּכסלע, היא והרי הּׁשבּוע ּבסֹוף והסּגירֹו, ּכגריס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהרת
טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה אחרת ׁשהיא ספק היא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא

.Êׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם מּמּנה, יֹוצא וחּוט ּכגריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּבהרת
למחיה; לא אבל ּולפּׂשיֹון, לבן לּׂשער זֹוקקּה - ְְְְְְְֲִִֵָָָָָָָֹּׂשערֹות
ויהיה הּבהרת אֹותּה ׁשּתּקיף עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשאין
ּׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב הּבהרת וסֹוף הּמחיה סֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבין
ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם לזֹו: מּזֹו יֹוצא וחּוט ּבהרֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹהיּו

מצרפן. אינֹו - לאו ואם מצרפן, - ְְְְְְִֵָָָָָָּׂשערֹות
.Áׁשהלכּו החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת

לעֹולם. ּבּה מסּגירין אין - טמאה סימני ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמּנה
.Ëאֹו ׁשהיתה, לכמֹות ּופּׂשתה הּפּטּור אחר ׁשּכנסה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהרת

ּבטהרתֹו. הּוא הרי - ׁשהיתה לכמֹות וחזרה ְְְְְְֲֳִֵֶֶָָָָָָָָׁשּפּׂשתה
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פג               
  

מחיתֹו אֹו הּׁשחין הּקיף אם וכן מחיתן. אֹו הּבהק ּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹאֹו
אחד ׁשּנסמ אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּמכוה
ונכנס הּמחיה את מהן אחד ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן
סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת זֹו והרי טמאה, סימן אינּה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלתֹוכּה
ּתחת ׁשהיּו הּבהק אֹו הּמכוה אֹו הּׁשחין להן הלכּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹויסּגיר.
ׁשהיּו אֹו אֹותּה מּקיפין ׁשהיּו אֹו ּבצּדּה ׁשהיּו אֹו ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּמחיה
ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ונמצאת לתֹוכּה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָנכנסין
לא אם יחליט; זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשבּוע

יפטר. - להן ְְִֶָָֹהלכּו
את„. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמחיה

ּבּה נאמר ׁשּלא לפי הּמחיה, את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבהרת
לבן ּׂשער הפכה והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה'. ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ'והיא
ּולמחיה, לּׂשער לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת חי ּבּׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומחית
עם לבן ּׂשער נאמר ולא טמאה; סימן מהן אחד ּכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאּלא
ּׂשער לקּבל ּכדי ׁשּתהיה לּמחיה, ׁשעּור לּתן אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחיה

ּׂשערֹות. ׁשּתי ׁשהּוא ְְֵֶָָָלבן,
ּכעדׁשה‰. מחיה ּובאמצעּה מצמצם ּכגריס ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבהרת

ׁשּנתמעטה אֹו הּבהרת נתמעטה מחלט. זה הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמצמצמת
- זֹו ּבהרת ׁשּבתֹו הּמחיה רבתה אם וכן טהֹור. - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחיה
על יתרה ׁשּתהיה עד ּבמחיה מּטּמאה הּבהרת ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטהֹור;
ּפחּותה הּמחיה היתה צד. מּכל ּׂשערֹות ׁשּתי רחב ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּמחיה
זה הרי - ּכעדׁשה ׁשּנעּׂשית עד הּמחיה ורבתה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּכעדׁשה
הרי - לּה ׁשהלכה אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמחלט.

טמאה. סימן ּכאן ואין ׁשהיתה, ּכמֹות ְְְְִֵֶַָָָָֻזֹו
.Âורבּו מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת

מּכגריס, ּבהרת יתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ׁשּנתמעטּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹו
לסֹוף הּמחיה ּתקרב ולא מּכעדׁשה, הּמחיה ּתתמעט ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׂשערֹות, ׁשּתי צמיחת מּכדי ּבפחֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהרת

.Ê,מּבחּוץ מּקיפּה יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובּׂשר ּכגריס ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהרת
הּפנימית הּבהרת הרי - החי הּבּׂשר את מּקפת ׁשנּיה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובהרת
החיצֹונה ּובהרת טמאה, סימן ּבּה אין ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלהסּגיר,
החי הּבּׂשר נתמעט ּבאמצעּה. הּמחיה ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלהחליט,
מּבפנים וכלה מתמעט ׁשהיה ּבין ּכּלֹו, ׁשהל אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּביניהן
ׁשאין אחת ּכבהרת ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבין

טמאה. סימן ְִַָָֻּבּה
.Áוהּמחיה האיברים, מן איבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהרת

מּפני טמאה. סימן אינּה - האיבר ּבראׁש הּבהרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבאמצע
ויֹורד ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את חֹולקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמחיה
וראהּו ּבנגעים: ונאמר מּכאן, ויֹורד ׁשֹופע ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּכאן
ראׁשי הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ׁשּיהיה - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּכהן
ידים אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: מטּמאין ׁשאינם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאיברים
וראׁשי העטרה, וראׁש החטם, וראׁש אזנים, וראׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורגלים,
והיבלת איׁש ׁשל דּדין ראׁשי אבל אּׁשה. ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹדּדין

ּבמחיה. מּטּמאין ְְְְְִִִִִַַָוהּדלּדּולין
.Ë- ּכגריס יֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו איברים ראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָוכל

אדם ּבני ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָֹֻמּטּמאין
ּבראׁש אֹו חטמֹו ּבראׁש ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. -ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ

הּכהן וראהּו ׁשּנאמר: טהֹור; - ואיל איל ׁשֹופעת ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאצּבעֹו
ּכאחת. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד -ְְִֵֶַַַֻ

 
מאחת‡. הּפּׂשיֹון ׁשּיהיה והּוא ׁשהּוא. ּבכל מטּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּפּׂשיֹון

אינֹו - ּבהק מראה הּפּׂשיֹון היה אם אבל הּנגעים; ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּמראֹות
לּנגע; חּוץ ׁשּיפּׂשה עד טמאה סימן הּפּׂשיֹון ואין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּפּׂשיֹון.
ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי - הּנגע לתֹו ּפּׂשה אם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּובסֹוף והסּגירּה, מּכעדׁשה ּפחֹות חי ּבּׂשר ּובתֹוכּה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּבהרת
הּבּׂשר ׁשהל אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשבּוע
אּלא לתֹוכּה ּפֹוּׂשה הּבהרת ׁשאין ּפּׂשיֹון; זה אין - ּכּלֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהחי

לּה. ָָחּוצה
.אבל הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה סימן הּפּׂשיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאין

והֹול ּפֹוּׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
ויראה. הּׁשבּוע סֹוף עד מסּגירֹו אּלא מחליטֹו, אינֹו -ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ולא‚. הּמכוה, לתֹו ולא הּׁשחין לתֹו ּפֹוּׂשה הּבהרת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹאין
לראׁש ולא הּמכוה, מחית לתֹו ולא הּׁשחין מחית ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹֹלתֹו
ׁשּנאמר: מהן; הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי על אף לּזקן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולא
ׁשּפּׂשתה ּבהרת אבל ּבעֹור. הּמסּפחת תפּׂשה ּפּׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָואם

ּפּׂשיֹון. זה הרי - הּבהק ְְֲִֵֶַַֹלתֹו
הּמכוה„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין

הסּגירֹו טמאה. סימן אינֹו - לּפּׂשיֹון האֹום ּבין חֹולקין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻׁשהן
זה הרי - לאֹום סמּו הּפּׂשיֹון ׁשּנמצא עד להן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו

ְָֻמחלט.
האֹום‰. מן והל ועֹוד, גריס ּכחצי ּופּׂשתה ּכגריס ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבהרת

יתר הּפּׂשיֹון עם האֹום מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף גריס, ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכחצי
ועֹוד, ּכגריס ּופּׂשתה ּכגריס היתה טהֹור. זה [הרי] - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָמּכגריס
ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ויסּגיר ּבּתחּלה ּתראה - האֹום לּה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהלכה
הסּגר, ימי ּבסֹוף הּבהרת והלכה והסּגירֹו, ּבהרת ּבֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהיתה
ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי - ׁשהיתה ּכמֹות ּבמקֹומּה ּבהרת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוחזרה
ׁשהיתה, ּכמֹות וחזרה ּופּׂשתה הסּגר] ימי ּבתֹו] ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָנתמעטה
הרי - ׁשהיתה ּכמֹות וחזרה הּפּׂשיֹון ונתמעט ׁשּפּׂשתה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יפטר. אֹו יסּגיר ְְִִֶַֹזה
.Âאֹו מחיה ּבּפּׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופּׂשתה ּכגריס ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּבהרת

ּבֹו היתה ּבּתחּלה. ּתראה - האֹום לּה והלכה לבן, ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּׂשער
ספק ּכסלע, היא והרי הּׁשבּוע ּבסֹוף והסּגירֹו, ּכגריס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהרת
טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה אחרת ׁשהיא ספק היא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא

.Êׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם מּמּנה, יֹוצא וחּוט ּכגריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּבהרת
למחיה; לא אבל ּולפּׂשיֹון, לבן לּׂשער זֹוקקּה - ְְְְְְְֲִִֵָָָָָָָֹּׂשערֹות
ויהיה הּבהרת אֹותּה ׁשּתּקיף עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשאין
ּׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב הּבהרת וסֹוף הּמחיה סֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבין
ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם לזֹו: מּזֹו יֹוצא וחּוט ּבהרֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹהיּו

מצרפן. אינֹו - לאו ואם מצרפן, - ְְְְְְִֵָָָָָָּׂשערֹות
.Áׁשהלכּו החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת

לעֹולם. ּבּה מסּגירין אין - טמאה סימני ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמּנה
.Ëאֹו ׁשהיתה, לכמֹות ּופּׂשתה הּפּטּור אחר ׁשּכנסה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהרת

ּבטהרתֹו. הּוא הרי - ׁשהיתה לכמֹות וחזרה ְְְְְְֲֳִֵֶֶָָָָָָָָׁשּפּׂשתה
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פד              
  

.Èהּמחיה ּבתֹו לבן וּׂשער ּכעדׁשה מחיה ּובּה ּכגריס ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבהרת
ּׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחליטֹו,
לבן הּׂשער היה הּמחיה. מּפני טמא - לבן הּׂשער הל ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָלבן;
הּמחיה הלכה הּמחיה; מּפני טמא - לֹו והל הּבהרת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבתֹו

לבן. ּׂשער מּפני טמא -ְִֵֵֵָָָָ
.‡Èמּפני טמא - הּמחיה הלכה ּופּׂשיֹון: מחיה ּובּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבהרת

לבן ּבּׂשער וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפּׂשיֹון הל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּפּׂשיֹון;
ּׂשער ּבֹו וחזר הּׂשער והל לבן ּבּׂשער החליטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובפּׂשיֹון.
ׁשהחליטֹו אֹו ּפּׂשיֹון, אֹו מחיה לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלבן
לבן ּׂשער אֹו אחרת מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה והלכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבמחיה
ּבֹו וחזר הּפּׂשיֹון והל ּבפּׂשיֹון ׁשהחליטֹו אֹו ּפּׂשיֹון, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָאֹו
זה הרי - לבן ּׂשער אֹו מחיה ּבּה ׁשּנֹולדה אֹו אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּפּׂשיֹון
אֹו ּבּתחּלה ׁשהחלט הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבטמאתֹו
אחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשהחלט
ׁשּלא עד טהֹור אינֹו - מקֹום מּכל והחלט הֹואיל ְְִִִֵֶַַַָָָֹֻהּפּטּור,
אחר. סימן ולא החלט סימן לא טמאה, סימן ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻיּׁשאר

ה'תשע"א כסלו י"ב שישי יום

 
מחמת‡. העֹור ונפׁשט ּבּׂשרֹו ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבגחלת ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה:
ּברמץ ּבאׁש1אֹו ׁשּלּבנֹו ּבאבן אֹו ּבברזל -2אֹו ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּמכוה היתה ואם מכוה; נקראת זֹו האׁש,3הרי מחמת ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן וכּיֹוצא ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּלקה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבין

חזזית אֹו ּגרב ּכגֹון הּגּוף, חלי אֹו4מחמת העֹור, ׁשהפסיד ְְֲֲֳִִִִֵֶַַָָָָ
הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ודּלקת קּדחת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשחפת

ׁשחין. נקרא ְְִִֶָזה
.ׁשּפּוד ּבֹו5לּבן -6והּכה [ּכּדּור] (מברז) ראׁשֹו היה אם : ְְִִִֵַַָָָָֹֹ

חד ראׁשֹו היה ואם מכוה, זֹו ספק7הרי זֹו הרי היא8- אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֹ
ּבגפת אֹו טבריא ּבמי לקה ׁשחין. אֹו -9מכוה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשחין. זה ְֲִֵֶהרי

נקראין‚. הן טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל והּמכוה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשחין
והּמכוה הּׁשחין חיּו ּכלל. ּבנגעים מּטּמאין ואינן ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָמֹורדין,
ּדֹומה ואינּה צּלקת ׁשהּמקֹום ּפי על אף ּגמּור, רּפּוי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָונתרּפאּו
ּומתטּמאין ּדבר, לכל הּבּׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלׁשאר

סימנין ׁשּבארנּו.10ּבׁשלׁשה ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ונעּׂשית11התחילּו„. ּולהתרּפאֹות לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָ

האמּורה הּׁשחין צרבת היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת קלּפה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעליהן
ּבׁשני ּומטּמאֹות ׁשם, האמּורה הּמכוה ּומחית ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבּתֹורה

ּבפּׂשיֹון אֹו לבן ּבּׂשער אּלא12סימנין: הסּגר ּבהן ואין , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
אחד ּבהרת13ׁשבּוע ּכיצד? אֹו14. הּׁשחין ּבצרבת ׁשהיתה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

היה לא יחליט; - לבן ּׂשער ּבּה היה אם הּמכוה: ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹּבמחית
אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה אחד. ׁשבּוע יסּגיר - לבן ּׂשער ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
ּכלּום ּבּה נֹולד לא ואם יחליט; - ּפּׂשתה אֹו ּׂשער ּבּה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹנֹולד
- לבן ּׂשער ּבּה נֹולד אֹו הּפּטּור לאחר ּפּׂשתה יפטר. -ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ

.15יחליט ְִַ
מצטרפין‰. אין והּמכוה חּלקן16הּׁשחין לפיכ זה. עם זה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

זה ּפֹוּׂשין ואין זה. עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבּׂשר, לעֹור ּפֹוּׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה,
ּכגריס ּובהרת הּמכוה ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלתֹוכן.

לּׁשנּיה17ּבׁשּתיהן ּופּׂשתה מהן ּבאחת היתה טהֹור. זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
טהֹור - הּבּׂשר לעֹור ׁשּפּׂשתה ּבעֹור18אֹו ּבהרת היתה . ְְְְֶֶֶַַָָָָָָָ

ּכּפֹו ּבתֹו היה ּפּׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופּׂשתה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבּׂשר
ּכגריס ׁשחין ּכגריס19צרבת ּבהרת על20ּובּה ׁשאף יסּגיר; - ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

לבן לּׂשער ראּויה ׁשאינּה לֹו21ּפי יּולד ׁשּמא לפּׂשיֹון, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
לתֹוכֹו. ותפּׂשה ּבצּדּה אחר ְְְְְִִִֵֶַָׁשחין

.Âהּׁשחין את מכוה ּבּטלה - מכוה ׁשּנעּׂשה ּומכוה22ׁשחין ; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשחין אם ידּוע אין אם הּמכוה. ׁשחין ּבּטל - ׁשחין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּנעּׂשית

ּכלּום ּבכ אין - מכוה אם אחד23היה סימן ׁשּׁשניהם ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
מצטרפין. ׁשאין לֹומר אּלא הּכתּוב חּלקן ולא אחת, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.Êעֹור נעּׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבׁשחין ּבבהרת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהסּגירֹו
נעּׂשית24הּבּׂשר הּׁשבּוע ּובסֹוף הּבּׂשר ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבּתחּלה יראה - .25ׁשחין ְְִִֵֶַָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חם.1) שחין.2)אפר אלא מכווה אינה געש הר בלוע או חמים במעיינות שנתלבנו וברזל באבן מכה תימן:3)אבל בכתבֿיד
בעור.4)"המכה". חולניים צמחים רומח.5)מיני דקירה.6)כעין פוצעת.7)מכת וההכאה קצת מחודד אלא ממש חד לא

להכווייה8) קודם הסכין מחוד הפצע כלומר, לליבונה" קודם "חידודה שם אמר ממש חד בסכין אבל שם, נפשטה שלא אבעיא
כשחין. נידון שמנם.9)ולפיכך להוציא שנסחטו זיתים פסולת פירש: שם ומחייה.10)רש"י לבן שיער שם.11)פשיון,

יכול "ונרפא" אי "ונרפא", לומר תלמוד מורד, לפרש) אני (יכול יכול "שחין", שנינו: ה הלכה ו פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
נרפא. ולא נרפא כיצד? הא "שחין", לומר תלמוד בלבד), צלקת במקומו ותישאר לגמרי, (שיתרפא צלקת שייעשה אבל12)עד

טומאה. סימן אינה ומכווה.13)מחייה בשחין אחד הסגר רק נאמר בתורה טהור. - ההסגר אחר טומאה סימן נולד לא ואם
צמר,14) שלג, המראות, ארבעת לכל הכוונה הלבנונית, דירוג עם קשר ללא סתם "בהרת" כותב שרבינו מקום שבכל ביארנו, כבר

ביצה. קרום הבשר.15)סיד, בעור נגע כדין ומכווה שחין דין אין16)בזה מכווה גריס וכחצי שחין גריס כחצי בו היו אם
מכוות ... "או מהכתוב למדו שם כהנים בתורת שווים. ומכווה שחין שדיני פי על ואף המנוגע, את ומטהרים לכגריס מצטרפים

ביניהם. לחלק באה "או" המלה יחד.17)אש" עצמה.18)בשניהם המחייה אותה במקום פשה אם רק מטמא והפשיון
הבשר.20)מצומצם.19) לעור פושה שאינה אמרנו שהרי פשיון, של אפשרות כל אין כן ואם הצרבת מקום כל את ומילא
היד.21) כף על צומחות שערות שאינם22)אין הקודמת בהלכה שאמרנו צירוף, לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל השני

זה. עם זה הבשר.24)ומטמא.23)מצטרפים בעור נגע עכשיו לפנינו ויש לגמרי כאילו25)נתרפא כתחילה. להיות: צריך
הסגרים. שני וטעון חדש נגע הוא

              
  

.Áׁשּנׁשר חלי26מי מחמת ּבין ראׁשֹו, ּׂשער מחמת27ּכל ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
הּמּׁשירין ּדברים ׁשאכל ּבין ּׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ׁשראּוי ּפי על אף ּׂשערֹו, ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
זה הרי - עּתה ראׁשֹו ּׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלגּדל

הּקדקד מן ּׂשערֹו נׁשר אם גּבח. אֹו קרח ׁשֹופע28נקרא ּולמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
צּואר ׁשל ּפּקה ועד מן29לאחֹור נׁשר ואם קרח; נקרא - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו ׁשֹופע ּולמּטה גּבח.30הּקדקד נקרא - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.Ëמּטּמאֹות והּגּבחת ס31הּקרחת ּבמחיהּבׁשני ימנין: ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ּבהן: ׁשּנאמר ׁשבּועֹות; ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּובפּׂשיֹון,
ּבּׂשר עֹור צרעת הּׂשער32ּכמראה אין ּׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי . ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהן טמאה סימן סימנין33הּלבן ּבׁשני מּטּמאין וכיצד . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּבגּבחּתֹו אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּובׁשני
יסּגיר. - מחיה ּבּה היתה לא יחליט; - מחיה ּבּה ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹוהיתה
- ּפּׂשיֹון אֹו מחיה ּבּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָויראה
אֹו ּפּׂשת ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּכלּום ּבּה נֹולד לא ְְְִִִֵַַַַָָָָֹיחליט;
ואם יפטר. - ּכלּום ּבּה נֹולד לא יחליט; - מחיה ּבּה ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹׁשּנֹולד

יחליט - הּפּטּור לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו .34ּפּׂשת ְְְִִִַַַַַָָָָ
.È:ׁשּנאמר זֹו; עם זֹו מצטרפֹות אינן והּגּבחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקרחת

מּזֹו ּפֹוּׂשֹות ואין ׁשּתים. ׁשהן מלּמד - ּבגּבחּתֹו אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָּבקרחּתֹו
ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבּׂשר, עֹור לׁשאר ולא ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹלזֹו

ְָלתֹוכן.
.‡Èׁשחין ּבהן ונעּׂשה ׁשּנקרח הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

ׁשהראׁש הּבּׂשר; ׁשּבעֹור וכּמכוה ּכּׁשחין מּטּמאין - מכוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
ׁשאין אּלא ּדבר, לכל הּבּׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּׂשער ּבהן ׁשּיצמח קדם והּזקן הראׁש לבן. ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמּטּמאין

מעֹולם ּׂשער העלּו לא ׁשּבראׁש35ועדין הּדלּדּולין וכן , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין הּבּׂשר ּכעֹור הן הרי - 36וׁשּבּזקן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

והּסריס האּׁשה זקן וכן ׁשבּועֹות. ּׂשער37ּוׁשני העלּו ׁשּלא עד ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
האיׁש, ּכזקן הן הרי - ּׂשער העלּו ואם הּבּׂשר; ּכעֹור הן הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבבהרת. מתטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבנתקין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמתטּמא

 
העין,‡. ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשּבּבטן, והּקמטים הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹותֹו
הרגל, וכף הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוהּקמטים
והּמכוה והּׁשחין ּׂשער, ּבהן ׁשּיׁש והּזקן והראׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהּצּפרן,
ואין ּבנגעים, מתטּמאין אין הּמקֹומֹות אּלּו ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהּמֹורדין.

מתטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוּׂשה הּנגע ולא ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמצטרפין
ׁשּנאמר: לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין ואין מחיה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּום
עֹור ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ּבּׂשרֹו, ְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבעֹור
הּׂשפתים ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

ּבנגעים. מּטּמא ואינֹו הּסתרים ּכבית ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָנּדֹון
.ׁשהעלּו והּמכוה והּׁשחין ּׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש

זה מצטרפין ואינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת, מּטּמאין - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָצרבת
מּטּמאים ואינן לתֹוכם, ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור נגע ואין זה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעם

לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין אבל מחיה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמּׁשּום
אֹו‚. ּבהן וכּיֹוצא לאזן אֹו לעין אֹו לראׁש הּסמּוכה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבהרת

הּנגע את הּכהן וראה ׁשּנאמר: טהֹורה; - לּמכוה אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּׁשחין
וראּוי הּבּׂשר ּבעֹור לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבּׂשר ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעֹור

ְְִלפּׂשיֹון.
ּבהרת„. ּבֹו ׁשהיתה ּכֹוכבים עֹובד טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלּו

ּב ונגלה, ּבּקמט ונֹולד, ּבעּבר היתה ּובּזקןונתּגּיר, ראׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
הּבהרת, ונתּגּלתה הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ּׂשער ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
אּלּו הרי - צרבת והעלּו מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיתה
ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ּבראׁש הּבהרת היתה אם וכן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטהֹורֹות.
הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, והל ּׂשער והעלּו מעֹולם ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׂשער
ּכעֹור הן והרי וחיּו מכוה אֹו ׁשחין מקֹומּה ונעּׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָּבעֹור
והיתה הֹואיל טמאין, וסֹופּה ׁשּתחּלתּה ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּבּׂשר,
ׁשהעּזּו ּבין מראיהן, נׁשּתּנּו טהֹורה. זֹו הרי - ּבינתים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָטהֹורה
ּבֹו ׁשהיתה ּכֹוכבים עֹובד ּכיצד? ּבּתחּלה. יראה - ׁשּכהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו
אֹו ּכּׁשלג, נעּׂשית ׁשּנתּגּיר ּולאחר ּביצה ּכקרּום ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבהרת
ּתראה - ּביצה ּכקרּום נעּׂשית ׁשּנתּגּיר ּולאחר ּכּׁשלג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיתה
ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ּובקמט ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּתחּלה.
אֹותן מראה נׁשּתּנה אם ׁשחיּו: ּובמכוה ּובׁשחין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנקרחּו,

טהֹורֹות. - לאו ואם ּבּתחּלה, יראּו - ְְְִִֵֶַַָָָָהּבהרֹות
טהֹור‰. ּכבר, ׁשּמנינּו ספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּכל

ספקֹו - לטמאה מּׁשּנזקק אבל לטמאה; נזקק ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻעד
ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ּכהן, אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹטמא.
ּכסלע ּובזה ּכסלע ּבזה היה הּׁשבּוע ּובסֹוף והסּגירן, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכסלע,
ּבאיׁש ּבין אנׁשים ּבׁשני ּבין ּפּׂשתה, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
ּבזה, הּנגע ּפּׂשה ׁשּוּדאי ּפי על ׁשאף טהֹור. זה הרי - ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד
זה הרי - ׁשּפּׂשתה הּבהרת היא זֹו אי ידּוע ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהֹואיל

טּמאֹו. נגע זה ּבאי ׁשּידע עד ְְִֵֵֶֶֶַַַָטהֹור,
.Âאצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו - לטמאה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יג,26) (ויקרא בתורה כתוב ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק סוף עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה
בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו הבאים ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו ובפסוק הוא" טהור הוא "קרח מ)
המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת הקרחת ובכן בגבחת. או

בנגעים)?27)האלה. יטמא לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול רבינו: גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
אף שער לגדל ראוייה שאינה קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים בידי קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד
ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר תלמוד נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת

וגבחת. בקרחת לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף - שהיא. קרחת הראש.28)(כל בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.29) מחוליות הראשונה נגע.31)מצחו.30)החוליה בהן נראה בשר.32)אם כעור שדינן פירוש,33)משמע

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים בתורת בפירוש כתוב כן לבן. שיער צמח אם בשר.34)אפילו עור בנגעי למעלה כאמור
ראשו.35) שערות צמחו שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער לבן.36)כגון ושיער מחייה הסנטר.37)פשיון,



פה               
  

.Áׁשּנׁשר חלי26מי מחמת ּבין ראׁשֹו, ּׂשער מחמת27ּכל ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
הּמּׁשירין ּדברים ׁשאכל ּבין ּׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ׁשראּוי ּפי על אף ּׂשערֹו, ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
זה הרי - עּתה ראׁשֹו ּׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלגּדל

הּקדקד מן ּׂשערֹו נׁשר אם גּבח. אֹו קרח ׁשֹופע28נקרא ּולמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
צּואר ׁשל ּפּקה ועד מן29לאחֹור נׁשר ואם קרח; נקרא - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו ׁשֹופע ּולמּטה גּבח.30הּקדקד נקרא - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.Ëמּטּמאֹות והּגּבחת ס31הּקרחת ּבמחיהּבׁשני ימנין: ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ּבהן: ׁשּנאמר ׁשבּועֹות; ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּובפּׂשיֹון,
ּבּׂשר עֹור צרעת הּׂשער32ּכמראה אין ּׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי . ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהן טמאה סימן סימנין33הּלבן ּבׁשני מּטּמאין וכיצד . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּבגּבחּתֹו אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּובׁשני
יסּגיר. - מחיה ּבּה היתה לא יחליט; - מחיה ּבּה ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹוהיתה
- ּפּׂשיֹון אֹו מחיה ּבּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָויראה
אֹו ּפּׂשת ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּכלּום ּבּה נֹולד לא ְְְִִִֵַַַַָָָָֹיחליט;
ואם יפטר. - ּכלּום ּבּה נֹולד לא יחליט; - מחיה ּבּה ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹׁשּנֹולד

יחליט - הּפּטּור לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו .34ּפּׂשת ְְְִִִַַַַַָָָָ
.È:ׁשּנאמר זֹו; עם זֹו מצטרפֹות אינן והּגּבחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקרחת

מּזֹו ּפֹוּׂשֹות ואין ׁשּתים. ׁשהן מלּמד - ּבגּבחּתֹו אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָּבקרחּתֹו
ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבּׂשר, עֹור לׁשאר ולא ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹלזֹו

ְָלתֹוכן.
.‡Èׁשחין ּבהן ונעּׂשה ׁשּנקרח הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

ׁשהראׁש הּבּׂשר; ׁשּבעֹור וכּמכוה ּכּׁשחין מּטּמאין - מכוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
ׁשאין אּלא ּדבר, לכל הּבּׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּׂשער ּבהן ׁשּיצמח קדם והּזקן הראׁש לבן. ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמּטּמאין

מעֹולם ּׂשער העלּו לא ׁשּבראׁש35ועדין הּדלּדּולין וכן , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין הּבּׂשר ּכעֹור הן הרי - 36וׁשּבּזקן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

והּסריס האּׁשה זקן וכן ׁשבּועֹות. ּׂשער37ּוׁשני העלּו ׁשּלא עד ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
האיׁש, ּכזקן הן הרי - ּׂשער העלּו ואם הּבּׂשר; ּכעֹור הן הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבבהרת. מתטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבנתקין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמתטּמא

 
העין,‡. ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשּבּבטן, והּקמטים הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹותֹו
הרגל, וכף הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוהּקמטים
והּמכוה והּׁשחין ּׂשער, ּבהן ׁשּיׁש והּזקן והראׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהּצּפרן,
ואין ּבנגעים, מתטּמאין אין הּמקֹומֹות אּלּו ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהּמֹורדין.

מתטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוּׂשה הּנגע ולא ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמצטרפין
ׁשּנאמר: לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין ואין מחיה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּום
עֹור ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ּבּׂשרֹו, ְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבעֹור
הּׂשפתים ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

ּבנגעים. מּטּמא ואינֹו הּסתרים ּכבית ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָנּדֹון
.ׁשהעלּו והּמכוה והּׁשחין ּׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש

זה מצטרפין ואינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת, מּטּמאין - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָצרבת
מּטּמאים ואינן לתֹוכם, ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור נגע ואין זה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעם

לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין אבל מחיה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמּׁשּום
אֹו‚. ּבהן וכּיֹוצא לאזן אֹו לעין אֹו לראׁש הּסמּוכה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבהרת

הּנגע את הּכהן וראה ׁשּנאמר: טהֹורה; - לּמכוה אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּׁשחין
וראּוי הּבּׂשר ּבעֹור לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבּׂשר ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעֹור

ְְִלפּׂשיֹון.
ּבהרת„. ּבֹו ׁשהיתה ּכֹוכבים עֹובד טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלּו

ּב ונגלה, ּבּקמט ונֹולד, ּבעּבר היתה ּובּזקןונתּגּיר, ראׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
הּבהרת, ונתּגּלתה הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ּׂשער ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
אּלּו הרי - צרבת והעלּו מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיתה
ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ּבראׁש הּבהרת היתה אם וכן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטהֹורֹות.
הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, והל ּׂשער והעלּו מעֹולם ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׂשער
ּכעֹור הן והרי וחיּו מכוה אֹו ׁשחין מקֹומּה ונעּׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָּבעֹור
והיתה הֹואיל טמאין, וסֹופּה ׁשּתחּלתּה ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּבּׂשר,
ׁשהעּזּו ּבין מראיהן, נׁשּתּנּו טהֹורה. זֹו הרי - ּבינתים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָטהֹורה
ּבֹו ׁשהיתה ּכֹוכבים עֹובד ּכיצד? ּבּתחּלה. יראה - ׁשּכהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו
אֹו ּכּׁשלג, נעּׂשית ׁשּנתּגּיר ּולאחר ּביצה ּכקרּום ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבהרת
ּתראה - ּביצה ּכקרּום נעּׂשית ׁשּנתּגּיר ּולאחר ּכּׁשלג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיתה
ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ּובקמט ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּתחּלה.
אֹותן מראה נׁשּתּנה אם ׁשחיּו: ּובמכוה ּובׁשחין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנקרחּו,

טהֹורֹות. - לאו ואם ּבּתחּלה, יראּו - ְְְִִֵֶַַָָָָהּבהרֹות
טהֹור‰. ּכבר, ׁשּמנינּו ספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּכל

ספקֹו - לטמאה מּׁשּנזקק אבל לטמאה; נזקק ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻעד
ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ּכהן, אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹטמא.
ּכסלע ּובזה ּכסלע ּבזה היה הּׁשבּוע ּובסֹוף והסּגירן, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכסלע,
ּבאיׁש ּבין אנׁשים ּבׁשני ּבין ּפּׂשתה, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
ּבזה, הּנגע ּפּׂשה ׁשּוּדאי ּפי על ׁשאף טהֹור. זה הרי - ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד
זה הרי - ׁשּפּׂשתה הּבהרת היא זֹו אי ידּוע ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהֹואיל

טּמאֹו. נגע זה ּבאי ׁשּידע עד ְְִֵֵֶֶֶַַַָטהֹור,
.Âאצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו - לטמאה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יג,26) (ויקרא בתורה כתוב ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק סוף עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה
בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו הבאים ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו ובפסוק הוא" טהור הוא "קרח מ)
המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת הקרחת ובכן בגבחת. או

בנגעים)?27)האלה. יטמא לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול רבינו: גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
אף שער לגדל ראוייה שאינה קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים בידי קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד
ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר תלמוד נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת

וגבחת. בקרחת לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף - שהיא. קרחת הראש.28)(כל בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.29) מחוליות הראשונה נגע.31)מצחו.30)החוליה בהן נראה בשר.32)אם כעור שדינן פירוש,33)משמע

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים בתורת בפירוש כתוב כן לבן. שיער צמח אם בשר.34)אפילו עור בנגעי למעלה כאמור
ראשו.35) שערות צמחו שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער לבן.36)כגון ושיער מחייה הסנטר.37)פשיון,



פו              
  

הּׁשבּוע ּבסֹוף והסּגירם, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהן,
טמאין. ׁשניהן - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהרי
מהן, מאחד הּפּׂשיֹון הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזרּו
ׁשּיחזרּו עד טמאים, ׁשניהן - זהּו אי ידּוע ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהֹואיל
ספקֹו - לטמאה מּׁשּנזקק ׁשאמרּו: וזהּו ּכגריס. להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשניהן
את ׁשּקדם לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה מי וכן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָטמא.
ׁשּקדם זה ידּוע ואינֹו הּבהרת, ׁשהפכּתּו לבן וּׂשער ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבהרת
טהֹור, זה הרי - לֹו נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם :ׁשּנהּפ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּזה
ּׂשער ׁשהל ּפי על אף טמא. זה הרי - החלט אחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם
סימן ׁשהיה הּׂשער אם ,הל זה אי יֹודע ואינֹו מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

האחר. הּׂשער אֹו ְֵֵַַָָָֻטמאה
.Ê,ּפטּור ׁשהּוא אֹו הסּגר ׁשּצרי וראהּו ּכהן אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹמי

זה הרי - טמאה סימני לֹו נֹולדּו ּפטרֹו אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻועד
ׁשּיחליטֹו וקדם טמאה סימני ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻיחליט.
היה אם טמאה: סימני להן הלכּו אּתה' 'טמא לֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻויאמר
ּבסֹוף היה ואם יסּגירֹו, - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָּבּתחּלה

אֹותֹו. יפטר - הּפּטּור לאחר אֹו ׁשני ְְִִִֵַַַַָֹׁשבּוע

 
ּבין‡. טמאה, מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻמי

הּצרעת ּפרחה ּכ ואחר ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבּתחּלה
החלט מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבכּלֹו
טמאה סימן לֹו נֹולד ולא הסּגר אם אבל טהֹור. זה הרי -ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֻֻ
טמא זה הרי - ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה הּפּטּור ּולאחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻונפטר,

ְָֻמחלט.
.מחיה ּבֹו היתה אם לבן: הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻהּבא

סימן ׁשם אין אם אֹותֹו; מחליטין - לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָאֹו
אֹוט לבן ּׂשער לֹו נֹולד ראׁשֹון. ׁשבּוע אֹותֹו מסּגירין - מאה ְְִִִֵַַַָָָָָֻ

ׁשני. ׁשבּוע מסּגירֹו - ּכלּום ּבֹו נֹולד לא מחליטֹו; - ְְְְִִִִֵַַַַָָֹמחיה
זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור. זה הרי - טמאה סימן לֹו נֹולד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלא
ּבֹו ׁשּנֹולד לבן ּבּׂשער החליטֹו הּקטּנה. ּכדין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּגדֹולה
אחת אֹו ׁשּתיהן הקצירּו מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַוהׁשחירּו
הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן הּׁשחין נסמ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמהן,
הּׁשחין ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאת
לֹו נֹולד טהֹור. זה הרי - והּבהק הּמכוה ּומחית ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹוהּמכוה
ּכּלֹו ׁשּבא מּפני טמא, זה הרי - מחיה אֹו אחר לבן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּׂשער
ואחד ּכאחת ּבכּלֹו הּצרעת ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻלבן
מּתֹו אם ּכּלֹו, ׁשהלּבין עד מעט מעט ּופרחה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻׁשּפּׂשתה
טמא, - הּפּטּור אחר ואם טהֹור, - החלט מּתֹו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהסּגר
ׁשהיה אֹו אחד מראה ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. - ּבּתחּלה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻואם
הּכל - ּפתּו ׁשל ּובארּבע ׁשּבּלבן הּמראֹות ּבארּבע לבן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻּכּלֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,
והחלט‚. ּכעדׁשה מחיה ּובּה ּכגריס ּבהרת ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אֹו הּמחיה, הלכה ּכ ואחר ּבכּלֹו הּצרעת ּופרחה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָָֻּבּמחיה,
טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר ּתחּלה הּמחיה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשהלכה
ׁשּנאמר: טמא; - מחיה ּבֹו נֹולדה לבן. ּׂשער לֹו נֹולד ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא יטמא. חי ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּוביֹום
ּבּׂשער והחלט לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו היתה יתר. אֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻמרּבעת

ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף ּבכּלֹו, ּפרחה ּכ ואחר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻלבן,
- יטמא חי ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור; - ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד
אחר אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּבמחיה
ּכ ואחר ּבפּׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבּׂשער מּטּמא ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהסּגר,
טמא. - מחיה ּבֹו נראית ואם טהֹור. - ּבכּלֹו ּופרחה ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָֻּפּׂשתה

.„ׁשּבתֹו מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן איברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאף
ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מטּמאין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבּׂשר מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
הרי - ּבהן וכּיֹוצא חטמֹו ּבראׁש אֹו אצּבעֹו ּבראׁש אפּלּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹחי
ּבֹו חזר אם וטהר, לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻהּוא
זה הרי - האיברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי ּבּׂשר ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכעדׁשה
אפּלּו מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֻֻמחלט.
טמא זה הרי - לבהק ׁשּנהּפ האיברים, מן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁש
אפּלּו הּבהק. לא - הּצרעת כּסתה והּנה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻמחלט;
סימן זֹו הרי - ּבהק ּומקצתּה חי ּבּׂשר העדׁשה מקצת ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָֹהיתה
ּבֹו חזר ּכ ואחר וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ ְְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻטמאה.
ּכעדׁשה ּבֹו ׁשּיראה עד טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּׂשר
ּבהק. לא - חי ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ׁשּנאמר: חי; ְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבּׂשר
סימן אינֹו - ּבהק ּומקצתּה חי ּבּׂשר מקצתּה ּכעדׁשה ּבֹו ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹחזר

ּבטהרתֹו. הּוא והרי ְְֲֳֵַָָָֻטמאה
מּמּנּו‰. נתּגּלה טהֹור, - ּבכּלֹו הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּכל

חזר טהֹור, - ּבצרעת ונתּכּסה חזר נטמא. - חי ּבּׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
החי הּבּׂשר התחיל ּפעמים. מאה אפּלּו נטמא, - ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָונתגּלה
הרי - מתמעטת והּצרעת והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות

מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻזה
.Â,לבן ּכּלֹו ההֹופ מעּכב - הּבהרת ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכל

ּכיצד? מעּכב. אינֹו - הּבהרת ּבנגע לּטּמא ראּוי ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹוכל
ּובּמכוה ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

ׁשּנׁש אֹו לּׁשחיןהּמֹורדין, סמּו חי ּבּׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות אר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָ
הראׁש חזר טהֹור. זה הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹולּמכוה
- צרבת והעלּו והּמכוה הּׁשחין חיּו אם וכן ונקרחּו, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהּזקן
ראּויין הן ׁשהרי ּבהן, הּצרעת ׁשּתפרח עד טמא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהרי
טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ּבהרֹות, ׁשּתי בּה היּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלבהרת.
ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה הּטהֹורה ּופרחה טהֹורה, ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָואחת
על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה מּפני טהֹור, זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבכּלֹו
אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ׁשּפרחה. היא ׁשהּטהֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
ּבׁשּתי אֹו הּתחּתֹונה, ּבּׂשפתֹו ואחת העליֹונה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבּׂשפתֹו
נראין לזה זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו
טהֹור. - ּבכּלֹו ּופרחה הֹואיל אחת, ּכבהרת הּבהרֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתי

.Êולא להראֹותֹו ׁשהקּדים מּפני ונּׂשּכר לּכהן נגעֹו מראה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש
והלכּו מחלט ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻנתאחר,
ׁשּפרחה עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻלהן
ׁשּיהפ קדם ּופטרֹו לּכהן והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּבכּלֹו
ּבֹו היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו מחלט, היה - הּפּטּור אחר ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻונהּפ
עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא ּכלּום, ּבּה ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבהרת
קדם ואּלּו הסּגר; וצרי טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּפרחה
- הסּגר מּתֹו ונהּפ ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוהראה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, ְְֵֶַָָָהיה
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ה‡. והּזקן הראׁש מעּקרֹונגעי ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל ּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

נתק הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי. הּׂשער מקֹום נתק1ויּׁשאר ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מּכגריס ׁשּלא2ּפחֹות ּבין עמק מראהּו ׁשהיה ּבין המרּבע. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מה :ל לֹומר אּלא ּבנתקין עמק נאמר ולא עמק. ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹהיה
ׁשמים; ּבידי - הּמּטּמא נתק אף ׁשמים, ּבידי - עמק ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּמראה

אדם ׁשּנתקֹו והּסריס3להֹוציא והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
ּבנתקים מּטּמא זה הרי - ּׂשער זקנם .4ׁשהעלה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

.,ּובפּׂשיֹון ּדק צהב ּבּׂשער סימנים: ּבׁשני מּטּמאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקין
ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ׁשבּועֹות. ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו היּו אם ּבזקנֹו: אֹו ּבראׁשֹו נתק לֹו ׁשּנֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמי

יֹותר ולא ּדּקֹות -5צהּבֹות ּכלל ׁשחֹור ּׂשער ּבּנתק ׁשם ואין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
ׁשבּוע יסּגיר - צהב ולא ׁשחֹור לא ּׂשער ּבֹו היה לא ְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֹֹיחליט;
אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ְִִִֵֵֶַַַָָָֹאחד.
- ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּפּׂשה
ּׂשער ולא צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפּׂשה לא אֹותֹו; ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר

הּנתק יגּלח ולא הּנתק סביבֹות יגּלח - ׁשבּוע6ׁשחֹור ויסּגיר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
אֹו הּנתק ּפּׂשה אם ׁשני: ׁשבּוע ּבסֹוף ורֹואהּו וחֹוזר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני.
יפטר, - ּכלּום ּבֹו נֹולד לא יחליט; - ּדק צהב ּׂשער ּבֹו ְְְִִֵַַַַָָֹֹֹנֹולד
ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על יתר ּבנתקין הסּגר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

יחליט - ּפּׂשה אֹו צהב ּׂשער ּבֹו .7נֹולד ְִֵַַָָָָֹ
ׁשּתי‚. ּומּניח לֹו חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

ּכׁשרה ותגלחּתֹו הּפּׂשיֹון. נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּׂשערֹות
אדם והתּגּלח8ּבכל ׁשּנאמר: ּדבר9, ּבכל ּכׁשרה וכן .10. ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

נזיר היה הרי11ואפּלּו - גּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
מסּגר. ְֶָֻזה

ּכתבנית„. ׁשּיהיה הּוא ּבּתֹורה האמּור צהב הּזהב.12ּׂשער ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
קצר ׁשּיהיה הּוא ּדק ׁשּנאמר אף13וזה ,אר היה אם אבל ; ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

טמאה. סימן אינֹו - הּזהב ּכתבנית צהב ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻעל

זֹו‰. ׁשהיּו ּבין טמאה סימן הּדּקֹות הּצהּבֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּתי
הּנתק ּבאמצע ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבצד
הּצהב הּׂשער את הּנתק ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
טמאה. סימן הּוא הרי - הּנתק את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבין

ּבזּוג נּטלֹות ׁשּיהיּו הּלבן.14והּוא ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.Âּבנתקין הּמּציל הּׁשחֹור ּׂשערֹות.15הּׂשער מּׁשתי ּפחֹות אין ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

לעּקרן ראׁשן לכף ּכדי ארּכן ׁשּיהיה עד מּצילֹות ּבין16ואינן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ּבאמצע ׁשּיהיּו והּוא מפּזרֹות. ׁשהיּו ּבין זֹו ּבצד זֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיּו

ּובין17הּנתק ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחֹור הּׂשער ּבין ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נׁשארּו אם אבל ּׂשערֹות; ׁשּתי צמיחת ּכדי לֹו ׁשחּוצה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּׂשער
מּצילֹות. אינן - ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד הּׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשתי
ּׂשערֹות ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
- ׁשּפּׂשה אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחֹורֹות,
ּבּנתק וצמח ּבפּׂשיֹון אֹו צהב ּבּׂשער החליטֹו טהֹור. זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
הּפּׂשיֹון מּיד ּומּצילֹות הּנתק, טהר - ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתי
ׁשּצמחּו ּבין הּנתק ּבאמצע ׁשּצמחּו ּבין הּצהב. הּׂשער ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּומּיד

ׁשהּצֹומח מקֹום18ּבסֹופֹו. ּבכל והּנׁשאר19מּציל מּציל20, אינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּקמה מן רחֹוק ׁשּיהיה ּׂשערֹות.21עד ׁשּתי ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

.Êלבנה ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשּצמחּו, ּׂשערֹות אֹו22ׁשּתי ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָ
מּצילֹות. אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻצהּבה,

.Áּׂשער ּבֹו ונֹולד ּבפּׂשיֹון אֹו צהב ּבּׂשער ׁשהחלט ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻנתק
טהֹור, זה הרי - הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף וטהר, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשחֹור
מאחר אחר ּפּׂשיֹון יפּׂשה אֹו אחר צהב ּׂשער ּבֹו ׁשּיּולד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
ּכיון - הּוא טהֹור הּנתק נרּפא ׁשּנאמר: הּׁשחר. הּׂשער ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהל
ּבמקֹומן טמאה ׁשּסימני ּפי על אף הּוא, טהֹור .23ׁשּנתרּפא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.Ëּבין ּבּתחּלה ׁשהחליטֹו ּבין צהב, ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחליטֹו
אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו

הּפּטּור אחר ּׂשער24ׁשהחליטֹו ּבֹו ונֹולד הּצהב הּׂשער והל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּכׁשהיה מחלט זה הרי - ּפּׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר .25צהב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבפּׂשיֹון, החליטֹו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַָוכן
אחרׁשבּו ּפּׂשיֹון וחזר הּפּׂשיֹון והל הּפּטּור, אחר אֹו ׁשני ע ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולפי1) בעור. שינוי בלי נגע שאין וסוברים רבים רבינו על וחלקו הנגע. הוא עצמו השיער מריטת בעור, שינוי כל אין ואפילו
האחורי הצד כל שנקרח פירושן, וגבחת שקרחת משנה, בכסף שם ומבאר נתק? ובין וגבחת קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת

הפ לצד צדדיה.או מכל הקרחת את מקיפות ושערות הזקן או הראש באמצע נקרח אם הוא ונתק חולני, ולא טבעי דבר וזהו נים
מכגריס".2) פחות אינו נתק אף מכגריס פחות אינו הבשר) (בעור נגע מה לנתק, נגע אלא3)"הקיש מאליהן נפלו לא שהשערות

אותן. מרט דבר".4)אדם לכל כזקן הן הרי שיער משהעלו ... והסריס האשה "זקן ז: הלכה ד פרק נגעים טעות5)תוספתא
שערות. שתי שער מיעוט "ושער", שם: כהנים בתורת תימן. יד בכתב הוא וכן יותר" "או להיות צריך כהנים6)סופר, בתורת

שתי ומניח לו חוצה מגלח כיצד? הא יגלח, לא לנתק סמוך ... לגלח)? (בנתק בו יש מה וכי שנינו: ז הלכה ט פרק נגעים פרשת
פשה. אם ניכר שיהא כדי לו, סמוך הבשר.7)שערות בעור נגע שנתרפא.8)כדין אחר הטהרה כגילוח לכהן זקוקה ואינה

שהוא.9) אופן בכל הטהרה.10)משמע כתגלחת בתער דווקא שערו.11)ולאו לגלח לו משאר13)כגון.12)שאסור
בזוג. שיינטל כדי בו להיות צריך אבל ב14)השערות, בפרק למעלה לבן בשיער כמו במספריים, אותן לגזור יהיה שאפשר

בפרוטרוט. הסברו ושם א ההסגר15)הלכה לפני טהור. - ההסגר אחר צמח בן בתחילה שנשאר בין שחור, שיער בנתק נמצא אם
ולאחר פטור; בו יש ואם ט): הלכה ח פרק (שם כהנים בתורת ודרשו והסגיר" בו אין שחור "ושער לא): יג, (ויקרא בתורה כתוב

הוא. טהור הנתק נרפא בו צמח שחור ושער לז): (שם בפירוש בתורה כתוב מהשיעור16)ההסגר גדול יותר הוא זה שיעור
בזוג. המשנה.17)ניטלות בלשון "מבוצר" נקרא וזה אותו, המקיפות לשערות סמוך ממש הנתק גבול על אחרי18)ולא

מבוצר.19)החלט. אינו כלל.20)אפילו נקרחו שלא השחורות הנתק.21)השערות את המקיף הבריא שתי22)השיער
להציל. מצטרפת לבנה ואין מצילות שחורות ושתיהן אבל23)שערות במקומם, נשארו ידם על שהוחלט הטומאה סימני כלומר,

מטמאים. חדשים טומאה סימני נולדו צהובות.24)אם שערות שתי שנאמר25)כשצמחו למה מתאימים הללו הדינים וכל



פז               
  

ה'תשע"א כסלו י"ג קודש שבת

 
ה‡. והּזקן הראׁש מעּקרֹונגעי ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל ּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

נתק הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי. הּׂשער מקֹום נתק1ויּׁשאר ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מּכגריס ׁשּלא2ּפחֹות ּבין עמק מראהּו ׁשהיה ּבין המרּבע. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מה :ל לֹומר אּלא ּבנתקין עמק נאמר ולא עמק. ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹהיה
ׁשמים; ּבידי - הּמּטּמא נתק אף ׁשמים, ּבידי - עמק ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּמראה

אדם ׁשּנתקֹו והּסריס3להֹוציא והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
ּבנתקים מּטּמא זה הרי - ּׂשער זקנם .4ׁשהעלה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

.,ּובפּׂשיֹון ּדק צהב ּבּׂשער סימנים: ּבׁשני מּטּמאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקין
ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ׁשבּועֹות. ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו היּו אם ּבזקנֹו: אֹו ּבראׁשֹו נתק לֹו ׁשּנֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמי

יֹותר ולא ּדּקֹות -5צהּבֹות ּכלל ׁשחֹור ּׂשער ּבּנתק ׁשם ואין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
ׁשבּוע יסּגיר - צהב ולא ׁשחֹור לא ּׂשער ּבֹו היה לא ְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֹֹיחליט;
אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ְִִִֵֵֶַַַָָָֹאחד.
- ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּפּׂשה
ּׂשער ולא צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפּׂשה לא אֹותֹו; ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר

הּנתק יגּלח ולא הּנתק סביבֹות יגּלח - ׁשבּוע6ׁשחֹור ויסּגיר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
אֹו הּנתק ּפּׂשה אם ׁשני: ׁשבּוע ּבסֹוף ורֹואהּו וחֹוזר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני.
יפטר, - ּכלּום ּבֹו נֹולד לא יחליט; - ּדק צהב ּׂשער ּבֹו ְְְִִֵַַַַָָֹֹֹנֹולד
ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על יתר ּבנתקין הסּגר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

יחליט - ּפּׂשה אֹו צהב ּׂשער ּבֹו .7נֹולד ְִֵַַָָָָֹ
ׁשּתי‚. ּומּניח לֹו חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

ּכׁשרה ותגלחּתֹו הּפּׂשיֹון. נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּׂשערֹות
אדם והתּגּלח8ּבכל ׁשּנאמר: ּדבר9, ּבכל ּכׁשרה וכן .10. ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

נזיר היה הרי11ואפּלּו - גּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
מסּגר. ְֶָֻזה

ּכתבנית„. ׁשּיהיה הּוא ּבּתֹורה האמּור צהב הּזהב.12ּׂשער ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
קצר ׁשּיהיה הּוא ּדק ׁשּנאמר אף13וזה ,אר היה אם אבל ; ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

טמאה. סימן אינֹו - הּזהב ּכתבנית צהב ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻעל

זֹו‰. ׁשהיּו ּבין טמאה סימן הּדּקֹות הּצהּבֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּתי
הּנתק ּבאמצע ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבצד
הּצהב הּׂשער את הּנתק ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
טמאה. סימן הּוא הרי - הּנתק את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבין

ּבזּוג נּטלֹות ׁשּיהיּו הּלבן.14והּוא ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.Âּבנתקין הּמּציל הּׁשחֹור ּׂשערֹות.15הּׂשער מּׁשתי ּפחֹות אין ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

לעּקרן ראׁשן לכף ּכדי ארּכן ׁשּיהיה עד מּצילֹות ּבין16ואינן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ּבאמצע ׁשּיהיּו והּוא מפּזרֹות. ׁשהיּו ּבין זֹו ּבצד זֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיּו

ּובין17הּנתק ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחֹור הּׂשער ּבין ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נׁשארּו אם אבל ּׂשערֹות; ׁשּתי צמיחת ּכדי לֹו ׁשחּוצה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּׂשער
מּצילֹות. אינן - ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד הּׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשתי
ּׂשערֹות ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
- ׁשּפּׂשה אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחֹורֹות,
ּבּנתק וצמח ּבפּׂשיֹון אֹו צהב ּבּׂשער החליטֹו טהֹור. זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
הּפּׂשיֹון מּיד ּומּצילֹות הּנתק, טהר - ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתי
ׁשּצמחּו ּבין הּנתק ּבאמצע ׁשּצמחּו ּבין הּצהב. הּׂשער ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּומּיד

ׁשהּצֹומח מקֹום18ּבסֹופֹו. ּבכל והּנׁשאר19מּציל מּציל20, אינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּקמה מן רחֹוק ׁשּיהיה ּׂשערֹות.21עד ׁשּתי ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

.Êלבנה ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשּצמחּו, ּׂשערֹות אֹו22ׁשּתי ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָ
מּצילֹות. אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻצהּבה,

.Áּׂשער ּבֹו ונֹולד ּבפּׂשיֹון אֹו צהב ּבּׂשער ׁשהחלט ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻנתק
טהֹור, זה הרי - הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף וטהר, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשחֹור
מאחר אחר ּפּׂשיֹון יפּׂשה אֹו אחר צהב ּׂשער ּבֹו ׁשּיּולד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
ּכיון - הּוא טהֹור הּנתק נרּפא ׁשּנאמר: הּׁשחר. הּׂשער ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהל
ּבמקֹומן טמאה ׁשּסימני ּפי על אף הּוא, טהֹור .23ׁשּנתרּפא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.Ëּבין ּבּתחּלה ׁשהחליטֹו ּבין צהב, ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחליטֹו
אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו

הּפּטּור אחר ּׂשער24ׁשהחליטֹו ּבֹו ונֹולד הּצהב הּׂשער והל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּכׁשהיה מחלט זה הרי - ּפּׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר .25צהב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבפּׂשיֹון, החליטֹו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַָוכן
אחרׁשבּו ּפּׂשיֹון וחזר הּפּׂשיֹון והל הּפּטּור, אחר אֹו ׁשני ע ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולפי1) בעור. שינוי בלי נגע שאין וסוברים רבים רבינו על וחלקו הנגע. הוא עצמו השיער מריטת בעור, שינוי כל אין ואפילו
האחורי הצד כל שנקרח פירושן, וגבחת שקרחת משנה, בכסף שם ומבאר נתק? ובין וגבחת קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת

הפ לצד צדדיה.או מכל הקרחת את מקיפות ושערות הזקן או הראש באמצע נקרח אם הוא ונתק חולני, ולא טבעי דבר וזהו נים
מכגריס".2) פחות אינו נתק אף מכגריס פחות אינו הבשר) (בעור נגע מה לנתק, נגע אלא3)"הקיש מאליהן נפלו לא שהשערות

אותן. מרט דבר".4)אדם לכל כזקן הן הרי שיער משהעלו ... והסריס האשה "זקן ז: הלכה ד פרק נגעים טעות5)תוספתא
שערות. שתי שער מיעוט "ושער", שם: כהנים בתורת תימן. יד בכתב הוא וכן יותר" "או להיות צריך כהנים6)סופר, בתורת

שתי ומניח לו חוצה מגלח כיצד? הא יגלח, לא לנתק סמוך ... לגלח)? (בנתק בו יש מה וכי שנינו: ז הלכה ט פרק נגעים פרשת
פשה. אם ניכר שיהא כדי לו, סמוך הבשר.7)שערות בעור נגע שנתרפא.8)כדין אחר הטהרה כגילוח לכהן זקוקה ואינה

שהוא.9) אופן בכל הטהרה.10)משמע כתגלחת בתער דווקא שערו.11)ולאו לגלח לו משאר13)כגון.12)שאסור
בזוג. שיינטל כדי בו להיות צריך אבל ב14)השערות, בפרק למעלה לבן בשיער כמו במספריים, אותן לגזור יהיה שאפשר

בפרוטרוט. הסברו ושם א ההסגר15)הלכה לפני טהור. - ההסגר אחר צמח בן בתחילה שנשאר בין שחור, שיער בנתק נמצא אם
ולאחר פטור; בו יש ואם ט): הלכה ח פרק (שם כהנים בתורת ודרשו והסגיר" בו אין שחור "ושער לא): יג, (ויקרא בתורה כתוב

הוא. טהור הנתק נרפא בו צמח שחור ושער לז): (שם בפירוש בתורה כתוב מהשיעור16)ההסגר גדול יותר הוא זה שיעור
בזוג. המשנה.17)ניטלות בלשון "מבוצר" נקרא וזה אותו, המקיפות לשערות סמוך ממש הנתק גבול על אחרי18)ולא

מבוצר.19)החלט. אינו כלל.20)אפילו נקרחו שלא השחורות הנתק.21)השערות את המקיף הבריא שתי22)השיער
להציל. מצטרפת לבנה ואין מצילות שחורות ושתיהן אבל23)שערות במקומם, נשארו ידם על שהוחלט הטומאה סימני כלומר,

מטמאים. חדשים טומאה סימני נולדו צהובות.24)אם שערות שתי שנאמר25)כשצמחו למה מתאימים הללו הדינים וכל



פח              
  

ׁשּלא עד ּכׁשהיה. מחלט זה הרי - צהב ּׂשער לֹו ׁשּנֹולד ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻאֹו
ׁשחֹורֹות. ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּיצמיח עד אֹו טמאה סימן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻיּׁשאר

.Èזה ּבצד זה נתקים ׁשחֹור27וׁשיטה26ׁשני ּׂשער ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּביניהן ונפרץ28מפסקת מּמקֹום29, [ונתק] הּׁשחֹור הּׂשער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהיה ּכמֹות הּוא הרי - הּנׁשאר30אחד הּׁשחֹור ׁשהּׂשער , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק; ּבצד הּוא הרי 31ּביניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יהיה וכּמה הּנתק. ּבאמצע הּׁשּטה מן הּנׁשאר ׁשהרי טהֹור, -ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּׂשערֹות ׁשּתי צמיחת מּמקֹום ּפחֹות אין מהן? ּפרצה .32ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

טמא; זה הרי - ּכגריס אחד מּמקֹום ּפרצה היתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָואם
אחר נתק עצמּה ואינֹו33ׁשהּפרצה ּבצּדֹו ׁשחֹור ּׂשער והרי , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּקיף אחר ונתק מּקיפֹו הּׁשחֹור ׁשהּׂשער נתק לתֹוכֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָכנּוס
- אחד מּמקֹום ׁשּביניהן הּׂשער נפרץ הּׁשחֹור: הּׂשער ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

נּצל34טמא לא הּפנימי ׁשהּנתק הּׁשחֹור35; הּׂשער ׁשהרי , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
טהֹור, - מקֹומֹות מּׁשני הּׂשער נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ְְְְְִִִֵֵַַָָֹּבצּדֹו,

ּכגריס ּפרצה היתה והחיצֹון36ואפּלּו הּפנימי הּנתק ׁשהרי ; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּפרצה ׁשּתהיה והּוא ּבאמצע. ׁשחֹור וּׂשער אחד נתק ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנעּׂשּו

יתר. אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ְְְְִֵֵֵַָָּכדי
.‡Èיֹוצא ׁשחּוט נתקין ׁשני וכן מּמּנּו, יֹוצא חּוט ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָנתק

לזה הּנתּוק37מּזה החּוט ּברחב יׁש אם ׁשּתי38, צמיחת ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לּטּמא זֹוקקין - ּומּצילין39ּׂשערֹות ּופּׂשיֹון ּדק צהֹוב ּבּׂשער ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

ּבֹו אינֹו40ּבצֹומח החּוט ּבאֹותֹו הּנׁשאר ׁשחֹור ּׂשער אבל ; ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ
ּכגריס החּוט רחב ׁשּיהיה עד .41מּציל ְְִִִִֶֶַַַַֹ

.Èּכל [על] הּנתק ּופּׂשה ּכגריס נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמי
ּׂשערֹות מּׁשתי ּפחֹות אּלא ּכלל ּׂשער ׁשם נׁשאר ולא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹראׁשֹו
החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

הּוא טהֹור הּוא קרח ׁשּנאמר: הּפּטּור; אחר אם42אֹו וכן . ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּפי על ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו הּנתק ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
ּכל הל ׁשאם היא, קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאין

ׁשּקרח הּזקן עֹור ויתטּמא הּוא. טהֹור - הּזקן ּבנגעי43ּׂשער ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבּׂשר, ְְֵֶַַָָעֹור

.‚È- נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְִַַָָָָָָָֹהּבא
יסּגיר44יסּגיר - צהב ּׂשער לֹו נֹולד לא אם אחד. ׁשבּוע ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

לֹו נֹולד לא טמא; - ּדק צהב ּׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני. ִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשבּוע
מחלט. זה הרי - צהב ּׂשער הּפּטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר. -ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשחֹור ּׂשער לֹו טהֹור45נֹולד זה הרי נתּוק46- ּכּלֹו הּבא . ְֲֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשחֹור ּׂשער לֹו ונֹולד זקן אֹו ׁשּבארנּו.47ראׁש ּכמֹו טהֹור, - ְְְֵֵֶַַָָָָָֹ

ּפּׂשיֹון מּׁשּום טמא - הּׁשחֹור הּׂשער 48הל. ְִִֵֵַַַָָָָ
.„Èזה את זה מעּכבין אינן והּזקן מצטרפין49הראׁש ואינן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

אֹו הראׁש צרעת ׁשּנאמר: לזה; מּזה ּפֹוּׂשין ואין זה, עם ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
ׁשל מהּפרק זקן? זהּו ואי ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּזקן
מאזן החּוט את מֹותח ּגרּגרת. ׁשל ּפּקה עד העליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלחי
ּומן הראׁש, מּכלל הּוא הרי - ּולמעלה החּוט ׁשּמן ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹלאזן,

הּזקן. מּכלל - ּולמּטה ְְִַַַַָָָהחּוט

 
והעבדים,‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹהּכל

לראֹות ּכׁשרין והּכל ּתֹוׁשב. ּגר ולא ּכֹוכבים עֹובד לא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹֹאבל
עצמֹו. מּנגעי חּוץ אֹותן, רֹואה אדם הּנגעים וכל הּנגעים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת

.והּטהרה הּטמאה נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻאף
רֹואהּו החכם - לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? בּכהן. ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתלּויה
טהֹור, אמר טמא; אֹומר והּכהן טמא, אמר לֹו: ְְֱֱֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹואֹומר
ועל ׁשּנאמר: מסּגירֹו. והּוא הסּגירֹו, טהֹור; אֹומר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹוהּכהן
ׁשֹוטה אֹו קטן הּכהן היה ואפּלּו נגע. וכל ריב ּכל יהיה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּפיהם
ּבּמה סֹוגר. אֹו ּפֹוטר אֹו מחליט והּוא לֹו אֹומר החכם -ְְִֵֵֵֶֶַַָָ
אבל החכם; ּדברי על סֹומ הּכהן ּכׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּדברים
נגע לראֹות לֹו אסּור - עצמֹו על וסֹומ רֹואה הּכהן היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאם
הּנגעים ּבכל ּבקי ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד נגעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָמּכל
ּבּתים. ּובנגעי ּבגדים ּובנגעי ּכּלם אדם ּבנגעי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובׁשמֹותיהן

עּׂשה‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
וטהרֹו הּוא טהֹור הּכהן, וטּמאֹו הּוא טמא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכלּום;
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ובשר. עור בנגעי ד פרק בסוף כגריס.26)למעלה מהם אחד מבוצר.28)שורה.27)ובכל שאינו מפני מציל. ואינו
מבוצר.29) בלתי נשאר השחור והשיער למטה או שנגע30)למעלה מפני שטמא מבארים המשנה ומפרשי "טמא" כתוב במשנה

ב), הלכה ד פרק למעלה (ראה הסגר אחר אלא מטמא אינו ופשיון ההסגר לפני כשנפרץ שהמדובר מפרש, ורבינו פשה. אחד
שהש הכוונה אלא אמרו, ממש טמא שלא מפרש הוא הסגר.ולפיכך וטעון מציל אינו השחור כן31)יער ואם ולמטה למעלה

צדדיו. מכל נתק מוקף השחור והשיער הנתקים שני את מחברות מבוצר.32)הפרצות נקרא אינו מזה להבין,33)פחות קשה
שאם לומר התכוון שרבינו ונראה כאן. הגירסה ששינה המשנה, על אחרונה משנה ראה הראשון. הנתק כפשיון נידון אינו למה
שני בין עומדת שהיא שמפני אומרים אנו ואין חדש כנתק דינה הראשונים הנתקים עד מגיעה ואינה השיטה באמצע פירצה נולדה

מהם. כחלק תידון מבוצר.35)האדם.34)הנתקים שבו השחור השער שהרי ניצל, החיצון אותה36)אבל דנים אנו אין
חדש. בנתק.38)ומחברם.37)כנגע עצמם.39)הנגוע בנתקים נולדו כאילו זה הרי הטומאה מסימני אחד בחוט נולד אם

בנתקים.40) טומאה סימן יש אם ואפילו מציל הוא שחור שיער בחוט צמח במבוצר41)אם אלא מציל אינו שהמשואר מפני
מוקף הוא אם אלא מבוצר נקרא אינו שהרי שערות, שש צמיחת מקום היינו כגריס החוט ברוחב אין אם מבוצר שיהיה אפשר ואי

שערות. שש וביחד באמצע השחורות השערות ושתי ומכאן מכאן שערות שתי ברוחב פרשת42)נתק כהנים בתורת דרשו כך
בתורה נאמר פריחה שדין מפני טמא - הפיטור אחר בכולו פרחה אם שבהרת א, הלכה ז פרק למעלה ראה ב. הלכה ו, פרק נגעים

בלבד. הטומאה אחר מטהרת שהפריחה ומשמע יא) יג, (שם הוא" "טמא לכתוב בקשר הראש.43)שם לעור הדין והוא
נתק.44) זה הרי כולו נקרח אם אבל הראש, חצי רק שנקרח וגבחת לקרחת דומה זה הצהוב.45)ואין שיער שצמח אחר
קטן.46) בנתק כמו הצהוב, ונשאר השחור הלך ההסגר.47)ואפילו מן48)אחר הוא השחור כששיער והמדובר שם. תוספתא

לו. מחוצה אלא לתוכו פושה הנגע אין שהרי פשיון, משום מטמא אינו באמצע הוא אם אבל הראש49)הצד, בכל פרח אם
יהודה. כרבי פסק להיפך. וכן טהור, - בזקן פרח ולא

              
  

החלט, מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין ׁשּנרּפא, ּומצרע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכהן.
לֹו ׁשּיאמר עד ּבטמאתֹו זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו

אּתה. טהֹור ֵַָָֹּכהן
ּבמקֹום„. עיניו ׁשּיהיּו עד הּטמא את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

- ּבּתחּלה הּנגע ׁשראה וכהן לֹו. ׁשחּוצה הּבּׂשר ּבעֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנגע
והּוא ׁשני, ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשרֹואהּו ְְְִִֵֵֶַַָָהּוא
אֹו ּתחּלה ׁשראהּו הּכהן מת ּפֹוטרֹו. אֹו מחליטֹו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּמסּגירֹו
ּבפּׂשיֹון, לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין אחר. ּכהן רֹואהּו - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשחלה
ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפּׂשה לא אם ּפּׂשה אם יֹודע ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשאין
קדם זה לבן וּׂשער ּפּׂשה, לא זה ונגע ּפּׂשה זה נגע ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלֹומר:

לבן. ּׂשער את קדמה זֹו ּבהרת אֹו הּבהרת ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
.‰- הּכהנים מּבניו אחד ׁשּנאמר: נגעים; לראּית ּפסּול ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹחלל

ׁשּלא ּובלבד נגעים, לראּית ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבכהּנתם.
מאֹור ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו מעיניו. ּבאחת ואפּלּו סּומא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיהיה
הּכהן. עיני מראה לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, את יראה לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעיניו

.Âּבין להסּגיר ּבין ּבּיֹום, אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
'בּיֹום' אֹומר הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר, ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט
ּבתֹו ולא הערּבים ּבין ולא ּבׁשחרית לא רֹואין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ'ּוביֹום'.

לפי המעּנן, ּביֹום ולא ולאהּבית עּזה; נראית ׁשּכהה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ
אֹותן? רֹואין אימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבּצהרים,
נגעי ּבין ּובּתׁשיעית. ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. ּבגדים נגעי ּבין ְְִִִֵֵָָָָאדם
.Êחל טֹוב. ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין יֹום ְְְִִִֶַַָָָָּבכל

מעבירין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְְֲִִִִִֶַַָיֹום
ּביֹום ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר. להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחֹוריו.
להן ילכּו ּולמחר טמא, לראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבת
סימני לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻסימני
הּׁשּבת. לאחר ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו ּדנין ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻטמאה.

.Á.הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין - נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחתן
לאחר עד אֹותן רֹואין אין - ּבביתֹו אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
וצּוה ׁשּנאמר: הרגל. ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל וכן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּמׁשּתה.
לדבר ּתֹורה המּתינה אם וגֹומר. הּבית את ּופּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּכהן

מצוה. לדבר וחמר קל ּכליו, יּטּמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהרׁשּות
.Ëביֹום אּלא ּפֹוטרין ולא מחליטין ולא מסּגירין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹאין

עּׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ּבּׁשביעי, אֹו ּבּתחּלה, ּבֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיראה
ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני ׁשבּועֹות, ׁשני ּבהן ׁשּמסּגירין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּנגעים
הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ּולמנין ראׁשֹון ׁשבּוע למנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָעֹולה

ּובגדים. ּבּתים ּבנגעי ּבין אדם ּבנגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָּבין
.Èימי ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹאין

אם הּמחלט מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻהסּגר
אם חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹנֹולד
נגעים ׁשני ּבֹו היּו אם אבל להּסגר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹולד
אּתה הרי לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻוראה
ּבין ּבזה. ּומסּגר ּבזה מחלט אֹו ּבזה, ּומחלט ּבזה ְְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻֻמסּגר
ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּסֹוף, ּבין ְְְִִֵֵֵַַַַָָָּבּתחּלה
ּבין אנׁשים ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָׁשני.

הּנגע. את הּכהן וראה ׁשּנאמר: אחד; ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאיׁש
.‡Èאּלא וׁשּוב, ל לֹו יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹנגּוע

מסּגירֹו הראׁשֹון, את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו מּיד. לֹו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנזקק
הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַאֹו

.Èּבין אֹו נגּוע ׁשל ידיו אּצילי ּתחת לבּקׁש זקּוק הּכהן ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאין
מראה לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם ׁשּמא הּקמטים ּבתֹו אֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפחדיו
הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻעיני
ואם זיתים. ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹאם
ּבנּה את וכמניקה ּכעֹורכת ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻאּׁשה
ּבית ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה ׁשּמגּבהת ּבעֹומדים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכאֹורגת
הרי - ּכ עֹומדין ׁשהן ּבזמן ּבהן נראה הּנגע היה אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשחי.
נזקקין אין - ּכ עֹומדין ּכׁשהן ּבהן נראה אינֹו ואם טמא; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָזה
לתגלחּתֹו. נראה הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלֹו.
ּכעֹודר ערם ּכׁשּיעמד ּבּׂשרֹו ּבכל ּׂשער יראה לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשאם
ּתגלחת זֹו הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּוכמֹוסק
נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות ּבׁשאר לחּפּׂש זקּוק ּכהן ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכׁשרה,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח צרי ׁשהּוא ּפי על אף ּׂשער, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבהן

 
הּכֹווה‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻהּתֹולׁש

מּבּׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבתֹו ּבין לּכהן ׁשּיבא קדם ּבין הּבית, מן אֹו הּבגד מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹו
ּבלא עֹובר זה הרי - הּפּטּור אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהסּגר
ולעּׂשֹות מאד לׁשמר הּצרעת ּבנגע הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹתעּׂשה.
ּתׁשמרּו צּויתם ּכאׁשר הלוּים הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹּככל
ׁשּיֹועילּו עד לֹוקה אינֹו אבל ׁשּיקץ. אֹו יתלׁש ׁשּלא -ְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבֹו היתה ּכיצד? לֹוקה. אינֹו - הֹועילּו לא ואם ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמעּׂשיו,
מקצת ּכוה אחת, ותלׁש לבנֹות ּׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּבהרת
טמא הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחיה
וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכׁשהיה.
יגּלח. לא הּנתק ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנתק את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹהמגּלח
לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ׁשּיגּלח עד חּיב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻואינֹו
רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת ּבּה ׁשּיׁש ּכתפֹו על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּבמֹוט
.לכ נתּכּון ׁשּלא והּוא ילכּו. - טמאה סימני הלכּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻואם

.ּבא ׁשּלא עד הּמחיה את ׁשּכוה אֹו טמאה סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּתֹולׁש
- הסּגר ּבימי ּכן עּׂשה אם וכן טהֹור. זה הרי - ּכהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצל
ׁשהחלט אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי
ׁשּתפרח עד טהרה לֹו ואין ּכׁשהיה, מחלט זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן

מּכגריס. ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּצרעת
קצצּה‚. טהֹור. - ּבכּונה ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻמי

ּכחּוט אפּלּו הּמּקיפּה החי הּבּׂשר ּכל קצץ אם ְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה:
לֹו אין - ּבצמצּום קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָָהּׂשערה

ּבכּלֹו. ׁשּתפרח עד ְְֳִֶַַָָֻטהרה
טהֹור.„. זה הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת לבנה ּׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּתֹולׁש

ּבטמאתֹו. זה הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻהיּו
זה הרי - חציּה והל חציּה ּכוה ּכעדׁשה, מחיה ּבֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה
- ּכעדׁשה והל הּמֹותר ּכוה מּכעדׁשה: יתרה היתה ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָָָָטהֹור.
טמא. זה הרי - הּמֹותר והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהרי

ׁשהיא‰. ּפי על ואף יּמֹול, - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמי
ּבכל תעּׂשה לא את דֹוחה עּׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמילה
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פט               
  

החלט, מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין ׁשּנרּפא, ּומצרע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכהן.
לֹו ׁשּיאמר עד ּבטמאתֹו זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו

אּתה. טהֹור ֵַָָֹּכהן
ּבמקֹום„. עיניו ׁשּיהיּו עד הּטמא את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

- ּבּתחּלה הּנגע ׁשראה וכהן לֹו. ׁשחּוצה הּבּׂשר ּבעֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנגע
והּוא ׁשני, ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשרֹואהּו ְְְִִֵֵֶַַָָהּוא
אֹו ּתחּלה ׁשראהּו הּכהן מת ּפֹוטרֹו. אֹו מחליטֹו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּמסּגירֹו
ּבפּׂשיֹון, לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין אחר. ּכהן רֹואהּו - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשחלה
ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפּׂשה לא אם ּפּׂשה אם יֹודע ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשאין
קדם זה לבן וּׂשער ּפּׂשה, לא זה ונגע ּפּׂשה זה נגע ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלֹומר:

לבן. ּׂשער את קדמה זֹו ּבהרת אֹו הּבהרת ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
.‰- הּכהנים מּבניו אחד ׁשּנאמר: נגעים; לראּית ּפסּול ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹחלל

ׁשּלא ּובלבד נגעים, לראּית ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבכהּנתם.
מאֹור ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו מעיניו. ּבאחת ואפּלּו סּומא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיהיה
הּכהן. עיני מראה לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, את יראה לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעיניו

.Âּבין להסּגיר ּבין ּבּיֹום, אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
'בּיֹום' אֹומר הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר, ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט
ּבתֹו ולא הערּבים ּבין ולא ּבׁשחרית לא רֹואין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ'ּוביֹום'.

לפי המעּנן, ּביֹום ולא ולאהּבית עּזה; נראית ׁשּכהה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ
אֹותן? רֹואין אימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבּצהרים,
נגעי ּבין ּובּתׁשיעית. ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. ּבגדים נגעי ּבין ְְִִִֵֵָָָָאדם
.Êחל טֹוב. ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין יֹום ְְְִִִֶַַָָָָּבכל

מעבירין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְְֲִִִִִֶַַָיֹום
ּביֹום ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר. להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחֹוריו.
להן ילכּו ּולמחר טמא, לראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבת
סימני לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻסימני
הּׁשּבת. לאחר ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו ּדנין ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻטמאה.

.Á.הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין - נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחתן
לאחר עד אֹותן רֹואין אין - ּבביתֹו אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
וצּוה ׁשּנאמר: הרגל. ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל וכן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּמׁשּתה.
לדבר ּתֹורה המּתינה אם וגֹומר. הּבית את ּופּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּכהן

מצוה. לדבר וחמר קל ּכליו, יּטּמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהרׁשּות
.Ëביֹום אּלא ּפֹוטרין ולא מחליטין ולא מסּגירין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹאין

עּׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ּבּׁשביעי, אֹו ּבּתחּלה, ּבֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיראה
ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני ׁשבּועֹות, ׁשני ּבהן ׁשּמסּגירין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּנגעים
הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ּולמנין ראׁשֹון ׁשבּוע למנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָעֹולה

ּובגדים. ּבּתים ּבנגעי ּבין אדם ּבנגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָּבין
.Èימי ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹאין

אם הּמחלט מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻהסּגר
אם חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹנֹולד
נגעים ׁשני ּבֹו היּו אם אבל להּסגר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹולד
אּתה הרי לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻוראה
ּבין ּבזה. ּומסּגר ּבזה מחלט אֹו ּבזה, ּומחלט ּבזה ְְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻֻמסּגר
ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּסֹוף, ּבין ְְְִִֵֵֵַַַַָָָּבּתחּלה
ּבין אנׁשים ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָׁשני.

הּנגע. את הּכהן וראה ׁשּנאמר: אחד; ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאיׁש
.‡Èאּלא וׁשּוב, ל לֹו יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹנגּוע

מסּגירֹו הראׁשֹון, את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו מּיד. לֹו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנזקק
הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַאֹו

.Èּבין אֹו נגּוע ׁשל ידיו אּצילי ּתחת לבּקׁש זקּוק הּכהן ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאין
מראה לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם ׁשּמא הּקמטים ּבתֹו אֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפחדיו
הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻעיני
ואם זיתים. ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹאם
ּבנּה את וכמניקה ּכעֹורכת ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻאּׁשה
ּבית ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה ׁשּמגּבהת ּבעֹומדים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכאֹורגת
הרי - ּכ עֹומדין ׁשהן ּבזמן ּבהן נראה הּנגע היה אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשחי.
נזקקין אין - ּכ עֹומדין ּכׁשהן ּבהן נראה אינֹו ואם טמא; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָזה
לתגלחּתֹו. נראה הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלֹו.
ּכעֹודר ערם ּכׁשּיעמד ּבּׂשרֹו ּבכל ּׂשער יראה לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשאם
ּתגלחת זֹו הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּוכמֹוסק
נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות ּבׁשאר לחּפּׂש זקּוק ּכהן ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכׁשרה,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח צרי ׁשהּוא ּפי על אף ּׂשער, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבהן

 
הּכֹווה‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻהּתֹולׁש

מּבּׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבתֹו ּבין לּכהן ׁשּיבא קדם ּבין הּבית, מן אֹו הּבגד מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹו
ּבלא עֹובר זה הרי - הּפּטּור אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהסּגר
ולעּׂשֹות מאד לׁשמר הּצרעת ּבנגע הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹתעּׂשה.
ּתׁשמרּו צּויתם ּכאׁשר הלוּים הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹּככל
ׁשּיֹועילּו עד לֹוקה אינֹו אבל ׁשּיקץ. אֹו יתלׁש ׁשּלא -ְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבֹו היתה ּכיצד? לֹוקה. אינֹו - הֹועילּו לא ואם ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמעּׂשיו,
מקצת ּכוה אחת, ותלׁש לבנֹות ּׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּבהרת
טמא הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחיה
וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכׁשהיה.
יגּלח. לא הּנתק ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנתק את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹהמגּלח
לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ׁשּיגּלח עד חּיב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻואינֹו
רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת ּבּה ׁשּיׁש ּכתפֹו על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּבמֹוט
.לכ נתּכּון ׁשּלא והּוא ילכּו. - טמאה סימני הלכּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻואם

.ּבא ׁשּלא עד הּמחיה את ׁשּכוה אֹו טמאה סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּתֹולׁש
- הסּגר ּבימי ּכן עּׂשה אם וכן טהֹור. זה הרי - ּכהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצל
ׁשהחלט אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי
ׁשּתפרח עד טהרה לֹו ואין ּכׁשהיה, מחלט זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן

מּכגריס. ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּצרעת
קצצּה‚. טהֹור. - ּבכּונה ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻמי

ּכחּוט אפּלּו הּמּקיפּה החי הּבּׂשר ּכל קצץ אם ְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה:
לֹו אין - ּבצמצּום קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָָהּׂשערה

ּבכּלֹו. ׁשּתפרח עד ְְֳִֶַַָָֻטהרה
טהֹור.„. זה הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת לבנה ּׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּתֹולׁש

ּבטמאתֹו. זה הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻהיּו
זה הרי - חציּה והל חציּה ּכוה ּכעדׁשה, מחיה ּבֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה
- ּכעדׁשה והל הּמֹותר ּכוה מּכעדׁשה: יתרה היתה ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָָָָטהֹור.
טמא. זה הרי - הּמֹותר והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהרי

ׁשהיא‰. ּפי על ואף יּמֹול, - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמי
ּבכל תעּׂשה לא את דֹוחה עּׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמילה
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צ              
  

ּבֹו מחלט ׁשהיה סימן הערלה ּבעֹור והל מל ואם ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָֻמקֹום.
מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי -ְְְֲֵֶַַָָָֹ

.Âּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע ׁשּיהיה עּׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻמצות
ּומֹודיע ּבגדיו, ּופֹורם ּכאבל, ּׂשפם על ועֹוטה חּלּוטֹו, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָימי
ּבֹו אׁשר והּצרּוע ׁשּנאמר: טמא; ׁשהּוא עליו ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעֹוברים
ּופֹורם, ּפֹורע ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו וגֹומר. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּנגע
ּכל ׁשלֹום ּבׁשאילת ואסּור תעּׂשה. לא את דֹוחה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשעּׂשה
ׁשּיהיּו - יעטה ּׂשפם ועל ׁשּנאמר: ּכאבל, חּלּוטֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָימי
לסּפר ואסּור ודֹורׁש. וׁשֹונה קֹורא אבל ּדבּוקֹות. ְְְְְְֲֵֵֵֶַָָָָּׂשפתיו
אפּלּו האּלּו הּדברים ּבכל ונֹוהג חּלּוטֹו. ימי ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּולכּבס
ּובסיכה ּברחיצה מּתר הּוא והרי טֹובים. וימים ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻּבׁשּבתֹות
מּטתֹו את וזֹוקף הּמּטה ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּובנעילת

העם. ְִָָָּכׁשאר
.Ê:ׁשּנאמר לעיר, חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדין

חֹומה הּמּקפֹות ּבעירֹות זה ודבר מֹוׁשבֹו. לּמחנה ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻמחּוץ
ּבלבד. יּׂשראל ְְְִִֵֶֶַָּבארץ

Á.על עֹוטה ולא ּפֹורמת ואינּה ּפֹורעת אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
ׁשהיא לאחרים ּומֹודיעה לעיר מחּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָּׂשפם,
האדם את המטּמאים ּכל אּלא ּבלבד, המצרעים ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹטמאה.
מהן; ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹחּיבין
טמא. ׁשהּוא מֹודיע הּטמא - יקרא טמא וטמא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

.Ë,ּׂשפם על ועֹוטה ּופֹורם ּפֹורע ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻוטמטּום
ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.Èואין טמאה. לענין מחלט מצרע ואחד מסּגר מצרע ְְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻֻֻאחד
ּפריעה אּלא טמאה, לענין מחלט למצרע מסּגר מצרע ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֻֻֻּבין
מן ּפטּור הסּגר מּתֹו ׁשהּטהֹור וצּפרים, ותגלחת ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
אבל ּבהן, חּיב החלט מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים ּומן ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּתגלחת

ּדבר. ּבכל ׁשוה ׁשניהן ְְְֵֶַָָָָָֻטמאת
.‡Èוכלים אדם מטּמא הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻהּמצרע

ּומטּמא ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאוירֹו, חרס ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּגעֹו
וכּבס ׁשּנאמר: ּוכזבה. ּכזב אבן ּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּכב
מׁשּכב מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, הּׁשמּועה מּפי וטהר. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגדיו

אּלּו. ּבכל הּמחלט ואחד הּמסּגר ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.Èּבין לבית, ּבביאתֹו ׁשּמטּמא ּבמצרע, יׁש יתרה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻחמרא

ּכל נטמא - לבית נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבימי
ּבהן, נגע ׁשּלא ּפי על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאׁשר
מה - מֹוׁשבֹו לּמחנה מחּוץ ׁשּנאמר: לטמאה. ראׁשֹון ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֻנעּׂשּו
ועבר האילן ּתחת עֹומד היה טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, ְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהּוא
ּתחת עֹומד הּטהֹור היה נטמא. - האילן ּתחת טהֹור ְִִֵַַַַַָָָָָָָָָאדם
- עמד ואם טּמאהּו; לא - ּתחּתיו הּמצרע ועבר ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹהאילן
- עמד לא ספק עמד ספק מֹוׁשב. לֹו נעּׂשה ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹנטמא,
ׁשּיׁש ּכל נטמא - לבית ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻטהֹור.

ה לבית נכנס עּׂשרהּבתֹוכֹו. גבֹוהה מחיצה לֹו עֹוּׂשין - ּכנסת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּורחבה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָטפחים
העם עם יעמד ולא לבּדֹו מֹוׁשבֹו ׁשּיהיה ּכדי אחרֹון, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויֹוצא

אֹותם. ויטּמא ְְִִֵַָּבערּבּוב
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עּׂשה,‡. מצות - עּׂשר חמּׁשה ּבליל הּפסח ּבּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאכילת
על ּומּצֹות אׁש צלי הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

יאכלהּו. ְְִֹֹֻמררים
.- ּומרֹור מּצה מצאּו לא אם מעּכבין. ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין

מרֹור אבל לבּדֹו. הּפסח ּבּׂשר ּבאכילת חֹובתן ידי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָיֹוצאין
יאכלהּו. ּומררים מּצֹות על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֻּבלא

ּׂשבע.‚. אכילת הּפסח ּבּׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֻמצוה
מהן אֹוכל - עּׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלפיכ
ואם מּמּנּו. לּׂשּבע ּכדי הּפסח, ּבּׂשר אֹוכל ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּתחּלה
ּפסח ּבּׂשר אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא - ּכזית אּלא אכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנאמר עּׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבלילי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשני

יאכלּוהּו. ּומרֹורים מּצֹות על ְְִַַֹּבֹו:
א„. צלי אּלא נאכלין אינן ּכזיתּוׁשניהן מהן והאֹוכל ׁש. ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּתאכלּו אל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי מבּׁשל אֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻנא
אינֹו - ּכאחת ּומבּׁשל נא אכל ּבּמים. מבּׁשל ּובׁשל נא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻמּמּנּו
אכל אחד. ּבלאו נכללֹות ׁשּׁשניהן לפי אחת, אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה
ּכי ׁשּנאמר: לֹוקה. אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֻמּמּנּו
אכילת על חּיב - צלי לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה אׁש; צלי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאם

ּפטּור. - יֹום מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל, ְְֲִָָָָֻנא
עּׂשה;‰. מצות על עבר - יֹום מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאכל

ּבּיֹום, ולא ּבּלילה - הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עּׂשה - עּׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִֵֵַַָָולאו

.Âמעּׂשה ּבֹו ׁשהתחיל הּבּׂשר הּוא ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנא
אם אבל עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט ונצלה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהאּור
עּׂשה; מצות ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבּׂשר מּמּנּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאכל
צרּכֹו ּכל צלהּו אסּור. - צלי ׁשאינֹו הא אׁש, צלי ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנאמר:

ּפטּור. - ואכלֹו ׁשּנתחר ְֲִֵֶַַָָָעד
.Êּבין ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמבּׁשל

ּובׁשל ׁשּנאמר: ּפרֹות; ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנתּבּׁשל
הּכל. רּבה - ְִַָָֹֻמבּׁשל

.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו
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ּביין אֹותֹו לסּו מּתר אבל חּיב. - ואכלֹו קדרה צלי ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשעּׂשהּו
ּומּתר הּמים. מן חּוץ ּפרֹות ּומי מׁשקין ּובׁשאר ּודבׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻוׁשמן

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקים ׁשּנצלה אחר הּבּׂשר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָלטּבל
.Ë;מּתכֹות ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

ּכלי היה אם ,לפיכ אחר. דבר צלי לא - אׁש צלי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו צֹולין ואין עליו. צֹולין - האּור ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֻמנּקב
מקֹומֹו. וצֹולה חם ּכּלֹו הּׁשּפּוד ׁשהרי מּתכת, ׁשל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻּבׁשּפּוד

.Èוצלהּו ּבּתּנּור ותלהּו האׁש ּכל את וגרף הּתּנּור את ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּסיק
ּגּבי על ותלהּו חתכֹו אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אֹו חרסית אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָגחלים
צֹולין ּכיצד אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - טבריה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּמי
עץ ׁשל ּבׁשּפּוד נקּובתֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָאֹותֹו?
מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה למּטה. והאׁש הּתּנּור לתֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָותֹולהּו
הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה ּבתֹוכֹו, יּתנם ולא לֹו. חּוצה ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּבּתּנּור
את יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו רּמֹון ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹוׁשּפּוד

ויבּׁשלהּו. ְִֵֵַָמימיו
.‡Èמּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרסֹו הּבּׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרס. צלי ְִֶֶֶַׁשהּוא
.È;מקֹומֹו את יּטל - עליו וחזר החרס על מרטּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנטף

ׁשהרי אסּורה, ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
צלי. ּבּׂשר ִֵָָָָאינּה

.‚È.ויׁשליכּנּו מקֹומֹו את יקלף - הּסלת על מרטּבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹנטף
.„È;יאכלּו - הּכהנים חבּורת אם ּתרּומה: ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

- צלי ואם וינּגב, ידיחּנּו - הּוא חי אם יּׂשראל: ׁשל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָואם
לא - ׁשני מעּׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יעּׂשּנּויקלף ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ׁשאין חבּורה; ּבני על ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָדמים
מּפני ּכאחת, ּפסחים ׁשני צֹולין ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכמֹו

וטלה. גדי אפּלּו ְְֲֲִִֶַַָהּתערֹובֹות.
.ÂËאּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין העברה, מן להרחיק ּכדי חצֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעד
חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּלילה
חבּורה ּבני וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל טעּון ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּצה,
הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָחֹוזרין

ה'תשע"א כסלו ח' שני יום

 
אחת.‡. ּבחבּורה אּלא אֹוכל אינֹו הּפסח מן האֹוכל ֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל

מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן מּמּנּו מֹוציאין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואין
לֹוקה; - עּׂשר חמּׁשה ּבליל לחבּורה מחבּורה ּבּׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּכזית
ׁשּיּניחּנּו והּוא חּוצה. הּבּׂשר מן הּבית מן תֹוציא לא ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
עקירה צרי לפיכ ּכׁשּבת, ּבֹו ּכתּובה ׁשהֹוצאה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּבחּוץ;
ּבּפסח, מֹוציא אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוהּנחה
ּכלפנים; - ולפנים האגף מן נפסל. הראׁשֹון ׁשהֹוציאֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּכיון
הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; - ולחּוץ האגף ְְְְֲֲֳִִֶֶַַַַַַַָָמן
והעלּיֹות הּגּגים ּכלפנים. - הּכתלים ועבי החּלֹונֹות ּכלחּוץ. -ְְְְְֲֳִִִִִִַַַַַַָָָ

הּבית. ּבכלל אינן -ְִִֵַַַָ
.ּבׁשגגהּב ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ּׂשר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבּׂשר הּוא והרי ּבאכילה, נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ירּוׁשלים, לחֹומֹות חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָלעזרה
ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אכילתֹו, על ולֹוקין ּכטרפה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהּכל
עד ויֹורד הּבּׂשר חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות.
וכל יאכל, - ׁשּבפנים ּכל הּבּׂשר; את וקֹולף לעצם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמּגיע
אם ּבקֹופיץ, חֹות - לעצם מּגיע ּכׁשהּוא יּׂשרף. - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבחּוץ
עצם ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח, היה ואם קדׁשים; ׁשאר ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהיה
הּפרק מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק הּפרק, עד קֹולף -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לחּוץ. ְִַַּומׁשליכֹו
ּכל‚. צריכה - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי

חּוצה. הּבּׂשר מן ׁשּנאמר: הּקף; לּה לעּׂשֹות מהן ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחבּורה

אכילתֹו. למקֹום חּוצה לֹו לּתן ׁשּצרי למדּו, הּׁשמּועה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמּפי
את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, איל ּפניהן את הֹופכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַואּלּו

מערבים. יראּו ׁשּלא ּכדי ואֹוכלין, איל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּפניהן
ׁשּתי„. ּבין הּבית ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגים הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

ּומחזיר ּפיו את קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהחבּורֹות
מה אֹוכל ּכ ואחר חבּורתֹו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאת
לּכּלה ּומּתר חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל לאֹוכל ׁשאסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּׁשּבפיו;
ּבֹוׁשה ׁשהיא מּפני ואֹוכלת, חבּורתּה מּבני ּפניה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלהחזיר

ּבפניהם. ְֱִֵֶֶֹלאכל
אֹוכלין.‰. אינן - מּביניהן מחיצה ׁשּנפרצה חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתי

אינן - ּביניהן מחיצה ונעּׂשית אחת חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק. עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה. מחבּורה נעקרין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָָואינן
.Âּפסחיהן לאכל יתר אֹו מהן ׁשלׁשה ׁשּנכנסּו חבּורה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבני

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם חבּורה, ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹולא
הּׁשאר על לכּלן המעֹורר וחזר הּפסחים, -לאכל ּבאּו ולא ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

לּׁשאר. ממּתינים ואין ׁשּיּׂשּבעּו עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהרי
ׁשאכלּו הּׁשלׁשה אּלּו ּומצאּו ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָואפּלּו
ׁשנים נכנסּו אם אבל חלקם. ּכדי להן מׁשּלמים אין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכל
ּבׁשעת אמּורים? ּדברים ּבּמה ממּתינים. אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָּבלבד
להמּתין צרי אדם אין - ׁשּנפטרין ּבעת אבל לאכל; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכניסתן
צרי ואינֹו יצא - מּלאכל ּבלבד אחד גמר אפּלּו ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלחברֹו.

ְְִַלהמּתין.
.Êמּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל

הרי - לּׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב לגר אֹו זרה לעבֹודה למּומר ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָׁשני,
מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעּׂשה. ּבלא עֹובר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ואין נכר. אל העֹובד זה - ּבּתֹורה האמּור נכר ּובן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמרּדּות.
ׁשּנאמר: ּׂשכיר; אֹו ּתֹוׁשב גר אפּלּו לנכרי, מּמּנּו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָמאכילין

ּבֹו. יאכל לא וּׂשכיר ְִַָָֹֹּתֹוׁשב
.Áּכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּפסח מּבּׂשר ּכזית ׁשאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָערל

מּצה הּוא אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא ּבֹו ּבֹו. יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹערל
ּולּׂשכיר. ּתֹוׁשב לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻּומרֹור.

.Ë,הּפסח מּלׁשחט מעּכבּתּו ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשם
ּבֹו. יאכל אז אתֹו ּומלּתה ׁשּנאמר: מּלאכל; מעּכבתּו ְְְֱֱִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכ
ּבן לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד?
הרי - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
ראּוי הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל אסּור ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
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צי               
  

ּביין אֹותֹו לסּו מּתר אבל חּיב. - ואכלֹו קדרה צלי ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשעּׂשהּו
ּומּתר הּמים. מן חּוץ ּפרֹות ּומי מׁשקין ּובׁשאר ּודבׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻוׁשמן

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקים ׁשּנצלה אחר הּבּׂשר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָלטּבל
.Ë;מּתכֹות ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

ּכלי היה אם ,לפיכ אחר. דבר צלי לא - אׁש צלי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו צֹולין ואין עליו. צֹולין - האּור ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֻמנּקב
מקֹומֹו. וצֹולה חם ּכּלֹו הּׁשּפּוד ׁשהרי מּתכת, ׁשל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻּבׁשּפּוד

.Èוצלהּו ּבּתּנּור ותלהּו האׁש ּכל את וגרף הּתּנּור את ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּסיק
ּגּבי על ותלהּו חתכֹו אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אֹו חרסית אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָגחלים
צֹולין ּכיצד אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - טבריה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּמי
עץ ׁשל ּבׁשּפּוד נקּובתֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָאֹותֹו?
מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה למּטה. והאׁש הּתּנּור לתֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָותֹולהּו
הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה ּבתֹוכֹו, יּתנם ולא לֹו. חּוצה ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּבּתּנּור
את יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו רּמֹון ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹוׁשּפּוד

ויבּׁשלהּו. ְִֵֵַָמימיו
.‡Èמּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרסֹו הּבּׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרס. צלי ְִֶֶֶַׁשהּוא
.È;מקֹומֹו את יּטל - עליו וחזר החרס על מרטּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנטף

ׁשהרי אסּורה, ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
צלי. ּבּׂשר ִֵָָָָאינּה

.‚È.ויׁשליכּנּו מקֹומֹו את יקלף - הּסלת על מרטּבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹנטף
.„È;יאכלּו - הּכהנים חבּורת אם ּתרּומה: ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

- צלי ואם וינּגב, ידיחּנּו - הּוא חי אם יּׂשראל: ׁשל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָואם
לא - ׁשני מעּׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יעּׂשּנּויקלף ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ׁשאין חבּורה; ּבני על ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָדמים
מּפני ּכאחת, ּפסחים ׁשני צֹולין ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכמֹו

וטלה. גדי אפּלּו ְְֲֲִִֶַַָהּתערֹובֹות.
.ÂËאּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין העברה, מן להרחיק ּכדי חצֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעד
חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּלילה
חבּורה ּבני וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל טעּון ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּצה,
הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָחֹוזרין

ה'תשע"א כסלו ח' שני יום

 
אחת.‡. ּבחבּורה אּלא אֹוכל אינֹו הּפסח מן האֹוכל ֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל

מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן מּמּנּו מֹוציאין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואין
לֹוקה; - עּׂשר חמּׁשה ּבליל לחבּורה מחבּורה ּבּׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּכזית
ׁשּיּניחּנּו והּוא חּוצה. הּבּׂשר מן הּבית מן תֹוציא לא ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
עקירה צרי לפיכ ּכׁשּבת, ּבֹו ּכתּובה ׁשהֹוצאה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּבחּוץ;
ּבּפסח, מֹוציא אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוהּנחה
ּכלפנים; - ולפנים האגף מן נפסל. הראׁשֹון ׁשהֹוציאֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּכיון
הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; - ולחּוץ האגף ְְְְֲֲֳִִֶֶַַַַַַַָָמן
והעלּיֹות הּגּגים ּכלפנים. - הּכתלים ועבי החּלֹונֹות ּכלחּוץ. -ְְְְְֲֳִִִִִִַַַַַַָָָ

הּבית. ּבכלל אינן -ְִִֵַַַָ
.ּבׁשגגהּב ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ּׂשר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבּׂשר הּוא והרי ּבאכילה, נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ירּוׁשלים, לחֹומֹות חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָלעזרה
ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אכילתֹו, על ולֹוקין ּכטרפה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהּכל
עד ויֹורד הּבּׂשר חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות.
וכל יאכל, - ׁשּבפנים ּכל הּבּׂשר; את וקֹולף לעצם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמּגיע
אם ּבקֹופיץ, חֹות - לעצם מּגיע ּכׁשהּוא יּׂשרף. - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבחּוץ
עצם ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח, היה ואם קדׁשים; ׁשאר ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהיה
הּפרק מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק הּפרק, עד קֹולף -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לחּוץ. ְִַַּומׁשליכֹו
ּכל‚. צריכה - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי

חּוצה. הּבּׂשר מן ׁשּנאמר: הּקף; לּה לעּׂשֹות מהן ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחבּורה

אכילתֹו. למקֹום חּוצה לֹו לּתן ׁשּצרי למדּו, הּׁשמּועה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמּפי
את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, איל ּפניהן את הֹופכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַואּלּו

מערבים. יראּו ׁשּלא ּכדי ואֹוכלין, איל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּפניהן
ׁשּתי„. ּבין הּבית ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגים הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

ּומחזיר ּפיו את קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהחבּורֹות
מה אֹוכל ּכ ואחר חבּורתֹו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאת
לּכּלה ּומּתר חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל לאֹוכל ׁשאסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּׁשּבפיו;
ּבֹוׁשה ׁשהיא מּפני ואֹוכלת, חבּורתּה מּבני ּפניה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלהחזיר

ּבפניהם. ְֱִֵֶֶֹלאכל
אֹוכלין.‰. אינן - מּביניהן מחיצה ׁשּנפרצה חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתי

אינן - ּביניהן מחיצה ונעּׂשית אחת חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק. עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה. מחבּורה נעקרין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָָואינן
.Âּפסחיהן לאכל יתר אֹו מהן ׁשלׁשה ׁשּנכנסּו חבּורה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבני

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם חבּורה, ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹולא
הּׁשאר על לכּלן המעֹורר וחזר הּפסחים, -לאכל ּבאּו ולא ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

לּׁשאר. ממּתינים ואין ׁשּיּׂשּבעּו עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהרי
ׁשאכלּו הּׁשלׁשה אּלּו ּומצאּו ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָואפּלּו
ׁשנים נכנסּו אם אבל חלקם. ּכדי להן מׁשּלמים אין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכל
ּבׁשעת אמּורים? ּדברים ּבּמה ממּתינים. אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָּבלבד
להמּתין צרי אדם אין - ׁשּנפטרין ּבעת אבל לאכל; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכניסתן
צרי ואינֹו יצא - מּלאכל ּבלבד אחד גמר אפּלּו ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלחברֹו.

ְְִַלהמּתין.
.Êמּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל

הרי - לּׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב לגר אֹו זרה לעבֹודה למּומר ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָׁשני,
מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעּׂשה. ּבלא עֹובר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ואין נכר. אל העֹובד זה - ּבּתֹורה האמּור נכר ּובן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמרּדּות.
ׁשּנאמר: ּׂשכיר; אֹו ּתֹוׁשב גר אפּלּו לנכרי, מּמּנּו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָמאכילין

ּבֹו. יאכל לא וּׂשכיר ְִַָָֹֹּתֹוׁשב
.Áּכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּפסח מּבּׂשר ּכזית ׁשאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָערל

מּצה הּוא אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא ּבֹו ּבֹו. יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹערל
ּולּׂשכיר. ּתֹוׁשב לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻּומרֹור.

.Ë,הּפסח מּלׁשחט מעּכבּתּו ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשם
ּבֹו. יאכל אז אתֹו ּומלּתה ׁשּנאמר: מּלאכל; מעּכבתּו ְְְֱֱִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכ
ּבן לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד?
הרי - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
ראּוי הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל אסּור ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

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



צב              
  

קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח ׁשחיטת אחר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹלמילה
מעת ימים ׁשבעת ׁשּצרי חּמה, ׁשחלצּתּו ּכגֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחיטה?
אחר ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו; מּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלעת

ו טמטּום ׁשהיה אֹו הּפסחׁשחיטה; ׁשחיטת אחר נקרע ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻ
זכר. ְְִָָָונמצא

ה'תשע"א כסלו ט' שלישי יום

 
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה; זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר

יׁשּברּו לא ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו. תׁשּברּו לא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹועצם
לֹוקה. אינֹו - עצם ּבֹו ׁשבר אם ּבטמאה, ׁשּבא ּפסח אבל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻבֹו.
ּבטמא. ולא ּבטהֹור - בֹו תׁשּברּו לא למדּו: הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵַָָָָֹֹמּפי
ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עּׂשר, חמּׁשה ּבלילי העצם את הּׁשֹובר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
לֹוקה. זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר אֹו יֹום, מּבעֹוד ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעצם

.ּכדי מּבּׂשרֹו, הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלפיכ
תּקלה. לידי ּבהן יבֹואּו ִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּבּׂשר‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכזית עליו וׁשאין מח ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר ּבּׂשר ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבּׂשר
ׁשהּמקֹום ּפי על אף חּיב, - הּבּׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבּׂשרֹו. ּפנּוי ְִֶַָָָׁשּׁשבר
לֹוקה.„. - אחד ּבעצם הּׁשֹובר אחר ְֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשֹובר
מּׁשּום‰. חּיב אינֹו - ּגידים והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם. ְִֶֶַׁשבירת
.Â.לֹוקה - העצם את ּבֹו וׁשבר מבּׁשל אֹו נא ׁשהּוא ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּפסח

אּסּור ּבֹו יׁש - ּבהם וכּיֹוצא ויציאה ּבטמאה נפסל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻאפּלּו
ּדברים ּבּמה העצם. ׁשעתׁשבירת לֹו ּכׁשהיתה אמּורים? ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכגֹון הּכׁשר, ׁשעת לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹהּכׁשר
- הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת נעּׂשה אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּפּגל

העצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו ְִִֵֶֶַָאין
.Êראּוי אינֹו ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - האליה עצם ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשבר

ֲִַָלאכילה.
.Áמּתרין אּלּו הרי - רּכים עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻהּסחּוסים,

ְְָָלאכלן.
.Ë,אֹותן יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ור קטן גדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה

עצם הּׁשֹובר ׁשאחד לֹוקה; - אכל ואם עצם. ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
אחר הּגדֹול ּבּׁשֹור ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם אֹו ְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹקׁשה
אחר הר הּגדי מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּיתּבּׁשל

והּסחּוסים. ּכנפים ראׁשי ּכגֹון ְְְְְִִִֵַַָָָצלּיתֹו,
.Èראּויין ׁשהן ּפי על אף להקׁשֹות, ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

על ונמנין עליהן. נמנין אין - ּבּפסח ונאכלין עּתה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאכילה
ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ׁשּיכֹול מּפני ׁשּבראׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמח
ראׁשיו, מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ׁשּבּקּולית, מח על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנמנין

עצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו יכֹול אינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהרי
.‡Èוחֹות ואֹוכל, הּבּׂשר חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם

הּנׁשה לגיד ּוכׁשּיּגיע רצה. אם ּומפרקן הּפרק מן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהעצמֹות

והּקרּומֹות והעצמֹות הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו -ְְְְֲִִִִִַַַָָָ
הּבּׂשר ּכׁשאר אֹותֹו מנּקין ׁשאין אכילה. ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיֹוצאין
חתכֹו ואם ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָואין
אדם צרי אבר. יחסר ׁשּלא והּוא ּכׁשר. - חתיכֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹחתיכֹות
לא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּפסח מּבּׂשר יׁשאיר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלהׁשּתּדל
מּמּנּו יׁשאירּו לא ׁשּנאמר: ּבּׁשני, וכן ּבקר. עד מּמּנּו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹתֹותירּו
עבר - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ּבין מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר. ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעד
לעּׂשה, נּתק ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו תעּׂשה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבלא

ּתּׂשרפּו. ּבאׁש מּמּנּו והּנתר ְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
.Èׁשלמים עּמֹו מקריבין - ּבראׁשֹון הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין

אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן עּׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָקטּנים,
וזבחּת ּבּתֹורה: נאמר זה ועל עּׂשר, ארּבעה חגיגת ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּנקראת
זֹו? חגיגה עּמֹו מביאין אימתי ּובקר. צאן אלהי לה' ְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּפסח
יֹום חל אם אבל ּובמּועט; ּובטהרה ּבחל ּבא ׁשהּוא ְְְְֲֳִִֶַָָָָָָֹּבזמן
אֹו ּבטמאה, הּפסח ׁשּבא אֹו ּבׁשּבת, להיֹות עּׂשר ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻארּבעה
ואין חגיגה, עּמֹו מביאין אין - מרּבים הּפסחים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשהיּו

ּבלבד. הּפסחים אּלא ְְְִִִִֶַַַָָמקריבין
.‚Èלׁשני ונאכלת חֹובה. ואינּה רׁשּות - עּׂשר ארּבעה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחגיגת

מּבּׂשר להּניח ואסּור ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָימים
מן ילין ולא ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עּׂשר ארּבעה ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחגיגת
הּׁשמּועה מּפי לּבקר. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבּׂשר
ליֹום עּׂשר ארּבעה חגיגת ּבּׂשר למּניח אזהרה ׁשּזה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָלמדּו,
והּמֹותיר הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר עד - לּבקר ׁשּנאמר: עּׂשר; ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשה
הּנֹותרים. ּכׁשאר מּמּנה, הּנֹותר יּׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו -ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

.„Èוכל הּׁשלחן על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבּׂשר
העֹול ואינןהּתבׁשילין עּמֹו, מתּבערין הּׁשלחן על עּמֹו ים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻ

מּפני ּגזרה עצמֹו. ּכּפסח חצֹות עד אּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנאכלים
ֲֶַַֹהּתערבת.

.ÂËּבחמץ אסּור הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה
מֹוציאין ואין חמץ, על נׁשחט ואינֹו יּמצא, ּובל יראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבבל
עּמֹו ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל וטעּון לחבּורה, חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָמּמּנּו
טמאת הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה, ׁשּיבא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לחבּורתֹו, חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְֲֲִִִֵֵַַַָָָואינֹו
ּדֹוחין ּוׁשניהם ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָֻואין
אחד ּבבית צלי ונאכלין ּבעּׂשּיתן, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
את ּבהן ׁשֹוברין ואין מהן, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעל
מאחר הּדברים, לכל לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעצם.
חּקת מקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי יעּׂשּו? הּפסח חּקת ּככל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻׁשּנאמר:
ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ׁשוה ׁשאינֹו ללּמד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּפסח,
זה ׁשּכלל הּפסח' 'חּקת והם ׁשּבגּופֹו, הּמצֹות והן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּבֹו,
טעּון וׁשהּוא מּבעּׂשֹור, הּפסח ׁשּיּלקח ּבמצרים ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר
וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף אזֹוב ּבאגּדת ּדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻהּגעת
אּלא נעּׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים אֹותן אין - ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּבחּפזֹון

ּבלבד. מצרים ְְְִִִֶַַַּבפסח
דׁשמּיאסליקּו ּבסּיעּתא ּפסח קרּבן הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
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ה'תשע"א כסלו י' רביעי יום


יוםרביעֿיחמישיי'ֿי"אכסלוה'תשע"א


לא מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹיׁש
ּבׁשלׁש לחג ב) ה'. ּפני להראֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹתעּׂשה,
ׁשּלא ה) ריקם. יראה ׁשּלא ד) ּברגלים. לּׂשמח ג) ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹרגלים.
להקהיל ו) ּברגלים. מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלּׂשּמחֹו לוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיעזב

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם ְְְִֵֶַַָָָָֻאת
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

 
רגלים,‡. מּׁשלׁש רגל ּבכל יּׂשראל נצטּוּו עּׂשה מצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁש

והחגיגה, ;זכּור ּכל יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואּלּו
וּׂשמחּת ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;אלהי לה' ּתחג ְְְְֱֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבעזרה ּפניו ׁשּנראה היא: ּבּתֹורה האמּורה הראּיה .ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבחּג
מן ּבין עֹולה, קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִִִֵֶַַָָָָּביֹום
ולא ראׁשֹון ּביֹום לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהעֹוף
עֹובר אּלא עּׂשה, מצות עּׂשה ׁשּלא דּיֹו לא - עֹולה ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהביא
על לֹוקה ואינֹו ריקם. פני יראּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ּבּתֹורה האמּורה החגיגה מעּׂשה. עּׂשה לא ׁשהרי זה, ֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלאו
ּבבֹואֹו חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב ְְְְִִִִֶֶַָָָהיא:
מן אּלא ּבאים הּׁשלמים ׁשאין ידּוע, והּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהראֹות.
אין והחגיגה, הראּיה ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּבהמה.
היא: ברגלים האמּורה והּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָהּנׁשים
הּנקראים הם ואּלּו חגיגה, ׁשלמי על יתר ׁשלמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיקריב
ּׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: חגיגה; ּׂשמחת ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשלמי

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ונׁשים .אלהי ה' לפני ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹוּׂשמחּת
.:ׁשּנאמר הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין והחגיגה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה

יהא ׁשּלא סֹופרים, מּדברי אבל וגֹומר. ידֹו ּכמּתנת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאיׁש
מ ּפחֹות ראּיה עֹולת חגיגהקרּבן ׁשלמי ולא כסף, מעה ּׁשוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: עׁשרֹו, ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
ידֹו. ְְַַָּכמּתנת

ׁשּיעלה‚. ּבעת ׁשעּור. חכמים ּבהן נתנּו לא ּׂשמחה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמי
יביאם, - הראּיה קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם לחג, לירּוׁשלים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָֹאדם
- ּכסף ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
- זהּובים ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו כסף. ׁשוה יביא ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹלא
אסרּו ולמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָֹֹאסּור
אֹו למּכר, ימצא לא ׁשּמא ּגזרה ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּיעלה

סיגים. הּמעֹות יּמצאּו ְִִִֶַָָָׁשּמא
וׁשלמי„. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

ׁשּנאמר: הרגל; ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחגיגתֹו
לחגיגה. ראּויין ׁשּכּלן מלּמד - אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבעת

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי ְְִֵֵַָֻוכּלן
ּבראׁשֹון,‰. הקריב לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים ְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹּומצוה

זה הרי - המאחר וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין
אספּתי. מּמֹועד נּוגי נאמר: ועליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻמגּנה,

.Âוכּיֹוצא זה ועל ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו - חג ולא הרגל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעבר
לתקן. יּוכל לא מעּות נאמר: ְְֱִֶַַָֹֹֻּבֹו

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
הּׁשמיני ואף ׁשמיני. ׁשהּוא האחרֹון טֹוב ּוביֹום הרגל ּכל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָאת
הּׁשבּועֹות חג ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָֹּתׁשלּומי
ׁשּלאחר ימים ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג -ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּׁשבּועֹות ׁשחג נאמר, הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות. ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָחג

לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג
.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינן חגיגה וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת

ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להן ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למחר, חֹוגג - הּיֹום חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצּבּור;
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על ואף טֹוב. יֹום את ּדֹוחין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין - ּונדבֹות נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ּׂשמחה; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëוּׂשמחתֹו חגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּכׁשּמקריב
ּבׁשאר ׁשעֹוּׂשה ּכדר ּכחֹו, ּבכל עליהן סֹומ - טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָֹּביֹום
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעּכבת, אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּימים.

ׁשבּות. מּׁשּום עליה גזרּו לא הּקרּבנֹות, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבמעּׂשה
.È.להביאּה חּיבין הּיֹורׁשין - ומת ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמפריׁש

אּלה ׁשּנאמר: ּונדבֹות; נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
מּכלל ונדבתיכם, מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעּׂשּו
יֹולדת. ועֹולת מצרע עֹולת ּכמֹו - לעלתיכם ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין
קנאֹות. ּומנחת חֹוטא מנחת להביא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּולמנחתיכם
ואין ּבּמֹועד, קרבין הּכל נזיר. ׁשלמי לרּבֹות - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹּולׁשלמיכם

טֹוב. ּביֹום ְְִֵקרבין
.‡Èמביא - מּועטין ּונכסים מרּבים אֹוכלים לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִִֵֶָָָָֻּומי

אֹוכלין לֹו היּו מּועטין. ראּיה ועֹולֹות מרּבין חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻׁשלמי
ו מרּבֹות ראּיה עֹולֹות מביא - מרּבין ּונכסים ׁשלמימּועטין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻֻ

יפחת לא אמרּו: זה על - מּועט וזה זה היּו מּועטֹות. ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹחגיגה
זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים. ּכסף ּוׁשּתי לעֹולה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמעה

.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ְְֱֱֲִֶֶֶַַַָָֹנאמר:

ה'תשע"א כסלו י"א חמישי יום

 
חּיבים‡. האנׁשים וכל הראּיה. מן ּפטּורין ועבדים ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָָנׁשים

וטמא וחּגר, וסּומא וקטן, וׁשֹוטה ואּלם, מחרׁש חּוץ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָּבראּיה,
יכֹולים ׁשאינם מאד והענג והר והחֹולה הּזקן וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוערל,
ּכל ּוׁשאר ּפטּורין, עּׂשר האחד אּלּו ּכל רגליהן. על ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָלעלֹות
מדּבר, ׁשהּוא ּפי על אף החרׁש, ּבראּיה. חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאנׁשים
הּסּומא וכן הראּיה. מן ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָאפּלּו
ּפי על אף האּלם, ּפטּור. - אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָּבעינֹו
מּפני ּפטּורין, - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ּפטּור. - ׁשֹומע ְְְְְְִִִֵֵֶַַָֻׁשהּוא
ּפטּור - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשהן
הראּיה? מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּפני
הּנׁשים. את להֹוציא - זכּור כל יראה אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָהרי
חּיבים העבדים אין - ּבּה חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עּׂשה ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּומצות
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צג              
  

ה'תשע"א כסלו י' רביעי יום


יוםרביעֿיחמישיי'ֿי"אכסלוה'תשע"א


לא מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹיׁש
ּבׁשלׁש לחג ב) ה'. ּפני להראֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹתעּׂשה,
ׁשּלא ה) ריקם. יראה ׁשּלא ד) ּברגלים. לּׂשמח ג) ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹרגלים.
להקהיל ו) ּברגלים. מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלּׂשּמחֹו לוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיעזב

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם ְְְִֵֶַַָָָָֻאת
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

 
רגלים,‡. מּׁשלׁש רגל ּבכל יּׂשראל נצטּוּו עּׂשה מצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁש

והחגיגה, ;זכּור ּכל יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואּלּו
וּׂשמחּת ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;אלהי לה' ּתחג ְְְְֱֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבעזרה ּפניו ׁשּנראה היא: ּבּתֹורה האמּורה הראּיה .ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבחּג
מן ּבין עֹולה, קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִִִֵֶַַָָָָּביֹום
ולא ראׁשֹון ּביֹום לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהעֹוף
עֹובר אּלא עּׂשה, מצות עּׂשה ׁשּלא דּיֹו לא - עֹולה ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהביא
על לֹוקה ואינֹו ריקם. פני יראּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ּבּתֹורה האמּורה החגיגה מעּׂשה. עּׂשה לא ׁשהרי זה, ֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלאו
ּבבֹואֹו חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב ְְְְִִִִֶֶַָָָהיא:
מן אּלא ּבאים הּׁשלמים ׁשאין ידּוע, והּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהראֹות.
אין והחגיגה, הראּיה ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּבהמה.
היא: ברגלים האמּורה והּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָהּנׁשים
הּנקראים הם ואּלּו חגיגה, ׁשלמי על יתר ׁשלמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיקריב
ּׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: חגיגה; ּׂשמחת ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשלמי

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ונׁשים .אלהי ה' לפני ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹוּׂשמחּת
.:ׁשּנאמר הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין והחגיגה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה

יהא ׁשּלא סֹופרים, מּדברי אבל וגֹומר. ידֹו ּכמּתנת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאיׁש
מ ּפחֹות ראּיה עֹולת חגיגהקרּבן ׁשלמי ולא כסף, מעה ּׁשוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: עׁשרֹו, ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
ידֹו. ְְַַָּכמּתנת

ׁשּיעלה‚. ּבעת ׁשעּור. חכמים ּבהן נתנּו לא ּׂשמחה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמי
יביאם, - הראּיה קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם לחג, לירּוׁשלים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָֹאדם
- ּכסף ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
- זהּובים ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו כסף. ׁשוה יביא ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹלא
אסרּו ולמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָֹֹאסּור
אֹו למּכר, ימצא לא ׁשּמא ּגזרה ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּיעלה

סיגים. הּמעֹות יּמצאּו ְִִִֶַָָָׁשּמא
וׁשלמי„. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

ׁשּנאמר: הרגל; ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחגיגתֹו
לחגיגה. ראּויין ׁשּכּלן מלּמד - אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבעת

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי ְְִֵֵַָֻוכּלן
ּבראׁשֹון,‰. הקריב לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים ְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹּומצוה

זה הרי - המאחר וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין
אספּתי. מּמֹועד נּוגי נאמר: ועליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻמגּנה,

.Âוכּיֹוצא זה ועל ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו - חג ולא הרגל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעבר
לתקן. יּוכל לא מעּות נאמר: ְְֱִֶַַָֹֹֻּבֹו

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
הּׁשמיני ואף ׁשמיני. ׁשהּוא האחרֹון טֹוב ּוביֹום הרגל ּכל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָאת
הּׁשבּועֹות חג ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָֹּתׁשלּומי
ׁשּלאחר ימים ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג -ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּׁשבּועֹות ׁשחג נאמר, הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות. ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָחג

לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג
.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינן חגיגה וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת

ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להן ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למחר, חֹוגג - הּיֹום חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצּבּור;
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על ואף טֹוב. יֹום את ּדֹוחין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין - ּונדבֹות נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ּׂשמחה; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëוּׂשמחתֹו חגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּכׁשּמקריב
ּבׁשאר ׁשעֹוּׂשה ּכדר ּכחֹו, ּבכל עליהן סֹומ - טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָֹּביֹום
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעּכבת, אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּימים.

ׁשבּות. מּׁשּום עליה גזרּו לא הּקרּבנֹות, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבמעּׂשה
.È.להביאּה חּיבין הּיֹורׁשין - ומת ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמפריׁש

אּלה ׁשּנאמר: ּונדבֹות; נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
מּכלל ונדבתיכם, מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעּׂשּו
יֹולדת. ועֹולת מצרע עֹולת ּכמֹו - לעלתיכם ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין
קנאֹות. ּומנחת חֹוטא מנחת להביא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּולמנחתיכם
ואין ּבּמֹועד, קרבין הּכל נזיר. ׁשלמי לרּבֹות - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹּולׁשלמיכם

טֹוב. ּביֹום ְְִֵקרבין
.‡Èמביא - מּועטין ּונכסים מרּבים אֹוכלים לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִִֵֶָָָָֻּומי

אֹוכלין לֹו היּו מּועטין. ראּיה ועֹולֹות מרּבין חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻׁשלמי
ו מרּבֹות ראּיה עֹולֹות מביא - מרּבין ּונכסים ׁשלמימּועטין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻֻ

יפחת לא אמרּו: זה על - מּועט וזה זה היּו מּועטֹות. ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹחגיגה
זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים. ּכסף ּוׁשּתי לעֹולה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמעה

.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ְְֱֱֲִֶֶֶַַַָָֹנאמר:

ה'תשע"א כסלו י"א חמישי יום

 
חּיבים‡. האנׁשים וכל הראּיה. מן ּפטּורין ועבדים ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָָנׁשים

וטמא וחּגר, וסּומא וקטן, וׁשֹוטה ואּלם, מחרׁש חּוץ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָּבראּיה,
יכֹולים ׁשאינם מאד והענג והר והחֹולה הּזקן וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוערל,
ּכל ּוׁשאר ּפטּורין, עּׂשר האחד אּלּו ּכל רגליהן. על ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָלעלֹות
מדּבר, ׁשהּוא ּפי על אף החרׁש, ּבראּיה. חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאנׁשים
הּסּומא וכן הראּיה. מן ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָאפּלּו
ּפי על אף האּלם, ּפטּור. - אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָּבעינֹו
מּפני ּפטּורין, - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ּפטּור. - ׁשֹומע ְְְְְְִִִֵֵֶַַָֻׁשהּוא
ּפטּור - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשהן
הראּיה? מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּפני
הּנׁשים. את להֹוציא - זכּור כל יראה אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָהרי
חּיבים העבדים אין - ּבּה חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עּׂשה ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּומצות
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צד             
  

העבדים. להֹוציא - יּׂשראל כל ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָָָּבּה.
להראֹות ּבאין ׁשהן ּכׁשם - לראֹות יּׂשראל כל ּבבֹוא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָונאמר:
ׁשכינתֹו. ּובית קדׁשֹו הדר לראֹות ּבאים הם ּכ ה', ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלפני
ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו רֹואה. ׁשאינֹו סּומא, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָלהֹוציא
מי להֹוציא - יׁשמעּו למען נאמר: וׁשם ׁשלמה. ראּיתֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָאין
ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו ּולמען גמּורה. ׁשמיעה לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשאין

מ - ללמד המצּוה ׁשּכל ּבעלתמדּבר; ונאמר: ללּמד. צּוה ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻֻ
חּגר להֹוציא ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה' ּפני את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָלראֹות
ׁשאין הּמקּדׁש, ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר וענג. וזקן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוחֹולה

ּכּטמא. מאּוס הערל וכן לביאה, ראּוי ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּטמא
.וכּיֹוצא ּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָהמקּמץ,

ּבמחצב נחׁשת המצרף וכן לרפּואה, אֹו העֹורֹות לעּבד ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבהן
הרי - מלאכּתן מּפני מאּוסין ׁשהן ּפי על אף והעּבדנין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלֹו
לראֹות. יּׂשראל ּבכלל ועֹולין ּומלּבּוׁשן ּגּופן מטהרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָאּלּו

מירּוׁשלים‚. ולעלֹות אביו ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל
לחּנכֹו ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלהר
אֹו חּגר הּקטן היה ואם .זכּור כל יראה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּמצֹות;
ּפי על אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש, אֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָסּומא
היה - ּכ והּוא גדֹול היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ְְִִֶֶָָָָָָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
הראּיה„. מן הּפטּור וכל ּבחגיגה, חּיב - ּבראּיה החּיב ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָּכל

ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ ּבּׂשמחה, חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
חּיּוב ּבני ׁשאינן מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש וטמא. וערל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָוקטן
- וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצֹות מּכל ּפטּורין הן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינן ּבּקדׁשים אֹוכלים ׁשאינן ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָמּפני
הּקרּבנֹות. מעּׂשה ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּבארנּו

.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון ּביֹום סּומא אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
ּפטּור; היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה, ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור
אם וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הן, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּכל
- למחר ׁשּטהר ּפי על אף הראׁשֹון, טֹוב יֹום ּבלילי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָנטמא
להביא חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּפטּור.

הרג ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו ּכׁשּיטהר.חגיגתֹו ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
.Âעֹולה להביא חּיב אינֹו - החג ימי ּבתֹו לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמי

- ריקם פני יראּו ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּיּכנס. עת ּבכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבידֹו
ּתׁשלּומי אֹו ראׁשֹון יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאינֹו
מּמּנּו מקּבלין - ׁשּיביא עת ּבכל הביא ואם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹון.
ׁשעּור. לּה אין ׁשהראּיה ראּיה, עֹולת לׁשם אֹותּה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּומקריבין

.Êמקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו ּבהמֹות עּׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש
ׁשּיר ׁשהרי הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון
להקריב יכֹול ולא הּיֹום דחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹאֹותם.

למחר. הּׁשאר מקריב - ְְְִַַַָָָהּיֹום
.Áהּקרּבנֹות ּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּבאה אינּה ראּיה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻעֹולת

מעּׂשר מּמעֹות ּבאֹות חגיגה ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאדם
ּבהמה הּתערבת מן לֹוקח חּלין, מעֹות עם המערבֹות ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻׁשני
ראׁשֹונה אכילה ׁשעּור ׁשּיהיה והּוא חגיגה. ׁשלמי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּומקריבּה
חֹובה ׁשהּוא וכל חֹובה, חגיגה ׁשּׁשלמי מּפני החּלין. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻמן

החּלין. מן אּלא ּבא ִִֵֶַָָֻאינֹו

.Ëואין ּבהמה. ּבמעּׂשר חגיגה ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא
טֹוב. ּביֹום יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה טֹוב, ּביֹום אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָמביאין

.Èּונדבֹות ּבנדרים ּׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יּׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין
ּובחזה ּובבכֹור ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּובמעּׂשר
והרי ה', לפני ּבּׂשר ּבאכילת לּׂשמח היא זֹו ׁשּמצוה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשֹוק;
ּבמנחֹות, ולא ּבעֹופֹות לא חֹובתן ידי יֹוצאין אין אבל ְְְְְְֲִִֵֵָָָָָֹֹאכלּו.
ארּבעה ׁשחגיגת ּבפסחים, ּבארנּו ּכבר המּׂשּמח. ּבּׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשאינן
חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין לפיכ רׁשּות. ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָעּׂשר

ּׂשמחה. חֹובת ּבּה יֹוצא ְִֵֶַָָָאּלא
.‡È,טֹוב יֹום מערב ּוׁשחטן נדבה אֹו נדר ׁשלמי לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי

חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלן ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאף
ּׂשמחה. חֹובת ידי ּבּה יצא אבל החּלין, מן אּלא ּבאה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשאינּה

.Èּברגל מהן ואֹוכל הֹואיל הרגל, קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאף
ּבׁשעת ּׂשמחה ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ְִָּׂשמחה.
.‚Èהחמץ מּפני עּׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה אדם יביא ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹלא

יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. לבית קדׁשים מביאין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּבּה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׂשמחה, חֹובת ידי ְְְְִֵֵֶַַָָּבּה

.„Èלׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי הרי : ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר
חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה
ׁשלמי אדם ּכׁשּיזּבח החּלין. מן אּלא ּבאה חגיגה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשאין
ואׁשּתֹו ּובניו הּוא אֹוכל יהיה לא - ּׂשמחה וׁשלמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹחגיגה
לּׂשּמח חּיב אּלא גמּורה, מצוה ׁשּיעּׂשה וידּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבלבד
והאלמנה. והּיתֹום והּגר והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהענּיים
ּׂשּמח ולא זבחיו ׁשאכל ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקן הּכל ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹמאכיל
ּכל להם, אֹונים ּכלחם זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּלּו
הּכל, מן יֹותר בּלוי ּומצוה לנפׁשם. לחמם ּכי יּטּמאּו, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאכליו

ו נחלה, ולא חלק לא לֹו ׁשאין ּבּבּׂשר.לפי מּתנֹות לֹו אין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
להם יּתן אֹו ּולּׂשּמחם, ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלפיכ
צרכיהם. ּבֹו ׁשּימצאּו ּכדי ׁשּלהם, מעּׂשר עם ּבּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּתנֹות
מעּׂשרֹותיו מּמּנּו וׁשֹוהה מּלּׂשּמחֹו הּלוי את העֹוזב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכל
ּתעזב ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּברגלים

הּלוי. ִֵֶַאת

ה'תשע"א כסלו י"ב שישי יום

 
וטף,‡. ונׁשים אנׁשים יּׂשראל, ּכל להקהיל עּׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמצות

מן ּבאזניהם ולקרֹות לרגל ּבעלֹותם ׁשמּטה מֹוצאי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
ידיהם ּומחּזקֹות ּבמצֹות אֹותן מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
הּׁשמּטה ׁשנת ּבמעד ׁשנים ׁשבע מּקץ ׁשּנאמר: האמת. ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבדת
את הקהל וגֹומר. לראֹות יּׂשראל כל ּבבֹוא הּסּכֹות. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּבחג
וגֹומר. ּבׁשערי אׁשר וגר והּטף והּנׁשים האנׁשים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעם

.מן חּוץ הקהל, מּמצות ּפטּור - הראּיה מן הּפטּור ְְְִִִִִֵַַַָָָָָּכל
הקהל; מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל. והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
והּדבר לביאה. ראּוי אינֹו וזה יּׂשראל, כל ּבבֹוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
חּיבֹות. הּנׁשים ׁשהרי חּיבין, והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּברּור
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חג‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹורין? היּו ְִִֵֵֶַַָָָָאימתי
ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹורין. היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמל
מׁשּבח. זה הרי - מעמד קרא ואם יֹוׁשב. ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻוקֹורא

קֹור הּוא סֹוףמהיכן עד הּדברים אּלה חּמׁש מּתחּלת א? ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻ
ל'עּׂשר ּומדּלג וגֹומר, ׁשמע' אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע', ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּפרׁשת
ּברכֹות סֹוף עד הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָּתעּׂשר',
ּופֹוסק. ּבחרב', אּתם ּכרת אׁשר הּברית 'מּלבד עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּוקללֹות,

ּכדי„. ירּוׁשלים, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד
היתה, עץ וׁשל גדֹולה, ּבימה ּומביאין העם. את ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָלהקהיל
ויֹוׁשב עֹולה והּמל נׁשים, עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג העֹולים יּׂשראל וכל קריאתֹו, ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,
ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת וחּזן סביביו. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמתקּבצין
ּגדֹול, לכהן ּוסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלראׁש
מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ּכדי ,לּמל ּגדֹול ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכהן
ּכדר ּומבר ורֹואה ּופֹותח יׁשב. - רצה ואם עֹומד. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהּוא
הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ּבּתֹורה קֹורא ּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמבר
ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל גֹומר, ׁשהּוא עד ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאמרנּו
הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ּומֹוסיף ּכנסּיֹות. ּבבּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּמברכין
וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. יּׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָֹרצה
והּזמּנים, יּׂשראל מקּדׁש עד וכּו' העּמים מּכל בחרּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָאּתה
רביעית ּכמטּבען. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּבּתפּלה. ׁשּמברכין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכדר
יי אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמתּפּלל
ׁשּתעמד יּׂשראל על מתּפּלל חמיׁשית ּבצּיֹון. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהּׁשֹוכן
על מתּפּלל ׁשּׁשית ּביּׂשראל. הּבֹוחר ּבּה: וחֹותם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמלכּותם,
יי אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּכהנים
ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן ׁשביעית הּכהנים. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמקּדׁש
צריכין ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ את יי הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָיכֹול,

ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָלהּוׁשע.
את‰. ּתקרא ׁשּנאמר: הּקדׁש; ּבלׁשֹון - והּברכֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקריאה

לֹועזֹות. ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה. - הּזאת ְֲִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה
.Âאזנם ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירין ׁשאינן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוגרים

ּבסיני. ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה וגילה ויראה ּבאימה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלׁשמע
חּיבין ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים, חכמים ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֻאפּלּו
מכּון - לׁשמע יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. גדֹולה ּבכּונה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלׁשמע
האמת. ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו; לקריאה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלּבֹו
ׁשֹומעּה, הּגבּורה ּומּפי ּבּה נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָויראה

האל. ּדברי להׁשמיע הּוא ׁשליח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּמל
.Êלאחר אֹותֹו מאחרין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

את ּדֹוחין ׁשאינן והּתחּנֹות החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשּבת,
ַַָהּׁשּבת.

דׁשמּיא ּבסּיעּתא חגיגה הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִַַָָָסליקּו

ה'תשע"א כסלו י"ג קודש שבת

 
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש

ׁשּלא ב) ּבכֹורֹות. להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹתעּׂשה,
הּבכֹור. יּפדה ׁשּלא ג) לירּוׁשלים. חּוץ ּתמים ּבכֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל
ּבהמה. מעּׂשר יּגאל ׁשּלא ה) ּבהמה. מעּׂשר להפריׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹד)
אחד, ׁשניהם ׁשּמעּׂשה לפי הּבכֹור, עם הּמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכללּתי
מּפי ּתזרק. ּדמם ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב

ּבכֹור. ודם מעּׂשר דם ׁשּזה למדּו, ְְְְֲֵֶֶַַַַָָהּׁשמּועה
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ל‡. עּׂשה ּבאדםמצות ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל הפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, מּמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
ּבבני רחם ּכל ּפטר ּבכֹור כל לי קּדׁש ׁשּנאמר: טרפֹות. ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהיּו

לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה. ּבאדם ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֻיּׂשראל
.ּובכֹור לּכהנים, ּופדיֹונם נפּדים חמֹור ּובכֹור אדם ְְְְְֲֲִִִִַָָָֹּבכֹור

זֹורקין קּלים; קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָָּבהמה
ּוׁשאר הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטיר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּדמֹו
ּבכֹור את תפּדה ּפדה א ׁשּנאמר: לּכהנים. נאכל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּבּׂשר
ׁשֹור ּבכֹור א ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהאדם,

.ּל יהיה ּובּׂשרם הם. קדׁש תפּדה ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹלא
ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור

אם לּכהן. הּוא הרי - תמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
ׁשּירצה, למי מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו אֹו מקֹום ּבכל אֹוכלֹו ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָרצה,
מּום בֹו יהיה וכי ׁשּנאמר: חּלין. ׁשהּוא מּפני לנכרי, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָֻאפּלּו
ּכּצבי יאכלּנּו יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹומר, עּור אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפּסח

כהן. נכסי הּוא והרי ְְֲִֵֵֵַַָָֹוכאּיל.
זה„. הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הרי - הקּדיׁשֹו לא ואם .אלהי לה' ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש.
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻזה

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
ואכלּת ׁשּנאמר: לארץ. לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי ה' ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלפני
ּבכֹור מביא אּתה - ּדגן מעּׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום ;ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוצאנ
אּתה אי - ּדגן מעּׂשר מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבקר
ּבמּומֹו. ויאכל ּכחּלין הּוא הרי אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻמביא

ו מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ּבמּומֹו.ואם יאכל אּלא יקרב לא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּכמֹו הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצוה
קדם ּבקדּׁשתן ּכׁשהן ּבמקּדׁשין נֹוהגת ואינּה ּדגן. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻמעּׂשר

הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּפדּו,
.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה: ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

- ּבכֹור לֹו נֹולד אם לּכהן, ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויּׂשראלים.
הּבּׂשר ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמקריב
ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור. ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבתֹורת
ּולוּיים ּכהנים - טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹוגֹומר.

ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָֻּפטּורין,
.Á.מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַַַָָָהּבכֹור

בֹו יהיה וכי בׁשנה. ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' לפני ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- הּוא ּתם אם לֹו? מֹונה ּומאימתי ּתאכלּנּו. ּבׁשערי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמּום,
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צה              
  

חג‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹורין? היּו ְִִֵֵֶַַָָָָאימתי
ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹורין. היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמל
מׁשּבח. זה הרי - מעמד קרא ואם יֹוׁשב. ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻוקֹורא

קֹור הּוא סֹוףמהיכן עד הּדברים אּלה חּמׁש מּתחּלת א? ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻ
ל'עּׂשר ּומדּלג וגֹומר, ׁשמע' אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע', ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּפרׁשת
ּברכֹות סֹוף עד הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָּתעּׂשר',
ּופֹוסק. ּבחרב', אּתם ּכרת אׁשר הּברית 'מּלבד עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּוקללֹות,

ּכדי„. ירּוׁשלים, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד
היתה, עץ וׁשל גדֹולה, ּבימה ּומביאין העם. את ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָלהקהיל
ויֹוׁשב עֹולה והּמל נׁשים, עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג העֹולים יּׂשראל וכל קריאתֹו, ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,
ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת וחּזן סביביו. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמתקּבצין
ּגדֹול, לכהן ּוסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלראׁש
מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ּכדי ,לּמל ּגדֹול ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכהן
ּכדר ּומבר ורֹואה ּופֹותח יׁשב. - רצה ואם עֹומד. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהּוא
הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ּבּתֹורה קֹורא ּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמבר
ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל גֹומר, ׁשהּוא עד ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאמרנּו
הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ּומֹוסיף ּכנסּיֹות. ּבבּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּמברכין
וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. יּׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָֹרצה
והּזמּנים, יּׂשראל מקּדׁש עד וכּו' העּמים מּכל בחרּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָאּתה
רביעית ּכמטּבען. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּבּתפּלה. ׁשּמברכין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכדר
יי אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמתּפּלל
ׁשּתעמד יּׂשראל על מתּפּלל חמיׁשית ּבצּיֹון. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהּׁשֹוכן
על מתּפּלל ׁשּׁשית ּביּׂשראל. הּבֹוחר ּבּה: וחֹותם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמלכּותם,
יי אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּכהנים
ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן ׁשביעית הּכהנים. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמקּדׁש
צריכין ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ את יי הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָיכֹול,

ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָלהּוׁשע.
את‰. ּתקרא ׁשּנאמר: הּקדׁש; ּבלׁשֹון - והּברכֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקריאה

לֹועזֹות. ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה. - הּזאת ְֲִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה
.Âאזנם ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירין ׁשאינן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוגרים

ּבסיני. ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה וגילה ויראה ּבאימה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלׁשמע
חּיבין ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים, חכמים ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֻאפּלּו
מכּון - לׁשמע יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. גדֹולה ּבכּונה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלׁשמע
האמת. ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו; לקריאה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלּבֹו
ׁשֹומעּה, הּגבּורה ּומּפי ּבּה נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָויראה

האל. ּדברי להׁשמיע הּוא ׁשליח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּמל
.Êלאחר אֹותֹו מאחרין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

את ּדֹוחין ׁשאינן והּתחּנֹות החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשּבת,
ַַָהּׁשּבת.

דׁשמּיא ּבסּיעּתא חגיגה הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִַַָָָסליקּו

ה'תשע"א כסלו י"ג קודש שבת

 
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש

ׁשּלא ב) ּבכֹורֹות. להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹתעּׂשה,
הּבכֹור. יּפדה ׁשּלא ג) לירּוׁשלים. חּוץ ּתמים ּבכֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל
ּבהמה. מעּׂשר יּגאל ׁשּלא ה) ּבהמה. מעּׂשר להפריׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹד)
אחד, ׁשניהם ׁשּמעּׂשה לפי הּבכֹור, עם הּמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכללּתי
מּפי ּתזרק. ּדמם ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב

ּבכֹור. ודם מעּׂשר דם ׁשּזה למדּו, ְְְְֲֵֶֶַַַַָָהּׁשמּועה
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ל‡. עּׂשה ּבאדםמצות ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל הפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, מּמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
ּבבני רחם ּכל ּפטר ּבכֹור כל לי קּדׁש ׁשּנאמר: טרפֹות. ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהיּו

לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה. ּבאדם ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֻיּׂשראל
.ּובכֹור לּכהנים, ּופדיֹונם נפּדים חמֹור ּובכֹור אדם ְְְְְֲֲִִִִַָָָֹּבכֹור

זֹורקין קּלים; קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָָּבהמה
ּוׁשאר הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטיר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּדמֹו
ּבכֹור את תפּדה ּפדה א ׁשּנאמר: לּכהנים. נאכל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּבּׂשר
ׁשֹור ּבכֹור א ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהאדם,

.ּל יהיה ּובּׂשרם הם. קדׁש תפּדה ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹלא
ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור

אם לּכהן. הּוא הרי - תמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
ׁשּירצה, למי מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו אֹו מקֹום ּבכל אֹוכלֹו ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָרצה,
מּום בֹו יהיה וכי ׁשּנאמר: חּלין. ׁשהּוא מּפני לנכרי, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָֻאפּלּו
ּכּצבי יאכלּנּו יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹומר, עּור אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפּסח

כהן. נכסי הּוא והרי ְְֲִֵֵֵַַָָֹוכאּיל.
זה„. הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הרי - הקּדיׁשֹו לא ואם .אלהי לה' ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש.
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻזה

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
ואכלּת ׁשּנאמר: לארץ. לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי ה' ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלפני
ּבכֹור מביא אּתה - ּדגן מעּׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום ;ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוצאנ
אּתה אי - ּדגן מעּׂשר מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבקר
ּבמּומֹו. ויאכל ּכחּלין הּוא הרי אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻמביא

ו מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ּבמּומֹו.ואם יאכל אּלא יקרב לא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּכמֹו הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצוה
קדם ּבקדּׁשתן ּכׁשהן ּבמקּדׁשין נֹוהגת ואינּה ּדגן. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻמעּׂשר

הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּפדּו,
.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה: ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

- ּבכֹור לֹו נֹולד אם לּכהן, ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויּׂשראלים.
הּבּׂשר ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמקריב
ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור. ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבתֹורת
ּולוּיים ּכהנים - טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹוגֹומר.

ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָֻּפטּורין,
.Á.מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַַַָָָהּבכֹור

בֹו יהיה וכי בׁשנה. ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' לפני ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- הּוא ּתם אם לֹו? מֹונה ּומאימתי ּתאכלּנּו. ּבׁשערי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמּום,
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צו         
  

ּבעל נֹולד ואם להקרבה; ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, מּיֹום לֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמֹונה
ׁשהרי חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו והּוא ׁשּנֹולד. מּיֹום לֹו מֹונה - ְֲֳִֵֶֶֶֶָָָָמּום
ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע לא אם אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹנראה

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה - חדׁשיו ְֳִִִֶָָלֹו
.Ëעּׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד

יֹום ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֻחדׁש.
לאחר מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום
גמר לפני יֹום עּׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשנתֹו.
מּום לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עּׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין - ְְְֲִִִַַַַָָָָָׁשנתֹו
ויאכל. יֹום ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחר

.È.ויאכל מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבכֹור

.‡Èׁשּתים לקּימֹו רּׁשאי לחכם להראֹותֹו נראה ׁשּלא ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹועד
מּום ּבֹו נֹולד אם לחכם: להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָוׁשלׁש
אחר נֹולד חדׁש; עּׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹּבתֹו

יֹום. ׁשלׁשים מקּימֹו - ְְְְִַָׁשנתֹו
.Èעּׂשר ׁשנים ּתמימה, לבנה ׁשנת היא ּבכֹור ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָׁשנה

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום. מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עּׂשר ׁשלׁשה לֹו ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹּומֹונה
אדר חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון אדר ׁשל עּׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני:
ׁשּנֹולד וזה ׁשנה, לֹו עלתה הּבאה ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו. אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה. ְְִִִֶַַָָָָָֹׁשנה

.‚Èעֹובר ׁשהּוא ּפי על אף ׁשנתֹו, לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעבר
מקריבֹו; אּלא נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם תעּׂשה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבלא
מעּׂשר ׁשּנאמר: מקֹום. ּבכל ׁשֹוחטֹו - מּום ּבעל היה ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָואם
ּבכֹור מּקיׁש - וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ְְְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹּדגנ
ּבכֹור אף לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעּׂשר מה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמעּׂשר:

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל ְְֲִִֵֶַָָָָאינֹו
.„Èגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין

לּכהן. ויּתנּנּו מעט ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן;

דּקה ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יּׂשראל ּכּמה -ועד ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים - ּובגּסה יֹום, ְְְֲִִִִֵַַַָָֹׁשלׁשים
לּתנֹו רּׁשאי אינֹו - לעצמי אטּפל ואני זה זמן ּבתֹו לי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַּתנהּו
ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר מּתנֹותיו, על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָלֹו;
ּובתֹו הּמטּבחים ּובבית הּגרנֹות ּבבית המסּיעין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשהּכהנים

ּבּׂשכרן. מּתנֹותיהן להם נֹותנין אין - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהרֹועים
.ÂËלי ּתנהּו זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום ּבעל הּבכֹור ְְְְְִֵֶַַַַַָָָהיה

ּבתֹו לי ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים ׁשהיה אֹו עּתה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאֹוכלּנּו
לי, ויראה לֹו. נֹותנֹו זה הרי - עּתה ׁשאקריבּנּו זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזמן

ׁשּירצה. ּכהן לכל נֹותן ְְְִֵֵֶֶֶַָֹׁשהּבכֹור
.ÊËלֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן

ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמן
ּכזית ׁשאכל זר וכן .וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹותירׁש
מּפי לֹוקה. - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּבכֹור,
לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אף אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמּועה

זריקה. לאחר ּבין ְְְִִֵַַָָזריקה
.ÊÈבכֹור אֹו ׁשֹור ּבכֹור א ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין ְְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור

ּכׁשהּוא אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה. לא עז בכֹור אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֹּכּׂשב
ּכדי זכּות ּבֹו לּכהן אין לקרּבן עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּתם,
לאכילה עֹומד והּוא הֹואיל ּבית, ׁשאין הּזה, ּובּזמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלמכרֹו.
לכהן ּבין ּתמים, ׁשהּוא ּפי על ואף למכרֹו מּתר הּוא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

ליּׂשראל. ְְִֵֵָּבין
.ÁÈּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט. ּבין חי ּבין הּבית, לפני ׁשּלא ּבין הּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹלפני
אבל ּבּבית מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבּׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָּוכׁשהּוא
ּבּׂשר אבל מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּׁשּוק, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹלא
וכהנים קדׁש. ּבּׂשר ׁשהּוא מּפני נמּכר, אינֹו ּתמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּבכֹור
מנה. ּכנגד מנה לׁשקֹול מּתרין - הּבכֹור על ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנמנּו

.ËÈּבאי להפׁשיטֹו מּתר זה הרי - מּום ּבעל ּבכֹור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט
ּפסּולי ׁשאר וכן מרּגיל. - להרּגיל רצה אם ׁשּירצה. דר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה

מפׁשיט. - הרגל מן להפׁשיט רצה אם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻהּמקּדׁשין,
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― 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 ח' שני יום

ה'תשע"א כסלו ט' שלישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני ׁשּצּונּו  ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

       
       המטהרים ,ְֲִַַ

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן
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זֹו מצוה ּבהלכֹות  ,ּדע . ְְְִִַָ
מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ּכלֿמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכֹות
― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלֿזה.
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמהן
טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְֳִֵֶֶַַָָֹֻעקצים,
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלין
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבהם
נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכלּֿדיני
טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן יׁש ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻּובמּסכת
אדם נגעי ּכלּֿדיני ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָיֹולדת.
וזבה זב ּכלּֿדיני ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּובגד
ּכלּֿדיני ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשכבת
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאת
לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחדּו
ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻמקֹומֹות
ּבמּסכת זה מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכן
ּכלֹומר: ּכּלֹו, זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר ְְְֵֵֵֶֶַַָָֻֻעדּיֹות.
אחר ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר
והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָֻעּמֹו

ה'תשע"א כסלו י' רביעי יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Â˜‰ Â ‰ Á˜‰ ‰Âˆ‰
יוםרביעֿישישיי'ֿי"ב'כסלוה'תשע"א

«ƒ¿»«
― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

מצרע  .[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ
ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה

הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא
 עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתקההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
     זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

ה'תשע"א כסלו י"א חמישי יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הש"ח מּלתלֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

לכותם אֹו צרעת ׁשּיׁשּתּנהסימני ּכדי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבנגעֿהּצרעת" "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָמראה,

  ספרי ּולׁשֹון .  : ְְִֵ
הּצרעת' ּבנגע "'הּׁשמר  ּֿבלא ― ְְִֶֶַַַַָָֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון תעׂשה".    : ְְֲִֶַַָ

אתֿהּמחיה והּכוה טמאה סימני "הּתֹולׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
 ּכמֹו ולֹוקה, ּבלאֿתעׂשה" עֹובר ―ְְְֲֵֶֶַֹ

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּנתק לא "ואתֿהּנתק אמרֹו: והּוא , ְְְֶֶֶֶֶַַָֹ
יגּלח"  ספרא ּולׁשֹון . : ְְְִֵַַָ

ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה סימני לתֹולׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֻ"מּנין
יגּלח". לא ואתֿהּנתק ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹּבלאֿתעׂשה?

ה'תשע"א כסלו י"ב שישי יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ב הּכרהּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבּמצרע
ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע אׁשרּֿבֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ"והּצרּוע
טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם פרּוע יהיה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוראׁשֹו

יקרא"  עׂשה מצות ׁשּזֹוהי והראיה . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּבספרא אמרם ׁשּנאמרהיא "לפי : ְְְְֱִִִֶֶַָָָ

"יפרֹום לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו  ְְְִִָָָֹֹֹ
:מקּים אני ּומה מנּגע? ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יכֹול ,ְְֲִִֵֶַַַָָָֻ

ּבכלֿ פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ"ּבגדיו
ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ְֲִֵֶַַָָָֹאדם
ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― ְְְִִֵֶַַַָָָֹהּנגע"

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו קרּועים,  ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ
  אֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ּברּור, .ְִִֵֶָָ

הּוא והּכלל ּבלאֿתעׂשה, ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹּפריעה
ולאֿ עׂשה מֹוצא ׁשאּתה "ּכלֿמקֹום ְְֲֵֵֵֶַָָָָֹאצלנּו:
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צז          
  

זֹו מצוה ּבהלכֹות  ,ּדע . ְְְִִַָ
מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ּכלֿמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכֹות
― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלֿזה.
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמהן
טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְֳִֵֶֶַַָָֹֻעקצים,
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלין
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבהם
נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכלּֿדיני
טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן יׁש ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻּובמּסכת
אדם נגעי ּכלּֿדיני ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָיֹולדת.
וזבה זב ּכלּֿדיני ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּובגד
ּכלּֿדיני ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשכבת
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאת
לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחדּו
ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻמקֹומֹות
ּבמּסכת זה מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכן
ּכלֹומר: ּכּלֹו, זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר ְְְֵֵֵֶֶַַָָֻֻעדּיֹות.
אחר ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר
והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָֻעּמֹו

ה'תשע"א כסלו י' רביעי יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Â˜‰ Â ‰ Á˜‰ ‰Âˆ‰
יוםרביעֿישישיי'ֿי"ב'כסלוה'תשע"א

«ƒ¿»«
― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

מצרע  .[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ
ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה

הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא
 עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתקההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
     זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

ה'תשע"א כסלו י"א חמישי יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הש"ח מּלתלֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

לכותם אֹו צרעת ׁשּיׁשּתּנהסימני ּכדי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבנגעֿהּצרעת" "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָמראה,

  ספרי ּולׁשֹון .  : ְְִֵ
הּצרעת' ּבנגע "'הּׁשמר  ּֿבלא ― ְְִֶֶַַַַָָֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון תעׂשה".    : ְְֲִֶַַָ

אתֿהּמחיה והּכוה טמאה סימני "הּתֹולׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
 ּכמֹו ולֹוקה, ּבלאֿתעׂשה" עֹובר ―ְְְֲֵֶֶַֹ

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּנתק לא "ואתֿהּנתק אמרֹו: והּוא , ְְְֶֶֶֶֶַַָֹ
יגּלח"  ספרא ּולׁשֹון . : ְְְִֵַַָ

ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה סימני לתֹולׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֻ"מּנין
יגּלח". לא ואתֿהּנתק ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹּבלאֿתעׂשה?

ה'תשע"א כסלו י"ב שישי יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ב הּכרהּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבּמצרע
ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע אׁשרּֿבֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ"והּצרּוע
טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם פרּוע יהיה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוראׁשֹו

יקרא"  עׂשה מצות ׁשּזֹוהי והראיה . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּבספרא אמרם ׁשּנאמרהיא "לפי : ְְְְֱִִִֶֶַָָָ

"יפרֹום לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו  ְְְִִָָָֹֹֹ
:מקּים אני ּומה מנּגע? ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יכֹול ,ְְֲִִֵֶַַַָָָֻ

ּבכלֿ פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ"ּבגדיו
ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ְֲִֵֶַַָָָֹאדם
ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― ְְְִִֵֶַַַָָָֹהּנגע"

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו קרּועים,  ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ
  אֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ּברּור, .ְִִֵֶָָ

הּוא והּכלל ּבלאֿתעׂשה, ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹּפריעה
ולאֿ עׂשה מֹוצא ׁשאּתה "ּכלֿמקֹום ְְֲֵֵֵֶַָָָָֹאצלנּו:
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צח         
  

מּוטב; אתֿׁשניהם לקּים יכֹול אּתה אם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָתעׂשה,
וכיון אתֿלאֿתעׂשה". וידחה עׂשה יבֹוא לאו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹואם
נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּמצאנּו
ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ּופֹורם, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָּפֹורע
צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ּבּקּבלה, לנּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנמסר
מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּכר, לעצמם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלעׂשֹות

ספרא וכלּֿולׁשֹון נּדה ּובֹועל מת "טמא : ְְְְִִֵֵֵָָָ
וטמא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אתֿהאדם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמטּמאין

ּכלֿטמא ענינֹו: יקרא". טמא צרי ְְִִִֵֵָָָָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא עצמֹו על להכריז ְְְְִֵֶַַַָ

       
     
       

 ׁשהּוא הּמראה הּכר לעצמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׂשים
ּוכבר מּמּנּו. ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו וׁשהּנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטמא

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה ׁשהּכר נתּבאר  ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻ
אמרם והּוא לנׁשים, חֹובה : ְְְִָָָָ

ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ּופֹורם ּפֹורע ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"האיׁש
עֹוטה אבל על ּומֹודיעה ׂשפם על ֲִַַָָָָָ

עצמּה  הּטמאים ּכׁשאר ְְְִִֵַַָָ
        .

ה'תשע"א כסלו י"ג קודש שבת

.È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ידי על מןֿהּצרעת הּטהרה ׁשּתהא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
ּבּמקרא המפרׁש הּמעׂשה עץ והּוא: , ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ
ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז    ְְִֵֶֶַַ

     
     צּפרים ְֳִִֵּוׁשּתי

מהּֿׁשּנזּכר. ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומים
ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה הּכתּוב. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבאר
ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי מןֿהּטמאה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֻהמטהרים
מינים לׁשני המיחדים ּוׁשנים ּכללי אחד ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֻמינים:

הּטמאֹו ּבּמים,מּמיני הּטהרה הּוא ― הּכללי ת. ְְֳִִִִֵַַַַַָָָֻ
ׁשּיּטהר אחר אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּכלֿטמא

נּדה מי ― הּׁשני והּמין ּבּמים;    ְִִִִֵֵַַַַָ
והּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ

צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַהּׁשליׁשי
ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא חּיים. ְְְִִַַַַַָָָָָֻּומים
מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּכלּֿדיני ְְְְֲֳִִִֵַַָָָָָֹנתּבארּו

נגעים ּבמּסכת ― הראׁשֹונה . ְְִִֶֶַָָָ
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(È).Ï‡˘È È‰Ï‡ שבועה:‰' בימי‰˘È˘Ï˙.לשון

חדש, מחר כי עכשיו, של כשעה שלישי יום זהו מחר,
השלישי: ביום יתמה אבל אבי, מחר יתמה לא ושמא

(‚È).ÈÏ ‰˘ÚÈ ‰Îואמצא אבי את אחקור כי הקב"ה,
וגליתי שליח ידי על אשלח לא אם אליך, טוב שהוא
אבי אל ייטיב ואם לגלות, יכול אני הטובה כי אזנך,
שאתה מקום לאבי יודע פן אגלה, לא אותה לך, להרע

אזנך: את בעצמי אני וגליתי È„ÂÚ(È„)שם, Ì‡ ‡ÏÂ
.ÈÁכמו הוא, בקשה יז)לשון ה נא(מלכיםֿב יתן ולא :

בעודני טובה לי תעשה ולא ממשמעו, זז ואינו לעבדיך.
החסד, ומהו אמות, בטרם ה' חסד עמי שתעשה חי,
לי תכרות בזאת ביתי, מעם חסדך את תכרית שלא

בחיי: ‰'.(ÂË)ברית ˙ÈÎ‰ ‡ÏÂתסיר לא וגם

שידעתי אבי, בית על הפורענות בבא אף כי מה', חסדך
אויביך: את המקום ‰'.(ÊË)שיכרית ˘˜Âאת

הזאת: „Â„.הברית ÈÈÂ‡ „È:ופירושו הכתוב, כנה
הברית על כשעבר דוד, מיד העון את הקב"ה בקש

למפיבושת ל)ואמר יט את(שמואלֿב תחלקו וציבא אתה :
יחלקו וירבעם רחבעם ואמרה: קול בת יצתה השדה,

המלכות ב)את נו ליה(שבת ואתפרע יונתן: תרגם וכן .
דוד: שנאי מיד Á„˘.(ÁÈ)ה' Áאוכלי כל ודרך

השולחן: אל מועד ביום לבא המלך ÙÂ˜„˙.שולחן
אתה: היכן וישאל יפקדך ˘Â.אבי „˜ÙÈ ÈÎ

יונתן: תרגם וכן בו. יושב שאתה חסר, מושבך שיהיה
אסחרותך: בית מרוח יהי ארי לשוןÙÂ˜„˙.ותתבעי

ÙÈ˜„.זכרון: ÈÎ:חסרון לשון

 
(‡È).‰„˘‰שלא בכדי בשדה, אם כי סוד להמתיק אין כי

למי: נשמע Ï‡˘È.(È)יהיה È‰Ï‡ הריני‰' לומר: רצה
וכו': בה' Á.נשבע ˙ÚÎ,השלישית מחר ביום הזאת כעת

חדש: ראש שאחר יום ÂË.והוא ‰‰Âההודעה כשתהיה
ÂÎÂ'.טובה: Ê‡ ‡ÏÂ:בתמיה טובה, לבשרך אליך אשלח אז לא ÂÎÂ'.(È‚)וכי ‰˘ÚÈ ‰Î,אמר ולא וגזם שבועה, ענין הוא

וכו': יוסיף וכן לי יעשה כזאת טובה אמר, כאלו הוא ÈËÈÈ.והרי ÈÎיקשה כי עם לך, להרע אבי בעיני טוב ישרו יהיה כאשר
כי יהיה הדבר וסוף פחד, מבלי בשלום תלך כי תחשב, לטובה מפה, ההליכה כי אזנך, אגלה זה כל עם רעה, לבשרך בעיני

וכו': עמך ה' ויהי וזהו תמלוך, ÈÁ.(È„)מלוך È„ÂÚ Ì‡ ‡ÏÂ,כשתמלוך חי עדיין אהיה אם דבר ממך אשאל לא לומר: רצה
שלא בעוד בינינו אשר ה' ברית בעבור חסד עמדי תעשה אשר אשאל ולא לומר: ורצה וכו', תעשה ולא אמר ביאור ולתוספת

ובקשה: שאלה מבלי הברית שתקיים מובטחני כאומר הוא והרי ˙ÈÎ˙.(ÂË)אמות, ‡ÏÂלמנוע תכרית שלא אשאל לא אף
ביתי: מעם חסדך ÈÎ‰˙.ולבטל ‡ÏÂשיוכרתו שאול בית והם אויביו, את ה' יכרית בעת הברית שתשמור אשאל לא אף

תשמור: שמור כי וידעתי הכל, כולל הברית כי זרעי, על אז שתחמול לפרט אשאל לא גם ואמר הגבעונים, בסבת ÌÚ(ÊË)כלם
.„Â„ ˙È:משאול נרדף היותו בעוד ביתו, עם חסד גמול,Â˜˘.לעשות לשלם דוד מאויבי יבקש ה' שאמר יונתן מדברי זה

מביתו: החסד למנוע לאויב לו אהיה אם ממני, ‡Â˙Â.(ÊÈ)ואף Â˙‰‡פן חשש כי בעבור להשביעו, הוסיף לא לומר: רצה
מלוך כי בהזכיר מתענג והיה כנפשו, אותו אהב כי על הוא להשביעו, שהוסיף מה אולם שמאז, הברית את דוד יקיים לא

חסד: לעשות ידו לאל ויהיה ˙Â‰È.(ÁÈ)ימלוך ÂÏ ‡ÈÂמחר לו ואמר לו, יגיד מי דוד ששאלו מה כל להשיב חזר עתה
נזכר, בודאי תהיה חדש ראש שמחר ידי על לומר: ורצה בה, יושב מאין מושבך מקום יחסר כאשר נזכר ותהיה חדש, ראש

למעלה: שכתוב וכמו למחרתו, אם למחר אם

 
(È).Â˜Á‡:ודרישה חקירה ˙ÈÎ˙.(ÂË)מלשון ‡ÏÂרצה

תמנע: לא זכרון:ÙÂ˜„˙.(ÁÈ)לומר ענינוÙÈ˜„.ענין
כמו מט)חסרון, לא איש:(במדבר ממנו נפקד ולא :
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(È).Ï‡˘È È‰Ï‡ שבועה:‰' בימי‰˘È˘Ï˙.לשון

חדש, מחר כי עכשיו, של כשעה שלישי יום זהו מחר,
השלישי: ביום יתמה אבל אבי, מחר יתמה לא ושמא

(‚È).ÈÏ ‰˘ÚÈ ‰Îואמצא אבי את אחקור כי הקב"ה,
וגליתי שליח ידי על אשלח לא אם אליך, טוב שהוא
אבי אל ייטיב ואם לגלות, יכול אני הטובה כי אזנך,
שאתה מקום לאבי יודע פן אגלה, לא אותה לך, להרע

אזנך: את בעצמי אני וגליתי È„ÂÚ(È„)שם, Ì‡ ‡ÏÂ
.ÈÁכמו הוא, בקשה יז)לשון ה נא(מלכיםֿב יתן ולא :

בעודני טובה לי תעשה ולא ממשמעו, זז ואינו לעבדיך.
החסד, ומהו אמות, בטרם ה' חסד עמי שתעשה חי,
לי תכרות בזאת ביתי, מעם חסדך את תכרית שלא

בחיי: ‰'.(ÂË)ברית ˙ÈÎ‰ ‡ÏÂתסיר לא וגם

שידעתי אבי, בית על הפורענות בבא אף כי מה', חסדך
אויביך: את המקום ‰'.(ÊË)שיכרית ˘˜Âאת

הזאת: „Â„.הברית ÈÈÂ‡ „È:ופירושו הכתוב, כנה
הברית על כשעבר דוד, מיד העון את הקב"ה בקש

למפיבושת ל)ואמר יט את(שמואלֿב תחלקו וציבא אתה :
יחלקו וירבעם רחבעם ואמרה: קול בת יצתה השדה,

המלכות ב)את נו ליה(שבת ואתפרע יונתן: תרגם וכן .
דוד: שנאי מיד Á„˘.(ÁÈ)ה' Áאוכלי כל ודרך

השולחן: אל מועד ביום לבא המלך ÙÂ˜„˙.שולחן
אתה: היכן וישאל יפקדך ˘Â.אבי „˜ÙÈ ÈÎ

יונתן: תרגם וכן בו. יושב שאתה חסר, מושבך שיהיה
אסחרותך: בית מרוח יהי ארי לשוןÙÂ˜„˙.ותתבעי

ÙÈ˜„.זכרון: ÈÎ:חסרון לשון

 
(‡È).‰„˘‰שלא בכדי בשדה, אם כי סוד להמתיק אין כי

למי: נשמע Ï‡˘È.(È)יהיה È‰Ï‡ הריני‰' לומר: רצה
וכו': בה' Á.נשבע ˙ÚÎ,השלישית מחר ביום הזאת כעת

חדש: ראש שאחר יום ÂË.והוא ‰‰Âההודעה כשתהיה
ÂÎÂ'.טובה: Ê‡ ‡ÏÂ:בתמיה טובה, לבשרך אליך אשלח אז לא ÂÎÂ'.(È‚)וכי ‰˘ÚÈ ‰Î,אמר ולא וגזם שבועה, ענין הוא

וכו': יוסיף וכן לי יעשה כזאת טובה אמר, כאלו הוא ÈËÈÈ.והרי ÈÎיקשה כי עם לך, להרע אבי בעיני טוב ישרו יהיה כאשר
כי יהיה הדבר וסוף פחד, מבלי בשלום תלך כי תחשב, לטובה מפה, ההליכה כי אזנך, אגלה זה כל עם רעה, לבשרך בעיני

וכו': עמך ה' ויהי וזהו תמלוך, ÈÁ.(È„)מלוך È„ÂÚ Ì‡ ‡ÏÂ,כשתמלוך חי עדיין אהיה אם דבר ממך אשאל לא לומר: רצה
שלא בעוד בינינו אשר ה' ברית בעבור חסד עמדי תעשה אשר אשאל ולא לומר: ורצה וכו', תעשה ולא אמר ביאור ולתוספת

ובקשה: שאלה מבלי הברית שתקיים מובטחני כאומר הוא והרי ˙ÈÎ˙.(ÂË)אמות, ‡ÏÂלמנוע תכרית שלא אשאל לא אף
ביתי: מעם חסדך ÈÎ‰˙.ולבטל ‡ÏÂשיוכרתו שאול בית והם אויביו, את ה' יכרית בעת הברית שתשמור אשאל לא אף

תשמור: שמור כי וידעתי הכל, כולל הברית כי זרעי, על אז שתחמול לפרט אשאל לא גם ואמר הגבעונים, בסבת ÌÚ(ÊË)כלם
.„Â„ ˙È:משאול נרדף היותו בעוד ביתו, עם חסד גמול,Â˜˘.לעשות לשלם דוד מאויבי יבקש ה' שאמר יונתן מדברי זה

מביתו: החסד למנוע לאויב לו אהיה אם ממני, ‡Â˙Â.(ÊÈ)ואף Â˙‰‡פן חשש כי בעבור להשביעו, הוסיף לא לומר: רצה
מלוך כי בהזכיר מתענג והיה כנפשו, אותו אהב כי על הוא להשביעו, שהוסיף מה אולם שמאז, הברית את דוד יקיים לא

חסד: לעשות ידו לאל ויהיה ˙Â‰È.(ÁÈ)ימלוך ÂÏ ‡ÈÂמחר לו ואמר לו, יגיד מי דוד ששאלו מה כל להשיב חזר עתה
נזכר, בודאי תהיה חדש ראש שמחר ידי על לומר: ורצה בה, יושב מאין מושבך מקום יחסר כאשר נזכר ותהיה חדש, ראש

למעלה: שכתוב וכמו למחרתו, אם למחר אם

 
(È).Â˜Á‡:ודרישה חקירה ˙ÈÎ˙.(ÂË)מלשון ‡ÏÂרצה

תמנע: לא זכרון:ÙÂ˜„˙.(ÁÈ)לומר ענינוÙÈ˜„.ענין
כמו מט)חסרון, לא איש:(במדבר ממנו נפקד ולא :
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(‡).˙ÂÏÈÁ‰ Ï‡ועלמות נחילות בכולן פתר מנחם

המזמור ונעימות הם זמר כלי שמות כלם ידותון גיתות
יש אגדה ומדרש כלי לאותו הראוי שיר לפי היתה
התיבה משמעות זה ואין נחלה לשון נחילות מפרשים
לפתור ויתכן בנחלה מדבר אינו המזמור ענין וגם

וכמו דבורים של נחיל כמו גייסות יח)נחילות (תהלים

גייסות בשביל תפלה חייבין סיעת ות"י בליעל ונחלי
הזה מזמור המשורר ואומר ישראל על הבאים אויבים

ישראל: כל ‰'.()בשביל ‰ÈÊ‡‰ ÈÓ‡בי כשיש
לפניך להתפלל כח בי וכשאין לפניך צרכי לשאול כח
כך לבי הגיון הבן הגיגי בינה בלבי עצורה והדאגה
הנון תחת הטעם שבמקרא בינה כל במדרש מפורש

וחבירו מזה לה)חוץ שאינו(באיוב זאת שמעה בינה ואם
כמו הבן לשון אלא דבר כג)שם אשר(משלי את תבין בין

הבי"ת: תחת הטעם לפיכך ˙˘ÚÓ(„)לפניך ˜
.ÈÏÂ˜משפט עת שהוא עליהם לך קורא אני בבוקר

ארץ רשעי כל אצמית לבקרים שנאמר כמו ברשעי'
קא) לבקרים(לקמן זרועם לג)היה בבקר(ישעי' בבקר כי

כח)יעבור ÍÏ.:(שם ÍÚ‡ ˜אערוך זאת, על תפלתי
מנחם: חברו כך הוא מערכה בהםÙˆ‡Â‰.ל' שתעשה

‡˙‰.(‰)משפטים: Ú˘ ÙÁ Ï‡ ‡Ï ÈÎלך ונאה
העולם: מן הרשעה Ú.לאבד ÍÂ‚È ‡Ïיגור לא

משנה‰ÌÈÏÏÂ.(Â)אצלך: ובלשון משתטים
ÓÓÂ‰.(Ê)מעורבבין: ÌÈÓ„ ˘È‡:וזרעו עמלק זה

(Á).È‡Âשהפלאת חסדך ברב לך להודות ביתך אבא
מהם: נקמה להראותינו עויני˘ÈÂ.(Ë)עלינו

כמו שוררי ותעזבני, בך שאבגוד כד)המצפים (במדבר

קרוב: ולא ÂÎ(È)אשורנו Â‰ÈÙ ÔÈ‡ ÈÎ.‰נראים
אויבים: והם ‰ÂÂ˙.כאוהבים Ì˜:מרמה מחשבותם

.ÌÂ‚ ÁÂ˙Ù ˜את הבולע כקבר אחרים יגיע לבלוע
חלקלקו':ÔÂ˜ÈÏÁÈ.הגוף: Ì‰È˙ÂˆÚÂÓÓ.(È‡)דברי

בך: חוסי כל ישמחו ואז ישראל, על יועצים שהם

 
().È‚È‚‰ ‰È:הלב בכוונת היא תפלתי ‡ÍÈÏ(‚)אשר ÈÎ

.ÏÏÙ˙‡נו עליווהמלך הבוטח עבדו אל בחסד אזנו טה
שאלתו: ממנו כי˜Â.(„)ומבקש קולי תשמע בוקר בכל

דבר לה הקדמתי ולא תפלתי לפניך אסדר הבוקר בהיות
קולי: תשמע אשר אקוה ולזה Â‚Â'.(‰)הרשות ‡Ï ÈÎולא

לי: המריעים הרשעים ביד כח ÍÂ‚È.תתן ‡Ïהרע ידור לא
למקום: שנוא שהרע לומר משל דרך והוא Ï‡(Â)אצלך

.ÂˆÈ˙È:עינך מול יעמדו שרשעים חפץ ˙‡„.(Ê)אינך
מעולם כי שאול בפני כזב עלי המדבר את שתאבד ידעתי
באהבה עמו דבר ובמרמה רעהו דם על האורב את ה' יתעב
מרמה עמי הלא כי כזב עלי המדבר את ויאבד יתעב וכ"כ

לאוהב: לי הוא כאלו Í„Á.(Á)ידבר Â:להשתחוות בביתך אבוא עמדי שתעשה החסד רוב להתיהרÍ˙‡È.בעבור ולא
אנשים: Í˙˜„ˆ.(Ë)בפני ÈÁיאמרו לבל מפלתי על ומצפים המביטים הללו הרשעים ולמען צדקה בדרך ללכת בלבי תן

לי: יוכלו לא בוודאי אז כי בה אכשל ולא בעיני ישר דרכך להיות בלבי תן רמה Â‰ÈÙ.(È)ידיהם ÔÈ‡ ÈÎמהם אחד בפה אין
לאויבים: והמה כאוהבים נראים לבלעני˜Ì.נכונים שואפים כי פתוח כקבר וגרונם אותי לשבר הוות חושבים לבם בקרב

הלב: מן יוצאין ואינם חלקלקות ידברו ובלשונם המת את הבולע בשפל‰‡˘ÌÓÈ.(È‡)כקבר ויפלו במשפט האשימם לכן
זה: על הזהרת כי מרדו בך הלא כי דחי אל מדחי הדיחם כן פשעיהם רוב וכפי עצתם רוע בעבור המצב

 
(‡).˙ÂÏÈÁ‰דבורים של נחיל קי"ד)מלשון שם(ב"ק והוא

הדבורים: כשריקת נשמע קולו אשר זמר ‰‡ÈÊ‰.()כלי
לשמוע: אוזן שמיעה:‰˜˘È‰.(‚)הטה ˘ÈÚÂ.עניין

עמך:ÍÂ‚È.(‰)ואקוה:Ùˆ‡Â‰.(„)צעקתי: ידור
(Â).ÌÈÏÏÂ‰וסכלות הוללות ודעת וכן הדעת וערבבי שוטים

א') ושקר:‡ÔÂ.:(קהלת לא˘ÈÂ.(Ë)עמל כמו הבטה ענין
עין ז')תשורני וישר:ÂÎ‰.(È):(איוב נכון תוך˜Ì.מלשון

הוות‰ÂÂ˙.לבם: יעבור עד כמו נ"ז)שבר צוארם‚ÌÂ.:(לקמן
בגרון קרא נ"ח)כמו רכים:ÔÂ˜ÈÏÁÈ.:(ישעיה דברים ענין

(‡È).ÌÓÈ˘‡‰:אשמה ומרד:ÂÓ.מלשון מרי מלשון
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לז) (בראשית              
              

שם    (אשי)      
            

        (יז (ויקרא    
             

  



   
    

   
   

  
   

   
  

    
   

 
   

   

(527.(528. נרת530)עיר.(529את לו ת י ְְְִֵֵֵֵֶָָֹ
א. י נ(531י נ נרת לו י י ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֻֻ

.533)ואל(532.א.  נע נ אי  534)על ְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
.(535.נ(536.(537 יל .(538אר ְְְִֵֶֶֶַָָָֹ

.נ  את ע  .539)על את.540)לית ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֻ
(541.י(542.וני עת543)על את ל עלי י ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

רנ את ליל  כ(545ר.(544ית ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
. ת  ר(546.ל(547. פ(548רא ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַ

.  549)נרנ י נת את יכ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
.נ ל(550.ל (551ל נ רי ורי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

552)וכל! אי   נל את כל  ְְְְֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
לר. י(553.נר.554)אל.555)ל (556אר ְְְִִֶַַָָָֹ

.רי את את558)לפני.(557ארי ל לא א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
.רי(559רלא  לר אר ע תיא ואל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

נ(560 לית נ (561.אל(562 ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻֻ
י לכת י  אל ל תאי ְְְְִִִִִֵֶַַָָעל
אר    יראל ני אי ואי רנא וכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וכ  את פו יאכל אר ע א  י ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָי
 אכילת רל לי ל ע  רל עפרְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.י ר אל  על . את 563)לכת אי רי ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָ
את. כל  ר(564.ל ת על נ565)ל ְְְַַַַָָָָָָֹֻ

.ינ(566א אפ תא  את לכת עליו ְְְְֶֶֶֶַַַָָָֹ
ולא  פ א  את  רל תא פְְְֶֶַַַַַָָָָֹ

. תלכ עליו  לר(567.י(568ל אי לרת ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
י ות תת י על יו א   ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

 .כ  לנ י י ר (569נר  ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹ
ר. תא נ(570.נ נרת לנ(571ל עליו לכ ְֲֲִֵֵֶָָָָָָָֹֻֻ

.רלא עת לר ולא תכ ר ְְְְְִֶֶֶָָָָֹֹֻ
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המשך בעמוד טמק
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זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד טמב
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זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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המשך בעמוד טכא



קל   


             

    

et ‡e‰L BÏ eÈÏBL ‰BL‰Ï Bk zÈ ˜Â ‰BLÂ LÁ B LÈ ‡ È ‡ÏÂ BÓÁ ‡Ï B È‡ ‡
˙eÓ ˙ BÏ LÈ LÁ‰ B˜Ó ÏkÓ Èet ‰ L Èt Ï Û‡ ˜Â LÁÏ ezÈ ‡ÏÂ ˙BˆÓ‰ ÏkÓ 

Á˜ta ÛlÁ˙Óe˙ ÏÏÏ ‡È ‡ÏÂ ÏÏk ˙ BÏ È‡ ‰B‰ Ï‡ ˙BˆÓa ÈÁ˙‰Ïe ˙ ÏÏÏ ‡È ‰Â 
‰ÈL ÈÏ ‰ˆL ‰È‡Ï ezÈ ˜Â LÁ B LÈ ‡Â ‰Ï ezÈ ˜ B‡ LÁ ‡l‡ ‰BL B È‡ ‡ Ï‡

ÏÏk ˙ BÏ È‡L Èt Ï Û‡ ‰Â ˙eÓ ˙ BÏ LÈ LÁ‰L ÈÏe˜L‰eÓ ˙ ÏÏÏ ‡È B˜Ó ÏkÓ 
:Ï„‚ÈLk

ט סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
  אדם בני כשאר להבין מחודד שאין -.

  ואתי כמותו, אדם אדם בני שהן -
במצות המחויב אחר באדם .לאחלופי

    ואפילו מיירי, קטן שבכל משמע -
כלל דעת לו אין - ו' מבן .גדול

 
קלישתא.31) ד"ה א קיג, יבמות רש"י
יא.32) ס"ק משנ"ב
ע'33) א סעיף א פרק וציונים הערות עם לאדה"ז ת"ת הלכות

ו' גיל מעל קטן בין חילקו מקומות שבכמה שם וראה ,114
דעת. לענין מכן פחות לבין שנים

•
    

מפני בברוך חותמת אינה ארוכה ברכה שהיא אע"פ
והמטיב הטוב אמ"ה בא"י קצר במטבע תיקנוה שמתחלה

הללו: הדברים כל בה הוסיפו ואח"כ בלבד

נכון‚ ויותר יום בכל אל אלא ויום יום שבכל אל לומר אין
ועוד אבינו האל אמר כבר שהרי אל מלת כלל לומר שלא
הטוב האל המלך לומר לו היה אל לשם הטבה ליחס בא שאם

והמטיב:

להוציא„ ברית בני יחד כולנו לומר נוהגים בבית נכרי כשיש
תחנם ולא שנאמר הנכרים לברך שאסור הברכה מכלל הנכרי

כולנו ברית בני לומר נכון הברכהויותר בכלל יהיה שלא יחד
ברית. בני שמסיים קודם יחד כולנו כשאומר רגע אפילו

לעברך וגו' נשיכם טפכם כמ"ש הם ברית בני ועבדים ונשים
וגו'. בברית

הוא ישראל שחטא שאע"פ הוא ברית בני בכלל המומר (וכן
להוציאו כדי ברית בני יחד כולנו לומר אין בבית כשמומר ולכן

הברכה): מכלל

יכול‰ שאין אמן ונאמר מסיים הבית בעל (המזון) בברכת
שלום עושה בברכת משא"כ אמן ואמרו אומר לגזור
אומר מצווין ישראל וכל הקב"ה של שבח שהוא במרומיו
להמלאכים כן אומר לעצמו מברך אם (ואף אמן ואמרו

אותו): השומרים

Âיש ולכן אמן אחריו לענות מצוה ישראל את המברך כל
הרחמן. אחר אמן לענות

וגו': ה' מאת ברכה ישא הפסוק כלשון ה' מאת ויאמר

Êכמו מגדול חודש וראש טוב ויום בשבת לומר נוהגים
וסימן בתהלים שכתוב כמו מגדיל ובחול בשמואל שכתוב

בנביאים. כמ"ש ר"ל מקרא קרא ושבת חדש

הפסק שהוא גוונים בכמה הרחמן שאומרים במה מפקפקים ויש
בהם שנהגו שכיון מיישבין ויש הכוס לשתיית המזון ברכת בין

הפסק: חשובים ואינם הברכה מטופס הם כאלו נעשו

Áכל המאורע מעין רביעית בברכה מוסיפים האבל בבית
בין שמברך עצמו האבל בין שע"ט סי' בי"ד כמ"ש שבעה
האבל בבית חוששין ואין בזימון ומברכים עמו שאוכלים אחרים
כשמגיע אלא בתלמוד נזכרים שאינן גמולות וג' הטבות ג' לומר
אמת דיין אמת אל והמטיב הטוב החי אומרים הטוב להמלך
בו לעשות בעולמו שליט במשפט נפשות לוקח בצדק שופט
חייבים אנו ובכל ועבדיו עמו ואנחנו משפט דרכיו כל כי כרצונו
הפרצה את יגדור הוא בישראל פרצות גודר ולברכו לו להודות

וכו': הרחמן ולשלום לחיים זה אבל ומעל מעלינו הזאת

בֿח סעיפים ודיניה רביעית ברכה נוסח קפט, סימן א חלק

•

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

   

 

ולאולאולאולא עצמועצמועצמועצמו בהקבבהקבבהקבבהקב""""הההה להדבקלהדבקלהדבקלהדבק הנשמההנשמההנשמההנשמה וצמאוןוצמאוןוצמאוןוצמאון אהבתאהבתאהבתאהבת

התורההתורההתורההתורה חכמתחכמתחכמתחכמת בהשגתבהשגתבהשגתבהשגת להסתפקלהסתפקלהסתפקלהסתפק

          
תחילת את הקודמים בפרקים רבינו שביאר [לאחר

" ונהרותהכתוב האהבה את לכבות יוכלו לא רבים מים

ישטפוה -"לא הכתוב המשך את זה בפרק ומבאר מוסיף ,

ל" יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את איש יתן ."ואם

לא מישראל איש שאף הוא בכתוב הפשוט הפירוש

בעולם, דבר בשום יחליפנה ולא לה' אהבתו על יוותר

" לו יתנו אם ביתואפילו הון אךכל שבעולם); ממון (כל "

אהבת את להפליג היא הכתוב כוונת הפנימי הביאור לפי

רוצה שאינה בה', להידבק הקדושה הנשמה וצמאון

אפילו רוחנית, מדריגה שום תמורת זו אהבה להחליף

גילוי והארהתמורת אךזיו להידבק רצונה כי מאלקות,

בהקב ממש."ורק ה

ומבאר:] שהולך וזהו

       
     
       

     
" נאמר רביםבכתוב אתמים לכבות יוכלו לא

ו בפרקיםנהרותהאהבה, ונתבאר ישטפוה", לא
מים בבחינת שהם הפרנסה לטרדות שהכוונה הקודמים

נהרות. ובבחינת רבים

" - שבכתוב הפרטים ששני כאן, רבינו מיםומוסיף

ו"רבים פרטייםנהרות" אופנים שני כנגד הם - "
" הפרנסה: רביםבטרדות והטרדותמים היגיעות הם - "

טרוד שהאדם והןבפועלעצמן, הפרנסה, בעסק
אחד; במקום ועומדים המכונסים הים" "מי בדוגמת

הםנהרותו" - והדאגות" במוחהמחשבות המשוטטות
בדוגמת והן אותו, ומבלבלות ושוב הלוך האדם
- והולכים) (מתנענעים ואזלי" "ניידי שהן הנהרות

אחד.עומדיןואינן במקום

ביאור: ליתר

" נקראו בכלל הפרנסה כימיםטרדות רבים",
ו רבות בטרדות מתקשרת הים,עמוקותהנפש כעומק

ואינו בים הטובע כאדם נפשו, על ומתגברות העולות
" וענין המים; מן לעלות ואזלי"נהרותיכול ד"ניידי "

עומק התגברות מחמת הבאות הטרדות המחשבההן

כדי תחבולות למצוא ועיון בחידוש יתירה והתחכמות
טרודה האדם נפש זה ידי שעל לנפשו, פרנסה להשיג
"הסכם" ובכל כך, או כך לעשות האם תמיד ומסתפקת
ואח"כ וגופו, נפשו בכל לזה ניזוז בדעתו שנחלט
עד אחר, לצד ניזוז אחרת לעשות במחשבתו כשנופלת

העת. כל צד אל מצד שמתטלטל

      
אחד שבכל לה' האהבה את מפליג שהכתוב וזהו
כך כל ומושרשת מוטבעת שהיא - מישראל ואחד
("מים הרבות הטרדות שאפילו עד נפשו, בעומק
בעניני ("נהרות") המבלבלות והמחשבות רבים")
אהבה אש ("לכבות") לבטל יכולים אינם הזה עולם

זו.

       
      

את ולבטל לכבות יכולים שאינם בלבד זו לא
ה"מים ידי על דוקא אדרבה, אלא לה', הנשמה אהבת
אהבה לבחינת הנשמה באה הללו וה"נהרות" רבים"

מאדך". "בכל בבחינת לה', מוגבלת בלתי

          
[לו יבוזו [בוז

כל את איש יתן "אם הכתוב בהמשך הפירוש וזה
לו": יבוזו בוז ביתו הון

לאהבה מגעת הקדושה הנשמה בלתיכאשר

"מוגבלת בבחינת מאדךלה', לה'בכל אהבתה אזי ,"
נפשה לרוות מסתפקת שאיננה כך, כל גדולה היא

והארהבגילוי משתוקקתזיו היא אלא הקב"ה, של
במהותו להתדבק ועצום גדול בצמאון ומתגעגעת
ולכן דמלכא"); בגופא ("לאשתאבא ית' ועצמותו

בגילוי גם מסתפקת ביתואיננה הקב"ההון של
כל כי בסמוך], שיבואר כפי הקב"ה, זה - ["איש"
כל לו אין ביותר, והנעלה היקר אפילו רוחני, "רכוש"
ית', ועצמותו במהותו דביקות לגבי וחשיבות ערך

לו". יבוזו "בוז ולכן

" ענין את רבינו ביתו[ומבאר ברוחניות:]הון "

       
   

חכמת הוא כביכול, הקב"ה, של ביתו" "הון
חכמת והרי המצות, טעמי וביאור פירוש שהיא התורה
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התורההתורההתורההתורה חכמתחכמתחכמתחכמת בהשגתבהשגתבהשגתבהשגת להסתפקלהסתפקלהסתפקלהסתפק

          
תחילת את הקודמים בפרקים רבינו שביאר [לאחר

" ונהרותהכתוב האהבה את לכבות יוכלו לא רבים מים

ישטפוה -"לא הכתוב המשך את זה בפרק ומבאר מוסיף ,

ל" יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את איש יתן ."ואם

לא מישראל איש שאף הוא בכתוב הפשוט הפירוש

בעולם, דבר בשום יחליפנה ולא לה' אהבתו על יוותר

" לו יתנו אם ביתואפילו הון אךכל שבעולם); ממון (כל "

אהבת את להפליג היא הכתוב כוונת הפנימי הביאור לפי

רוצה שאינה בה', להידבק הקדושה הנשמה וצמאון

אפילו רוחנית, מדריגה שום תמורת זו אהבה להחליף

גילוי והארהתמורת אךזיו להידבק רצונה כי מאלקות,

בהקב ממש."ורק ה

ומבאר:] שהולך וזהו

       
     
       

     
" נאמר רביםבכתוב אתמים לכבות יוכלו לא

ו בפרקיםנהרותהאהבה, ונתבאר ישטפוה", לא
מים בבחינת שהם הפרנסה לטרדות שהכוונה הקודמים

נהרות. ובבחינת רבים

" - שבכתוב הפרטים ששני כאן, רבינו מיםומוסיף

ו"רבים פרטייםנהרות" אופנים שני כנגד הם - "
" הפרנסה: רביםבטרדות והטרדותמים היגיעות הם - "

טרוד שהאדם והןבפועלעצמן, הפרנסה, בעסק
אחד; במקום ועומדים המכונסים הים" "מי בדוגמת

הםנהרותו" - והדאגות" במוחהמחשבות המשוטטות
בדוגמת והן אותו, ומבלבלות ושוב הלוך האדם
- והולכים) (מתנענעים ואזלי" "ניידי שהן הנהרות

אחד.עומדיןואינן במקום

ביאור: ליתר

" נקראו בכלל הפרנסה כימיםטרדות רבים",
ו רבות בטרדות מתקשרת הים,עמוקותהנפש כעומק

ואינו בים הטובע כאדם נפשו, על ומתגברות העולות
" וענין המים; מן לעלות ואזלי"נהרותיכול ד"ניידי "

עומק התגברות מחמת הבאות הטרדות המחשבההן

כדי תחבולות למצוא ועיון בחידוש יתירה והתחכמות
טרודה האדם נפש זה ידי שעל לנפשו, פרנסה להשיג
"הסכם" ובכל כך, או כך לעשות האם תמיד ומסתפקת
ואח"כ וגופו, נפשו בכל לזה ניזוז בדעתו שנחלט
עד אחר, לצד ניזוז אחרת לעשות במחשבתו כשנופלת

העת. כל צד אל מצד שמתטלטל

      
אחד שבכל לה' האהבה את מפליג שהכתוב וזהו
כך כל ומושרשת מוטבעת שהיא - מישראל ואחד
("מים הרבות הטרדות שאפילו עד נפשו, בעומק
בעניני ("נהרות") המבלבלות והמחשבות רבים")
אהבה אש ("לכבות") לבטל יכולים אינם הזה עולם

זו.

       
      

את ולבטל לכבות יכולים שאינם בלבד זו לא
ה"מים ידי על דוקא אדרבה, אלא לה', הנשמה אהבת
אהבה לבחינת הנשמה באה הללו וה"נהרות" רבים"

מאדך". "בכל בבחינת לה', מוגבלת בלתי

          
[לו יבוזו [בוז

כל את איש יתן "אם הכתוב בהמשך הפירוש וזה
לו": יבוזו בוז ביתו הון

לאהבה מגעת הקדושה הנשמה בלתיכאשר

"מוגבלת בבחינת מאדךלה', לה'בכל אהבתה אזי ,"
נפשה לרוות מסתפקת שאיננה כך, כל גדולה היא

והארהבגילוי משתוקקתזיו היא אלא הקב"ה, של
במהותו להתדבק ועצום גדול בצמאון ומתגעגעת
ולכן דמלכא"); בגופא ("לאשתאבא ית' ועצמותו

בגילוי גם מסתפקת ביתואיננה הקב"ההון של
כל כי בסמוך], שיבואר כפי הקב"ה, זה - ["איש"
כל לו אין ביותר, והנעלה היקר אפילו רוחני, "רכוש"
ית', ועצמותו במהותו דביקות לגבי וחשיבות ערך

לו". יבוזו "בוז ולכן

" ענין את רבינו ביתו[ומבאר ברוחניות:]הון "

       
   

חכמת הוא כביכול, הקב"ה, של ביתו" "הון
חכמת והרי המצות, טעמי וביאור פירוש שהיא התורה
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קלב   

מחכמתו נמשכת אלא ח"ו, אנושי שכל אינה התורה
הקב"ה. של

       
[פירוש:]      

       
      

מעדן יוצא "ונהר שהכתוב הק' בזהר מבואר
והמשכת "ירידת" אופן על מורה הגן" את להשקות
מושגת להיות שביכולתה עד למטה, יתברך חכמתו

האדם: בשכל

הואעדן" הנהר) מי יוצאים שממנו (ה"מקור" "
ה לבחינת ומ"חכמהכינוי (בחינתעדןשלמעלה; "

" ונמשך יוצא התפשטותנהרהחכמה) שהוא ,"
המשכה לשון ["נהר" החכמה מבחינת והמשכה
זה ונהר הגוים"], כל אליו "ונהרו כמו והתפשטות,

" הם - ה"גן" את ו"מבאר" סדריםג"ן"משקה"
הוא ה"נהר" כי התורה], פרשיות [נ"ג דאורייתא"
סדרים בג"ן הכתובות המצוות טעמי וביאור פירוש

דאורייתא.

        
הנמשךנהרמבחינת - טעמימעדןזה את ומבאר
") "ג"ןהמצוות נעשה עניןגןסדרים") שכן, עדן",

סודות מהשגת הנשמות תענוג הוא עדן בגן השכר
כאמור, "עדן", מבחינת מקורם אלו וסודות התורה,

ה"נהר". בחינת ידי על ומתגלים

"גן - כלליות מדריגות שתי יש עצמו עדן ובגן
העליון". עדן ו"גן התחתון" עדן

   
עדן" "גן מבחינת יורדת ("נהר") התורה חכמת
שהיא הגשמי, הזה לעולם מטה למטה עד ומשתלשלת
למטה, ישראל בני ידי על נלמדת שהיא כפי התורה

בגוף. מלובשת כשהנשמה

   
השורש הרי - מטה למטה עד ירדה שהתורה אף
וטעמי "פירוש שהיא התורה, חכמת של הראשון
יתברך חכמתו מבחינת הוא ("נהר"), המצות"

("עדן").

  
ממדריגה הוא התורה חכמת ששורש אע"פ אמנם,

אינה זאת גם מקום, מכל - ית'" "חכמתו - מאד גבוהה
בחינת כי לעולמות, השייכת באלקות מדריגה אלא

" נקראת ההשתלשלותהחכמה ".ראשית

פירוש:

העליונים מהעולמות החל כולם, העולמות כל
המדריגות פרטי כל עם התחתון, הזה עולם ועד ביותר

"סדר בשם נקראים ובחינתהשתלשלותשבהם, ;"
" היא כיראשיתה"חכמה" ההשתלשלות", (ותחילת)

ה"ספירה" היא הספירותהראשונההחכמה מעשר
תפארת, גבורה, חסד, דעת, בינה, (חכמה, הקדושות
שעל אלקיים כחות עשר שהם מלכות) יסוד, הוד, נצח,
ומנהיג והנבראים העולמות כל את הקב"ה ברא ידם
החכמה ומספירת - וחיות קיום להם ומשפיע אותם
ומשתלשלת האלקי החיות נמשכת הראשונה) (הספירה

וכו'. הבינה לספירת

היא שהחכמה ההשתלשלותונמצא, .ראשית

       
 

חכמת של (השורש ית' חכמתו שאפילו ומאחר
"ראשית אלא אינה היאההשתלשלותהתורה) הרי ,"

מצומצם אלקי העולמותומוגבלאור בתוך המתלבש
" בחינת רק והיא איןזיווהנבראים, כן, ואם השכינה";

יתברך ועצמותו מהותו לגבי וחשיבות ערך שום לה
גדר מכל מעלה למעלה ומנושא מרומם שהוא
סוף "אין יתברך הוא שהרי העולמות, "השתלשלות"

ממש".

       
       

     
         

   
יתן "אם בכתוב הפנימי הפירוש כלאישוזהו את

חכמת היא - הקב"ה של ביתו" "הון ביתו": הון
ו"אם כנ"ל, -אישיתןהתורה ביתו)" הון כל (את

מאתו התורה חכמת והתגלות המשכת אופן על מורה
ו למטה.נתינתהיתברך,

פירוש:

ריבוי ידי על היא למטה וירידתה התורה המשכת
שבחינת מאחר כי יתברך, אורו על והגבלות צמצומים
ומהותו - ית' מאתו והארה זיו אלא אינה החכמה
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בחינת מגדר מעלה למעלה הוא יתברך ועצמותו
החכמה בחינת המשכת לכן, - כנ"ל ה"חכמה"
ידי על רק להיות יכולה ית' ועצמותו ממהותו

רבים. צמצומים

יתן "אם התואראישוזהו למדתאיש": כינוי הוא
"ה'גבורהה כמו ומדתמלחמהאיששלמעלה, ,"

הצמצומים. כל שורש היא והדין הגבורה

         
     
      

   [בארץ]    
        
    

 

         
   

ביתו הון כל את איש יתן "אם הכתוב כוונת וזוהי

לו":אהבהב יבוזו בוז

האהבההאהבה מדריגת היא מדבר הכתוב שבה
מאדךבבחינת שלבכל רבים" ה"מים ידי על הבאה

והכתוב כנ"ל; הפרנסה יתןטרדות אם שאף אומר,
היינואיש("הקב"ה ביתו", הון כל "את לנשמה ("

בשרשה שהיא כפי התורה חכמת והתגלות המשכת
לא הנשמה אעפ"כ ית'), חכמתו (בבחינת ומקורה
הגילוים כל לה יבוזו" "בוז ואדרבה בכך, תסתפק

האלה;

הנשמה באה הפרנסה טרדות ידי על כי והטעם,
בגופא "לאשתאבא בבחינת האהבה למדריגת

גילוי בשום מסתפקת ואינה והארהדמלכא", ממנוזיו
עדן בגן ולא ("ארץ") התחתון עדן בגן לא יתברך,
ית' ממנו הארה רק הם כולם שהרי ("שמים"), העליון

ב ורק אך לידבק רצונה אלא יתברך- ועצמותו מהותו

דמלכא").ממש ("גופא
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ידועÂ‰ÊÂ(יג) דהנה הקרבנות מן שלמעלה הקטורת ענין
ע"ג ודם חלב להקטיר הקרבנות ענין בשרש
החומריי' דק"נ דמדות בירור בחי' רק שזהו כו' המזבח
והוא מעלה של באש בקדושה ויוכללו שיעלו ממש כבהמה
ששרשו הכהן וע"י דחכמ' ראי' אותיות קרבנין דאכיל ארי'
לחמי הקרבנות נק' הטעם ולזה כידוע חח"ן הימין בקו
ג' ענין שהוא לגוף ומחי' טעם בו שיש כלחם כו' לאישי
כו' בכלים דנר"נ אורות לחבר וכבדא ולבא מוחא שליטין
החכמה אור ע"י דק"נ המדות מתבררי' למטה באדם וכמו
בעבודה קרבן שבמקום התפלה ע"י והיינו כנ"ל דוקא
כו' דחו"ב י"ה שלהבת אש רשפי בהתפעלות ומוח שבלב
דמקיפי' הבירור בחי' הוא ענינו הקטורת אבל וד"ל
מתפשט החכמה אור שאין כו' ומדות החו"ב מן שלמעל'
כנ"ל ומדות לחו"ב שמקיף דק"נ מו"ד אותיות כמו כלל שם
ע"י אבל דחכמה מ"ה כח ע"י כלל ובירור עלי' להן שאין
מקיפי' בבחי' להיות הם גם ועולין מתבררין דוק' הקטרת

ול הואדקדושה והענין הקרבנות מן יותר הקטורת מעלת זה
שהן דקליפה ארורים י"א נגד הן הקטרת סממני די"א כידוע
ליכלל יוכלו ידו שעל כו' ע"ג עולה (והלבונה מקיפי' יוד

מתהפכי' הקטרת במעש' לריח יעלו וכאשר בקדושה)
יותר הרבה לה' ניחוח ריח מהן ונעשה כו' לברוך מארור
כו' ניחוחי ריח ג"כ בהן שנאמר אע"פ הקרבנות מריח
לנפש יערב שבו בטעם המאכל שריח ביניהן ההפרש כידוע
ריח אבל כו' ולב במוח יותר וחיות לאור בגוף שיתחבר
רק ממנו נהנה הגוף שאין הריח הוא דקטרת הבושם
כמו רק כלל מאכל מין אינו הבושם כי כמאמרז"ל הנשמה
טעם בהם שאין וקשים חריפים דברים והן בעלמא דומם
ובשר הדם עם כלל חיבור להן ואין הגוף להחיות כלל
זה וז"ש הריח תשיב עצמה הנפש לרוחניות רק ואברים
שנפלו הגם והנה כו' הגוף ולא ממנו נהנית שהנשמ' הריח
סם שנק' ארורים י"א ונק' המדריגות בתחתית בשבה"כ
לסם המות מסם מתהפך למעלה בהקטרתן אך כו' המות
אור שמוסיף עד דחכמה אור מבחי' יותר שנעלה חיים
כו' שבמוחא דחכמה הויה בשם גם ממש חדש וחיות
אור שגם עד ממש הנפש את שמשיב החזק הריח ועד"מ
ביותר העליון מקיף בחי' והוא יתחזק שבמוח השכל
חדש אור תוס' להאיר כבי' למעלה נפש משיבת שעושה
הקטרת ע"י הטעם ולזה כו' באו"כ בנר"נ גם חדשים ומוחין
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קלג    

בחינת מגדר מעלה למעלה הוא יתברך ועצמותו
החכמה בחינת המשכת לכן, - כנ"ל ה"חכמה"
ידי על רק להיות יכולה ית' ועצמותו ממהותו

רבים. צמצומים

יתן "אם התואראישוזהו למדתאיש": כינוי הוא
"ה'גבורהה כמו ומדתמלחמהאיששלמעלה, ,"

הצמצומים. כל שורש היא והדין הגבורה

         
     
      

   [בארץ]    
        
    

 

         
   

ביתו הון כל את איש יתן "אם הכתוב כוונת וזוהי

לו":אהבהב יבוזו בוז

האהבההאהבה מדריגת היא מדבר הכתוב שבה
מאדךבבחינת שלבכל רבים" ה"מים ידי על הבאה

והכתוב כנ"ל; הפרנסה יתןטרדות אם שאף אומר,
היינואיש("הקב"ה ביתו", הון כל "את לנשמה ("

בשרשה שהיא כפי התורה חכמת והתגלות המשכת
לא הנשמה אעפ"כ ית'), חכמתו (בבחינת ומקורה
הגילוים כל לה יבוזו" "בוז ואדרבה בכך, תסתפק

האלה;

הנשמה באה הפרנסה טרדות ידי על כי והטעם,
בגופא "לאשתאבא בבחינת האהבה למדריגת

גילוי בשום מסתפקת ואינה והארהדמלכא", ממנוזיו
עדן בגן ולא ("ארץ") התחתון עדן בגן לא יתברך,
ית' ממנו הארה רק הם כולם שהרי ("שמים"), העליון

ב ורק אך לידבק רצונה אלא יתברך- ועצמותו מהותו

דמלכא").ממש ("גופא
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ידועÂ‰ÊÂ(יג) דהנה הקרבנות מן שלמעלה הקטורת ענין
ע"ג ודם חלב להקטיר הקרבנות ענין בשרש
החומריי' דק"נ דמדות בירור בחי' רק שזהו כו' המזבח
והוא מעלה של באש בקדושה ויוכללו שיעלו ממש כבהמה
ששרשו הכהן וע"י דחכמ' ראי' אותיות קרבנין דאכיל ארי'
לחמי הקרבנות נק' הטעם ולזה כידוע חח"ן הימין בקו
ג' ענין שהוא לגוף ומחי' טעם בו שיש כלחם כו' לאישי
כו' בכלים דנר"נ אורות לחבר וכבדא ולבא מוחא שליטין
החכמה אור ע"י דק"נ המדות מתבררי' למטה באדם וכמו
בעבודה קרבן שבמקום התפלה ע"י והיינו כנ"ל דוקא
כו' דחו"ב י"ה שלהבת אש רשפי בהתפעלות ומוח שבלב
דמקיפי' הבירור בחי' הוא ענינו הקטורת אבל וד"ל
מתפשט החכמה אור שאין כו' ומדות החו"ב מן שלמעל'
כנ"ל ומדות לחו"ב שמקיף דק"נ מו"ד אותיות כמו כלל שם
ע"י אבל דחכמה מ"ה כח ע"י כלל ובירור עלי' להן שאין
מקיפי' בבחי' להיות הם גם ועולין מתבררין דוק' הקטרת

ול הואדקדושה והענין הקרבנות מן יותר הקטורת מעלת זה
שהן דקליפה ארורים י"א נגד הן הקטרת סממני די"א כידוע
ליכלל יוכלו ידו שעל כו' ע"ג עולה (והלבונה מקיפי' יוד

מתהפכי' הקטרת במעש' לריח יעלו וכאשר בקדושה)
יותר הרבה לה' ניחוח ריח מהן ונעשה כו' לברוך מארור
כו' ניחוחי ריח ג"כ בהן שנאמר אע"פ הקרבנות מריח
לנפש יערב שבו בטעם המאכל שריח ביניהן ההפרש כידוע
ריח אבל כו' ולב במוח יותר וחיות לאור בגוף שיתחבר
רק ממנו נהנה הגוף שאין הריח הוא דקטרת הבושם
כמו רק כלל מאכל מין אינו הבושם כי כמאמרז"ל הנשמה
טעם בהם שאין וקשים חריפים דברים והן בעלמא דומם
ובשר הדם עם כלל חיבור להן ואין הגוף להחיות כלל
זה וז"ש הריח תשיב עצמה הנפש לרוחניות רק ואברים
שנפלו הגם והנה כו' הגוף ולא ממנו נהנית שהנשמ' הריח
סם שנק' ארורים י"א ונק' המדריגות בתחתית בשבה"כ
לסם המות מסם מתהפך למעלה בהקטרתן אך כו' המות
אור שמוסיף עד דחכמה אור מבחי' יותר שנעלה חיים
כו' שבמוחא דחכמה הויה בשם גם ממש חדש וחיות
אור שגם עד ממש הנפש את שמשיב החזק הריח ועד"מ
ביותר העליון מקיף בחי' והוא יתחזק שבמוח השכל
חדש אור תוס' להאיר כבי' למעלה נפש משיבת שעושה
הקטרת ע"י הטעם ולזה כו' באו"כ בנר"נ גם חדשים ומוחין
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קלד   

בחי' שהן המה לה' שלא המו"ד ומתבררין עולין דוקא
דקדושה מקיפים בבחי' להיות עולין הם גם דק"נ מקיפי'
מטעם כלל בקרבנות זה כח שאין מפני דוקא הקטרת ע"י

הורידי בענין וכנ"ל כלל לשם מגיע החכמה אור דאין הנ"ל
כלל כח אין קרבן שבמקו' בתפלה (וכמ"כ וד"ל כו' כנחל
הנ"ל): מטעם לבד ומדו' במוחין כ"א דק"נ המו"ד להעלו'
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רצוןט) שינוי בענין הקושיא ג"כ לבאר נבוא מעתה
כו' מלפניך רצון יהי אומרי' שאנו כמו ית' אצלו
ממה שינוי שהוא בהמ"ק שיבנה כן שירצה שמבקשים
בו ירצה ועתה בהמ"ק נחרב ולכן רוצה אינו שמתחלה

רצ יהי כשמבקשי' וכן ויתרפאויבנהו החולה שיחיה ון
לחלותו רצה שמתחלה ממה רצונו שישתנה הכוונה מחליו
מה', טוב רצון הפקת שענינם התפלות עניני בכל ועד"ז כו'
שם באבות התוי"ט והנה בזה, הפלסופים מאד נתקשו וכבר
כיונו לא ושבאמת חז"ל בדעת הרמב"ם במ"ש בזה האריך
וכמ"ש עצמו רמב"ם כדעת דעתם אלא ח"ו בזה חז"ל
אינו ועכ"ז רצון, שינוי שיש ה') ח' (שמות כו' אעתיר למתי
חכמתו שאין כמו כרצונינו רצונו שאין לפי בעצמותו שינוי
עפמ"ש היינו דבריו וביאור וכו', היודע הוא כי כחכמתינו
כחות מהות מערך שאינן מהות בלי פי' מ"ה בלי י"ס בס"י
שכותב באצבע בכתיבה כמו ועד"מ אלינו המושגים הנפש
שביד המניע מכח נמשך האות תמונת הרי אל"ף אות
אחר שימצא מה וכל האות ציור פרטי כל נשפע שממנו
בפרטי שבאצבע המניע בכח תחלה היה הנייר על כתיבה
הנייר על הכתובות אותיות ממהות היה לא ועכ"ז פרטיות
בתמונתם גשמיים המה שהרי כלל מדוגמתם ולא באצבע
כו' רוחני הוא וממשיכו המהווהו המניע וכח ובמהותם
שכל מהות להוות נמשך דאצי' שמחכמה איך יובן ועד"ז
החכמה מהות מערך הנפעל השכל שאין כמ"כ הוא האדם
ולכך שבאצבע המניע בכח גשמי אות יש שלא כמו דאצי'
פי' מהם הנפעל מהות בלי כלומר מה בלי הספי' נקראי'
אבל השכל ומקור כח שהוא הוא מהותו הנפעל שמהות
שלו הרצון ועד"ז כלל זה ממהות אינה עצמה חכמה ספי'
כלל עלינו יקשה לא ולכן שלנו רצון ממהות אינו ית'
ברצון אלא אינו זה כי ית' בו שינוי שגורם הרצון משינוי
לנו אשר הרצון ממין ית' רצונו שאין אחר אבל שלנו,
שעצמותו וכמו א' ורצונו שהוא לפי ההעלם תכלית ונעלם
נדע לכן מהו מהשיג נעלם רצונו כך ההעלם תכלית נעלם
מרצון ראיה להביא ואין שינוי בו פועל ההוא הרצון שאין
שאמר וזה כלל, דמיון שום ביניהם אין כי רצונו על שלנו
ח'), נ"ה (ישעי' וגו' מחשבותיכם מחשבותי לא כי הנביא

בהתרת אחריו והנמשכים ז"ל הרמב"ם דברי ביאור הם אלו
דברי פ"ז לעיל מ"ש ע"ד והוא הרצון שינוי ענין קושי'
נאמר שכמ"כ שוללים שהם התוארים בענין הפלסופים
כדי אלא ברצון פועל שהוא בו נאמר שלא הרצון בענין
ורצון כוונה בלי החיוב צד על פועל שאינו ממנו שנבין
וכ"ז כו'. שינוי בו מחדש אינו ההוא הרצון ולפיכך ח"ו,
אבל עצמותו הוא והידיעה שהרצון פ"ג לעיל לשיטתו הוא
ומתנשא מרומם ית' ומהו"ע כלים רק שהם משנת"ל לפי
בפשיטות, זו קושי' יובן א"כ אלו תוארים בגדר ואינו מהם
והחכמה שהרצון בענין נכונים דבריו שבזה גם כי והוא
שבנפש ורצון חכמה ממהות שאינן מ"ה בלי נק' שלמעלה
אלי' וכמאמ' לבושים או כלים נק' עצמותו לגבי מ"מ כנ"ל
לגבי אבל עליהון דמכסיין לבושין לגבי גופין דאתקריאו
שינוי ולפיכך כו' לבושין אתקריאו הם גם מהם למעלה
עד"מ לבן ללבוש אדום לבוש מהתלבש שינוי הוא רצון
שונים שהבגדים אע"פ המלך בגוף שינוי גורם זה שאין
שינוי רואים שאנו ממה עד"מ יובן הענין וביאור זמ"ז,
שכמ"כ הנפש כחות לגבי ג"כ שונים לבושים התלבשות
אדם למשל הנפש, בכח שינוי פועלים הלבושים שינוי אין
לכתוב ושכל חכמה לו שיש הרבה במלאכות חכם שהוא
בשכלו ויש בוריה על לעשותה הכתיבה במלאכת ולהתחכם
וכיוצא והציור האריגה במלאכת להתחכם ידיעה ג"כ
במהותם מזו זו חלוקות המלאכות והנה מלאכות, בשאר
האריגה, למהות הכתיבה מהות בין הפרש שיש כמו
אין שודאי ואע"פ משכלו כח נמשך המלאכה וכשפועל
שביניהם ההפרש סיבת עכ"ז כנ"ל בשכלו הגשם מהות
יומשך זו שלמלאכה הפועלם השכל במהות תחלה יתהוה
השכלה יומשך אחרת ולמלאכה לה המיוחדת השכלה
שונים כחות שהם לומר וא"א המלאכות, ישתנו ולכן אחרת
מהות הוא בכתיבה השכלה הממציא השכל שכח ר"ל ממש
לכאורה שנראה וכמו באריגה השכלות הממציא מכח אחר
שכלו סגולת זה חלוקים אדם בבני שיש רואים אנו מאשר
וזה כלל אחרת במלאכה יודע ולא א' במלאכה להתחכם
וחסר זו למלאכה מיוחד ששכלו לפי שזהו ונאמר להיפך,
כח כי באמת אינו שזה אחרת, למלאכה השייך כח ממנו
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הנמשכים ההשכלות לגבי היולי כמו והוא הוא א' השכל
רואים שאנו וכמו שירצה מה בכל להתחכם שיכול ממנו
שבשעה מרגיש אינו המלאכות ב' לעשות יוכל א' כשאדם
מכח נמשך ושבאחרת זה מכח נמשך זו מלאכה שעושה
עיקר אך שבו, חכמה כח הוא א' מכח הכל אלא אחר,
לפעול בכחו שיש הוא א' השכל שכח באמת כן הוא הענין
הוא בו שמתחכם והענין היולי, ונק' שבעולם ההשכלות כל
בו מתלבש זה לבוש לפניו וכשנותנים אליו לבוש כמו
ולפי עד"מ בו כשרוצה הכתיבה במלאכת להשכיל והיינו
עד"מ לכתיבה מיוחדים ההשכלות יהיו כך הלבוש תואר
אחר, לבוש שזהו לאריגה המיוחדות ההשכלות מן שונים
שינויי מחמת מיוחדת פעולה מכאו"א יומשך ולכן

שינוי אין עצמו השכל לגבי ועכ"ז מהיותוהלבושים
יותר סגולתו שזה (ומה באריגה או בכתיבה מתלבש
ויודע יותר המלאכה שמכיר לפי זהו מלזולתה א' למלאכה
לגבי משא"כ השכל את בו להלביש איך בטוב הלבוש
כחות שלגבי כמו והנה יותר) אחר לבוש בטיב שיודע השני
לפי למעלה עד"מ יובן כך לבושים המלאכות נק' הנפש
אלא כלל הספי' מהות מערך אינו ית' שמהו"ע משנת"ל
שהם ומהותן בעצמן הספי' אפי' וא"כ פשוטה הויה הוא
א"ס אור לגבי לבושים בחי' הם כו' והרצון החכמה כח
ויוכל פשוט אור הוא כי בהם שמתלבש המאצילם ב"ה
שהשכל וכמו בשוה רצון מהות כמו שכל מהות להחיות
מ"ה בלי הם שי"ס ואע"פ כנ"ל המלאכות לגבי היולי הוא
כמו הם ית' אצלו מ"מ כנ"ל נפשיות כחות בערך ואינן
שהיא אדום בלבוש מתלבש אם ית' בו שינוי ואין לבושים
מדת שהוא לבן בלבוש לכשמתלבש עד"מ הגבורה מדת
שינויי מצד שונות הפעולות שיהי' ואע"פ עליון החסד
התלבשות משינוי המלאכות שינוי במשל כנ"ל הלבושים
פשוט שהוא המתלבש באור כלל שינוי אינו ועכ"ז השכל
בגבורה כשמתלבש עם בחסד שמתלבש בשעה ממש ושוה
זו ובהקדמה כנ"ל, עצמו השכל לגבי שינוי שאין כמו
יעלה לא שוב הלבושים כמו הם שהספי' אליהו שהקדים
שמתחלה למעלה הרצון שינוי בענין הקושי' משכיל לב על
חורבן שיהי' רצה מתחלה כמו אחר באופן ואח"כ כך רצה
זה רצון שינוי בהבנותו ירצה ואח"כ העוונות לגודל הבית
עד"מ לבן ללבוש אדום מלבוש החליף ית' שהוא היינו
נאמר וע"ז הלבוש את הלובש ית' בו כלל שינוי שאין
גורם רצון ששינוי ומה כ"ז) ק"ב (תלים כו' תחליפם כלבוש
בעצמותו מורכב כח היא שרצונו באדם היינו בהרוצה שינוי
יהי' הרצון בשינוי וממילא נפשו עצמות מתפעלת וכשרוצה
כמו הוא שהרצון למעלה משא"כ בנפש ההתפעלות שינוי
כמו בעצמותו מתפעל אינו בו רוצה ית' וכשהוא לבוש
כו' בכלי המים וכמשל הלבוש מן מתפעל העצמות שאין
גם שהרי בעצמותו שינוי גורם אינו הרצון שינוי ולפיכך
כו' בעצמותו שינוי גורם אינו לבושיו שמחליף מה באדם

למעלה אמרנו כבר שינויי' יהי' עצמו הרצון שלגבי ואע"פ
והאור הזיו מן הצמצום לאחר נאצלו הרצון ומכללם שהי"ס
אינו שבהם והשינוי עצמותו מערך אינו אלקות שנק' ואע"פ
בהם ומתלבש מאיר ית' שהוא אלא ית' בו שינוי פועל
אין ובו הצמצום שלפני מהאור שנמשך הקו ענין שהוא
ולובש אלו שפושט לבושים התחלפות כמו רק כלל שינויים
כלומר מלפניך רצון יהי שמבקשים וזהו כו' אחרים
ובהשתנות כו' הלבוש וישתנה זה רצון בבחי' שיתלבש
הבקשה כפי ישראל לבני וחסד טוב רב יומשך הלבוש
השתנות מהמלך לפעול הזה הכח מ"מ אך שמבקש
שמכיר העבד כמו המלך מקורב ע"י כ"א אינו מלבושיו
ויפעול מלך של לגופו להתקרב יכול וגם לבושיו בטיב
נכרי איש משא"כ אחר ללבוש זה מלבוש שיחליף אצלו
יכול אינו וגם לבושיו מכיר אינו הוא המלך מעבדי לא אשר
בקשה ע"כ ככה, על ממנו ולבקש המלך של לגופו להתקרב
לבדן לישראל אלא אינו כו' מלפניך רצון יהי באמרינו זו
במחשבה עלו שישראל מפני אליו קראינו בכל כדכתיב
שייכות לנשמתן ויש האצילות כל שרש או"א פנימי'
לון תקינת לבושי' אליהו (כמ"ש ב"ה אא"ס של ללבושי'
יש א' במצוה ולפמ"ש לב"נ נשמתין פרחין דמינייהו
והוא מהכלים שלמעלה א"ס הארת ג"כ ישראל בנשמות
להתקרב יכולים ולכן הדרוש בסיום ע"ש העצמות מבחי'
שיחליף הלבושים בענין דיעה לו ולומר עצמו המלך אל
דהיינו רצון יהי באמרם שילבישוהו עד כו') לזה מזה
במציאות חדשה פעולה ויפעל הרצון בספי' שיתלבש
עשה ה' חפץ אשר כל כי ליבשה מים להפוך הנבראים
פ"ח וכנ"ל כן נעשה מיד בדבר שברצותו ו') קל"ה (תלים
לבחי' נמשך רצונו ע"י וגם וגו' מחשבותי לא כי ע"פ
לשמן שאמר מי וז"ס הצירופים לשנות עליון הדיבור
יתהפך ואז א') כ"ה (תענית וידליק לחומץ יאמר וידליק
וכל אותו. המחי' צירופו שינוי ע"י הנברא של המציאות
באור שינוי גורם אינו הדיבור צירופי ושינוי זה רצון שינוי
והמדבר ברצון הרוצה דהיינו בתוכן המלובש העצמות
לגבי האדם כרצון ולא לבושים כמו רק שהן לפי בדיבורו
וכ"ה הרמ"ק בשם פ"ה שכתבתי בכלי המים וכמשל נפשו
בקנה עולה והכל לאריגה מכתיבה השכל לגבי הנ"ל משל
בהם המתלבש שאין כלבושים רק הם שהספי' לומר א'
הוא לישראל זה כח סיבת ועיקר כו', בשינויים משתנה
שרשם מצד (שזהו קדה"ש על נפשם למסור שיכולים מפני
לאו"א מ"ן מעלה הוא זה וכח במ"א) כמ"ש בעצמות
וע"פ ב"ה מא"ס חדש אור תוס' ע"י או"א יחוד גורם להיות
צירופי ג"כ ישתנו השכל שהם שמאו"א זו חדשה המשכה
י"ט) ג' (משלי ארץ יסד בחכמה כי הדיבור אותיות
ממות החולה של צירוף וישתנה מהשכל נמשך שהדיבור
עד דבי"ע כלים דרך מההשתלשלות ונמשך כו' לחיים
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קלה    

הנמשכים ההשכלות לגבי היולי כמו והוא הוא א' השכל
רואים שאנו וכמו שירצה מה בכל להתחכם שיכול ממנו
שבשעה מרגיש אינו המלאכות ב' לעשות יוכל א' כשאדם
מכח נמשך ושבאחרת זה מכח נמשך זו מלאכה שעושה
עיקר אך שבו, חכמה כח הוא א' מכח הכל אלא אחר,
לפעול בכחו שיש הוא א' השכל שכח באמת כן הוא הענין
הוא בו שמתחכם והענין היולי, ונק' שבעולם ההשכלות כל
בו מתלבש זה לבוש לפניו וכשנותנים אליו לבוש כמו
ולפי עד"מ בו כשרוצה הכתיבה במלאכת להשכיל והיינו
עד"מ לכתיבה מיוחדים ההשכלות יהיו כך הלבוש תואר
אחר, לבוש שזהו לאריגה המיוחדות ההשכלות מן שונים
שינויי מחמת מיוחדת פעולה מכאו"א יומשך ולכן

שינוי אין עצמו השכל לגבי ועכ"ז מהיותוהלבושים
יותר סגולתו שזה (ומה באריגה או בכתיבה מתלבש
ויודע יותר המלאכה שמכיר לפי זהו מלזולתה א' למלאכה
לגבי משא"כ השכל את בו להלביש איך בטוב הלבוש
כחות שלגבי כמו והנה יותר) אחר לבוש בטיב שיודע השני
לפי למעלה עד"מ יובן כך לבושים המלאכות נק' הנפש
אלא כלל הספי' מהות מערך אינו ית' שמהו"ע משנת"ל
שהם ומהותן בעצמן הספי' אפי' וא"כ פשוטה הויה הוא
א"ס אור לגבי לבושים בחי' הם כו' והרצון החכמה כח
ויוכל פשוט אור הוא כי בהם שמתלבש המאצילם ב"ה
שהשכל וכמו בשוה רצון מהות כמו שכל מהות להחיות
מ"ה בלי הם שי"ס ואע"פ כנ"ל המלאכות לגבי היולי הוא
כמו הם ית' אצלו מ"מ כנ"ל נפשיות כחות בערך ואינן
שהיא אדום בלבוש מתלבש אם ית' בו שינוי ואין לבושים
מדת שהוא לבן בלבוש לכשמתלבש עד"מ הגבורה מדת
שינויי מצד שונות הפעולות שיהי' ואע"פ עליון החסד
התלבשות משינוי המלאכות שינוי במשל כנ"ל הלבושים
פשוט שהוא המתלבש באור כלל שינוי אינו ועכ"ז השכל
בגבורה כשמתלבש עם בחסד שמתלבש בשעה ממש ושוה
זו ובהקדמה כנ"ל, עצמו השכל לגבי שינוי שאין כמו
יעלה לא שוב הלבושים כמו הם שהספי' אליהו שהקדים
שמתחלה למעלה הרצון שינוי בענין הקושי' משכיל לב על
חורבן שיהי' רצה מתחלה כמו אחר באופן ואח"כ כך רצה
זה רצון שינוי בהבנותו ירצה ואח"כ העוונות לגודל הבית
עד"מ לבן ללבוש אדום מלבוש החליף ית' שהוא היינו
נאמר וע"ז הלבוש את הלובש ית' בו כלל שינוי שאין
גורם רצון ששינוי ומה כ"ז) ק"ב (תלים כו' תחליפם כלבוש
בעצמותו מורכב כח היא שרצונו באדם היינו בהרוצה שינוי
יהי' הרצון בשינוי וממילא נפשו עצמות מתפעלת וכשרוצה
כמו הוא שהרצון למעלה משא"כ בנפש ההתפעלות שינוי
כמו בעצמותו מתפעל אינו בו רוצה ית' וכשהוא לבוש
כו' בכלי המים וכמשל הלבוש מן מתפעל העצמות שאין
גם שהרי בעצמותו שינוי גורם אינו הרצון שינוי ולפיכך
כו' בעצמותו שינוי גורם אינו לבושיו שמחליף מה באדם

למעלה אמרנו כבר שינויי' יהי' עצמו הרצון שלגבי ואע"פ
והאור הזיו מן הצמצום לאחר נאצלו הרצון ומכללם שהי"ס
אינו שבהם והשינוי עצמותו מערך אינו אלקות שנק' ואע"פ
בהם ומתלבש מאיר ית' שהוא אלא ית' בו שינוי פועל
אין ובו הצמצום שלפני מהאור שנמשך הקו ענין שהוא
ולובש אלו שפושט לבושים התחלפות כמו רק כלל שינויים
כלומר מלפניך רצון יהי שמבקשים וזהו כו' אחרים
ובהשתנות כו' הלבוש וישתנה זה רצון בבחי' שיתלבש
הבקשה כפי ישראל לבני וחסד טוב רב יומשך הלבוש
השתנות מהמלך לפעול הזה הכח מ"מ אך שמבקש
שמכיר העבד כמו המלך מקורב ע"י כ"א אינו מלבושיו
ויפעול מלך של לגופו להתקרב יכול וגם לבושיו בטיב
נכרי איש משא"כ אחר ללבוש זה מלבוש שיחליף אצלו
יכול אינו וגם לבושיו מכיר אינו הוא המלך מעבדי לא אשר
בקשה ע"כ ככה, על ממנו ולבקש המלך של לגופו להתקרב
לבדן לישראל אלא אינו כו' מלפניך רצון יהי באמרינו זו
במחשבה עלו שישראל מפני אליו קראינו בכל כדכתיב
שייכות לנשמתן ויש האצילות כל שרש או"א פנימי'
לון תקינת לבושי' אליהו (כמ"ש ב"ה אא"ס של ללבושי'
יש א' במצוה ולפמ"ש לב"נ נשמתין פרחין דמינייהו
והוא מהכלים שלמעלה א"ס הארת ג"כ ישראל בנשמות
להתקרב יכולים ולכן הדרוש בסיום ע"ש העצמות מבחי'
שיחליף הלבושים בענין דיעה לו ולומר עצמו המלך אל
דהיינו רצון יהי באמרם שילבישוהו עד כו') לזה מזה
במציאות חדשה פעולה ויפעל הרצון בספי' שיתלבש
עשה ה' חפץ אשר כל כי ליבשה מים להפוך הנבראים
פ"ח וכנ"ל כן נעשה מיד בדבר שברצותו ו') קל"ה (תלים
לבחי' נמשך רצונו ע"י וגם וגו' מחשבותי לא כי ע"פ
לשמן שאמר מי וז"ס הצירופים לשנות עליון הדיבור
יתהפך ואז א') כ"ה (תענית וידליק לחומץ יאמר וידליק
וכל אותו. המחי' צירופו שינוי ע"י הנברא של המציאות
באור שינוי גורם אינו הדיבור צירופי ושינוי זה רצון שינוי
והמדבר ברצון הרוצה דהיינו בתוכן המלובש העצמות
לגבי האדם כרצון ולא לבושים כמו רק שהן לפי בדיבורו
וכ"ה הרמ"ק בשם פ"ה שכתבתי בכלי המים וכמשל נפשו
בקנה עולה והכל לאריגה מכתיבה השכל לגבי הנ"ל משל
בהם המתלבש שאין כלבושים רק הם שהספי' לומר א'
הוא לישראל זה כח סיבת ועיקר כו', בשינויים משתנה
שרשם מצד (שזהו קדה"ש על נפשם למסור שיכולים מפני
לאו"א מ"ן מעלה הוא זה וכח במ"א) כמ"ש בעצמות
וע"פ ב"ה מא"ס חדש אור תוס' ע"י או"א יחוד גורם להיות
צירופי ג"כ ישתנו השכל שהם שמאו"א זו חדשה המשכה
י"ט) ג' (משלי ארץ יסד בחכמה כי הדיבור אותיות
ממות החולה של צירוף וישתנה מהשכל נמשך שהדיבור
עד דבי"ע כלים דרך מההשתלשלות ונמשך כו' לחיים
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קלו   

כמה שיש לנו סלח ע"פ פ"ג תשובה במצות לפמש"ש כו'
יהי ופי' דרעוין, רעווא וגם רצון ואית רצון אית רצון בחי'
רצון יומשך לרצונות המקור רצון מרעד"ר שיומשך רצון
בלא יסורים שאין מחולאתו יחי' ואז לחוטא למחול חדש
מצותיו בקיום שרוצה רצונו נגד הוא שהעון לפי עון,
למעלה שהוא מרעד"ר חדש רצון המשכת היא והמחילה
לבם צעק ע"י היינו רעד"ר והתעוררות שבמצות, מרצון
והוא השכל מן שלמטה רצון אית עד"ז וכן הלב, מפנימי'
ע"י הוא זה הרצון והנהגת לז"א כתר שנעשה דאימא ת"ת
כו' תתכפר במה החוטאת נפש לחכמה ושאלו השכל
היא כי תמות אמרה ע"ש) שנ"ח יחזקאל שמעוני (ילקוט
היינו רצון יהי אומרים וכאשר החייט, כמ"ש ג"כ דין בחי'
ואז הזה רצון אל מהשכל שלמעלה העליון מרצון שיומשך
מצד רצון עת שנק' שבת במנחת וכמו רחמים מתמלא
הוא דז"א מצחא כי דז"א במצחא דאריך מצחא התגלות
מסתלק כאשר השכל ע"פ הנולד מרצון שנשאר ההסכם
דינין יהיו שאז לבד ההסכם ונשאר וההתבוננות השכל
שהשכל בעת הדין שיהי' מכפי רצונו העובר על ביותר
מחסרון יותר אכזרי שהוא הקטן כמשל בהרצון מאיר
הרחמ' אב אבינו כמ"ש ג"כ הרחמים מקור שהיא החכמה
ולכן דין, נק' מהחכמה שלמעלה הרצון שלגבי אלא
דע"ק מצחא וכד דינין בתי כ"ד מתערי' דז"א ממצחא
יהי פי' וזהו הרחמים מקור הוא כי אשתככו כולהו אתגלי

ברצון הרחמים מקור הפשוט רצונך גלה כלומר רצון
העצמות באור שינוי איננו אלו שינויים וכל בז"א, שלמטה
שאור ית' ועצמותו מהותו לגבי וכ"ש במשל כנ"ל שבהם
במאור שינוי פועל אינו שהזיו לבד זיו הוא שבהם העצמות
פ"ה: באורך וכנ"ל בו אין אמיתי שאינו עם זה שינוי שאפי'

‰‰Âנחלתינו את לנו יבחר מ"ש יובן משנת"ל כל ע"פ
ה'), מ"ז (תלים סלה אהב אשר יעקב גאון את
הוא בר"ה הנה כי בר"ה, שופר תקיעת לפני זה ואומרים
המל' (אורות) עליות בחי' והוא לקדמותן הדברים חזרת
עולה הוא וכאשר שם) (תלים בתרועה אלקים עלה כמ"ש
הכתר פנימית בבחי' המעלות רום עד עילוי אחר בעילוי
לינק אחוריים בבחי' אחריה עולים החיצונים גם אזי
ב') (שם כו' כף תקעו העמים כל שכתוב כמו ממנה ולקבל
פנימי' בחי' כי ולהיות י') (שם כו' נאספו עמים נדיבי
בעצמותו הרוממות שמפני התענוגים מקור בחי' הוא הכתר
למעלה הוא כי כראוי ראוי שאינו למי גם להתמשך יוכל
(איוב לו תתן מה צדקת אם כדכתיב שבתורה רצון מבחי'
תתפש בידים שממית כענין פ"ח, לעיל וכמ"ש ז') ל"ה
אומרי' אנו לזאת כ"ח) ל' (משלי וכו' מלך בהיכלי והיא
עצמיות מבחי' ב"ה אא"ס שיאיר פי' נחלתינו את לנו יבחר
לבד לישראל השפע להגביל ותחום חותם בבחי' העונג
ענין וזהו בתורה הרצון שבא מה כפי דקדושה בסט'

וד"ל: בנעילה ביוכ"פ החתימה
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Â‰ÊÂאין ואדם האדמה את לעבוד אין ואדם שארז"ל
להקב"ה הבריות את להעביד המעגל וחוני כאלי'
א' במאו"א וכמ"ש מ"ן, להעלות עבודתו הי' שאלי' פי'
ב"ן בסוד שהם מ"ן המעלה הוא כי ב"ן גימ' אליהו קמ"א
ג"כ גופו שנזדכך והיינו השמי' בסערה שעלה וזהו עכ"ל.
מ"ן העלאות לפעול בכחו הי' ולכן אין, בבחי' להיות
בחי' הוא מ"ן העלאות שענין ארץ, בחי' שהיא בכנס"י
נעיצת כי מצד שזהו וכנ"ל בארץ שיש והתשוקה הרצוא
וכנ"ל. דחכ' היש המהוה האין בחי' הוא שבה התחילה

Î"ÂÓÎÂשאתה דתעניות במשנה אמרו המעגל חוני על
כו', כבן רצונך לך ועושה המקום לפני מתחטא
לגמרי רצונך בטל בבחי' להיות בעצמו פעל כי מפני והיינו
הביטול בחי' ע"י ג"כ שזהו רצונו לו עשו לכן וכל מכל
בחי' יש שלא פי' כו' לעבוד אין ואדם שא' וזהו כו', לאין
ולגלות להוציא האדמה את לעבוד שיוכל אין שהוא אדם

עבודת שז"ע באדמה שיש האין בחי' הגילוי אל מהעלם
לגלות הוא האדמה עבודת שבגשמיות וכמו האדמה,
שתצא ברוחניות הוא כן בארץ, שיש הצומח כח ולהוציא
בארץ בהעלם שיש התחילה נעיצת כוונת בחי' לגילוי
אם אמנם כנ"ל, ליש מאין התחדשות כח בה יש שלכן
אשה ע"ד אתעדל"ת ע"י הוא מלמעלה הבאה ההמשכה
והתשוקה הרצוא כח הגילוי אל מהעלם יוצא הרי תזריע כי
לא זה ובלי המשפיע מן לקבל צריכה שעדיין והגם שבה,
הנה אתעדל"ת ע"י נמשך שזה מפני מ"מ להוליד, תוכל

ההו מתקרבתכח להיותה גבוה היותר מבחי' היא זו לדה
נעוצה היא שם אשר האין בחי' הוא שורשה לבחי'

כו'. התחילה נעיצת כוונת יותר ומתגלה
ÓÂ'ה ברא כי נא' לע"ל על אבל עכשיו הוא כ"ז

צ"ל זה ולהבין גבר, תסובב נקבה בארץ חדשה
חפצי וכל תקום עצתי אומר נעשה לא אשר ומקדם מ"ש
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עולם של מקדמונו הוא ומקדם פי' הנה כי לע"ל, אעשה
מעלה למעלה והוא כו' הקדומי' לכל קדמון אדם הנק'
וראשון ראשית דהנה הנ"ל, דחכ' הראשית מבחי' הרבה
שני ראשון סופר וה"ה לאחרי' מה לספור יש אם שייך
כלל אחריו לספור מה ואין יחידי שהוא דבר אבל שלישי,
שקדם פי' קדמון הוא אלא כידוע, ראשון לקרותו שייך איך
מה אחד שלפני למעלה יובן והנמשל כו', לבדו להיות
דמע"ב אחד יום וכמו המנוי אחד יש באחד פי' סופר, אתה
סופר אתה מה אחד לפני אמנם ושלישי, שני יום שיש
הראשית בחי' לפני כי והיינו כלל, מספר בגדר שאינו
כלל ראשית נק' ולא כלל, ספירה בחי' שייך אינו דחכמה
אשר ומקדם וזהו הקדומין, לכל קדמון להיותו קדמון כ"א
ראשית מבחי' מלמעלה הוא קדם פי' נעשה לא
דנעוץ למעלה נת' אשר וז"ע כו', שמחכמה ההשתלשלות
ואין תחילה לו דאין עליון הכתר בחי' כו' בתחילתן סופן
מאין החכ' בחי' את שמחדש האין בחי' שהוא תכלה לו
לא אשר ומקדם פי' והנה תמצא, מאין והחכ' כמ"ש ליש
לע"ל כ"א זה נעשה לא שעדיין והיינו לע"ל על קאי נעשה
נקבה בארץ חדשה ה' ברא כי מ"ש והיינו זו בחי' תהי'
כח ענין דהיינו לגמרי חידוש חדשה פי' גבר, תסובב
ואז דוקא, ובסופן בתחילתן אלא שאינו ליש מאין המחדש
מבחי' ותקבל בתחלתן סופן נעוץ להיות המל' עליות יהי'
פי' עצמה, אין מבחי' והיינו החכ', מן שלמעלה דוקא קדם
התחילה נעיצת כוונת כח בה שיש רק הוא שעכשיו מה
הוא עצמו התחילה מבחי' תקבל לע"ל אבל לבד, בהעלם

להיות תמצא, מאין והחכ' כמ"ש החכ' המהוה האין בחי'
דבר יהי' ואז כו', עליון כתר בבחי' המל' עליית יהי' כי
אשר והוא השתלשלות, בסדרי עדיין נעשה לא אשר חדש
כלל, ומטר דמים מ"ד ע"י שלא בארץ המוליד כח יהי'
אלא כו', גלוסקאות שתוציא הארץ עתידה מארז"ל כענין
באמת עכשיו גם שמחדש קדם בבחי' בתחלתן שרשה מצד
מה לגמרי חדשה בריאה יהי' שלע"ל אומר וע"כ מאין,

ע" נעשה הכל הנה עד כי עדיין נעשה מ"ןשלא בחי' י
עדיין הי' שלא ממש חדשה ה' בורא ולע"ל דוקא, ומ"ד
פי' גבר תסובב נקבה וזהו עצמה, הארץ מכח רק כזאת
שתתעלה ענין והוא דדכורא מ"ד לקבל תצטרך שלא

הנ"ל. כ"ע במדריגת
ארץ בשם שנק' ישראל בכלליות ה' בעבודת זה

במח' שפי' במח' עלו שישראל שנודע חפץ,
כמ"ש מח' ג"כ שנק' החכ' מבחי' מעלה שלמעלה הקדומה
זהו אמנם לעלמין, אתפריש דלא ויובלא מח' בענין בזהר
דא"ק הקדומה במח' הוא נש"י עליית אבל ראשית, הנק'
ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ פי' וזהו המח', עליות שז"ע
בחי' הוא בתחלתן נעוץ נעשה מאמר בחי' היינו בסופן
מח' לבחי' ועלייתם כו', ראשית מבחי' שלמעלה התחילה
נא' שהרי תחלה, בחי' עד שמגיע הרצוא ע"י הוא דא"ק
אחד לבחי' הוא שהשוב לאחד שוב לבך רץ אם בס"י
שהרצוא לומר שמוכרח הרצוא, קדימת אחר החזרה שז"ע
רק החכ', הגבלת מכלי גם לצאת גבוה היותר לבחי' מגיע
הנ"ל. הראשית בחי' הוא לאחד שוב חי אתה שבע"כ מפני
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בחינתיד. להיות אפשר הנ"ל העבודה אופני בשתי
בשמחה שהוא הא' דבאופן כו'. והגסות הישות
שאוהב. מי יש שהוא הישות בחינת להיות אפשר בודאי
וכמו כו'. בנפשו במורגש הם הרי וההתפעלות השמחה כי
שחפץ ורצונו חפצו למלאות הוא והרצוא האהבה כן
בזה מעורב הרי כן אם ב"ה, סוף באין ודבוק קרוב להיות
אחר במקום שכתוב כמו כו', עצמותו והרגשת עצמו אהבת
בבחינת והאהבה השמחה שתהיה איך לזה עצות (וצריכים
הנרות בהעלאת גדול כהן אהרן עבודת היה שזה ביטול.
בבחינת המדות שיהיו בכדי במדות חכמה בחינת להמשיך
העליון האור מצד הוא דהביטול הוא והענין כו'. ביטול
והפלאת ורוממות בגדלות דכשמתבונן לעיל נתבאר דהנה

יכול הזה והאור בנפשו. האלקי האור מאיר הרי סוף אין
המקבל. הכנת לזה שצריכים אלא בנפשו. הביטול לפעול
טעם הטוב את להרגיש הוא המקבל הכנת כאשר דהנה

וההפלאה בנפשובהרוממות מתפעל אז סוף בהאין
צריכה ולזאת כנ"ל. כו' האהבה ודביקות שמחה בבחינת
מצד האלקי האור את להרגיש המקבל הכנת תחלה להיות
הביטול. בו פועל בנפשו שמאיר האלקי האור ואז עצמו
בשמחה ומתפעל טעם הטוב את כשמרגיש גם כך ואחר
אמנם כו'). עצמותו והנחת ביטל בבחינת הוא הרי ובאהבה
כלל שבדרך היות עם הנ"ל ׁשפלּות בבחינת בעבודה ְִגם
בזה גם להיות אפשר מקום מכל היש ביטול ענין הוא
בעת גם בנפשו מורגש שהוא מה והוא הישות בחינת
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קלז    

עולם של מקדמונו הוא ומקדם פי' הנה כי לע"ל, אעשה
מעלה למעלה והוא כו' הקדומי' לכל קדמון אדם הנק'
וראשון ראשית דהנה הנ"ל, דחכ' הראשית מבחי' הרבה
שני ראשון סופר וה"ה לאחרי' מה לספור יש אם שייך
כלל אחריו לספור מה ואין יחידי שהוא דבר אבל שלישי,
שקדם פי' קדמון הוא אלא כידוע, ראשון לקרותו שייך איך
מה אחד שלפני למעלה יובן והנמשל כו', לבדו להיות
דמע"ב אחד יום וכמו המנוי אחד יש באחד פי' סופר, אתה
סופר אתה מה אחד לפני אמנם ושלישי, שני יום שיש
הראשית בחי' לפני כי והיינו כלל, מספר בגדר שאינו
כלל ראשית נק' ולא כלל, ספירה בחי' שייך אינו דחכמה
אשר ומקדם וזהו הקדומין, לכל קדמון להיותו קדמון כ"א
ראשית מבחי' מלמעלה הוא קדם פי' נעשה לא
דנעוץ למעלה נת' אשר וז"ע כו', שמחכמה ההשתלשלות
ואין תחילה לו דאין עליון הכתר בחי' כו' בתחילתן סופן
מאין החכ' בחי' את שמחדש האין בחי' שהוא תכלה לו
לא אשר ומקדם פי' והנה תמצא, מאין והחכ' כמ"ש ליש
לע"ל כ"א זה נעשה לא שעדיין והיינו לע"ל על קאי נעשה
נקבה בארץ חדשה ה' ברא כי מ"ש והיינו זו בחי' תהי'
כח ענין דהיינו לגמרי חידוש חדשה פי' גבר, תסובב
ואז דוקא, ובסופן בתחילתן אלא שאינו ליש מאין המחדש
מבחי' ותקבל בתחלתן סופן נעוץ להיות המל' עליות יהי'
פי' עצמה, אין מבחי' והיינו החכ', מן שלמעלה דוקא קדם
התחילה נעיצת כוונת כח בה שיש רק הוא שעכשיו מה
הוא עצמו התחילה מבחי' תקבל לע"ל אבל לבד, בהעלם

להיות תמצא, מאין והחכ' כמ"ש החכ' המהוה האין בחי'
דבר יהי' ואז כו', עליון כתר בבחי' המל' עליית יהי' כי
אשר והוא השתלשלות, בסדרי עדיין נעשה לא אשר חדש
כלל, ומטר דמים מ"ד ע"י שלא בארץ המוליד כח יהי'
אלא כו', גלוסקאות שתוציא הארץ עתידה מארז"ל כענין
באמת עכשיו גם שמחדש קדם בבחי' בתחלתן שרשה מצד
מה לגמרי חדשה בריאה יהי' שלע"ל אומר וע"כ מאין,

ע" נעשה הכל הנה עד כי עדיין נעשה מ"ןשלא בחי' י
עדיין הי' שלא ממש חדשה ה' בורא ולע"ל דוקא, ומ"ד
פי' גבר תסובב נקבה וזהו עצמה, הארץ מכח רק כזאת
שתתעלה ענין והוא דדכורא מ"ד לקבל תצטרך שלא

הנ"ל. כ"ע במדריגת
ארץ בשם שנק' ישראל בכלליות ה' בעבודת זה

במח' שפי' במח' עלו שישראל שנודע חפץ,
כמ"ש מח' ג"כ שנק' החכ' מבחי' מעלה שלמעלה הקדומה
זהו אמנם לעלמין, אתפריש דלא ויובלא מח' בענין בזהר
דא"ק הקדומה במח' הוא נש"י עליית אבל ראשית, הנק'
ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ פי' וזהו המח', עליות שז"ע
בחי' הוא בתחלתן נעוץ נעשה מאמר בחי' היינו בסופן
מח' לבחי' ועלייתם כו', ראשית מבחי' שלמעלה התחילה
נא' שהרי תחלה, בחי' עד שמגיע הרצוא ע"י הוא דא"ק
אחד לבחי' הוא שהשוב לאחד שוב לבך רץ אם בס"י
שהרצוא לומר שמוכרח הרצוא, קדימת אחר החזרה שז"ע
רק החכ', הגבלת מכלי גם לצאת גבוה היותר לבחי' מגיע
הנ"ל. הראשית בחי' הוא לאחד שוב חי אתה שבע"כ מפני
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בחינתיד. להיות אפשר הנ"ל העבודה אופני בשתי
בשמחה שהוא הא' דבאופן כו'. והגסות הישות
שאוהב. מי יש שהוא הישות בחינת להיות אפשר בודאי
וכמו כו'. בנפשו במורגש הם הרי וההתפעלות השמחה כי
שחפץ ורצונו חפצו למלאות הוא והרצוא האהבה כן
בזה מעורב הרי כן אם ב"ה, סוף באין ודבוק קרוב להיות
אחר במקום שכתוב כמו כו', עצמותו והרגשת עצמו אהבת
בבחינת והאהבה השמחה שתהיה איך לזה עצות (וצריכים
הנרות בהעלאת גדול כהן אהרן עבודת היה שזה ביטול.
בבחינת המדות שיהיו בכדי במדות חכמה בחינת להמשיך
העליון האור מצד הוא דהביטול הוא והענין כו'. ביטול
והפלאת ורוממות בגדלות דכשמתבונן לעיל נתבאר דהנה

יכול הזה והאור בנפשו. האלקי האור מאיר הרי סוף אין
המקבל. הכנת לזה שצריכים אלא בנפשו. הביטול לפעול
טעם הטוב את להרגיש הוא המקבל הכנת כאשר דהנה

וההפלאה בנפשובהרוממות מתפעל אז סוף בהאין
צריכה ולזאת כנ"ל. כו' האהבה ודביקות שמחה בבחינת
מצד האלקי האור את להרגיש המקבל הכנת תחלה להיות
הביטול. בו פועל בנפשו שמאיר האלקי האור ואז עצמו
בשמחה ומתפעל טעם הטוב את כשמרגיש גם כך ואחר
אמנם כו'). עצמותו והנחת ביטל בבחינת הוא הרי ובאהבה
כלל שבדרך היות עם הנ"ל ׁשפלּות בבחינת בעבודה ְִגם
בזה גם להיות אפשר מקום מכל היש ביטול ענין הוא
בעת גם בנפשו מורגש שהוא מה והוא הישות בחינת
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קלח   

בבחינת הׁשפלּות אין וממילא כו'. והשפלות ְִַהמרירות
(די כו' ממש ואפס כאין להיות אמיתי ְִׁשפלּות
זיין זיך ביי זאל ער אמיתית קיין ניט איז צובראכענקייט
והיינו כו') וכל מכל לגמרי זיך פארלירען באמת, ניט גאר
נפשו. בפנימיות כך כל לו נוגע אינו הנ"ל שהחשבון מפני
מתבטל היה בפנימיותו בנפשו באמת לו נוגע היה דאם
כשאינו אבל ממש. ואפס אין בבחינת והיה וכל מכל לגמרי
כו'. לגמרי וביטול ׁשפלּות בבחינת אינו ממילא כך כל ְִנוגע
ושמחה, הגבהה בו יש בנפשו שבהעלם להיות אפשר ועוד
ה' עובד ושהוא והשפלות מהמרירות צופרידענקייט) (א
שלו הישות מעצם הוא אבל בנפשו בהעלם שזה והגם כו'.
שהמרירות בכולא תיכלא ושדא עדיין קיים שנשאר
ושיהיה המדות בזיכוך בנפשו ישועות פועל אינו והשפלות
הנסיבה וזאת כו'. למהוי כדבעי ומצוות התורה בדרכי
אינה שהעבודה להיות מקום מכל הוי', עובד היותו שעם
ומורגש יש בבחינת אם כי ביטול בבחינת למהוי כדבעי
כן גם שעומד חבירו את לסבול יכול אינו ולזאת כנ"ל,
דומה הוא הרי כן ואם בעבודה, ומדריגה מעלה באיזה
יוכל ולא זה לסבול יוכל לא שלו, הישות וממעט אליו

לעין ולהראות להגדיל ומשתדל אותו. ושונא עמו להתחבר
כו' עבודתו ומבזה טוב, לא שהוא ואיך זולתו שפלות כל
גם או עליו. יתגדל שלא או אליו אותו ידמּו שלא ְַבכדי
כי עליו, יתגדל או אליו ׁשידמּו מה היינו אליו, נוגע ְִֶשאינו
ולכן זולתו מעלת לסבול יכול אינו שלו הישות שמצד אם
ולהתחבר בשלום לדברו יוכל ולא אותו ויבזה אותו ישנא
איזה הן יתירה מעלה איזה בחבירו שרואה ובפרט כו'. עמו
איזה או יתירה ופרישות זהירות איזה או בשכל יתרון
כלל לנשוא זאת יכול שאינו מאד ויקצוף יכעוס כו', טהרה
קנאה. כשאול קשה אשר קנאה תערובות גם יש ובזה כו'.
מאומה לו עשה לא שהרי חנם, שנאת בכלל כן גם (והיא
לעשות כן גם ובידו לעצמו, עושה אם כי משלו לקח ולא
שמקנא בגשמיות הקנאה גם וכן לו. מונע ואינו כמוהו
הוי' וברכת שלו את לקח לא הלא עשרו, ורוב הצלחתו

קנאה מחמת דשנאה וכידוע כו') תעשיר תקנההיא לה אין
כו'.

Âישות לזה, והעצה בשמחה בעבודה ישות
גורמת הישות לזה. והסיבה בשפלות בעבודה
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הלימוד בעת ה דלות ומבי באלות דבו המי מוחו ולניה, התלה מב בהתבוננות
הוא אלות בה בי מ  ל המהות, ינוי מני להמו בהבנת ענינו – ולאחריו
ממוע ל ול יותו, הר – מדות ודבות, ביטול – מוחי בלב המדה להולדת טוב,

ביניה

ּבֹוp‰Â‰ד) ּומתּבֹונן היטב ּבעיּון זה ענין ׁשּלֹומד אחר ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
הענין והבנת הּׂשגת על לעמד ּפעמים וכּמה ְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָָָָָֹּכּמה
ּבהּמׁשלים ההׂשּכלה עניני ּפרטי ּכל ּבידיעת ּבריֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻעל
היטב, אצלֹו ונקלט הענין יֹודע ידם ועל ׁשּבהם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻוהּדגמאֹות
להתּבֹונן ּבתפּלה ׁשּבּלב ּבעבֹודה עֹוסק הּוא עצמֹו זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובענין
עלמין, ּכל סֹובב ואיהּו עלמין ּכל ממּלא ּדאיהּו הוי' ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֻּבגדּלת
ּכל ּדממּלא הענינים ּפרטי ּבהּׂשגת מתּבֹונן ׁשהּוא ּבעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּנה
ּבהענין ּדבּוק הּגׁשמי מחֹו הרי עלמין ּכל וסֹובב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹעלמין
ואחר ּבעת ּבהענין ההתּבֹוננּות ּבין ההפרׁש ּדזהּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהאלקי,
ּדההתּבֹוננּות הּתפּלה, ּובעת ּדקדם לההתּבֹוננּות ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹהּלּמּוד
ּדעם אין הּמׂשּכל, הּׂשגת ּבהבנת היא הּלּמּוד ואחר ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻּבעת
ּובעת ּדקדם וההתּבֹוננּות מׂשּכל, ּדעם פּון ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָֹֻפארׁשטאנד
ּדי אין ההּוא, ׁשּבהּמׂשּכל האלקי ּבענין הּוא ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָֹֻהּתפּלה

ּוכמֹו מׂשּכל, ּדעם פּון ּבהעניןגעטליכקייט מׁשל ּדר על ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ּבעת ּבההתּבֹוננּות הרי עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ּכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָּדממּלא
וכל הּמׂשּכל, ּבהבנת הּוא ענינֹו ּכל הרי לּמּודֹו ואחר ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֻלּמּודֹו
ּבטֹוב הּמׂשּכל את מּׂשיג הּוא הרי יֹותר מתּבֹונן ּׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֻמה
ועם טֹובה, ּבקליטה אצלֹו נתּפס הּמּׂשג הבנת ּכי עד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻּביֹותר
עם אבל אלקית, הּׂשגה ׁשּזהּו יֹודע הּוא הרי אז ׁשּגם ֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהיֹות
ענין ּבכללּות ׂשכלית הבנה הּוא ּומּׂשיג ּׁשּיֹודע מה הּנה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה
מאין, יׁש ּבריאה ּבדר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּברא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּבריאה
ואֹור עלמין ּכל הממּלא סֹוף אין אֹור ּבחינֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּובזה
ויגיעת ּבׂשר ּביגיעת יגיעתֹו עבֹודת וכל עלמין, ּכל ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָהּסֹובב
זיינע יגיעה ּגאנצע ּדי זה, מׂשּכל והּׂשגת הבנת על היא ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻנפׁש
ההתּבֹוננּות אמנם ענין, ּדעם פּון פארׁשטאנד ּדעם אֹויף ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָאיז
הּוא ּברּו הוי' ּבגדּלת עצמֹו זה ּבענין היא הּתפּלה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻּדקדם
ּתמידית ּבהתחּדׁשּות אֹותֹו ּומחּיה ּומהּוה העֹולם את ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּבֹורא
עלמין ּכל הממּלא ּבאֹור יתּבר מאּתֹו ּגּלּוּיים אפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבׁשני
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ּכן ּגם היֹותּה עם זֹו ּדהתּבֹוננּות עלמין, ּכל הּסֹובב ְְְְְֱִִִֵֵַַָָָואֹור
הּנה זה ּבכל מאין, יׁש ּדבריאה הּמׂשּכל הּׂשגת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּבהבנת
ּבענין יתּבר ורֹוממּותֹו הוי' ּבגדּלת ההבנה הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָֻהעּקר
להעבֹודה הכנתֹו ּבאפן ּתלּוי ׁשהרּבה ּובוּדאי ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹההתהּוּות,
ּגדּלתֹו הּׂשגת היא זֹו התּבֹוננּות ענין ּבכללּות אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשּבּלב,
מכין וכאׁשר זה, מענין לֹו ּומּׂשג הּמּובן יתּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻורֹוממּותֹו
ענינֹו עּקר אז הּנה ּבתפּלה, ּבעבֹודתֹו זה ּבענין ועֹוסק ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלּבֹו
ּדער אין ההיא, ׁשּבההּׂשגה האלקי הענין ּבהנחת ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהּוא
ּדי אּפגעלייגט אים ּבא ווערט ּתפּלה אין וואס ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָהתּבֹוננּות

הּׂשגה ּדער פּון נקּבעחגעטליכקייט הּתפּלה מזמֹורי ׁשּבכל , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ענותנּותֹו, מֹוצא אּתה ׁשם ּגדּלתֹו ּדבמקֹום ההבנה ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻּבלּבֹו
ּבענין הּוא ההנחה עּקר הּתפּלה ׁשּקדם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּדבההתּבֹוננּות
ּכל וסֹובב עלמין ּכל ממּלא ׁשּבענין יתּבר ורֹוממּותֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּגדּלתֹו
ּדעניני הּמּלֹות ּבפרּוׁש הּנה ׁשּבּתפּלה ּובהתּבֹוננּות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָעלמין,

נ הרי ׁשּנדּבקּתפּלה האלקי מהענין ההנחה ּבלבבֹו קּבע ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ורֹוממּות מהפלאת התּפעלּות ּפֹועלת זֹו ּודבקּות ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹּבמחֹו,
מּניּה ּפנּוי אתר ּדלית ואי הּוא ּברּו סֹוף טהאין ְְֲִֵֵֵֵַָָָ

הּוא ׁשאלקּות ותמצית ּבכן אצלֹו נעׂשה זֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַֹּומהתּבֹוננּות
ּבכל ׁשּבּלב, והּתׁשּוקה האהבה מקֹור הּוא הּזה והּבכן ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָטֹוב,
נֹולדת הּבכן אצלֹו ּכׁשּנעׂשה ּומּיד ׁשּתכף זה אין הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָזה
הפסק איזה ׁשּיהיה ּובהכרח ּבלבבֹו, והּתׁשּוקה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהאהבה
הּזה והפסק הּזמן ּובׁשהּית הּמּדה, ׁשּנֹולד עד זמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבׁשהּית
אחר ורק הּלב, ּבהתּפעלּות ולא הּׂשכל ּבהתּפעלּות לא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַֹֹאינֹו
להיֹות הּוא הּדבר וטעם מרּגׁשת, ּבהתּפעלּות לּלב ּבא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּכ
ׁשּמחין מּזה, זה רחֹוקים מהּותים ׁשני הם ּומּדֹות מחין ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹּכי
לעצמם, ועּקרם הּיׁשּות הרּגׁשת ּבהעּדר ּודבקּות ּבּטּול ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהם
הּנה ולזאת הּזּולת, ּבׁשביל ועּקרן הּיׁשּות הרּגׁש הן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּומּדֹות
ּבלבד זֹו לא אבל מהּׂשכל, נֹולדֹות ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות היֹות ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעם
ּבׁשּנּוי ׁשּבא זאת עֹוד אּלא הּׂשכל התּפּׁשטּות זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאין

ּביניהם. ממּצע ׁשּיהיה ּבהכרח הּנה ולכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמהּות,
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ּכן ּגם היֹותּה עם זֹו ּדהתּבֹוננּות עלמין, ּכל הּסֹובב ְְְְְֱִִִֵֵַַָָָואֹור
הּנה זה ּבכל מאין, יׁש ּדבריאה הּמׂשּכל הּׂשגת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּבהבנת
ּבענין יתּבר ורֹוממּותֹו הוי' ּבגדּלת ההבנה הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָֻהעּקר
להעבֹודה הכנתֹו ּבאפן ּתלּוי ׁשהרּבה ּובוּדאי ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹההתהּוּות,
ּגדּלתֹו הּׂשגת היא זֹו התּבֹוננּות ענין ּבכללּות אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשּבּלב,
מכין וכאׁשר זה, מענין לֹו ּומּׂשג הּמּובן יתּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻורֹוממּותֹו
ענינֹו עּקר אז הּנה ּבתפּלה, ּבעבֹודתֹו זה ּבענין ועֹוסק ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלּבֹו
ּדער אין ההיא, ׁשּבההּׂשגה האלקי הענין ּבהנחת ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהּוא
ּדי אּפגעלייגט אים ּבא ווערט ּתפּלה אין וואס ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָהתּבֹוננּות

הּׂשגה ּדער פּון נקּבעחגעטליכקייט הּתפּלה מזמֹורי ׁשּבכל , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ענותנּותֹו, מֹוצא אּתה ׁשם ּגדּלתֹו ּדבמקֹום ההבנה ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻּבלּבֹו
ּבענין הּוא ההנחה עּקר הּתפּלה ׁשּקדם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּדבההתּבֹוננּות
ּכל וסֹובב עלמין ּכל ממּלא ׁשּבענין יתּבר ורֹוממּותֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּגדּלתֹו
ּדעניני הּמּלֹות ּבפרּוׁש הּנה ׁשּבּתפּלה ּובהתּבֹוננּות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָעלמין,

נ הרי ׁשּנדּבקּתפּלה האלקי מהענין ההנחה ּבלבבֹו קּבע ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ורֹוממּות מהפלאת התּפעלּות ּפֹועלת זֹו ּודבקּות ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹּבמחֹו,
מּניּה ּפנּוי אתר ּדלית ואי הּוא ּברּו סֹוף טהאין ְְֲִֵֵֵֵַָָָ

הּוא ׁשאלקּות ותמצית ּבכן אצלֹו נעׂשה זֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַֹּומהתּבֹוננּות
ּבכל ׁשּבּלב, והּתׁשּוקה האהבה מקֹור הּוא הּזה והּבכן ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָטֹוב,
נֹולדת הּבכן אצלֹו ּכׁשּנעׂשה ּומּיד ׁשּתכף זה אין הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָזה
הפסק איזה ׁשּיהיה ּובהכרח ּבלבבֹו, והּתׁשּוקה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהאהבה
הּזה והפסק הּזמן ּובׁשהּית הּמּדה, ׁשּנֹולד עד זמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבׁשהּית
אחר ורק הּלב, ּבהתּפעלּות ולא הּׂשכל ּבהתּפעלּות לא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַֹֹאינֹו
להיֹות הּוא הּדבר וטעם מרּגׁשת, ּבהתּפעלּות לּלב ּבא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּכ
ׁשּמחין מּזה, זה רחֹוקים מהּותים ׁשני הם ּומּדֹות מחין ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹּכי
לעצמם, ועּקרם הּיׁשּות הרּגׁשת ּבהעּדר ּודבקּות ּבּטּול ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהם
הּנה ולזאת הּזּולת, ּבׁשביל ועּקרן הּיׁשּות הרּגׁש הן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּומּדֹות
ּבלבד זֹו לא אבל מהּׂשכל, נֹולדֹות ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות היֹות ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעם
ּבׁשּנּוי ׁשּבא זאת עֹוד אּלא הּׂשכל התּפּׁשטּות זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאין

ּביניהם. ממּצע ׁשּיהיה ּבהכרח הּנה ולכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמהּות,
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לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר' בין הקיימים והריחוק הניכור על ותמהו שתהו רבים ודאי היו
שניאור ר' ילדי וברוך, לאה דבורה נכדיו, לבין בזקנותו, השתקע שבה מינסק בעיר נכבד מעמד התופס

ומאם. מאב יתומים בנערותם נותרו הנכדים ששני העובדה לאור במיוחד גדלה התמיהה בנו. זלמן

נכדיו. את להחזיק הסב של רצון מחוסר וכלל כלל נובע הדבר אין ברם,

לעסוק העדיף הוא אחיו. שעשו כפי למסחר להתמסר רצה לא זלמן שניאור ר' כי לנו ידוע
ילדיו, עם יחד הוא, נאלץ במינסק גרו משפחתו וכל שאביו שבשעה כך לידי הביא הדבר במלמדות.
(ראה רחל המלומדת רעייתו גם וכך נפטר, דבר של ובסופו יסורים חיי חי שם בוויטבסק. להשתקע

ועוד). צ"ד, פרק לעיל,

כפיה מיגיע להתפרנס מיד שאפה אביה, מהשפעת גם וספגה אמה עלֿידי שחונכה לאה, דבורה
להימנע מספקת סיבה בשבילה להוות יכל בלבד זה דבר בתפירה. לעסוק החלה נעוריה בשחר ועוד
להשיאה ואף צרכיה, כל ולספק לגדלה שציפה במינסק, סבה לבית אביה, פטירת אחר מלנסוע,
אתם התנתה בוויטבסק ודודתה דודה בבית לגור כשעברה אף שולחנו. על לעתיד בעלה עם ולהחזיקה
רבי עם לנישואיה עד היה כך החזקתה. הוצאות את בהכנסותיה ולכסות בתפירה לעסוק תמשיך כי

מכן. לאחר וגם משריי, העילוי יצחק, יוסף

הוריה, קבורים שבה העיר בוויטבסק, לגור להמשיך רצונה היה למינסק לאיֿנסיעתה נוספת סיבה
הוריה. קברי על ולהשתטח העלמין בבית תכופות לבקר שתוכל כדי

עזב חב"ד, חסידות מייסד ה"תניא", בעל זלמן, שניאור רבי של לעתיד אביו ברוך, הצעיר, אחיה
ה' ועבודת לתורה להתמסר שלו, בדרכו ללכת בלבו החליט הוא גם צעיר. נער בהיותו וויטבסק את
תוך כאשר גם לפניה התראה ולא מאחותו אפילו התרחק ברוך בלבד. כפיו מיגיע במועט ולהסתפק
ייפגש שלא כדי במינסק, מלבקר נמנע גם כך משום קצרה. לתקופה לוויטבסק שוב הגיע נידודיו כדי

הב ועבודת ביהדות ושיטה דרך בחיפוש ברוך עסק לכך נוסף מעושרו. ליהנות ויוכרח סבו ורא,עם
שלו. בדרכו ללכת לשכנעו הלה ינסה סבו עם שבפגישה חשש ולכן בעצמו, למצוא רצה אותה

על מעט רק וידעו הכירוהו, לא ממש הם והמיוחס. הגדול מסבם התרחקו שהנכדים יצא כך
שלשניהם אלא במינסק, משה ר' של ומעמדו חשיבותו על להיוודע החלו יותר מאוחר רק חשיבותו.
אליו. להתקרב בצורך ספק להטיל סיבות אחר, באופן אחד לכל היו, לברוך וגם לאה לדבורה גם -

רבי בעלה, להיות שנועד מי מפי דווקא חשיבותו ועל סבה על פרטים לשמוע החלה לאה דבורה
העיר ממינסק, - לוויטבסק שהגיע הבעש"ט ומעריצי מתלמידי נסתר חסיד משריי, העילוי יצחק, יוסף
יהיה כי כלל דעתו על עלה לא במינסק בהיותו כי אף משה, ר' את היטב הכיר הוא למעשה. גדל שבה

טוב. שם הבעל מאשר אחר לא של הוראתו פי על ודווקא משה, ר' של נכדתו עם משודך איֿפעם

ר' עם ידידות קשרי יצחק, יוסף רבי ובכללם שבמינסק, הנסתרים החסידים קיימו תחלה כזכור,
אל קרוב הריהו החסידים, בעיני מקודשת דמות שהיה מפראג, ממהר"ל מוצאו שבגלל קיוו שכן משה,
מבוססת שעליה התורה הקבלה, ללימוד מתנגד משה שר' להם התברר יותר מאוחר הבעש"ט. תורת

ממנו. להתרחק החלו ואז ולנסתרים, החסידות, תורת
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התנגדות חשה בדרכיו, והלכה הבעש"ט בהערצת לבעלה רוחנית שותפה שהיתה לאה, דבורה
כלֿכך שמתנגד מי של נכדתו היותה בעצם פגם בה יראה בעלה שמא שפחדה רגעים אף היו לסבה.

במינסק. סבה את להכיר שאיפה כל לה היתה לא שנישאה לאחר אפילו אופן, בכל לקבלה.

משם, הנפח של חתנו שאול, יצחק ר' בדוברומיסל, ידידו מפי סבו על רבים פרטים נודעו לברוך
החסידות. על ידיעותיו את שאב שממנו

כי מינסק, של הנסתרים על רק לא הרבה לספר שאול יצחק ר' ידע במינסק רב זמן ששהה כיוון
ברוך אז שמע בחייו לראשונה משה. ר' וביניהם שם, היהודים בחיי המובילים האישים על גם אם
משה, ר' כלפי אוהדת היתה לא שאול יצחק ר' של הדברים שנימת למרות סבו. על מלאים פרטים
לבקר השתוקק הנכונה הדרך אחרי בביקושיו עדיין עסק שברוך מאחר הרי לחסידות, התנגדותו עקב
וגם, בתורה גדול שהיה סבו, מפי הרבה ללמוד יוכל כי בטוח היה הוא לסבו. ולהתוודע מינסק את
על שאול יצחק ר' מסיפורי גם ניזונה במינסק לבקר ברוך של שאיפתו כלליות. בחכמות להבדיל,

אותו. שהפעימו סיפורים והנסתרים, הידועים שבמינסק, והצדיקים הלמדנים

שהוא זה בגלל שדווקא הנפחאלא של חתנו שאול, יצחק מר' והדרכה ידע הרבה כלֿכך שאב
עם בשיחותיו ולהמשיך בעיירה להישאר החליט והוא ממנו, עצמו לנתק מסוגל היה לא מדוברומיסל,
דברי גם אם כי שאול, יצחק ר' מפי בשפע ברוך שמע במינם מיוחדים סיפורים רק לא הצעיר. החסיד

החסידות. גדולי ושאר הבעש"ט מתורת ובמיוחד והדרכה תורה

בחיפוש להתחיל שנאלץ כך השונות, מעבודותיו ברוך וצבר שחסך הכסף מעט ואזל הלך בינתיים
לחיות נחושה היתה החלטתו שכן מסויימת, דאגה לו הסב המצב למזונו. להשתכר כדי חדשים מקורות
ודם, בשר מסיוע וליהנות להיכשל לעולם ייאלץ לא כי בטוח להיות רצה לבו בכל כפיו. מיגיע רק

ביותר. הקרובים ואפילו

כי לו היה ברור אך סבו. אל זאת בכל אותו משך לבו למינסק. נסיעתו אפשרות על חשב רבות
לסיפוק לאמצעים איפוא, זקוק, הוא מעושרו. אותו לההנות רוצה הלה אם גם סבו, בבית יאכל לא
להשכיר עליו יהיה בדרכו חפצו. למחוז שיגיע עד לדרך וצידה הדרך להוצאות כמובן, וכן, צרכיו,
המלאכה בטיב וכלל כלל בררן היה לא וברוך אחר, במקום או בדוברומיסל כלשהי, למלאכה עצמו
בדרכו למקום ממקום התקדמותו כדי תוך בשלבים, גם זאת לעשות יכול הוא שבה. ובקושי לו שהוצעה
נמשך הדבר היה כזה שבאופן אלא הבאה. לתחנתו להגיע כדי די משתכר הוא מקום כשבכל למינסק,

רב. זמן

וקושי טיב אותו עניינו לא לדרישותיו. שתתאים מלאכה למצוא היתה זה בענין העיקרית הבעיה
מספר אלא יעבוד לא כי העצמאית דרכו בראשית עוד לעצמו שהציב העקרון אך כאמור, המלאכה,
כל נהג כך ה'. ועבודת לתורה היממה שעות רוב את להקדיש שיוכל כדי ביום, שעות של מצומצם

השנים.

זעום כזו עבודה ואופן סוג בשביל התשלום היה לכך ונוסף כזאת, מלאכה השיג בקלות שלא מובן
בה. ולחיות למינסק להגיע משאלתו למילוי מזורזת דרך מציאת על הקשה זה כל ביותר.

שאול יצחק ר' עם יום מדי נפגש בינתיים היה צד, אל מצד שיקוליו ועורך מתלבט, ברוך בעוד
לשמוע העז צמאונו את להרוות ונהנה ברוך את מאד חיבב מצדו הלה ארוכות. שיחות אתו ומקיים
גדולה ובהתעניינות בצמא ושתה בכך, שהתעניין בדוברומיסל היחיד היה ברוך חסידים. ועל חסידות על
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קמי    

התנגדות חשה בדרכיו, והלכה הבעש"ט בהערצת לבעלה רוחנית שותפה שהיתה לאה, דבורה
כלֿכך שמתנגד מי של נכדתו היותה בעצם פגם בה יראה בעלה שמא שפחדה רגעים אף היו לסבה.

במינסק. סבה את להכיר שאיפה כל לה היתה לא שנישאה לאחר אפילו אופן, בכל לקבלה.

משם, הנפח של חתנו שאול, יצחק ר' בדוברומיסל, ידידו מפי סבו על רבים פרטים נודעו לברוך
החסידות. על ידיעותיו את שאב שממנו

כי מינסק, של הנסתרים על רק לא הרבה לספר שאול יצחק ר' ידע במינסק רב זמן ששהה כיוון
ברוך אז שמע בחייו לראשונה משה. ר' וביניהם שם, היהודים בחיי המובילים האישים על גם אם
משה, ר' כלפי אוהדת היתה לא שאול יצחק ר' של הדברים שנימת למרות סבו. על מלאים פרטים
לבקר השתוקק הנכונה הדרך אחרי בביקושיו עדיין עסק שברוך מאחר הרי לחסידות, התנגדותו עקב
וגם, בתורה גדול שהיה סבו, מפי הרבה ללמוד יוכל כי בטוח היה הוא לסבו. ולהתוודע מינסק את
על שאול יצחק ר' מסיפורי גם ניזונה במינסק לבקר ברוך של שאיפתו כלליות. בחכמות להבדיל,

אותו. שהפעימו סיפורים והנסתרים, הידועים שבמינסק, והצדיקים הלמדנים

שהוא זה בגלל שדווקא הנפחאלא של חתנו שאול, יצחק מר' והדרכה ידע הרבה כלֿכך שאב
עם בשיחותיו ולהמשיך בעיירה להישאר החליט והוא ממנו, עצמו לנתק מסוגל היה לא מדוברומיסל,
דברי גם אם כי שאול, יצחק ר' מפי בשפע ברוך שמע במינם מיוחדים סיפורים רק לא הצעיר. החסיד

החסידות. גדולי ושאר הבעש"ט מתורת ובמיוחד והדרכה תורה

בחיפוש להתחיל שנאלץ כך השונות, מעבודותיו ברוך וצבר שחסך הכסף מעט ואזל הלך בינתיים
לחיות נחושה היתה החלטתו שכן מסויימת, דאגה לו הסב המצב למזונו. להשתכר כדי חדשים מקורות
ודם, בשר מסיוע וליהנות להיכשל לעולם ייאלץ לא כי בטוח להיות רצה לבו בכל כפיו. מיגיע רק

ביותר. הקרובים ואפילו

כי לו היה ברור אך סבו. אל זאת בכל אותו משך לבו למינסק. נסיעתו אפשרות על חשב רבות
לסיפוק לאמצעים איפוא, זקוק, הוא מעושרו. אותו לההנות רוצה הלה אם גם סבו, בבית יאכל לא
להשכיר עליו יהיה בדרכו חפצו. למחוז שיגיע עד לדרך וצידה הדרך להוצאות כמובן, וכן, צרכיו,
המלאכה בטיב וכלל כלל בררן היה לא וברוך אחר, במקום או בדוברומיסל כלשהי, למלאכה עצמו
בדרכו למקום ממקום התקדמותו כדי תוך בשלבים, גם זאת לעשות יכול הוא שבה. ובקושי לו שהוצעה
נמשך הדבר היה כזה שבאופן אלא הבאה. לתחנתו להגיע כדי די משתכר הוא מקום כשבכל למינסק,

רב. זמן

וקושי טיב אותו עניינו לא לדרישותיו. שתתאים מלאכה למצוא היתה זה בענין העיקרית הבעיה
מספר אלא יעבוד לא כי העצמאית דרכו בראשית עוד לעצמו שהציב העקרון אך כאמור, המלאכה,
כל נהג כך ה'. ועבודת לתורה היממה שעות רוב את להקדיש שיוכל כדי ביום, שעות של מצומצם

השנים.

זעום כזו עבודה ואופן סוג בשביל התשלום היה לכך ונוסף כזאת, מלאכה השיג בקלות שלא מובן
בה. ולחיות למינסק להגיע משאלתו למילוי מזורזת דרך מציאת על הקשה זה כל ביותר.

שאול יצחק ר' עם יום מדי נפגש בינתיים היה צד, אל מצד שיקוליו ועורך מתלבט, ברוך בעוד
לשמוע העז צמאונו את להרוות ונהנה ברוך את מאד חיבב מצדו הלה ארוכות. שיחות אתו ומקיים
גדולה ובהתעניינות בצמא ושתה בכך, שהתעניין בדוברומיסל היחיד היה ברוך חסידים. ועל חסידות על
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קמב   

עדיין עצמו ראה לא ברוך אך נפשו, את ושבתה ברוך של ולבו מוחו אל דיברה החסידות דבריו. את
מאמץ כל ועשה ותולדותיה, החסידות על ופרטים ידיעות ועוד עוד לרכוש רצה זאת מסיבה כחסיד.
את לפניו ויפתחו יותר מעמיקה במדה החסידות עם אותו שיכירו תכנים שאול יצחק מר' לשאוב כדי
הקשר על שאול יצחק ר' של המרתק סיפורו את בהתלהבות השאר, בין ברוך, שמע כך לרווחה. שעריה

מינסק. לבין שאול, יצחק ר' של מולדתו עיירת הרקי, של והרבנית הרב בין
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רפ"ב כסלו, ה' ג' ב"ה

שי' זלמן מו"ה

וברכה שלום

להיות מוכרח שאיננו באם מ"ח. מה' מכתבו על במענה

לעזוב לפניו הדבר טוב שיהי', טעם איזה מצד משרה, על

בזה גם להשתתף שיוכל באופן מקצתה, או לגמרי, המשרה

לקחת ויוכל השי"ת לו וכשיזמין ג"כ. שמו על העסק שיהי'

מענפי', אחת או זו במסלה הנ"ל, השותפות לבד עסק עוד

לו. יצליח והשי"ת זאת יעשה

בטובתן החפץ אך השם, לו יצליח עניניו, ואת ידעתיו, לא

לאדם להגיד עליו קדשינו, עם אושר לו והיקר ישראל, של

ברכת כי אהל, היושב כמו לדעת עליו גם עסק הבעל כי ישרו,

דת לשמור שצריכים זה ומלבד הוא. מה ואדם תעשיר, השם

צריכים כי זאת עוד הנה וכו', והמועד השבת בשמירת ישראל

ניכוי לאחר נקי מריוח עשירי חלק (הוא מעשר להפריש

מאמר הוא וכה נותן. הקב"ה אשר ריוח מכל העסק) הוצאת

שתתעשר, בשביל מעשר) (תן עשר תעשר, עשר יתברך, האל

מחוייב מישראל אחד וכל די. בלי עד ברכה לכם והרקתי ואז

חסיד מפלגה, מאיזה כלל הבדל בלי תורה, לומדי ידי לחזק

חדרי להחזיק החוב אחד כאיש ישראל כל על חסיד, ושאינו

יכולתו, כפי ובממונו בטרחתו וישיבה, תלמוד-תורה, ישראל,

ויחזק טובה ופרנסה הצלחה לו יתן והשי"ת מזה. חפשי אין

יחיו. הוריו ובריאות בריאותו

בשם.
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המשך ביאור למח' זבסים ליום ראשון עמ' ב

             

       
     

     
      

      
     

          
     

      
          

        
       

        
           
          
          

         

          
       







































המשך ביאור למח' זבסים ליום שישי עמ' ב
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אל מלאכים ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

לי "ויהי יעקב ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעׂשו

עני ׁשּנאמר הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשֹור

לא עדין ׁשעׂשו והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹורֹוכב

"אל ׁשּבאנּו לנּו והתּברר לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָנתּברר.

עֹוד הּגאּלה אל ׁשהּדר יעקב הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעׂשו",

לאּטי". אתנהלה "ואני – ְְֲֲֲִִִֶַַָָֻארּכה
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ׁשהּדבר ולטען ּכ על להצטּדק עלּול רע מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיהּודי

ׁשּנֹולד לפני עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּבדר) ּבפסּוקנּו נמצאת זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה

לנּצח ּבכחֹו ׁשּיׁש ּומּובן "יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּצחּות):

ׁשּיהיה עליו הכריז הּמלא אם ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאפילּו

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו ְְִִִֵָָָטּפׁש,

     ©¦§¨©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
     ¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«©¦§©´

      ©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬Ÿ¥−©©
    §¥«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´

        ©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ



קמג            

 
     ©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈¨¦®

       ©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ
      «Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ©§§´©«£½Ÿ

     ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨©«§¦¦Æ´
      ©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ§©¦´©«Ÿ¦½

    ¦§Ÿ¥−§¥¤«©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ
       ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½

      §©§©¥¬¦−¦«©¦¨©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́
     ®©©¹©¤¨¨´£¤¦À§¤©Ÿ§¤

     ©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«©¾Ÿ¤¦¨¬
     ¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®§¨¨²©©«£¤¬

     ©¦§−̈¦§¥¨«©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´
       ©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À

     §©§§²§«©§§−§¥¦¬¨¦¨«¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ
     ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨¤©§¤®¦´

       §©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬
       ©«£«©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥®̈¦«¨¥³

      ¨«Ÿ¦ÆŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´
      ̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ§´

   ©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ
         

  (ד (לב, «ƒ¿««¬…«¿»ƒ

אל מלאכים ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

לי "ויהי יעקב ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעׂשו

עני ׁשּנאמר הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשֹור

לא עדין ׁשעׂשו והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹורֹוכב

"אל ׁשּבאנּו לנּו והתּברר לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָנתּברר.

עֹוד הּגאּלה אל ׁשהּדר יעקב הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעׂשו",

לאּטי". אתנהלה "ואני – ְְֲֲֲִִִֶַַָָֻארּכה
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ׁשּיהיה עליו הכריז הּמלא אם ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאפילּו

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו ְְִִִֵָָָטּפׁש,
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   (ג (לג, «ƒ¿««¿»∆«¿»ƒ
אֹופּנים. ׁשני יׁש הרע ּבברּור  מאיר הּמברר – ְְִֵֵֵַַָ¿∆∆ƒְִֵֵַָ

נׁשאר הּוא ּכי למברר, ּיתרֹון יׁש זה ּבאפן ּגדֹול. אֹור הּמתּברר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעל

הּמתּברר. אל יֹורד ואינֹו ּבדרּגתֹו יֹורד הּמברר – ְְְְִֵֵֵֶַַָָ¿∆∆ƒ¿«¿ְֵֵַָ

ּכפי עצמֹו, הּוא ּכי למתּברר, יתרֹון יׁש זה ּבאפן הּמתּברר. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלמקֹום

ּבאפן (ואּלּו לּקדּׁשה להתנּגד מפסיק ּובדרּגתֹו, ּבמּצבֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשהּוא

הּמׁשמעּות זֹוהי ּובּטּול). ּדחּיה ּבדר הּברּור נפעל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹון

ו'התלּבׁש עׂשו אל ירד יעקב אּלּו: הׁשּתחואֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפנימית

הּמתּברר'. ְְִִֵֵַָּבלבּוׁשי
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"ועלּו הּיעּוד לקּיּום מּוכן לּמׁשיח, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹיעקב

עׂשו" הר את לׁשּפט . . הּבא)מֹוׁשיעים ּפסּוק אבל(רש"י . ְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

נׂשיא ּבכל זה ּומעין עדין. מּוכנים אינם יׂשראל, עם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ"הילדים",

ּתבֹות: (ראׁשי יׂשראל   עצמֹו ׁשהּוא ׁשאף ,( ְִֵֵֵָָƒ∆«¬…»ƒְֶֶַַ

הּׁשקּועים מרעיתֹו, צאן עם ּבּגלּות הּוא מתעּכב לּגאּלה, ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹֻמּוכן

הּוא חּב"ד נׂשיאי ׁשל ּכבֹוד ׁשּמנּוחתם הּטעם וזהּו ּבּגלּות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעדין

על ׁשהֹולכים ידי על מרעיתם, לצאן לעזֹור ּכדי - לארץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחּוץ

.הּמצטר ּכל על ּומבּקׁשים ְְְִִִֵַַַַָָה'ּצּיֹון'
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ׁשם על ּכן (ׁשּנקרא לוי ּדרּגת העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאֹור
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ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ(א (לו, ≈»¡
מצוה, והיא ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכתיב

'וה'ּקא החּיּות ּברם, העֹולם. את ּומזּככת מבררת זֹו מלאכה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכן

על ׁשרֹומז נּדה, ּדם ענין והּוא ׁשלילי. ּדבר היא זֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָּבמלאכה

מטּמא). אדם מראה ּדוקא (ולכן רצּוי ּבלּתי ּבאפן הּדם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרתיחת

הּוא מ"עׂשו ּבאה זֹו "‡„ÌBּורתיחה ׁשם על ּכן ׁשּנקרא ,"Ì„‡‰ ְִִֵָָָָ¡ְִֵֵֶַָ»»…
Ì„‡‰ימי ׁשז' שנט, עמ' לזח"ג יצחק לוי לּקּוטי (ּוראה הּזה". »»…ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

אדֹום). מלכי ז' ּכמֹו הם ְְֱִֵֵַָנּדה
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       ¦§−©¬£¨«©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´
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      ּבראׁשית) ∆»ƒ«¬…«¿»ƒ»«∆∆«»ƒ«ְִֵ

ַָרּבה)

ׁשהּוא אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּפעּלה מצינּו ּכסלו י"ט הּגאּלה ּבחג אף והּנה, זֹו. ּגלּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻֻמּטרת

והגּדיל ה' "הפליא ּכֹותב הּזקן רּבנּו העֹולם: אּמֹות על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוהׁשּפעה

ּבעיני . . לעׂשֹות   מדינֹות ּבכל אׁשר ְֲֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒְְֲִֶָ

על להׁשּפיע להׁשּתּדל החּיּוב ּדבר על למדים ּומּכאן ."ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמל

הרמּב"ם ּדין ּכפסק נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות לקּים העֹולם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻאּמֹות

ספ"ח) מלכים .(הלכֹות ְְִִָ
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המשך ביאור למח' זבסים ליום ראשון עמ' א

             

        
          

     
         

        
      

       
      

       
         

        
          

          
         

      
        

        
        

        
         

          

          
        

        


       
         

  
       

        
         

    
         


        

       
        

     
         

       
        























































































המשך ביאור למח' זבסים ליום רביעי עמ' ב



לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם קנ
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
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5:585:538:578:569:299:2810:4110:4020:1220:1820:4020:4720:0021:00אוסטרליה מלבורן )ק(

6:547:038:438:489:169:2010:0410:0816:2816:2216:5916:5316:0516:57אוקראינה אודסה )ח(

6:426:518:298:349:019:069:499:5216:0515:5916:3716:3115:4216:35אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:147:248:579:039:309:3510:1610:2016:2416:1716:5716:5116:0016:55אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:077:168:508:569:229:2810:0910:1316:1716:1016:5116:4415:5316:48אוקראינה קייב )ח(

6:296:388:178:228:498:549:379:4115:5615:5016:2816:2215:3316:26אוקראינה דונייצק )ח(

7:177:259:089:139:409:4510:2910:3316:5716:5217:2817:2216:3517:36איטליה מילאנו )ח(

5:475:488:218:228:518:529:539:5418:1018:1118:3218:3317:5318:37אקוואדור קיטו )ח(

5:395:358:348:339:069:0510:1710:1619:3819:4420:0420:1119:2520:24ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:116:069:189:169:489:4711:0211:0120:4820:5521:1821:2620:3621:30ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:466:538:448:489:169:2010:0810:1116:5516:5117:2217:1916:3317:23ארה״ב בולטימור )ח(

6:386:458:358:399:079:119:5810:0116:4316:3817:1117:0616:2117:18ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

6:396:468:358:399:079:129:5810:0216:4216:3717:1017:0616:2017:18ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:187:259:139:189:459:4910:3610:3917:1517:1017:4417:3916:5317:51ארה״ב דטרויט )ח(

6:426:478:508:539:229:2510:1610:1917:2917:2717:5417:5117:0918:01ארה״ב היוסטן )ח(

6:216:268:258:298:579:009:509:5316:5416:5117:1917:1616:3317:26ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:356:408:468:499:189:2110:1410:1617:3517:3317:5917:5717:1518:07ארה״ב מיאמי )ח(

6:366:448:328:369:049:089:559:5816:3516:3117:0316:5916:1317:13ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:346:418:318:359:029:069:539:5616:3516:3117:0417:0016:1317:10ארה״ב שיקאגו )ח(

5:415:408:288:288:578:5710:0410:0418:5318:5619:1619:1918:3819:23בוליביה לה פאס )ח(

7:558:059:369:4210:0910:1410:5410:5916:5816:5017:3217:2516:3317:43בלגיה אנטוורפן )ח(

7:538:029:369:4110:0810:1310:5410:5817:0116:5317:3417:2716:3617:44בלגיה בריסל )ח(

7:217:328:579:039:289:3510:1210:1715:5915:5016:3616:2815:3316:32בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:096:078:578:569:289:2810:3610:3619:3319:3719:5720:0119:1820:09ברזיל ס.פאולו )ק(

5:565:548:448:439:159:1410:2210:2219:1819:2319:4219:4719:0419:54ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:127:228:559:009:269:3210:1210:1616:1716:0916:5116:4415:5217:00בריטניה לונדון )ח(

7:297:399:079:139:399:4510:2410:2816:1716:0916:5316:4615:5217:03בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:237:339:039:089:359:4010:2010:2416:1816:1016:5316:4615:5316:50גרמניה ברלין )ח(

7:327:419:179:239:499:5410:3510:3916:4716:4017:2017:1316:2317:17גרמניה פרנקפורט )ח(

5:045:017:567:558:268:259:359:3518:4118:4519:0519:1018:2719:14דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:436:468:589:009:319:3310:2810:3018:0318:0218:2618:2517:4418:29הודו בומביי )ח(
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6:446:528:328:379:049:099:529:5516:1216:0616:4316:3815:4916:42הונגריה בודפשט )ח(
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6:456:469:129:139:459:4610:4610:4718:5318:5419:1519:1618:3619:20סינגפור סינגפור )ח(

6:507:008:328:379:039:099:499:5315:5015:4216:2516:1715:2516:21פולין ורשא )ח(

5:315:308:078:078:408:409:449:4518:1518:1718:3718:4017:5918:44פרו לימה )ח(

7:357:439:269:319:5810:0210:4710:5017:1517:0917:4517:4016:5217:53צרפת ליאון )ח(

7:548:039:419:4610:1210:1711:0011:0417:1617:0917:4817:4216:5217:57צרפת פריז )ח(

5:355:378:068:078:368:379:379:3917:4617:4718:0818:0917:2918:13קולומביה בוגוטה )ח(

7:067:149:009:059:329:3610:2210:2516:5716:5217:2617:2216:3517:34קנדה טורונטו )ח(

6:486:568:398:449:119:1610:0010:0416:2816:2316:5916:5316:0617:07קנדה מונטריאול )ח(

6:176:238:188:228:518:559:449:4716:4216:3817:0817:0516:2117:09קפריסין לרנקה )ח(

7:568:089:329:3910:0310:0910:4610:5116:3016:2117:0817:0016:0417:18רוסיה מוסקבה )ח(

7:217:299:089:139:419:4610:2910:3316:5016:4417:2117:1516:2717:19רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:237:329:139:189:459:5010:3310:3716:5616:5017:2817:2216:3317:35שוייץ ציריך )ח(

6:146:178:348:369:069:0810:0510:0717:5017:5018:1218:1217:3218:16תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קני לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:047:138:528:579:249:2910:1210:1616:3316:2717:0516:5916:1017:03מולדובה קישינב )ח(

6:366:408:578:599:279:2910:2510:2718:0618:0518:2818:2817:4718:32מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:544:487:597:578:328:309:469:4519:3519:4320:0620:1419:2320:18ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:186:228:308:339:019:049:569:5917:1817:1617:4217:4016:5817:44נפאל קטמנדו )ח(

6:456:469:129:139:459:4610:4610:4718:5318:5419:1519:1618:3619:20סינגפור סינגפור )ח(

6:507:008:328:379:039:099:499:5315:5015:4216:2516:1715:2516:21פולין ורשא )ח(

5:315:308:078:078:408:409:449:4518:1518:1718:3718:4017:5918:44פרו לימה )ח(

7:357:439:269:319:5810:0210:4710:5017:1517:0917:4517:4016:5217:53צרפת ליאון )ח(

7:548:039:419:4610:1210:1711:0011:0417:1617:0917:4817:4216:5217:57צרפת פריז )ח(

5:355:378:068:078:368:379:379:3917:4617:4718:0818:0917:2918:13קולומביה בוגוטה )ח(

7:067:149:009:059:329:3610:2210:2516:5716:5217:2617:2216:3517:34קנדה טורונטו )ח(

6:486:568:398:449:119:1610:0010:0416:2816:2316:5916:5316:0617:07קנדה מונטריאול )ח(

6:176:238:188:228:518:559:449:4716:4216:3817:0817:0516:2117:09קפריסין לרנקה )ח(

7:568:089:329:3910:0310:0910:4610:5116:3016:2117:0817:0016:0417:18רוסיה מוסקבה )ח(

7:217:299:089:139:419:4610:2910:3316:5016:4417:2117:1516:2717:19רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:237:329:139:189:459:5010:3310:3716:5616:5017:2817:2216:3317:35שוייץ ציריך )ח(

6:146:178:348:369:069:0810:0510:0717:5017:5018:1218:1217:3218:16תאילנד 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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זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק
מוצאי שבת קודש ו' כסלו
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