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)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  אשאלות

כהלכתה בישראל השחיטה  כשרות 
רבני ע הצדיקי מלחמת דור מדור בעמלק לה' מלחמה

רב  שני (העמלקי)הערב  מאות בד' השחיטה, כשרות בשדי 
האחרוני[הספרי של  מהרשימה   קט [חלק 

מעלה  של די בבית תורה בדי מהשאלות קצת
שלו] האמיתי הש נכתוב השאלה  את  השואל  בקשת [לפי

דין : מהאדמו"רבית  ותשובות השאלות של העלונים 101 את ראית לא האם
מעלה של דין בבית אותך  ישאלו מה לדעת אותך  שהכין ?מהאלמין

לאה : בן  בכלל אבישי  שצריך שלי מהרבנים שמעתי  לא כי  לקרוא, רציתי  לא
לאחר זמן לי יש  כעת, לי נוגע  זה מה וחשבתי  מעלה , של דין מהבית לפחד

כזה דבר  שיש בכלל  מאמין מי  בזה, לטפל ועשרים ?מאה
דין : הספריםבית רשימת מהאלמין האדמו"ר  לך שציין מה ראית לא האם 

השחיטה בכשרות הולך מה ?שכותבים
לאה : בן  בעיותאבישי לי  יהיו יקרא אני  אם  ידעתי  כי לקרוא, רציתי  ולא ראיתי,

בשר נאכל לא וכי  נפשי, שאהבה את  לאכול אוכל במדריגתולא אני האם ?
בגרמניהפרוש  אני  האם או  שאני ? מה וכפי אוכל , לקנות כסף לנו שיש ב"ה ?

בשר בלי  לחיות בכלל  אפשר האם ובכלל כוח, יותר  לי  יש כתוב אוכל  הלא ?
בשר יאכילנו מי הקדושה בתורה ?כתוב

דין : שאכלתבית מה כל על תשלם כאן  דין, בבית מקובל !לא
לאה : בן התחתון אבישי  בעולם הכשר הבשר על כסף הרבה שילמתי מהכבר ?

זה על לשלם הפעם יותרעוד אחוזים מאות ממני גנבו כבר המכשירים בעלי ?
הגוים של שםמהבשר ששילמתי  מספיק  לא ??

דין : אברבית כל על ניתוחים עשיית על מדובר כאן כסף, על מדובר לא כאן 
בספרו  כותב חיים  שהחפץ מה  ראית לא האם  אסורות, ממאכלות שנהנה ואבר 
בשמים לעבור יצטרך אסורות מאכלות שאוכל שמי כח פרק ישראל" "נדחי 

ועצם וגיד אבר כל על  וזיכוך לשון ניתוח על חיים מהפץ יום כל למדת הלא ?
בקולו  שמעת לא ולמה ?הרע 

מאכלות של העונש גודל יבואר  בו חיים. החפץ ישראל נדחי  כ"ח מפרק ונעתיק 
האסורות.
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יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות ב

עמורה ומשדמות  גפנם סדום מגפן  "כי ל"ב , דברים האזינו בפרשת כתוב
מרו  אשכלות רוש ענבי אכזר,ענבמו פתנים וראש יינם  תנינים חמת למו רות

וכו'". רגלם תמוט לעת ושלם נקם לי  באוצרותי  חתום עמדי כמוס הוא הלא
במיכה הנביא, דברי בביאור  הספרים שהביאו מה פי על נראה  הכתוב  וביאור
נברא תיכף  חוטא כשאדם היינו פשע", על  ועובר עוון נושא כמוך אל "מי ז',
מניחו  היה הקב"ה ואם משחית, נברא שלו  שמהחטא אותו, לחבל משחית
על  נברא שהוא כיון מזון , ממנו תובע  שהיה האדם, את ומעניש יורד היה תיכף
באוצרות וחותמו וטומנו עוון נושא כביכול  חסדו ברוב הקב "ה אבל ידו,
יחזור פן מותו יום עד  לאדם וממתין  להשפעה, צריכים הכל כי שם, ומפרנסו
ודם, בשר כמדת שלא עון" נושא כמוך אל  "מי  הכתוב שאמר זה בתשובה, בו
אבל  יזיקהו. שלא כדי  בו  לנושא מפרנס  גם אלא למורד מעניש שאין די  שלא
את הקב"ה פותח  מיד  למות, מוכרח והאדם תשובה עושה אין אם סוף כל סוף
שנבראו  המשחיתים  יוצאים ותיכף אותם , יזין לעולם לא כי  אוצרותיו

בו. שחטא אבר באותו מענישו אחד  וכל  מהעבירות,

"כי  לעיל, הנזכר בפסוק  בתורה  רמוז זה שכל ואמרתי חיים : החפץ  וממשיך
נוטע  מצוה כשעושה שהאדם כשם דהיינו יפה, מליצה והוא גפנם" סדום  מגפן
הרוחניים, לתענוגים משל והוא החיים, בעץ יפה נטיעה איזה עדן בגן עבורו
עבורו  ניטע עבירה כשעושה ממש כן שמה, בבואו כך אחר שיתענג כדי 
ובבואו  פתנים, וחמת תנינים כארס  ארסיים הם פירותיו שיין מר  אילן בגיהינום
המר לעונש  משל הכל והוא שמריהם, ולמצות לשתות מוכרח הוא שמה
סדום מגפן כי הכתוב, נבאר  ועתה משחיתיו. ידי על  מקבל הוא אשר והנמהר 
לעשות ומהרהר  בדעתו עולה כשאדם היינו וכו', עמורה ומשדמות גפנם
והוא והמלח  הגופרית  מקום דהיינו בסדום, עבורו  גפן ניטע תיכף העבירה,
מוכן  מקום עבורו להבראות שהותחל לומר ורוצה הגיהינום, על מרמז
האשכולות נגמר גופא, העבירה לעשות כשמתחיל כך ואחר  לפורענויות,
העבירה את וכשגומר העבירה, את לעשות כשמתחיל  זה הגפן, מן המרים
שאמר וזהו תנינים , כחמת ארס כולו שהוא המר  היין ונעשה  האשכולות נסחטו

אכזר ". פתנים  וראש יינם תנינים חמת למו מרורות "אשכלות

והם העבירה, גמר לאחר בשלימות שנגמרו המשחיתים לבריאת רמז  זה וכל
אם האדם יאמר ושמא  כוחותם, בכל ולהשחיתו לחבלו תיכף ומזומנים מוכנים
פגע  ואין שטן ואין ביומו יום מידי עבירות  עושי רואים אנו הלא הם, איה כן,
טומנם שאני באוצרותי", חתום עמדי כמוס הוא  "הלא הכתוב, משיב לזה רע,

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  גשאלות

ל  מניחם ואיני באוצרותי  וחותמם בתשובה,אותם האדם יחזור  פן לחבל צאת
מיני  שני יש כי הוא באוצרותי", חתום עמדי  "כמוס הכתוב שכפל ומה 
באיזה שנטמן  מה הטמנה, לו מועיל שאחד מחברו, גרוע שאחד  משחיתים
שצריך  כך  כל גדולה שלו אכזריות והשני  ויזיקו, האדם את יראה שלא מקום
הכתוב, בלשון מדוקדק וזהו  לזה. המוכן אוצר  באיזה ולסגרו לחותמו  דוקא
ולכן  אלו, משחיתים מיני  שני כנגד אכזר ", פתנים וראש יינם תנינים "חמת

ענינו. לפי אחד כל באוצרותי", חתום עמדי  כמוס הוא "הלא מסיים

והמשחיתים לבנו  תאות  כל נמלא שאנו הדבר טוב  כן אם עוד, תאמר  ושמא
בעת דהיינו רגלם", תמוט  לעת ושלם נקם "לי הכתוב, אמר  לזה בנו , יפגעו לא
והם האוצרות סגור נפתח תיכף  הנפש , פרידת בעת וזה האדם , רגלי  שימוטו
מאה אחר רק זה, דבר יהיה מתי  האדם יאמר ושמא מאתו. נקם לקבל  מוכנים
ידע  לא באמת כי למו, עתידות וחש אידם יום קרוב  כי  הכתוב , אמר לזה שנה,
מיתתו, עת נקרב העצומים עונות ידי על יסובב רבות פעמים כי עתו את האדם
אמר ולזה עתך ", בלא תמות פן הרבה תרשע  "אל ז', בקהלת הכתוב שאמר כמו
לבוא מחיש שנים כמה בסוף  להיות העתיד  הרע דבר  דהיינו עתידות", "וחש

רעים. מעשים ע"י זמנו לפני

וכמו  אח"כ, שיענישהו המשחית כח נברא ועבירה עבירה שמכל מדברנו היוצא
היא גופא שהרעה והיינו, וכו', תוכיחוך ", ומשובותיך  רעתך "תיסרך שכתוב
הזה בעולם  אחת עבירה העובר  כל חז"ל , אמרו זה וכעין אותו, המייסרת
אחת, עבירה העובר  כל לומר שדקדקו ומה  הדין , ליום ומוליכתו  מלפפתו
עשה ולא בחייו בעודו שעשה  אחת  עבירה רק לו יש דאפילו  לנו להורות
אותו  שמוליכה עד  ממנו נפרדת ואינה בו נדבקת היא  מקום מכל תשובה,
מקיפין  הם כולם בודאי עוונות, וכמה כמה לו יש אם שכן וכל הדין. למקום

המשפט. לבית אותו ומוליכין אותו

לאוין  מאות כמה אסורות, למאכלות נפשו  שהרגיל האיש  לעניננו , נבוא ועתה
עד  רק  שממתין אחד משחית נברא עבירה ומכל  זה, ידי  על עבר  דאורייתא
חבלה מלאכי מאות כמה כן ואם ידו, על העונש  יקבל ואח "כ רגלו שימוט
להוליכו  אותו ומלפפין אחריו רצין יהיו שחורים ומתעטפים שחורין לבושין

אותו. ישפטו ושם והמר , החושך מקום לגיהינום,

על  אפילו שיסבול  והצרות  היסורין גודל לשער יוכל אחתומי ועל אחד, לאו
ידי  על חייו בימי  שעבר כריתות  וחייבי לאוין  מאות כמה על  וכמה כמה
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שנבראו  המשחיתים  יוצאים ותיכף אותם , יזין לעולם לא כי  אוצרותיו

בו. שחטא אבר באותו מענישו אחד  וכל  מהעבירות,

"כי  לעיל, הנזכר בפסוק  בתורה  רמוז זה שכל ואמרתי חיים : החפץ  וממשיך
נוטע  מצוה כשעושה שהאדם כשם דהיינו יפה, מליצה והוא גפנם" סדום  מגפן
הרוחניים, לתענוגים משל והוא החיים, בעץ יפה נטיעה איזה עדן בגן עבורו
עבורו  ניטע עבירה כשעושה ממש כן שמה, בבואו כך אחר שיתענג כדי 
ובבואו  פתנים, וחמת תנינים כארס  ארסיים הם פירותיו שיין מר  אילן בגיהינום
המר לעונש  משל הכל והוא שמריהם, ולמצות לשתות מוכרח הוא שמה
סדום מגפן כי הכתוב, נבאר  ועתה משחיתיו. ידי על  מקבל הוא אשר והנמהר 
לעשות ומהרהר  בדעתו עולה כשאדם היינו וכו', עמורה ומשדמות גפנם
והוא והמלח  הגופרית  מקום דהיינו בסדום, עבורו  גפן ניטע תיכף העבירה,
מוכן  מקום עבורו להבראות שהותחל לומר ורוצה הגיהינום, על מרמז
האשכולות נגמר גופא, העבירה לעשות כשמתחיל כך ואחר  לפורענויות,
העבירה את וכשגומר העבירה, את לעשות כשמתחיל  זה הגפן, מן המרים
שאמר וזהו תנינים , כחמת ארס כולו שהוא המר  היין ונעשה  האשכולות נסחטו

אכזר ". פתנים  וראש יינם תנינים חמת למו מרורות "אשכלות

והם העבירה, גמר לאחר בשלימות שנגמרו המשחיתים לבריאת רמז  זה וכל
אם האדם יאמר ושמא  כוחותם, בכל ולהשחיתו לחבלו תיכף ומזומנים מוכנים
פגע  ואין שטן ואין ביומו יום מידי עבירות  עושי רואים אנו הלא הם, איה כן,
טומנם שאני באוצרותי", חתום עמדי כמוס הוא  "הלא הכתוב, משיב לזה רע,
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ל  מניחם ואיני באוצרותי  וחותמם בתשובה,אותם האדם יחזור  פן לחבל צאת
מיני  שני יש כי הוא באוצרותי", חתום עמדי  "כמוס הכתוב שכפל ומה 
באיזה שנטמן  מה הטמנה, לו מועיל שאחד מחברו, גרוע שאחד  משחיתים
שצריך  כך  כל גדולה שלו אכזריות והשני  ויזיקו, האדם את יראה שלא מקום
הכתוב, בלשון מדוקדק וזהו  לזה. המוכן אוצר  באיזה ולסגרו לחותמו  דוקא
ולכן  אלו, משחיתים מיני  שני כנגד אכזר ", פתנים וראש יינם תנינים "חמת

ענינו. לפי אחד כל באוצרותי", חתום עמדי  כמוס הוא "הלא מסיים

והמשחיתים לבנו  תאות  כל נמלא שאנו הדבר טוב  כן אם עוד, תאמר  ושמא
בעת דהיינו רגלם", תמוט  לעת ושלם נקם "לי הכתוב, אמר  לזה בנו , יפגעו לא
והם האוצרות סגור נפתח תיכף  הנפש , פרידת בעת וזה האדם , רגלי  שימוטו
מאה אחר רק זה, דבר יהיה מתי  האדם יאמר ושמא מאתו. נקם לקבל  מוכנים
ידע  לא באמת כי למו, עתידות וחש אידם יום קרוב  כי  הכתוב , אמר לזה שנה,
מיתתו, עת נקרב העצומים עונות ידי על יסובב רבות פעמים כי עתו את האדם
אמר ולזה עתך ", בלא תמות פן הרבה תרשע  "אל ז', בקהלת הכתוב שאמר כמו
לבוא מחיש שנים כמה בסוף  להיות העתיד  הרע דבר  דהיינו עתידות", "וחש

רעים. מעשים ע"י זמנו לפני

וכמו  אח"כ, שיענישהו המשחית כח נברא ועבירה עבירה שמכל מדברנו היוצא
היא גופא שהרעה והיינו, וכו', תוכיחוך ", ומשובותיך  רעתך "תיסרך שכתוב
הזה בעולם  אחת עבירה העובר  כל חז"ל , אמרו זה וכעין אותו, המייסרת
אחת, עבירה העובר  כל לומר שדקדקו ומה  הדין , ליום ומוליכתו  מלפפתו
עשה ולא בחייו בעודו שעשה  אחת  עבירה רק לו יש דאפילו  לנו להורות
אותו  שמוליכה עד  ממנו נפרדת ואינה בו נדבקת היא  מקום מכל תשובה,
מקיפין  הם כולם בודאי עוונות, וכמה כמה לו יש אם שכן וכל הדין. למקום

המשפט. לבית אותו ומוליכין אותו

לאוין  מאות כמה אסורות, למאכלות נפשו  שהרגיל האיש  לעניננו , נבוא ועתה
עד  רק  שממתין אחד משחית נברא עבירה ומכל  זה, ידי  על עבר  דאורייתא
חבלה מלאכי מאות כמה כן ואם ידו, על העונש  יקבל ואח "כ רגלו שימוט
להוליכו  אותו ומלפפין אחריו רצין יהיו שחורים ומתעטפים שחורין לבושין

אותו. ישפטו ושם והמר , החושך מקום לגיהינום,

על  אפילו שיסבול  והצרות  היסורין גודל לשער יוכל אחתומי ועל אחד, לאו
ידי  על חייו בימי  שעבר כריתות  וחייבי לאוין  מאות כמה על  וכמה כמה
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איך  שכלי , היה איה נפשו, על  ויתמה באחריתו ינהם ואז  האסורות, המאכלות
"ונהמת במשלי, שאומר כמו עמי, בני  אותי מיסרין שהיו  המוסר תמיד שנאתי
את זכור  לומר מוסר ", שנאתי איך  ואמרת ושארך בשרך  בכלות באחריתך
אלא עוד  ולא אליו, פניך  תשא ואיך ימיך, לסוף  אליו לבוא תצטרך  הלא בוראך ,
וחשבתי  וגדפתים  וחרפתים המוכיחים של  פניהם נגד  פעמים כמה שהעזתי
בור שחפרת  והשכלתך  חכמתך  ראה עתה והמשכיל, החכם ואני  שוטים שהם
עירובין  ז"ל  חכמינו שאמרו כמו  עוונותיו על אז בעצמו ויתודה לנפשך , עמוק
שפעל  הקלקולים גודל את בראותו עליו הדין שמצדיק  שם מובא וגם כ"ב ,
על  ונתגברו שנתרבו והחיצונים הקליפות ריבוי וגם הקדושים בעולמות למעלה

אז  לו  יועיל מי  אבל  כידוע ידו, פה, עוד  כשאדם מחיים, אלא  תשובה  אין כי ?
הוא עוד גדולה, עבירה שהוא שמלבד האסורות, ממאכלות להזהר צריך כמה
בין  "והבדלתם כ"ד, כ' קדושים בפרשת בקרא וכדכתיב בזה, נפשו את משקץ
רש"י  שפירש וכמו וכו ', לטהור", הטמא העוף  ובין לטמאה הטהורה הבהמה
נשחט שלא עוף  וכן נשחטה, שלא בהמה על התורה שכוונת  כהנים, בתורת שם
לי  והייתם וכו', נפשותיכם את תשקצו "ולא  קרא מסיים זה ועל  כהלכה,

ה'. אני קדוש כי קדושים

רבי  דבי תנא ל"ט, יומא בגמרא  כדאיתא האדם, של לבו מטמטמת והעבירה
ונטמתם בהם תטמאו "ולא שנאמר  אדם, של  לבו מטמטמת עבירה ישמעאל,
על  להמשיך  מתחיל שהוא  ידי  על וגם ונטמטם". אלא  ונטמאתם תקרי  אל בם,
כן, גם מלמעלה אותו  מטמאין  האסורות, מאכלות ידי על הטומאה רוח  עצמו
עצמו  מטמא אדם בם, ונטמתם בהם תטמאו ולא רבנן, תנו שם, בגמרא כדאיתא
- הזה בעולם מלמעלה, אותו מטמאין - מלמטה הרבה, אותו מטמאין מעט

הבא. לעולם אותו מטמאין

שמיני  פרשת הקדוש הזוהר  לשון  מאינּ וּ ן (מא:)וזה דּ אכיל מאן כּ ל חזי , ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְוּת א 
ׁש ריא מסאב  ורוּ ח וגרמי ּה , נפׁש יּה  וגעיל אחרא, בּ סטרא אתדּ בק דּ אסירי, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלי
אתי  ולא  לאה, בן עאבישי  בּ אלהא חוּ לקא ליּה  דּ לית גּ רמיּה  ואחזי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָעלי ּה ,
אינּ וּ ן  כּ ל בּ י ּה  אחידן עלמא, מהאי  הכי  י ּפ וּ ק ואי בּ יּה . אתדּ בק ולא ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרי ּה ,

בּ סטר מסטר )דּ אחידן דאתיין ל (ס"א  וּ מסאבין נׁש דּ מסאבא, כּ בּ ר ליּה  ודיינין י ּה  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
דּ אתי . בּ עלמא וגעלא עלמא, בּ האי  גּ עלא דּ מארי ּה , גּ עלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

וּ מתעב  האחר , בּ צּ ד  נדבּ ק אס וּ רים, מאכלים מאוֹ תם ׁש אוֹ כל מי  כּ ל ראה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
בּ אלוֹ ּה  חלק לוֹ  ׁש אין  עצמוֹ  את וּ מראה עליו, ׁש וֹ רה טמאה ורוּ ח ועצמוֹ , ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
אוֹ חזים הזּ ה, מהעוֹ לם   ּכ יצא  ואם בּ וֹ . נד בּ ק ו א ׁש לּ וֹ  מהצּ ד בא וא ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
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בּ צד האחוּ זים  אוֹ תם כּ ל מצד )בּ וֹ  כּ אדם(שבא אוֹ תוֹ  ודנים אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים הּט מאה, ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

נפיק  ולא לגעוּ ליּה , אסוּ ותא אׁש ּת כח דּ לא א', בּ לא בּ ם ונטמתם כּ תיב, דּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
דּ חיּ י  בּ צר וֹ רא יתדבּ קוּ ן דּ לא  לנפ ׁש ייה וּ , ווי לוֹ ן, ווי לעלמין. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִמ ּמ סאב וּ תיּה 

כּ תיב עלייהוּ  לגרמייהוּ , ווי  אסּת אבוּ . דּ הא סו)לעלמין, א(ישעיה  תוֹ לעּת ם כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הה וּ א ליּה , גּ רים מאן סרח וֹ נא. דּ ראוֹ ן. מאי בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן והיוּ  וגוֹ ', ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָתמ וּ ת

בּ י ּה . דּ אתדּ בּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְסטר

יוֹ צא וא לתוֹ עבּת וֹ , רפוּ אה נמצאת ׁש א א', בּ לי  בּ ם, ונטמתם כּ תוּ ב זה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
להם אוֹ י לעוֹ למים. לעוֹ למים,מ ּט מאתוֹ  החיּ ים בּ צרוֹ ר  ידבּ קוּ  ׁש א לנפׁש ם, אוֹ י ! ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נטמאוּ  לעצמםׁש הרי  אוֹ י  כּ תוּ ב! עליהם סו)! וגוֹ ',(ישעיה  תמוּ ת א תוֹ לע ּת ם  כּ י ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
דּ ראוֹ ן  זּ ה מה  בּ שׂ ר . לכל דראוֹ ן לוֹ והי וּ  גרם מי  סרחוֹ ן. בּ וֹ .? ׁש נּ דבּ ק הצּ ד אוֹ תוֹ  ? ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ע "א מ"ב  דף

ואמר, ּפ תח יוֹ סי ו)ר בּ י  דּ ׁש מה(קהלת בּ מלּ י אס ּת כּ לנא וגוֹ '. לפיהוּ  האדם עמל  כּ ל ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
קרא, האי לפיהוּ , האדם  עמל  כּ ל לאה. בן עאבישי בּ חכמה אחידן וכלּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמל כּ א,

ליּה  דּ דיינין ע "א)בּ ׁש עתא מ "ב  דּ ינא,(דף ההוּ א כּ ל כּ תיב, עלמא בּ הה וּ א  נׁש  לבּ ר  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּפ יהוּ , בּ גין לפיהוּ : דּ עלמא. נקמתא מנּ י ּה  ונקמין עלמא, בּ ההוּ א דּ סביל מאי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל

לנפׁש יּה , לי ּה  וסאיב ליּה , נטיר  דּ ימינא.דּ לא בּ סטרא דּ ח יּ י, בּ סטרא אתדּ בק ולא ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
א אחר דּ בר עלמין. וּ לעלמי לעלם דּ ינהא ּת ׁש ּת לים לא תמלא, א הנפׁש  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוגם
ואתדּ בּ קת אסּת אבת, דּ הא בּ גין לעלמין, לאתרהא לסלּ קא ּת ׁש ּת לים לא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִתמלא,

אחרא. ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ סטרא

ואמר, ּפ תח יוֹ סי  ו)ר בּ י ׁש מה(קהלת בּ דברי  הסּת כּ ל ּת י וגוֹ '. לפיהוּ  אדם עמל כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ
בּ ׁש עה הזּ ה הּפ סוּ ק לפיהוּ , אדם עמל  כּ ל עלי וֹ נה. בּ חכמה אחוּ זים וכלּ ם , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ תוֹ  ּס וֹ בל מה וכל  הדּ ין, אוֹ תוֹ  כּ ל  כּ תוּ ב. העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  האדם את ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ נים 
אוֹ תוֹ  ׁש מר  ׁש א ּפ יהוּ  בּ ׁש ביל לפיהוּ , - העוֹ לם נקמת מּמ נּ וּ  ונוֹ קמים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
תּמ לא, א הנּ פׁש  וגם היּ מין. לצד  החיּ ים לצד נדבּ ק  וא נפ ׁש וֹ , את אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוטּמ א
תׁש ּת לּ ם א תּמ לא, א אחר דּ בר  ע וֹ למים. וּ לע וֹ למי לע וֹ לם דּ ינּה  תׁש ּת לּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִא

האחר. לצּ ד  ונד בּ קה נטמאה היא ׁש הרי  מוּ ם לע וֹ למים, למקוֹ מּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת

דּ איהוּ  זרה, לעבוֹ דה ּפ לח  כּ אילּ וּ  בּ הוּ , דּ אסּת אב מאן כּ ל אמר, יצחק (דבריםרבּ י  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
נפיק יז) זרה, לעבוֹ דה דּ פלח מאן ּת וֹ עבה. כּ ל תאכל  א  וּ כתיב יי', ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲּת וֹ עבת

דּ אסּת אב  מאן אוּ ף אחרא. בּ ר ׁש וּ תא  ועייל קדּ י ׁש א, מר ׁש וּ תא נפיק דּ חיּ י, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרא
אחרא. בּ רׁש וּ תא ועייל קדּ י ׁש א, מרׁש וּ  ונפיק  דּ חיּ י, מּס טרא נפיק מיכלי, ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ הני



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות ד 

איך  שכלי , היה איה נפשו, על  ויתמה באחריתו ינהם ואז  האסורות, המאכלות
"ונהמת במשלי, שאומר כמו עמי, בני  אותי מיסרין שהיו  המוסר תמיד שנאתי
את זכור  לומר מוסר ", שנאתי איך  ואמרת ושארך בשרך  בכלות באחריתך
אלא עוד  ולא אליו, פניך  תשא ואיך ימיך, לסוף  אליו לבוא תצטרך  הלא בוראך ,
וחשבתי  וגדפתים  וחרפתים המוכיחים של  פניהם נגד  פעמים כמה שהעזתי
בור שחפרת  והשכלתך  חכמתך  ראה עתה והמשכיל, החכם ואני  שוטים שהם
עירובין  ז"ל  חכמינו שאמרו כמו  עוונותיו על אז בעצמו ויתודה לנפשך , עמוק
שפעל  הקלקולים גודל את בראותו עליו הדין שמצדיק  שם מובא וגם כ"ב ,
על  ונתגברו שנתרבו והחיצונים הקליפות ריבוי וגם הקדושים בעולמות למעלה

אז  לו  יועיל מי  אבל  כידוע ידו, פה, עוד  כשאדם מחיים, אלא  תשובה  אין כי ?
הוא עוד גדולה, עבירה שהוא שמלבד האסורות, ממאכלות להזהר צריך כמה
בין  "והבדלתם כ"ד, כ' קדושים בפרשת בקרא וכדכתיב בזה, נפשו את משקץ
רש"י  שפירש וכמו וכו ', לטהור", הטמא העוף  ובין לטמאה הטהורה הבהמה
נשחט שלא עוף  וכן נשחטה, שלא בהמה על התורה שכוונת  כהנים, בתורת שם
לי  והייתם וכו', נפשותיכם את תשקצו "ולא  קרא מסיים זה ועל  כהלכה,

ה'. אני קדוש כי קדושים

רבי  דבי תנא ל"ט, יומא בגמרא  כדאיתא האדם, של לבו מטמטמת והעבירה
ונטמתם בהם תטמאו "ולא שנאמר  אדם, של  לבו מטמטמת עבירה ישמעאל,
על  להמשיך  מתחיל שהוא  ידי  על וגם ונטמטם". אלא  ונטמאתם תקרי  אל בם,
כן, גם מלמעלה אותו  מטמאין  האסורות, מאכלות ידי על הטומאה רוח  עצמו
עצמו  מטמא אדם בם, ונטמתם בהם תטמאו ולא רבנן, תנו שם, בגמרא כדאיתא
- הזה בעולם מלמעלה, אותו מטמאין - מלמטה הרבה, אותו מטמאין מעט

הבא. לעולם אותו מטמאין

שמיני  פרשת הקדוש הזוהר  לשון  מאינּ וּ ן (מא:)וזה דּ אכיל מאן כּ ל חזי , ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְוּת א 
ׁש ריא מסאב  ורוּ ח וגרמי ּה , נפׁש יּה  וגעיל אחרא, בּ סטרא אתדּ בק דּ אסירי, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלי
אתי  ולא  לאה, בן עאבישי  בּ אלהא חוּ לקא ליּה  דּ לית גּ רמיּה  ואחזי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָעלי ּה ,
אינּ וּ ן  כּ ל בּ י ּה  אחידן עלמא, מהאי  הכי  י ּפ וּ ק ואי בּ יּה . אתדּ בק ולא ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרי ּה ,

בּ סטר מסטר )דּ אחידן דאתיין ל (ס"א  וּ מסאבין נׁש דּ מסאבא, כּ בּ ר ליּה  ודיינין י ּה  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
דּ אתי . בּ עלמא וגעלא עלמא, בּ האי  גּ עלא דּ מארי ּה , גּ עלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

וּ מתעב  האחר , בּ צּ ד  נדבּ ק אס וּ רים, מאכלים מאוֹ תם ׁש אוֹ כל מי  כּ ל ראה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
בּ אלוֹ ּה  חלק לוֹ  ׁש אין  עצמוֹ  את וּ מראה עליו, ׁש וֹ רה טמאה ורוּ ח ועצמוֹ , ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
אוֹ חזים הזּ ה, מהעוֹ לם   ּכ יצא  ואם בּ וֹ . נד בּ ק ו א ׁש לּ וֹ  מהצּ ד בא וא ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  השאלות

בּ צד האחוּ זים  אוֹ תם כּ ל מצד )בּ וֹ  כּ אדם(שבא אוֹ תוֹ  ודנים אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים הּט מאה, ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל נתעב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

נפיק  ולא לגעוּ ליּה , אסוּ ותא אׁש ּת כח דּ לא א', בּ לא בּ ם ונטמתם כּ תיב, דּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
דּ חיּ י  בּ צר וֹ רא יתדבּ קוּ ן דּ לא  לנפ ׁש ייה וּ , ווי לוֹ ן, ווי לעלמין. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִמ ּמ סאב וּ תיּה 

כּ תיב עלייהוּ  לגרמייהוּ , ווי  אסּת אבוּ . דּ הא סו)לעלמין, א(ישעיה  תוֹ לעּת ם כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הה וּ א ליּה , גּ רים מאן סרח וֹ נא. דּ ראוֹ ן. מאי בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן והיוּ  וגוֹ ', ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָתמ וּ ת

בּ י ּה . דּ אתדּ בּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְסטר

יוֹ צא וא לתוֹ עבּת וֹ , רפוּ אה נמצאת ׁש א א', בּ לי  בּ ם, ונטמתם כּ תוּ ב זה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
להם אוֹ י לעוֹ למים. לעוֹ למים,מ ּט מאתוֹ  החיּ ים בּ צרוֹ ר  ידבּ קוּ  ׁש א לנפׁש ם, אוֹ י ! ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נטמאוּ  לעצמםׁש הרי  אוֹ י  כּ תוּ ב! עליהם סו)! וגוֹ ',(ישעיה  תמוּ ת א תוֹ לע ּת ם  כּ י ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
דּ ראוֹ ן  זּ ה מה  בּ שׂ ר . לכל דראוֹ ן לוֹ והי וּ  גרם מי  סרחוֹ ן. בּ וֹ .? ׁש נּ דבּ ק הצּ ד אוֹ תוֹ  ? ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ע "א מ"ב  דף

ואמר, ּפ תח יוֹ סי ו)ר בּ י  דּ ׁש מה(קהלת בּ מלּ י אס ּת כּ לנא וגוֹ '. לפיהוּ  האדם עמל  כּ ל ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
קרא, האי לפיהוּ , האדם  עמל  כּ ל לאה. בן עאבישי בּ חכמה אחידן וכלּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמל כּ א,

ליּה  דּ דיינין ע "א)בּ ׁש עתא מ "ב  דּ ינא,(דף ההוּ א כּ ל כּ תיב, עלמא בּ הה וּ א  נׁש  לבּ ר  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּפ יהוּ , בּ גין לפיהוּ : דּ עלמא. נקמתא מנּ י ּה  ונקמין עלמא, בּ ההוּ א דּ סביל מאי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל

לנפׁש יּה , לי ּה  וסאיב ליּה , נטיר  דּ ימינא.דּ לא בּ סטרא דּ ח יּ י, בּ סטרא אתדּ בק ולא ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
א אחר דּ בר עלמין. וּ לעלמי לעלם דּ ינהא ּת ׁש ּת לים לא תמלא, א הנפׁש  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוגם
ואתדּ בּ קת אסּת אבת, דּ הא בּ גין לעלמין, לאתרהא לסלּ קא ּת ׁש ּת לים לא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִתמלא,

אחרא. ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ סטרא

ואמר, ּפ תח יוֹ סי  ו)ר בּ י ׁש מה(קהלת בּ דברי  הסּת כּ ל ּת י וגוֹ '. לפיהוּ  אדם עמל כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ
בּ ׁש עה הזּ ה הּפ סוּ ק לפיהוּ , אדם עמל  כּ ל עלי וֹ נה. בּ חכמה אחוּ זים וכלּ ם , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ תוֹ  ּס וֹ בל מה וכל  הדּ ין, אוֹ תוֹ  כּ ל  כּ תוּ ב. העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  האדם את ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ נים 
אוֹ תוֹ  ׁש מר  ׁש א ּפ יהוּ  בּ ׁש ביל לפיהוּ , - העוֹ לם נקמת מּמ נּ וּ  ונוֹ קמים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
תּמ לא, א הנּ פׁש  וגם היּ מין. לצד  החיּ ים לצד נדבּ ק  וא נפ ׁש וֹ , את אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוטּמ א
תׁש ּת לּ ם א תּמ לא, א אחר דּ בר  ע וֹ למים. וּ לע וֹ למי לע וֹ לם דּ ינּה  תׁש ּת לּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִא

האחר. לצּ ד  ונד בּ קה נטמאה היא ׁש הרי  מוּ ם לע וֹ למים, למקוֹ מּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת

דּ איהוּ  זרה, לעבוֹ דה ּפ לח  כּ אילּ וּ  בּ הוּ , דּ אסּת אב מאן כּ ל אמר, יצחק (דבריםרבּ י  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
נפיק יז) זרה, לעבוֹ דה דּ פלח מאן ּת וֹ עבה. כּ ל תאכל  א  וּ כתיב יי', ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲּת וֹ עבת

דּ אסּת אב  מאן אוּ ף אחרא. בּ ר ׁש וּ תא  ועייל קדּ י ׁש א, מר ׁש וּ תא נפיק דּ חיּ י, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרא
אחרא. בּ רׁש וּ תא ועייל קדּ י ׁש א, מרׁש וּ  ונפיק  דּ חיּ י, מּס טרא נפיק מיכלי, ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ הני



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות ו

כּ תיב  בּ ם ונטמתם דּ א ועל דּ אתי . וּ בעלמא עלמא, בּ האי דּ אס ּת אב  אלּ א עוֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוא
א'. ◌ָ◌ְבּ לא

ה', ּת וֹ עבת ׁש היא זרה, לעבוֹ דה עבד כּ אלּ וּ  בהם, ׁש נּ טמא מי  כּ ל אמר, יצחק ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
יוֹ צא הח יּ ים, מצּ ד  יוֹ צא זרה, לעבוֹ דה  ׁש עוֹ בד מי  ּת וֹ עבה. כּ ל תאכל  א  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְוכתוּ ב
מצּ ד  יוֹ צא  הלּ לוּ , בּ ּמ אכלוֹ ת ׁש נּ טמא מי אף אחרת. לרׁש וּ ת ונכנס הּק דה  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵמרׁש וּ ת
ׁש נּ טמא אלּ א  עוֹ ד, וא אחרת. לרׁש וּ ת ונכנס הּק דה מרׁש וּ ת וי וֹ צא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים,

א'. בּ לי בּ ם  ונטמתם  כּ תוּ ב ולכן  הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

האדמה ּת רמוֹ שׂ  אׁש ר וּ בכל וּ בע וֹ ף בּ בּ המה נפׁש וֹ תיכם את  תׁש ּק צוּ  ו א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתיב ,
הבדּ ל ּת  דּ האאׁש ר זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  לעּמ ין לטּמ א  לטּמ א. מאי  לטּמ א. אתכם י ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ אתרי ּה . אתדּ בּ ק חד  וכל  אתיין. קא דּ מסאבא וּ מּס טרא מסאבין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִאינּ וּ ן

כ )וכתוּ ב ּת רמ שׂ (ויקרא  אׁש ר וּ בכל  וּ בעוֹ ף  בּ בּ המה נפתיכם את תׁש ּק צוּ  וא ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
לטּמ א זּ ה מה לטּמ א. לכם  הבדּ לּת י  אׁש ר עוֹ בדי האדמה העּמ ים את לטּמ א  ? ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ מק וֹ מוֹ . נד בּ ק צד וכל הּט מאה, מ צּ ד בּ אים והם טמאים, הם  ׁש הרי זרה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲעבוֹ דה

עולמית, מחילה לו אין לעבירה עצמו המחליט כל טוב, שוחר במדרש ואיתא
לו  ימחלו לא מקום מכל העולם על ה ' רחמי  שיתגברו בעת אף לומר , רוצה 

הזו. לעבירה חלות ונעשה לגמרי  הקב"ה של רצונו את שהפקיר  מטעם

ורמשים משקצים  מלא גופו נעשה הזמן ובהמשך מאיסור, מתפתם גופו גם
זכותים לו  יהיו אם אפילו כי  כזה, טמא מגוף להיות יכול ומה וטריפה, ונבילה
לעת שיקום בעדו טוב ימליצו והם טובים ומעשים  מצוות משארי  גדולים
הנפש  שתקבל  והעונשים היסורים כל  אחר ישראל, מתי שאר  עם התחיה
ידי  על לבסוף לאדם לו  שיהיה הנפש צרת גודל ולערוך  לשער אין בגיהינום,
מקום באיזה שנתהפך כגון בפנימיותו, לאדם לו דכשנתקלקל ידוע  דהלא זה,

[אפעראציאן] לו לעשות הרופא מוכרח לליחות, הדם לחתוך (ניתוח)בגידיו
כך , לא דאם ולהרפא , לחזור  יוכל ואח"כ  משם, הליחה ולשאוב זה במקום

שימות. עד ויותר  יותר  הדם להתקלקל עלול

יסורים לסבול מוכרח  בשלושה , או מקומות בשני  כזה לו נתהוה אם וכן
ושלום חס אם אבל  משם, הליחה לשאוב מקומות ושלשה בשניים שיחתכו
יחתכו  דכי למות , מוכרח  מקומות בכמה ובגופו וברגליו בידיו הליחה  יתפשט

גופו  ?כל

יסורים כך כל  לסבול יוכל האם יחתכו  ?וכאשר 

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  זשאלות

הקב"ה אמר שלפיכך הקדושים, מספרים ידוע הלא בעניננו, נתבונן ועתה
הדעת עץ של  אכילה שע"י משום תמות", מות ממנו אכלך  ביום "כי לאדם,
לנצח אותו שיחיה  ה' אור עליו להאיר  יוכל שלא הרע, כח בו נתערב ורע טוב
ממנו  ויתפרש בתוכו הטמון הרע כח  יתעכל הקבר יסורי  שע"י  למות, ומוכרח 
ה' אור  עליו להאיר יוכל התחיה בעת  כשיקום שאח"כ כדי החומר  ויזדכך

לנצח החי ויחייהו  האדם מאת הליחה לפרוש שמוכרח כמו ממש דוגמא והוא ,
בחיותו. שישאר  כדי

ימות והוא וטרפות  מנבלות בחייו גופו  מילא אשר האיש בעניננו, נתבונן ועתה
בגיהינום, עוונותיו גמול  שיקבל  אחרי לתחיה שיזכה נאמר  אם אפילו לבסוף ,

נוראה] [אפעראציא איום, תיקון עוד יצטרך פנים כל על  נורא)הלא ,(ניתוח
קרום ובכל  שבגופו, ואבר אבר בכל הטמון הרע עפר  חלק להתעכל שיצטרך
מכף  ואבר, אבר בכל  המאכל  כח נתפשט  אוכל כשאדם הלא כי בו . שנמצאו דק
החלק  רק  וישארו שיזדככו כדי  וכדומה, העין קרומי על ואפילו ראשו ועד רגלו 
יחד , ישראל עם עם ולזכות  התחיה בעת לקום ויוכל  מכשרות, הנעשה העפר
מכף  הגוף חלקי  בכל הטמון הרע חלקי כל  שיתעכל עד  מזה יסבול יסורין וכמה

זה. כל על באחריתו וינהום ראשו, ועד רגלו

בזוהר כדאיתא האדם, מן אלהים  הצלם מסתלק אסורות מאכלות ידי על גם 
כמו  האדם, על  מאורעות כמה  לבוא ועלול בסופו, משפטים  פרשת הקדוש
אתם אם לי, להיות העמים מן אתכם ואבדיל הפסוק, על  ז"ל חכמים  שאמרו
של  אתם הרי לאו ואם שלי, אתם  הרי גילולים עובדי  העמים מן מובדלים
עניניהם, בכל הגויים עם להתערב  מתרצה שהוא שבעת דאף וחבריו, נבוכדנצר
על  לו נסבב הזמן בהמשך אבל בהתחלה, רק זה כל אבל  אותו, כאוהבין נראים
זה, עבור ממנו שמירתו את מסלק  הקב"ה כי  עליו, וצרות  רבות רעות גופא ידם
האיש  אבל  שומר", שקד שוא עיר ישמור לא ה' "אם ואמר , הכתוב צווח וכבר
הצלם עצמו על נושא דחקו, בעת אף  האסורות, ממאכלות עצמו השומר 

רעות. ממאורעות וניצול  אלוקים

משתיו  ומיין המלך בג מפת שנזהרו ועזריה מישאל חנניה לדניאל שהועיל וזה
משפטים פרשת הקדוש בזוהר  וכדאיתא נבוכדנצר. מיד :(קכה:)להנצל 

אלּ א נסיוֹ ני, מאי נּ וּ ן דּ אׁש ּת זיב וּ  ועזריה, מי ׁש אל חנניה דּ ניאל  זכוּ  בּ מה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּת אנא ,
כּ תיב יהוּ דה, ר בּ י אמר  בּ מיכליהוֹ ן. אסּת אבוּ  דּ לא א)בּ גין על (דניאל דּ ניאל  ויּ שׂ ם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

מיכלא דּ מתניתין, בּ סתימא ותאנא וגוֹ '. הּמ ל בּ ג בּ פת יתגּ אל  לא א ׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִלבּ וֹ 
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כּ תיב  בּ ם ונטמתם דּ א ועל דּ אתי . וּ בעלמא עלמא, בּ האי דּ אס ּת אב  אלּ א עוֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוא
א'. ◌ָ◌ְבּ לא

ה', ּת וֹ עבת ׁש היא זרה, לעבוֹ דה עבד כּ אלּ וּ  בהם, ׁש נּ טמא מי  כּ ל אמר, יצחק ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
יוֹ צא הח יּ ים, מצּ ד  יוֹ צא זרה, לעבוֹ דה  ׁש עוֹ בד מי  ּת וֹ עבה. כּ ל תאכל  א  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְוכתוּ ב
מצּ ד  יוֹ צא  הלּ לוּ , בּ ּמ אכלוֹ ת ׁש נּ טמא מי אף אחרת. לרׁש וּ ת ונכנס הּק דה  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵמרׁש וּ ת
ׁש נּ טמא אלּ א  עוֹ ד, וא אחרת. לרׁש וּ ת ונכנס הּק דה מרׁש וּ ת וי וֹ צא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים,

א'. בּ לי בּ ם  ונטמתם  כּ תוּ ב ולכן  הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

האדמה ּת רמוֹ שׂ  אׁש ר וּ בכל וּ בע וֹ ף בּ בּ המה נפׁש וֹ תיכם את  תׁש ּק צוּ  ו א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתיב ,
הבדּ ל ּת  דּ האאׁש ר זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  לעּמ ין לטּמ א  לטּמ א. מאי  לטּמ א. אתכם י ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ אתרי ּה . אתדּ בּ ק חד  וכל  אתיין. קא דּ מסאבא וּ מּס טרא מסאבין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִאינּ וּ ן

כ )וכתוּ ב ּת רמ שׂ (ויקרא  אׁש ר וּ בכל  וּ בעוֹ ף  בּ בּ המה נפתיכם את תׁש ּק צוּ  וא ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
לטּמ א זּ ה מה לטּמ א. לכם  הבדּ לּת י  אׁש ר עוֹ בדי האדמה העּמ ים את לטּמ א  ? ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ מק וֹ מוֹ . נד בּ ק צד וכל הּט מאה, מ צּ ד בּ אים והם טמאים, הם  ׁש הרי זרה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲעבוֹ דה

עולמית, מחילה לו אין לעבירה עצמו המחליט כל טוב, שוחר במדרש ואיתא
לו  ימחלו לא מקום מכל העולם על ה ' רחמי  שיתגברו בעת אף לומר , רוצה 

הזו. לעבירה חלות ונעשה לגמרי  הקב"ה של רצונו את שהפקיר  מטעם

ורמשים משקצים  מלא גופו נעשה הזמן ובהמשך מאיסור, מתפתם גופו גם
זכותים לו  יהיו אם אפילו כי  כזה, טמא מגוף להיות יכול ומה וטריפה, ונבילה
לעת שיקום בעדו טוב ימליצו והם טובים ומעשים  מצוות משארי  גדולים
הנפש  שתקבל  והעונשים היסורים כל  אחר ישראל, מתי שאר  עם התחיה
ידי  על לבסוף לאדם לו  שיהיה הנפש צרת גודל ולערוך  לשער אין בגיהינום,
מקום באיזה שנתהפך כגון בפנימיותו, לאדם לו דכשנתקלקל ידוע  דהלא זה,

[אפעראציאן] לו לעשות הרופא מוכרח לליחות, הדם לחתוך (ניתוח)בגידיו
כך , לא דאם ולהרפא , לחזור  יוכל ואח"כ  משם, הליחה ולשאוב זה במקום

שימות. עד ויותר  יותר  הדם להתקלקל עלול

יסורים לסבול מוכרח  בשלושה , או מקומות בשני  כזה לו נתהוה אם וכן
ושלום חס אם אבל  משם, הליחה לשאוב מקומות ושלשה בשניים שיחתכו
יחתכו  דכי למות , מוכרח  מקומות בכמה ובגופו וברגליו בידיו הליחה  יתפשט

גופו  ?כל

יסורים כך כל  לסבול יוכל האם יחתכו  ?וכאשר 

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  זשאלות

הקב"ה אמר שלפיכך הקדושים, מספרים ידוע הלא בעניננו, נתבונן ועתה
הדעת עץ של  אכילה שע"י משום תמות", מות ממנו אכלך  ביום "כי לאדם,
לנצח אותו שיחיה  ה' אור עליו להאיר  יוכל שלא הרע, כח בו נתערב ורע טוב
ממנו  ויתפרש בתוכו הטמון הרע כח  יתעכל הקבר יסורי  שע"י  למות, ומוכרח 
ה' אור  עליו להאיר יוכל התחיה בעת  כשיקום שאח"כ כדי החומר  ויזדכך

לנצח החי ויחייהו  האדם מאת הליחה לפרוש שמוכרח כמו ממש דוגמא והוא ,
בחיותו. שישאר  כדי

ימות והוא וטרפות  מנבלות בחייו גופו  מילא אשר האיש בעניננו, נתבונן ועתה
בגיהינום, עוונותיו גמול  שיקבל  אחרי לתחיה שיזכה נאמר  אם אפילו לבסוף ,

נוראה] [אפעראציא איום, תיקון עוד יצטרך פנים כל על  נורא)הלא ,(ניתוח
קרום ובכל  שבגופו, ואבר אבר בכל הטמון הרע עפר  חלק להתעכל שיצטרך
מכף  ואבר, אבר בכל  המאכל  כח נתפשט  אוכל כשאדם הלא כי בו . שנמצאו דק
החלק  רק  וישארו שיזדככו כדי  וכדומה, העין קרומי על ואפילו ראשו ועד רגלו 
יחד , ישראל עם עם ולזכות  התחיה בעת לקום ויוכל  מכשרות, הנעשה העפר
מכף  הגוף חלקי  בכל הטמון הרע חלקי כל  שיתעכל עד  מזה יסבול יסורין וכמה

זה. כל על באחריתו וינהום ראשו, ועד רגלו

בזוהר כדאיתא האדם, מן אלהים  הצלם מסתלק אסורות מאכלות ידי על גם 
כמו  האדם, על  מאורעות כמה  לבוא ועלול בסופו, משפטים  פרשת הקדוש
אתם אם לי, להיות העמים מן אתכם ואבדיל הפסוק, על  ז"ל חכמים  שאמרו
של  אתם הרי לאו ואם שלי, אתם  הרי גילולים עובדי  העמים מן מובדלים
עניניהם, בכל הגויים עם להתערב  מתרצה שהוא שבעת דאף וחבריו, נבוכדנצר
על  לו נסבב הזמן בהמשך אבל בהתחלה, רק זה כל אבל  אותו, כאוהבין נראים
זה, עבור ממנו שמירתו את מסלק  הקב"ה כי  עליו, וצרות  רבות רעות גופא ידם
האיש  אבל  שומר", שקד שוא עיר ישמור לא ה' "אם ואמר , הכתוב צווח וכבר
הצלם עצמו על נושא דחקו, בעת אף  האסורות, ממאכלות עצמו השומר 

רעות. ממאורעות וניצול  אלוקים

משתיו  ומיין המלך בג מפת שנזהרו ועזריה מישאל חנניה לדניאל שהועיל וזה
משפטים פרשת הקדוש בזוהר  וכדאיתא נבוכדנצר. מיד :(קכה:)להנצל 

אלּ א נסיוֹ ני, מאי נּ וּ ן דּ אׁש ּת זיב וּ  ועזריה, מי ׁש אל חנניה דּ ניאל  זכוּ  בּ מה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּת אנא ,
כּ תיב יהוּ דה, ר בּ י אמר  בּ מיכליהוֹ ן. אסּת אבוּ  דּ לא א)בּ גין על (דניאל דּ ניאל  ויּ שׂ ם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

מיכלא דּ מתניתין, בּ סתימא ותאנא וגוֹ '. הּמ ל בּ ג בּ פת יתגּ אל  לא א ׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִלבּ וֹ 
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ודא אחרנין, מיכלן בּ ר בּ שׂ רא, עם וּ גבינה  הוה בּ חלבא בּ שׂ רא  רׁש ע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ההוּ א
י וֹ מא. בּ כל  בּ פתוֹ ריּה , ליּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָסליק 

נסיוֹ נוֹ ת מאוֹ תם ׁש נּ צלוּ  ועזריה  מיׁש אל חנניה, דנ יּ אל, זכוּ  בּ ּמ ה אלּ אׁש נינוּ , ? ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש  כּ תוּ במוּ ם יהוּ דה, רבּ י אמר במאכליהם. נטמאוּ  א)א על (דניאל דּ ניּ אל  ויּ שׂ ם ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  מאכל הּמ ׁש נה, בּ סתר וׁש נינוּ  וגוֹ '. הּמ ל בּ ג בּ פת  יתגּ אל א אׁש ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִלבּ וֹ 
לוֹ  עלה וזה אחרים, למאכלים ּפ רט בּ שׂ ר, עם וּ גבינה היה  בּ חלב בּ שׂ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע,

י וֹ ם. בּ כל ׁש לחנוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַעל

בּ צוּ למא אׁש ּת לים דּ ארייוותא, לגוּ בא יתיּה  רמ וּ  כּ ד  מהאי, דּ אסּת ּמ ר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְודניאל 
ׁש ני ולא ע "א)דּ מאריּה , קצ"א דּ חלוּ (בראשית דּ א  ועל  אחרא, לצוּ למא צוּ למי ּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מנּ י ּה , אתעדי דּ מלכוּ תא בּ ׁש עתא רׁש ע, וההוּ א חבּ לוּ הוּ . ולא מנּ י ּה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארייוותא
ד ) י וֹ מא,(דניאל וּ מההוּ א מ נּ י ּה , דּ אנּפ וֹ י צוּ למא אע דּ י מדוֹ ריּה , הוה בּ רא חיות ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְועם

צוּ למא ליּה , אתחזי  דּ אתי, בּ עירא וכל נׁש . דּ בר  צוּ למא צוּ למיּה , אתחזי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלא
בּ רא, חיות ליּה  אכלין הו וֹ  זמנין וּ בכּמ ה כּ לּ הוּ , עלי ּה  אתיין  והווּ  ונוּ קביּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְדּ זיניּה ,

דּ כּת יב , בּ גין עלי ּה , עוֹ נׁש א האי  דּ את גּ זר א)בּ ר בּ גין (חבקוק יתקלּ ס, בּ ּמ לכים  והוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זמנא. ההוּ א כּ ל בּ יּה , יתקלּ ס וּ  כּ לּ א , ַּכ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ ה וא ר בּ וֹ נוֹ , בּ צלם הׁש ּת לּ ם  הארי וֹ ת, לגב כּ ׁש זּ רקוּ הוּ  מזּ ה, ׁש נּ ׁש מר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְודניּ אל 
בּ ׁש עה רׁש ע, ואוֹ תוֹ  בוֹ . חבּ לוּ  וא  האריוֹ ת מּמ נּ וּ  ּפ חדוּ  ולכן אחר , לצלם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַצלמוֹ 
ּפ ניו, צלם מ ּמ נּ וּ  העבר ה דה, חיּ וֹ ת עם היה וּ מדוֹ רוֹ  מלכוּ תוֹ  מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש העברה
בּ צלם לּה  נראה ׁש בּ אה, בּ המה וכל אדם, ׁש ל צלם צלמ וֹ  נראה א י וֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵוּ מא וֹ ת וֹ 
חיּ וֹ ת אוֹ תוֹ  אוֹ כלוֹ ת  הי וּ  פעמים וּ בכּמ ה עליו, באים היוּ  וכ לּ ם וּ נקבתּה , מינּה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ל

ׁש כּ תוּ ב  מוּ ם הזּ ה, הענׁש  עליו נגזר זוּ לת א)הדה יתקלּ ס,(חבקוק  בּ ּמ לכים והוּ א ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
זמן. אוֹ תוֹ  כּ ל בוֹ  התק לּ סוּ  כּ לּ ם  ּכ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִמוּ ם

כּ תיב, מה חזי, א)ּת א הילדים(דניאל  מכּ ל טוֹ ב מראיהן נראה עשׂ רה  ימים וּ למקצת ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צוּ  טוֹ ב, מראיהן נראה .הּמ ל בּ ג ּפ ת את אעדּ יאוּ האוֹ כלים לא דּ מאריהוֹ ן למא ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מיכליהוֹ ן. בּ גיעוּ לי  אתגּ עלוּ  דּ לא בּ גין האי . גּ רים מאן אעדּ יאוּ . וּ מאחרני ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמ נּ ה וֹ ן,
לי. ּת הי וּ ן קדׁש  ואנׁש י  בּ הוּ , דּ כ ּת יב דּ ישׂ ראל, חוּ לקיהוֹ ן כד )זכּ אה מ ׁש ה(שמות ואל ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ ◌

אמר, מׁש ה ואל וגוֹ '. יי' אל עלה ע "א)אמר על ּה (קל"א ׁש כינּת א. דּ א אמר . מאן  ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
דּ כּת יב, כּ מה יי', יט )אל וגוֹ '.(שמות האהים אל עלה אמאיוּ מׁש ה יי '( אליו ויקרא (ס"א  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌

(מ' אתּפ רע וּ , ולא  דּ את גּ זרוּ , מ ּמ צרים, הכי  נפקוּ  דּ לא מה אתּפ רע וּ , דּ הא בּ גין קיּ ים, ע ּמ ה וֹ ן לקיּ ימא  דּ א, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

דּ כ ּת יב,ע "א) קיּ ימא, בּ ברית ועאלוּ  אתּפ רעוּ , הא טו)והכא חק (שמות ל וֹ  שׂ ם ׁש ם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֹ
אתקיּ ים והכא בּ הוּ , דּ אתגּ לייא קדּ יׁש א, את  בּ האי  נּס הוּ , וׁש ם דּ ייקא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ ט.

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  טשאלות

העם על ויּ זרק הדּ ם את מ ׁש ה  ויּ ּק ח דּ כּת יב, דּ ק יּ ימא, גּ זירה דּ מׁש ה ידא על  ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הוּ , ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌
◌ְוגוֹ '.

טוֹ ב מראיהם נראה עשׂ רה ימים וּ מקצת כּ תוּ ב , מה וּ ראה הילדים(וגו')בּ א כּ ל מן ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מהם, זז א רבּ וֹ נם ׁש צּ לם - טוֹ ב  מראיהם נראה . הּמ ל בּ ג ּפ ת את  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָהאכלים

זה את גרם מי זז. חלקםוּ מאחרים אׁש רי  מאכליהם. בּ געוּ לי  נגעלוּ  ׁש א מוּ ם ? ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לי . ּת היוּ ן קד ׁש  ואנׁש י בּ הם, ׁש כּ תוּ ב י שׂ ראל  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

לערך] שנה 50 לפני [שהדפסתי  זי "ע ישראל נדחי  בספרו חיים מהחפץ  כאן  עד











ניתוספים ושבוע שבוע  וכל  מגיפה, אותיות היא  פגימה כי יודעים אינכם האם
מגיפה לך יש האם בעין] עין רואים שאנחנו מה  [זה  חדשים, יתומים 70 עד 50

מזו  ?גדולה
כמה לכם להודיע צדקה של מקופה בדואר יום  כל  מקבלים לא אתם האם
מהם רק  אלו כי הרשימה, של  אחוז 10 אפילו לא וזה היום, ניתוספו יתומים
כל  עם ומה להם , לעזור  אפילו זוכים לא וכמה  בשבילם, כסף  לאסוף שזכו
שוה יהודי  כל אסורות, מאכלות שאכלו עבור  הישראל  מהדת שיצאו הנושרים

לע  שנה 40 לערך  מלפני סיפור - יהודים. מיליון 48 הקטן החשבון רך .לפי

הכתוב עליו מעלה מישראל אחת  נפש  המקיי כל חז"ל: בדברי ביאור 
מלא   עול קיי כאילו

אחת נפש המקיים כל  חז"ל  במאמר ל"ז, לדף כשהגעתי  סנהדרין מסכת בלומדי 
הנני  גמרא לימוד ובעת מלא. עולם קיים כאילו הכתוב  עליו מעלה מישראל
נכדו. שהנני ז"ל  רש "י  פירוש את בעצמי להשיג אני  ורוצה מאוד , מתעמק 

ז"ל . רש"י  בפירוש מעיין אני  להבין  גומר וכשאני
בדבר התבוננתי מלא", עולם קיים "כאילו הנ "ל למאמר  הגעתי  כאשר והנה
לעולם להגיע  כדי  אחד אדם מבן לצאת יכולים נפשות כמה חשבון ועשיתי 
יש  ומהיום שנה , אלפים ששת רק להתקיים יכול שהעולם כך חשבתי  מלא.
לאדם יש  שאם חשבון ועשיתי העולם, לסוף עד שנים  וארבעים מאתים  לערך
וארבעים שבמאתים  יוצא  ילדים, חמשה יש מהם אחד ולכל  ילדים חמשה אחד 



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות ח

ודא אחרנין, מיכלן בּ ר בּ שׂ רא, עם וּ גבינה  הוה בּ חלבא בּ שׂ רא  רׁש ע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ההוּ א
י וֹ מא. בּ כל  בּ פתוֹ ריּה , ליּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָסליק 

נסיוֹ נוֹ ת מאוֹ תם ׁש נּ צלוּ  ועזריה  מיׁש אל חנניה, דנ יּ אל, זכוּ  בּ ּמ ה אלּ אׁש נינוּ , ? ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש  כּ תוּ במוּ ם יהוּ דה, רבּ י אמר במאכליהם. נטמאוּ  א)א על (דניאל דּ ניּ אל  ויּ שׂ ם ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  מאכל הּמ ׁש נה, בּ סתר וׁש נינוּ  וגוֹ '. הּמ ל בּ ג בּ פת  יתגּ אל א אׁש ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִלבּ וֹ 
לוֹ  עלה וזה אחרים, למאכלים ּפ רט בּ שׂ ר, עם וּ גבינה היה  בּ חלב בּ שׂ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע,

י וֹ ם. בּ כל ׁש לחנוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַעל

בּ צוּ למא אׁש ּת לים דּ ארייוותא, לגוּ בא יתיּה  רמ וּ  כּ ד  מהאי, דּ אסּת ּמ ר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְודניאל 
ׁש ני ולא ע "א)דּ מאריּה , קצ"א דּ חלוּ (בראשית דּ א  ועל  אחרא, לצוּ למא צוּ למי ּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מנּ י ּה , אתעדי דּ מלכוּ תא בּ ׁש עתא רׁש ע, וההוּ א חבּ לוּ הוּ . ולא מנּ י ּה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארייוותא
ד ) י וֹ מא,(דניאל וּ מההוּ א מ נּ י ּה , דּ אנּפ וֹ י צוּ למא אע דּ י מדוֹ ריּה , הוה בּ רא חיות ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְועם

צוּ למא ליּה , אתחזי  דּ אתי, בּ עירא וכל נׁש . דּ בר  צוּ למא צוּ למיּה , אתחזי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלא
בּ רא, חיות ליּה  אכלין הו וֹ  זמנין וּ בכּמ ה כּ לּ הוּ , עלי ּה  אתיין  והווּ  ונוּ קביּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְדּ זיניּה ,

דּ כּת יב , בּ גין עלי ּה , עוֹ נׁש א האי  דּ את גּ זר א)בּ ר בּ גין (חבקוק יתקלּ ס, בּ ּמ לכים  והוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זמנא. ההוּ א כּ ל בּ יּה , יתקלּ ס וּ  כּ לּ א , ַּכ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ ה וא ר בּ וֹ נוֹ , בּ צלם הׁש ּת לּ ם  הארי וֹ ת, לגב כּ ׁש זּ רקוּ הוּ  מזּ ה, ׁש נּ ׁש מר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְודניּ אל 
בּ ׁש עה רׁש ע, ואוֹ תוֹ  בוֹ . חבּ לוּ  וא  האריוֹ ת מּמ נּ וּ  ּפ חדוּ  ולכן אחר , לצלם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַצלמוֹ 
ּפ ניו, צלם מ ּמ נּ וּ  העבר ה דה, חיּ וֹ ת עם היה וּ מדוֹ רוֹ  מלכוּ תוֹ  מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש העברה
בּ צלם לּה  נראה ׁש בּ אה, בּ המה וכל אדם, ׁש ל צלם צלמ וֹ  נראה א י וֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵוּ מא וֹ ת וֹ 
חיּ וֹ ת אוֹ תוֹ  אוֹ כלוֹ ת  הי וּ  פעמים וּ בכּמ ה עליו, באים היוּ  וכ לּ ם וּ נקבתּה , מינּה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ל

ׁש כּ תוּ ב  מוּ ם הזּ ה, הענׁש  עליו נגזר זוּ לת א)הדה יתקלּ ס,(חבקוק  בּ ּמ לכים והוּ א ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
זמן. אוֹ תוֹ  כּ ל בוֹ  התק לּ סוּ  כּ לּ ם  ּכ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִמוּ ם

כּ תיב, מה חזי, א)ּת א הילדים(דניאל  מכּ ל טוֹ ב מראיהן נראה עשׂ רה  ימים וּ למקצת ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צוּ  טוֹ ב, מראיהן נראה .הּמ ל בּ ג ּפ ת את אעדּ יאוּ האוֹ כלים לא דּ מאריהוֹ ן למא ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מיכליהוֹ ן. בּ גיעוּ לי  אתגּ עלוּ  דּ לא בּ גין האי . גּ רים מאן אעדּ יאוּ . וּ מאחרני ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמ נּ ה וֹ ן,
לי. ּת הי וּ ן קדׁש  ואנׁש י  בּ הוּ , דּ כ ּת יב דּ ישׂ ראל, חוּ לקיהוֹ ן כד )זכּ אה מ ׁש ה(שמות ואל ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ ◌

אמר, מׁש ה ואל וגוֹ '. יי' אל עלה ע "א)אמר על ּה (קל"א ׁש כינּת א. דּ א אמר . מאן  ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
דּ כּת יב, כּ מה יי', יט )אל וגוֹ '.(שמות האהים אל עלה אמאיוּ מׁש ה יי '( אליו ויקרא (ס"א  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌

(מ' אתּפ רע וּ , ולא  דּ את גּ זרוּ , מ ּמ צרים, הכי  נפקוּ  דּ לא מה אתּפ רע וּ , דּ הא בּ גין קיּ ים, ע ּמ ה וֹ ן לקיּ ימא  דּ א, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

דּ כ ּת יב,ע "א) קיּ ימא, בּ ברית ועאלוּ  אתּפ רעוּ , הא טו)והכא חק (שמות ל וֹ  שׂ ם ׁש ם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֹ
אתקיּ ים והכא בּ הוּ , דּ אתגּ לייא קדּ יׁש א, את  בּ האי  נּס הוּ , וׁש ם דּ ייקא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ ט.

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  טשאלות

העם על ויּ זרק הדּ ם את מ ׁש ה  ויּ ּק ח דּ כּת יב, דּ ק יּ ימא, גּ זירה דּ מׁש ה ידא על  ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הוּ , ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌
◌ְוגוֹ '.

טוֹ ב מראיהם נראה עשׂ רה ימים וּ מקצת כּ תוּ ב , מה וּ ראה הילדים(וגו')בּ א כּ ל מן ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מהם, זז א רבּ וֹ נם ׁש צּ לם - טוֹ ב  מראיהם נראה . הּמ ל בּ ג ּפ ת את  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָהאכלים

זה את גרם מי זז. חלקםוּ מאחרים אׁש רי  מאכליהם. בּ געוּ לי  נגעלוּ  ׁש א מוּ ם ? ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לי . ּת היוּ ן קד ׁש  ואנׁש י בּ הם, ׁש כּ תוּ ב י שׂ ראל  ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לערך] שנה 50 לפני [שהדפסתי  זי "ע ישראל נדחי  בספרו חיים מהחפץ  כאן  עד











ניתוספים ושבוע שבוע  וכל  מגיפה, אותיות היא  פגימה כי יודעים אינכם האם
מגיפה לך יש האם בעין] עין רואים שאנחנו מה  [זה  חדשים, יתומים 70 עד 50

מזו  ?גדולה
כמה לכם להודיע צדקה של מקופה בדואר יום  כל  מקבלים לא אתם האם
מהם רק  אלו כי הרשימה, של  אחוז 10 אפילו לא וזה היום, ניתוספו יתומים
כל  עם ומה להם , לעזור  אפילו זוכים לא וכמה  בשבילם, כסף  לאסוף שזכו
שוה יהודי  כל אסורות, מאכלות שאכלו עבור  הישראל  מהדת שיצאו הנושרים

לע  שנה 40 לערך  מלפני סיפור - יהודים. מיליון 48 הקטן החשבון רך .לפי

הכתוב עליו מעלה מישראל אחת  נפש  המקיי כל חז"ל: בדברי ביאור 
מלא   עול קיי כאילו

אחת נפש המקיים כל  חז"ל  במאמר ל"ז, לדף כשהגעתי  סנהדרין מסכת בלומדי 
הנני  גמרא לימוד ובעת מלא. עולם קיים כאילו הכתוב  עליו מעלה מישראל
נכדו. שהנני ז"ל  רש "י  פירוש את בעצמי להשיג אני  ורוצה מאוד , מתעמק 

ז"ל . רש"י  בפירוש מעיין אני  להבין  גומר וכשאני
בדבר התבוננתי מלא", עולם קיים "כאילו הנ "ל למאמר  הגעתי  כאשר והנה
לעולם להגיע  כדי  אחד אדם מבן לצאת יכולים נפשות כמה חשבון ועשיתי 
יש  ומהיום שנה , אלפים ששת רק להתקיים יכול שהעולם כך חשבתי  מלא.
לאדם יש  שאם חשבון ועשיתי העולם, לסוף עד שנים  וארבעים מאתים  לערך
וארבעים שבמאתים  יוצא  ילדים, חמשה יש מהם אחד ולכל  ילדים חמשה אחד 



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות י 

אלף מאות שבע אחד מאדם יצאו מלא(700,000)שנה עולם נקרא וזה נפשות, ֵ◌
להציל  להשתדל  להציל אני שצריך  וחשבתי זה, בחידוש מאוד ושמחתי ממש.
שלי  הרבי  היה אלמלא אי, אי , לעצמי , וחשבתי התוהו. מעולם ישראל ◌ַ◌ַנפשות
הזה. במאמר המסתרים לו לגלות תיכף אליו  הולך  הייתי הזה, בעולם עדיין חי 

ולא הצהרים אחר  3 כבר והיה מביתי, שלמעלה במשרד היה הזה הסיפור כל
פעמים כמה לי  טילפנה להבחל"ח ע"ה והרבנית בוקר, ארוחת עוד אכלתי
ואי  גדול בחשבון עוסק כעת שאני ואמרתי שחרית, אכילת של זמן הגיע שכבר
את ותשמעו לביתי  ירדתי החשבון  כשגמרי באמצע, להפסיק אופן בשום אפשר 

הגדול : והמופת - פרטית השגחה

הספרים, לארון השמים מן אותי  דחפו לאכול תיכף ללכת במקום ◌ִ◌ְ◌ִבביתי 
הרבה ראיתי  ולא שנים הרבה לפני  במתנה, שקיבלתי אחד ספר  משם והוצאתי
סיפור "נפשי", שאהבה את ומצאתי  הספר , את ופתחתי  הזה, הספר את  שנים
הנ"ל  המשנה את הפעם עוד למדתי כך ואחר  הזה. חז"ל  מאמר  על נפלא
אחד  שמאדם להראותך יחידי ... אדם נברא לפיכך  ז"ל, רש "י  בפירוש ומצאתי

הראשון) קדשו.(אדם  לשון כאן עד עולם, של מלואו נברא

לי  העיר הנ"ל , הסיפור את גדול, למדן שהוא לחבירי  כשסיפרתי אגב :
מחשבון לקחת לי, ואמר גדול , טעות הוא  בלע "ז)שחשבוני  קאלקולעיטא"ר (הנקרא

זאת נפשות, מיליון חמשים לערך מזה ויצא חמש, כפול פעמים י"ב ולספור 
שאנחנו יהודי  שכל אליהו אומרת פתח מח תיקון מג תיקון ללמוד לו נותנים

מיליון  חמשים הצלנו כאילו  השכר  את מקבלים אנחנו  יהודי בכל  הקדוש וזוהר 
נפשות.

בזה  זה ערבי ישראל כל  מהו? מישראל אחת  נפש  המציל

אחד  מאדם היוצאים הצאצאים מספר למשפחה)חשבון ילדים חמש  של במשך (בחישוב 
דורות שנה)עשר שנה(300 שלושים הוא דור כשכל שנה), 25 רק הוא  דור  כל .(בעצם 

להקפיד  - הקדוש זוהר ללמוד בלבד  אחד יהודי  מעורר  כשיהודי וחשוב , צא
כשר לאכול ומזוזות, תפילין  להניח שבת, לשמור המשפחה, טהרת דיני  על

יהודים. שיישארו יהודים , מיליון  58 בכך הציל הוא - ציצית וללבוש

פשוט: במחשבון)חשבון לבדוק יכול אחד חמש (כל מביא אחד שכל  ילדים חמש
ילדים: מיליון ל -48 דורות  11 לאחר  מגיע  ילדים

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  יאשאלות

.15*25 = 5

.225*125 = 5

.3125*625 = 5

.4625*3125 = 5

.53125*15,625 = 5

.615,625*78,125 = 5

.778,125*390,625 = 5

.8390,625*1,953,125 = 5

.91,953,125*9,765,625 = 5

.109,765,625*48,828,125 = 5

מלא   עול קיי כאילו מישראל אחת נפש המקיי

הרה"ק  של בנו זצ"ל, נחום רבי הרה"ק שטיפינעשט , לבית הראשון האדמו"ר
מדרשו לבית פעם נכנס זצ"ל, "קלויז")מרוזין נקרא חסידים(שהי ' בשני  ופגש

קיים כאילו  מישראל , אחת נפש המקיים "כל  חז "ל מאמר אודות שמדברים
מלא " ע "א)עולם ל"ז סנהדרין מלא(משנה עולם יצא  - הראשון אדם - אחד  שמאדם רואים (דהרי 

ברצועה"אנשים) לא "אבל ואמר: זצ"ל נחום ר' נענה בייטשל ). קיין מיט  נישט .(אבער 
וענה: הרבי , לכוונת החסידים תמהו

לו  היה זצ"ל מסאסוב  לייב משה ר' הרבי של מחסידיו אחד  סיפור: לכם הא 
תרופה הרופאים מצאו ולא מבניו אחד חלה אחת פעם בכפר. מזיגה בית
ברכת לו ואיחל מאד התאנח  הרבי בסאסוב. רבו לבית ונסע קם למחלתו.

שלימה. רפואה

חזר כאשר לב. וטוב שמח לביתו החסיד נסע  רבו, בברכת גדול  מאמין בהיותו
התחזק  אך ל"ע. מאוד התדרדר בנו של שמצבו ראה  ערב, לפנות לביתו 
מחזק  היה אשתו את גם בנו. ושיבריא בשלימות, שיקוים רבו בברכת באמונתו
הילד , לשלום כבר ידאג והוא לנוח, במטתה שתשכב בה והאיץ אמונה בדברי

הילד . לרפואת הרופא שרשם התרופות כל לו ויתן 

כאשר מהאך רח"ל . מצבו הורע לרגע שמרגע  ראה  הילד  למטת סמוך ישב
השקהעשה שעה חצי כל אלא להילד, עוד נתנן ולא בצד  התרופות את הניח ?



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות י 
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יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות יב

בלימוד  עסק מעגמ"נ, דעתו להסיח כדי בחיים. להחזיקו  כדי  נקיים, מים כף  לו
גמרא.

שרף. יין לקנות שרוצה נכרי עומד והנה בדלת, דפיקות שמע הלילה כחצות
הרפה לא הנכרי אבל הדלת, את לפתוח החסיד  רצה לא נפשו מרירות מרוב
מצבו  ותראה הדפיקות מחמת אשתו תתעורר שמא פחד  מרוב יותר. עוד  ודפק
בשעה בא מדוע הנכרי, על וצעק  לחוץ והוציאו יי"ש לקח בנם, של  הנורא
חולשת מחמת  עמו מוחו אין אשר בעת בפרט יי"ש, לקנות כך כל מאוחרת
קרה ומה כך , כל זועפים פניך "מדוע שאלו: הנכרי אך בנו. של בריאותו

?".לבנך 

אבל  משם. וילך לנפשו אותו שיעזוב  כדי  קרהו, אשר כל את החסיד לו סיפר
ואמר: החסיד ליד נתנו קטן, בקבוק  מכיסו הוציא סוס, על רוכב  שהיה הנכרי,
שיטעום השני מכף  לבנך, ייטיב הראשון שמכף ותראה זה, בקבוק לך "הא
כאחד  לגמרי  יבריא השלישי כף ישתה וכאשר  מחולשתו, יצא זה מבקבוק

לדרכו. ורכב - האדם"

היה ונדמה בנו בפני  התבונן בנו, מונח היה בו אשר לחדר החסיד חזר  כאשר
כך  שבין  חשב שכן, כיון רח"ל. לחייו  האחרונים ברגעים כבר  נמצא שהוא  לו
לו  שנתן הבקבוק מן לטעום לבנו נתן  כן ועל  להפסיד , מה לו אין כך  ובין
את עורר  כך ואחר שעה, חצי האב חיכה הילד. נרדם תמהונו ולגודל הנכרי,
ראה כאשר שעה, חצי לאחר מהנכרי. שקיבל מהבקבוק  כף עוד לו והשקה בנו
שמצבו  הטובה הבשורה את לה וסיפר אשתו  את  עורר במנוחה, ישן שהילד 
שקרה האמינו שניהם מהנכרי. שקיבל מהבקבוק לו שנתן ע"י הוטב הילד  של

מופת זצ"ל )כאן לייב  משה  ר ' הרבי  של  ברכתו במנוחה,(בזכות שישן איך בבנם והתבוננו ,
ירד  למחרתו לגמרי. לו  והוטב השלישי , הכף  את לו נתנו כך אחר בריא. כילד

אולם. בריא כמו ממטתו  הילד

בקבוקים שיקח בעלה את ושלחה עוגות שני החסיד אשת אפתה  שמחה מרוב
זה את לו ויתן קודש שבת על  להרבי ויסע העוגות עם שרף, יין מלאים גדולים
"מדוע  בתמהון: הרבי שאל  לייב, משה ר' הרבי  לבית הגיע כאשר במתנה.

זו  יפה מתנה לי לבנו מגיע שהוטב  איך קרהו , אשר  כל  את החסיד  לו סיפר  ."?
ואש  שהוא ואמר , הרבי, ברכת אםבכח כי  היה לא הנכרי שהרוכב מאמינים תו

הגיב  לא הרבי ובעצמו. בכבודו הנביא אליהו שהיה ויתכן הרבי , של שליחו
שבת. קבלת להתפלל הלך אלא כלום, זה על

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  יגשאלות

קודש  שבת בליל חסידיו עם לשבת היה זצ "ל לייב משה ר' הרבי של מנהגו 
שמחת של בריקודים עימהם ולרקוד  וחסידות תורה דברי בפניהם ולהגיד 
היה וכן בחדרו, לבדו  ישב ההוא קודש  שבת בליל אבל שבת. לכבוד מצווה
פי  את לשאול עוז בנפשו הרהיב  לא מתלמידיו אחד  אף השבת. יום כל במשך

בהתבודדות. לבדו יושב מדוע דבר , פשר  רבו 

בקול : ואמר לייב משה ר' הרבי נענה עדתו, קהל  בתוך  שלישית סעודה בעת
מבכל  בהתנהגותי השינוי  לפשר השבת במשך  אותי  שאל לא מכם אחד אף

מזיגה הבית בעל החסיד  מחמת זה כל בעצמי . לכם  אגיד לכן .(קרעטשמער )שבת,

שאין  ראיתי  הפתקה בתוך אבל לבנו, רפואה אודות אצלי היה שעברה בשבוע 
רוחו  את לשבור יכולתי לא ישראל, לכל אהבתי  מרוב אבל  לו. לעזור ביכולתי
שלימה. לרפואה יזכה שבנו לברכו הוכרחתי כן ועל לו , לענות שלא בשתיקה

מזיגה הבית  בעל אבל על (הקרעטשמער )- הקדושה בידו והראה הרבי המשיך -
הגדול המופת את המשיך אמונתו בגודל  - שכתוב החסיד כמו המשכה, מלשון ("אמונה"

הדסה) את אומן אשרויהי  כל את לו וסיפר המתנה את ששי ביום אלי הביא כאשר  .
מזיגה הבית  בעל לבן רפואה שהביא הרוכב היה  מי במרומים שאלתי  קרהו,
נשמתם מרבותי  שקיבלתי  מה לפי  שעשיתי  מה עשיתי  השבת ובמשך  הנ"ל ,
עלינו  שעברה זו וברגע  הרפואה, שהביא הרוכב היה מי להתוודע כדי  עדן,

הדבר. סוד לי נתגלה

רצועה  לו שהיה איש  היה עגלה)בידו(בייטש )פעם בעל כפי (היינו מתנהג היה .
קול  ושמע  ריקה, בעגלה לביתו נסע בלילה אחת פעם כמותו... לאדם שראוי 
שלג ערימת בתוך שמונח פרחי ארחי ביהודי  ופגש הקול אחר נסע  בוכים.
ביער. אז ששרר הקור מעוצם ממנו שיצאה כמעט וחיותו אליו, סמוך ותרמילו

חם במעיל  אותו וכיסה עגלתו על והעלהו העגלון אותו כך (פעלץ)לקח  אחר  .
חמין, במים המקורר  היהודי  את לחמם וציוה לשם הקרובה מזיגה לבית הוליכו
מזיגה הבית לבעל כסף  השאיר  שהעגלון אלא עוד , ולא רוחו. אליו שתשוב עד

לרופא. יצטרך אם וגם הטירחא, עבור

אנשים להוביל המחרת ליום נסיעה הזמין כי לביתו, העגלון נסע כך אחר
חז"ל  שאמרו כיון אך  ב ')וסחורה. משנה ד', פרק  כן,(אבות על מצווה, גוררת מצווה

ועוד כיו  עוד אותו משך מישראל , נפש להציל  רחמנותו ברוב  העגלון שזכה ן 
לחם חתיכת אכל אלא משינתה , אשתו את עורר לא כן על הרחמנות. למדת

לישון. והלך קרה
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בלימוד  עסק מעגמ"נ, דעתו להסיח כדי בחיים. להחזיקו  כדי  נקיים, מים כף  לו
גמרא.

שרף. יין לקנות שרוצה נכרי עומד והנה בדלת, דפיקות שמע הלילה כחצות
הרפה לא הנכרי אבל הדלת, את לפתוח החסיד  רצה לא נפשו מרירות מרוב
מצבו  ותראה הדפיקות מחמת אשתו תתעורר שמא פחד  מרוב יותר. עוד  ודפק
בשעה בא מדוע הנכרי, על וצעק  לחוץ והוציאו יי"ש לקח בנם, של  הנורא
חולשת מחמת  עמו מוחו אין אשר בעת בפרט יי"ש, לקנות כך כל מאוחרת
קרה ומה כך , כל זועפים פניך "מדוע שאלו: הנכרי אך בנו. של בריאותו

?".לבנך 

אבל  משם. וילך לנפשו אותו שיעזוב  כדי  קרהו, אשר כל את החסיד לו סיפר
ואמר: החסיד ליד נתנו קטן, בקבוק  מכיסו הוציא סוס, על רוכב  שהיה הנכרי,
שיטעום השני מכף  לבנך, ייטיב הראשון שמכף ותראה זה, בקבוק לך "הא
כאחד  לגמרי  יבריא השלישי כף ישתה וכאשר  מחולשתו, יצא זה מבקבוק

לדרכו. ורכב - האדם"

היה ונדמה בנו בפני  התבונן בנו, מונח היה בו אשר לחדר החסיד חזר  כאשר
כך  שבין  חשב שכן, כיון רח"ל. לחייו  האחרונים ברגעים כבר  נמצא שהוא  לו
לו  שנתן הבקבוק מן לטעום לבנו נתן  כן ועל  להפסיד , מה לו אין כך  ובין
את עורר  כך ואחר שעה, חצי האב חיכה הילד. נרדם תמהונו ולגודל הנכרי,
ראה כאשר שעה, חצי לאחר מהנכרי. שקיבל מהבקבוק  כף עוד לו והשקה בנו
שמצבו  הטובה הבשורה את לה וסיפר אשתו  את  עורר במנוחה, ישן שהילד 
שקרה האמינו שניהם מהנכרי. שקיבל מהבקבוק לו שנתן ע"י הוטב הילד  של

מופת זצ"ל )כאן לייב  משה  ר ' הרבי  של  ברכתו במנוחה,(בזכות שישן איך בבנם והתבוננו ,
ירד  למחרתו לגמרי. לו  והוטב השלישי , הכף  את לו נתנו כך אחר בריא. כילד

אולם. בריא כמו ממטתו  הילד

בקבוקים שיקח בעלה את ושלחה עוגות שני החסיד אשת אפתה  שמחה מרוב
זה את לו ויתן קודש שבת על  להרבי ויסע העוגות עם שרף, יין מלאים גדולים
"מדוע  בתמהון: הרבי שאל  לייב, משה ר' הרבי  לבית הגיע כאשר במתנה.

זו  יפה מתנה לי לבנו מגיע שהוטב  איך קרהו , אשר  כל  את החסיד  לו סיפר  ."?
ואש  שהוא ואמר , הרבי, ברכת אםבכח כי  היה לא הנכרי שהרוכב מאמינים תו

הגיב  לא הרבי ובעצמו. בכבודו הנביא אליהו שהיה ויתכן הרבי , של שליחו
שבת. קבלת להתפלל הלך אלא כלום, זה על

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  יגשאלות

קודש  שבת בליל חסידיו עם לשבת היה זצ "ל לייב משה ר' הרבי של מנהגו 
שמחת של בריקודים עימהם ולרקוד  וחסידות תורה דברי בפניהם ולהגיד 
היה וכן בחדרו, לבדו  ישב ההוא קודש  שבת בליל אבל שבת. לכבוד מצווה
פי  את לשאול עוז בנפשו הרהיב  לא מתלמידיו אחד  אף השבת. יום כל במשך

בהתבודדות. לבדו יושב מדוע דבר , פשר  רבו 

בקול : ואמר לייב משה ר' הרבי נענה עדתו, קהל  בתוך  שלישית סעודה בעת
מבכל  בהתנהגותי השינוי  לפשר השבת במשך  אותי  שאל לא מכם אחד אף

מזיגה הבית בעל החסיד  מחמת זה כל בעצמי . לכם  אגיד לכן .(קרעטשמער )שבת,

שאין  ראיתי  הפתקה בתוך אבל לבנו, רפואה אודות אצלי היה שעברה בשבוע 
רוחו  את לשבור יכולתי לא ישראל, לכל אהבתי  מרוב אבל  לו. לעזור ביכולתי
שלימה. לרפואה יזכה שבנו לברכו הוכרחתי כן ועל לו , לענות שלא בשתיקה

מזיגה הבית  בעל אבל על (הקרעטשמער )- הקדושה בידו והראה הרבי המשיך -
הגדול המופת את המשיך אמונתו בגודל  - שכתוב החסיד כמו המשכה, מלשון ("אמונה"

הדסה) את אומן אשרויהי  כל את לו וסיפר המתנה את ששי ביום אלי הביא כאשר  .
מזיגה הבית  בעל לבן רפואה שהביא הרוכב היה  מי במרומים שאלתי  קרהו,
נשמתם מרבותי  שקיבלתי  מה לפי  שעשיתי  מה עשיתי  השבת ובמשך  הנ"ל ,
עלינו  שעברה זו וברגע  הרפואה, שהביא הרוכב היה מי להתוודע כדי  עדן,

הדבר. סוד לי נתגלה

רצועה  לו שהיה איש  היה עגלה)בידו(בייטש )פעם בעל כפי (היינו מתנהג היה .
קול  ושמע  ריקה, בעגלה לביתו נסע בלילה אחת פעם כמותו... לאדם שראוי 
שלג ערימת בתוך שמונח פרחי ארחי ביהודי  ופגש הקול אחר נסע  בוכים.
ביער. אז ששרר הקור מעוצם ממנו שיצאה כמעט וחיותו אליו, סמוך ותרמילו

חם במעיל  אותו וכיסה עגלתו על והעלהו העגלון אותו כך (פעלץ)לקח  אחר  .
חמין, במים המקורר  היהודי  את לחמם וציוה לשם הקרובה מזיגה לבית הוליכו
מזיגה הבית לבעל כסף  השאיר  שהעגלון אלא עוד , ולא רוחו. אליו שתשוב עד

לרופא. יצטרך אם וגם הטירחא, עבור

אנשים להוביל המחרת ליום נסיעה הזמין כי לביתו, העגלון נסע כך אחר
חז"ל  שאמרו כיון אך  ב ')וסחורה. משנה ד', פרק  כן,(אבות על מצווה, גוררת מצווה

ועוד כיו  עוד אותו משך מישראל , נפש להציל  רחמנותו ברוב  העגלון שזכה ן 
לחם חתיכת אכל אלא משינתה , אשתו את עורר לא כן על הרחמנות. למדת

לישון. והלך קרה
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מישראל , אחת נפש המקיים "כל חז"ל אמרו הלא גדול, רעש נעשה  בשמים
ואם אחת, בשעה עולמו  קנה העגלון הרי כן ואם מלא", עולם קיים כאילו
מה ולקלקל ושלום חס  לחטוא עלול הזה, בעולם עוד  ויחיה משינתו יתעורר 
משינתו  יתעורר לא שהעגלון מעלה של  דין מבית דין פסק יצא כן  על שתיקן,
החטא. מן נקי כשהוא טוב שכולו לעולם שיבוא  כדי העולם, מן יסתלק אלא

עדן. גן שערי לפניה נפתחו למרומים נשמתו עלתה כאשר 

חז "ל ע "א)אמרו  י "ז  ועטרותיהם(ברכות יושבים  וצדיקים וכו' הבא "העולם
ותירצו  "ועטרותיהם", באומרם לדקדק ויש השכינה". מזיו ונהנים בראשיהם,

המשנה דברי פי על כ "א-כ"ב )בספרים, משנה ד', פרק דומה(אבות הזה "העולם
לטרקלין". שתיכנס כדי בפרוזדור עצמך  התקן הבא, העולם בפני לפרוזדור
שכולו  לעולם  לו נותנים הזה, בעולם  בתורה עוסק יהודי  איש  שאם והכוונה,
אומר היה אם שם. גם עוסק ספר ובאותו הזה, בעולם בו שלמד  הספר  את  טוב
ומעשים מצוות קיים אם אלה . כל את  לו נותנים ציון, שערי מעמדות, תהלים,
הפעם, עוד  המצוות  את לקיים ההזדמנות את הבא בעולם לו נותנים טובים,
רוח וקורת נחת להנשמה  יש זה ומכל הזה, בעולם חיותו בחיים שעשה כמו
שקיים מה היינו בראשיהם", "ועטרותיהם במאמרם הכוונה וזהו הבא. בעולם

הבא. לעולם לראשו עטרה הוא טובים, ומעשים מצוות  חיותו בחיים

הרצועה ידי על הבא לעולם זכה אשר  שלנו, העגלון כמו אדם בן יעשה מה אך
מחדרשבידיו  עדן  בגן  עובר והוא  כזו, רצועה  הבא בעולם גם לו נתנו  כן על ?

ונעשה רוח . וקורת הנאה לו יש ומזה עגלה, בעל  כמו ברצועתו ועושה לחדר,
הבא" "עולם יכונה הלזה כי בשמים, גדול צחוק חשב מזה  העגלון אבל ?

צוחקים... כן ועל ממנו, רצון  שבעי  שכולם

לצאת - לכן קודם מרובה זמן לעולמו נפטר אשר  - העגלון של אביו זכה לימיו
עדן  בגן שמטייל העגלון בנו את פגש ושם עדן, גן לשערי וליכנס הגיהנום מן 
יותר. טוב עדן גן עבורו לפעול  כדי  מעלה של דין לבית לקחו בידו. ורצועתו

שזכ  שכיון פסקו מעלה של דין בבית הוה, נפש וכן את שהחיה בגלל עדן  לגן ה
להחיות יהודי  יצטרך שכאשר ואילך , מכאן שכרו יהא  כן על מישראל , אחת
מזיגה הבית בעל את השליח היה והוא לדבר. השליח העגלון יהא  נפשו, את 

מסאסוב ) לייב  משה  ר ' הרבי אצל  בנו את היתה(שהזכיר הקרעטשמער  אל שהביא והבקבוק  ,
שלו. צדיקים אמונת ידי  על בשלימות החסיד המשיך  זה  וכל  העליון. עדן מגן 
שלישית. סעודה בעת זצ"ל מסאסוב  לייב  משה ר' הרבי סיפר  הזה הסיפור  את 

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  טושאלות

כאשר נתכוונתי  ולזה להחסידים: ואמר סיפורו, את משטיפינעשט הרבי  וסיים
ברצועה" לא "אבל בייטשל )אמרתי קיין מיט  נישט  ע"כ .(און ,

מוקדם, להתחתן יראה אחד שכל ישראל לגאולת נחוץ כמה רואים, אנחנו כאן
בחז "ל כדאמרו משיח ויבוא בישראל שכינה  שתזכה יזכה סב .)ובכך "אין (יבמות

גאולת כל כאלו יראה אחד וכל שבגוף ". הנשמות כל שיכלו עד בא דוד  בן
צווארו. על תלויה  ישראל

כוכבי עבודת עובד כאילו  הרוח גסות  בו  שיש   אד כל

גסות(ד:)סוטה בו שיש אדם כל יוחי  בן שמעון רבי משום יוחנן רבי  אמר :
וכתיב  לב , גבה כל  ה' תועבת הכא כתיב כוכבים, עבודת עובד כאילו הרוח
בעיקר, כפר כאילו אמר דידיה יוחנן ורבי ביתך , אל תועבה תביא ולא התם
בא כאילו אמר חנינא בר חמא ר ' וגו ', אלהיך  ה' את ושכחת לבבך ורם שנאמר 
כל  את כי  התם וכתיב לב , גבה כל  ה' תועבת הכא כתיב  העריות, כל  על
האדם מן לכם  חדלו שנאמר  במה, בנה כאילו אמר עולא וגו'. האל  התועבות

במה. אלא במה, תיקרי אל הוא, נחשב במה כי באפו נשמה אשר

מארצ  אות ומגלה בחרב  ישראל את  ומפיל השכינה את מסלק

קדושים פרשת בספרא אמרו זרה עבודה העובד ח ')ועל ד' טמא(פרשתא למען
את ומחלל  המקדש את מטמא שהוא מלמד קדשי , שם את ולחלל מקדשי את 

מארצם. אותם  ומגלה בחרב ישראל את ומפיל השכינה את ומסלק השם

ישראל   מאר שנעקרי לישראל גור

נוכראה, ברשו דיליה קודש  ברית אות  דעייל מאן מ"ח: תיקון הקדוש ובזוהר
לאתעקרא לישראל ליה וגרים מרה. בישא איתתא חמ"ה, טחול , איהו שבתא"י 

בנשג"ז  זרעיה דעייל ומאן דישראל . זונה)מארעא גויה, שפחה , מה(נדה , מערב כאלו
למים, מים בין  מבדיל  ויהי דכתיב הוא בריך קודשא מ"ח.דאפריש תיקון  זוהר  (תקוני 

ב ) פג , מ"ו בתיקון שם ועיין ב ', צ"ח  בתיקונים עוד  אותועיין שמכניס מי הזוהר: [פירוש .
הו  שבתא"י זרה. ברשות שלו קודש וזהברית מרה. רעה אשה חמ"ה, טחול , א

בנשג"ז זרעו שמכניס ומי  ישראל. מארץ  שנעקרים לישראל גויה,גורם שפחה, (נדה,

דכתיבזונה) הוא בריך קודשא דאפריש  מה מערב  כאילו ו), א, מבדיל (בראשית ויהי 
למים]. מים בין
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מישראל , אחת נפש המקיים "כל חז"ל אמרו הלא גדול, רעש נעשה  בשמים
ואם אחת, בשעה עולמו  קנה העגלון הרי כן ואם מלא", עולם קיים כאילו
מה ולקלקל ושלום חס  לחטוא עלול הזה, בעולם עוד  ויחיה משינתו יתעורר 
משינתו  יתעורר לא שהעגלון מעלה של  דין מבית דין פסק יצא כן  על שתיקן,
החטא. מן נקי כשהוא טוב שכולו לעולם שיבוא  כדי העולם, מן יסתלק אלא

עדן. גן שערי לפניה נפתחו למרומים נשמתו עלתה כאשר 

חז "ל ע "א)אמרו  י "ז  ועטרותיהם(ברכות יושבים  וצדיקים וכו' הבא "העולם
ותירצו  "ועטרותיהם", באומרם לדקדק ויש השכינה". מזיו ונהנים בראשיהם,

המשנה דברי פי על כ "א-כ"ב )בספרים, משנה ד', פרק דומה(אבות הזה "העולם
לטרקלין". שתיכנס כדי בפרוזדור עצמך  התקן הבא, העולם בפני לפרוזדור
שכולו  לעולם  לו נותנים הזה, בעולם  בתורה עוסק יהודי  איש  שאם והכוונה,
אומר היה אם שם. גם עוסק ספר ובאותו הזה, בעולם בו שלמד  הספר  את  טוב
ומעשים מצוות קיים אם אלה . כל את  לו נותנים ציון, שערי מעמדות, תהלים,
הפעם, עוד  המצוות  את לקיים ההזדמנות את הבא בעולם לו נותנים טובים,
רוח וקורת נחת להנשמה  יש זה ומכל הזה, בעולם חיותו בחיים שעשה כמו
שקיים מה היינו בראשיהם", "ועטרותיהם במאמרם הכוונה וזהו הבא. בעולם

הבא. לעולם לראשו עטרה הוא טובים, ומעשים מצוות  חיותו בחיים

הרצועה ידי על הבא לעולם זכה אשר  שלנו, העגלון כמו אדם בן יעשה מה אך
מחדרשבידיו  עדן  בגן  עובר והוא  כזו, רצועה  הבא בעולם גם לו נתנו  כן על ?

ונעשה רוח . וקורת הנאה לו יש ומזה עגלה, בעל  כמו ברצועתו ועושה לחדר,
הבא" "עולם יכונה הלזה כי בשמים, גדול צחוק חשב מזה  העגלון אבל ?

צוחקים... כן ועל ממנו, רצון  שבעי  שכולם

לצאת - לכן קודם מרובה זמן לעולמו נפטר אשר  - העגלון של אביו זכה לימיו
עדן  בגן שמטייל העגלון בנו את פגש ושם עדן, גן לשערי וליכנס הגיהנום מן 
יותר. טוב עדן גן עבורו לפעול  כדי  מעלה של דין לבית לקחו בידו. ורצועתו

שזכ  שכיון פסקו מעלה של דין בבית הוה, נפש וכן את שהחיה בגלל עדן  לגן ה
להחיות יהודי  יצטרך שכאשר ואילך , מכאן שכרו יהא  כן על מישראל , אחת
מזיגה הבית בעל את השליח היה והוא לדבר. השליח העגלון יהא  נפשו, את 

מסאסוב ) לייב  משה  ר ' הרבי אצל  בנו את היתה(שהזכיר הקרעטשמער  אל שהביא והבקבוק  ,
שלו. צדיקים אמונת ידי  על בשלימות החסיד המשיך  זה  וכל  העליון. עדן מגן 
שלישית. סעודה בעת זצ"ל מסאסוב  לייב  משה ר' הרבי סיפר  הזה הסיפור  את 
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כאשר נתכוונתי  ולזה להחסידים: ואמר סיפורו, את משטיפינעשט הרבי  וסיים
ברצועה" לא "אבל בייטשל )אמרתי קיין מיט  נישט  ע"כ .(און ,

מוקדם, להתחתן יראה אחד שכל ישראל לגאולת נחוץ כמה רואים, אנחנו כאן
בחז "ל כדאמרו משיח ויבוא בישראל שכינה  שתזכה יזכה סב .)ובכך "אין (יבמות

גאולת כל כאלו יראה אחד וכל שבגוף ". הנשמות כל שיכלו עד בא דוד  בן
צווארו. על תלויה  ישראל

כוכבי עבודת עובד כאילו  הרוח גסות  בו  שיש   אד כל

גסות(ד:)סוטה בו שיש אדם כל יוחי  בן שמעון רבי משום יוחנן רבי  אמר :
וכתיב  לב , גבה כל  ה' תועבת הכא כתיב כוכבים, עבודת עובד כאילו הרוח
בעיקר, כפר כאילו אמר דידיה יוחנן ורבי ביתך , אל תועבה תביא ולא התם
בא כאילו אמר חנינא בר חמא ר ' וגו ', אלהיך  ה' את ושכחת לבבך ורם שנאמר 
כל  את כי  התם וכתיב לב , גבה כל  ה' תועבת הכא כתיב  העריות, כל  על
האדם מן לכם  חדלו שנאמר  במה, בנה כאילו אמר עולא וגו'. האל  התועבות

במה. אלא במה, תיקרי אל הוא, נחשב במה כי באפו נשמה אשר

מארצ  אות ומגלה בחרב  ישראל את  ומפיל השכינה את מסלק

קדושים פרשת בספרא אמרו זרה עבודה העובד ח ')ועל ד' טמא(פרשתא למען
את ומחלל  המקדש את מטמא שהוא מלמד קדשי , שם את ולחלל מקדשי את 

מארצם. אותם  ומגלה בחרב ישראל את ומפיל השכינה את ומסלק השם

ישראל   מאר שנעקרי לישראל גור

נוכראה, ברשו דיליה קודש  ברית אות  דעייל מאן מ"ח: תיקון הקדוש ובזוהר
לאתעקרא לישראל ליה וגרים מרה. בישא איתתא חמ"ה, טחול , איהו שבתא"י 

בנשג"ז  זרעיה דעייל ומאן דישראל . זונה)מארעא גויה, שפחה , מה(נדה , מערב כאלו
למים, מים בין  מבדיל  ויהי דכתיב הוא בריך קודשא מ"ח.דאפריש תיקון  זוהר  (תקוני 

ב ) פג , מ"ו בתיקון שם ועיין ב ', צ"ח  בתיקונים עוד  אותועיין שמכניס מי הזוהר: [פירוש .
הו  שבתא"י זרה. ברשות שלו קודש וזהברית מרה. רעה אשה חמ"ה, טחול , א

בנשג"ז זרעו שמכניס ומי  ישראל. מארץ  שנעקרים לישראל גויה,גורם שפחה, (נדה,

דכתיבזונה) הוא בריך קודשא דאפריש  מה מערב  כאילו ו), א, מבדיל (בראשית ויהי 
למים]. מים בין
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תיקו בלא לגמרי אבוד 

המור  צרור ב ')ובספר  כ ' אינו (ויקרא זה למולך, זרעו כל כשנתן אבל  כתב: ,
ממרקים ייסורים ולא מכפרת  מיתה אין כזה ובעון לכפרה. ולא לכרת ראוי 
נתן  זרעו שכל אחר  תיקון, בלא לגמרי אבוד הוא  כבר  כי מכפר, יוה"כ ולא
כאשר זוממים, בעדים נאמר הזה בדרך וכן ברכה. אחריו  השאיר ולא למולך

יט )זמם י, אמרו (דברים  מכאן עשה. כאשר ולא ע "ב ), ה  נהרגין.(מכות אין הרגו
כטעם הוא הטעם אבל ראוי , היה זה המולך .ובהפך 

ה' רצו לעשות אלא בריה בשו להתחשב לא  צרי האד וכמה
עליו שנאמר  אבינו  אברה כמו כד)להיות  לג, אברה "(יחזקאל היה ְֶַָָָָָ"אחד

מוהר"ן שני)ובליקוטי  אברהם"(חלק היה "אחד  כתב ל "ג ), ׁש אברהם(יחזקאל , ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עוֹ לם, יחידי  רק  ׁש הוּ א בּ דעּת וֹ  ׁש חׁש ב  אחד, ׁש היה ידי  על רק הם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָעבד
וא אוֹ תוֹ , וּ מוֹ נעים  ה' מאחרי ׁש ּס רים העוֹ לם, בּ ני  על כּ לל הס ּת כּ ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
היה "אחד וזהוּ : בּ ע וֹ לם, אחד ה וּ א  כּ אלּ וּ  רק הּמ וֹ נעים, וּ ׁש אר  אביו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעל
אם כּ י  לכנס לוֹ  אפׁש ר אי הם, בּ עב וֹ דת לכנס הרוֹ צה כּ ל וכן ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם".
בּ עוֹ לם, יחידי  לב דּ וֹ  הוּ א אם כּ י  בּ עוֹ לם ׁש אין ׁש יּ ח ׁש ב זוּ  בּ חינה ידי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעל
וּ בניו  ואׁש ּת וֹ  חוֹ תנוֹ  אוֹ  ואּמ וֹ  אביו כּ גוֹ ן הּמ וֹ נעוֹ , אדם ׁש וּ ם על יסּת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
וּ מוֹ נעים וּ מסיתים ה ּמ לעיגים העוֹ לם, בּ ני מ אר ׁש יּ ׁש  הּמ ניעוֹ ת אוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוכיּ וֹ צא,
בּ בחינת: יהיה רק כּ לל, עליהם  ויסּת כּ ל  יחוּ ׁש  ׁש א וצרי .יתבּ ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵמעבוֹ דתוֹ 

בּ עוֹ לם יחיד הוּ א כּ אלּ וּ  אברהם" היה כּ נּ "ל ."אחד ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

אותו ומקללי אותו מבזי היו כשדי אור  אנשי

מוהר"ן, מו)ובליקוטי  סימן  שני  ׁש ם(חלק הבּ על בּ ׁש ם ּמ סּפ רים מה זה וּ מעין :ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ז  בּ מקוֹ םטוֹ ב , גּ ד וֹ ל אוֹ צר  הנּ יח  אחד  ׁש ּמ ל מׁש ל, לברכה, וקד וֹ ׁש  צדּ יק כר ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אדם בּ ני  וּ כׁש בּ אוּ  האוֹ צר סביב חוֹ מוֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה עינים בּ אחיזת וסבּ ב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
חזר וּ  וּ קצתם ל ׁש בּ רם. וקׁש ה מּמ ׁש , חוֹ מוֹ ת ׁש הם להם נדמה החוֹ מוֹ ת, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְלאלּ וּ 
וּ קצתם לׁש בּ ר ּה , יכל וּ  וא ה ניּ ה אל וּ באוּ  אחת חוֹ מה  ׁש בּ ר וּ  וּ קצתם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵּת כף,
יוֹ דע, אני אמר : , מל הבּ ן ׁש בּ א עד הנּ ׁש ארים, לׁש בּ ר  יכלוּ  וא י וֹ תר  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בּ רוּ 
לבטח והל כּ לל, חוֹ מה  ׁש וּ ם אין וּ באמת עינים, בּ אחיזת רק הם החוֹ מוֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
הּמ ניעוֹ ת כּ ל על מאליו הנּ מׁש ל  הּמ שׂ כּ יל יבין וּ מזּ ה כּ לּ ם. על ׁש עבר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד
ׁש מים, יראת ׁש ל אוֹ צר  על ׁש יּ ׁש  חוֹ מוֹ ת, בּ חינת ׁש הם וּ פּת וּ יים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוההסתוֹ ת
וּ בפרט מניעה ׁש וּ ם  לוֹ  אין ואז  ואּמ יץ, חזק  לב והעּק ר  כּ לוּ ם. אינם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש בּ אמת
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אוֹ  וחוֹ תנוֹ  וּ בניו אׁש ּת וֹ  א וֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ נע אוֹ  ממוֹ ן מחמת כּ גוֹ ן בּ גׁש מיּ וּ ת, ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּמ ניעוֹ ת
ואּמ יץ  חזק ׁש לּ בּ וֹ  למי  וּ מבּט לים בּ טלים כּ לּ ם הם וכ יּ וֹ צא , וכוּ ', ואּמ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאביו
ׁש יּ ׁש  הלּ ב , ואמץ  מחזק רק הוּ א הגּ בּ וֹ רים, ׁש ל גבוּ רה אפ לּ וּ  וגם .יתבּ ר ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלהם
כן  על עכ"ל. בּ ּס פרים, כּ ּמ וּ בא הּמ לחמה, בּ קׁש רי  לרוּ ץ בּ יוֹ תר חזק  לב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵלוֹ 
בתורה, האמורות הברכות לכל ויזכה יתברך  השם רצון לעשות האדם יתחזק

בחיי רבינו דברי  ג')וראה יב  יורה(בראשית  זה אאור . ומקללך  מברכיך ואברכה :
אל  שילך  לו  אמר  ולכך אותו, ומקללין אותו מבזים היו כשדים אור שאנשי
יואר, יקללנו יחיד ואם  מקלליו ויקלל מברכיו יברך ושם יראנו, אשר הארץ
ובין  בינו שהיה בויכוח תקצר  התורה כי עוד , ואמר הרמב "ן. פירש כן
המלך  נמרוד  על ומקללך לפרש ויתכן אנוש. דור בענין  קיצרה כאשר הכשדים
עובדי  כשדים  אור אנשי כי  עוד הנראה ומן העם. יואר  המלך  כשיואר כי
עבודה ממיני  אחד מין עובדים שהיו יש  חלוקים, רבים במינים זרה עבודה
למולך  מזרעו הנותן שכל באומתם מפרסמים חכמיהם והיו מולך , כגון זרה
שבו  וחושבין אחר מין  עובדין  ויש גדול, לגוי ויהיה  לו הנשאר זרעו  יצליח
שמן  יגדל  שבו וחושבין  אחר מין  עובדים שהיו ויש בממונם, יצליחו
ברכה עצם העובד יהיה שבו וחושבין אחר מין עובדים ויש בעולם, ויתפרסם
לו  הזכיר  ולכך מברכתו, יתברכו אליו המתקרבים שכל עד רצונו כל להפיק 

האלו, המינין כל  כנגד יתברך שמך ה ' ואגדלה ואברכך גדול לגוי ואעשך
להוסיף  בידם אין זרה עבודה מיני  שהן  כולן הכוחות שכל  מפני  ברכה, והיה
לעשות כח להם שאין שכן וכל  בפקודתם, להם  שנמסר  מה כפי  אלא ולגרוע
אין  בעוזריו ויהיה האדם לימין יעמוד  כי  גם מאדים כוכב שהרי והפכו, דבר
בדרכי  לא ההיזק  ובדרכי בפורענות אם כי  להועיל  ולא לעזור בידו כח
להועיל  כח בהם אין מריעים, או המטיבים כוחות משאר זולתם וכן הטובה,
הפכו, לעשות כח להם אין רע או טוב  יהיה בלבד, להם  שנמסר מה  כפי אלא
כח אין והפכו, דבר הוא  כי אאור, ומקללך מברכיך ואברכה כאן הוסיף ולכך 
הכל  יוצר  יעקב חלק העליון, הקדמון הכח  ביד  אם כי כולן הכוחות ביד  זה

הנביא שאמר  כענין והטוב, הרע יבוא ממנו ז)הוא, מה, עושה(ישעיה ה' אני 
ובמדרש אלה . ד )כל  לך לישראל (תנחומא מברכין הכהנים מברכיך, ואברכה

כז)שנאמר  ו , הקב"ה(במדבר אמר אברכם, ואני ישראל  בני על שמי  את ושמו
אתכם, מברך  לוי  שבט הזה בעולם הקב"ה אמר  השבט . לאותו מברך אני

דכתיב הוא הדא  אתכם, אברך  בכבודי  אני לבוא לעתיד כב )אבל לא , (ירמיה

הקדושים רבותינו  בדברי הדבק  וכל עכל"ק. הקודש , הר צדק  נוה ה' יברכך



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות טז

תיקו בלא לגמרי אבוד 

המור  צרור ב ')ובספר  כ ' אינו (ויקרא זה למולך, זרעו כל כשנתן אבל  כתב: ,
ממרקים ייסורים ולא מכפרת  מיתה אין כזה ובעון לכפרה. ולא לכרת ראוי 
נתן  זרעו שכל אחר  תיקון, בלא לגמרי אבוד הוא  כבר  כי מכפר, יוה"כ ולא
כאשר זוממים, בעדים נאמר הזה בדרך וכן ברכה. אחריו  השאיר ולא למולך

יט )זמם י, אמרו (דברים  מכאן עשה. כאשר ולא ע "ב ), ה  נהרגין.(מכות אין הרגו
כטעם הוא הטעם אבל ראוי , היה זה המולך .ובהפך 

ה' רצו לעשות אלא בריה בשו להתחשב לא  צרי האד וכמה
עליו שנאמר  אבינו  אברה כמו כד)להיות  לג, אברה "(יחזקאל היה ְֶַָָָָָ"אחד

מוהר"ן שני)ובליקוטי  אברהם"(חלק היה "אחד  כתב ל "ג ), ׁש אברהם(יחזקאל , ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עוֹ לם, יחידי  רק  ׁש הוּ א בּ דעּת וֹ  ׁש חׁש ב  אחד, ׁש היה ידי  על רק הם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָעבד
וא אוֹ תוֹ , וּ מוֹ נעים  ה' מאחרי ׁש ּס רים העוֹ לם, בּ ני  על כּ לל הס ּת כּ ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
היה "אחד וזהוּ : בּ ע וֹ לם, אחד ה וּ א  כּ אלּ וּ  רק הּמ וֹ נעים, וּ ׁש אר  אביו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעל
אם כּ י  לכנס לוֹ  אפׁש ר אי הם, בּ עב וֹ דת לכנס הרוֹ צה כּ ל וכן ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם".
בּ עוֹ לם, יחידי  לב דּ וֹ  הוּ א אם כּ י  בּ עוֹ לם ׁש אין ׁש יּ ח ׁש ב זוּ  בּ חינה ידי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעל
וּ בניו  ואׁש ּת וֹ  חוֹ תנוֹ  אוֹ  ואּמ וֹ  אביו כּ גוֹ ן הּמ וֹ נעוֹ , אדם ׁש וּ ם על יסּת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
וּ מוֹ נעים וּ מסיתים ה ּמ לעיגים העוֹ לם, בּ ני מ אר ׁש יּ ׁש  הּמ ניעוֹ ת אוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוכיּ וֹ צא,
בּ בחינת: יהיה רק כּ לל, עליהם  ויסּת כּ ל  יחוּ ׁש  ׁש א וצרי .יתבּ ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵמעבוֹ דתוֹ 

בּ עוֹ לם יחיד הוּ א כּ אלּ וּ  אברהם" היה כּ נּ "ל ."אחד ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

אותו ומקללי אותו מבזי היו כשדי אור  אנשי

מוהר"ן, מו)ובליקוטי  סימן  שני  ׁש ם(חלק הבּ על בּ ׁש ם ּמ סּפ רים מה זה וּ מעין :ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ז  בּ מקוֹ םטוֹ ב , גּ ד וֹ ל אוֹ צר  הנּ יח  אחד  ׁש ּמ ל מׁש ל, לברכה, וקד וֹ ׁש  צדּ יק כר ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אדם בּ ני  וּ כׁש בּ אוּ  האוֹ צר סביב חוֹ מוֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה עינים בּ אחיזת וסבּ ב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
חזר וּ  וּ קצתם ל ׁש בּ רם. וקׁש ה מּמ ׁש , חוֹ מוֹ ת ׁש הם להם נדמה החוֹ מוֹ ת, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְלאלּ וּ 
וּ קצתם לׁש בּ ר ּה , יכל וּ  וא ה ניּ ה אל וּ באוּ  אחת חוֹ מה  ׁש בּ ר וּ  וּ קצתם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵּת כף,
יוֹ דע, אני אמר : , מל הבּ ן ׁש בּ א עד הנּ ׁש ארים, לׁש בּ ר  יכלוּ  וא י וֹ תר  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בּ רוּ 
לבטח והל כּ לל, חוֹ מה  ׁש וּ ם אין וּ באמת עינים, בּ אחיזת רק הם החוֹ מוֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
הּמ ניעוֹ ת כּ ל על מאליו הנּ מׁש ל  הּמ שׂ כּ יל יבין וּ מזּ ה כּ לּ ם. על ׁש עבר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד
ׁש מים, יראת ׁש ל אוֹ צר  על ׁש יּ ׁש  חוֹ מוֹ ת, בּ חינת ׁש הם וּ פּת וּ יים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוההסתוֹ ת
וּ בפרט מניעה ׁש וּ ם  לוֹ  אין ואז  ואּמ יץ, חזק  לב והעּק ר  כּ לוּ ם. אינם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש בּ אמת

יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  יזשאלות

אוֹ  וחוֹ תנוֹ  וּ בניו אׁש ּת וֹ  א וֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ נע אוֹ  ממוֹ ן מחמת כּ גוֹ ן בּ גׁש מיּ וּ ת, ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּמ ניעוֹ ת
ואּמ יץ  חזק ׁש לּ בּ וֹ  למי  וּ מבּט לים בּ טלים כּ לּ ם הם וכ יּ וֹ צא , וכוּ ', ואּמ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאביו
ׁש יּ ׁש  הלּ ב , ואמץ  מחזק רק הוּ א הגּ בּ וֹ רים, ׁש ל גבוּ רה אפ לּ וּ  וגם .יתבּ ר ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלהם
כן  על עכ"ל. בּ ּס פרים, כּ ּמ וּ בא הּמ לחמה, בּ קׁש רי  לרוּ ץ בּ יוֹ תר חזק  לב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵלוֹ 
בתורה, האמורות הברכות לכל ויזכה יתברך  השם רצון לעשות האדם יתחזק

בחיי רבינו דברי  ג')וראה יב  יורה(בראשית  זה אאור . ומקללך  מברכיך ואברכה :
אל  שילך  לו  אמר  ולכך אותו, ומקללין אותו מבזים היו כשדים אור שאנשי
יואר, יקללנו יחיד ואם  מקלליו ויקלל מברכיו יברך ושם יראנו, אשר הארץ
ובין  בינו שהיה בויכוח תקצר  התורה כי עוד , ואמר הרמב "ן. פירש כן
המלך  נמרוד  על ומקללך לפרש ויתכן אנוש. דור בענין  קיצרה כאשר הכשדים
עובדי  כשדים  אור אנשי כי  עוד הנראה ומן העם. יואר  המלך  כשיואר כי
עבודה ממיני  אחד מין עובדים שהיו יש  חלוקים, רבים במינים זרה עבודה
למולך  מזרעו הנותן שכל באומתם מפרסמים חכמיהם והיו מולך , כגון זרה
שבו  וחושבין אחר מין  עובדין  ויש גדול, לגוי ויהיה  לו הנשאר זרעו  יצליח
שמן  יגדל  שבו וחושבין  אחר מין  עובדים שהיו ויש בממונם, יצליחו
ברכה עצם העובד יהיה שבו וחושבין אחר מין עובדים ויש בעולם, ויתפרסם
לו  הזכיר  ולכך מברכתו, יתברכו אליו המתקרבים שכל עד רצונו כל להפיק 

האלו, המינין כל  כנגד יתברך שמך ה ' ואגדלה ואברכך גדול לגוי ואעשך
להוסיף  בידם אין זרה עבודה מיני  שהן  כולן הכוחות שכל  מפני  ברכה, והיה
לעשות כח להם שאין שכן וכל  בפקודתם, להם  שנמסר  מה כפי  אלא ולגרוע
אין  בעוזריו ויהיה האדם לימין יעמוד  כי  גם מאדים כוכב שהרי והפכו, דבר
בדרכי  לא ההיזק  ובדרכי בפורענות אם כי  להועיל  ולא לעזור בידו כח
להועיל  כח בהם אין מריעים, או המטיבים כוחות משאר זולתם וכן הטובה,
הפכו, לעשות כח להם אין רע או טוב  יהיה בלבד, להם  שנמסר מה  כפי אלא
כח אין והפכו, דבר הוא  כי אאור, ומקללך מברכיך ואברכה כאן הוסיף ולכך 
הכל  יוצר  יעקב חלק העליון, הקדמון הכח  ביד  אם כי כולן הכוחות ביד  זה

הנביא שאמר  כענין והטוב, הרע יבוא ממנו ז)הוא, מה, עושה(ישעיה ה' אני 
ובמדרש אלה . ד )כל  לך לישראל (תנחומא מברכין הכהנים מברכיך, ואברכה

כז)שנאמר  ו , הקב"ה(במדבר אמר אברכם, ואני ישראל  בני על שמי  את ושמו
אתכם, מברך  לוי  שבט הזה בעולם הקב"ה אמר  השבט . לאותו מברך אני

דכתיב הוא הדא  אתכם, אברך  בכבודי  אני לבוא לעתיד כב )אבל לא , (ירמיה

הקדושים רבותינו  בדברי הדבק  וכל עכל"ק. הקודש , הר צדק  נוה ה' יברכך



יב חלק  מעלה של דין בבית ותשובות  שאלות יח

המון  אב נקרא אשר  ע"ה  אבינו אברהם בברכת יברכו בעצמו שהקב"ה יזכה
אכי "ר. יצאו, ממך ומלכים גוים

לאה : בן  לאאבישי תחיה אשתי וגם אני גם הזה בעולם כבר  עצמי על  קיבלתי
ההתעוררות כל עבור מהאלמין  להאדמו"ר  רבה ותודה דגים, רק לאכול

הזאת. הגדולה






