
       

  בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלחבר                                                        הספרים ף מתוך סדרתד
  

  ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת  "א"תשע   ֲאָלִפים'ה שמיניגליון פרשת 

ַלת ֲע סֹוד  ַמ ִים  ְי ַּמ ל ַה סֹוד  ַע ָע  ְי ר ֶה   ָפ

 המֹוֶנ אהּו ,ְיסֹודֹות 'ַהד ֵסֶדר תֶא ֹוֶנהּמֶׁשְּכ )ד"פ ריש ת"יסה(

 שנייה שנה( 'ַחי ִאיׁש ֶּבן' רֶפּוְבֵס .ָעָפר ,ַמִים ,רּוַח ,ֵאׁש

 ְלכּוֵּליּו ,ָעָפר רּוַח ֵאׁש ַמִים הּוא ֶׁשַהֵּסֶדר ל"ֵמָהֲאִריַז ֵמִביא )וירא 'פר

 ַּבֲעֵלי ֶׁשַּגם רְלָבֵא ִנְרֶאה .ֶהָעָפר ְיסֹוד ֵמַעל הּוא ִיםַהַּמ ְיסֹוד ָעְלָמא

 ֵהם ,ֵמַהַּמִים ֶׁשִּנְבְראּו ,ָּדִגים ַהְינּו ,ַהַּמִים ִליסֹוד ֶׁשַּׁשָּיִכים ַחִּייםַה

   ,ְּכִדְלַקָּמן ְוָעָפר ִמַּמִים ֶׁשֻּמְרָּכִבים ,עֹופֹות ָּכְך ְוַאַחר ,ְּביֹוֵתר ַהֲחׁשּוִבים

   .ֵמֶהָעָפר ֶׁשִּנְבְראּו ְוַחּיֹות ְּבֵהמֹות ְךָּכ רְוַאַח  

 ִמן ֶׁשִּנְבֵראת ְּבֵהָמה ,ְּגִליָלָאה עֹוֵבר ָּדַרׁש :)כז חולין( 'ַּבְּגָמ

 ִמן ֶׁשִּנְבְראּו ָּדִגים ,ִסיָמִנים ִּבְׁשֵני ֶהְכֵׁשָרּה ַהַּיָּבָׁשה

 ,]ְּכָלל ְׁשִחיָטה ְצִריִכים ֶׁשֵאיָנם ַהְינּו[ ְּכלּום ְולֹאִּב ןָריֵׁשְכֶה ַהַּמִים

 ְּבִסיָמן רֹוֵׁשְכֶה ]ְוַיָּבָׁשה ַמִים ָּבּה ֶׁשֵּיׁש[ ָהְרָקק ִמן ֶׁשִּנְבָרא עֹוף

 ְיסֹוד ֶׁשָּכל ַהחֹוְקִרים ַּדַעת ְלִפי ֵיָרֶאה םָׁש א"ַּבַּמַהְרָׁש אּומּוָב .ֶאָחד

 ְיסֹוד ְוָהָאֶרץ ,ְוָחְמִרי ַּגְׁשִמי יֹוֵתר הּוא ַהַּגְלַּגל ִמן ָרחֹוק ַהּיֹוֵתר

 ַהְּבֵהָמה ְוָלֵכן ,ֶׁשָעָליו ַהַּמִים ִמיסֹוד ַּגְׁשִמי יֹוֵתר הּוא ַהַּתְחּתֹון

 'ְּבב ּהָרְמָח ְלַהֲעלֹות ְךִיְצָטֵר ,ַהַּגס ֵמחֶֹמר ֵמָהֲאָדָמה ַנְפָׁשּה ֲאֶׁשר

 ַּדק ַהּיֹוֵתר ֵמחֶֹמר םֵמַהַּמִי ְּבִריָאָתן ֲאֶׁשר ַהָּדִגים ֲאָבל ,ִסיָמִנים

 ְּבִסיָמן ְךִזּכּו ְךָצִרי ֵמְרָקק ֶׁשִּנְבְראּו ְועֹופֹות ,ְּבָעְלָמא ָפהיַּבֲאִס ֵהן

 ּוְלהֹוִציָאּה הַהְּבֵהָמ תֶא ְלַזֵּכְך אהּו הַהְּׁשִחיָט ןֶׁשִעְנַי םרֹוִאי .ֶאָחד

   ןִמְּלׁשֹו אהּו הְּׁשִחיָטַה ןַיֶׁשִעְנ :)כז חולין( 'ַּבְּגָמ ָמִצינּו ןְוֵכ .תֵמַהְּקִלּפֹו

   .ִזּכּוְך ריֹוֵת ָצִריְך ןַּתְחּתֹו רֶּׁשּיֹוֵת הּוַמ .יְוִנּקּו יִחּטּו  

 םֵמֶרֶח דָי אֶׁשהֹוִצי רֻעָּב ןְּבִדי תִּמְסַּתֶּפֶקֶׁש .)סט חולין( 'ַּבְּגָמ

 דַהָּי תֶא תַמֶּתֶר ִאּמֹו תְׁשִחיַט ןֶׁשֵאי תַהִּׁשיטֹו יְלִפ ִאּמֹו

 קַר אֹו ַהִּמְקָּדׁש תְּבֵבי םַּג רֶנֱאַמ הֶז םַהִא ,םקֶֹד אֶׁשָּיָצ ןֵּכיָו הַּבֲאִכיָל

 אהּו ,ִאּמֹו תִּבְׁשִחיַט רִנָּת רֶׁשֻעָּב םְּדַהַּטַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ַלִּמְקָּדׁש ץִמחּו

 אהּו םִא םַּג ָּכְך ְוַאַחר ,רָלֻעָּב םַּג למֹוִעי הַּבְּׁשִחיָט אָהִאָּמ לֶׁש ֶׁשַהִּזּכּוְך

 אְּכֶׁשהֹוִצי ןֵּכ ןֶּׁשֵאי הַמ .הְׁשִחיָט ָצִריְך ְוֵאינֹו ִזּכּוְך רְליֹוֵת קָזקּו ֵאינֹו ,יַח

 תִּבְׁשִחיַט ִמְזַּדֵּכְך ֵאינֹו רָביֵא אֹותֹו ,הַהְּׁשִחיָט םקֶֹד רַאֵח רָביֵא אֹו דָי

 תְּבֵבי לֲאָב ְלָאְכלֹו רָאסּו ןָלֵכ ,תַהְּקִלּפֹו םִלְמקֹו ץַלחּו אְּדָיָצ ִאּמֹו

   רָביֵא אֹותֹו ,ןְּכִדְלַקָּמ ,לְּכָל תַלְּקִלּפֹו הַוֲאִחיָז הְׁשִליָט ןֵאי ֹוּב ַהִּמְקָּדׁש

  .אָיָצ אלֹ ְּכִאּלּו ,אֶׁשָּיָצ  

 ִמי ִלְפֵני ְוָידּוַע ָּגלּוי אֹוֵמר ַרִּבי ַּתְנָיא :)סג חולין( 'ַּבְּגָמ

 ִמן ְמֻרָּבה ְטֵמָאה ֶׁשְּבֵהָמה ָהעֹוָלם ְוָהָיה ַמרֶׁשָא

 ִמי ִלְפֵני ְוָידּוַע ָּגלּוי ,הֹוָרהְּטַּב ַהָּכתּוב ָמָנה ְךְלִפיָכ ,ַהְּטהֹורֹות

 ,ַהְּטֵמִאין ַעל ְמֻרִּבין ְטהֹוִרין ְּדעֹופֹות ָהעֹוָלם ְוָהָיה ֶׁשָאַמר

 ַהְּטֵמִאין ְוַחּיֹות ִּבְבֵהמֹות ְּדָלֵכן ֶאהִנְר .ַּבְּטֵמִאין ַהָּכתּוב ָמָנה ְךְלִפיָכ

 ֶהָעָפר ִליסֹוד תֹוַׁשָּיכ ְוַחָּיה ִּדְבֵהָמה ,ְמֻרִּבין ַהְּטהֹוִרין ּוָבעֹופֹות ,ְמֻרִּבין

 ַהְּקִלּפֹות ִּביֵדי ָנְפלּו ןֻרָּב ָלֵכן .ןָּבֶה ֲחָזָקה ֲאִחיָזה ַלְּקִלּפֹות ְוֵיׁש ,ֶׁשְּלַמָּטה

 ִליסֹוד ֶׁשַּׁשָּיִכים עֹופֹות ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .ַּבֲאִכיָלה תֹוַוֲאסּור ,ַהְּטֵמאֹות

  ְּדֵאין ַלְּקִלּפֹות ֲאִחיָזה , ְטהֹוִרים ֻרָּבם ,ְמֻזָּכִכים יֹוֵתר ְוֵהם ,ְוֶהָעָפר ַהַּמִים

  .ְבֵהָמה ְוַחָּיהֲחָזָקה ָּבֶהם ְּכמֹו ִּב  

 ֶׁשַּבָּים ָּכל )יג ,יז כלים( ַּבִּמְׁשָנה ֶּׁשּמּוָבא ַמה ְלָבֵאר ִנְרֶאה הֶז יִּפ

 ַמה ,)שם ש"פיהמ ם"ברמב 'ע( ְנֵבָלה ֻטְמַאת ָּבֶהם ֵאין ֶׁשָּדִגים ָטהֹור

 ,ָטהֹור עֹוף ִנְבַלת ּבֹוְלִעים ִאם ְנֵבָלה ֻטְמַאת םָּבֶה ֵיׁש עֹופֹות ֵּכן ֶּׁשֵאין

 'ע( ּוַמָּׂשא ְּבַמָּגע ֶׁשְּמַטֵּמא ,ָרהֲחמּו יֹוֵתר ְנֵבָלה ֻטְמַאת ֵיׁש ְוַחָּיה ּוִבְבֵהָמה

 ְלַמָּטה יֹוֵתר ְוִנְמָצא ָחְמִרי ֶּׁשּיֹוֵתר ְּדַמה )ג"ופ א"פ מאותטה אבות ם"רמבב

 ,ֵמֶהָעָפר ֶׁשִּנְבְראּו ,ְוַחָּיה ְּבֵהָמה ְוָלֵכן ,ָטֵמא יֹוֵתר הּוא ,ַהְּקִלּפֹות ְּבעֶֹמק

 תֹוֶׁשְּמַטְּמא ,ְּביֹוֵתר ֲחמּוָרה ֻטְמָאה ןָּבֶה ֵיׁש ,רְּביֹוֵת ַהַּתְחּתֹון ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא

 עֹופֹות ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .ְוַחּיֹות ַהְּבֵהמֹות ְּבָכל ִהיא זֹו ְוֻטְמָאה ,ּוַמָּׂשא ְּבַמָּגע

 ,ַהְּבִליָעה ְּבֵבית ַרק ֶׁשְּמַטְּמִאים ,ַקָּלה יֹוֵתר ֻטְמָאָתם ,ֵמָהְרָקק ֶׁשִּנְבְראּו

 ָּבֶהם ֵאין ,ַהַּמִים ִמן ֶׁשִּנְבְראּו ,ְוָדִגים .ְטהֹוִרים ְּבעֹופֹות ַרק םְוֻטְמָאָת

 ְּכגֹון ,ְׁשִחיָטה ֶׁשָּצִריְך ְּבָדָבר ַׁשֶּיֶכת ְנֵבָלה ְּדֻטְמַאת ,ְּכָלל ְנֵבָלה ֻטְמַאת

 ,ְנֵבָלה ִּדין ָלֶהם ֵיׁש ְׁשִחיָטה ְללֹא ֵמתּו ֶׁשִאם ,ְועֹופֹות ַחּיֹות ,ְּבֵהמֹות

   יֹוֵתר ְּדֵהם ,ְׁשִחיָטה ְצִריִכים ֶׁשֵאין ,ָּדִגים ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,ְנֵבָלה ְוֻטְמַאת

  .ְּכָלל ְנֵבָלה ֻטְמַאת ָּבֶהם ֵאין ּוִמֵּמיָלא ,ְנֵבָלה ֵׁשם ָּבֶהם ַׁשָּיְך לֹא ,רּוָחִנִּיים 

 .הה ּוְטֵרָפה ָׁשֶוֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהַּטַעם ְלִאּסּור ְנֵבָל )תעב( 'ִחּנּוְך'מּוָבא ַּב

כרך ( 'ה ַּתְלמּוִדיתָיְדֶּפלֹויְקִצְנֶא'ְּב אּוַבָּדִגים ֵאין ִאּסּוֵרי ְטֵרָפה ַּכּמּוָב

 'ֵהָאֲחזּות ַהְּקִלּפֹות ַּבַחָּלִׁשים' ְוַאף ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .)צא' ע, כא

ְוִאם ֵּכן ַלָּדִגים ָהיּו , רּוָחִניה ֶּׁשּיֹוֵתר ָקדֹוׁש ְויֹוֵתר  ְלָמתֹוֶׁשַהְּקִלּפֹות ִנְצָמד

ַהֵּבאּור ָּבֶזה הּוא ֶׁשַהְּקִלּפֹות . ְצִריִכים ְלִהָּצֵמד יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַלְּבֵהמֹות

  ּוַבָּדִגים ֵאין , ֵהיָכן ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְרׁשּות ִלָּצֵמד, ה ֶּׁשּיֹוֵתר ָקדֹוׁש ְלָמתֹוִנְצָמד

  .ץ ַלְּתחּום ֶׁשָּלֶהםְּדֶזה ִמחּו, ָלֶהם ְרׁשּות ִלָּצֵמד  

ץ ָּבָאֶר ָנְגעּוא לֹם ַּפַעף ֶׁשַאם ְותֹוָלִעים ֶׁשְּׁשָרִצי :)חולין סז(' ַּבְּגָמ

ר ִאּסּון ֵאי, תְּבֵפרֹו אֹום ַמִית ְּבבֹורֹו ֶׁשּנֹוְצרּום ּתֹוָלִעין ְּכגֹו

 ֶׁשָּצִריְך " ָהָאֶרץְוָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל"ק ֵמַהָּפסּוד ְוִנְלָמ. ְלָאְכָלם

ה ִנְרֶא. רִאּסּו ּבֹון ֵאי, ץָהָאֶרם ִעע ְּבַמָּגא ָּבא לֹם ְוִא, ץָהָאֶרל ַע ֶׁשִּיְׁשרֹץ

, ֹוּבה ֲאִחיָזה ַלְּקִלָּפן ֵאי, רֶהָעָפד ִּביסֹוע ָנַגא לֹר ֶׁשַהָּדָבן ְזַמל ְּדָכר ְלָבֵא

ד עֹול ְוָכ. םַהַּמֲאָכִלית ֶאת ֹואֹוְסרֶׁש ֵאּלּות ְקִלּפֹות ֹוֶנֱאָחזר ֶהָעָפד ְּדִביסֹו

ם ָּבֶהה ֲאִחיָזת ַלְּקִלּפֹון ֵאי, רֶהָעָפד ְיסֹום ִעע ְּבַמָּג ָּבאּוא לֹ ֵאּלּום ֶׁשְּׁשָרִצי

ת ְיכֹולֹוא לֹת ֶׁשַהְמַכְּׁשפֹו :)חגיגה יא(י ִּבירּוַׁשְלִמ ָמִצינּון ְוֵכ. םְלָאְכָלר ּוֻמָּת

י ְיֵדל ְּדַע ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. עַהַּקְרַקל ַעת עֹוְמדֹון יָנֵאם ִאף ִּכּׁשּות ַלֲעׂשֹו

. ףַהִּכּׁשּות ֶאת ַלֲעׂשֹות ֵמַהְּקִלּפֹו ּכַֹחת ְמַקְּבלֹון ֵה, עַהַּקְרַקל ַעת ֶׁשעֹוְמדֹו

   ֶׁשֵּיְצאּור ֶאְפָׁשי ִא )רמג' בהר ע(ל "ְלָהֲאִריַז' םַהִּלּקּוִטיר ֶפֵס'ְּבא מּוָבן ְוֵכ

  . עַּבַּקְרַק ֶׁשַּיִּגיעּוד ַעם ִחיצֹוִניַהל ֶא  

ַהְינּו , את ְּבִאּסּור ְנֵבָלהזִֹאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב ֵיׁש ִמן ַהַּתָּנִאים ֶׁשָּתלּו 

ְוֶזה  ..)חולין קיג' ע(ֵיׁש ִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב ,  ֶׁשֵּיׁש ִאּסּור ְנֵבָלהםקֹוָמְּב

 'ַּבְּגָמא ֶׁשְּבָדִגים ֵאין ִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב ְּכָלל ַּכּמּוָבָּברּור ְלָכל ַהִּׁשיטֹות 

ְוֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ַּתָּנִאים ְלַגֵּבי , ּוַבְּבֵהמֹות ֵיׁש ִאּסּור ִמְּדאֹוָרְייָתא, :)חולין קג(

' ע(אֹו ֶׁשֵאין ִאּסּור ְּכָלל , אֹו ְּדַרָּבָנן, עֹופֹות ִאם ֵיׁש ִאּסּור ְּדאֹוָרְייָתא

ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשַהֵּסֶדר הּוא . )ש ואילך"ת' נציקלופדיה תלמודית כרך דא

 'ִחּנּוְך' ַּבאָבמּו ְּד. ְּבֵהמֹותְךָּכר ְוַאַח,  עֹופֹותְךָּכר ַאַח, ַהָּגבַֹּה ְּביֹוֵתר, ָּדִגים

ם "ָהַרְמַּב

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 לַע

ן ְוֵכ

 ָמִצינּו

ְוֵכן 



  

ֹוָדה ֱהיֹות ֶׁשֵּיׁש עֹוְבֵדי ֲעבם ְלִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב "ַטַעם ֵמָהַרְמַּב )צב(

רֹוִאים ֶׁשְּבַתֲערֶֹבת זֹו ֵיׁש . ָזָרה ֶׁשעֹוְבִדים ַלַּתֲערֶֹבת ֶׁשל ָּבָׂשר ְוָחָלב

 ְוַטַעם .ָלֵכן ָעׂשּו ִמֶּזה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְקִלָּפה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּנְדֶּבֶקת ְלַתֲערֶֹבת זֹו

ְּדִעְנַין , ַטַעם תואֹו הּוא ַּגם,  ָׁשם ְּדֵיׁש ָּבֶזה ְּבִחיָנה ֶׁשל ִּכּׁשּוף'ִחּנּוְך'ַה

ן ְּכָׁשִפים ָמ ָלָּמה ִנְקָרא ְׁש:)סנהדרין סז(' ַהִּכּׁשּוף הּוא ַּכְמבָֹאר ַּבְּגָמ

ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ת  ַהְינּו ֶׁשַּמְכִחיִׁשים ֶא,ֶׁשַּמְכִחיִׁשים ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה

ְוֶזה , ּנֹוֵתן ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹותַעל ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ַהִּכּׁשּוף ֶׁש, ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה

    ֶּׁשּיֹוֵתרהַמּו. ְּדֵיׁש ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה ְנִתיַנת ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות, ָהִאּסּור ְּבָבָׂשר ְּבָחָלב

  .ֹוּבֶעְליֹון ֵאין ְקִלַּפת ָּבָׂשר ְּבָחָלב ִנְדֶּבֶקת   

,  ֶׁשֶּזה ָּתלּוי ַּבְּׁשִחיָטה:)כריתות כא(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ, ִאּסּור ֲאִכיַלת ָּדם

ֵיׁש ָּבֶהם ִאּסּור , ַהְינּו ְּבֵהמֹות ַחּיֹות ְועֹופֹות ֶׁשְּצִריִכים ְׁשִחיָטה

ֵאין ָּבֶהם ִאּסּור , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָּדִגים ֶׁשֵאיָנם ְצִריִכים ְׁשִחיָטה, ֲאִכיַלת ָּדם

ּוָה  ַלְּבֵהמֹות ֶנֶפׁש ְיַכּנֶׁשֵּיׁש )קמח( 'ִחּנּוְך' ּומּוָבא ַּב.ֲאִכיַלת ָּדם

ְוֵאין ָראּוי , ְּכלֹוַמר ֶׁשֵאיָנּה ִׂשְכִלית, ַהֲחָכִמים ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית

 ִליֵדי ה ּוְמָבֵאר ָׁשם ֶׁשֲאִכיַלת ָּדם ְמִביָא,ֶׁשּתֹאַכל ַהֶּנֶפׁש ֶאת ַהֶּנֶפׁש

ָדם ַהָּדם ִּתְהֶיה ְוִאם יֹאַכל ָא, ן"ְוֵכן ֵמִביא ָׁשם ֵמָהַרְמַּב, ַאְכְזִרּיּות

 ִנְרֶאה .ְּכמֹו ֶׁשֶּנֶפׁש ַהְּבֵהָמה ָעָבה ְוַגָּסה, עִֹבי ְוַגּסּות ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם

, ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבְּבֵהָמה, ְוַהַּבֲהִמית ְּדֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית, ְלָבֵאר ְקָצת ַטַעם ֶזה

ָּבָאָדם ָּבָאה ֵמַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא ְּכֵׁשם ֶׁשַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ֶׁש, ַׁשֶּיֶכת ַלְּקִלָּפה

ָלֵכן ָאסּור . )א"פ( 'ַּתְנָיא'ַּכּמּוָבא ַּב, ּוְבֶנֶפׁש זֹו ׁשֹוֵכן ַהֵּיֶצר ָהָרע, ַאֲחָרא

, ן"ְוֶזה ֶׁשאֹוֵמר ָהַרְמַּב, ּוְלַהְכִניס ְקִלָּפה זֹו ְלתֹוְך ָהָאָדם, ֶלֱאכֹל ָּדם

ֵמֲחַמת ַהְּקִלָּפה , ּות ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדםָּתִביא עִֹבי ְוַגּסֶׁשֲאִכיַלת ָּדם 

  ֵאין , ֶׁשֵהם יֹוֵתר רּוָחִנִּיים ְוֵאיָנם ְצִריִכים ְׁשִחיָטה, ְוָדִגים, ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבָּדם

  .ְוָלֵכן ֵאין ִאּסּור ֲאִכיַלת ָּדם ְּבָדִגים, ְקִלָּפה זֹו ִנְדֶּבֶקת ָּבֶהם  

ּוָמִצינּו ֶׁשַּבְּבֵהָמה ַוַּדאי , ם ְלָדׁשַּקֻהֶׁשֵאָבר ִמן ַהַחי ָמִצינּו  ִאּסּור

' ע(ּוַבָּדִגים ֵאינֹו נֹוֵהג ְּכָלל , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָּבעֹוף ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת, נֹוֵהג

ִנְרֶאה ְּדַגם ִאּסּור ֶזה ָׁשְרׁשֹו , ) אבר מן החירךאנציקלופדיה תלמודית ע

ן  ְוֵכ.ִאּסּור ֲאִכיַלת ַהָּדםת גֹוֶרֶמת ֶאְו, ֵמאֹוָתּה ְקִלָּפה ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבָּדם

ַטַעם ֶׁשל ִאּסּור ֲאִכיַלת ָּדם  תואֹו,  ַהַּטַעם ְלִמְצָוה זֹו)תנב ('ִחּנּוְך'ַּב אמּוָב

רֹוִאים ֶׁשְּׁשֵניֶהם ֵמאֹותֹו , ִמּׁשּום ֶׁשְּמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ְלִמַּדת ַאְכְזִרּיּות

, ָּדִגיםִּדְקִלּפֹות ֵאּלּו לֹא ִנְדָּבִקים ַּב, ין ִאּסּור ֶזהִגים ֵאָּדּוִמֵּמיָלא ַּב, ׁשֶֹרׁש

ְוַאף ַעל ִּפי . ִמּׁשּום ֶׁשעֹופֹות יֹוֵתר ַקִּלים ִמְּבֵהָמה, ּוָבעֹופֹות ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת

ר ִמן ַהַחי ָביִנְרֶאה ֶׁשִאּסּור ֵא, ֶׁשְּבִאּסּור ָּדם ֵאין ִחּלּוק ֵּבין עֹוף ִלְבֵהָמה

 ַהְּבֵהָמה תֶאה ְּכֵׁשם ֶׁשרֹוִאים ֶׁשְּׁשִחיָטה מֹוִציָא, ֵמִאּסּור ָּדםיֹוֵתר ַקל 

  ְוָלֵכן ְּבעֹופֹות ַאף ֶׁשֵּיׁש ,  ֵמִאּסּור ָּדםהְולֹא מֹוִציָא, ר ִמן ַהַחיָביֵמִאּסּור ֵא

   .ר ִמן ַהַחיָבֵיׁש ֶׁשּסֹוְבִרים ֶׁשֵאין ִאּסּור ֵא, ִאּסּור ֲאִכיַלת ָּדם  

ְוֵאין ָּבֶהם , ְוֵאיָנם ְצִריִכים ְׁשִחיָטה, ֲחָגִבים ֶׁשֵהם ְּכָדִגיםַעל 

ְוֵאין ָּבֶהם ִאּסּור , ְוֵכן ֵאין ָּבֶהם ִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב, ֻטְמַאת ְנֵבָלה

' ע(ְוֵאין ָּבֶהם ִאּסּור ְטֵרָפה , ְוֵאין ָּבֶהם ִאּסּור ֵאָבר ִמן ַהַחי, ֲאִכיַלת ָּדם

ים ִגָד ְלּוׁשְּקֻהְוֵכן ָמִצינּו ֶׁש, )טריפה' חגבים וע' מודית עאנציקלופדיה תל

ְּדַהֲחָגִבים ַּגם ִנְבְראּו , ְוַהַּטַעם ָלֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר, .)חולין סו(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש

 )כז' אוצר המדרשים ע(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ֵמַהַּמִים ִּבְלַבד ְּכמֹו ָּדִגים

ְוָכל ,  ִהְשִריץ ִמן ַהַּמִים ָּכל ִמיֵני ָּדִגים ְטהֹוִרים ּוְטֵמִאיםַּבֲחִמיִׁשי

ה  ֶׁשָּכל ַמ):חולין כז( 'ָמִצינּו ַּבְּגָמן ְוֵכ. ִמיֵני ֲחָגִבים ְטהֹוִרים ּוְטֵמִאים

  ל ְוָלֵכן ִּדיָנם ְּכָדִגים ְּבָכ. םִנְבָרא ִמן ַהַּמִי" ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים"ל ַּבָּכתּוב ַלְכִּנֶּׁש

  . ֱהיֹות ֶׁשֵהם ַׁשָּיִכים ִליסֹוד ַהַּמִים ּוְכִדְלֵעיל, ִעְנָיִנים ֵאּלּו  

 ׁשֵּיף ֶׁשַא, הָׁשָּבַּיים ַּבִלֵדְּגים ַהִגָּד ֶׁש:)מכות טז(ן "ַּבְמַרָבא ּו"ָבְטִרָּב

ת ַלֲעַמה ְדֶאְרִנ. היָלִכֲאים ַּבִרסּוֲא, יםִגל ָּדה ֶׁשָרֳהי ָטֵניָמם ִסֶהָל

ים ִגָדְו, םִיַּמ ַלְמֻחָּבִריםן ִיַדם ֲעם ֵהא ִאָקְויא ַּדם ִהִיַּמַה ֵמאּוְרְבִּנים ֶׁשִגָּדַה

, הָׁשָּבַּיל ַהם ַעִיַּמת ַהַלֲעַּמִמם ּוִיַּמַהם ֵמָמְצת ַע ֶאקּוְּתה ִנָׁשָּבַּיים ַּבִלֵדְּגַה

 רּוֲאְׁשים ִנִבָגֲחי ֶׁשל ִּפף ַעַא. יםִגָּדת ַהיבּוִׁשת ֲחם ֶאֶהין ָלא ֵאיָלֵּמִמּו

ים ִבָגֲח ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי ֲחֻנָּכה, םִיַּמַה ֵמְמֻנָּתִקיםם ֵהֶׁשם ְּכם ַּגָתָלֲעַמְּב

  , יםִגָּדר ִמֵתים יֹוִהבֹום ְּגֵהְו, עַבֶּטל ַהַעֵּמֶׁשְמַסְּמִלים ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני 

  .םָתָלֲעַּמם ִמָת אֹויָדהֵאיָנּה מֹוִרם ִיַּמַהה ֵמיָאִצְיא ַהיָלֵּמִמּו  

ר ּוּבִע ֶׁש)ב"אורות ניצוצות וכלים פ (ל" ְלָהֲאִריַז'אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּב

ים ִארֹוְו, עַר ָהְךתֹו ְּבלּוְפָּנת ֶׁשצֹויצֹוח ִנ"ַּפַרר ָהרּות ֵּבל ֶאֵּמַסְמ

ב ֹוּטר ַהרּוֵבים ְּבִקְסעֹוע ְוָרב ָו טֹוׁשן ֵיִיַדֲעב ֶׁשָּצַּמת ַהל ֶאֵּמַסן ְמיֹוָרֵהֶׁש

א הּון ֶׁשֵהָריֹו )קלב' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' תַהַהְקָּדמֹור ַׁשַע'ְּבא מּוָב  ְוֵכן.עַרָהֵמ

ה ֶאְרִנ. עַרא ְּבִגיַמְטִרָּי ןֵהָריֹון ְוֵכ. םָיִמי ע"ַרן ַּבֵהָריֹו ְּדֵיׁש, עַרת ִּבְבִחיַנ

ית ֵׂשֲעד ַנָלְּות ַהיַריִצִו, ןיֹוָרֵהר ְוּוּבת ִעיַנִחין ְּבים ֵאִגָּדַלת ְופֹועֹון ָלֵכָלְּד

ם ֶהין ָּבים ֵאִגָדת ְופֹועֹוְו, עָרב ֵמר טֹוֵרָבר ְמּוּבִעְּד, יםיִצ ֵּבְךֶרם ֶּדֶהץ ָלחּו

ת ֶלגְֹנְרַּתַהים ֶׁשִאאן רֹום ָּכַגְו. רּוּבים ִעיִכִרם ְציָנן ֵאֵכע ָלַרה ָליָזִח ֲאְךל ָּכָּכ

  ין ים ֵאִגָדְבּו, דָלְּות ַהיַריִצק ִּבֶלת ֵחֶלֶטיא נֹוִהים ְויִצֵּבַהל ר ַעּגְֹדה ִליָכִרְצ

  .םָּלֻּכ ִמְךָּכֻזְמא ַהג הּוָדְּד, םלּו ְּכיְךִרָצ  

  םַהָּדי ִּכּסּות ִמְצַו

ת ְלַכּסֹוה ִמְצָוֵיׁש ָּכְך , ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹל ָּדם )קפז( 'ִחּנּוְך'ַּב

ְלַסֵּמל ֶׁשַאף ַעל ִּפי , ה ְּדָלֵכן ְמַכִּסים ֶּבָעָפר ַּדְוָקא ִנְרֶא. ַהָּדםתֶא

ֶׁשַהְּׁשִחיָטה ָעְׂשָתה ִּתּקּון ְוִזּכּוְך ְמֻסָּים ַּבַחָּיה ְוהֹוִציָאה ִמְּכַלל ֻטְמַאת 

ְוַהָּדם , ֲעַדִין ִנְׁשַאר ָּכאן ִאּסּור ָּדם, ּוִמְּכַלל ִאּסּור ֵאָבר ִמן ַהַחי, ְנֵבָלה

ָלֵכן ,  ִּביסֹוד ֶהָעָפר ְּביֹוֵתרתֹוְוַלְּקִלּפֹות ֶׁשֶּנֱאָחז,  ַׁשָּיְך ִליסֹוד ֶהָעָפרֲעַדִין

  ְלַסֵּמל ֶׁשַהָּדם ֲעַדִין ְּבתֹוְך , ַהָּדם ֶּבָעָפר ִּבְׁשַעת ַהְּׁשִחיָטהת ְמַכִּסים ֶא

  .ְולֹא ִהְזַּדֵּכְך, ֶהָעָפר  

, ְּדָדם ְמַסֵּמל ְּגבּורֹות,  ַהָּדםְלָבֵאר עֹוד ַטַעם ְלִמְצַות ִּכּסּוי

ְוזֹוֵרק ַהָּדם ָסִביב ַלִּמְזֵּבַח ֶׁשהּוא  :)שמות כ(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר 

ִּבְבִחיַנת , ַהְּגבּורֹותת ְוִכּסּוי ַהָּדם ַמְמִּתיק ֶא, ִמַּדת ַהִּדין ֲאֻדָּמה, ָאדֹם

ַהִּדיִנים ת בּוָרה ַמְמִּתיָקה ֶאִּדְכֵׁשם ֶׁשְּק, ְקבּוָרה ַלֶּנֶפׁש ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבָּדם

. םַהִּדיִנים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּדת ָּכְך ִּכּסּוי ַהָּדם ַמְמִּתיק ֶא, ֵמָהָאָדם ֶׁשֵּמת

 ,ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה ֵהן ִּכּסּוי ַּדם ַחָּיה אֹו עֹוף :)תיקונים נט(ַּבּזַֹהר ז ּוְמֻרָּמ

ֶׁשֵהם , ְׁשְלטּו ֲעֵליֶהם ְּכָלִביםֶׁשּלֹא ִי, ֶׁשְּמַכִּסים ַעל ְּדֵמיֶהם

, ְוֶׁשּלֹא ַיִּכירּו ָּבֶהם ַּבֲעֵלי ַהחֹובֹות, ֶׁשֵהם ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ֲחצּוִפים

ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו "ְוָעָפר ֶׁשְּמַכֶּסה ָעָליו רֹוֵמז ,  ַהָּדם הּוא ַהֶּנֶפׁשְךָּכ

  ְוִכֶּפר "ַהְּגבּורֹות ִּבְבִחיַנת ְקבּוָרה ת רֹוִאים ֶׁשִּכּסּוי ַהָּדם ַמְמִּתיק ֶא. "ַעּמֹו

  ."ַאְדָמתֹו ַעּמֹו  

 ֵּבית בֹוטם  ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּבִהְלכֹות יֹו.)ביצה י(' ַּבְּגָמ

 בֹוטם ְּבִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם ְּביֹו, אָּלְמָרא ּוֵבית ִהֵּלל ְלֻקַׁשַּמאי ְלֻח

ְלַאְפֵׁשר לֹו ְלַקֵּים ִמְצַות ִּכּסּוי , ְלָהֵקל ַעל ָהָאָדם, ִקִּליםֵּבית ַׁשַּמאי ְמ

ת ָׁשם ִמְתַקָּׁשה ַמּדּוַע ַּדְוָקא ָּכאן ֵּבי'  ְוַהְּגָמ.ּוֵבית ִהֵּלל ַמְחִמיִרים. ַהָּדם

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֵּכיָון ֶׁשֵּבית ַׁשַּמאי ׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמָתם ִמַּצד ,  ְמִקִּליםיַׁשַּמא

  ָלֵכן ִהְקִּפידּו ְמאֹד ַעל , ):בראשית יז( ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,מֹאל ִּדְקֻדָּׁשהַהְּׂש

  .ִּדְקִלָּפהל  ִמַּצד ַהְּׂשמֹאתֹוַהְּגבּורֹות ֶׁשָּבאת ְלַהְמִּתיק ֶא, ִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם 

ֵהם ִמְּפֵני ֶׁשּׁשֶֹרׁש ָּכל ַהַחּיֹות , )קפ' ויקרא ע' פ( ל"ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

ְוׁשֶֹרׁש ָּכל ַהְּבֵהמֹות ֵהם ִמְּפֵני ׁשֹור , ַאְרֵיה ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה

יחזקאל ( ָּכתּוב .ְוׁשֶֹרׁש ָּכל ָהעֹופֹות ֵהם ִמְּפֵני ֶנֶׁשר ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה, ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה

ְרֵיה ִנְמָצא ָהַאת ְּבִחיַנר  ִנְרֶאה ְּדִעַּק".ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָּיִמין" )י, א

 'תֹוָרה אֹור'ְּדמּוָבא ְּב, ֶׁשָּפָניו ּפֹוִנים ֶאל ַהָּיִמיןז ְמַרֵּמב  ְוַהָּכתּו,ַּבְּׂשמֹאל

ְוֵכן 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

א ָבמּו

מּוָבא 

א מּוָב

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

מּוָבא 



  

ּוְגבּוָרה ֶזה , ִּגּבֹור ַּכֲאִרי, ֶׁשָהַאְרֵיה הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה :)וישלח כה(

 ִיְרָאהאֹוִתּיֹות  ה"ַאְרֵיְו, ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְרֵיה ְוֵכן .ְׂשמֹאל

 חֶֹדׁש ָאב ְוֵכן .)סב, בית אהרון א' הובא בס(. ַהְּגבּוָרהת ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֶּמֶל

ְוֵכן . ַאְרֵיהַמָּזלֹו , .)שלח קעד(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ֶׁשהּוא ְזַמן ְׁשִליַטת ַהְּׂשמֹאל

ּגּור ַאְרֵיה "ְמָׁשל ְלַאְרֵיה ִנ, ִיְצָחקל ֶׁש ָּדִוד ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ֵמַהְּגבּורֹות

 ִנְרֶאה ְּדֶבֱאֶמת "ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהְּׂשמֹאול" )שם( בתּוֶּׁשָּכה  ּוַמ,"ְיהּוָדה

ֶאָּלא ֶׁשָּכל ָהַאְרַּבע ָּפִנים ִנְמָצִאים , ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהּׁשֹור הּוא ְּבַצד ָיִמין

ְוֶזה , "ְוַאְרָּבָעה ָפִנים ְלֶאָחת" )שם ו(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב , ְּבָכל ַצד ְוַצד

ּוְכמֹו , ִּבְבִחיַנת ָיִמין ֶׁשַּבְּׂשמֹאל, ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשְּפֵני ׁשֹור ֵהם ַּגם ֵמַהְּׂשמֹאל

 ' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּבא מּוָבן  ְוֵכ."ּוְפֵני ֶנֶׁשר ְלַאְרַּבְעָּתן"ֶׁשַּמְמִׁשיְך 

ָּכל ַהְּבִחינֹות ֶׁשָּבַאְרֵיה ֵהם ְּבִחיַנת ַּדע ִּכי  )קכג' ויחי ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז

 ֶׁשָהַאְרֵיה הּוא ְּבָיִמין תמֹוקֹוה ְמָּמַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהּזַֹהר נֹוֵקט ְּבַכ. ַהְּגבּורֹות

ָּכל ִמי ֶׁשָּבא ִמַּצד ַהָּיִמין  :)שמיני מא(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר , ְוַהּׁשֹור ִּבְׂשמֹאל

ּלּו ֶׁשָּבִאים ִמַּצד ַהְּׂשמֹאל ֻּכָּלם ָאסּור ָלנּו ָּכל ֵא, ֻמָּתר ָלנּו ֶלֱאכֹל

  ְוָהַאְרֵיה ֶׁשָאסּור . ּוַמְׁשַמע ֶׁשַהּׁשֹור ֶׁשֻּמָּתר ַּבֲאִכיָלה הּוא ְּבָיִמין. ֶלֱאכֹל

   .ע"ְוצ, ַּבֲאִכיָלה הּוא ִּבְׂשמֹאל  

ְפֵני ַאְרֵיה ּו" )ו"ד פט"ח(י ַּגַּבאמ "ְלר' ַהּקֶֹדׁשת ֲעבֹוַד'ר ֶפְּבֵסא מּוָב

ל ְּבַהְּׂשמֹאת ִלְהיֹוי ָראּוה ְוָהָים ַאְבָרָהד ְּכֶנֶג, "ֶאל ַהָּיִמין

 ּוְקִרי ִיְרָאה ְךַוֲהפֹ, ה"ַאְרֵיה עֹוָלה "ְּגבּוָר, הַהְּגבּוָרל ַעת ְלהֹורֹו

ר ֶׁשִּנְתַּגֵּבם ַאְבָרָהת ְּגבּוַרל ַעת ְלהֹורֹון ַהָּיִמיל ֶא ְךֶנְהָּפם ְוָאְמָנ

ה ַעָּת "לֹור ְוֶנֱאַמ, ְיִחידֹו ְּבנֹות ֶאט ִלְׁשחֹ ְךְוָהַלי ַּכֲאִר ִיְצרֹול ַע

ד ְּכֶנֶגל ֵמַהְּׂשמֹאר ׁשֹוי ְּפֵנ, "ֱאלִֹהים ַאָּתה] יֲאִר - [ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא

ַּפר ֶאָחד  ָנׂשא' ְּבָפל "ֶׁשדרז ּוְכמֹון ְּבָיִמית ִלְהיֹוי ָראּוה ְוָהָי, קִיְצָח

, "ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם"ר ֶנֱאַמו ֶׁשָעָלי, םַאְבָרָהד ְּכֶנֶג ָקרֶּבן ָּב

ת ֶאט ִלְפׁשֹ נֹוַחק ִיְצָחה ֶׁשָהָיל ַעל ַהְּׂשמֹאל ֶא ְךֶנְהַּפם ְוָאְמָנ

ל ַעת ְלהֹורֹול ַּבְּׂשמֹאן ַהָּיִמיל ְוִנְכַלר ָּפר ְּכׁשֹו ַהִּמְזֵּבַחל ֶא ַצָּוארֹו

ר ַהּׁשֹות ְּבִחיַנר ְוִעַּק, לְׂשמֹאא ִהיה ָהַאְרֵית ְּבִחיַנר ֶׁשִעַּקם רֹוִאי. דַהִּיחּו

ל ַעת ְלהֹורֹו, דֶׁשְּכֶנֶגד ַּבַּצד ֶאָחל ָּכ ִנְכְללּוה ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבא ֶאָּל, ןָיִמיא ִהי

י ַמַאְמֵרר ַׁשַע'ְּבא מּוָבן ְוֵכ. יןִמָּיאל ַּבמְֹׂשל ּוַּבְּׂשמֹאן ַהָּיִמית ִהָּכְללּו

 ַהְינּו, ןַּבָּיִמית ֶׁשִּנְמֵצאה ַהְּגבּוָרא הּוה ֶׁשָהַאְרֵי )צד' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַרְׁשִּב

א הּול אֹוִריֵא ֶׁשַהַּמְלָאְך :)הקדמה ו(ר ַּבּזַֹה ָמִצינּון ְוֵכ. דֶׁשַּבֶחֶסה ַהְּגבּוָר

  ל ּוְׂשמֹאן ָיִמיל ְכִליֶׁשַּמ, עָּבֶאְמַצ ְמקֹומֹוה ֶז ּוַמְלָאְךה ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה ָהַאְרֵי

  .:)וירא צז(ר ַּבּזַֹהא ַּכּמּוָב  

עֹוף ְולֹא ַחָּיה ּוְבַמּדּוַע ִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם נֹוֶהֶגת ְּבר ְלָבֵאה ִנְרֶאה י ֶזִּפ

 ִּדְבֵהמֹות ֶׁשָּׁשְרָׁשן ִמְּפֵני ׁשֹור :)חולין פג(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה , ְבֵהָמהִּב

ת ְלַהְמִּתיק ֶא ןָּדָמת ֵאין צֶֹרְך ְלַכּסֹות ֶא, ָּכָבה ִמַּצד ַהָּיִמיןֶׁשַּבֶּמְר

 אֹוְּדִכּסּוי ַהָּדם הּוא ַרק ְלַחּיֹות ְועֹופֹות ֶׁשָּׁשְרָׁשן ִמְּפֵני ַאְרֵיה , ַהְּגבּורֹות

משפטים (ר ָמִצינּו ַּבּזַֹהן ְוֵכ.  ְוָצִריְך ְלַהְמִּתיָקם,ֵמַהְּׂשמֹאל ֶנֶׁשר ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה

ְוָלֵכן ַהֶּנֶׁשר ְּבִטְבעֹו , ְוָהעֹופֹות ֵהם ְמֻמָּצע ֵּבין ָיִמין ִלְׂשמֹאל  ֶׁשַהֶּנֶׁשר).קכ

 ,"ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים" )ד, שמות יט( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ַרֲחָמן

ָלא ָּבעֹופֹות ֵיׁש ַּגם ּוִמֵּמי, ַרֲחִמיםִּדְבִחיָנה זֹו ֶׁשֵּבין ֶחֶסד ְלִדין ִנְקֵראת 

 ):חולין פג(ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהִּמְׁשָנה . ְּבִחיַנת ְׂשמֹאל ּוְצִריִכים ִּכּסּוי ַהָּדם

ְּדֵבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ְמקֹום , ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאין ִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם

ַוַּדאי ֶׁשֵאין , "'ַהר ֵּבית ה" .)צכי תשא ק( ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר .ְׁשִליַטת ַהָּיִמין

ְוֵאין צֶֹרְך , ּוְבָמקֹום ֶזה ֵאין ְּגבּורֹות ִּדְקִלָּפה .ָׁשם ֵחֶלק ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא

  ל ֶׁש ְּבֶחְלקֹוא ִנְמָצ ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבין ְוֵכ. ּוְבַהְמָּתַקת ַהְּגבּורֹות ְּבִכּסּוי ַהָּדם

  .)יח, בראשית לה(ן "ָּבַרְמַּבא ַּכּמּוָב, ןיָיִמ תִּבְבִחיַנא ֶׁשהּו ןִּבְנָיִמי  

, ה ְּבָידֹו ָּפטּור ִמְּלַכּסֹותָלְּבַנְתִנַהּׁשֹוֵחט ְו .)חולין פה(ַּבִּמְׁשָנה 

 ִמּׁשּום ֶׁשַהְּׁשִחיָטה ,ֶׁשֵּיׁש ִּדין ִּבְזַמן ְׁשִחיָטהר ִנְרֶאה ְלָבֵא

ְוָכל , ּוְמַזֶּכֶכת ֶאת ַהְּבֵהָמה ְּכִדְלֵעיל, תמֹוִציָאה ֶאת ַהְּבֵהָמה ִמיֵדי ַהְּקִלּפֹו

ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ,  ִמְלָחָמה ַמָּמׁש ַּבְּקִלָּפהאהּוֵּברּור ִניצֹוצֹות ֵמַהְּקִלָּפה 

ת ֶאק ְלַהְמִּתים ַהָּדת ֶאת ְלַכּסֹו ָצִריְךן  ָלֵכ.ֵאּלּום ְמַקְטֵרג ְוגֹוֵרם ִּדיִני

  ֲהֵרי ֵאין ָּכאן ׁשּום ֵּברּור ,  ְּבָידֹוהְּכֶׁשִּנְתַנְּבָל ןַמה ֶּׁשֵאין ֵּכ. םַהִּדיִני

  .ַהָּדםת ְוָלֵכן ֵאין צֶֹרְך ְלַכּסֹות ֶא, ְוֵאין ִקְטרּוג, ְוַהֲעָלָאה  

, " ְּביֹום ַהָּׁשֶלג'גֹו ְוְוִהָּכה ֶאת ָהֲאִרי" )כב, א יא"דה(י "ְּבַרִּׁש

, י ְמֻסָּכן יֹוֵתר ִמּיֹום ַהֶּׁשֶלגָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה ֵאין ָהֲאִר

ַעד ֶׁשּלֹא , ְּכֶׁשָּבא ָאָדם ֶנְגּדֹו זֹוֵרק ַהֶּׁשֶלג ְּבַרְגלֹו ֵּבין ֵעיֵני ָהָאָדם

 ֶׁשַהֶּׁשֶלג ַׁשָּיְך 'ַחְׁשַמל ַצִּדיק' ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .ָיכֹול ִלְראֹות ְוהֹוְרגֹו

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהֲאִרי ְמֻסָּכן ְּביֹום . ִליַטת ַהָּיִמין יֹום ְׁשא ְויֹום ַהֶּׁשֶלג הּו,ַלָּיִמין

ֵמַהְּגבּוָרה ִלְכעֹס  ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ֶזה ְמעֹוֵרר ֶאת ָהֲאִרי, ְּדֵכיָון ֶׁשַהָּיִמין ׁשֹוֵלט, ֶזה

. ְּדהּוא ִמְתַנֵּגד ַלֶּׁשֶלג, ַהֶּׁשֶלגת ְוָלֵכן הּוא זֹוֵרק ֶא, ּוְלַהְפִעיל ֶאת ְּגבּוָרתֹו

ֵכן ָידּוַע ֶׁשַהּׁשֹור ַהַּגְׁשִמי ָּבא ִליֵדי רֶֹגז ִּבְראֹותֹו ֶאת ֶצַבע ָהָאדֹם ֶׁשְּמַסֵּמל ְו

 .רֹוּׁשת ַהף ֶאֵדי רֹוִרֲאָה ֶׁש)ה, ר כז"ויק( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו, ֶאת ַהְּׂשמֹאל
ֵני ַהּׁשֹור ְּבָׁשָעה ַאל ַּתֲעמֹד ִּבְפ:) פסחים קיב(' ָמְּג ַּבינּוִצָּמי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו

ִמְּפֵני ֶׁשַהָּׂשָטן ְמַרֵּקד ֵּבין ַקְרָניו ָאַמר ַרִּבי , ֶׁשעֹוֶלה ִמן ָהֲאַגם

, ןיָסי ִניֵמן ִּבָּכֻסר ְמֹוּׁשים ֶׁשִארֹו ְו.ְׁשמּוֵאל ְּבׁשֹור ָׁשחֹור ּוְביֹוֵמי ִניָסן

ע ַבֶצְו, רחֹור ָׁשֹול ׁשת ַעֶרֶּבַדם ְמָׁש' ָמְּגַה, דֶסֶחן ַהטֹוְלא ִׁשן הּויָס ִנׁשֶדחְֹו

  א יָלֵּמִמ) .ש פד"שה(ְּבזַֹהר ָחָדׁש א ָבּוּמם ַּכדָֹאע ָהַב ֶצמֹוא ְּכר הּוחֹוָּׁשַה

  .דֶסֶחן ַהטֹוְלי ִׁשיֵמ ִּבּוּנֶּמר ִמֵהָּזִה ְליְךִרָצְו, הָרבּות ְּגיַנִחא ְּבר הּוחֹור ָׁשֹוׁש 

ר ֶבֵעְבָרא ַּדֲהָוה ָקא ָאֵזיל ְּבַההּוא ַּג .)ברכות נד(' ַּבְּגָמ

ְוִאיְּתַצל , יד ֵליּה ִניָּסאִבֲעְתִא, אַאְרָי ַפל ֲעֵליּהְנ, איָנִּמַי

  ְּדָהַאְרֵיה הּוא , איָנִּמר ַיֶבֵעְּבִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשָהַאְרֵיה ָּתַקף . ִמיֵּניּה

  . איָנִּמר ַיֶבֵעְּבָיִמין ָלֵכן הּוא ָּתַקף , ּוִמְתַנֵּגד ַלָּיִמין, ְׂשמֹאל  

ָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש ִּכי ִיְצָחק ָרָאה  )יג, וירא כב(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ְוִעְנַין ָהַאְרֵיה הּוא ַּפַחד , ְּדמּות ַאְרֵיה ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח

ְּבַמֶּסֶכת ל "ְואּוַלי הּוא ַאְרֵיה ְּדֵבי ִעיָּלָאה ֶׁשִהְזִּכירּו ַרַּז, ִיְצָחק

ִּכי , "ֵיָרֶאה' ְּבַהר ה"ְוִהֵּנה הּוא ִנְרָמז ַּבָּכתּוב ַהֶּזה ֶׁשֶּנֱאַמר , ֻחִּלין

 רֹוִאים ֶׁשָהַאְרֵיה הּוא ְּבִחיַנת ִיְצָחק. 'ִנְרָאה לֹו ְּדמּות ַאְרֵיה ְּבַהר ה

 ָמִצינּון ְוֵכ .)קב' ויחי ע' ל פ"ת להאריז"בלק' ע(. ַהְּגבּוָרהת ִמַּדת ֶאל ַהְמַסֵּמ

ק ְלִיְצָחר ָאַמה "ֶׁשַהָּקָּבב ַהָּכתּו ֶׁשְּמָפֵרׁש .)תיקונים קמ( ָחָדׁשר ְּבזַֹה

. רּגּוא ֶׁשִּנְקָרה ָהַאְרֵיל ַעז ֶׁשְּמַרֵּמ, "ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת" )ג, בראשית כו(

ן ִמְּלׁשֹוא הּו רּגּוֶׁש )קכג' ויחי ע(ל "ְלָהֲאִריַז' םַהִּלּקּוִטיר ֶפֵס'ְּבא מּוָבן ְוֵכ

ל ֶׁשה ַהְּגבּוָרת ְלִמַּד ַׁשָּיְךד ּוַפַח. "ָמגֹור ִמָּסִביב "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, דַּפַח

  " א ִייָראלֹי ִמָאג ָׁשְרֵיה ַא ")ח, עמוס ג(ב ַהָּכתּון ְוֵכ. "ַחד ִיְצָחקַּפ", קִיְצָח

  .הַהְּגבּוָרת ִמַּדת ֶאל ַהְמַסֵּמ ל"ְׂשמֹאת "ר  

 ֶׁשַהָּפר )כא, במדבר ז(י "ְּדמּוָבא ְּבַרִּׁש, ּׁשֹור ַׁשָּיְך ַלָּיִמיןֶׁשם רֹוִאי

 ְּכֶנֶגד םַהְּכָבִׂשי, ְוָהַאִיל ְּכֶנֶגד ִיְצָחק, ְּכֶנֶגד ַאְבָרָהםא הּות ַּבָּקְרָּבנֹו

ים רֹוִא. ּוָבָקר ְׁשַנִים ְּכֶנֶגד מֶׁשה ְוַאֲהרֹן, ְׂשִעיר ִעִּזים ְּכֶנֶגד יֹוֵסף, ַיֲעקֹב

ְּכֶנֶגד ם ְוֵכן ָּבָקר ְׁשַנִים ֶׁשֵה. ַהָּיִמיןת ֶאל ַהְמַסֵּמ ֶׁשַהּׁשֹור ְּכֶנֶגד ַאְבָרָהם

ּומֶׁשה הּוא ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשּכֹוֵלל ָיִמין . ַאֲהרֹן הּוא ָיִמין, מֶׁשה ְוַאֲהרֹן

א הּו רָקָּבן ְוֵכ. :)תיקונים קי. בזוהר תרומה קנו' ע(. יןִמָּיה ַלֶטנֹו ְוּוְׂשמֹאל

ה ִנְרֶאן ְוֵכ ,.)וילך רפד(ר ַּבּזַֹהא ַּכּמּוָב, ןַהָּיִמית ֶאל ַהְמַסֵּמ רֶקּבֹן ִמְּלׁשֹו

' ְוגֹו ּוָבָקר ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים ָאֶלף" )לג, במדבר לא(ב ַּבָּכתּוז ֶרֶמ ְּדֵיׁש

 םְׁשַנִיר ָּפִמְסם ִער ִמְתַקֵּׁשר ְּדַהָּבָק "ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים' ּוִמְכָסם ַלה

 ְלִפי )תנחומא ויחי טז( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. דֶחֶסה ַהִּמָּלן ְּכִמְנַי םְוִׁשְבִעי

ן ְוֵכ

ל ַע

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

א מּוָב

ן ְוֵכ



  

ף ֵסיֹוְו, רֹוֶׁשָּנַתן ִליהּוָדה ְּגבּוָרתֹו ֶׁשל ֲאִרי ּוְליֹוֵסף ְּגבּוָרתֹו ֶׁשל ׁש

ה ָבֵקת ְניַנִחְבא ִּבהּוה ֶׁשָדיהּוס ִלַחַיְּב, דֶסד ֶחסֹוא ְּבהּור ֶׁשָכת ָזיַנִחא ְּבהּו

 ,מיכה ז(ב תּוָּכל ַהה ֶׁשָּיִנְּׁשת ַהאֹוָּב  ְמֻרָּמזף"ֵסיֹון ֵכְו. הָרבּוד ְּגסֹויא ְּבִהֶׁש

  י ֵנת ְׁשל ֶאֵלֹוּכע ֶׁשַצְמֶאד ָהּוּמַע ְלְךָּיף ַׁשֵסיֹוְּד, "אּו הדֶסץ ֶחֵפ ָחיִּכ ")יח

   .דֶסֶחץ ְּבֵפָחד ְוֶסי ֶחֵּפַלה ְּכֶטא נֹוהּוְו, הָרבּוְגד ּוֶסל ֶחים ֶׁשִּוַּקַה  

  רּוַחָלר ֶהָעָפן ֵּביר ְמַקֵּׁשם ַהַּמִיד ְיסֹו

ה ְלַמָּטר יֹוֵתא הּור ֶהָעָפד ֶׁשְּיסֹו ֵּבַאְרנּוה ֶזר ֶׁשְּבַמֲאָמי ִּפל ַע

ה ַלְּקִלָּפס ְּבַיַחה ֶזל ָּכ, תַהְיסֹודֹור ִמְּׁשָאר יֹוֵת ּבֹות ֶנֱאֶחֶזה ְוַהְּקִלָּפ

, עָוָרב טֹוא הּוה ַהֶּזם ְוָהעֹוָל. ְּבִריָאתֹות ִמְּתִחַּלר ֶהָעָפד ִּביסֹות ֶׁשְּמעֶֹרֶב

ר ָעָפן ְּכגֹוה ְלַמָּטר ֶּׁשּיֹוֵתה ּוַמ, עָוָרב טֹו ְּבִריָאתֹור ְּבִעַּקב ְמעָֹרר ָּדָבל ּוְבָכ

ד ִליסֹו ְךַׁשָּי, תֲעֹונֹוֵמָה ֶׁשָּׁשְרָׁשּהה ַהֻּטְמָאן ִעְנַיל ֲאָב. עַרר יֹוֵתב ְמעָֹר

 ֶׁשֵּבַאְרנּוי ְּכִפ .תָהֲעֹונֹוי ְיֵדל ַע ְלָנָחׁש ֶׁשִּנְתַהֵּפְךל ַהַחְׁשַמא ִנְמָצם ָׁש ָהרּוַח

, ָהרּוַחד ִליסֹו ַׁשָּיִכיםם ְוַהַּמְלָאִכיל ֶׁשַהַחְׁשַמ', לַהַחְׁשַמי חּוֵט'ר ְּבַמֲאַמ

ים ִכָאְלַּמם ַהַלא עֹוהּוה ֶׁשיָרִצְים ַהַלל עֹוָכְו. תרּוחֹום ִנְקָרִאים ְּדַהַּמְלָאִכי

  ל ַעת ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות חֹורּוין ְוִדֵּׁשן ַהֵהת ֶׁשַהְּקִלּפֹון ְוֵכ. ַחת רּויַנִחא ְּבהּו

  .תֵמָהֲעֹונֹוה ֶׁשָּבָאה ַהֻּטְמָא ְלרּוַחת ֹוַׁשָּיכל ַהַחְׁשַמ  

ם ַמִים ֲעֵליֶה ֶׁשִּיְּתנּוד ַעה ְמָאֻטם ְמַקְּבִלים ַהְּזָרִעין ֵאין ְּדָלֵכ

ת ַלְּקִלּפֹום ְקׁשּוִריה ְוָטֳהָרה ֻטְמָאי ְּדִעְנְיֵנ. הַהְּקִציָרר ְלַאַח

' אֵמַהֵחְטה ַהֻּטְמָא ׁשֶֹרׁש'ר ְּבַמֲאַמ ִּכְדֵבַאְרנּו, ָהרּוחד ִּביסֹות ֹוֶׁשִּנְמָצא

, ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטֵחה ֵמיָתת ִמַאֻטְמ, תֵמָהֲעֹונֹוא ָּבה ַהֻּטְמָא ֶׁשּׁשֶֹרׁש

 ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה" )ב, זכריה יג(ב תּון ָּכֵכְו. הָּוא ַחְטֵחה ֵמָּדת ִנַאֻטְמְו

, תְטָהרֹור ֵסֶדה ֶזת ַּדַע .)שבת לא(' ַּבְּגָמ ָמִצינּון ְוֵכ. "ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ

ם ַהַּמִיד ֶׁשְּיסֹון ְוֵכיָו. .)נים מטתיקו(ר ַּבּזַֹהא ַּכּמּוָב רּוַחת ְּבִחיַנא הּות ַדַעְו

ר ּוְלַהְכִׁשים ֵּביֵניֶהר ְלַקֵּׁשי ְּכֵדן ָלֵכ, ָהרּוַחד ִליסֹור ֶהָעָפד ְיסֹון ֵּביא ִנְמָצ

ד ִמיסֹוה ֻטְמָאל ְלַקֵּב, רֶהָעָפד ִליסֹו ֶׁשַּׁשָּיִכיםם ְוַהְּזָרִעים ַהְּצָמִחית ֶא

  ק ִלְדּבֹה רֹוָצ ָהרּוַחד ִליסֹו ֶׁשַּׁשֶּיֶכת זֹוה ָאּוְכֶׁשֻּטְמ. םַמִי ָצִריְך, ָהרּוַח

   .םַהַּמִית ְּבִחיַנ ֶּדֶרְךק ַרה ְיכֹוָלה ֵאיֶנָּנ, רֶהָעָפד ִּביסֹו  

ן ֻיַּתי ִּכן ְוָקֵריַנ ִּכי ִיֵּתןב ְּכִתיי ָרֵמא ַּפָּפב ַר :)מ כב"ב(' ַּבְּגָמ

, תְלַדַען ִּיֵּתה ַמ, ןִיֵּתי ִּכא ּדּוְמָין ֻיַּתי ִּכן ָּבִעיַנד ֵּכיַצא ָה

, תַּדַעם ַּג ְוָצִריְך, םַמְסִּפיִקים ֵאיָנם ַמִין ְּדָלֵכה ִנְרֶא. תְלַדַען ֻיַּתף ַא

ר ֶלָעָפ ָהרּוַחר ְוִקּׁשּו, .)תיקונים מט(ר ַּבּזַֹהא ַּכּמּוָב. רּוַחת ְּבִחיַנא הּות ְּדַדַע

ה ָלֲאָדָמר ְמֻחָּבח ַהֶּצַמד עֹול ָּכן ְוָלֵכ. םַקְּׁשָרַהְמת ַּדַעת ְּבִחיַנ ֶּדֶרְךה ַנֲעֶׂש

ד ִמיסֹוק ָהָרחֹור ֶהָעָפד ִליסֹור ְמֻחָּבא ֶׁשהּות ֱהיֹו, הֻטְמָאל ְלַקֵּבל ָיכֹו ֵאינֹו

. ּבֹוק ִלְדּבֹת ְיכֹולֹו ָהרּוַחד ִליסֹו ֶׁשַּׁשָּיכֹותה ַהֻּטְמָאת רּוחֹון ְוֵאי, ָהרּוַח

 ֶּדֶרְך ּבֹוק ִלְדּבֹת ָהרּוחֹות ֹוְיכֹול, רֶהָעָפן ִמק ְוִהְתַרֵח ְתַלׁשֶׁשִּנר ְלַאַחק ְוַר

חולין (' ַּבְּגָמן יֹוָחָנ' ת רִׁשיַט ָמִצינּון ְוֵכ. םֵּביֵניֶהם ֶׁשְּמַקְּׁשִרית ְוַהַּדַעם ַהַּמִי

ם ְמקֹוִלל ָהאֶֹכת ֶאס ַמְכִניר ֶׁשַהֶהְכֵׁשן ְּדֵכיָו, הֻטְמָאת ְּתִחַּלר ֶהְכֵׁש :)קיח

א ִנְטָמא ֶׁשּלֹי ִּפל ַעף ַאה ֻטְמָאת ְּתִחַּלל ֶׁשה ְּבִחיָנה ָּבֶז ֵיׁשה ַהֻּטְמָא

   )טו, שמות ז (ְקֻדָּׁשה ִלְקִלָּפהת יַכִפל ֲהז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכן ַהֵכְו. לְּבפַֹע

  .ר"ֵׁשְכֶהת "ס" ׁשָחָנ ְלְךַּפְה ֶנרֶׁש ֲאהֶּטַּמַהְו"  

ֹוא ֶׁשָּיבד ַעה ֻטְמָאל ְמַקֵּב ֵאינֹור ָּבָׂשם ֶׁשַּג .)חולין לג(ה ַּבִּמְׁשָנ

ה ְׁשִחיָטת ִּבְׁשַע ִמֶּמּנּוא ֶׁשּיֹוֵצם ַהָּדל ְּכָל ּוְבֶדֶרְך, הַמְׁשֶקו ָעָלי

ר ַהָּבָׂשא ָּמא ַקָנָּתה ַלַּבְּׁשִחיָטם ָּדא ָיָצא לֹם ְוִא. הֻטְמָאל ְלַקֵּב ַמְכִׁשירֹו

ר ֶהָעָפד ִליסֹו ַׁשָּיְךר ַהָּבָׂשם ְּדַג ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. הֻטְמָאל ֵּבְלַקא ֻהְכַׁשר לֹ

י ִּבת ַרִׁשיַטר ְלָבֵאה ְוִנְרֶא. ָהרּוַחד ִליסֹו ְלָקְׁשרֹוה ַמְׁשֶק ְוָצִריְך, לְּכִדְלֵעי

ה ֻטְמָאל ְלַקֵּבר ַהָּבָׂשת ֶאה ַמְכִׁשיָרה ַהְּׁשִחיָטם ֶׁשֶעֶצ, םָׁשה ַּבִּמְׁשָנן עֹוְמִׁש

ת ִמַּדְרַּגר ַהָּבָׂשת ֶאה ּוַמֲעָלת ְמַזֶּכֶכה ִּדְׁשִחיָט. םָּדא ָיָצא לֹם ִא ֲאִפּלּו

  ה ַמֲעָלה ַהְּׁשִחיָטם ֶעֶצן ָלֵכ, א"ֵמַהַּמַהְרָׁשל ְלֵעי ֶׁשֵהֵבאנּוי ְּכִפ ֶׁשּבֹור ֶהָעָפ

  .הֻטְמָאל ְלַקֵּב ּוַמְכִׁשיַרּתּוה ְּבַדְרָּג אֹותֹו  

ה ַמְׁשֶקם ְצִריִכין ֵאי צֹוֵמַחן ֵּביר ָּבָׂשן ֵּבים ֶׁשָּקָדִׁשים ָׁש' ַּבְּגָמ ִצינּוָמ

ר ּוְמבָֹא. ןַמְכַׁשְרָּת ַהִּמְקָּדׁשת ִחַּבְו. הֻטְמָאל ְלַקֵּבם ְלַהְכִׁשיָר

ה ֶז, םיָקָדִׁשת ִלְהיֹו ְוִנְתַקֵּדׁשי ַהַחן ִמ אֹו ַהּצֹוֵמַחן ִמא ֶׁשָּבר ְּדָדָב ִלְדָבֵרינּו

ד ְועֹו. הֻטְמָאל ְלַקֵּבר ֻמְכָׁשה ֶׁשִּיְהֶיר ֶהָעָפד ִמיסֹו ְלַהֲעלֹותֹו אֹותֹו ְמַזֵּכְך

 ְךִנְׁשָּפ ֶׁשֵאינֹום ָּדר ַמְכִׁשים ַּכַּמִי ְךֶׁשִּנְׁשָּפם ָּדם ָׁש' ַּבְּגָמ ָמִצינּו

 ְוֵאינֹוי ִּבְכִל ְלַקְּבלֹום ֶׁשְרִגיִלים ָקָדִׁשים ַּדר ְּכלֹוַמ. רַמְכִׁשי ֵאינֹום ַּכַּמִי

. הֻטְמָאל ְלַקֵּבר ְלַהְכִׁשיה ַמְׁשֶקב ְלֵהָחֵׁשל ָיכֹו ֵאינֹוץ ָהָאֶרל ַעם ַּכַּמִי ִנְׁשָּפְך

 לֹו ְוֵיׁשץ ָלָאֶר ִנְׁשָּפְךל ְּכָל ֶׁשְּבֶדֶרְךה ַמְׁשֶקק ְּדַר ְּדָבֵרינּוי ִּפל ַער ְלָבֵאה ִנְרֶא

  ן ֵּכן ֶּׁשֵאיה ַמ. ָלרּוַחר ֶהָעָפת ֶאר ְלַקֵּׁשל ָיכֹוא הּו, רֶהָעָפד ִליסֹור ִחּבּו

  .רְלַהְכִׁשיל ָיכֹו ֵאינֹו, ץָלָאֶרר ִחּבּו לֹון ְוֵאיי ִּבְכִל ְלַקְּבלֹום ֶׁשְרִגיִליה ַמְׁשֶק  

ם ָאָד ְלַתְׁשִמיׁשי ֶהָעׂשּוץ ֵעי ְּכִלל ָּכ )א, כלים ד' הל(ם "ָּבַרְמַּב

א ְולֹ, לְּכָלה ֻטְמָאל ְמַקֵּב ְוֵאינֹור ָטהֹו, םֻּסָּלַהן ְּכגֹוד ִּבְלַב

ם ַהֵּכִלי ְלַתְׁשִמיׁשי ֶהָעׂשּוץ ֵעי ְּכִלל ְוָכ, הְלֻטְמָאם ֲחָכִמי ִרּבּוהּו

י ֶהָעׂשּוץ ֵעי ְּכִלל ְוָכ, הֻטְמָאן ְמַקְּבִלי', ְוכּון ַהֻּׁשְלָחן ְּכגֹום ְוָהָאָד

י ֶׁשְּכִלם רֹוִאי. םִמְּכלּור ָטהֹוה ֶזי ֲהֵר', כּוְוד ִּבְלַבם ַהֵּכִלי ְלַתְׁשִמיׁש

י ְּכִלק ְוַר. הֻטְמָאל ְמַקֵּב ֵאינֹוד ִּבְלַבם ְלֵכִלי אֹוד ִּבְלַבם ָלָאָד ַהְמַׁשֵּמׁש

 ְּדָבֵרינּוי ִּפל ַער ְלָבֵאה ִנְרֶא. הֻטְמָאל ְמַקֵּבם ֵּכִלים ְוַגם ָאָדם ַּג ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש

ד ְוַעּמּו', םָּדל ַחְׁשַמ'ר ְּבַמֲאַמ ִּכְדֵבַאְרנּו, עָהֶאְמַצד ַעּמּות ֶאל ְמַסֵּמם ְּדָאָד

ד ִליסֹו ֶׁשַּׁשֶּיֶכתת ַהַּמְלכּות ֶאם ְמַסְּמִלים ְוֵכִלי. רּוַחת ִּבְבִחיַנא הּוע ָהֶאְמַצ

 ָהרּוַחד ְיסֹון ֵּביר ִחּבּו לֹו ֵיׁשם ֵּכִלים ְוַגם ָאָדם ַּג ֶׁשְּמַׁשֵּמׁשי ּוְכִל, רֶהָעָפ

ל ְלַקֵּבל ָיכֹוא הּוא ּוִמֵּמיָל, םִליֵּכַל ַהַּׁשָּיְךר ֶהָעָפד ִליסֹום ָלָאָד ַהַּׁשָּיְך

  ת ֶא לֹון ֵאי, םֵּכִליק ַר אֹום ָאָדק ַר ֶׁשְּמַׁשֵּמׁשי ְּכִלן ֵּכן ֶּׁשֵאיה ַמ. הֻטְמָא

  .הַהֻּטְמָא רּוַחת ֶאא ֶׁשֵּמִביר ֶהָעָפד ִליסֹו ָהרּוַחד ְיסֹון ֵּביר ַהִחּבּו  

ן ֶׁשֵאי .)ז מה"ע(ה ַּבִּמְׁשָנא ָּמא ַקָנת ָּתִׁשיַטר ְלָבֵאה ִנְרֶאה ֶז ֶּדֶרְך

, ןֵּכם ִאא ֶאָּל. עַלַּקְרַקת ֶׁשְּמֻחֶּבֶרה ָזָרה ֵמֲעבֹוָדה ֲהָנָאר ְוִאּסּוה ֻטְמָא

ה ֲעבֹוָדם ֵמֶה ּוֶׁשָעׂשץ ֵע אֹוע ַקְרַקל ֲאָב. הָזָרה ֲעבֹוָדם ְלֵׁשץ ָהֵעת ֶא ָנְטעּו

 ֵאּלּום ְּדִאּסּוִרי, הָזָרה ֲעבֹוָדת ְוֻטְמַאה ֲהָנָאר ִאּסּום ֲעֵליֶהל ָחא לֹ, הָזָר

  ת ֶאְפָׁשרּום ָלֶהן ְוֵאי, תְוָהֲעוֹונֹוה ַהֻּטְמָא ׁשֶֹרׁשם ֶׁשָּׁש, ָהרּוַחד ִמיסֹום ָּבִאי

  .לְּכִדְלֵעיר ֶהָעָפד ִּביסֹום ְוִלְפּגֹר ְלִהְתַחֵּב  

. ָהרּוַחד ִמיסֹות ָּבאֹום ֶׁשָּבעֹוָלת ַהַּמֲחלֹול ֶׁשָּכ :)מ קז"ב(' ַּבְּגָמ

ן ָּכאה ֶזם ְּבָמקֹום ַנֲעִׂשים ֶׁשַהְּפָגִמין ֵּכיָור ְלָבֵאה ִנְרֶאן ָּכאם ְוַג

 ,ִנְרֶאה ְּדַהָּלׁשֹון חֹוֶלהן ְוֵכ. תַהַּמֲחלֹות ֶאם ֶׁשּגֹוְרִמים ַהַּמִּזיִקים ִנְמָצִאי

 ֶׁשֶּזה ַהחֹול, ַהְינּו ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִחָּסרֹון ְּבִעְנְיֵני ַהּגּוף, חֹולן ִמְּלׁשֹוא הּו, חִֹלי

ַהְינּו ֶׁשֵּיׁש ִחָּסרֹון ְּבִעְנְיֵני ַהחֹול , אֹוְמִרים ֶׁשהּוא חֹוֶלה,  ֶׁשָּבָאָדםרְוֶהָעָפ

ם ֶׁשָּבָאָדר ֶהָעָפד ִליסֹור ֵּבֶׁשִּמְתַח ָהרּוַחד ְיסֹוי ְיֵדל ַעה ַנֲעֶׂשה ְוֶז, ֶׁשּבֹו

ֲאִני " )וכ, שמות טו(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, אֵמַהֵחְטא הּוי ַהחִֹל ְּדׁשֶֹרׁש, ְלַהִּזיקֹו

ָּכרֹוֵפא ,  ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְלַמַען ִּתָּנֵצל ֵמֶהםָךּוְמַלֶּמְד" ָךרְֹפֶא' ה

   ִליֵדי ָךִזיִרים אֹוְתַּמֲחַהֶּזה ָהאֹוֵמר ָלָאָדם ַאל ּתֹאַכל ְּדָבִרים ֶׁש

  . חִֹלי  
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