
 ד׳:ז׳  ,אורח חיים, הלכות תחומין וערובי תחומין

ל  ְברּות ָהָמן ָהָיה עַּ ר ִהְתגַּ ִנְכְשלּו ִיְשָרֵאל ָאז ְבָנִשי ָנְכִרּיֹות-ְוִעקַּ ְבִרית  ְיֵדי שֶׁ ם הַּ ְכָתִבים, ִכי ְפגַּ ּמּוָבא בַּ , כַּ

ּזּות ְדִסְטָרא  ר ְבִחינַּת עַּ ס ְוָשלֹום, זֶׁה ִעקַּ ט נשג"ז )נדה, שפחה, גויה, זונה( חַּ ר  -ִבְפרַּ ֲחָרא, ִכי ָשם ִעקַּ אַּ

ּזּות ְדִסְטָרא  ּזּות ְדִסטְ -עַּ ְצָמן עַּ כּו"ם ֵהם ֵהם ְבעַּ נַּ"ל, ִכי ָהעַּ ֲחָרא כַּ ש  -ָרא אַּ ֵּזי נֶׁפֶׁ ְכָלִבים עַּ ֲחָרא ְבִחינַּת ְוהַּ אַּ

ף   קֶׁ ר תֹּ ט נשג"ז )נדה, שפחה, גויה, זונה( זֶׁה ִעקַּ ס ְוָשלֹום ִבְפרַּ ְבִרית חַּ ם הַּ ל ֵכן ְפגַּ ב, ְועַּ לֶׁ ף ִהיא ְככֶׁ ְואַּ

ּזּות ְדִסְטָרא  ּזּות ְדִסְטָרא-ָהעַּ ר ָהעַּ ֲחָרא ִכי ֵהם ִעקַּ נַּ"ל, וְ -אַּ ֲחָרא כַּ חֹוָתם ְבִחינַּת  אַּ ם הַּ ְצמֹו ְבִחינַּת ְפגַּ זֶׁהּו ְבעַּ

ל ד, עַּ ם ְמאֹּ ְפגַּ ֵבר ָאז הַּ ִנְתגַּ ת שֶׁ ֵבר -ִנדֹות ִכי ֵהם ִנְקָרִאים נשג"ז )נדה, שפחה, גויה, זונה(, ּוֵמֲחמַּ ֵכן ִנְתגַּ

ּזּות ְדִסְטָרא  ָהָיה ִמְבִחיָנה זֹו ִמְבִחינַּת עַּ ֲחָר -ָהָמן ָהָרָשע שֶׁ ֵבר  אַּ ל ֵכן ָרָצה ְלִהְתגַּ ת, ְועַּ ָנָחש ָדם ִנדַּ ת הַּ א זֲֻהמַּ

ְברּות ְשִפי ג ְוכּו' ְבִחינַּת ִהְתגַּ ֲהרֹּ ְשִמיד לַּ ס ְוָשלֹום, ְלהַּ ְמֵרי חַּ ֲעִביָרם ְלגַּ ס ְוָשלֹום ְלהַּ ל ִיְשָרֵאל חַּ ת ָדִמים  עַּ כַּ

יְ  ם ָדִמים ָמֵלאּו, ְדהַּ ל ְבִיְשָרֵאל ְבִחינַּת ְיֵדיכֶׁ ָדִמים עַּ ְברּות הַּ ְלֵקל  -נּו ִהְתגַּ ִנְתקַּ ת שֶׁ חֹוָתם, ּוֵמֲחמַּ ְיֵדי ִקְלקּול הַּ

ס ְוָשלֹום, ְוזֶׁה ְבִחינַּת  ְמֵרי חַּ ג אֹוָתם ְלגַּ ֲהרֹּ ת ָדִמים לַּ ְגִביר ְבִחינַּת ְשִפיכַּ חֹוָתם ְביֹוֵתר ָרָצה ְלהַּ ְונְַּחתֹום  ָאז הַּ

ְך ְבִחינַּת פְ  לֶׁ ּמֶׁ ת הַּ עַּ בַּ לְבטַּ עַּ ם חֹוָתם ִדְקֻדָשה שֶׁ ס ְוָשלֹום חֹוָתם ְדִסְטָרא- ְיֵדי- גַּ ֵבר חַּ ֲחָרא-זֶׁה ִמְתגַּ   :.אַּ

ְך ְסָפִרים, אַּ ּמּוָבא בַּ ר ָכמֹוהּו לֹּא ִנְהָייָתה כַּ ד, ֲאשֶׁ ד ְמאֹּ ָכָנה ְגדֹוָלה ְמאֹּ ת ָהיּו ָאז ִיְשָרֵאל ְבסַּ ֱאמֶׁ ֵשם    ּובֶׁ הַּ

ֲחָמיו שָ  ְך ְברַּ י  ִיְתָברַּ ד, ִכי ָמְרְדכַּ ד ְמאֹּ ֲעָלָתם ָגְבָהה ְמאֹּ ר מַּ ְסֵתר, ֲאשֶׁ י ְואֶׁ ִדיִקים ָמְרְדכַּ צַּ ת ְשֵני הַּ ח ָאז אֶׁ לַּ

ְסֵתר ִהיא בְ  ה, ִכי אֶׁ ה, ִנְסָתר ְוִנְגלֶׁ ע ְונֲַּעשֶׁ נַּ"ל ְבִחינַּת ִנְשמַּ ְכָתִרים הַּ ְסֵתר ֵהם ְבִחינַּת ְשֵני הַּ ִחינַּת ִנְסָתר ְואֶׁ

קֶׁ ּו ל ָיָדם ָהָיה תֹּ ֵחר )ִסיָמן יּוד(, ְועַּ ֵבנּו זַּ"ל ְבָמקֹום אַּ ּמּוָבא ְבִדְבֵרי רַּ ה, כַּ י הּוא ְבִחינַּת ִנְגלֶׁ ֵנס ָמְרְדכַּ ף הַּ

ָכתּוב תֹוָרה ְכמֹו שֶׁ ת הַּ ָבלַּ ְך, ְוָזכּו ָאז ְלקַּ ל ֵהיפֶׁ ְך אֶׁ ָדָבר ֵמֵהיפֶׁ ֵפְך הַּ   :ְוִנְתהַּ

לִקְּימּו ְוִקְבלּו ְוכ ה עַּ בֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְונֲַּעשֶׁ ָדְרשּו רַּ ל - ְיֵדי - ּו' ְכמֹו שֶׁ פּור ִשְמָחה  -זֶׁה פּוִרים עַּ ֵשם הַּ

ֲעִשים ְבָכל דֹור ָודֹור ִמְשָפָחה ּוִמְשָפָחה מְ  ה ִנְזָכִרים ְונַּ ָּיִמים ָהֵאלֶׁ ה ְויֹום טֹוב ְוכּו', ְוהַּ יָנה ִדיָנה ּוְמדִ ּוִמְשתֶׁ

  :.ְוִעיר ָוִעיר

ת ה' בְ  ד אֶׁ ֲעבֹּ ְצִריִכין לַּ ן, שֶׁ ִּיְשְרֵאִלי ְבָכל דֹור ָודֹור ְבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזמַּ ת ִאיש הַּ ר ֲעבֹודַּ תֹוָרה  ִכי זֶׁה ִעקַּ

ה ִּיְזכֶׁ ְינּו שֶׁ תֹוָרה ְבָכל ֵעת ָוֵעת. ְדהַּ ת הַּ ָבלַּ ה ִלְבִחינַּת קַּ ִּיְזכֶׁ ד שֶׁ ה   ּוְתִפָלה עַּ ם ִלְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ עַּ ם ּופַּ עַּ ְבָכל פַּ

נּו ְבִחינַּת נַּ  ה ִמּמֶׁ ע ְבִחינַּת ִנְסָתר, ִיְהיֶׁה נֲַּעשֶׁ ִנְשמַּ ה ֵמהַּ ִּיְהיֶׁה נֲַּעשֶׁ ְינּו שֶׁ ע ֵמָחָדש, ְדהַּ ה ְוִנְשמַּ ה ְבִחינַּת ִנְגלֶׁ ֲעשֶׁ

ע ָגבֹוהַּ יֹוֵתר, ְוֵכן ְבָכל  ה ִלְבִחינַּת ִנְשמַּ ת ְוִיְזכֶׁ ָבלַּ נַּ"ל, ְוזֶׁה ְבִחינַּת קַּ ר הַּ ֲאמַּ ּמַּ ָאר ֵהיֵטב בַּ ְּמבֹּ ם כַּ עַּ ם ּופַּ עַּ פַּ

ָכתּוב תֹוָרה ְבָכל יֹום ְכמֹו שֶׁ ת הַּ ֵבל אֶׁ ם, ִכי ָאנּו ְצִריִכין ָתִמיד ְלקַּ עַּ תֹוָרה ְבָכל פַּ   :הַּ

ּיֹום, ְבָכל יֹום ִיְהיּו ְבֵעינֶׁיָך כַּ  ְּוָך הַּ ִכי ְמצַּ ר ָאנֹּ ְינּו  ֲאשֶׁ ּזֹוִכין ִלְבִחיָנה ָגבֹוהַּ יֹוֵתר, ְדהַּ ם שֶׁ דֶׁ ֲחָדִשים, ְוקֹּ

ְצמָ  ְּיִריָדה ְבעַּ ם ָהֲעִלָּיה, ְוהַּ דֶׁ ִּיְהיֶׁה ְיִריָדה קֹּ נַּ"ל ָצִריְך שֶׁ ע ָגבֹוהַּ יֹוֵתר כַּ ה ְוִנְשמַּ ְכִלית ִלְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ ה ִהיא תַּ

ר חַּ אַּ לָכְך ְכשֶׁ -ָהֲעִלָּיה, ִנְמָצא שֶׁ ל - ּזֹוִכין ְלָהֲעִלָּיה עַּ ְצָמה תֹוָרה, ְועַּ ְּיִריָדה עַּ ְּיִריָדה נֲַּעָשה ֵמהַּ ֵכן ִנְקָרא  - ְיֵדי הַּ

ָכתּוב ְכֵשָלה, ְכמֹו שֶׁ תֹוָרה מַּ   :הַּ

נַּ"ל ר הַּ ֲאמַּ ּמַּ ָאר ֵהיֵטב בַּ ְּמבֹּ ת ָיְדָך, ֵאלּו ִדְבֵרי תֹוָרה ְוכּו' כַּ חַּ ֹּאת תַּ ּז ְכֵשָלה הַּ ּמַּ ֵּין ָשם ֵהיֵטבְוהַּ   :., עַּ

ן, ִכי ּזֶׁה ְבָכל ֵעת ּוְזמַּ ה ְוִנְצָטֵרף ָבעֹוָלם הַּ ָהָאָדם ִנְתנַּסֶׁ ֵצרּוִפים שֶׁ ִנְסיֹונֹות ְוהַּ ר ָכל הַּ ָהָאָדם ָצִריְך   ְוזֶׁהּו ִעקַּ

תֹוָרה ְבָכל פַּ  ת הַּ ָבלַּ ּזֶׁהּו ְבִחינַּת קַּ ֲעבֹוָדה, שֶׁ תֹוָרה וַּ ֵדש ָתִמיד בַּ ע ֵמָחָדש ָגבֹוהַּ ְלחַּ ה ְוִנְשמַּ ם ְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ עַּ

ה   ֵהם ְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ ָשגֹות שֶׁ ְיָתא ְוהַּ ָּמש ִחדּוִשין ְדאֹורַּ ֵדש מַּ ה ְלחַּ ֵאינֹו זֹוכֶׁ נַּ"ל,  יֹוֵתר, ִכי ֲאִפלּו ִמי שֶׁ ע כַּ ְוִנְשמַּ

ף ל - אַּ ל ִאיש הַּ -ִפי-עַּ ְצָמה שֶׁ ם ָהֲעבֹוָדה ְבעַּ ם  ֵכן גַּ עַּ ה ְבָכל פַּ ּזֹוכֶׁ ת, ְכשֶׁ ֱאמֶׁ הּוא ִאיש ָכֵשר בֶׁ ִּיְשְרֵאִלי ְכשֶׁ

תֹוָרה  ת הַּ ָבלַּ ם זֶׁה הּוא ְבִחינַּת קַּ ת ְבִהְתעֹוְררּות ָחָדש, גַּ ֱאמֶׁ ְך בֶׁ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָברַּ ֵמָחָדש  ְלִהְתעֹוֵרר ְביֹוֵתר לַּ

ּמְ  ע ֵמָחָדש, שֶׁ ה ְוִנְשמַּ ה  ְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ ר ה' יֲַּעשֶׁ ר ִדבֶׁ תֹוָרה ֵמָחָדש ְוָכל ֲאשֶׁ ת הַּ ֵּים אֶׁ ְצמֹו ְלקַּ ל עַּ ֵבל עַּ קַּ



ל  ֵחר. ְועַּ ֵבנּו זַּ"ל ְבָמקֹום אַּ ּמּוָבן זֶׁה ְבִדְבֵרי רַּ ע, ְוכַּ ל-ְיֵדי-ְוִיְשמַּ ָּמש עַּ ָשגֹות מַּ ְצמֹו ָיכֹול ִלְזכֹות ְלהַּ - זֶׁה ְבעַּ

ה ְיֵדי ְפִשיטּותֹו ּוְתִמימּותֹו ִּיְזכֶׁ ד שֶׁ ם עַּ עַּ ת ְבִהְתעֹוְררּות ָחָדש ְבָכל פַּ ֱאמֶׁ ְשרּות בֶׁ ִּיְתנֵַּהג ָכל ָכְך ְבכַּ  שֶׁ

ִשיג ּוְלָהִבין מַּ  ה ְלהַּ ִּיְזכֶׁ ְינּו שֶׁ ת, ְדהַּ ֱאמֶׁ ע בֶׁ ה ְוִנְשמַּ ָּמש ְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ תֹוָרה מַּ ת הַּ ָבלַּ ָהָיה ִנְסָתר  ִלְבִחינַּת קַּ ה שֶׁ

נ נַּ"לִמּמֶׁ ע ְוכּו' כַּ ה ְוִנְשמַּ ּזֶׁהּו ְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ ד ֵאין סֹוף, שֶׁ ְרָגא עַּ ְרָגא ְלדַּ   :.ּו ְתִחָלה, ְוֵכן ִמדַּ

ל  ְדֵרָגה ָגבֹוהַּ יֹוֵתר ִכי ִאם עַּ ה ְלמַּ ם ָהֲעִלָּיה ְוכּו', ְוזֶׁה ְבָכל -ֲאָבל ֵאין ָהָאָדם זֹוכֶׁ דֶׁ ִּיְהיֶׁה לֹו ְיִריָדה קֹּ ְיֵדי שֶׁ

ָנה ֲאִפלּו ְלהִ אָ  ְרָגא ָקטַּ ָצִריְך ִלְזכֹות ְלֵאיזֶׁה דַּ ְרָגא, ֲאִפלּו ִמי שֶׁ ְרָגא ְודַּ ן ּוְבָכל דַּ ְתעֹוְררּות ָחָדש,  ָדם ּוְבָכל ְזמַּ

ִנְסיֹונֹות  ְיִריָדה ִהיא ְבִחינַּת הַּ ְדֵרָגתֹו, ְוהַּ ם ֵאיזֶׁה ְיִריָדה ְלִפי מַּ דֶׁ ִּיְהיֶׁה לֹו ִמקֹּ ֵּיש לֹו  ָצִריְך שֶׁ ֵצרּוִפים שֶׁ ְוהַּ

ִהיא ְבִחינַּת ם ָהֲעִלָּיה שֶׁ דֶׁ ֵּיש קֹּ ְּיִריָדה שֶׁ ת הַּ ת ִבְשעַּ ֱאמֶׁ ְרָגא. ְוִהֵנה בֶׁ ְרָגא ְלדַּ ה ִמדַּ עֹולֶׁ ם שֶׁ דֶׁ ת  ִמקֹּ ָבלַּ קַּ

ּיְ  ת הַּ נַּ"ל, ָאז ִבְשעַּ ע ָגבֹוהַּ יֹוֵתר כַּ ה ְוִנְשמַּ תֹוָרה ֵמָחָדש ְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ ָכָנה  הַּ ת ְבסַּ ֱאמֶׁ ִריָדה ָהָאָדם הּוא בֶׁ

ל ְרֵבה ָנְפלּו עַּ ם ָצִריְך  - ְגדֹוָלה. ִכי הַּ ט, ְוגַּ ל ִיּמֹּ ן, ְוָצִריְך ָאז ִלְהיֹות ְכִגבֹור ָחָזק בַּ ְחָמָנא ִלְצלַּ ְיֵדי ְיִריָדָתם רַּ

ְיִרי ת הַּ ְצמֹו ִבְשעַּ ֲחִזיק עַּ ה ְלהַּ ִּיְזכֶׁ ָיא שֶׁ ְצמֹו ְבָכל  ִסּיְַּעָתא ִדְשמַּ ק יֲַּחִזיק עַּ ס ְוָשלֹום, רַּ ְמֵרי חַּ ל ְלגַּ לֹּא ִיפֹּ ָדה שֶׁ

ה  ִּיְזכֶׁ ד שֶׁ לֹו, עַּ ְּיִריָדה שֶׁ ֵבר ְכִפי הַּ ֵטל ּוְלשַּ ָצִריְך ְלבַּ ה שֶׁ ֵטל מַּ ֵבר ּוְלבַּ ה ְלשַּ ִּיְזכֶׁ ד שֶׁ ז עַּ ְך  עֹּ ֲחָמיו ִיְתָברַּ ְברַּ

ה נַּ"ל ִלְבִחינַּת ָהֲעִלָּיה, ְוָאז זֹוכֶׁ ְכִלית ָהֲעִלָּיה כַּ ְּיִריָדה ִהיא תַּ ֲעִלָּיה, ִכי הַּ ְּיִריָדה לַּ ֵפְך הַּ ִּיְתהַּ   :.שֶׁ

ל ל וִבְפָרט, ֵהן ִבְכָלִלּיּות ִיְשָרֵאל ֵהן ִבְפָרִטּיּות ֵאצֶׁ ן, ִבְכלַּ ְבִחיָנה הּוא ְבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזמַּ ֹּאת הַּ ָחד    ְוז ָכל אֶׁ

ָחד ִמִּיְשָרֵאל בְ  ע ָגבֹוהַּ יֹוֵתר  ְואֶׁ ה ְוִנְשמַּ ע זֶׁה ִלְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ ה ְוִנְשמַּ ָצִריְך ָלֵצאת ִמְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ ם שֶׁ עַּ ָכל פַּ

ם ִעם ִיְשָרֵאל,  ן תֹוָרה ָבא ֲעָמֵלק ְלִהָלחֶׁ תַּ ם מַּ דֶׁ ְרדּות ְלִיְשָרֵאל. ְוקֹּ ֲעָמֵלק ֵמעֹוָלם ְרצּוָעה מַּ נַּ"ל. וַּ ְכמֹו  ְוכַּ

ָכת   :ּובשֶׁ

ט. ּוְכמ ל ּוִבְפרַּ ל ִיְשָרֵאל ָתִמיד ִבְכלַּ אֹוֵרב עַּ ָגדֹול שֶׁ שֹוֵנא הַּ ם ְוכּו', ִכי הּוא הַּ ִּיָלחֶׁ ָּיבֹּא ֲעָמֵלק וַּ ֹו ֵכן ָתִמיד  וַּ

ְרָגא,  ְרָגא ְלדַּ ֲעלֹות ִמדַּ ִּיְשָרֵאל ְצִריִכין לַּ ם שֶׁ עַּ ן ְבָכל פַּ ע   ְבָכל דֹור ָודֹור ְבָכל ֵעת ּוְזמַּ ְינּו ִמְבִחינַּת ִנְשמַּ ְדהַּ

ְּיִר  ת הַּ ם ָהֲעִלָּיה, ָאז ִבְשעַּ דֶׁ ִּיְהיֶׁה לֹו ְיִריָדה קֹּ ָאז ָצִריְך שֶׁ נַּ"ל, שֶׁ נּו כַּ ה זֶׁה ְלָגבֹוהַּ ִמּמֶׁ ָאז ָהָאָדם  ְונֲַּעשֶׁ יָדה שֶׁ

ֵּון ְבתֹּ  נַּ"ל, ָאז הּוא אֹוֵרב ְלִיְשָרֵאל ּוִמְתכַּ ָכָנה כַּ ת ְבסַּ ֱאמֶׁ ֲחָזָקה ְלִיְשָרֵאל ּוָבא ָאז  בֶׁ ף ִרְשָעתֹו ְוִשְנָאתֹו הַּ קֶׁ

ִים, ם ִעם ִיְשָרֵאל ִבְרִפיִדים ְבִרְפיֹון ָידַּ ִּיָלחֶׁ ָּיבֹּא ֲעָמֵלק וַּ ם ִעם ִיְשָרֵאל, ִבְבִחינַּת וַּ ְיָקא ְלִהָלחֶׁ ם    דַּ ָרפּו ְיֵדיהֶׁ שֶׁ

תֹוָרה וְ  ת הַּ ָבלַּ ם קַּ דֶׁ תֹוָרה, ִכי ָאז קֹּ נַּ"ל ְוזֶׁהּו ְבִחינַּת ִרְפיֹון  ִמן הַּ ִּיְהיֶׁה ְבִחינַּת ְיִריָדה כַּ ם ָצִריְך שֶׁ דֶׁ ָאז ִמקֹּ

ָתה ָעֵיף ְוָיֵגעַּ ְולֹּא ָיֵרא ֱאֹלִהים, ָיֵרא ֱאֹלִהים זֶׁה ְבִחינַּת ְבֵראִשית ָיֵרא  תֹוָרה ְבִחינַּת ְואַּ ִים ִמן הַּ ת,  ָידַּ בשֶׁ

ָשֵלם ְבִחינַּ  ר הַּ ֲאמַּ הּוא מַּ ה ָהָאָדם ָלזֶׁה  שֶׁ ּזֹוכֶׁ ם שֶׁ דֶׁ נַּ"ל. ְוקֹּ ר הַּ ֲאמַּ ּמַּ ָאר בַּ ְּמבֹּ ל כַּ כֹּ בֹו ָכלּול הַּ ע שֶׁ ת ִנְשמַּ

ם ָלזֶׁה ָהָאָדם ָעֵיף ְוָיֵגעַּ ְבִחינַּת יְ  דֶׁ ע קֹּ ה ְוִנְשמַּ הּוא ְבִחינַּת ְבֵראִשית ְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ ִריָדה  ִלְבִחינַּת ִיְרָאה שֶׁ

ם ָהֲעִלָּיה, אָ  דֶׁ קֹּ ה ֲעָמֵלק ְוכּו' ּוִמְלָחָמה  שֶׁ ֲעשֶׁ ר מַּ תֹוָרה ְביֹוֵתר ִלְזכֹּ ִצְוָתה הַּ נַּ"ל. ְוזֶׁה שֶׁ ָּיבֹּא ֲעָמֵלק כַּ ְיָקא וַּ ז דַּ

ה וְ  ֲעלֹות ִמְבִחינַּת נֲַּעשֶׁ ְצִריִכין לַּ ֲעָמֵלק ִמדֹור דֹור, ִכי זֶׁה נֲַּעָשה ְבָכל דֹור ָודֹור ְבָכל ֵעת שֶׁ ה' בַּ עלַּ זֶׁה   ִנְשמַּ

נַּ" ם ָהֲעִלָּיה ְוכּו' כַּ דֶׁ קֹּ ְּיִריָדה שֶׁ ת ֲעָמֵלק ְבֵעת הַּ מֶׁ ם ִמְלחֶׁ  :לִלְבִחיָנה ָגבֹוהַּ יֹוֵתר, ֲאזַּי ְצִריִכין ִלְלחֹּ

 


