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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÈzË˜1רּבנּו ּומבאר וכּו', ּומּכל החסדים מּכל »…¿ƒְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

זה, הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש ּבאּגרת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּזקן
מּפטרּבּורג ּביאתֹו אחר ּבזה2ׁשּכתבּה ׁשהּפרּוׁש , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

את מּלקּבל קטן ׁשהיה הּפׁשּוט ּכּפרּוׁש (לא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּוא
ׁשּנּתנּו וכּו' ּומּכל החסדים ׁשמּכל אּלא) ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹהחסדים,
ּדקטנּתי הענין אצלֹו נעׂשה הּקּב"ה, ידי על ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלֹו
ּביתר ה' אל הּקרֹוב ּכל ּכי עז, ּוביתר ׂשאת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבּיתר
רּוח ׁשפל יֹותר להיֹות צרי למעלה, והגּבּה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָׂשאת
ּכלא ּדוקא קּמיּה ּדּכֹולא וכּנֹודע מּטה, ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָלמּטה

ּכל3חׁשיב (מּצד יֹותר קּמיּה ׁשהּוא ּכל ּכן ואם , ְִִִֵֵֵֶַַָָָ
יֹותר הּוא אלקים) קרבת ּבחינת ׁשהם ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָֹהחסדים
מה ּבכללּות גם וזהּו (קטנּתי). ואפס ואין ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּכלא

ּבּגמרא לֹו4ּׁשּכתּוב מנּכין נס לֹו עֹוׂשין ׁשאם ְְִִִֵֶֶַַָָָ
גֹו' החסדים מּכל קטנּתי קראה, מאי ְְְֲִִִִַַָָָָָֹֹֻמּזכּיֹותיו,

החסדים ּבׁשביל זכּיֹותי ונתמעטּו ּכי5(הקטנּו ,( ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָֻֻ
ונתמעטּו ּוברּור, זּכּו מּלׁשֹון גם הּוא ְְְֲִִִֵַַָָֻזכּיֹותיו
זּכּו ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשהיה ׁשאף הינּו ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֻזכּיֹותי
זי ּבא פאלט (ער ּברּוחֹו נֹופל הּוא הרי ְֲִֵֵֵֶַַּוברּור,
לפי (קטנּתי), הּקֹודם ּומּצבֹו מּמעמדֹו ְְֲִִִֶַַַַָָָָֹאראּפ)

ענין (ׁשּזהּו מעלה למעלה עד מּלמעלה התקרבּות ׁשל ענין ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשראה
ימין ּבחינת ׁשּזֹו הּנ"ל, הּקֹודׁש ּבאּגרת לבאר ּוממׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהחסדים).

ואפר עפר ואנכי ׁשאמר לאברהם וחסד ּכן6ׁשּבּקדּׁשה ּגם היא וזֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשא יעקב ׁשל החסדיםמּדתֹו מּכל קטנּתי מאד1מר ּבמאד קטן ׁשהיה , ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּׁשּכתּוב ּכמֹו החסדים, רּבּוי מחמת ועּתה1ּבעיניו גֹו' עברּתי במקלי ּכי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לעּמת ּבזה ּכן ּׁשאין מה כּו', ּכלל ּכדאי ואינֹו ראּוי ואינֹו וגֹו', ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהייתי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

יא.1) לב, ס"ב.2)וישלח אגה"ק ב.3)תניא יא, זח"א קטנתי4)ראה ד"ה גם וראה א. לב, שבת

ואילך). עב ע' תשי"ז סה"מ (תו"מ ואילך פ"ב תשי"ז כסלו כ"ף וישב, דש"פ שם.5)(הב') פרש"י

כז.6) יח, וירא

    
ÈzË˜1,'eÎÂ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓכהקדמה אבינו יעקב דברי - »…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»¿

מלקבל 'קטן' אני מרגיש - 'קטנתי' עשו: מאחיו שיצילו מהקב"ה לבקשתו

לי. עשה שהקב"ה החסדים כל אחרי חסדים ‰Ô˜fעוד ea ‡Óe¿»≈«≈«»≈
L„‰ ˙b‡a('ב'תניא d˙kL(הנדפסת ,‰Ê ÏÈÁ˙n‰ eac ¿ƒ∆∆«…∆ƒ««¿ƒ∆∆¿»»

‚eaËÓ B˙‡Èa Á‡««ƒ»ƒ∆∆¿¿
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ה

   

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÈzË˜1רּבנּו ּומבאר וכּו', ּומּכל החסדים מּכל »…¿ƒְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

זה, הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש ּבאּגרת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּזקן
מּפטרּבּורג ּביאתֹו אחר ּבזה2ׁשּכתבּה ׁשהּפרּוׁש , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

את מּלקּבל קטן ׁשהיה הּפׁשּוט ּכּפרּוׁש (לא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּוא
ׁשּנּתנּו וכּו' ּומּכל החסדים ׁשמּכל אּלא) ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹהחסדים,
ּדקטנּתי הענין אצלֹו נעׂשה הּקּב"ה, ידי על ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלֹו
ּביתר ה' אל הּקרֹוב ּכל ּכי עז, ּוביתר ׂשאת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבּיתר
רּוח ׁשפל יֹותר להיֹות צרי למעלה, והגּבּה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָׂשאת
ּכלא ּדוקא קּמיּה ּדּכֹולא וכּנֹודע מּטה, ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָלמּטה

ּכל3חׁשיב (מּצד יֹותר קּמיּה ׁשהּוא ּכל ּכן ואם , ְִִִֵֵֵֶַַָָָ
יֹותר הּוא אלקים) קרבת ּבחינת ׁשהם ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָֹהחסדים
מה ּבכללּות גם וזהּו (קטנּתי). ואפס ואין ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּכלא

ּבּגמרא לֹו4ּׁשּכתּוב מנּכין נס לֹו עֹוׂשין ׁשאם ְְִִִֵֶֶַַָָָ
גֹו' החסדים מּכל קטנּתי קראה, מאי ְְְֲִִִִַַָָָָָֹֹֻמּזכּיֹותיו,

החסדים ּבׁשביל זכּיֹותי ונתמעטּו ּכי5(הקטנּו ,( ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָֻֻ
ונתמעטּו ּוברּור, זּכּו מּלׁשֹון גם הּוא ְְְֲִִִֵַַָָֻזכּיֹותיו
זּכּו ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשהיה ׁשאף הינּו ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֻזכּיֹותי
זי ּבא פאלט (ער ּברּוחֹו נֹופל הּוא הרי ְֲִֵֵֵֶַַּוברּור,
לפי (קטנּתי), הּקֹודם ּומּצבֹו מּמעמדֹו ְְֲִִִֶַַַַָָָָֹאראּפ)

ענין (ׁשּזהּו מעלה למעלה עד מּלמעלה התקרבּות ׁשל ענין ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשראה
ימין ּבחינת ׁשּזֹו הּנ"ל, הּקֹודׁש ּבאּגרת לבאר ּוממׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהחסדים).

ואפר עפר ואנכי ׁשאמר לאברהם וחסד ּכן6ׁשּבּקדּׁשה ּגם היא וזֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשא יעקב ׁשל החסדיםמּדתֹו מּכל קטנּתי מאד1מר ּבמאד קטן ׁשהיה , ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּׁשּכתּוב ּכמֹו החסדים, רּבּוי מחמת ועּתה1ּבעיניו גֹו' עברּתי במקלי ּכי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לעּמת ּבזה ּכן ּׁשאין מה כּו', ּכלל ּכדאי ואינֹו ראּוי ואינֹו וגֹו', ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהייתי
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יא.1) לב, ס"ב.2)וישלח אגה"ק ב.3)תניא יא, זח"א קטנתי4)ראה ד"ה גם וראה א. לב, שבת

ואילך). עב ע' תשי"ז סה"מ (תו"מ ואילך פ"ב תשי"ז כסלו כ"ף וישב, דש"פ שם.5)(הב') פרש"י

כז.6) יח, וירא

    
ÈzË˜1,'eÎÂ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓכהקדמה אבינו יעקב דברי - »…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»¿

מלקבל 'קטן' אני מרגיש - 'קטנתי' עשו: מאחיו שיצילו מהקב"ה לבקשתו

לי. עשה שהקב"ה החסדים כל אחרי חסדים ‰Ô˜fעוד ea ‡Óe¿»≈«≈«»≈
L„‰ ˙b‡a('ב'תניא d˙kL(הנדפסת ,‰Ê ÏÈÁ˙n‰ eac ¿ƒ∆∆«…∆ƒ««¿ƒ∆∆¿»»

‚eaËÓ B˙‡Èa Á‡««ƒ»ƒ∆∆¿¿
הלשנה לאחר במאסר שהה שם

יצא (וכאשר החסידות. על

זו איגרת שלח חפשי,

2‰Êaלחסידים) Le‰L ∆«≈»∆
(Ï‡(ב'קטנתי') ‡e‰…

‰È‰L ËeL‰ Lek«≈«»∆»»
˙‡ Ïa˜lÓ ÔË»̃»ƒ¿«≈∆
ÏkÓL (‡l‡ ,ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ∆»∆ƒ…
'eÎÂ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒƒ»¿
È„È ÏÚ BÏ ezpL∆ƒ¿«¿≈
BÏ‡ ‰NÚ ,‰"a‰«»»«¬»∆¿
˙ia ÈzË˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»…¿ƒ¿∆∆

,ÊÚ ˙Èe ˙‡Nכמבואר) ¿≈¿∆∆»
קשורה שב'קדושה' בהמשך,

- ביטול עם חסד השפעת

‡Ï'קטנתי') B‰ Ïk Èk ,ƒ»«»∆
da‚‰Â ˙‡N ˙Èa '‰¿∆∆¿≈¿«¿»

«¿»¿ÏÚÓÏ‰,[=התרוממות]
ÏL ˙BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ»ƒƒ¿≈¿«
Ú„BpÎÂ ,‰Ó ‰ÓÏ Áe«¿«»«»¿«»
‡Ïk ‡˜Âc dÈn˜ ‡ÏBkc∆»«≈«¿»¿»

ÈLÁ3,הקב"ה לפני [=הכל »ƒ
(מאומה)] כ'לא' Ì‡Âחשוב ,¿ƒ

dÈn˜ ‡e‰L Ïk Ôk≈»∆«≈
אליו˙BÈ[=לפניו] וקרוב ≈

Ì‰L ÌÈ„ÒÁ‰ Ïk „vÓ)ƒ«»«¬»ƒ∆≈
(ÌÈ˜Ï‡ ˙˜ ˙ÈÁa- ¿ƒ«ƒ¿«¡…ƒ

האדם, עם הקב"ה שעושה בחסד

אל יותר קרוב האדם נעשה

בו)הקב"ה מעוררת זו וקרבה

שאכן מבט מנקודת הסתכלות

נכלל עצמו הוא (וגם 'לא' הכל

BÈבזה) ‡e‰ÔÈ‡Â ‡Ïk ≈̇¿»¿«ƒ
Ì‚ e‰ÊÂ .(ÈzË˜) Ò‡Â¿∆∆»…¿ƒ¿∆«
e˙kM ‰Ó ˙eÏÏÎaƒ¿»«∆»

‡Óba4BÏ ÔÈNBÚ Ì‡L «¿»»∆ƒƒ
BÏלאדם ÔÈkÓ Ò≈¿«ƒ

,ÂÈ˙BiÎfÓ:הגמרא מקשה ƒ¿À»
‰‡˜ È‡Óלכך הראיה [=מה «¿»»
ÈzË»̃…¿ƒומשיבה:,מהמקרא?]

eË˜‰) 'B‚ ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓƒ…«¬»ƒÀ¿¿

ÌÈ„ÒÁ‰ ÏÈLa È˙BiÎÊ eËÚÓ˙Â5('ב'זכיות הפנימי Èkוהפירוש , ¿ƒ¿«¬¿À«ƒ¿ƒ«¬»ƒƒ
ee CekÊ ÔBLlÓ Ì‚ ‡e‰ ÂÈ˙BiÎÊמהרע ומזוכך נקי ,שהיה ¿À»«ƒ»ƒ≈

CekÊ ÏL vÓe „ÓÚÓa ‰È‰L ‡L eÈ‰ È˙BiÎÊ eËÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬¿À««¿∆«∆»»¿«¬»«»∆ƒ
(‡‡ CÈÊ ‡a ËÏ‡ Ú) BÁea ÏB ‡e‰ È‰ ,ee≈¬≈≈¿∆««ƒ«»
Ì„B‰ BvÓe B„ÓÚnÓƒ«¬»«»«∆
‰‡L ÈÏ ,(ÈzË˜)»…¿ƒ¿ƒ∆»»
˙e˜˙‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿»¿
‰ÏÚÓÏ „Ú ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¿«¿»
ÔÈÚ e‰fL) ‰ÏÚÓ«¿»∆∆ƒ¿»
CÈLÓÓe .(ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ«¿ƒ
L„B‰ ˙b‡a ‡Ï¿»≈¿ƒ∆∆«∆

L ,Ï"p‰זה עבודה אופן ««∆
מפני עצמו בעיני 'קטן' להרגיש

עושה שהקב"ה החסדים ריבוי

ÔÈÓÈעמו ˙ÈÁa Bf¿ƒ«»ƒ
Ì‰‡Ï „ÒÁÂ ‰M„aL∆«¿À»¿∆∆¿«¿»»

אבינו לאברהם »«∆Ó‡Lבדומה
עצמו Úעל ÈÎ‡Â¿»…ƒ»»

‡Â6Ôk Ìb ‡È‰ BÊÂ , »≈∆¿ƒ«≈
Ó‡L ˜ÚÈ ÏL B˙cÓƒ»∆«¬…∆»«
ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜1, »…¿ƒƒ…«¬»ƒ

„‡Ó „‡Óa ÔË˜ ‰È‰L∆»»»»ƒ¿…¿…
Èea ˙ÓÁÓ ÂÈÈÚa¿≈»≈¬«ƒ
e˙kM BÓk ,ÌÈ„ÒÁ‰1 «¬»ƒ¿∆»

'B‚ ÈzÚ ÈÏ˜Ó Èkאת ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
רק אלא רכוש, כל (ללא הירדן

B‚Â',מקל) È˙ÈÈ‰ ‰zÚÂ¿«»»ƒƒ¿
מחנות חסדים,לשני ריבוי ומפני

ש מרגיש Èe‡אלו BÈ‡≈»
ÏÏk È‡„k BÈ‡Âניסים לעוד ¿≈¿«¿»

‰Êa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,'eÎ«∆≈≈¿∆
‰Ê ˙nÚÏשל חסד (לעומת ¿À«∆
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ו  

ּדקלּפה חסד ּיׁשמעאל הּוא ּגדֹול7זה ׁשהחסד ּכל , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
לּבֹו. ורֹוחב הרּוח וגּסּות ּבּגֹובּה וגדל הֹול ְְְְִֵֵַַַַָָהּוא
ההׁשּפעה ּדקלּפה ׁשּבחסד החּלּוק, ּכן ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו
ּדקדּׁשה ּבחסד ּכן ּׁשאין מה מּמֹותרֹות, רק ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהיא
אּלא ּומֹותרֹות, מּׁשיריים רק אינּה ְִִִֵֶַַַַָָָָָההׁשּפעה
כּו', ּומֹותרֹות ּכׁשיריים עצמֹו ׁשּמׂשים ְְְִִִֵֶַַַַָָאּדרּבה,
הּקדׁש ּבאּגרת ּומסּיים כּו'. ּברּבּוי מׁשּפיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹולכן
רּבה מֹודעה הּמֹודיעים מן ּבאתי ולזאת ְִִִִַַַַָָָָָֹהּנ"ל:
מאחיהם לבבם רּום לבלּתי כּו' אּנ"ׁש 8לכללּות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
עליהם לׁשרֹוק אֹו ּפה עליהם להרחיב ולא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַֹכּו'
ּומענה כּו' רּוחם להׁשּפיל רק כּו', וחלילה 9חס ְְְֲִִֶַַַַָָָ
ּבלב ה' יּתן ואּולי האי וכּולי כּו', חמה מׁשיב ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָר

ּכּמים וגֹו'.10אחיהם הּפנים ְֲִִֵֶַַַָ

יֹותרÔÈ‰Ïeב) ּבפרטּיּות להקּדים11הענין יׁש , ¿»ƒְְְְִִִִֵֵַָָָ
ּבלּקּוטי הּזקן רּבנּו ּׁשמפרׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַָָמה

ּובקעֹות הרים ארץ הּמתחיל ּדּבּור ׁשארץ12ּתֹורה , ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נאמר עליהם יׂשראל, ּבני ּכללּות על ּכי13קאי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אחד ּכל על ּגם וקאי חפץ, ארץ לי אּתם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתהיּו
הבעש"ט ּוכתֹורת ּבפרטּיּות, מּיׂשראל 14ואחד ְְְְִִִִֵֶַָָָ
חפץ ארץ ּבדגמת הּוא מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּכל

חכמיׁשּט ורק יקר, וכל זהב אֹוצרֹות ּבּה מּונים ְְְְְְִֵֶַַָָָָָ
לחּפֹור (זי (ּדערגרּונטעווען להתעּמק יכֹולים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַלב
מים ּבאר ּבדגמת ּבתֹוכֹו, ּׁשּנמצא מה ְְְְְְִִֵֶַַַַָֻּולגּלֹות

כּו' החפירה ידי על ׁשּמתּגּלה ארץ15חּיים וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבני על (ּדקאי זֹו חפץ ׁשּבארץ ּובקעֹות, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָהרים
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ואילך.7) ב קמה, תולדות חיים תורת ב. רמו, זח"ג כ.8)ראה יז, שופטים (ושם:9)ע"פ א טו, משלי

ועוד). א. רלב, יומא מסכת של"ה א. יז, בברכות כבפנים כ"ה אבל חימה. יט.10)ישיב כז, משלי

פמ"ו. תניא –11)וראה מנחם (תורת כסלו ח"י וישלח, דש"פ קטנתי ד"ה גם ראה – לקמן בהבא
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ענין הּוא הרים ּובקעֹות. הרים יׁשנם ְְְְִִִִֵֶָָָָָָיׂשראל)
הר ׁשּקראֹו הּמקּדׁש,16ּכאברהם ּבית על ּדקאי , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל, ּכל עבֹודת 17ׁשּכֹולל ְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מקֹום ׁשּבכל הינּו, ארצם, ּדר אלי ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָוהתּפּללּו
הרּוחֹות, (את לכּון צרי מתּפּלל יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאיׁש
לּבֹו) את יכּון הרּוחֹות את לכּון יֹודע אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָואם
אׁשר העיר ּדר) ירּוׁשלים יׂשראל, ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכנגד

הּזה18ּבחרּת הּמקֹום (אל הּמקּדׁש ּובית (19.( ְְִֵֶֶַַַַָָָָ
(לבית ׁשּקראֹו ׁשאברהם ּבעבֹודה, ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָוענינֹו
הר, יׂשראל) ּבני עבֹודת ּכל ׁשּכֹולל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּמקּדׁש,
ׁשּזהּו והרצֹוא, האהבה מּצד העבֹודה על ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָמֹורה

אֹוהבי אברהם לׁשֹון20ענין הרים ּׁשּכתּוב ּומה . ְְֲִִִֶַַָָָָָָ
ּבאהבה, ּדרּגֹות רּבּוי ׁשּיׁשנם לפי זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָרּבים,
ואהבה עּלאה אהבה ּדרּגֹות, ב' הם ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָּוכללּותם
יׁשנֹו כן ּוכמֹו זּוטא. ואהבה רּבה אהבה ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָּתּתאה,
ׁשפל, מקֹום ׁשהיא ּבקעה, ׁשל העבֹודה ְֲִִֵֶֶֶָָָָָאֹופן
נקרא צּבּור ׁשהּׁשליח ּתפּלה ּגּבי ּׁשמצינּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּוכפי

הּתיבה לפני העבֹודה21יֹורד על מֹורה זה וענין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לפי זה הרי רּבים, לׁשֹון ּבקעֹות ּׁשּכתּוב ּומה והּבּטּול. הּיראה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּצד
והענ ּתּתאה. ויראה עּלאה יראה ּדרּגֹות, ב' ּבכללּות יׁש ּביראה יןׁשּגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ
(יראה) ּדחילּו ׁשהם ו"ה, י"ה אֹותּיֹות, ד' יׁשנם הוי' ׁשּבׁשם ּכּידּוע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה,

ּתּתאה ויראה זּוטא אהבה רּבה, אהבה הוי'22עּלאה, ּׁשאנכי זה ּומּצד , ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ואחד23אלקי אחד (ּדכל וחּיּות ּכח ,אלקי נעׂשה ׁשהוי' הינּו, , ְְְְֱֱֲֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

דהרים24מּיׂשראל העבֹודה מּיׂשראל ואחד אחד ּכל אצל נעׂשה לכן ,( ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
(ּבקעֹות). יראֹות ּוׁשּתי (הרים) אהבֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵַָָָּובקעֹות,

‡Óe,ּובּטּול ּדיראה העבֹודה ידי ׁשעל ׁשם, ּתֹורה ּבלּקּוטי הּזקן רּבנּו ¿»≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
יֹותר למעלה מּגיעים ואפר, עפר ואנכי ענין ׁשהּוא הּבקעה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹענין
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יז.16) כח, ויצא פרש"י א. פח, א.17)פסחים ל, ברכות מח. ח, מד.18)מלכיםֿא שם,19)שם,

ח.20)לה. מא, ס"א.21)ישעי' ס"צ או"ח אדה"ז תקו"ז22)שו"ע ואילך. ב קכב, (רע"מ) זח"ג ראה

ג. כא, ראה פ' לקו"ת ד. מ, מקץ תו"א ב). (כה, ת"י ב). (כא, ו.23)ת"ו ה, ואתחנן ב. כ, יתרו

ראה.24) ר"פ לקו"ת ראה

    
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ‰ .˙BÚ˜e ÌÈ‰'ה B‡Lעבודת Ì‰‡kלבית »ƒ¿»»ƒƒ¿»¿«¿»»∆¿»

בכינוי ‰16Ïkהמקדש ˙„BÚ ÏÏBkL ,Lc˜n‰ ˙Èa ÏÚ È‡˜c , «¿»«≈«ƒ¿»∆≈¬«»
Ï‡Èעם-ישראל כל עבודת מרוכזת המקדש e˙kLשבבית BÓk , ƒ¿»≈¿∆»

ביקש המלך ‡17Ìˆשבני-ישראלששלמה c EÈÏ‡ eÏ˙‰Â¿ƒ¿«¿≈∆∆∆«¿»
ותתקבל ישראל] [=ארץ

ÏÎaLתפילתם ,eÈ‰ ,«¿∆¿»
Ï‡È LÈ‡L ÌB˜Ó»∆ƒƒ¿»≈
˙‡) ÔeÎÏ Èˆ Ï˙Óƒ¿«≈»ƒ¿«≈∆

˙BÁe‰להתפלל [=צדדים. »
זה] Ú„BÈלכיוון BÈ‡ Ì‡Â ,¿ƒ≈≈«

˙BÁe‰ ˙‡ ÔeÎÏיודע אינו - ¿«≈∆»
- ישראל ארץ כיוון ≈»¿ÔeÎÈבאיזה

‡ „k (BaÏ ˙‡∆ƒ¿∆∆∆∆
c) ÌÈÏLeÈ ,Ï‡Èƒ¿»≈¿»«ƒ∆∆

Áa L‡ ÈÚ‰דרך - »ƒ¬∆»«¿»
ישראל בני תפילת תעבור שם

18Ï‡) Lc˜n‰ ˙Èe (≈«ƒ¿»∆
‰f‰ ÌB˜n‰19BÈÚÂ .( «»«∆¿ƒ¿»

Ì‰‡L ,‰„BÚa»¬»∆«¿»»
,Lc˜n‰ ˙ÈÏ) B‡L∆¿»¿≈«ƒ¿»
Èa ˙„BÚ Ïk ÏÏBkL∆≈»¬«¿≈
ÏÚ ‰BÓ ,‰ (Ï‡Èƒ¿»≈«∆«
‰‰‡‰ „vÓ ‰„BÚ‰»¬»ƒ«»«¬»

‡Bˆ‰Âריצה'[=תנועת' ¿»»
ונמשל מעלה. כלפי והשתוקקות

הקרקע] מעל המתנשא ,ל'הר'
Ì‰‡ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»«¿»»

È‰B‡20.לבאר ומוסיף ¬ƒ
הפסוק המשך תורה' :ב'לקוטי

ÔBLÏ ÌÈ‰ e˙kM ‰Óe«∆»»ƒ»
ÈÏ ‰Ê È‰ ,ÌÈa«ƒ¬≈∆¿ƒ
˙Bc Èea ÌLiL∆∆¿»ƒ«¿
 Ì‰ Ì˙eÏÏÎe ,‰‰‡a»«¬»¿»»≈
‰‡Ú ‰‰‡ ,˙Bc«¿«¬»ƒ»»

‡‰[=עליונה] ‰‰‡Â¿«¬»«»»
a‰[=תחתונה] ‰‰‡ ,«¬»«»

גדולה] «¬»¿‰‡Â‰[=אהבה
‡ËeÊ[זעירה BÓÎe[=אהבה . »¿

‰„BÚ‰ ÔB‡ BLÈ ÔÎ≈∆¿∆»¬»
ÌB˜Ó ‡È‰L ,‰Ú˜a ÏL∆ƒ¿»∆ƒ»
Èa eÈˆÓM ÈÎe ,ÏL»≈¿ƒ∆»ƒ«≈
eaˆ ÁÈÏM‰L ‰¿̇ƒ»∆«¿ƒ«ƒ
ÈÏ „BÈ ‡˜ƒ¿»≈ƒ¿≈

‰È‰21‰BÓ ‰Ê ÔÈÚÂ , «≈»¿ƒ¿»∆∆
„vnL ‰„BÚ‰ ÏÚ«»¬»∆ƒ«
‰Óe .Ïea‰Â ‰‡i‰«ƒ¿»¿«ƒ«

LÈ ‰‡Èa ÌL ÈÏ ‰Ê È‰ ,ÌÈa ÔBLÏ ˙BÚ˜a e˙kM∆»¿»»«ƒ¬≈∆¿ƒ∆«¿ƒ¿»≈
‰‡Ú ‰‡È ,˙Bc  ˙eÏÏÎa[עליונה=]‰‡ ‰‡ÈÂ ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»«»»

‡Bi˙B˙,[=תחתונה] „ ÌLÈ ÈÂ‰ ÌLaL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .¿»ƒ¿»»∆«»«∆¿≈«¬»∆¿»ƒ
Ì‰L ,‰"Â ‰"È‰‰‡ ,‰a ‰‰‡ ,‰‡Ú (‰‡È) eÏÈÁc ∆≈¿ƒƒ¿»ƒ»»«¬»«»«¬»

‰‡ ‰‡ÈÂ ‡ËeÊ22, »¿ƒ¿»«»»
M ‰Ê „vÓeבעשרת נאמר ƒ«∆∆

‰ÈÂהדברות ÈÎ‡»…ƒ«¬»
EÈ˜Ï‡23L ,eÈ‰ פירושו, ¡…∆«¿∆
‡È˜Ï,ששם ‰Ú ÈÂ‰«¬»«¬»¡…∆

כח) מלשון ¬…EÁk('א-ל'
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ז   

ענין הּוא הרים ּובקעֹות. הרים יׁשנם ְְְְִִִִֵֶָָָָָָיׂשראל)
הר ׁשּקראֹו הּמקּדׁש,16ּכאברהם ּבית על ּדקאי , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל, ּכל עבֹודת 17ׁשּכֹולל ְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מקֹום ׁשּבכל הינּו, ארצם, ּדר אלי ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָוהתּפּללּו
הרּוחֹות, (את לכּון צרי מתּפּלל יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאיׁש
לּבֹו) את יכּון הרּוחֹות את לכּון יֹודע אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָואם
אׁשר העיר ּדר) ירּוׁשלים יׂשראל, ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכנגד

הּזה18ּבחרּת הּמקֹום (אל הּמקּדׁש ּובית (19.( ְְִֵֶֶַַַַָָָָ
(לבית ׁשּקראֹו ׁשאברהם ּבעבֹודה, ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָוענינֹו
הר, יׂשראל) ּבני עבֹודת ּכל ׁשּכֹולל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּמקּדׁש,
ׁשּזהּו והרצֹוא, האהבה מּצד העבֹודה על ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָמֹורה

אֹוהבי אברהם לׁשֹון20ענין הרים ּׁשּכתּוב ּומה . ְְֲִִִֶַַָָָָָָ
ּבאהבה, ּדרּגֹות רּבּוי ׁשּיׁשנם לפי זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָרּבים,
ואהבה עּלאה אהבה ּדרּגֹות, ב' הם ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָּוכללּותם
יׁשנֹו כן ּוכמֹו זּוטא. ואהבה רּבה אהבה ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָּתּתאה,
ׁשפל, מקֹום ׁשהיא ּבקעה, ׁשל העבֹודה ְֲִִֵֶֶֶָָָָָאֹופן
נקרא צּבּור ׁשהּׁשליח ּתפּלה ּגּבי ּׁשמצינּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּוכפי

הּתיבה לפני העבֹודה21יֹורד על מֹורה זה וענין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לפי זה הרי רּבים, לׁשֹון ּבקעֹות ּׁשּכתּוב ּומה והּבּטּול. הּיראה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּצד
והענ ּתּתאה. ויראה עּלאה יראה ּדרּגֹות, ב' ּבכללּות יׁש ּביראה יןׁשּגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ
(יראה) ּדחילּו ׁשהם ו"ה, י"ה אֹותּיֹות, ד' יׁשנם הוי' ׁשּבׁשם ּכּידּוע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה,

ּתּתאה ויראה זּוטא אהבה רּבה, אהבה הוי'22עּלאה, ּׁשאנכי זה ּומּצד , ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ואחד23אלקי אחד (ּדכל וחּיּות ּכח ,אלקי נעׂשה ׁשהוי' הינּו, , ְְְְֱֱֲֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

דהרים24מּיׂשראל העבֹודה מּיׂשראל ואחד אחד ּכל אצל נעׂשה לכן ,( ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
(ּבקעֹות). יראֹות ּוׁשּתי (הרים) אהבֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵַָָָּובקעֹות,

‡Óe,ּובּטּול ּדיראה העבֹודה ידי ׁשעל ׁשם, ּתֹורה ּבלּקּוטי הּזקן רּבנּו ¿»≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
יֹותר למעלה מּגיעים ואפר, עפר ואנכי ענין ׁשהּוא הּבקעה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹענין
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ח  

ׁשּקראֹו ענין ׁשהּוא ּדאהבה, העבֹודה ידי על ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָמאׁשר
ואפר עפר ּדאנכי ׁשהעבֹודה ּבזה, להקּדים ויׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהר.
ועל הר, ׁשּקראֹו ּדאברהם לעבֹודה ּבסתירה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָאינּה

הּקדׁש ּבאּגרת הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה מה25ּדר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
עפר ואנכי ּפסּוק על הּמּגיד הרב מּמֹורֹו ְִִִֶַַַַַָָָָָָֹּׁשּׁשמע
העץ ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו הּוא ׁשהאפר ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואפר,
ּדמיֹון לֹו אין ׁשהאפר ׁשאף והינּו, כּו', ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנׂשרף
ועֹובי ורֹוחב ּבאֹור הּגדֹול העץ מהּות אל ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָוער
ּומּמּנּו ועצמּותֹו מהּותֹו הּוא הרי ׁשּנׂשרף, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָקֹודם
ּבין סתירה ׁשאין ּגם מּובן ּומּזה כּו'. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָנתהּוה
הר. ּדקראֹו להענין ואפר עפר ּדאנכי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹהענין
מּגיעים ואפר עפר ּדאנכי הּבּטּול ידי על ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמנם,
האהבה ידי על ּׁשּמּגיעים מּמה יֹותר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלמעלה
חֹותם ּבּדגמת ׁשּזהּו ּומבאר הר. ְְְְִִֵֶֶַַַָָֻּדבחינת

חֹותם26הּמתהּפך נעׂשה ּבֹולט חֹותם ידי ׁשעל , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹולט, חֹותם נעׂשה ׁשֹוקע חֹותם ידי ועל ְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָׁשֹוקע,
האהבה עבֹודת ידי ׁשעל ּבעבֹודה, זה ּדר ְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל

ׁשּלמּטה ּבֹולט חֹותם ענין ׁשהּוא נעׂשהוהרצֹוא, , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ
מּלמעלה ׁשהּגלּוּיים הינּו, ׁשֹוקע, חֹותם ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָלמעלה

ידי על א כּו', לבּוׁשים ידי על ׁשּבאים ׁשקיעה, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנמׁשכים
נעׂשה ׁשּלמּטה, ׁשֹוקע חֹותם ענין ׁשהּוא ואפר, עפר ּדאנכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּבּטּול
הּמסּתירים, לבּוׁשים ּבלי סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ּדהינּו ּבֹולט, חֹותם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלמעלה

ּׁשּכתּוב ּבכנף27ּכמֹו מּמ יתּכּסה ׁשּלא ּפרּוׁש ,מֹורי עֹוד יּכנף ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבתניא (ּכּמבאר ).28ּולבּוׁש ְְְְַַָָֹ

הּקדׁשCÈLÓÓeג) ּבאּגרת הּמבאר ּדר [על למעלה הענין 25לבאר «¿ƒְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
קצת להבין יכֹולים האדם ׁשּבנפׁש הּבחינֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשמעׂשר
מהן, הּכלּולה ּבנׁשמתֹו מאירֹות ׁשּכּלן העליֹונֹות ספירֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּבעׂשר

מהן האדם29ונׁשּתלׁשלּו ּבעבֹודת ׁשּלמּטה הענינים ׁשּכל מּובן ּומּזה , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ידּוע ּדהּנה למעלה], ּגם הראׁשֹונים30יׁשנם מקּבלים ׁשּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
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טו.25) א.26)סימן מו, שה"ש לקו"ת גם כ.27)ראה ל, רפ"ג.29)פל"ו.28)ישעי' ראה30)תניא

קיז ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת קטנתי ד"ה ואילך. קצח ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. א צ, וירא אוה"ת גם
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‡Âאברהם Ú ÈÎ‡c ‰„BÚ‰L ,‰a ÌÈc˜‰Ï LÈÂ .‰«¿≈¿«¿ƒ»∆∆»¬»¿»…ƒ»»»≈∆
‰Ó Cc ÏÚÂ ,‰ B‡L Ì‰‡c ‰„BÚÏ ‰È˙Òa È‡≈»ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»»∆¿»«¿«∆∆«
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„Èbn‰ממעזריטש˜eÒt ÏÚ ««ƒ«»
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ıÚ‰ ÏL B˙eÓˆÚÂ¿«¿∆»≈
‡L ,eÈ‰Â ,'eÎ ‰«ƒ¿»¿«¿∆«
ÔBÈÓc BÏ ÔÈ‡ ‡‰L∆»≈∆≈ƒ¿
ıÚ‰ ˙e‰Ó Ï‡ CÚÂ¿∆∆∆»»≈
ÁBÂ CB‡a ÏB„b‰«»»∆¿«
È‰ ,L Ì„B˜ ÈBÚÂ¿ƒ∆∆ƒ¿»¬≈
B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ‡e‰»¿«¿
‰fÓe .'eÎ ‰e‰˙ enÓeƒ∆ƒ¿«»ƒ∆
‰È˙Ò ÔÈ‡L Ìb ÔeÓ»«∆≈¿ƒ»
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‡Óe .‰ ˙ÈÁcƒ¿ƒ««¿»≈
Ì˙BÁ ˙Ó‚ca e‰fL∆∆¿À¿«»

Ít‰˙n‰החותם שצורת «ƒ¿«≈
הפוכה צורה בשעווה מטביעה

26Ì˙BÁממנה È„È ÏÚL ,∆«¿≈»
‰Ú ÏBaבשעווהÌ˙BÁ ≈«¬∆»

Ì˙BÁ È„È ÏÚÂ ,Ú˜BL≈«¿«¿≈»
‰Ú Ú˜BLבשעווה ≈««¬∆

‰ Cc ÏÚÂ ,ÏBa Ì˙BÁ»≈¿«∆∆∆
È„È ÏÚL ,‰„BÚa»¬»∆«¿≈
,‡Bˆ‰Â ‰‰‡‰ ˙„BÚ¬«»«¬»¿»»
ÏBa Ì˙BÁ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»»≈
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ÌÈLeÏ È„Èעל המסתירים ¿≈¿ƒ
האור בתוכםגילוי שנתמעט

Ïeha‰ È„È ÏÚ C‡ ,'eÎ««¿≈«ƒ
‡e‰L ,‡Â Ú ÈÎ‡c¿»…ƒ»»»≈∆∆
Ú˜BL Ì˙BÁ ÔÈÚƒ¿»»≈«

‰hÓlLבאדםבעבודת, ∆¿«»
Ì˙BÁ ‰ÏÚÓÏ ‰Ú«¬»¿«¿»»

,ÌÈÈÒn‰ ÌÈLeÏ ÈÏa BÒ ÔÈ‡ B‡ Èelb eÈ‰c ,ÏBa≈¿«¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
e˙k BÓk27ÈBÓ „BÚ kÈ ‡ÏÂהדרך את המלמד [=הקב"ה ¿∆»¿…ƒ»≈∆

‡nkהישרה] LeÏe Îa nÓ ‰k˙È ‡lL Let ,≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿¿»»¿«¿…»
‡È˙a28.(היראה עבודת שהיא 'ביטול' מתוך העבודה מעלת שבאר אחרי ¿«¿»

זו עבודה ששרש יבאר והביטול,

דאצילות' 'חסד - היא ברוחניות

מתוך חסד השפעת שענינו

דאריך''ביטול' מ'חסד (בשונה

התנשאות) מתוך חסד .שמשפיע
CÈLÓÓe תורה‚) בלקוטי «¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ÔÈÚ‰ ‡Ï¿»≈»ƒ¿»¿«¿»
העליונים Ccבעולמות ÏÚ«∆∆

L„‰ ˙b‡a ‡n‰52 «¿…»¿ƒ∆∆«…∆
˙BÈÁa‰ ÚÓL,חכמה) ∆≈∆∆«¿ƒ

גבורה, חסד, דעת, בינה,

ומלכות) יסוד הוד, נצח, תפארת,
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B˙ÓLa ˙BÈ‡Ó¿ƒ¿ƒ¿»

Ô‰Ó ‰ÏeÏk‰בנשמת = «¿»≈∆
בדוגמת כוחות עשר ישנם האדם

העליונות ,ספירות
Ô‰Ó eÏLÏLÂ29‰fÓe , ¿ƒ¿«¿¿≈∆ƒ∆

ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÔeÓ»∆»»ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰ ˙„BÚa ‰hÓlL∆¿«»«¬«»»»
‰‰c ,‰ÏÚÓÏ Ìb ÌLÈ∆¿»«¿«¿»¿ƒ≈

Úe„È30ÌÈÏa˜Ó ÈÒaL »«∆¿ƒ¿≈¿À»ƒ
ÌÈBL‡‰(האריז"ל (שלפני »ƒƒ
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הּקדמֹונים מקּבלים הּלׁשֹון איתא ]31[ולפעמים ְְְְִִִִִַַַָָָָֻ
ּבׁשם העליֹונֹות הּמּדֹות ּגבּורהנקראים ְְְְִִִֵֶַָָָ

ּבׁשם נקראים האריז"ל ּבכתבי אבל ּתפארת, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
הּוא הּגדּולה ׁשענין ּומבאר, ּתפארת. ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּגבּורה
ּבכלל ואינֹו ּדאצילּות, ספירֹות מעׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלמעלה
ּגבּורה חסד ׁשּנקראים ספירֹות ּדעׂשר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָהענין

ׁשּבּפסּוק ּפי על ׁשאף והינּו, כּו'. נאמר32ּתפארת ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָ
ו והּגבּורה הּגדּלה הוי' אֹומריםל וכן הּתפארת, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ

כּו' הּגּבֹור הּגדֹול הא-ל מקֹום,33ּבתפּלה מּכל , ְִִִִֵַַָָָָָ
חסד. ּבׁשם נקרא זה הרי ּדאצילּות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּבּספירֹות

ÔeÈÂּבזהר ּׁשּכתּוב ּבמה הּבאּור ּדאית34ּבהקּדם ¿»ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ
חסד הּנקרא חסד אית חסד, ואית ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָחסד
רב חסד, רב הּנקרא חסד ואית זּוטא, חסד ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָסתם,
הּוא זּוטא וחסד אנּפין, ּדארי חסד הּוא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָחסד
ּבעׂשר ׁשהּוא ּכמֹו החסד ענין ׁשּזהּו ּדז"א, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָחסד

מּובן אינֹו ולכאֹורה ּדאצילּות. הרי35ספירֹות , ְְְֲֲִִִֵֵַָָ
חסד נקרא ולּמה ּגבּול, ּבלי הּוא ענינם ּדאצילּות ספירֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָעׂשר
רק הּוא ּדאצילּות ּגבּול ׁשהּבלי ּפי על ואף זּוטא. חסד ּבׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָּדאצילּות
הרי מאצילּות למעלה לגּבי אבל עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלגּבי
ׁשּזהּו ּכיון מקֹום, מּכל אנּפין), ארי (לגּבי אנּפין זעיר ּבׁשם נקרא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הרי עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות לגּבי הּפחֹות לכל גבּול ּבלי ׁשל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָענין
וכּידּוע האמּתי. גבּול ּבלי מּבחינת ּגם ּבזה ׁשּיׁש הֹוכחה ּגּופא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלקי הוי' את ואהבּת ּבענין ְְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּבאּור

36מאדׁשּל מאד ,מאד ׁשּזהּו ּדאף אהבה37, נקראת אצלֹו ׁשרק הינּו, , ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
אהבה זֹו הרי יֹותר רחבים ולּבֹו מֹוחֹו ׁשּכלי מי אצל אבל גבּול, ּבלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזֹו
ּתהיה ּפלֹוני ׁשל ּוגבּול ׁשהּמּדה ׁשאפׁשר ועד ּוגבּול, ּבמּדה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
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ואילך). קעא ע' תשט"ז סה"מ (תו"מ ואילך פ"ד תשט"ז תלכו בחוקותי אם ד"ה גם וראה ואילך).

ד.31) שם, עקב בלקו"ת הלשון יא.32)כ"ה כט, הימיםֿא לב.33)דברי ט, נחמי' ח"ג34)ע"פ

ואילך. א פב, תצוה תו"א ס"י. אגה"ק תניא גם וראה ב. קלג, המשך35)(אד"ר) ראה – לקמן בהבא

.30 בהערה שצויינו מקומות גם וראה פר"מ. ח"א ה.36)תער"ב ו, לט,37)ואתחנן מקץ תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. ג

    
‡˙È‡ ÌÈÓÚÙÏÂ][חסידות במאמרי ÌÈÏa˜Ó[=מובא ÔBLl‰ ¿ƒ¿»ƒƒ»«»¿À»ƒ
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ט   

הּקדמֹונים מקּבלים הּלׁשֹון איתא ]31[ולפעמים ְְְְִִִִִַַַָָָָֻ
ּבׁשם העליֹונֹות הּמּדֹות ּגבּורהנקראים ְְְְִִִֵֶַָָָ

ּבׁשם נקראים האריז"ל ּבכתבי אבל ּתפארת, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
הּוא הּגדּולה ׁשענין ּומבאר, ּתפארת. ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּגבּורה
ּבכלל ואינֹו ּדאצילּות, ספירֹות מעׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלמעלה
ּגבּורה חסד ׁשּנקראים ספירֹות ּדעׂשר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָהענין

ׁשּבּפסּוק ּפי על ׁשאף והינּו, כּו'. נאמר32ּתפארת ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָ
ו והּגבּורה הּגדּלה הוי' אֹומריםל וכן הּתפארת, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ

כּו' הּגּבֹור הּגדֹול הא-ל מקֹום,33ּבתפּלה מּכל , ְִִִִֵַַָָָָָ
חסד. ּבׁשם נקרא זה הרי ּדאצילּות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּבּספירֹות

ÔeÈÂּבזהר ּׁשּכתּוב ּבמה הּבאּור ּדאית34ּבהקּדם ¿»ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ
חסד הּנקרא חסד אית חסד, ואית ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָחסד
רב חסד, רב הּנקרא חסד ואית זּוטא, חסד ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָסתם,
הּוא זּוטא וחסד אנּפין, ּדארי חסד הּוא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָחסד
ּבעׂשר ׁשהּוא ּכמֹו החסד ענין ׁשּזהּו ּדז"א, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָחסד

מּובן אינֹו ולכאֹורה ּדאצילּות. הרי35ספירֹות , ְְְֲֲִִִֵֵַָָ
חסד נקרא ולּמה ּגבּול, ּבלי הּוא ענינם ּדאצילּות ספירֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָעׂשר
רק הּוא ּדאצילּות ּגבּול ׁשהּבלי ּפי על ואף זּוטא. חסד ּבׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָּדאצילּות
הרי מאצילּות למעלה לגּבי אבל עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלגּבי
ׁשּזהּו ּכיון מקֹום, מּכל אנּפין), ארי (לגּבי אנּפין זעיר ּבׁשם נקרא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הרי עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות לגּבי הּפחֹות לכל גבּול ּבלי ׁשל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָענין
וכּידּוע האמּתי. גבּול ּבלי מּבחינת ּגם ּבזה ׁשּיׁש הֹוכחה ּגּופא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלקי הוי' את ואהבּת ּבענין ְְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּבאּור

36מאדׁשּל מאד ,מאד ׁשּזהּו ּדאף אהבה37, נקראת אצלֹו ׁשרק הינּו, , ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
אהבה זֹו הרי יֹותר רחבים ולּבֹו מֹוחֹו ׁשּכלי מי אצל אבל גבּול, ּבלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזֹו
ּתהיה ּפלֹוני ׁשל ּוגבּול ׁשהּמּדה ׁשאפׁשר ועד ּוגבּול, ּבמּדה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
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י  

מּכל ,(מאד (ּבכל ׁשּלֹו גבּול מהּבלי יֹותר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹגדֹולה
,ׁשּל מאד ,מאד ּדּבכל הענין ּדוקא ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹמקֹום,
ּכן ּׁשאין מה ׁשּלמעלה, גבּול הּבלי את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָממׁשי
מי אצל ׁשּנמצאת אּלא יֹותר ּגדֹולה ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאהבה
ּוגבּול, ׁשּבמּדה לאהבה נחׁשבת ׁשּלֹו הּכלים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּלגּבי

נמׁש לפילא והינּו, ׁשּלמעלה, גבּול הּבלי ידּה על  ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ
מּדה ּכנגד מּדה היא הּקּב"ה ׁשל רק38ׁשּמּדתֹו ולכן , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

יכֹול גבּולית, ּבלי עבֹודה היא ׁשעבֹודתֹו ְְֲֲִִִִֶָָָמי
ּגם מּובן ּומּזה ׁשּלמעלה. גבּול הּבלי את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָלהמׁשי
הּמּדֹות נׁשּתלׁשלּו ׁשּמהן ספירֹות, לעׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבנֹוגע
לגּבי רק גבּול ּבלי ׁשהם ּפי על ׁשאף האדם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבנפׁש
זה מּצד מקֹום, מּכל עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְֲִִִִִֶַָָָָָָעֹולמֹות
את הם לֹוקחים מיׁשהּו, לגּבי גבּול ּבלי ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָּגּופא
זה וכל מּׁשם. ׁשּנלקחּו ּכיון ׁשּלמעלה, גבּול ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּבלי
ועל ּדאצילּות, ספירֹות העׂשר לכללּות ּבנֹוגע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּוא

והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער ּכּמבאר ּדאצילּות, החסד מּדת וכּמה ּכּמה 39אחת ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
ּבכל החּיּות והתּפּׁשטּות חסד מּדת היא ׁשהּגדֹול הּגּבֹור, הּגדֹול ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבפרּוׁש
היא החסד מּדת ּגּופא ׁשּבאצילּות והינּו, כּו', קץ לאין ּוברּואים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהעֹולמֹות
(מּדת ׁשּבאצילּות הּגבּול מּדת ׁשהיא הּגבּורה, מּדת לגּבי גבּול ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּבלי

כּו' החּיּות התּפּׁשטּות ּומניעת חסד40הּצמצּום נקרא אי ּכן, ואם .( ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
זּוטא. חסד ּבׁשם ְֲִֵֶֶַָּדאצילּות

C‡מּצד ענינים, ׁשני מּצד זּוטא חסד נקרא ּדאצילּות ׁשחסד הּוא, הענין «ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּבאה המׁשכה ׁשּזֹוהי ּכיון הּמקּבל, מּצד הּמקּבל. ּומּצד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּמׁשּפיע
נקראת לכן ּומגּבילּה, ׁשמֹודדּה ועד ׁשּלֹו, קּבּול ּבּכלי ּבפנימּיּות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומתלּבׁשת
סּבת ּכי, הּמׁשּפיע, מּצד ּגם זּוטא חסד נקרא כן ּוכמֹו זּוטא. חסד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבׁשם
עצמֹו ׁשּמׂשים ואפר, עפר ּדאנכי הּקטנּות רגׁש מּצד היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹההׁשּפעה
ׁשראּוי חׁשּוב לדבר ונראה מקֹום ּתֹופס ּדבר ּכל הרי זה ׁשּמּצד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכׁשיריים,
ּכמֹו ּבּטּול, ּבבחינת הם ּדאצילּות ספירֹות ׁשעׂשר ּבזה, והענין לֹו. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהׁשּפיע

יצירה ּבספר הּוא41ׁשּכתּוב דהשּתחואה כּו', מׁשּתחוים הם כסאֹו ולפני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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ּבׁשם ּדאצילּות חסד נקרא ולכן הּבּטּול, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָענין
מּצד היא החסד ׁשהׁשּפעת ּכיון זּוטא, ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחסד
ּבאֹופן היא ּדאצילּות ׁשחסד ׁשּכיון והינּו, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָהּבּטּול,

ּבּמאמר [ּכדאיתא ואפר עפר נפלא42ּדאנכי לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ממנה נמׁשכת לכן לׁשֹון)], גואלדיקער (דער ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָזה
עד עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ְְְְֲִִִַַַָָָָָָההׁשּפעה
הימנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעֹולם
ּגם נחׁשבת ואפר עפר ּדאנכי הּבּטּול מּצד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכי
ולכן חׁשּוב, לענין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהעבֹודה
ּבמּדת כן ּוכמֹו ׁשם. ּגם ההׁשּפעה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָנמׁשכת
זּוטא, ּבׁשם נקראת היא ׁשּגם ּדאצילּות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּגבּורה
ּכלי לפי ּוגבּול ּבמּדה ׁשּבא ּכיון הּמקּבל, מּצד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהן
החסד), מּמדת מההׁשּפעה ׁשּכן (ּבמּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהמקּבל
ּכל ׁשהרי ּבבּטּול, ׁשהּוא הּמׁשּפיע, מּצד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוהן
ספירת ּובפרט ּבבּטּול, הם ּדאצילּות ְְְְֲִִִִִֵַַַָהּספירֹות
הּבּטּול הרי ׁשּבּה הּבּטּול עצם ׁשּמּצד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּגבּורה,
ׁשּכתּוב ּכמֹו כּו', מסּפיק אינֹו הּנבראים ּכל בעיניו43ׁשל זּכּו לא ׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּתהלה.44ּוכתיב יׂשים ּובמלאכיו ְְְֳִִַָָָָָ

ÏÚÂּבׁשם האריז"ל ּבכתבי נקרא ּדאצילּות ׁשחסד ּפי על ׁשאף מּובן זה ּפי ¿«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּכתּוב ּכלׁשֹון ּגדּולה, ּבׁשם ּגם להּקרא יכֹול מקֹום, מּכל ּדוקא, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחסד
כּו', הּגּבֹור הּגדֹול הא-ל הּתפּלה ּוכנֹוסח כּו', והּגבּורה הּגדּלה הוי' ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָֻל
עׂשּיה, יצירה ּבריאה לגּבי גבּול ּבלי ּבבחינת הּוא ּדאצילּות חסד ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי
ׁשּכאׁשר אּלא (ּכּנ"ל). האמּתי גבּול ּבלי מּבחינת ּגם ּבֹו ׁשּיׁש מּוכח ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּזה

אזי האצילּות, ׁשּלפני לּספירֹות ּדאצילּות הּספירֹות ּבין לחּלק אֹומרצריכים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
נקראת האצילּות ולפני חסד, ּבׁשם הּספירה נקראת ׁשּבאצילּות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהאריז"ל

ּגדּולה. ְְֵָּבׁשם

ואפר,‰Â‰ד) עפר ּדאנכי הּבּטּול מּצד היא ׁשההׁשּפעה לעיל האמּור ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
חסד ּדקלּפה, ּבחסד ּכן ּׁשאין מה ּדוקא, ּדקדּׁשה ּבחסד זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻהרי
כּו'. לבבֹו רּום מּצד ההתנׂשאּות, ענין מּצד היא ההׁשּפעה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָּדיׁשמעאל,
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יי   

ּבׁשם ּדאצילּות חסד נקרא ולכן הּבּטּול, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָענין
מּצד היא החסד ׁשהׁשּפעת ּכיון זּוטא, ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחסד
ּבאֹופן היא ּדאצילּות ׁשחסד ׁשּכיון והינּו, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָהּבּטּול,

ּבּמאמר [ּכדאיתא ואפר עפר נפלא42ּדאנכי לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ממנה נמׁשכת לכן לׁשֹון)], גואלדיקער (דער ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָזה
עד עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ְְְְֲִִִַַַָָָָָָההׁשּפעה
הימנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעֹולם
ּגם נחׁשבת ואפר עפר ּדאנכי הּבּטּול מּצד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכי
ולכן חׁשּוב, לענין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהעבֹודה
ּבמּדת כן ּוכמֹו ׁשם. ּגם ההׁשּפעה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָנמׁשכת
זּוטא, ּבׁשם נקראת היא ׁשּגם ּדאצילּות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּגבּורה
ּכלי לפי ּוגבּול ּבמּדה ׁשּבא ּכיון הּמקּבל, מּצד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהן
החסד), מּמדת מההׁשּפעה ׁשּכן (ּבמּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהמקּבל
ּכל ׁשהרי ּבבּטּול, ׁשהּוא הּמׁשּפיע, מּצד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוהן
ספירת ּובפרט ּבבּטּול, הם ּדאצילּות ְְְְֲִִִִִֵַַַָהּספירֹות
הּבּטּול הרי ׁשּבּה הּבּטּול עצם ׁשּמּצד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּגבּורה,
ׁשּכתּוב ּכמֹו כּו', מסּפיק אינֹו הּנבראים ּכל בעיניו43ׁשל זּכּו לא ׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּתהלה.44ּוכתיב יׂשים ּובמלאכיו ְְְֳִִַָָָָָ

ÏÚÂּבׁשם האריז"ל ּבכתבי נקרא ּדאצילּות ׁשחסד ּפי על ׁשאף מּובן זה ּפי ¿«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּכתּוב ּכלׁשֹון ּגדּולה, ּבׁשם ּגם להּקרא יכֹול מקֹום, מּכל ּדוקא, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחסד
כּו', הּגּבֹור הּגדֹול הא-ל הּתפּלה ּוכנֹוסח כּו', והּגבּורה הּגדּלה הוי' ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָֻל
עׂשּיה, יצירה ּבריאה לגּבי גבּול ּבלי ּבבחינת הּוא ּדאצילּות חסד ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי
ׁשּכאׁשר אּלא (ּכּנ"ל). האמּתי גבּול ּבלי מּבחינת ּגם ּבֹו ׁשּיׁש מּוכח ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּזה

אזי האצילּות, ׁשּלפני לּספירֹות ּדאצילּות הּספירֹות ּבין לחּלק אֹומרצריכים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
נקראת האצילּות ולפני חסד, ּבׁשם הּספירה נקראת ׁשּבאצילּות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהאריז"ל

ּגדּולה. ְְֵָּבׁשם

ואפר,‰Â‰ד) עפר ּדאנכי הּבּטּול מּצד היא ׁשההׁשּפעה לעיל האמּור ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
חסד ּדקלּפה, ּבחסד ּכן ּׁשאין מה ּדוקא, ּדקדּׁשה ּבחסד זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻהרי
כּו'. לבבֹו רּום מּצד ההתנׂשאּות, ענין מּצד היא ההׁשּפעה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָּדיׁשמעאל,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

שם.42) תער"ב טו.43)המשך טו, יח.44)איוב ד, שם

    
ÔÂÈk ,‡e „ÒÁ ÌLa ˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ ‡˜ ÔÎÏÂ ,Ïeha‰«ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆«¬ƒ¿≈∆∆»≈»
„ÒÁL ÔÂÈkL ,eÈ‰Â ,Ïeha‰ „vÓ ‡È‰ „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰L∆«¿»««∆∆ƒƒ««ƒ¿«¿∆≈»∆∆∆
Ó‡na ‡˙È‡„k ‡Â Ú ÈÎ‡c ÔB‡a ‡È‰ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿∆¿»…ƒ»»»≈∆ƒ¿ƒ»««¬»

תער"ב) (ÔBLÏ,42(משנת Ú˜È„Ï‡Â Ú„) ‰ ‡Ï ÔBLÏ»ƒ¿»∆∆∆«¿ƒ∆»
‰ÓÓ ˙ÎLÓ ÔÎÏ»≈ƒ¿∆∆ƒ∆»
˙BÓÏBÚa ‰ÚtL‰‰««¿»»¿»
„Ú ,‰Ú ‰ÈˆÈ ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆««¿
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»
Ïeha‰ „vÓ Èk ,eÓÈ‰≈∆ƒƒ««ƒ
˙LÁ ‡Â Ú ÈÎ‡c¿»…ƒ»»»≈∆∆¿∆∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰„BÚ‰ Ìb«»¬»»»«∆
,eLÁ ÔÈÚÏ ÔBzÁz‰««¿¿ƒ¿»»
‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿∆∆««¿»»
˙cÓa ÔÎ BÓÎe .ÌL Ìb«»¿≈¿ƒ«
ÌbL ,˙eÏÈˆ‡c ‰eb‰«¿»«¬ƒ∆«
,‡e ÌLa ˙‡˜ ‡È‰ƒƒ¿≈¿≈»
ÔÂÈk ,Ïa˜n‰ „vÓ Ô‰≈ƒ««¿«≈≈»
ÈÏ Ïee ‰cÓa ‡aL∆»¿ƒ»¿¿ƒ
ÔkL ÏkÓa) Ïa˜Ó‰ ÈÏk¿≈«¿«≈¿ƒ»∆≈
˙„nÓ ‰ÚtL‰‰Ó≈««¿»»ƒƒ«
„vÓ Ô‰Â ,(„ÒÁ‰«∆∆¿≈ƒ«
,Ïeha ‡e‰L ,ÚÈtLn‰««¿ƒ«∆¿ƒ
˙BÈ‰ Ïk È‰L∆¬≈»«¿ƒ
,Ïeha Ì‰ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ≈¿ƒ
,‰eb‰ ˙ÈÒ eƒ¿»¿ƒ««¿»
‰aL Ïeha‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«ƒ∆»
Ïk ÏL Ïeha‰ È‰¬≈«ƒ∆»
˜ÈtÒÓ BÈ‡ ÌÈ‡‰«ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ

e˙kL BÓk ,eÎ43ÌÈÓL ¿∆»»«ƒ
ÂÈÈÚ ek ‡Ïצבא=] …«¿≈»

די אינם ונקיים, הזכים השמים

הגבורה ספירת לגבי זכים

È˙Îe44דאצילות] ¿ƒ
‰Ï‰z ÌÈÈ ÂÈÎ‡ÏÓe¿«¿»»»ƒ»√»
של שלמותם למרות [=שבירה.

האדם, בני לעומת המלאכים

מספקת] אינה .לגביו
Ú ‡L ÔeÓ ‰ Èt ÏÚÂÏ ¿«ƒ∆»∆««

‡˜ ˙eÏÈˆ‡c „ÒÁL Ètƒ∆∆∆«¬ƒƒ¿»
ÌLa ÏÈ‡‰ È˙Îa¿ƒ¿≈»¬ƒ«¿≈
,ÌB˜Ó ÏkÓ ,‡˜Âc „ÒÁ∆∆«¿»ƒ»»
ÌLa Ìb ‡‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈«¿≈
Ï e˙k‰ ÔBLÏk ,‰Ïe„b¿»¿»«»¿
‰eb‰Â ‰„b‰ ÈÂ‰«¬»«¿À»¿«¿»
‰z‰ ÁÒBÎe ,eÎ¿««¿ƒ»

˙ÈÁa ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ È‰L ,eÎ Bab‰ ÏB„b‰ Ï‡‰»≈«»«ƒ∆¬≈∆∆«¬ƒƒ¿ƒ«
Ba LL ÁÎeÓ ‰fnL ,‰Ú ‰ÈˆÈ ‰‡Èa ÈaÏ Ïe ÈÏa¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆ƒ∆»∆≈
ÌÈÎÈˆ L‡kL ‡‡ .(Ïk) ÈzÓ‡‰ Ïe ÈÏa ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»¬ƒƒ««∆»∆«¬∆¿ƒƒ
,˙eÏÈˆ‡‰ ÈL ˙BÈ‰Ï ˙eÏÈˆ‡c ˙BÈ‰ ÔÈa ˜ÁÏ¿«≈≈«¿ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈»¬ƒ
ÏÈ‡‰ ÓB‡ È‡¬«≈»¬ƒ«
‡˜ ˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒƒ¿»
,„ÒÁ ÌLa ‰È‰«¿ƒ»¿≈∆∆
˙‡˜ ˙eÏÈˆ‡‰ ÈÏÂ¿ƒ¿≈»¬ƒƒ¿≈

.‰Ïe„b ÌLaהוא זה וכל ¿≈¿»
מ'חסד ששרשו דאברהם' ב'חסד

מפני שמשפיע דאצילות'

דישמעאל' 'חסד אך הביטול.

מפני חסד השפעת הוא

למעלה ושרשו ההתנשאות

מאצילות.

ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ‰‰Â („¿ƒ≈»»¿≈
„vÓ ‡È‰ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒƒ«
,‡Â Ú ÈÎ‡c Ïeha‰«ƒ¿»…ƒ»»»≈∆
‰M„˜c „ÒÁa ‰ È‰¬≈∆¿∆∆ƒ¿À»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‡˜Âc«¿»«∆≈≈
„ÒÁ ,‰tÏ˜c „ÒÁa¿∆∆ƒ¿ƒ»∆∆
‰ÚtL‰‰ ,Ï‡ÚÓLÈc¿ƒ¿»≈««¿»»
ÔÈÚ „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿»
Ìe „vÓ ,˙e‡M˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«
Èˆ ‰B‡ÎÏÂ .eÎ BÏ¿»¿ƒ¿»»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71



יי  

ׁשל ענין ּבקלּפה ׁשּי אי להבין, צרי ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָולכאֹורה
ּבאפן אּלא זה ׁשאין מאחר ּבכלל, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהׁשּפעה

עבדין הּמבאר45ׁשּלגרמיהּו ּפי על הּוא, הענין א . ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ
תער"ב ּבהמׁש אפּני46ּבארּוכה ב' ׁשּיׁש , ְְֲֵֵֵֶֶַַָֹ

ׁשּמּצד והׁשּפעה הּבּטּול, ׁשּמּצד הׁשּפעה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהׁשּפעה,
ּגּופא התנׂשאּות ׁשּמּצד ּובהׁשּפעה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָההתנׂשאּות.
ּדהינּו עצמית התנׂשאּות מּצד אֹופּנים, ב' ְְְְְִִִִֵַַַַַיׁש
חיצֹונית התנׂשאּות מּצד אֹו אמּתית, ְְְְֲִִִִִִִַַַהתנׂשאּות
ּדהּנה, ּבזה, והענין חיצֹוני. ענין מּצד ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשהיא
ּבקדּׁשה ׁשהיא ּכפי ההתנׂשאּות ׁשּמּצד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻההׁשּפעה
הּמרֹומם ּדהּמל אמּתית התנׂשאּות מּצד זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
ּומנּׂשא הּמרֹומם ּגדֹול מל ּבדגמת והּוא ְְְְְְֶֶַַַָָָֻֻלבּדֹו,
והינּו, לּכל. עצּום ּברּבּוי ׁשּמׁשּפיע עצמֹו, ְְְְְִִִֶַַַַַַָֹמּצד
אחר ּבמקֹום המבאר ּדר על רק זה 47ׁשאין ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּוכמֹו ּדוקא, הּׁשפל אל להׁשּפיע הּמרֹומם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּטבע

ּוׁשפל48ׁשּכתּוב ּדּכא ואת אׁשּכֹון וקדֹוׁש מרֹום ְְְְֶֶֶַַָָָָ
אּלא וׁשפל, ּדּכא ׁשאינֹו למי אפּלּו ׁשּמׁשּפיע מּזה, יתירה אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרּוח,
ּכל ׁשּלכן עצמית, ּבהתנׂשאּות היֹותֹו מּצד הּוא זה וענין ּבערּכֹו. ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא
י אמנם, ּביֹותר. ּגדֹולה והתּפּׁשטּות המׁשכה ׁשל ּבאֹופן הּוא ׁשענינֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
עצמֹו, מּצד ּומנּׂשא מרֹומם ׁשהּוא ּבאֹופן (לא היא ׁשההתנׂשאּות ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻאֹופן

ּבהותֹו ּיעֹוז נעׂשה ׁשּמּזה עֹוׁשר, רֹוב לֹו ׁשּמׁשּפע זה מּצד כּו',49אּלא) ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשל ענין נעׂשה זֹו התנׂשאּות מּצד ּגם והנה, חיצֹונית. התנׂשאּות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּזֹוהי
אם ּכי אמּתית התנׂשאּות זֹו ׁשאין ּכיון אּלא הּזּלת, אל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהׁשּפעה
אחת והרי להתיהר, הּצֹור אצלֹו נרגׁש לכן ּבלבד, חיצֹונית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהתנׂשאּות
ענין ׁשּזהּו הּזּלת, אל וההׁשּפעה ההמׁשכה ידי על הּוא ּבזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהּדרכים

חּטאת לאּמים ּגם50חסד מּובן ּומּזה להתיהר. ּבׁשביל הּוא ׁשהחסד , ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
מציאּותֹו, נרּגׁשת ׁשאז חיצֹונית, התנׂשאּות מּצד היא ההׁשּפעה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּכאׁשר
ׁשּלֹו, והּיׁשּות לּמציאּות ּבנּגּוד היא זּלתֹו מציאּות ׁשּכל ּבאפן זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻהרי
יכֹול ׁשאינֹו ּבאפן זה הרי מקֹום, מּכל לּזּלת, ׁשּמׁשּפיע ׁשאף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוהינּו,
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הּצדקה נתינת ּגם ולכן, הּזּלת, מציאּות ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻלסּבֹול
הענין ּבזה ׁשחסר ּבאפן היא חסדים ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּוגמלּות

רז"ל אמרּו זה ׁשעל ּבי"א,51דהּמפיסֹו, הּמפּיסֹו ְְְְְְְֶֶַַַַַַַָ
לגּבי עּלּוי ּבזה ויׁש מעׂשר, ּגם למעלה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזהּו
ׁשעל ּכיון מפּיסֹו), (ואינֹו סתם ּפרּוטה ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
כּו'. ּומּצבֹו מּמעמדֹו העני את מעלה זה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָידי
חסד זה, ּדלעּמת ּבחסד ּביחּוד הּוא זה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֻוענין
החסד ׁשהּׁשּפעת דיׁשמעאל, חסד ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָדקלּפה,
התנׂשאּות אּלא אמיּתית התנׂשאּות מּצד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאינּה
הּצֹור אצלֹו נרגׁש ולכן ּבלבד, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָחיצֹונית
ּבּנּגּוד היא הזּלת מציאּות וכל ְְְְְִִִִֵַַָָֻלהתיהר,
לּזּלת ההׁשּפעה הרי זה ּומּצד וכּו'. ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻלמציאּותֹו
ׁשהּוא לפי והינּו, וׁשיריים, מּמֹותרֹות רק ְְְְִִִִִֶַַַָהיא

מסּפיק אינֹו לֹו ׁשּיׁש וכּמה לעצמֹו, הּכל צרי ׁשּלכן לעצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמציאּות
ּבזה ּוכהּלׁשֹון ּכאׁשר52לֹו, ׁשּגם ועד ּגענּוג, קיין ניטא איז עס : ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

וׁשיריי (מהּמֹותרֹות לזּלתֹו ּבׁשבילמׁשּפיע אינּה ּבזה ּכּונתֹו הרי ם), ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יּוכל ידֹו ׁשעל כּו', אֹותֹו יגּדל ׁשהּזּלת ׁשרצֹונֹו אּלא הזּלת, ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻֻטֹובת

כּו'. ּולהתּגּדל ְְְְִִֵֵַַלהתּיהר

‰‰Âהחסד מּבחינת הּוא ההתנׂשאּות ׁשּמּצד ההׁשּפעה ענין ׁשרׁש ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
ּכאֹורה ּכחׁשכה נאמר זֹו ׁשּבבחינה ּכיון אּלא מאצילּות, ,53ׁשּלמעלה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּזהּו חׁשכה, ּבבחינת ּגם אּלא אֹורה ּבבחינת רק לא מּזה נמׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלכן
לּו אבינּו אברהם ׁשּבּקׁש ּכפי רק לא ּגּופא, ּובזה ּדיׁשמעאל, חסד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹענין

יחיה ׁשּנעׂשה54יׁשמעאל ּביׁשמעאל, ונמׁש ׁשּיֹורד ּכפי אּלא , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּזהּו ּבלבד, ּומֹותרֹות מּׁשיריים אּלא אינּה ׁשההׁשּפעה ּדקלּפה, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד
ּבהגּבלה, היא וההׁשּפעה ההמׁשכה ׁשּלכן לעצמֹו, מציאּות ׁשהּוא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלפי

ּדהּמפּיסֹו. הענין ּבּה ׁשחסר העּקר, והּוא זאת, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹועֹוד

Ó‡ענין עם קׁשּורה החסד ׁשהׁשּפעת מּמׁש, להפ זה הרי ּבקדּׁשה »¿»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבענין הקדׁש ּבאּגרת הּזקן רּבנּו ׁשמבאר מה ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבּטּול
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יי   

הּצדקה נתינת ּגם ולכן, הּזּלת, מציאּות ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻלסּבֹול
הענין ּבזה ׁשחסר ּבאפן היא חסדים ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּוגמלּות

רז"ל אמרּו זה ׁשעל ּבי"א,51דהּמפיסֹו, הּמפּיסֹו ְְְְְְְֶֶַַַַַַַָ
לגּבי עּלּוי ּבזה ויׁש מעׂשר, ּגם למעלה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזהּו
ׁשעל ּכיון מפּיסֹו), (ואינֹו סתם ּפרּוטה ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
כּו'. ּומּצבֹו מּמעמדֹו העני את מעלה זה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָידי
חסד זה, ּדלעּמת ּבחסד ּביחּוד הּוא זה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֻוענין
החסד ׁשהּׁשּפעת דיׁשמעאל, חסד ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָדקלּפה,
התנׂשאּות אּלא אמיּתית התנׂשאּות מּצד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאינּה
הּצֹור אצלֹו נרגׁש ולכן ּבלבד, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָחיצֹונית
ּבּנּגּוד היא הזּלת מציאּות וכל ְְְְְִִִִֵַַָָֻלהתיהר,
לּזּלת ההׁשּפעה הרי זה ּומּצד וכּו'. ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻלמציאּותֹו
ׁשהּוא לפי והינּו, וׁשיריים, מּמֹותרֹות רק ְְְְִִִִִֶַַַָהיא

מסּפיק אינֹו לֹו ׁשּיׁש וכּמה לעצמֹו, הּכל צרי ׁשּלכן לעצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמציאּות
ּבזה ּוכהּלׁשֹון ּכאׁשר52לֹו, ׁשּגם ועד ּגענּוג, קיין ניטא איז עס : ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

וׁשיריי (מהּמֹותרֹות לזּלתֹו ּבׁשבילמׁשּפיע אינּה ּבזה ּכּונתֹו הרי ם), ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יּוכל ידֹו ׁשעל כּו', אֹותֹו יגּדל ׁשהּזּלת ׁשרצֹונֹו אּלא הזּלת, ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻֻטֹובת

כּו'. ּולהתּגּדל ְְְְִִֵֵַַלהתּיהר

‰‰Âהחסד מּבחינת הּוא ההתנׂשאּות ׁשּמּצד ההׁשּפעה ענין ׁשרׁש ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
ּכאֹורה ּכחׁשכה נאמר זֹו ׁשּבבחינה ּכיון אּלא מאצילּות, ,53ׁשּלמעלה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּזהּו חׁשכה, ּבבחינת ּגם אּלא אֹורה ּבבחינת רק לא מּזה נמׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלכן
לּו אבינּו אברהם ׁשּבּקׁש ּכפי רק לא ּגּופא, ּובזה ּדיׁשמעאל, חסד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹענין

יחיה ׁשּנעׂשה54יׁשמעאל ּביׁשמעאל, ונמׁש ׁשּיֹורד ּכפי אּלא , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּזהּו ּבלבד, ּומֹותרֹות מּׁשיריים אּלא אינּה ׁשההׁשּפעה ּדקלּפה, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד
ּבהגּבלה, היא וההׁשּפעה ההמׁשכה ׁשּלכן לעצמֹו, מציאּות ׁשהּוא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלפי

ּדהּמפּיסֹו. הענין ּבּה ׁשחסר העּקר, והּוא זאת, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹועֹוד

Ó‡ענין עם קׁשּורה החסד ׁשהׁשּפעת מּמׁש, להפ זה הרי ּבקדּׁשה »¿»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבענין הקדׁש ּבאּגרת הּזקן רּבנּו ׁשמבאר מה ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבּטּול

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

תקד).51) (ע' פרמ"ט שם תער"ב המשך וראה ב. ט, בתרא (ע'52)בבא פר"מ שם הנ"ל המשך

יב.53)תפה). קלט, יח.54)תהלים יז, לך לך

    
˙eÏÓ‚e ‰˜„v‰ ˙È˙ b ,ÔÎÏÂ ,˙lf‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏBaÒÏƒ¿¿ƒ«À«¿»≈«¿ƒ««¿»»¿ƒ

BÒiÙn‰„ ÔÈÚ‰ ‰Êa ÒÁL ÔÙ‡a ‡È‰ È„ÒÁ.שנתינתולעני ¬»ƒƒ»…∆∆»≈»∆»ƒ¿»¿«¿«¿
בצערו מצטער אינו וגם פנים במאור Ï"Êאינה eÓ‡ ‰Ê ÏÚL ,51 ∆«∆»¿««

BÒiÙn‰מתברך‡"ÈaברכותÚÓ b ‰ÏÚÓÏ e‰fL דבר, (שכל «¿«¿¿∆∆¿«¿»«≈∆∆
בחינות) מעשר כלול ,בעולמות
Èa‚Ï ÈelÚ ‰Êa LÈÂ¿≈»∆ƒ¿«≈
˙Ò ‰et Ô˙Bp‰«≈¿»¿»
ÏÚL ÔÂÈk ,BÒiÙÓ BÈ‡Â¿≈¿«¿≈»∆«

‰Ê È„Èשמפייסו˙‡ ‰ÏÚÓ ¿≈∆«¬∆∆
BvÓe B„ÓÚnÓ ÈÚ‰∆»ƒƒ«¬»«»

רוחו את ÔÈÚÂומרומם .'eÎ¿ƒ¿»
‰Êמצד המותרות מן הנתינה - ∆

- חיצונית ‰e‡התנשאות
,‰Ê ˙nÚÏc „ÒÁa „eÁÈa¿ƒ«∆∆ƒ¿À«∆
„ÒÁ e‰fL ,‰tÏ˜„ „ÒÁ∆∆ƒ¿ƒ»∆∆∆∆
˙ÚtM‰L ,Ï‡ÚÓLÈ„¿ƒ¿»≈∆«¿»«
„vÓ È‡ „ÒÁ‰«∆∆≈»ƒ«
‡l‡ ˙ÈÈÓ‡ ˙e‡˙‰ƒ¿«¿¬ƒƒ∆»
˙ÈBˆÈÁ ˙e‡˙‰ƒ¿«¿ƒƒ
BÏˆ‡ L‚ ÔÎÏÂ ,„Ïaƒ¿«¿»≈ƒ¿«∆¿
ÏÎÂ ,‰È˙‰Ï CBv‰«≈¿ƒ¿»≈¿»
„ebpa ‡È‰ ˙lÊ‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«À«ƒ¿ƒ
‰Ê „vÓe .'eÎÂ B˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ¿ƒ«∆
‡È‰ ˙lfÏ ‰ÚtL‰‰ È‰«≈««¿»»«À«ƒ
,ÈÈÈLÂ ˙B˙BnÓ ˜«ƒ»¿ƒ«ƒ
‡e‰L ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆
ÔÎlL ,BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿∆»≈
‰nÎÂ ,BÓˆÚÏ Ïk‰ CÈ»̂ƒ«…¿«¿¿«»
,BÏ ˜ÈtÒÓ BÈ‡ BÏ LiL∆≈≈«¿ƒ

‰Êa ÔBLl‰Îe52ÊÈ‡ ÒÚ : ¿«»»∆∆ƒ
‚eÚb ÔÈÈ˜ ‡Èאין=] ƒ»≈∆

L‡k"מספיק"] bL „ÚÂ ,¿«∆««¬∆
B˙lÊÏ ÚÈtLÓ«¿ƒ«¿À»
,ÈÈÈLÂ ˙B˙Bn‰Ó≈«»¿ƒ«ƒ
È‡ ‰Êa B˙ek È‰¬≈«»»»∆≈»
‡l‡ ,˙lÊ‰ ˙B ÏÈLaƒ¿ƒ««À«∆»
Ïc‚È ˙lf‰L BBˆL∆¿∆«À«¿«≈
ÏÎeÈ B„È ÏÚL ,'eÎ B˙B‡∆«»«
.'eÎ Ïcb˙‰Ïe ‰i˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ LL ‰‰Â¿ƒ≈…∆ƒ¿«
„vnL ‰ÚtL‰‰««¿»»∆ƒ«
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ˙e‡˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰«∆∆∆¿«¿»
ÔÂÈk ‡l‡ ,˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ∆»≈»
Ó‡ BÊ ‰ÈÁaL∆ƒ¿ƒ»∆¡«

‰B‡k ‰ÎLÁk53ÔÎÏ , «¬≈»»»»≈

,‰ÎLÁ ˙ÈÁa b ‡l‡ ‰B‡ ˙ÈÁa ˜ ‡Ï ‰fÓ CLÓƒ¿«ƒ∆…«ƒ¿ƒ«»∆»«ƒ¿ƒ«¬≈»
LaL ÈÙk ˜ ‡Ï ,‡Ùeb ‰Êe ,Ï‡ÚÓLÈc „ÒÁ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆∆¿ƒ¿»≈»∆»…«¿ƒ∆ƒ≈
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יי  

ׁשּלמעלה החסדים ׁשּגּלּוי החסדים, מּכל ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹקטנּתי
ׁשהּקטנּתי ,לאיד זה ּדר ועל ּדקטנּתי, הענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּפֹועל
מּלמעלה, החסדים ּכל ּבהמׁשכת רּבּוי ּפֹועל ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּדלמטה
ּפֹועל ּדלמטה ׁשֹוקע ׁשהחֹותם ּתֹורה מּלּקּוטי ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכּנ"ל
ּבאּגרת ׁשּמסּים מה ּגם וזהּו מּלמעלה. ּבֹולט ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָחֹותם
זה ּולאחרי כּו', חמה מׁשיב ר ּומענה הּנ"ל ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהקדׁש
ּכּמים אחיהם ּבלב ה' יּתן ואּולי האי וכּולי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַמֹוסיף
ראׁשית היא החסד ׁשּמּדת ּדכיון והינּו, וגֹו', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּפנים

יֹומ והיא הּבנין, ימי ּכּלהּוׁשבעת עם ּדאזיל א ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֻ
ּדסּור55יֹומין הּקּוין ּבב' ּבעבֹודה מזה נמׁש לכן , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ה' (יּתן טֹוב ועׂשה חמה) מׁשיב ר (מענה ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמרע
וגֹו') הּפנים ּכּמים אחיהם .56ּבלב ְְֲִִֵֵֶַַַָ

העבֹודהÔÈÚÂה) ידי על הּזקן רּבנּו ּפעל זה ¿ƒ¿»ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָ
ידי על ׁשּלאחריו ּובּדֹורֹות ְְְֲֵֶַַַָָָּבימיו,
ּדרא זה לדֹורנּו עד מקֹומֹו, ממּלאי נׂשיאינּו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָרּבֹותינּו

מּלמעלה כּו', ּומּכל החסדים מּכל יתּבר הּׁשם ׁשּיּתן – ּדמׁשיחא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּדעקבתא
ואפר, עפר ּדאנכי לאפן ועד ּדקטנּתי, הּבּטּול את יפעל זה וענין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹמעלה,
הענין ׁשּתמּורת הינּו, ּגֹו', הּפנים ּכּמים אחיהם ּבלב ה' יּתן זה ידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָועל

חז"ל אמרּו יהיה57ׁשעליו קיצם, נתּגּלה לא ולכן עֹונם נתּגּלה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
יהיה ואז ּגֹו', הּפנים ּכּמים אליהם אחיהם לב ׁשּיׁשּוב ההפכי, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהענין

ּכאחד ּכּלנּו ׁשּנעׂשים) (ּכיון אבינּו .58ּברכנּו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

e‰ÊÂלי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום ּדפדה ּבאפן היתה ּכסלו ּדי"ט ׁשהּגאּלה ּגם ¿∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
עּמדי היּו ברּבים הּזקן59ּכי רּבנּו ׁשּכֹותב ּכפי ּבספר60, ּכׁשּקריתי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

והינּו, ׁשלֹום. מד' בׁשלֹום יצאתי כּו' נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ּבפסּוק ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָּתהּלים
ּכפי חסדים, ּוגמּלּות עבֹודה ּדתֹורה הּקּוין ג' ּכל נרמזים זה ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשּבפסּוק

חז"ל ּבּתֹורה61ׁשּדרׁשּו העֹוסק ּכל נפׁשי, בׁשלֹום ּפדה הּפסּוק על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
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חיים55) עץ פרי ב. דרוש הצלם) דרושי (שער כה שער חיים עץ אֿב. קצא, אֿב. קג, זח"ג ראה

ועוד. ב. עו, האזינו לקו"ת ואמור. תרומה יתרו פ' רשב"י מאמרי שער פ"א. הסוכות ראה56)שער

.(221 ע' לה חלק התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתו כסלו ח"י וישלח, דש"פ קטנתי יומא57)ד"ה

ב. העמידה.58)ט, תפלת שבסוף שלום" "שים יט.59)ברכת נה, (קה"ת,60)תהלים אדה"ז אג"ק

כסלו. יט יום" ב"היום נעתק צח. ע' ח"א תשמ"ח) רע"א.61)תש"מ. ח, ברכות

    
L ,ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzËהקדושה ÏÚÓlL‰מצד ÌÈ„ÒÁ‰ Èelb »…¿ƒƒ…«¬»ƒ∆ƒ«¬»ƒ∆¿«¿»
ÈzËc ÔÈÚ‰ ÏÚBtהאדם „È‡Ï,אצל ‰Ê c ÏÚÂ , ≈»ƒ¿»¿»…¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ»

ÌÈ„ÒÁ‰ Ïk ˙ÎLÓ‰a Èea ÏÚBt ‰ËÓÏc ÈzË‰L∆«»…¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿«¿»«»«¬»ƒ
‰ËÓÏc ÚBL Ì˙BÁ‰L ‰Bz ÈËelÓ Ï"k ,‰ÏÚÓlÓביטול ƒ¿«¿»««ƒƒ≈»∆«»≈«ƒ¿«»

האדם Ì˙BÁבעבודת ÏÚBt≈»
‰ÏÚÓlÓ ËÏBaהמשכההיא ≈ƒ¿«¿»

גדול Ó‰בריבוי Ìb e‰ÊÂ .¿∆««
L„‰ ˙b‡a ÌiÒnL∆¿«≈¿ƒ∆∆«…∆
ÈLÓ  ‰ÚÓe Ï"‰«««¬∆«≈ƒ
‰Ê ÈÁ‡Ïe ,'eÎ ‰ÓÁ≈»¿«¬≈∆

‰ ÈÏeÎÂ ÛÈÒBÓÈÏe‡Â È‡ ƒ¿≈«¿«
ÌÈnk Ì‰ÈÁ‡ Ïa '‰ ÔzÈƒ≈¿≈¬≈∆««ƒ
ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â ,'B‚Â ÌÈt‰«»ƒ¿¿«¿¿≈»
‡È‰ „ÒÁ‰ ˙cnL∆ƒ««∆∆ƒ
ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙ÚL ˙ÈL‡≈ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»

המדות שבע מכל ראשית

הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

מלכות) ÓBÈ‡יסוד, ‡È‰Â ,¿ƒ»
e‰lk ÌÚ ÏÈÊ‡c¿»ƒƒÀ¿

ÔÈÓBÈ55עם שהולכת [=מידה ƒ
על משפיעה שהחסד הימים, כל

המידות] שאר LÓכל ÔÎÏ ,»≈ƒ¿«
ÔÈe‰ 'a ‰„BÚa ‰ÊÓƒ∆»¬»¿««ƒ
 ‰ÚÓ ÚÓ eÒc¿≈»«¬∆«
BË ‰ÚÂ ‰ÓÁ ÈLÓ≈ƒ≈»«¬≈
Ì‰ÈÁ‡ Ïa '‰ ÔzÈƒ≈¿≈¬≈∆

'B‚Â ÌÈt‰ ÌÈnk56. ««ƒ«»ƒ¿
ea ÏÚt ‰Ê ÔÈÚÂ ‰¿ƒ¿»∆»««≈
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˙BBce ,ÂÈÓÈa¿»»«
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‡ÁÈLÓc ‡˙Úcדור=] ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
משיח] פעמי ÔziLשל Y∆ƒ≈

ÏkÓ a˙È Ì‰«≈ƒ¿»≈ƒ…
,'eÎ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒƒ»
ÔÈÚÂ ,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¿»¿ƒ¿»
Ïeha‰ ˙‡ ÏÚÙÈ ‰Ê∆ƒ¿«∆«ƒ
ÔÙ‡Ï „ÚÂ ,ÈzËc¿»…¿ƒ¿«¿…∆
ÏÚÂ ,Ù‡Â ÙÚ ÈÎ‡c¿»…ƒ»»»≈∆¿«
Ïa '‰ ÔzÈ ‰Ê È„È¿≈∆ƒ≈¿≈
,'Bb ÌÈt‰ ÌÈnk Ì‰ÈÁ‡¬≈∆««ƒ«»ƒ
ÔÈÚ‰ ˙eÓzL ,eÈ‰«¿∆¿«»ƒ¿»

Ï"ÊÁ eÓ‡ ÂÈÏÚL57על ∆»»»¿¬«
בית-שני חורבן …∆lL‡דור

ÌBÚ ‰lb˙לעשות האדם נוטה אין ישותו שמצד חנם שנאת עוון -) ƒ¿«»¬»
המקדש בית ליבנות יכול אין זה לעוון התיקון ובהעדר זה עוון על תשובה

eLiLהשלישי) ,ÈÎÙ‰‰ ÔÈÚ‰ ‰È‰È ,ÌÈ ‰lb˙ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…ƒ¿«»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿»«»¿ƒ∆»
'Bb ÌÈt‰ ÌÈnk Ì‰ÈÏ‡ Ì‰ÈÁ‡ Ïגם אליהם אהבתם ידי על ≈¬≈∆¬≈∆««ƒ«»ƒ

אוהבים יהיו Ê‡Âהמנגדים ,¿»
‰È‰È:התפילה eÎaכלשון ƒ¿∆»¿≈

ÌÈÚL ÔÂÈk eÈ‡»ƒ≈»∆«¬ƒ
„Á‡k elk58. À»¿∆»

Ë"Èc ‰l‡b‰L Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«¿À»¿
‰„Ùc ÔÙ‡a ‰˙È‰ ÂÏÒkƒ¿≈»¿»¿…∆¿»»
ÈÏ Ó ÈLÙ ÌBÏL¿»«¿ƒƒ¿»ƒ

È„nÚ eÈ‰ ÌÈa Èk59, ƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
Ô‰ ea ˙BkL ÈÙk60 ¿ƒ∆≈«≈«»≈
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(קו הּצּבּור עם ּומתּפּלל חסדים ְְֲִִִִִִֵַַַָּובגמּלּות
רז"ל ּכמאמר קרּבנֹות62העבֹודה, ּבמקֹום ּתפּלֹות ְְְְֲֲִַַַָָָָָָ

ּולבני לי ּפדאני ּכאּלּו עליו אני מעלה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָּתקנּום)
הּוא ּכללּותם כן, ּפי על אף אבל האּמֹות, ְֲִִֵֵַַָָָָֻמּבין
רז"ל ּכמאמר ּבּתֹורה, העסק הן הּׁשלֹום, 63ענין ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מעלה ׁשל ּבפּמליא ׁשלֹום מׂשים ּבּתֹורה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהעֹוסק
ׁשּזהּו חסדים ּגמּלּות והן מּטה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּובפּמליא
ׁשצרי הּתפלה ענין והן הּׁשלֹום, ענין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעצם
ענין ׁשּזהּו הּצּבּור, עם ּדמתּפלל ּבאֹופן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָלהיֹות
ּבאּגרת הּזקן רּבנּו ׁשּכתב מה ּגם וזהּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלֹום.

מקֹומֹות ּבכּמה הּצדקה,64הּקדׁש לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ
ּדקאי נפׁשנּו, ּבׁשלֹום לפדֹות ּלנּו ׁשעמדה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשהיא

הּפרטית לּגאּלה ּבנֹוגע זה ּדר ועל ּכסלו, ּדי"ט הּגאּלה על ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻּבפׁשטּות
לּגאּלה ההכנה ׁשּזֹוהי הּנפׁש, ּדפנימּיּות הּגאּלה ואחד, אחד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻּדכל
ד'. סּמן הּקדׁש ּבאּגרת ּכּמבאר יׂשראל, ּדכללּות והּׁשלמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהאמּתית

ÏÎÂּברעיא ּכדאיתא הּתֹורה, ּדפנימּיּות הענין ּכללּות מּצד נעׂשה זה ¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
נקראת65מהימנא אּלא כּו', מחלקת ולא כּו' קׁשיא לא ּתּמן ּדלית ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻ

ענין ּבּה אין ּובמילא זה, ללעּמת יניקה מּמנה ׁשאין לפי ּדחּיי, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאילנא
ּבדר מתּבּטל ידּה על ולכן ּדקדּׁשה, מחלֹוקת לא אפּלּו מחלֹוקת, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשל

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבעֹולם, הּמחלקת ענין ּכל הּטמאה66מּמילא רּוח את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
חּוצה, הּמעינֹות הפצת ידי ׁשעל לנּו, ּתהיה וכן הארץ. מן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאעביר
– הּבהמית ּדנפׁש והׂשגה להבנה ועד ּדוקא, והׂשגה הבנה ׁשל ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּובאפן
אּלא ּפדאני, ּכאּלּו רק לא הינּו, האּמֹות, מּבין ּולבני לי ּפדאני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻיהיה
ידי על והּׁשלמה האמּתית ּגאּלה טפחים, מעׂשרה למּטה ּבפֹועל, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻּגאּלה

צדקנּו. ְְִִֵַמׁשיח
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טו   

(קו הּצּבּור עם ּומתּפּלל חסדים ְְֲִִִִִִֵַַַָּובגמּלּות
רז"ל ּכמאמר קרּבנֹות62העבֹודה, ּבמקֹום ּתפּלֹות ְְְְֲֲִַַַָָָָָָ

ּולבני לי ּפדאני ּכאּלּו עליו אני מעלה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָּתקנּום)
הּוא ּכללּותם כן, ּפי על אף אבל האּמֹות, ְֲִִֵֵַַָָָָֻמּבין
רז"ל ּכמאמר ּבּתֹורה, העסק הן הּׁשלֹום, 63ענין ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מעלה ׁשל ּבפּמליא ׁשלֹום מׂשים ּבּתֹורה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהעֹוסק
ׁשּזהּו חסדים ּגמּלּות והן מּטה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּובפּמליא
ׁשצרי הּתפלה ענין והן הּׁשלֹום, ענין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעצם
ענין ׁשּזהּו הּצּבּור, עם ּדמתּפלל ּבאֹופן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָלהיֹות
ּבאּגרת הּזקן רּבנּו ׁשּכתב מה ּגם וזהּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלֹום.

מקֹומֹות ּבכּמה הּצדקה,64הּקדׁש לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ
ּדקאי נפׁשנּו, ּבׁשלֹום לפדֹות ּלנּו ׁשעמדה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשהיא

הּפרטית לּגאּלה ּבנֹוגע זה ּדר ועל ּכסלו, ּדי"ט הּגאּלה על ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻּבפׁשטּות
לּגאּלה ההכנה ׁשּזֹוהי הּנפׁש, ּדפנימּיּות הּגאּלה ואחד, אחד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻּדכל
ד'. סּמן הּקדׁש ּבאּגרת ּכּמבאר יׂשראל, ּדכללּות והּׁשלמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהאמּתית

ÏÎÂּברעיא ּכדאיתא הּתֹורה, ּדפנימּיּות הענין ּכללּות מּצד נעׂשה זה ¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
נקראת65מהימנא אּלא כּו', מחלקת ולא כּו' קׁשיא לא ּתּמן ּדלית ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻ

ענין ּבּה אין ּובמילא זה, ללעּמת יניקה מּמנה ׁשאין לפי ּדחּיי, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאילנא
ּבדר מתּבּטל ידּה על ולכן ּדקדּׁשה, מחלֹוקת לא אפּלּו מחלֹוקת, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשל

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבעֹולם, הּמחלקת ענין ּכל הּטמאה66מּמילא רּוח את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
חּוצה, הּמעינֹות הפצת ידי ׁשעל לנּו, ּתהיה וכן הארץ. מן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאעביר
– הּבהמית ּדנפׁש והׂשגה להבנה ועד ּדוקא, והׂשגה הבנה ׁשל ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּובאפן
אּלא ּפדאני, ּכאּלּו רק לא הינּו, האּמֹות, מּבין ּולבני לי ּפדאני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻיהיה
ידי על והּׁשלמה האמּתית ּגאּלה טפחים, מעׂשרה למּטה ּבפֹועל, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻּגאּלה

צדקנּו. ְְִִֵַמׁשיח

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

אֿב.62) כו, ב.63)שם צט, 64.443)סנהדרין ע' ח"ה לקו"ש וראה שם. אדה"ז אג"ק וראה סוס"ד. אגה"ק קכד,65)תניא בזח"ג

סכ"ו. אגה"ק בתניא ונתבאר הובא ב.66)ב. יג, זכרי'

    
Ó‡Ó ,‰„BÚ‰ Â˜ ea‰ ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ ˙elÓ‚eƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ«»¬»¿«¬»

ÏÊ62ÂÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ Ìe˜z ˙Ba˜ ÌB˜Óa ˙BlÙz ««¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¬∆¬ƒ»»
,ÔÎ Èt ÏÚ ‡ Ï‡ ,˙Bn‡‰ ÔÈaÓ ÈÏe ÈÏ È‡„t el‡¿ƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈»À¬»««ƒ≈

שלמרות בזה הם שווים קוים, שלשה הם ÔÈÚשבפרטיות ‡e‰ Ì˙eÏÏ¿»»ƒ¿»
˜ÒÚ‰ Ô‰ ,ÌBÏM‰«»≈»≈∆
ÏÊ Ó‡Ó ,‰Bza63 «»¿«¬»««

ÌÈNÓ ‰Bza ˜ÒBÚ‰L∆»≈«»≈ƒ
ÏL ‡ÈÏnÙa ÌBÏL»¿««¿»∆
ÏL ‡ÈÏnÙe ‰ÏÚÓ«¿»¿««¿»∆

‰hÓהזה Ô‰Âבעולם , «»¿≈
e‰fL ÌÈ„ÒÁ ˙elÓb¿ƒ¬»ƒ∆∆
Ô‰Â ,ÌBÏM‰ ÔÈÚ ÌÚ∆∆ƒ¿»«»¿≈
ÈL ‰ÏÙz‰ ÔÈÚƒ¿»«¿ƒ»∆»ƒ
ÏÏt˙Óc ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ e‰fL ,ea‰ ÌÚƒ«ƒ∆∆ƒ¿»
‰Ó Ìb e‰ÊÂ .ÌBÏM‰«»¿∆««
˙b‡a Ô˜f‰ ea ˙M∆»««≈«»≈¿ƒ∆∆
˙BÓB˜Ó ‰nÎa L„w‰64 «…∆¿«»¿

,‰˜„‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»«¿»»
Lהצדקה מצות ‰È‡זכות ∆ƒ

˙B„ÙÏ el ‰„ÓÚL∆»¿»»ƒ¿
È‡˜c ,eLÙ ÌBÏLa¿»«¿≈¿»ƒ
‰l‡b‰ ÏÚ ˙eËLÙa¿«¿««¿À»
‰Ê c ÏÚÂ ,ÂÏÒ ËÈc¿ƒ¿≈¿«∆∆∆
˙ÈËt‰ ‰l‡bÏ Ú‚Ba¿≈««¿À»«¿»ƒ

„Á‡Â „Á‡ ÏÎc‰l‡b‰ , ¿»∆»¿∆»«¿À»
LÙ‰ ˙eÓÈÙcלהוציאה ƒ¿ƒƒ«∆∆

הבהמית ונפש הגוף ,ממאסר
‰l‡bÏ ‰Î‰‰ È‰BfL∆ƒ«¬»»«¿À»
‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»
‡n ,Ï‡NÈ ˙eÏÏÎcƒ¿»ƒ¿»≈«¿…»
.„ ÔnÒ L„w‰ ˙b‡a¿ƒ∆∆«…∆ƒ»
„Ó ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬»ƒ«
˙eÓÈÙc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

‡˙È‡„ ,‰Bz‰בזוהר «»ƒ¿ƒ»
‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚa65˙ÈÏc ¿«¿»¿≈¿»¿≈

Ônzבפנימיות שם. [=אין «»
˜ÈL‡בתורה] ‡Ï[קושיא=] …À¿»

ÈÁc ‡ÏÈ‡ ˙‡˜ ‡l‡ ,eÎ ˙˜ÏÁÓ ‡ÏÂ eÎ[החיים ,[=עץ ¿…«¿…∆∆»ƒ¿≈ƒ»»¿«≈
‰nÓ ÔÈ‡L ÈÙÏהחסידות ÏÈÓe‡מתורת ,‰Ê ˙nÚÏÏ ‰˜ÈÈ ¿ƒ∆≈ƒ∆»¿ƒ»ƒ¿À«∆¿≈»

ÔÎÏÂ ,‰M„˜c ˙˜BÏÁÓ ‡Ï elÙ‡ ,˙˜BÏÁÓ ÏL ÔÈÚ a ÔÈ‡≈»ƒ¿»∆«¿∆¬ƒ…«¿∆ƒ¿À»¿»≈
,ÌÏBÚa ˙˜ÏÁn‰ ÔÈÚ Ï ‡ÏÈnÓ „a Ïha˙Ó „È ÏÚ«»»ƒ¿«≈¿∆∆ƒ≈»»ƒ¿«««¬…∆»»

e˙L BÓÎe66בנבואה ¿∆»
לבוא: Áeלעתיד ˙‡∆«

ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒƒ
,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ .‡‰»»∆¿≈ƒ¿∆»
˙BÈÚn‰ ˙Ù‰ È„È ÏÚL∆«¿≈¬»«««¿»
‰‰ ÏL ÔÙ‡e ,‰eÁ»¿…∆∆¬»»
„ÚÂ ,‡˜Âc ‰‚N‰Â¿«»»«¿»¿«
LÙc ‰‚N‰Â ‰‰Ï«¬»»¿«»»¿∆∆
È‡„t ‰È‰È  ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ¿∆¿»«ƒ
,˙Bn‡‰ ÔÈaÓ ÈÏe ÈÏƒ¿»«ƒ≈»À
el‡ ˜ ‡Ï ,eÈ‰«¿…«¿ƒ
‰l‡b ‡l‡ ,È‡„t¿»«ƒ∆»¿À»
‰NÚÓ ‰hÓÏ ,ÏÚBÙa¿«¿«»≈¬»»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
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טז

    
מוגה בלתי

בשביל.‡ בביתֿהאסורים שישב לאחרי לחירות הזקן אדמו"ר יצא זה שביום – לכל ידוע כסלו י"ט של ענינו
החסידות. תורת הפצת

(על ידו על ונתבארה הבעש"ט, ממורו שקיבל ממעזריטש, המגיד מרבו שקיבל התורה היא החסידות תורת
בשכל הבעש"ט תורת את והוריד המשיך הזקן שאדמו"ר והיינו, חב"ד. חסידות בתורת הזקן) אדמו"ר ידי

מישראל. ואחד אחד כל של אנושי בשכל מובנת שתהי' באופן (חב"ד),

אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ואדמו"ר1וכידוע ה', את לעבוד יכול מישראל ואחד אחד שכל הראה הבעש"ט :
ה'. את לעבוד מישראל ואחד אחד כל יכול כיצד הדרך את הראה הזקן

חב"ד. חסידות תורת ענין הוא – הוי' עובד להיות יכולים כיצד הדרך את הראה הזקן שאדמו"ר זה וענין

כסלו שי"ט ונמצא, לחירות. יצא כסלו ובי"ט הזקן, אדמו"ר נאסר – החסידות תורת הפצת – זה ענין ועל
ותורת בכלל החסידות תורת של ונצחון גאולה גם אלא הזקן, אדמו"ר של הפרטי ונצחונו גאולתו רק לא הוא

בפרט. חב"ד חסידות

מזה ויתירה .2:
פנימיות לגלות התחיל הזקן אדמו"ר כאשר למעלה: שנתעורר הקטרוג היא למטה המאסר שסיבת ידוע
היקרה האבן בבחי' שהם עליהם שאמר ענינים שבתורה, דרזין ורזין רזין מקבלה, ולמעלה קבלה, עניני – התורה

המלך –3שבכתר ותפיסה אחיזה בהם להיות יוכל ישראל מבני ואחד אחד שלכל באופן אותם והפיץ וגילה ,
למטה. המאסר נשתלשל ומזה למעלה, קטרוג עליו נתעורר אזי

הסיפור הבעש"4וכידוע באו במאסר, ישב הזקן שאדמו"ר הזמן לבקרו,שבמשך האמת) (מעולם והמגיד ט
החסידות. תורת להפיץ שמרבה זה על קטרוג שנתעורר לו, והשיבו המאסר, לסיבת הזקן אדמו"ר אותם ושאל
שלא לו, והשיבו החסידות? תורת להפיץ יפסיק – מהמאסר יציאתו לאחר – האם הזקן: אדמו"ר אותם ושאל

שאת. ביתר החסידות תורת להפיץ שיוסיף אדרבה, אלא יפסיק, שלא בלבד זו

הזקן אדמו"ר ישב שבו בתאֿהמאסר בפטרבורג לבקר פעם לו שנזדמן סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק ובשובו5– ,
אנשים שני עבור מקום מכיל תאֿהמאסר האם עדן, נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, אצלו שאל לביתו,
שבאו באופן הי' במאסר, בשבתו הזקן אדמו"ר אצל והבעש"ט המגיד של שהביקור מובן ומזה – נוספים...

 .

הוא החסידות ענין בזה: מספיק6והביאור לא שלזה – הגוף עם הקשורים הבהמית דנפש המדות טבע לשנות
עניני את הזקן אדמו"ר והוריד המשיך זה ובשביל דוקא, התורה פנימיות צריכים אלא בלבד, דתורה נגלה
פנימי. באופן ובגוף הבהמית בנפש הפעולה להיות תוכל זה ידי שעל אנושי, בשכל מובנים שיהיו החסידות
שבאה נשמה ידי על להיות הוצרך החסידות תורת דהפצת העבודה המשך על וההסכמה האישור ולכן,

– דוקא. בגוף בהתלבשות

למעלה, הקטרוג שבטל לפי היא לכך שהסיבה – כסלו בי"ט למטה המאסר לביטול בנוגע גם מובן ומזה
ללמדם יוכל מישראל ואחד אחד שכל באופן תורה רזי הפצת החסידות, תורת והפצת לימוד על למעלה והסכימו

החסידות. תורת ולהבין ללמוד מישראל ואחד אחד כל על חיוב נעשה ובמילא, ולהבינם,

נפשנו"‚ ופדות מ"גאולתנו שנים כו"כ שעברו לאחרי והנה, מהו7. לשאול: יכולים הראשון, כסלו בי"ט
זו? בשנה החידוש
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ח"א1) תו"מ וראה .292 ע' תש"ח סה"מ נח. ע' ח"ב "התמים"
וש"נ. .190 ע'

(תו"מ2) בתחלתה תשי"א כסלו י"ט שיחת גם ראה – לקמן בהבא
ואילך). 113 ע' ח"ב

שכו3) ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק מט. ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך.
(בהערה).4) פט"ז ח"א רבי בית
סע"א).5) תשנ, ח"ד (לקו"ד תרצ"ב כסלו י"ט שיחת ראה
ואילך.6) א נו, ח"א לקו"ד ראה
הגש"פ.7) נוסח ע"פ

   

הקודש באגרת המבואר ע"פ – בזה יותר8והביאור עליון חדש אור יורד שנה שבכל השנה, לראש בנוגע
לחסידות" השנה "ראש כסלו, לי"ט בנוגע הוא וכן עולם, מימי עדיין מאיר הי' ודרכי9שלא החסידות לתורת ,

ו נוספת המשכה נמשכת שנה שבכל החסידות, ומנהגי החסידות,החסידות תורת על והסתר העלם עוד מתבטל
המדות. טבע ולשנות אנושי, שכל באמצעות אלקי שכל לקלוט והתשוקה בהיכולת עוז יתר ניתוסף זה ידי ועל

***

נפשי.„ בשלום פדה המתחיל דבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

עוד‰ להעמיד כסלו י"ט עד ישתדל תלמיד שכל הישיבות", תלמידי "איגוד אודות תורה בשמחת דובר .
בה"איגוד" זאת.10חבר קיימו מהתלמידים רבים ואכן, .

שבט יו"ד עד ישתדל תלמיד שכל – בערך חדשיים בעוד – שבט ליו"ד בקשר זה על לעורר יש זה דרך ועל
העבר. את גם שבט יו"ד עד ישלימו זאת, עשו לא שעדיין ואלה בה"איגוד", חבר עוד להעמיד

בזה: והענין

לענין בניגוד – העלי' שענין [ולהעיר, שלו העלי' ויום אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא יום הוא שבט יו"ד
כל של העלי' יום גם ובמילא בגוף], נשמה בהיותו כן, לפני גם שהי' כשם כן, לאחרי גם יהי' – ההילולא

אליו. השייכים

יום – עצמו היום במעלת גם מודגש העילוי קודש"וגודל יהי' "העשירי שהרי – בענין11בשבט הן ,
הן" קדושות ש"עשר הזמן,12המקום, בענין והן הקדשים, קדש היא מכולם המקודשת העשירית והקדושה ,

לחודש" "בעשור הוא זה13שיוהכ"פ ידי (ועל בנפש נעלית היותר הקדושה גם ניתוסף יחדיו שניהם ובצירוף ,
ונפש (זמן) שנה (מקום) דעולם הענינים ג' בכל הקדושה שלימות נכנס14נעשית הי' שביוהכ"פ גדול, כהן – (

שלוחנו" "אתה לו אומרים שהיו ישראל בני כל של בשליחותם הקדשים .15לקדש

הרי ישראל, כלל של השליח להיותו אשר שבדורנו, (ומשה) גדול הכהן של העלי' יום הוא בשבט ובעשירי
ישראל. בני כל של העלי' יום גם הוא שלו העלי' יום

הכנה. של בענין צורך יש – בעלייתו אים") מיט ("מיטֿהאלטן עמו להשתתף כדי ַאמנם,

בית של לתינוקות בשייכות להתבטא הדבר צריך יותר ובפרטיות באורחותיו, ההליכה ידי על – היא וההכנה
התורה נתינת שפעלו אלה הם – אותנו" עורבים "בנינו – הילדים שדוקא למתןֿתורה בנוגע שמצינו ע"ד רבן,

ישראל .16לבני

כך, בה"איגוד", חבר עוד אחד כל יעמיד שבט יו"ד שעד להשתדל הישיבות תלמידי צריכים לכך ובהתאם
יתיר" "אשתכח כאשר עתה, הנה הרבי, אל שייכות להם היתה לא עתה שעד אלה מקושרים17שגם הם גם יהיו ,

שבט. דיו"ד להעליות המתאימה ההכנה תהי' וזו הרבי. אל

מ"ש ע"ד יהי' זה אור18וענין את שפועלים – שחרית" של ק"ש זמן הגיע כו' ואמרו תלמידיהם שבאו "עד
הבוקר.

בשלום]. הפדי' שתהי' ואמר שמח, ניגון וינגנו לחיים יאמרו שהתלמידים צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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סי"ד.8)
ח"ד9) לקו"ד וראה וש"נ. רנט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק

בתחלתו. יום" "היום ואילך. ב תשנט,
(10.(137 ע' (לעיל סי"א בראשית ש"פ שיחת ראה
לב.11) כז, בחוקותי
מ"ו.12) פ"א כלים
ז.13) כט, פינחס כז. כג, אמור

(אוה"ת14) יצירה" לספר הראב"ד ובפי' הקבלה בספרי "כמבואר
תתטז). ע' יתרו

(במשנה).15) סע"ב יח, יומא
ב.16) ויגש תנחומא (א). ד פ"א, שהש"ר
לסז"ך.17) ביאור אגה"ק בתניא ונת' הובא ב. עא, זח"ג
(לקמן18) ס"ז הפסח דחג ב' ליל שיחת גם וראה הגש"פ. בנוסח
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הקודש באגרת המבואר ע"פ – בזה יותר8והביאור עליון חדש אור יורד שנה שבכל השנה, לראש בנוגע
לחסידות" השנה "ראש כסלו, לי"ט בנוגע הוא וכן עולם, מימי עדיין מאיר הי' ודרכי9שלא החסידות לתורת ,

ו נוספת המשכה נמשכת שנה שבכל החסידות, ומנהגי החסידות,החסידות תורת על והסתר העלם עוד מתבטל
המדות. טבע ולשנות אנושי, שכל באמצעות אלקי שכל לקלוט והתשוקה בהיכולת עוז יתר ניתוסף זה ידי ועל

***

נפשי.„ בשלום פדה המתחיל דבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

עוד‰ להעמיד כסלו י"ט עד ישתדל תלמיד שכל הישיבות", תלמידי "איגוד אודות תורה בשמחת דובר .
בה"איגוד" זאת.10חבר קיימו מהתלמידים רבים ואכן, .

שבט יו"ד עד ישתדל תלמיד שכל – בערך חדשיים בעוד – שבט ליו"ד בקשר זה על לעורר יש זה דרך ועל
העבר. את גם שבט יו"ד עד ישלימו זאת, עשו לא שעדיין ואלה בה"איגוד", חבר עוד להעמיד

בזה: והענין

לענין בניגוד – העלי' שענין [ולהעיר, שלו העלי' ויום אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא יום הוא שבט יו"ד
כל של העלי' יום גם ובמילא בגוף], נשמה בהיותו כן, לפני גם שהי' כשם כן, לאחרי גם יהי' – ההילולא

אליו. השייכים

יום – עצמו היום במעלת גם מודגש העילוי קודש"וגודל יהי' "העשירי שהרי – בענין11בשבט הן ,
הן" קדושות ש"עשר הזמן,12המקום, בענין והן הקדשים, קדש היא מכולם המקודשת העשירית והקדושה ,

לחודש" "בעשור הוא זה13שיוהכ"פ ידי (ועל בנפש נעלית היותר הקדושה גם ניתוסף יחדיו שניהם ובצירוף ,
ונפש (זמן) שנה (מקום) דעולם הענינים ג' בכל הקדושה שלימות נכנס14נעשית הי' שביוהכ"פ גדול, כהן – (

שלוחנו" "אתה לו אומרים שהיו ישראל בני כל של בשליחותם הקדשים .15לקדש

הרי ישראל, כלל של השליח להיותו אשר שבדורנו, (ומשה) גדול הכהן של העלי' יום הוא בשבט ובעשירי
ישראל. בני כל של העלי' יום גם הוא שלו העלי' יום

הכנה. של בענין צורך יש – בעלייתו אים") מיט ("מיטֿהאלטן עמו להשתתף כדי ַאמנם,

בית של לתינוקות בשייכות להתבטא הדבר צריך יותר ובפרטיות באורחותיו, ההליכה ידי על – היא וההכנה
התורה נתינת שפעלו אלה הם – אותנו" עורבים "בנינו – הילדים שדוקא למתןֿתורה בנוגע שמצינו ע"ד רבן,

ישראל .16לבני

כך, בה"איגוד", חבר עוד אחד כל יעמיד שבט יו"ד שעד להשתדל הישיבות תלמידי צריכים לכך ובהתאם
יתיר" "אשתכח כאשר עתה, הנה הרבי, אל שייכות להם היתה לא עתה שעד אלה מקושרים17שגם הם גם יהיו ,

שבט. דיו"ד להעליות המתאימה ההכנה תהי' וזו הרבי. אל

מ"ש ע"ד יהי' זה אור18וענין את שפועלים – שחרית" של ק"ש זמן הגיע כו' ואמרו תלמידיהם שבאו "עד
הבוקר.

בשלום]. הפדי' שתהי' ואמר שמח, ניגון וינגנו לחיים יאמרו שהתלמידים צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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סי"ד.8)
ח"ד9) לקו"ד וראה וש"נ. רנט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק

בתחלתו. יום" "היום ואילך. ב תשנט,
(10.(137 ע' (לעיל סי"א בראשית ש"פ שיחת ראה
לב.11) כז, בחוקותי
מ"ו.12) פ"א כלים
ז.13) כט, פינחס כז. כג, אמור

(אוה"ת14) יצירה" לספר הראב"ד ובפי' הקבלה בספרי "כמבואר
תתטז). ע' יתרו

(במשנה).15) סע"ב יח, יומא
ב.16) ויגש תנחומא (א). ד פ"א, שהש"ר
לסז"ך.17) ביאור אגה"ק בתניא ונת' הובא ב. עא, זח"ג
(לקמן18) ס"ז הפסח דחג ב' ליל שיחת גם וראה הגש"פ. בנוסח

.(74 ע' ח"ח



יח   

Âאינם הם אליהם. שייך אינו זה ענין אני", ומה אני "מי הטוענים ישנם – החסידות תורת להפצת בנוגע .
שבה התורה, פנימיות כן שאין מה שבתורה, הנגלה בחלק רק אבל התורה, בהפצת לעסוק ומוכנים משתמטים
יקצצו שלא הענינים, את יגשמו שלא כדי אלי', מגשת הם יראים – יותר ולמעלה ספירות, עשר אודות מדובר

ח"ו מהם.19בנטיעות יותר לכך שראויים אחרים שיש באמרם הענוה, מדת אצלם מתגלה זה בענין .
אם הנה גשמיים, ענינים אחרים, לענינים שבנוגע והראי', שקר, של ענוה שזוהי היא שהאמת – ובהקדמה
לפנימיות בנוגע ורק אצלם; מקום יתפוס זה הרי – אלה לענינים ראויים שאינם עליהם ויאמרו אותם, יכבדו לא

הענוה. במדת לאחוז עצמם את מבטלים התורה

בגמרא שאיתא אופן20ואף באיזה ה"ענוה" בענין מעלה שיש והיינו, מכולם, גדולה לשמה שלא ענוה שגם
כאשר שגם בנדו"ד, זה דרך ועל יששתהי', טוב), לא ענין (שזהו התורה פנימיות הפצת העדר היא התוצאה

לידי באים גופא שמזה היא האמת הרי – כשלעצמו הענוה בענין גםמעלה להם שיש כיון , ;
התורה, בפנימיות עוסק אינו שהוא בגלל זאת, לעומת אבל התורה, פנימיות ידיעת של המעלה אמנם יש לפלוני

ענוה"!... "גדולה והרי הענוה, מעלת לו יש

ענין: של ולגופו

ראוי הוא אם שלו, ומצב במעמד להתחשב שאין לידע צריך – התורה פנימיות הפצת אודות מדובר כאשר
ה'" בדרכי לבו ד"ויגבה באופן להתנהג צריכים אלא לאו, אם רז"ל21לכך וכמאמר שיהא22, צריך חכם "תלמיד

גאוה). (מעט בשמינית" משמונה אחד בו

(החסיד הר"פ הנחת – שבשמינית שמינית ענין המתחיל דבור תק"ע משנת הזקן אדמו"ר של מאמר ישנו
סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק אשר, רייזעס), פנחס וז"ל23ר' – ביותר מדייק :24שהי'

מה ואנחנו אמר משה כי שבשמינית. כתיב25שמינית ביהושפט אכן בדוד21, הוי', בדרכי לבו ויגבה
חכמה26כתיב וזהו קצה, עד השפלות צ"ל וחכמתו במוחו כי הוא, והענין וכו'. מלכים נגד בעדותיך ואדברה

נמוך למקום גבוה ממקום יורדים מים .27בחינת . ה' בדרכי הגבהה בלבו להיות צריך כן פי על אף אמנם . .
מלך דוד בחי' (וזהו לבו ויגבה לב, גבי כתיב ההגבהה ולכן למעלה, עולה האש יסוד משכן ישראל,28ובלב

לכן קצה, עד השפלות ומוחו בחכמתו אשר אחרי בלב ההגבהה להיות באפשרי איך אך וכו'). לבי אמר לך
שמינית ס"ד. מספרם דאימא ול"ב דאבא ל"ב ויש חכמה נתיבות ל"ב ויש . . במוחו קטן חלק לישאר צריך
חלק במוחו גם לישאר שצריך שבשמינית, שמינית ענין וזהו ס"ד. חלק היינו יותר, הקטן חלק הוא שבשמינית

וכו'. ה' בדרכי לבו להגבי' יוכל יהי' זה ידי שעל בכדי כו', ס"ד חלק היינו קטן
"ויגבה הרחבה, של באופן ההנהגה להיות צריכה התורה, הפצת אודות מדובר שכאשר בנדו"ד, מובן ומזה

ה'". בדרכי לבו

Êוחבל כדאי לא החסידות; תורת להפיץ מי בשביל שאין – התורה פנימיות להפצת בנוגע טוענים עוד .
לכך. שייכים שאינם כאלה בשביל החסידות תורת לשפוך

הידוע המשל ע"פ – זה על היחידה3והמענה והעצה שחלה, יחיד בן לו שהי' מלך אודות הזקן אדמו"ר של
לשחקה המלך, לכתר חשיבות אין שבלעדה המלך, שבכתר היקרה האבן את ליטול היתה הרופאים שהציעו
פי על ואף קפוצות. היו המלך בן של ששפתותיו עקא, דא אך המלך. בן של פיו לתוך וליתן במים, ולערבה
טיפה תיכנס שמא המלך, בן שפתי על אותם ולשפוך במים, לערבה היקרה, האבן את לשחוק המלך צוה כן,

אחת.
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המתחיל19) דבור שם (ובפרש"י א טו, סע"ב. יד, חגיגה ראה
אחר).

ב.20) טז, ערכין
ו.21) יז, הימיםֿב דברי
א.22) ה, סוטה
ועוד.23) .126 ס"ע תרצ"ו סה"ש
ואילך.24) יב ס"ע ז"ל הר"פ הנחות הזקן אדמו"ר במאמרי נדפס
זֿח.25) טז, בשלח

מו.26) קיט, תהלים
מים27) מה למים תורה דברי "נמשלו א) ז, (תענית כמארז"ל

מתקיימין אין תורה דברי אף נמוך למקום והולכין גבוה מקום מניחין
כו'" עצמו שמגבי' במי התורה תמצא "לא שפלה", שדעתו במי אלא
אומרים כן וכמו א), נה, מעירובין – אף המתחיל דבור (תוספות

בתורתך". לבי פתח זה) ידי (ועל תהי' לכל כעפר "ונפשי
(כתובות28) מחול כבודו אין כבודו על שמחל מלך – זה ומצד

וש"נ). א. יז,

   

פנימיות גם כולל תורתו, את להם נתן והקב"ה הקב"ה, של יחידו בנו הם ישראל שבני – בנמשל ודוגמתו
חדשה נשמה שהי' הזקן אדמו"ר ידי על חב"ד חסידות בתורת אנושי בשכל למטה שנתגלתה כדי29התורה, –

ואינו קפוצות, המלך בן של ששפתותיו בכך מתחשבים ולא הפחות, לכל אחת טיפה תיכנס ואולי האי שכולי
אדמו"ר כ"ק פתגם [וע"ד מחלתו גדולה כמה עד מורה שזה כיון – התורה פנימיות של ענין לקבל שייך

עדן נשמתו עליו30(מהורש"ב) לרחם אסור שוטה פוסקת31בענין שהתורה עליו, הרחמנות גדולה כמה עד :
התורה. פנימיות ולשפוך לגלות וההכרח הצורך יותר גדול ובמילא, עליו], לרחם שאסור

ביותר, גדול וההסתר שההעלם אלה, שבימינו עאכו"כ – הזקן אדמו"ר של בזמנו אמורים הדברים ואם
כו'.צריכ ואולי האי וכולי ופנה, צד מכל התורה פנימיות ולשפוך לגלות ים

דרזין רזין לשפוך חבל כזה ובמצב בחנם, היא העבודה וא"כ, בדבר, תועלת רואים שלא שטוענים ומה
הנה: – חוצות כל בראש דמלכא, תגא שבתורה,

לך" למה דרחמנא כבשי "בהדי – לראש להתחשב32לכל מבלי עליו, המוטל הציווי את לעשות צריך הוא ;
לאו. אם פעל אם שבדבר, בתוצאה

שמצינו הדין33[וע"ד "מעיקר (שהרי בבדיקתו חמץ שום ימצא ולא הבודק יבדוק אם "שאף חמץ בבדיקת
החמץ לבדוק המצוה שכך לבטלה בירך לא כן פי על אף בדיקה"), קודם הללו פתיתים להניח כלל צריך אין

כתיקונה"]. המצוה קיים וכבר כלום, בכך אין מצא לא ואם מאומה ממנו ימצא שמא אחריו ולחפש

ריקם חוזרת שאינה לתעמולה חזקה – זאת חזקה34ולבד של כחה שגדול והיינו, חוזק, מלשון דייקא, חזקה ,
החזקות" על ושורפין ש"סוקלין כך כדי ריקם,35עד חוזרת שאינה לתעמולה לחזקה בנוגע גם מובן ומזה ,

החסידות. תורת בהפצת בפעולתו תועלת שתהי' הדבר שברור

Áלא עדיין הוא החסידות, תורת להפיץ ראוי שאינו הנ"ל, הענוה טענת על נוספת תשובה מהוה זה וענין .
של יחידו בנו ומעלת יוקר יודעים כאשר שכן, – החסידות תורת בהפצת אוחז ואינו בעצמו, עבודתו השלים

הבעש"ט [כפתגם ועוד36הקב"ה זקנתם, לעת זקנים להורים שנולד יחיד בן כמו הקב"ה אצל חביב יהודי שכל
מבלי הנ"ל), הזקן אדמו"ר (כמשל החסידות תורת ידי על בהצלתו להשתדל ואחד אחד כל צריך מזה], יותר

לכך. יותר ראוי שפלוני או לכך ראוי הוא אם חשבונות לעשות
בגמרא לרב":37איתא כבוד חולקין אין השם חילול שיש מקום "כל

יודעים לא הוי', אחדות אודות יודעים שלא היינו, מהקב"ה, חלל מקום – פירושו השם חילול שיש מקום
וכו', ויראתו אהבתו אודות

התורה יסודי בהלכות הרמב"ם כותב זה שעל האדם38– שיתבונן בשעה ויראתו לאהבתו הדרך היא "האיך
ובימינו דוקא, בהתבוננות צורך יש אלא יבש, המלות פירוש מספיק שלא היינו, וכו'", הנפלאים וברואיו במעשיו

בהלכות הרמב"ם כותב זה וענין דוקא. החסידות לימוד ידי על זה הרי אלה ראשון ספר שבתחלת
הם אלה שהלכות היינו, ספרים, י"ד הכולל חיבורו –של הספרים י"ד שבכל ההלכות שאר כל של

– התורה יסודי אודות יודע שאינו יהודי שם שיש כיון מהקב"ה, חלל מקום השם", "חילול שיש ובמקום
חשבונות עושים שאין – לרב כבוד חולקין אין אזי  לימוד ידי (על התורה יסודי ולהורות ללמד

אותם. יודע אינו שעדיין למי החסידות) תורת

כלפי ו"חוצפא ומצבו, במעמדו להתחשב מבלי ברייטקייט"), א ("מיט הרחבה של באופן לילך ַצריכים
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פנימיות גם כולל תורתו, את להם נתן והקב"ה הקב"ה, של יחידו בנו הם ישראל שבני – בנמשל ודוגמתו
חדשה נשמה שהי' הזקן אדמו"ר ידי על חב"ד חסידות בתורת אנושי בשכל למטה שנתגלתה כדי29התורה, –

ואינו קפוצות, המלך בן של ששפתותיו בכך מתחשבים ולא הפחות, לכל אחת טיפה תיכנס ואולי האי שכולי
אדמו"ר כ"ק פתגם [וע"ד מחלתו גדולה כמה עד מורה שזה כיון – התורה פנימיות של ענין לקבל שייך

עדן נשמתו עליו30(מהורש"ב) לרחם אסור שוטה פוסקת31בענין שהתורה עליו, הרחמנות גדולה כמה עד :
התורה. פנימיות ולשפוך לגלות וההכרח הצורך יותר גדול ובמילא, עליו], לרחם שאסור

ביותר, גדול וההסתר שההעלם אלה, שבימינו עאכו"כ – הזקן אדמו"ר של בזמנו אמורים הדברים ואם
כו'.צריכ ואולי האי וכולי ופנה, צד מכל התורה פנימיות ולשפוך לגלות ים

דרזין רזין לשפוך חבל כזה ובמצב בחנם, היא העבודה וא"כ, בדבר, תועלת רואים שלא שטוענים ומה
הנה: – חוצות כל בראש דמלכא, תגא שבתורה,

לך" למה דרחמנא כבשי "בהדי – לראש להתחשב32לכל מבלי עליו, המוטל הציווי את לעשות צריך הוא ;
לאו. אם פעל אם שבדבר, בתוצאה

שמצינו הדין33[וע"ד "מעיקר (שהרי בבדיקתו חמץ שום ימצא ולא הבודק יבדוק אם "שאף חמץ בבדיקת
החמץ לבדוק המצוה שכך לבטלה בירך לא כן פי על אף בדיקה"), קודם הללו פתיתים להניח כלל צריך אין

כתיקונה"]. המצוה קיים וכבר כלום, בכך אין מצא לא ואם מאומה ממנו ימצא שמא אחריו ולחפש

ריקם חוזרת שאינה לתעמולה חזקה – זאת חזקה34ולבד של כחה שגדול והיינו, חוזק, מלשון דייקא, חזקה ,
החזקות" על ושורפין ש"סוקלין כך כדי ריקם,35עד חוזרת שאינה לתעמולה לחזקה בנוגע גם מובן ומזה ,

החסידות. תורת בהפצת בפעולתו תועלת שתהי' הדבר שברור

Áלא עדיין הוא החסידות, תורת להפיץ ראוי שאינו הנ"ל, הענוה טענת על נוספת תשובה מהוה זה וענין .
של יחידו בנו ומעלת יוקר יודעים כאשר שכן, – החסידות תורת בהפצת אוחז ואינו בעצמו, עבודתו השלים

הבעש"ט [כפתגם ועוד36הקב"ה זקנתם, לעת זקנים להורים שנולד יחיד בן כמו הקב"ה אצל חביב יהודי שכל
מבלי הנ"ל), הזקן אדמו"ר (כמשל החסידות תורת ידי על בהצלתו להשתדל ואחד אחד כל צריך מזה], יותר

לכך. יותר ראוי שפלוני או לכך ראוי הוא אם חשבונות לעשות
בגמרא לרב":37איתא כבוד חולקין אין השם חילול שיש מקום "כל

יודעים לא הוי', אחדות אודות יודעים שלא היינו, מהקב"ה, חלל מקום – פירושו השם חילול שיש מקום
וכו', ויראתו אהבתו אודות

התורה יסודי בהלכות הרמב"ם כותב זה שעל האדם38– שיתבונן בשעה ויראתו לאהבתו הדרך היא "האיך
ובימינו דוקא, בהתבוננות צורך יש אלא יבש, המלות פירוש מספיק שלא היינו, וכו'", הנפלאים וברואיו במעשיו

בהלכות הרמב"ם כותב זה וענין דוקא. החסידות לימוד ידי על זה הרי אלה ראשון ספר שבתחלת
הם אלה שהלכות היינו, ספרים, י"ד הכולל חיבורו –של הספרים י"ד שבכל ההלכות שאר כל של

– התורה יסודי אודות יודע שאינו יהודי שם שיש כיון מהקב"ה, חלל מקום השם", "חילול שיש ובמקום
חשבונות עושים שאין – לרב כבוד חולקין אין אזי  לימוד ידי (על התורה יסודי ולהורות ללמד

אותם. יודע אינו שעדיין למי החסידות) תורת
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בגמרא איתא אודות40– בגמרא שנזכרו הבלתיֿרצויים הענינים כל אבל, יסגא". חוצפא משיחא ש"בעקבות
ברכות" רק אינם האמת ש"לפי שבתוכחה הקללות בדוגמת הם משיחא דעקבות וצריכים41הזמן יכולים ובמילא, ,

בעניני שמיא, כלפי – יסגא" ד"חוצפא הענין את ה'".לנצל בדרכי לבו ד"ויגבה באופן להתנהג ,

ליהודי טובה לעשות זה ידי ועל החסידות דתורת המעיינות את להפיץ שיכול אותו מזכה הקב"ה כאשר
העכו"ם בין שנשבה דתינוק ומצב ממעמד והבל,42לפדותו שקר של טענות ידי על מזה להשתמט לו אין –

לו. שניתנה הזכות גודל על שמחה מתוך זאת לעשות אלא

דתורת המעיינות בהפצת ההתעסקות ידי משיחאועל מלכא דא מר אתי קא – בימינו.43החסידות במהרה ,

***

Ëסיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק תלמידי44. שאר מכל הצעיר הוא הי' המגיד, רבו אל הגיע הזקן אדמו"ר שכאשר
המגיד – "ואביו אבל אחיו", בו ש"ויקנאו באופן זה הי' השלחןֿערוך, את לחבר בו בחר המגיד וכאשר המגיד,

הדבר" את שמר זאך").45– די אּפגעווארט האט ַַָָ("ער
החסידות: בענין המגיד תלמידי שאר לשיטת הזקן אדמו"ר שיטת שבין החילוק לכללות גם שייך זה וענין

והמשיך הוריד זה ומשום החסידות, בתורת בעצמו להתייגע צריך יהודי שכל – היא הזקן אדמו"ר שיטת
בשכלו, החסידות תורת להבין יוכל יהודי שכל כדי אנושי, בשכל החסידות תורת את הזקן אדמו"ר

יחי'" באמונתו ש"צדיק – היתה המגיד תלמידי שאר שיטת היתה46אבל זו ושיטה יחי'. אלא יחי' תקרי אל ,ְְִַ
הסיפור כידוע גדול, בתוקף תנאים,47אצלם ג' עמו התנה הזקן אדמו"ר שכאשר מקרלין, שלמה ר' הרה"צ אודות

הסכים לא – החסידות בתורת בעצמו להתייגע צריך אחד שכל – השלישי התנאי על אבל תנאים, ב' על הסכים
אופן. בשום

עבד" כמר ודעבד עבד כמר "דעבד אזי הלכה נפסקה שלא זמן שכל מצינו וב"ה ב"ש בפלוגתת ,48והנה,
טפי" מחדדי ש"ב"ש פי על אף הרי כב"ה, הלכה ופסקו וגמרו נימנו כאשר ב"ה,49אבל מדברי לנטות אסור ,

במשנה כדאיתא לחומרא, נטי' לא ב"ש50אפילו כדברי (ק"ש) לקרות והטיתי בדרך בא הייתי אני טרפון "א"ר
לדעת שגם פי על אף ב"ה", דברי על שעברת בעצמך לחוב היית כדאי לו אמרו הלסטים, מפני בעצמי וסכנתי

הל שנפסקה לאחרי כי – ב"ש כדברי לעשות מותר עמוב"ה "וה' ה', דרך זו הרי כמותו"51כה ואין52שהלכה ,
מזה. לנטות

הזקן. אדמו"ר כדעת הלכה שנפסקה – זו לפלוגתא בנוגע גם מובן ומזה

במקום ב"קרא", הדברים ומקור הראי' ידי על ניתוסף מה לחקור יש "סברא", של לענין שבנוגע – ובהקדמה
הסברא מצד מוכרח את53שהדבר גם לידע צריכים אלא ההלכה, ידיעת מספיקה לא – והלכה ללימוד בנוגע ;

עולם" "מבלי בכלל הוא פסוקה הלכה סמך על והפוסק הדברים, ומקור הפס"ד54טעם בטעם לטעות שיכול כיון ,
אזי למעשה, הלכה של ענין ישנו כאשר כן שאין מה עכ"פ. קל בפרט שונה באופן להיותו המעשה, אותו של

רב נוספים.55מעשה ומקורות בראיות צורך ואין ,

רב מעשה ישנו – הלכה56ובנדו"ד שלחןֿערוך לחבר תלמידיו שאר מכל הזקן באדמו"ר בחר שהמגיד
כמותו.57למעשה שהלכה פסק ובכך ,
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ז"ל. המחבר

   

המגיד, תלמידי שאר בשיטת או הזקן אדמו"ר בשיטת להתנהג יכולים שהיו זמן שהי' פי על שאף מובן ומזה
ממנה. לנטות אין – הזקן אדמו"ר כשיטת הלכה שנפסקה לאחרי הרי עבד", כמר ודעבד עבד כמר "דעבד

דתורה, דרזין רזין התגלות מפני חששות היו שבעבר פי על שאף החסידות, תורת לכללות בנוגע שהוא וכשם
מעשה בפועל שראו כיון החששות כל נתבטלו הזמן במשך הנה ח"ו, בנטיעות יקצצו שלא או יוהרא, משום אם

ממש בהם שאין הסדר58רב הי' שבעבר פי על שאף גופא, החסידות בתורת השיטות לב' בנוגע גם הוא כן –
ממנה. לנטות ואין הלכה נפסקה עכשיו הרי עבד", כמר ודעבד עבד כמר "דעבד

È:המגיד תלמידי שאר שיטת לגבי הזקן אדמו"ר בשיטת החידוש וביאור .
החסיד ענין אזי – יחי'" באמונתו ש"צדיק המגיד תלמידי שאר בשיטת היא ההנהגה באופןכאשר רק הוא ות

אלא אינה שפעולתו והיינו, ניט"), אים פארנעמט ("עס בפנימיותו חודר שאינו מקיף, כח שהוא אמונה, ַשל
הפנימיות. ענין שהוא חב"ד, בבחי' פועל זה אין אבל חג"ת, בבחי' גם היותר ולכל מגופא, לבר שהם נה"י בבחי'

והמס"נ הביטול חודר אזי – החב"ד גם לאלקות שמבטלים שבנפש, בחב"ד גם עוסקים כאשר כן שאין מה
פעולת מאשר יותר נעלה באופן בהם ופועל תחתון, היותר להכח עד הנפש, כחות בכל גם אלא) בחב"ד, רק (לא
ועמוק פנימי באופן היא הכחות בשאר הפעולה גם הרי עצמה, מצד דחב"ד המעלה שמלבד והיינו, האמונה. כח

יותר.

ביטול שענינה הטבילה, מענין לזה דוגמא להביא דפנימיות59ויש הענין עם קשור הביטול ענין והרי –
מחוץ ישאר ראשו אבל גופו כל את במים יטבול ואם ראשו, גם גופו, כל לטבול שצריך הוא שהדין – התורה

לכן מקודם שהי' כמו ישאר גופו שאר כל גם אלא טהור, יהי' לא שראשו בלבד זו לא הרי והיינו,60למים, .
הביטול גם הרי בטל, אינו שהראש כיון מקום, מכל ביטול, של בתנועה ועומד במים, מכוסה שגופו פי על שאף

פנימי. ביטול אינו הגוף של

הפעולה גם ישנה עצמה, מצד החב"ד מעלת שמלבד – דוקא חב"ד בחסידות הזקן אדמו"ר של החידוש וזהו
חב"ד ידי על היא דנה"י העבודה ושלימות נה"י, בבחי' העבודה להיות שצריכה מודים הכל אשר, נה"י, על

דוקא.

‡Èכמארז"ל הגאולה, ענין עם שקשור בציבור, דתפלה הענין תוכן גם וזהו מעלה61. הציבור עם שה"מתפלל
העולם": אומות מבין ולבני לי פדאני כאילו עליו אני

עשר כל את וללקט לאסוף – שמו על שנקרא אדמו"ר מו"ח כ"ק של זקנו כפתגם – ענינה בציבור תפלה
הנפש המעלה62כחות נעשית זה ידי שעל לאלקות, וההתחברות הביטול ענין בכולם ולפעול חב"ד, עד מנה"י ,

ה' "דרשו נאמר עליהם תשובה ימי עשרת כמעלת שהיא בציבור ."63דתפלה

כי: – כו'" פדאני "כאילו – הגאולה את מקרבים זה ידי שעל וזהו

ולעתיד דתורה, נגלה רק נתגלה במתןֿתורה שהרי בגילוי, התורה פנימיות תהי' שאז הגאולה דזמן החידוש
כמ"ש התורה, פנימיות גם תתגלה מוריך".64לבוא עוד יכנף "ולא

ידי על – הגלות זמן דמשך בעבודה גם לזה ההכנה להיות צריכה מילתא, תליא דלתתא שבאתערותא וכיון
גליא ידי על דקוב"ה, גליא עם שבנפש דגליא ההתקשרות רק לא נעשית זה ידי שעל התורה, פנימיות לימוד

דתורה, סתים ידי על דקוב"ה, סתים עם שבנפש דסתים ההתקשרות גם אלא דתורה,

כידוע סתים65– דנשמה, בסתים מתקשרת דנשמה שגליא הא', אופן ההתקשרות: בענין אופנים ב' שיש
דקוב"ה, בסתים דקוב"ה וגליא דקוב"ה, בגליא דתורה סתים דתורה, בסתים דתורה גליא דתורה, בגליא דנשמה
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(תו"מ58) ואילך סי"א דאשתקד כסלו י"ט שיחת בארוכה ראה
ואילך). 188 ע' ח"ד

סע"ד).59) (קנט, בסופו המקוה בכוונת דא"ח) (עם סידור ראה
(6057 ע' (לעיל סמ"א השואבה בית שמחת שיחת גם ראה
ואילך).
רע"א.61) ח, ברכות

(62477 ע' ח"ב לקו"ש ואילך. מה ס"ע ח"ב "התמים" ראה
ואילך.
וש"נ.63) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
פל"ו.64) תניא וראה כ. ל, ישעי'
תקלה.65) ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה



כי    

המגיד, תלמידי שאר בשיטת או הזקן אדמו"ר בשיטת להתנהג יכולים שהיו זמן שהי' פי על שאף מובן ומזה
ממנה. לנטות אין – הזקן אדמו"ר כשיטת הלכה שנפסקה לאחרי הרי עבד", כמר ודעבד עבד כמר "דעבד

דתורה, דרזין רזין התגלות מפני חששות היו שבעבר פי על שאף החסידות, תורת לכללות בנוגע שהוא וכשם
מעשה בפועל שראו כיון החששות כל נתבטלו הזמן במשך הנה ח"ו, בנטיעות יקצצו שלא או יוהרא, משום אם

ממש בהם שאין הסדר58רב הי' שבעבר פי על שאף גופא, החסידות בתורת השיטות לב' בנוגע גם הוא כן –
ממנה. לנטות ואין הלכה נפסקה עכשיו הרי עבד", כמר ודעבד עבד כמר "דעבד

È:המגיד תלמידי שאר שיטת לגבי הזקן אדמו"ר בשיטת החידוש וביאור .
החסיד ענין אזי – יחי'" באמונתו ש"צדיק המגיד תלמידי שאר בשיטת היא ההנהגה באופןכאשר רק הוא ות

אלא אינה שפעולתו והיינו, ניט"), אים פארנעמט ("עס בפנימיותו חודר שאינו מקיף, כח שהוא אמונה, ַשל
הפנימיות. ענין שהוא חב"ד, בבחי' פועל זה אין אבל חג"ת, בבחי' גם היותר ולכל מגופא, לבר שהם נה"י בבחי'

והמס"נ הביטול חודר אזי – החב"ד גם לאלקות שמבטלים שבנפש, בחב"ד גם עוסקים כאשר כן שאין מה
פעולת מאשר יותר נעלה באופן בהם ופועל תחתון, היותר להכח עד הנפש, כחות בכל גם אלא) בחב"ד, רק (לא
ועמוק פנימי באופן היא הכחות בשאר הפעולה גם הרי עצמה, מצד דחב"ד המעלה שמלבד והיינו, האמונה. כח

יותר.

ביטול שענינה הטבילה, מענין לזה דוגמא להביא דפנימיות59ויש הענין עם קשור הביטול ענין והרי –
מחוץ ישאר ראשו אבל גופו כל את במים יטבול ואם ראשו, גם גופו, כל לטבול שצריך הוא שהדין – התורה

לכן מקודם שהי' כמו ישאר גופו שאר כל גם אלא טהור, יהי' לא שראשו בלבד זו לא הרי והיינו,60למים, .
הביטול גם הרי בטל, אינו שהראש כיון מקום, מכל ביטול, של בתנועה ועומד במים, מכוסה שגופו פי על שאף

פנימי. ביטול אינו הגוף של

הפעולה גם ישנה עצמה, מצד החב"ד מעלת שמלבד – דוקא חב"ד בחסידות הזקן אדמו"ר של החידוש וזהו
חב"ד ידי על היא דנה"י העבודה ושלימות נה"י, בבחי' העבודה להיות שצריכה מודים הכל אשר, נה"י, על

דוקא.

‡Èכמארז"ל הגאולה, ענין עם שקשור בציבור, דתפלה הענין תוכן גם וזהו מעלה61. הציבור עם שה"מתפלל
העולם": אומות מבין ולבני לי פדאני כאילו עליו אני

עשר כל את וללקט לאסוף – שמו על שנקרא אדמו"ר מו"ח כ"ק של זקנו כפתגם – ענינה בציבור תפלה
הנפש המעלה62כחות נעשית זה ידי שעל לאלקות, וההתחברות הביטול ענין בכולם ולפעול חב"ד, עד מנה"י ,

ה' "דרשו נאמר עליהם תשובה ימי עשרת כמעלת שהיא בציבור ."63דתפלה

כי: – כו'" פדאני "כאילו – הגאולה את מקרבים זה ידי שעל וזהו

ולעתיד דתורה, נגלה רק נתגלה במתןֿתורה שהרי בגילוי, התורה פנימיות תהי' שאז הגאולה דזמן החידוש
כמ"ש התורה, פנימיות גם תתגלה מוריך".64לבוא עוד יכנף "ולא

ידי על – הגלות זמן דמשך בעבודה גם לזה ההכנה להיות צריכה מילתא, תליא דלתתא שבאתערותא וכיון
גליא ידי על דקוב"ה, גליא עם שבנפש דגליא ההתקשרות רק לא נעשית זה ידי שעל התורה, פנימיות לימוד

דתורה, סתים ידי על דקוב"ה, סתים עם שבנפש דסתים ההתקשרות גם אלא דתורה,

כידוע סתים65– דנשמה, בסתים מתקשרת דנשמה שגליא הא', אופן ההתקשרות: בענין אופנים ב' שיש
דקוב"ה, בסתים דקוב"ה וגליא דקוב"ה, בגליא דתורה סתים דתורה, בסתים דתורה גליא דתורה, בגליא דנשמה
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(תו"מ58) ואילך סי"א דאשתקד כסלו י"ט שיחת בארוכה ראה
ואילך). 188 ע' ח"ד

סע"ד).59) (קנט, בסופו המקוה בכוונת דא"ח) (עם סידור ראה
(6057 ע' (לעיל סמ"א השואבה בית שמחת שיחת גם ראה
ואילך).
רע"א.61) ח, ברכות

(62477 ע' ח"ב לקו"ש ואילך. מה ס"ע ח"ב "התמים" ראה
ואילך.
וש"נ.63) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
פל"ו.64) תניא וראה כ. ל, ישעי'
תקלה.65) ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה



כי   

דתורה סתים עם דנשמה וסתים דקוב"ה, גליא עם ידה ועל דתורה גליא עם מתקשרת דנשמה שגליא הב', ואופן
דנשמה דסתים ההתקשרות נעשית דתורה סתים ידי על הנה האופנים לב' אבל דקוב"ה. סתים עם זה ידי ועל

– דקוב"ה סתים עם

בגלותא" ישנה "אני חז"ל אמרו שהרי הקץ, ענין עם קשור דקוב"ה סתים ער66והרי הקב"ה של "ולבו
גליא"67לגאלני" לא לפומא ש"לבא אלא שדיבורו68, לפי – הדבר וטעם סתים. בבחי' הוא זה שענין היינו, ,

מעשה חשיב (פומא) הקב"ה מעשה,69של שחשיב גליא") לא לפומא ("לבא בדיבור נתגלה לא הקץ שענין וזהו ,
כו'. העבודה את לסיים קטנים" "פכים נשארו שעדיין לפי

דתורה, וסתים גליא ומקשרים בציבור, תפלה ענין שזהו שבנשמה, וסתים גליא שמקשרים זה ידי על אמנם,
המדה" מן ש"אינו באופן שיהי' פועלים דתורה בגליא שגם שיומשך70היינו, פועלים התורה בפנימיות וגם ,

ג פועלים אזי – אנושי בשכל שעניןויתגלה גליא", לפומא "לבא שיהי' דקוב"ה, וסתים דגליא ההתקשרות ם
משיחא מלכא דא מר שאתי – במעשה הקץ ענין בא ובמילא מעשה, שחשיב הקב"ה של בדיבורו יומשך הקץ

ממש .71בפועל

***

הקודש באגרת כותב הזקן אדמו"ר ועל72. ומנין". מנין בכל . . ושנה שנה בכל הש"ס כל "לגמור ע"ד
שנה. בכל כסלו בי"ט הש"ס חלוקת לערוך החסידים תפוצות בכל המנהג נקבע זה יסוד

האחרונות בשנים אדמו"ר73אמנם, של ההילולא יום טבת, בכ"ד הש"ס חלוקת לסדר בליובאוויטש הנהיגו
כסלו. בי"ט הפנאי אפס מצד זה שהי' לי, והשיב הדבר, לטעם אדמו"ר מו"ח כ"ק את ושאלתי הזקן.

הגאולה ענין ישנו ההילולא ביום כי כסלו, י"ט הגאולה ליום גם שייך טבת כ"ד ההילולא שיום ולהעיר, –
הגוף. ממאסר

מברכים שבת לאחרי מיד ש"ק, במוצאי הראשונה, כבפעם טבת דכ"ד הקביעות תהי' זו שבשנה כיון אמנם,
טבת בכ"ד אמנם ייערך שעברה) דשנה החלוקה (על הש"ס סיום הנה – השנה74החודש על הש"ס חלוקת אבל ,

עתה. תערך לטובה, עלינו הבאה

הש"ס]. חלוקת [ערכו
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א.66) צה, זח"ג
(א).67) ב פ"ה, שהש"ר
א68) צט, סנהדרין א. רנג, זח"א ג"כ וראה א. ח, בראשית זו"ח

ובפרש"י.
כב.69) פמ"ד, ב"ר
וש"נ.70) סע"א. כא, יומא

ס"ע71) ח"ד (תו"מ סי"ב דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה
.(189

ס"א.72) ריש אגה"ק גם וראה א). (קסג, בסופו קו"א
(73) ואילך תרס"ג ).משנת
(ראה74) טבת כ"ג מברכים, דשבת בהתוועדות נערך הש"ס סיום

– ואילך). 287 ע' .לקמן

   י כרך

סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת ,כבוד
לחיי האחרונה השבת תקל"ג, וישלח פרשת שבשבת
דין בעלמא חיותו בחיים ממעזריטש המגיד ,הרב

קדישא: החבריא במעמד מטתו, על בשכבו אמר
ממש" "מלאכים רש"י ופירש מלאכים" יעקב "וישלח
אבל לעשו, יעקב שלח המלאכים של ה"ממש" -

יעקב. עם נשאר הרוחניות
בזה: להבין וצריך

שבכלל (אף דוקא מלאכים לעשו יעקב ששלח זה
מלאכים עם להשתמש מסתבראסור אדם, בני ולא (

זו בשליחות יעקב של שכוונתו לפי שהוא לומר,
עשו את לברר כיהיתה, מלאכים, אליו שלח ולכן .

- הבירור פעולת זו, שליחות למלאות בכוחם דוקא
של ה"ממש" רק אליו שלח למה זה פי על אבל
שייך הבירור שענין בפשטות מובן דהרי המלאכים,

המלאכים של הרוחני לחלק ?בעיקר

בין להפריד אפשר איך מובן: אינו הענין בעצם גם
שלהם הגוף (היינו מלאכים של )ה"ממש"

שלהם שה"ממש" ולומר נפשם) (היינו ו"רוחניותם"
הרי כי יעקב? אצל נשארה והרוחניות לעשו נשלח
שהגוף הנמנע מן הוא חיים ובעלי אדם בבני (אפילו)
שאלי' שבו, הנפש מבלי עצמו בכח דבר איזה יעשה
וכמה כמה אחת ו(על - מציאותו בכל ובטל טפל הוא

שבהם. הנפש הוא שעיקרם במלאכים, הוא ש)כן

רש"י של פירושו מפשטות להבין: צריך גם
ששלח"מלאכים הפירוש לשלול שכוונתו נראה ,"

ודם בשר הואשלוחים הרי "ממש" שבתיבת דהיינו, ,
שהיו –מדגיש אחרת מציאות (ולא ממש

ואילוובמילא: מלאך); בחינת של וענינו מהותו
הוא ממש" ב"מלאכים שהמכוון המגיד, פירוש לפי
ההדגשה הרי עצמם, שבהם הרוחניות חלק את לשלול

להיפך: היא "ממש" עשו)שבתיבת (אצל היו
מכיון וענינם, מהותם בכל ממש מלאכים בבחינת

שבהם. הרוחניות הוא כנ"ל, ענינם, דעיקר

המגיד של כוונתו שאין נ"ל, הנ"ל כל פי על
את רק לעשו שלח שיעקב לאמור הנ"ל במאמרו
וכלא טפל (שהוא לבד המלאכים של והגוף ה"ממש"
לבאר שכוונתו אלא - ונפשם רוחניותם בלי נחשב),

כזה באופן הי' המלאכים לעשוששילוח בבואם שגם ,
ניתקו לא ובנפשם) (בגופם אצלו ובהימצאם

ליעקב רקמהתקשרותם לעשו באו שכאילו עד ,
בהם נרגש שהיה היינו בלבד. שלהם וב"ממש" בגופם
יעקב אצל הוא האמיתי מקומם מקומם: זהו לא אשר

עיקרם עשו,ושם של במקומו היותם וכל ו"נפשם":
מילוי לשם - בלבד "טפל" בבחינת אלא אינה
שאינו ("ממש") הגוף בדוגמת - יעקב של שליחותו

("רוחניות"). לנפש שטפל אלא לעצמו, מציאות
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(1.155 ע' תש"ג ספה"ש
זו2) שבשנה ולהעיר כסלו). (בי"ט הסתלקותו לפני ימים ד'

להסתלקותו. שנה מאתים יתמלאו (תשל"ג)
כאן.3) אוה"ח ראה
תרע"ג.4) וישלח סד"ה קט. ע' תרס"ו המשך ראה
דהמלאכים5) ה"ממש" ע"י להתברר צריך הי' טעם איזה מצד ואם

ענין שבהם בו"ד, שלוחי לשלוח יותר מתאים הי' לכאורה הרי –
המלאכים. אצל שהוא מכמו יותר הוא (הגשמיות) ה"ממש"

שלוחי לשלות אפשר הי' דלא (391 ע' ח"ה (לקו"ש שנתבאר ואף
תר"ג סו"ס או"ח (באה"ט ההלכה מצד מובןבו"ד וכן - (

על בשליחות, שליח ניזק דאם – למקרא חמש לבן גם בפשטות
יזיק שעשו (וחזקה) חשש הי' הרי ובנדו"ד תשובה, לעשות המשלח

לשלוח אפשר הי' הרי עכ"ז - להם עשו ידע שלא בו"ד,
סכנה. אין שאז יעקב, שלוחי שהם

- לרש"י - ההכרח הוא גופא שזה שם) (לקו"ש שנתבאר והגם
מוכרח הרי בו"ד היו דאם - * ממש" "מלאכים הוא הכתוב

מפורש ובהכתוב ההיזק, חשש מצד שלוחים), (ולא מרגלים שיהיו
מ"מ - מרגלים ולא - מלאכים או שלוחים או שפירושו "מלאכים"

?מרגלים יעקב שלח לא למה קשה:
שרצה לפי ממש מלאכים ששלח לומר "כה[ואין לעשו

ואשלחה וגו' וחמור שור לי ויהי וגו' גרתי לבן עם יעקב עבדך אמר
אהבתך" ומבקש עמך שלם ("שאני בעיניך" חן למצוא לאדוני להגיד

שיאמרו אפשר מרגלים גם כי - כפרש"י) - בתור (לא
עמו]. שלום לעשות רוצה שיעקב יעקב) שלוחי

ממש מלאכים ששלח שבפרש"י) תורה" של (בה"יינה לומר ומוכרח
וכבפנים. שלהם, ה"ממש" רק שלח למה קשה וא"כ - הבירור בשביל
התיבות את פירושו) (לפני מעתיק שרש"י מה גם מובן ועפ"ז (*
כי - "מלאכים" תיבת רק שמפרש אף - מלאכים" יעקב "וישלח

יעקב". מ"וישלח היא ממש" "מלאכים לפירושו ההוכחה
יעקב") "וישלח התיבות גם מעתיק שרש"י (מה בזה הביאור

.8 הערה לקמן ראה - שבפרש"י תורה" של בה"יינה

צח,6) ברכה לקו"ת (ראה ונפש גוף ישנו במלאכים שגם וכידוע
א).

דעות7) ב' הן זה.דהרי פי' בוחר ורש"י ד), פע"ה, (ב"ר
שהרוחניות8) זה גם כי - (יעקב)" "וישלח בתיבת פי' זה הרי ולכן

.עשו אל משליחותם חלק ה"ז יעקב עם
ועפ"ז נשאר9) שהרוחניות המגיד לשון ("מיטיומתק יעקב

הול"ל דלכאורה - "יעקב'ן") גםיעקב כי - יעקב'ן"
היתה שם, בהיותם שגם ורק עשו, אצל הייתה המלאכים של הרוחניות

יעקב. של) (ענינו עם
(10נמצא הוא שם אדם של שרצונו שבמקום הבעש"ט תורת

השיחה). סוף לקמן (ראה



כי

   י כרך

סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת ,כבוד
לחיי האחרונה השבת תקל"ג, וישלח פרשת שבשבת
דין בעלמא חיותו בחיים ממעזריטש המגיד ,הרב

קדישא: החבריא במעמד מטתו, על בשכבו אמר
ממש" "מלאכים רש"י ופירש מלאכים" יעקב "וישלח
אבל לעשו, יעקב שלח המלאכים של ה"ממש" -

יעקב. עם נשאר הרוחניות
בזה: להבין וצריך

שבכלל (אף דוקא מלאכים לעשו יעקב ששלח זה
מלאכים עם להשתמש מסתבראסור אדם, בני ולא (

זו בשליחות יעקב של שכוונתו לפי שהוא לומר,
עשו את לברר כיהיתה, מלאכים, אליו שלח ולכן .

- הבירור פעולת זו, שליחות למלאות בכוחם דוקא
של ה"ממש" רק אליו שלח למה זה פי על אבל
שייך הבירור שענין בפשטות מובן דהרי המלאכים,

המלאכים של הרוחני לחלק ?בעיקר

בין להפריד אפשר איך מובן: אינו הענין בעצם גם
שלהם הגוף (היינו מלאכים של )ה"ממש"

שלהם שה"ממש" ולומר נפשם) (היינו ו"רוחניותם"
הרי כי יעקב? אצל נשארה והרוחניות לעשו נשלח
שהגוף הנמנע מן הוא חיים ובעלי אדם בבני (אפילו)
שאלי' שבו, הנפש מבלי עצמו בכח דבר איזה יעשה
וכמה כמה אחת ו(על - מציאותו בכל ובטל טפל הוא

שבהם. הנפש הוא שעיקרם במלאכים, הוא ש)כן

רש"י של פירושו מפשטות להבין: צריך גם
ששלח"מלאכים הפירוש לשלול שכוונתו נראה ,"

ודם בשר הואשלוחים הרי "ממש" שבתיבת דהיינו, ,
שהיו –מדגיש אחרת מציאות (ולא ממש

ואילוובמילא: מלאך); בחינת של וענינו מהותו
הוא ממש" ב"מלאכים שהמכוון המגיד, פירוש לפי
ההדגשה הרי עצמם, שבהם הרוחניות חלק את לשלול

להיפך: היא "ממש" עשו)שבתיבת (אצל היו
מכיון וענינם, מהותם בכל ממש מלאכים בבחינת

שבהם. הרוחניות הוא כנ"ל, ענינם, דעיקר

המגיד של כוונתו שאין נ"ל, הנ"ל כל פי על
את רק לעשו שלח שיעקב לאמור הנ"ל במאמרו
וכלא טפל (שהוא לבד המלאכים של והגוף ה"ממש"
לבאר שכוונתו אלא - ונפשם רוחניותם בלי נחשב),

כזה באופן הי' המלאכים לעשוששילוח בבואם שגם ,
ניתקו לא ובנפשם) (בגופם אצלו ובהימצאם

ליעקב רקמהתקשרותם לעשו באו שכאילו עד ,
בהם נרגש שהיה היינו בלבד. שלהם וב"ממש" בגופם
יעקב אצל הוא האמיתי מקומם מקומם: זהו לא אשר

עיקרם עשו,ושם של במקומו היותם וכל ו"נפשם":
מילוי לשם - בלבד "טפל" בבחינת אלא אינה
שאינו ("ממש") הגוף בדוגמת - יעקב של שליחותו

("רוחניות"). לנפש שטפל אלא לעצמו, מציאות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

(1.155 ע' תש"ג ספה"ש
זו2) שבשנה ולהעיר כסלו). (בי"ט הסתלקותו לפני ימים ד'

להסתלקותו. שנה מאתים יתמלאו (תשל"ג)
כאן.3) אוה"ח ראה
תרע"ג.4) וישלח סד"ה קט. ע' תרס"ו המשך ראה
דהמלאכים5) ה"ממש" ע"י להתברר צריך הי' טעם איזה מצד ואם

ענין שבהם בו"ד, שלוחי לשלוח יותר מתאים הי' לכאורה הרי –
המלאכים. אצל שהוא מכמו יותר הוא (הגשמיות) ה"ממש"

שלוחי לשלות אפשר הי' דלא (391 ע' ח"ה (לקו"ש שנתבאר ואף
תר"ג סו"ס או"ח (באה"ט ההלכה מצד מובןבו"ד וכן - (

על בשליחות, שליח ניזק דאם – למקרא חמש לבן גם בפשטות
יזיק שעשו (וחזקה) חשש הי' הרי ובנדו"ד תשובה, לעשות המשלח

לשלוח אפשר הי' הרי עכ"ז - להם עשו ידע שלא בו"ד,
סכנה. אין שאז יעקב, שלוחי שהם

- לרש"י - ההכרח הוא גופא שזה שם) (לקו"ש שנתבאר והגם
מוכרח הרי בו"ד היו דאם - * ממש" "מלאכים הוא הכתוב

מפורש ובהכתוב ההיזק, חשש מצד שלוחים), (ולא מרגלים שיהיו
מ"מ - מרגלים ולא - מלאכים או שלוחים או שפירושו "מלאכים"

?מרגלים יעקב שלח לא למה קשה:
שרצה לפי ממש מלאכים ששלח לומר "כה[ואין לעשו

ואשלחה וגו' וחמור שור לי ויהי וגו' גרתי לבן עם יעקב עבדך אמר
אהבתך" ומבקש עמך שלם ("שאני בעיניך" חן למצוא לאדוני להגיד

שיאמרו אפשר מרגלים גם כי - כפרש"י) - בתור (לא
עמו]. שלום לעשות רוצה שיעקב יעקב) שלוחי

ממש מלאכים ששלח שבפרש"י) תורה" של (בה"יינה לומר ומוכרח
וכבפנים. שלהם, ה"ממש" רק שלח למה קשה וא"כ - הבירור בשביל
התיבות את פירושו) (לפני מעתיק שרש"י מה גם מובן ועפ"ז (*
כי - "מלאכים" תיבת רק שמפרש אף - מלאכים" יעקב "וישלח

יעקב". מ"וישלח היא ממש" "מלאכים לפירושו ההוכחה
יעקב") "וישלח התיבות גם מעתיק שרש"י (מה בזה הביאור

.8 הערה לקמן ראה - שבפרש"י תורה" של בה"יינה

צח,6) ברכה לקו"ת (ראה ונפש גוף ישנו במלאכים שגם וכידוע
א).

דעות7) ב' הן זה.דהרי פי' בוחר ורש"י ד), פע"ה, (ב"ר
שהרוחניות8) זה גם כי - (יעקב)" "וישלח בתיבת פי' זה הרי ולכן

.עשו אל משליחותם חלק ה"ז יעקב עם
ועפ"ז נשאר9) שהרוחניות המגיד לשון ("מיטיומתק יעקב

הול"ל דלכאורה - "יעקב'ן") גםיעקב כי - יעקב'ן"
היתה שם, בהיותם שגם ורק עשו, אצל הייתה המלאכים של הרוחניות

יעקב. של) (ענינו עם
(10נמצא הוא שם אדם של שרצונו שבמקום הבעש"ט תורת

השיחה). סוף לקמן (ראה



כי   

המגיד, שפירוש בלבד זו לא אשר יובן, זה פי ועל
הפשוט לפירוש סותר אינו "ממש" תיבת בהדגשת
מבארו הוא אדרבה אלא, זו, תיבה שבהדגשת
ממש". ב"מלאכים שיש האפשריות כי ומבהירו:

(תכלית בעשו בירור לפעול הוא (
ביעקב וקשורה דבוקה ("רוחניותם") כשנפשם דוקא
ונמצא עשו. אצל נמצאים כשהם גם משתנית ואינה
יעקב שלח ה"ממש" שרק המגיד, של שפירושו איפוא
תיבת של הפשוט פירושה את יותר עוד מדגיש לעשו,
ונשארו שהיו באופן המלאכים את ששלח - "ממש"

" ."

מהנ"ל ההוראה (וכן הנ"ל המגיד של מאמרו
ההתבוננות ידי על ביאור בתוספת יובן בעבודתנו)
זו תורה לעיל, כנזכר זו: תורה דאמירת והמצב בהזמן

הסתלקות שלפני האחרונה בשבת המגיד -אמר ו
והוראה "צוואה" כעין יש זה שבמאמרו מובן, שמזה
ולמשך - החסידות דרך פי על ה' בעבודת כללית

הבאים. הדורות
היה המגיד הרב של תלמידיו שמבין ומכיון

ביותר עליו החביב התלמיד הזקן וכנודעאדמו"ר ,
מיוחד באופן הזקן אדמו"ר עם למד המגיד שהרב

תלמידיו שאר עם לימודו על יתירה וגםובתוספת ,
אכלנוידוע "כולנו מבארדיטשוב: הרב מאמר

כן כי הזקן, לאדמו"ר (הכוונה והליטאי אחת מקערה
המגיד הרב תלמידי בפי נקרא חלקהיה לקח (

המגיד, הרב של הנ"ל שהוראה מובן הרי - המובחר"
של העבודה לסדר מכוונת להסתלקותו, סמוך שאמר

חב"ד. חסידות של אומרת, זאת - הזקן אדמו"ר

שאמר המגיד הרב של הידוע מאמרו פי ועל
הזקן שלנו"לאדמו"ר ההילולא יום הוא כסלו "י"ט :

ובאותו המגיד, הרב נסתלק (תקל"ג] כסלו בי"ט (כי
ממאסרו לחירות הזקן אדמו"ר יצא תקנ"ט] (בשנת יום
לומר, מסתבר - החסידות) תורת שגילה זה בעבור
ההילולא יום לפני המגיד ואמרה היות הנ"ל, שהתורה
של "ההילולא" ליום מיוחדת שייכות לה יש שלו,

הזקן אדמו"ר גאולת ליום היינו הזקן, .אדמו"ר

:הוא שבו החידוש כסלו, י"ט זה, גאולה יום
חוצה" מעינותיך ד"יפוצו"יפוצו שהענין ועם .

של המעינות הפצת כפשוטו: מובנו חוצה" מעינותיך
מתקשראן ש"ישראל מכיון אמנם החסידות, תורת

כולאבאורייתא" ואורייתא שישראל הריועד ,
נעשה התורה, בבחינת חידוש נעשה שכאשר מובן,
וכן ישראל. בבחינת גם שעה באותה דוגמתו חידוש

כסלו: בי"ט שנתחדש בהענין גם הוא
אלו הפצתן"מעינות" הותחלה כסלו שבי"ט

הנקראת התורה דפנימיות המעינות הם "חוצה",
דאורייתא" בגילוי"נשמתא היה כסלו י"ט לפני .

דאורייתא", "גופא שנקרא התורה חלק רק ובהפצה
שהיא התורה פנימיות כן שאין מה דתורה: נגלה
ובדוגמא בהעלם. אז שהיתה דאורייתא", "נשמתא
מציאות היא הגוף ונשמתו: האדם גוף שבין לההפרש
כן שאין מה ולמששה; לראותה שאפשר וניכרת, גלויה
בה' לתופסה אפשר שאי בלבד זו שלא הנשמה,
בכח גם להשיגה אפשר שאי אלא הגופניים, החושים

לידיעת רק להגיע השכל ובכח הדק, השכל
שהגוף דזה בגוף: הנשמה פעולת ידי על – הנשמה של
נפש נמצאת שבהגוף שכלית לידיעה ומביא מחייב חי

אבל אותו; המחיה למעלהחיה היא הנפש של
ואילך, שמאז כסלו, די"ט והחידוש שכלית). מהשגה
גילוי, לידי ובא נמשך דתורה והפנימי הנעלם חלק גם
את שמשיגים כמו בשכל ולהשיגו ללמדו שניתן עד

חוצה. להפיצו - ואפילו דתורה הנגלה חלק

"נשמתא (גילוי שבתורה זה חידוש והנה
גם אז נתחדש ידו) (ועל בדוגמתו דאורייתא"),

ישראל היאבבחינת עצמה שמצד שבו, שהנשמה :
בעניני גם היינו - בגילוי אצלו תאיר כנ"ל, בהעלם

שלו. הגוף

יש בגוף הנשמה של בהתגלותה הדבר: ביאור
כלליים: אופנים ב'
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(11.[142] מח ע' ח"ב התמים
47 ע' שלום בתורת [הובא מבארדיטשוב הרלו"י מכתב וראה
לא וזה מורנו בעיני יקר הי' רמ"מ שמורנו אומר שאתה "מה וש"נ]:
בעיני מאד יקר הי' כו' הגאון הרב שמחותני מעיד אני זה אך שמעתי,

בשבחו". מאד מפליג והי' הה"מ מורנו
פ"ב.12) ח"א רבי בית
(13.47 ע' שלום תורת
(14.512 ע' ח"ב לקו"ד
קא.15) ע' ח"א שם
שאז16) וישלח. בפ' כסלו י"ט שחל היא כשהקביעות ובפרט

ובארוכה קא. ע' יום (היום אדה"ז הוראת ישנה הנ"ל] על [נוסף
עם היינו הזמן" עם לחיות ש"צריכים ואילך) 29 ע' תש"ב בסה"ש
וביאור הוראה לקחת צריכים השבוע שמפרשת ז.א. השבוע, פרשת
וישב: ר"פ תושב"כ חלק של"ה (וראה זה בשבוע הנעשים להענינים
שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן . . השנה כל של המועדים

השכיל). הוי' מיד הכל כי בהן,
ואילך.17) כב ע' ח"א לקו"ד וראה ואילך. 112 ס"ע תו"ש ראה
(18.61 ע' ה'ש"ת בסה"מ נסמן
פ'19) לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז א. ס, זח"ב א. כד, זח"א ראה

אליך. קרוב כי רד"ה נצבים
א.20) קנב, זח"ג
לעמל21) האדם, בריאת ובמילאובפרט - ב) צט, (סנה' יולד

בהאדם. גם החידוש אותו נעשה בתורה חידוש שכשנעשה מובן

   

שליטה לה שיש כזו, במידה הנשמה התגלות א)
הגוף נרגש זאת בכל אבל לה, נכנע והגוף הגוף על

לעצמו; כמציאות

עד בהגוף כך כל בהתגלות היא שהנשמה ב)
גילוי ענין אמיתית - כלל לעצמו מציאות אינו שהגוף

בגוף. הנשמה

אי הרי - והחיונית הבהמית ונפשו להגוף ובדוגמא
מציאות הוא שהגוף ולומר ביניהם לחלק אפשר
ידי על רק הנפש של רצונה עושה הוא וכי לעצמו

ו שלציווי חיותו היא שהנפש דמאחר אלא ,
ההתעצמות בתכלית הנפש עם מיוחד הוא הרי הגוף,

צריכהוהביטול שהנפש זה הגוף(ואין על
בדרך רצונה עושה שהוא אם כי לרצונה, לשמוע

וממילא ).מאליו

ישראל בבני הנשמה לחיות בנוגע הוא זה דרך על
אדם" קרויים ד"אתם –לעליון אדמה שם שגםעל ,

האלוקית מהנפש היא הגשמית ענינוחיותם שכל -
להנשמה, כלי שהוא הוא הישראלי דגוף ומציאותו
המלובש הקב"ה של רצונו לקיים תוכל שהנשמה בכדי
הוא - וכו' צדקה ציצית, תפילין, - מעשיות במצוות
הרי הגוף; של הגשמיים אברים ידי על דוקא
ידו ועל שבו זו, לתכלית הוא הגוף של שמציאותו

הזה. בעולם תפקידה את ומשלימה הנשמה פועלת

אומרת האישזאת של מציאותו תכלית
(כמאמר יתברך לו משכן להיות אלא אינה הישראלי

הפסוקרז"ל בתוכםעל ושכנתי מקדש לי "ועשו
ואחד אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא "בתוכו –
בבחינת רק הוא לעצמו; מציאות הוא ואין מישראל")

כשרה" אשה"אשה שקנתה ד"מה ובאופן להקב"ה ,
"בעלהשהיא בלבד זו לא היינו, :

כי רצונו, עושה שהיא מטעם לבעלה קנינה להעביר
ממילא. בדרך שלו שנעשה בעלה", "קנה – אם

"אשה בדרגת להיות עדיין הגיעו שלא אותם וגם
"עבד" בבחינת פנים כל על הם הרי להקב"ה, כשרה"
העבודה ראשית היא עבד" "עבודת (דהרי להקב"ה

ושרשה "מהועיקרה היא ההלכה בעבד גם והרי - (
רבו" קנה עבד מורדשקנה אינו עצמו שהוא רק לא :

(של ברכושו להתנהג מסכים שהוא לא וגם באדונו,
ברשות נכסיו להעמיד אפילו או האדון, כרצון העבד)
כי לו, שייכים הנכסים אין שמלכתחילה אם כי – רבו

לאדונו. אם

(א) - הנשמה גילוי באופן הנ"ל מדריגות ב'
אינו שהגוף (ב) הגוף, על שולטת (רק) שהנשמה
העבודה: אופני לב' בהתאם הם - כלל לעצמו מציאות

שמים" לשם יהיו מעשיך "כל דרכיך(א) "בכל (ב) ,
:דעהו"

אלו עבודה אופני ב' שבין ההפרש ידוע דהנה
פעמים כמה לשם(כמדובר יהיו מעשיך ד"כל :(

הוא, פירושו לשםשמים" אינה עשיותיו בכל
עצמם המעשים אבל שמים: לשם אם כי צדדי, ענין
הוא דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה אבל חול. עניני הם
בכל היא הוי') (ידיעת "דעהו" שבחינת כזה באופן

ועניניו שהםדרכיו לא -אלא "דעהו",
הוי'. את יודע הוא עצמם ידם ועל שבהם

לומר מקום יש שלכאורה אף בזה: והפירוש
עניני ידי על הוא "דעהו" לדרגת לבוא היחידה שהדרך

מצוותיו וקיום הקב"ה של תורתו לימוד ,,
בעניני בהתעסקו לזה יגיע איך במאכלואבל ,

ובמתנו ובמשאו כו' ההוראהובמשקהו באה ולזה -
"בכל גם להיות שצריך -וההדגשה, דעהו"

קדושה תהיה עצמה שהאכילה להיות שצריך היינו
ילמודומצוה שבכוחה רק (ולא כך),, אחר ויתפלל
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ג.22) יג, תו"א
שם.23) תו"א פכ"ג. תניא
רע"א.24) סא, יבמות
(כ,25) דוד בית בחלק של"ה סל"ג. ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ ס'

ב). (שא, וישב פ' שבכתב תורה ובחלק ב)
פכ"טחדאף26) תניא (וראה מנפה"ב הוא הגוף יות

היא החיות אמיתית – עצמו") האדם היא "היא הנפה"ב שבבינונים
שבאה רק מ"ז), ומעין קונטרס פ"ו. אגה"ת (עיין נפה"במנפה"א

שם). ובהנסמן 1206 ע' ח"ד לקו"ש (ראה
(שער27) בשל"ה לתחלתו). קרוב פ"ו האהבה (שער ר"ח

חלק תרומה פ' העבודה. מענין רד"ה תענית מס' ל. אות האותיות
ועוד). – ב. שכו, ב. שכה, – תו"א

ח.28) כה, תרומה
ושה"ש29) ואשה, איש בדוגמת הם וכנס"י שהקב"ה וכידוע

חז"ל. במדרשי כידוע ע"ז, מיוסד
וש"נ.30) א. עז, גיטין

רפמ"א.31) תניא
שם.32) רשב"א וראה ב. כג, קידושין ב. פח, פסחים
מי"ב.33) פ"ב אבות
ו.34) ג, משלי
(35.932 וע' 907 ע' ח"ג לקו"ש
של36) רצונו הן ומצות הקב"ה, של חכמתו היא התורה והרי

ע"י הרי - רפ"ח) ח"ב (תניא אחד ורצונו וחכמתו והוא הקב"ה,
אותו. גם תופסים וחכמתו ברצונו תפיסה

רפ"ה.37) דעות הל' רמב"ם ראה
רפל"ב)38)ראה (פדר"א מרז"ל בביאור 74 ע' ח"ה לקו"ש עד"ז

בזה הכוונה שאין – כו'" צדקה" "זרע אלא ח"ו, דגן זרע יצחק "וכי
פשוטו. מידי יוצא מקרא אין שהרי (בחיצוניות), דגן זרע לא שיצחק
הרי מעשר, להפריש בכדי הי' דגן שזרע מה שזה שמכיון אם, כי

היא זו זריעה של צדקה".תוכנה "זרע – אם כי דגן", "זרע



כה    

שליטה לה שיש כזו, במידה הנשמה התגלות א)
הגוף נרגש זאת בכל אבל לה, נכנע והגוף הגוף על

לעצמו; כמציאות

עד בהגוף כך כל בהתגלות היא שהנשמה ב)
גילוי ענין אמיתית - כלל לעצמו מציאות אינו שהגוף

בגוף. הנשמה

אי הרי - והחיונית הבהמית ונפשו להגוף ובדוגמא
מציאות הוא שהגוף ולומר ביניהם לחלק אפשר
ידי על רק הנפש של רצונה עושה הוא וכי לעצמו

ו שלציווי חיותו היא שהנפש דמאחר אלא ,
ההתעצמות בתכלית הנפש עם מיוחד הוא הרי הגוף,

צריכהוהביטול שהנפש זה הגוף(ואין על
בדרך רצונה עושה שהוא אם כי לרצונה, לשמוע

וממילא ).מאליו

ישראל בבני הנשמה לחיות בנוגע הוא זה דרך על
אדם" קרויים ד"אתם –לעליון אדמה שם שגםעל ,

האלוקית מהנפש היא הגשמית ענינוחיותם שכל -
להנשמה, כלי שהוא הוא הישראלי דגוף ומציאותו
המלובש הקב"ה של רצונו לקיים תוכל שהנשמה בכדי
הוא - וכו' צדקה ציצית, תפילין, - מעשיות במצוות
הרי הגוף; של הגשמיים אברים ידי על דוקא
ידו ועל שבו זו, לתכלית הוא הגוף של שמציאותו

הזה. בעולם תפקידה את ומשלימה הנשמה פועלת

אומרת האישזאת של מציאותו תכלית
(כמאמר יתברך לו משכן להיות אלא אינה הישראלי

הפסוקרז"ל בתוכםעל ושכנתי מקדש לי "ועשו
ואחד אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא "בתוכו –
בבחינת רק הוא לעצמו; מציאות הוא ואין מישראל")

כשרה" אשה"אשה שקנתה ד"מה ובאופן להקב"ה ,
"בעלהשהיא בלבד זו לא היינו, :

כי רצונו, עושה שהיא מטעם לבעלה קנינה להעביר
ממילא. בדרך שלו שנעשה בעלה", "קנה – אם

"אשה בדרגת להיות עדיין הגיעו שלא אותם וגם
"עבד" בבחינת פנים כל על הם הרי להקב"ה, כשרה"
העבודה ראשית היא עבד" "עבודת (דהרי להקב"ה

ושרשה "מהועיקרה היא ההלכה בעבד גם והרי - (
רבו" קנה עבד מורדשקנה אינו עצמו שהוא רק לא :

(של ברכושו להתנהג מסכים שהוא לא וגם באדונו,
ברשות נכסיו להעמיד אפילו או האדון, כרצון העבד)
כי לו, שייכים הנכסים אין שמלכתחילה אם כי – רבו

לאדונו. אם

(א) - הנשמה גילוי באופן הנ"ל מדריגות ב'
אינו שהגוף (ב) הגוף, על שולטת (רק) שהנשמה
העבודה: אופני לב' בהתאם הם - כלל לעצמו מציאות

שמים" לשם יהיו מעשיך "כל דרכיך(א) "בכל (ב) ,
:דעהו"

אלו עבודה אופני ב' שבין ההפרש ידוע דהנה
פעמים כמה לשם(כמדובר יהיו מעשיך ד"כל :(

הוא, פירושו לשםשמים" אינה עשיותיו בכל
עצמם המעשים אבל שמים: לשם אם כי צדדי, ענין
הוא דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה אבל חול. עניני הם
בכל היא הוי') (ידיעת "דעהו" שבחינת כזה באופן

ועניניו שהםדרכיו לא -אלא "דעהו",
הוי'. את יודע הוא עצמם ידם ועל שבהם

לומר מקום יש שלכאורה אף בזה: והפירוש
עניני ידי על הוא "דעהו" לדרגת לבוא היחידה שהדרך

מצוותיו וקיום הקב"ה של תורתו לימוד ,,
בעניני בהתעסקו לזה יגיע איך במאכלואבל ,

ובמתנו ובמשאו כו' ההוראהובמשקהו באה ולזה -
"בכל גם להיות שצריך -וההדגשה, דעהו"

קדושה תהיה עצמה שהאכילה להיות שצריך היינו
ילמודומצוה שבכוחה רק (ולא כך),, אחר ויתפלל
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ג.22) יג, תו"א
שם.23) תו"א פכ"ג. תניא
רע"א.24) סא, יבמות
(כ,25) דוד בית בחלק של"ה סל"ג. ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ ס'

ב). (שא, וישב פ' שבכתב תורה ובחלק ב)
פכ"טחדאף26) תניא (וראה מנפה"ב הוא הגוף יות

היא החיות אמיתית – עצמו") האדם היא "היא הנפה"ב שבבינונים
שבאה רק מ"ז), ומעין קונטרס פ"ו. אגה"ת (עיין נפה"במנפה"א

שם). ובהנסמן 1206 ע' ח"ד לקו"ש (ראה
(שער27) בשל"ה לתחלתו). קרוב פ"ו האהבה (שער ר"ח

חלק תרומה פ' העבודה. מענין רד"ה תענית מס' ל. אות האותיות
ועוד). – ב. שכו, ב. שכה, – תו"א

ח.28) כה, תרומה
ושה"ש29) ואשה, איש בדוגמת הם וכנס"י שהקב"ה וכידוע

חז"ל. במדרשי כידוע ע"ז, מיוסד
וש"נ.30) א. עז, גיטין

רפמ"א.31) תניא
שם.32) רשב"א וראה ב. כג, קידושין ב. פח, פסחים
מי"ב.33) פ"ב אבות
ו.34) ג, משלי
(35.932 וע' 907 ע' ח"ג לקו"ש
של36) רצונו הן ומצות הקב"ה, של חכמתו היא התורה והרי

ע"י הרי - רפ"ח) ח"ב (תניא אחד ורצונו וחכמתו והוא הקב"ה,
אותו. גם תופסים וחכמתו ברצונו תפיסה

רפ"ה.37) דעות הל' רמב"ם ראה
רפל"ב)38)ראה (פדר"א מרז"ל בביאור 74 ע' ח"ה לקו"ש עד"ז

בזה הכוונה שאין – כו'" צדקה" "זרע אלא ח"ו, דגן זרע יצחק "וכי
פשוטו. מידי יוצא מקרא אין שהרי (בחיצוניות), דגן זרע לא שיצחק
הרי מעשר, להפריש בכדי הי' דגן שזרע מה שזה שמכיון אם, כי

היא זו זריעה של צדקה".תוכנה "זרע – אם כי דגן", "זרע



כו   

קדשים אכילת מצוה, סעודת שבת, אכילת דרך ועל
מצוה עצמם שהם - בזה .וכיוצא

לשם יהיו מעשיך ("כל אלו עבודה אופני וב'
בב' ותלויים קשורים דעהו") דרכיך ו"בכל שמים"

הנשמה: התגלות של המדריגות

על דשליטה באופן היא באדם התגלותה כשדרגת
עבודתו אז עצמו, בפני מציאות הוא הגוף אבל הגוף,
שדברי אומרת זאת שמים"; "לשם בבחינת היא
כמציאות מקום אצלו תופסים הגוף) (עניני הרשות
ונכנעים כפויים עניניו וכל שהגוף אלא לעצמם,
שום בפועל עושה אינו ובמילא עליו, השולטת לנשמה

שמים. לשם אם כי דבר

שהגוף עד כך כל בגילוי היא כשהנשמה אבל
עבודתו גם אז לעצמו, מציאות מהיות לגמרי מתבטל
מאחר "דעהו", בבחינת הוא והעולם הגוף בעניני
הוא והרי כלל, עצמם בפני מורגשת מציאותם שאין

ידם. ועל בהם הקב"ה את יודע

,ישנם עצמה דעהו" דרכיך "בכל בדרגת והנה
אופנים: ב' בפרטיות,

זאת בכל – קדושה בעצמן הן עשיותיו שכל אף א)
משל דרך על שבהן; ה"גשמיות" גם בעשייתן נרגש
מקום מכל כנ"ל, מצוה, עצמה שהיא שבת, אכילת
בבשר השבת את לענג מחייבת עצמה המצוה הלא

ישן ויין מורגשתשמן המצוה קיום בעת שגם הרי -
אלו.גשמיותם דברים של התענוג הוא שבה ,

כך כל ומיוחדים בטלים הגשמיים עניניו שכל ב)
ואינה לקדושה נתהפכה מציאותם שכל עד באלקות,
ריבוי בגלל רק ולא - כלל שבהם ה"גשמיות" נרגשת
ומסור נתון כולו כל בהיותו בו, המאיר דקדושה האור

הגשמי שהדבר זה מצד אלא "דעהו", לבחינת
קדושה. אצלו נהיה

של לחיותו הגוף ביטול מאופן מובן זה ענין וגם
הבהמית: הנפש

אז בריא, הוא האדם שכשגוף הוא, ידוע כלל דהנה
- מיוחד רגש באיזהו גופו את מרגיש הוא אין
ודוקא הוא; שבריא סימן היא גופו את אי-הרגשתו

מרגיש בהרגשתכשהוא לא אם אף(גם אלא כאב,
היד הלב, או הראש אבריו, את המציאות) ב"כובד" רק
או ההוא (באבר שמשהו וראי' אות זה הרי הרגל, או
חיותו שכל מאחר לזה: והטעם כדבעי. אינו גופו) בכל
נרגש אינו לכן הנפש, חיות הוא הגוף של ומציאותו
ומקבל כדבעי הנפש עם שמיוחד בעת עצמו בפני

בשלימות. חיותה

(וכנ"ל), האלוקית נפש בחיות הוא זה דרך על
וחלקו הבהמית ונפשו גופו שכל זה, הוא בריא שיהודי
הוא מציאותם וכל למציאות, נרגשים אינם בעולם

האלוקית. הנפש

היא הרגשתו שכל האכילה, בענין דוגמא דרך ועל
ידו ועל הנאכל בדבר אלקות להמשיך שעליו בזה,
ומכיון זו, אכילתו ידי על והחומרי הגשמי הזה בעולם
הברכה: (שנוסח שמברך זה ידי על היא זו שהמשכה

מלך אלקינו ה' אתה אלקות"ברוך שממשיך ,"
הגשמי, המאכל את אוכל הוא לכן - מאכל על בעולם)
"אלקינו של הענין אלא מורגש אינו שבאכילתו נמצא

העולם". מלך

שאף וכו', ומתנו למשאו בנוגע הוא זה דרך ועל
הוא בזה ענינו כל הרי התגרים, כמנהג בהם שעוסק
קלעצקער בנימין ר' אודות הסיפור וע"ד ה"דעהו".
היתה פרנסתו אשר הזקן) אדמו"ר תלמידי (מגדולי
כתב ממסחריו, חשבון בעשותו שפעם עצים, במסחר
הסך אצלו היה זה - מלבדו" עוד "אין בה"סך-הכל":

מסחרו. עניני של הכל

החסידות שתורת ה' בעבודת וענין פרט כל
סללו ולראשונה לראש הנה ואחד, אחד מכל דורשת
לעבודה הדרך את הם, בעבודתם נשיאינו, רבותינו

אודותזו הסיפור כידוע הנ"ל, בענין הוא כן וכמו .
מרגיש היה שלא מתוכנו מוכח אשר הזקן אדמו"ר
נפשו היתה מהותו ושכל הגשם, של במציאותו

האלקית:
לרוב אשר חשוב, אורח אצלו נתארח פעם
שיחלקו הזקן דאדמו"ר ביתו בני החליטו חשיבותו
המאכלים וסידור דהבישול העבודה פרטי את ביניהם
סידור בעת נשכח אחד פרט אבל הוה. וכך לכבודו
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וש"נ.39) תרס"ג עומד והוא ד"ה ח"ש. ר"פ תו"א ג"כ ראה
סל"ו.40) או"ח הצ"צ שו"ת וראה ס"ב. סרפ"ח אדה"ז שו"ע
שבהמאכל41) העונג מצד מתגשם מ"מ היא, שמצוה ואף

שור לתלמידיו נ"ע הבעש"ט הראה פעם אשר הידוע "וכהמעשה
בשר שאכל אחד צדיק הי' כי שלחן, אצל ויושב ש"ק בבגדי מלובש

רצונו תוקף ומפני שבת, מצות לקיים בשר באכילת
קנד, ע' תרס"ו המשך ולהעיר: ס"ה). תרח"ץ (רפאני כן" עצמו נעשה
ולקו"ת א) (עד, תו"א גם וראה ואילך. 184 ע' תו"ש רמב, ע' שם

קצת. מגשם שבו) העונג (לא עצמו המאכל שגם א) ז, (במדבר
יט).42) ד, (מ"ב ראשי ראשי הכתוב: מל' להעיד
ס"ו.43) תשי"א לגני באתי ד"ה ראה

   

בתבשיל. מלח בהטלת יזכה הבית מאנשי מי החלוקה:
המלח, אודות כך אחר נזכר ואחד אחד כשכל ולכן
במאכל המלח מנת את והטיל בזה לזכות אחד כל רצה

להשני. מזה לספר מבלי

והאורח הזקן אדמו"ר לפני התבשיל הובא כאשר
אכ את- טעם האורח אבל כרגיל, הזקן אדמו"ר לו

למה הזקן אדמו"ר וכששאלו הצדה. וסלקו המאכל
ענהו . . . ביותר ממולח שהוא השיבו אוכל, אינו
עצמו על פעל במעזריטש בהיותו שעוד הזקן אדמו"ר

במאכל. טעם להרגיש שלא

כאדמו"ר עליה לבני שייכת כזו נעלית שדרגה ואף
זו הרי אלינו, זה סיפור שהגיע כיון אמנם הזקן,
ומצב ובמעמד מיוחדים בזמנים פנים כל שעל הוכחה
בכל זה מעין להיות צריך) (ובמילא אפשר מיוחד,

פשוט באיש וגם ואחד .אחד

(שלא כזו לדרגא להגיע לו אפשר שאי מי וגם
אפילו באלקות) יחודו גודל מצד הגשמיות ירגיש
בעצמו לפעול יכול פנים כל על הרי מיוחדים, בזמנים

עד ה"דעהו" בעבודת מוטרד כך כל שיהיה  
האדם שאם בחוש וכנראה הגשמיות. את ירגיש לא
מרגיש אינו ביותר, עצומה התרגשות של במצב הוא

בזה. וכיוצא המאכל טעם

יפוצו" בענין כסלו די"ט החידוש וזהו
זה קטן ה"עולם של בהנהגתו חוצה" מעינותיך

האדם":
שני מודגשים חוצה" מעינותיך "יפוצו בלשון
בבחינת נמשכים עצמם שהמעינות א) ענינים:

ב)"חוצה" בהחוצה; פועלים שהמעינות רק ולא ,
באופן היא חוצה בבחינת המעינות של המשכתם
שלא עד ורחבה, גדולה הכי התפשטות – ד"יפוצו"
אינם שהמעינות מקום (כשישנו מהם פנוי מקום נשאר
מוגבלת היא שהתפשטותם הוכחה זה הרי שם, מגיעים

ד"יפוצו"). הענין אמיתית זה ואין -

מישראל ואחד אחד בכל האדם: לעבודת ובנוגע
כסא מתחת הגזורה הנשמה שהיא "המעין', ישנו

היא".הכבוד "טהורה – מזה למעלה ועוד ,

גם בגילוי אצלו להיות צריך זה "מעיין" הנה -
בחינת הם עצמם) (מצד אשר שבו, הגופניים בענינים

נשמתו. לתחום מחוץ "חוצה",

הגופניים, בענינים הנשמה מעיין של זה וגילוי
ובשני חוצה" מעינותיך ד"יפוצו באופן להיות צריך
הגוף על שולטת רק לא שהנשמה א) הנ"ל: הפרטים
דהיינו: בהם. נמצאת עצמה שהיא אלא ועניניו,

בב רק לא היא מעשיךשעבודתו "כל חינת
עובד הוא עצמם שבהם מזו, למעלה אם כי שמים",
ב) ו'); סעיף (וכנ"ל דעהו" דרכיך "בכל - ה' את
של באופן הוא ועניניו בהגוף הנשמה שהתפשטות
נשאר שלא עד מוגבלת, בלתי התפשטות "יפוצו",
בכולו. תופסת שהנשמה לפי "הגוף", להרגש מקום

ביאור בתוספות מוסברת הנ"ל כל פי על
ממש") "מלאכים בפירוש (הנ"ל המגיד של תורתו
גם ומובנת הסתלקותו, יום כסלו, י"ט לפני שאמר
בי"ט הזקן אדמו"ר לגאולת זו תורה של שייכותה
מעינותיך "יפוצו של הענין נתחדש שאז כסלו,

חוצה":
גופו את לברר בכדי שהיא למטה, הנשמה ירידת

יתברך לו דירה ולעשותם בעולם דוגמתוחלקו היא ,
ששליחות עשו", אל גו' מלאכים יעקב ד"וישלח הענין

א'). סעיף (כנ"ל לבררו בכדי היתה זו

צריכה היתה עשו אל יעקב של שהשליחות וכשם
כמו שם), (כנ"ל ממש" "מלאכים ידי על דוקא להיות
את לברר הנשמה של ל"שליחות" בנוגע גם הוא כן
עשו), - התוהו עולם ותיקון לבירור והעולם הגוף
את בעצמו מעורר שהאדם ידי על דוקא זהו אשר

שבו "הרוחניות" את ה"מלאכים", ידהבחינת שעל ,
העולם. עניני את לברר הוא יכול דוקא

להיות יכול הגשמיים הענינים של שבירורם ובהיות
מעשיך "כל של באופן הנשמהגם שאז שמים",

שהגוף, עד והעלם, שליטה של באופן רק בגוף פועלת
בו והעסוקים בגוף המלובשים הנשמה של וכוחותיה
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זה44) הוא מי כי ואף רבינו: למשה בנוגע (פמ"ד) תניא ראה
ממדרגת אלף מני א' חלק אפילו להשיג לגשת לבו ערב אשר ואיזהו
ואורו טובו מרב מנהו ושמץ קצהו אפס מ"מ מהימנא, רעיא אהבת

ישראל. לכללות מאיר
שם.45) 34 ובהערה 1119 ע' ח"ד לקו"ש ראה
תרצ"ד46) תקעו ד"ה גם וראה ב. קד, שם וראה ב. כט, זח"ג

יא). ע' תשי"א (בסה"מ

הע"ח.47) בשם ב) (מח, פל"ז תניא ראה
למלאכי48) אדם דומה דברים דבשלשה א) טז, (חגיגה וכמרז"ל

שבת וראה מלאך. נברא עושה שאדם מצוה שמכל ידוע וגם השרת.
בו. משתמשין השרת שמלאכי זה רז לבני גילה מי א): (פח,

שלכן וי"ל ממלאכים. למעלה הם שלהם ברוחניות - ואדרבה
שם), (חגיגה לבהמה דומים שבהם דברים ג' ישנם בנ"א אצל דוקא
גם להפוך הם יכולים שלהם, (המלאך) הרוחניות חלק מעלת מצד כי
רוחניות "מלאך", ענין שיהיו לבהמה דומים שבהם דברים הג'

"בכל היא שהתכלית בפנים הכי[וכמבואר ובאופן דעהו"
יש קנאה א): (פט, שבת (ראה זה כח אין במלאכים משא"כ נעלה],

ביניכם). יש יצה"ר ביניכם



כז    

בתבשיל. מלח בהטלת יזכה הבית מאנשי מי החלוקה:
המלח, אודות כך אחר נזכר ואחד אחד כשכל ולכן
במאכל המלח מנת את והטיל בזה לזכות אחד כל רצה

להשני. מזה לספר מבלי

והאורח הזקן אדמו"ר לפני התבשיל הובא כאשר
אכ את- טעם האורח אבל כרגיל, הזקן אדמו"ר לו

למה הזקן אדמו"ר וכששאלו הצדה. וסלקו המאכל
ענהו . . . ביותר ממולח שהוא השיבו אוכל, אינו
עצמו על פעל במעזריטש בהיותו שעוד הזקן אדמו"ר

במאכל. טעם להרגיש שלא

כאדמו"ר עליה לבני שייכת כזו נעלית שדרגה ואף
זו הרי אלינו, זה סיפור שהגיע כיון אמנם הזקן,
ומצב ובמעמד מיוחדים בזמנים פנים כל שעל הוכחה
בכל זה מעין להיות צריך) (ובמילא אפשר מיוחד,

פשוט באיש וגם ואחד .אחד

(שלא כזו לדרגא להגיע לו אפשר שאי מי וגם
אפילו באלקות) יחודו גודל מצד הגשמיות ירגיש
בעצמו לפעול יכול פנים כל על הרי מיוחדים, בזמנים

עד ה"דעהו" בעבודת מוטרד כך כל שיהיה  
האדם שאם בחוש וכנראה הגשמיות. את ירגיש לא
מרגיש אינו ביותר, עצומה התרגשות של במצב הוא

בזה. וכיוצא המאכל טעם

יפוצו" בענין כסלו די"ט החידוש וזהו
זה קטן ה"עולם של בהנהגתו חוצה" מעינותיך

האדם":
שני מודגשים חוצה" מעינותיך "יפוצו בלשון
בבחינת נמשכים עצמם שהמעינות א) ענינים:

ב)"חוצה" בהחוצה; פועלים שהמעינות רק ולא ,
באופן היא חוצה בבחינת המעינות של המשכתם
שלא עד ורחבה, גדולה הכי התפשטות – ד"יפוצו"
אינם שהמעינות מקום (כשישנו מהם פנוי מקום נשאר
מוגבלת היא שהתפשטותם הוכחה זה הרי שם, מגיעים

ד"יפוצו"). הענין אמיתית זה ואין -

מישראל ואחד אחד בכל האדם: לעבודת ובנוגע
כסא מתחת הגזורה הנשמה שהיא "המעין', ישנו

היא".הכבוד "טהורה – מזה למעלה ועוד ,

גם בגילוי אצלו להיות צריך זה "מעיין" הנה -
בחינת הם עצמם) (מצד אשר שבו, הגופניים בענינים

נשמתו. לתחום מחוץ "חוצה",

הגופניים, בענינים הנשמה מעיין של זה וגילוי
ובשני חוצה" מעינותיך ד"יפוצו באופן להיות צריך
הגוף על שולטת רק לא שהנשמה א) הנ"ל: הפרטים
דהיינו: בהם. נמצאת עצמה שהיא אלא ועניניו,

בב רק לא היא מעשיךשעבודתו "כל חינת
עובד הוא עצמם שבהם מזו, למעלה אם כי שמים",
ב) ו'); סעיף (וכנ"ל דעהו" דרכיך "בכל - ה' את
של באופן הוא ועניניו בהגוף הנשמה שהתפשטות
נשאר שלא עד מוגבלת, בלתי התפשטות "יפוצו",
בכולו. תופסת שהנשמה לפי "הגוף", להרגש מקום

ביאור בתוספות מוסברת הנ"ל כל פי על
ממש") "מלאכים בפירוש (הנ"ל המגיד של תורתו
גם ומובנת הסתלקותו, יום כסלו, י"ט לפני שאמר
בי"ט הזקן אדמו"ר לגאולת זו תורה של שייכותה
מעינותיך "יפוצו של הענין נתחדש שאז כסלו,

חוצה":
גופו את לברר בכדי שהיא למטה, הנשמה ירידת

יתברך לו דירה ולעשותם בעולם דוגמתוחלקו היא ,
ששליחות עשו", אל גו' מלאכים יעקב ד"וישלח הענין

א'). סעיף (כנ"ל לבררו בכדי היתה זו

צריכה היתה עשו אל יעקב של שהשליחות וכשם
כמו שם), (כנ"ל ממש" "מלאכים ידי על דוקא להיות
את לברר הנשמה של ל"שליחות" בנוגע גם הוא כן
עשו), - התוהו עולם ותיקון לבירור והעולם הגוף
את בעצמו מעורר שהאדם ידי על דוקא זהו אשר

שבו "הרוחניות" את ה"מלאכים", ידהבחינת שעל ,
העולם. עניני את לברר הוא יכול דוקא

להיות יכול הגשמיים הענינים של שבירורם ובהיות
מעשיך "כל של באופן הנשמהגם שאז שמים",

שהגוף, עד והעלם, שליטה של באופן רק בגוף פועלת
בו והעסוקים בגוף המלובשים הנשמה של וכוחותיה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

זה44) הוא מי כי ואף רבינו: למשה בנוגע (פמ"ד) תניא ראה
ממדרגת אלף מני א' חלק אפילו להשיג לגשת לבו ערב אשר ואיזהו
ואורו טובו מרב מנהו ושמץ קצהו אפס מ"מ מהימנא, רעיא אהבת

ישראל. לכללות מאיר
שם.45) 34 ובהערה 1119 ע' ח"ד לקו"ש ראה
תרצ"ד46) תקעו ד"ה גם וראה ב. קד, שם וראה ב. כט, זח"ג

יא). ע' תשי"א (בסה"מ

הע"ח.47) בשם ב) (מח, פל"ז תניא ראה
למלאכי48) אדם דומה דברים דבשלשה א) טז, (חגיגה וכמרז"ל

שבת וראה מלאך. נברא עושה שאדם מצוה שמכל ידוע וגם השרת.
בו. משתמשין השרת שמלאכי זה רז לבני גילה מי א): (פח,

שלכן וי"ל ממלאכים. למעלה הם שלהם ברוחניות - ואדרבה
שם), (חגיגה לבהמה דומים שבהם דברים ג' ישנם בנ"א אצל דוקא
גם להפוך הם יכולים שלהם, (המלאך) הרוחניות חלק מעלת מצד כי
רוחניות "מלאך", ענין שיהיו לבהמה דומים שבהם דברים הג'

"בכל היא שהתכלית בפנים הכי[וכמבואר ובאופן דעהו"
יש קנאה א): (פט, שבת (ראה זה כח אין במלאכים משא"כ נעלה],

ביניכם). יש יצה"ר ביניכם



כח   

העולם בעניני ידו התופסתועל מציאות היא הרי ,
שתכלית בפירושו, המגיד ביאר לזה - לעצמה מקום
של כשכחותיה דוקא הוא הבירורים בענין הכוונה
ה"מלאכים" -) גשמיים בענינים העוסקים הנשמה
– "ממש" של בבחינה רק הם עשו) אל בשליחותם
בבחינת בתכלית ומיוחדים ובטלים טפלים שהם
הכי המדריגה שגם והיינו שבנשמה; ה"רוחניות"
למעלה שהיא דנשמה ה"מעיין" דנשמה, נעלית
באופן ומתגלה מאירה גשמיים, בענינים מהתלבשות

) מוגבלת בלתי והתפשטות "הפצה" בבחינתשל גם)
ממש. "חוצה"

יפוצו" של הפשוט במובנו הענין הוא כן וכמו
מקום בכל החסידות מעינות להפיץ - חוצה" מעינותיך

ומקום:
ששולחים נשיאינו, רבותינו ידי על סודר בזה הסדר
שם ולגלות להפיץ בכדי שונים למקומות שלוחים

החסידות ישנהמעינות זו לשליחות בנוגע וגם ,
ממש". "מלאכים של ההוראה

לעשות השליח שעל הדבר שברור היות עם כלומר,
חובתו ידי לצאת של באופן רק (לא שליחותו את
גם עליו זאת, בכל נשמתו, נימי בכל אם) כי בלבד,
את מפיץ הוא שבו ה"חוצה" של שמקומו מאד להזהר

ושלום. חס ירידה שום בו יפעול לא המעינות,

עליו, יפעל לא שה"חוצה" בטוח שיהיה ובכדי
העצה דקדושה, ל"מעין" ידו על ייהפך שהוא ואדרבה

"חוצה" בעניני עסקו בעת שגם היא, לזה היעוצה
של כוונתו מילוי הוא זה שכל ההרגש בלבו יוקבע

המשלח.

לשלוחים בנוגע המגיד מתורת ההוראה וזוהי
עסוק יהיה שלהם וה"ממש" ה"גוף" רק כפשוטם:
- ה"רוחניות" אבל ("עשו"), שב"חוצה" בשליחות
והיינו (יעקב). להמשלח בהתקשרותה תישאר שלהם
אשר ההפצה, בשעת גם בלבם ומושרש קבוע שיהיה
מבלי המשלח שליחות מילוי הוא ב"חוצה" עיסוקם

- צדדי ענין שום התערבות

הוא וענינו מציאותו שכל ("ממש") הגוף בדוגמת
היא רוחניותם הרי שאז - שבו והנשמה הרוחניות רק

הבעש"ט תורת וידועה המשלח. רצונואצל שבמקום
נמצא. האדם שם אדם של

("עשו") ה"חוצה" של שהבירור זו, הוראה וקיום
את נותן גופא זה ממש", "מלאכים של באופן יהיה
ייהפך סוף כל סוף אשר השליחות, למילוי הכח

ל"מעינות"; ה"חוצה"

מושיעים ד"ועלו להיעוד זה ידי על שזוכים ועד
עשו" הר את לשפוט ציון כולו,בהר העולם שבכל ,

"והייתה יהיה לעשו) (השייכת "חוצה" בבחינת גם
המלוכה" .להוי'
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מקום49) תפיסת שיש ומה דומם, אבן כמו הוא עצמו הגוף שהרי
שבחי' מפני הוא בצמצוםלהגוף בו מאירה בגופו המלובשת

כמציאות. נרגש שהגוף באופן גדול,
(50.367 ע' ח"ב לקו"ש ראה

ח"א51) לקו"ד .818 ע' קונטרסים סה"מ פקי"ג. תרל"ו רבים מים
.226 ע'
כא.52) עובדי'
דברים).53) ריש (לקו"ת ברצון – "הממשלה") (ולא המלוכה
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ובכ"מ.3. ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ב.4.ע"פ 5.כג,   - ב. קסה, שם וראה בתוס'. גם ראה "אבל
בתיקו". נשארו שלו הבעיות שרוב באחרונים א.6.ומובא אליהו").7.ע, ("פתח בהקדמה ב"לוח8.תקו"ז אבל "מתפרטים", שלפנינו: בתניא

כבפנים. "מתפרשים", שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ב.9.התיקון" כז, שם ב. יא, זח"ג ב.10.ראה פא, נדרים
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כסלו י"ד שלישי יום
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.11   ."[המקורות נסמנו ושם ד', סעיף סוף [פ"א ת"ת הל' אדה"ז שו"ע סכ"ט. אגה"ק לעיל לד,1."עייג"כ סוטה
ב.2.א. ח, זח"ב 3.ראה   בכ"מ כמפורש והפכם ספנ"ב) תניא (והפטור? טהור כשר מותר חלוקות ו' יש "בפרט

כבתניא - כך נק' (שלכן מותר כו', הסט"א) (בידי אסור בכהנ"ל: ועיקרי השווה ענין דזהו מותר" או "אסור ב' דוקא דנקט נ"ל - בתניא. גם
ח'])". פרק שם גם וראה ז'. י.4.[פרק צב, תהלים

             

כסלו ט"ו רביעי יום
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.5   ."וצע"ק בסופה. מאגה"ת "שלא6."להעיר באדם"; "שינוי הוא בשמאל" הדם ש"קיבל כאן, מציין
בין חציצה ביניהם: בחציצה, סוגים כמה שינוי". בלא הנ"ל "ושני הרבי: מציין - חציצה" שהיתה "או ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי
יט, (זבחים כהונה" "בגדי לבגדיו, הכהן בין וחציצה ב) טו, שם (גמרא לריצפה הכהן בין חציצה במשנה); א כד, (זבחים השרת לכלי הכהן

נד.7.א). קיט, תהלים
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.5   ."וצע"ק בסופה. מאגה"ת "שלא6."להעיר באדם"; "שינוי הוא בשמאל" הדם ש"קיבל כאן, מציין
בין חציצה ביניהם: בחציצה, סוגים כמה שינוי". בלא הנ"ל "ושני הרבי: מציין - חציצה" שהיתה "או ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי
יט, (זבחים כהונה" "בגדי לבגדיו, הכהן בין וחציצה ב) טו, שם (גמרא לריצפה הכהן בין חציצה במשנה); א כד, (זבחים השרת לכלי הכהן

נד.7.א). קיט, תהלים
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.8   ."סי"ט אגה"ק 9."ראה   .יז פמ"ד, שם ה. פי"ז, "ב"ר תפ"ה): ע' ח"א (בלקו"ב
ובכ"מ". ספ"א הכללים שער בע"ח פכ"א.10.ונתבאר תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות כג.11.נוסח כח, איוב - הכתוב כא.12.ל' כח, 13.איוב

כג. ל, ל.14.תשא ח, שליט"א.15.משלי אדמו"ר לכ"ק התיקון" "לוח ע"פ כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו ב"ר16.בתניא
לא.17.בתחילתו. שם, ט-י).18.משלי ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ראה   ."זה לפני שיש וראה19."צע"ק ט. ז, נשא

             

כסלו ט"ז חמישי יום
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א. לה, טו.20.סוטה לב, א'.21.תשא הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג מ"ה.3.סה"מ פ"ט סוטה (מיכה4.משנה כמ"ש
הארץ". מוסדי "והאיתנים ב) א.5.ו, כ, זח"א א.6.ראה ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, עקב
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א. לה, טו.20.סוטה לב, א'.21.תשא הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג מ"ה.3.סה"מ פ"ט סוטה (מיכה4.משנה כמ"ש
הארץ". מוסדי "והאיתנים ב) א.5.ו, כ, זח"א א.6.ראה ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, עקב
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כ.10. כב.11.א, כט, ˘ËÈÏ"‡:ישעי' "ÂÓ‡ " Úבכתוב"È"(ב (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, בסנה' אבל זהÓÂË˘˘יעקב"
ÚÈ"זה כתוב בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ"מ. הל' הובא וכן אברהם". את ביקשÂÓˆÚפדה עתה לא וכו') שם בסנה' 12.גו'".ÚÈ(הובא

שם. ב"ר ˘ËÈÏ"‡:13.ראה "ÂÓ‡ " Ú."פמ"ה בלקו"א ובכ"מ.14."כמ"ש א. פח, ד.15.זח"א, ב, ‡16"ÂÓ.איוב " Ú
:‡"ËÈÏ˘(כפשטות) בהגבלה צדקה ה"ז - עור בעד עור י"ל: ואולי בכ"מ. ועד"ז בסוס"י. משא"כ עור" בעד "עור גם הובא סוסט"ז "באגה"ק

זו". בצדקה (גם) כשמדובר רק צה.17.והובא ע' תש"מ) (קה"ת, אדה"ז קודש באגרות נדפס האגרת סיום

             

כסלו י"ז שישי יום
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.1   ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א שכינהע"פ יחוד תפלה - ב) נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,
א.2.וקוב"ה". כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, להעתיק7.ר"ה כדאי הסברה, ליתר

האברך על הוקם גבר המפורסם הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו
משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה'
עתה אך הימים. כל באמת להם זה והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים

ה על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות כמלאכיעברו קול והרמת תנועה שום ובלי בחפזון דוקא כמותם להתפלל תפלה
בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון
פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות
רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות.
ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב
נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה
ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת
נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה
בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה להם
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.1   ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א שכינהע"פ יחוד תפלה - ב) נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,
א.2.וקוב"ה". כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, להעתיק7.ר"ה כדאי הסברה, ליתר

האברך על הוקם גבר המפורסם הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו
משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה'
עתה אך הימים. כל באמת להם זה והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים

ה על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות כמלאכיעברו קול והרמת תנועה שום ובלי בחפזון דוקא כמותם להתפלל תפלה
בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון
פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות
רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות.
ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב
נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה
ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת
נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה
בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה להם
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ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו ואת ידו את איש ירים לא
תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל על וע"כ וד"ל.
שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם
כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני פ"ז.8.ומגודל התפלה שער סנ"ב.9.פע"ח טואו"ח
ה.10. ו, 11Ï.ואתחנן  Î ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - א' ב: יא, בזח"א ג'. מ"ע היא להרמב"ם (בסהמ"צ "צע"ק

"ראשון א) עג, (ע"ז חז"ל מל' ולהעיר וכו'). מ"ה' לכל שרש דאהבה קטן חינוך מתניא ולהעיר (שורשבטל". דיראה מ"ע גם (כולל ע
שורש ובמילא) רפ"ב.12.המצות".ÏÎמל"ת) יסוה"ת סי"ב.13.הל' קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור לספר בהוספות גם וראה
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כג.14. יב, יז.1.ראה יט, א.2.קדושים לא, יח.3.ב"מ לב, תשא - הכתוב ל' יג.4.ע"פ יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, 5.תענית 
 'החוטף' סנ"ג), או"ח בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת ל' ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר

ל הכוונה אולי - 'אפרתי' ק"ש'. 'חוטפין תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה -:(א א, (ש"א ברד"ק הובאו בזה הפי'
כו'". בקודשיא חולק פליג מיוחס,
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כג.14. יב, יז.1.ראה יט, א.2.קדושים לא, יח.3.ב"מ לב, תשא - הכתוב ל' יג.4.ע"פ יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, 5.תענית 
 'החוטף' סנ"ג), או"ח בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת ל' ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר

ל הכוונה אולי - 'אפרתי' ק"ש'. 'חוטפין תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה -:(א א, (ש"א ברד"ק הובאו בזה הפי'
כו'". בקודשיא חולק פליג מיוחס,
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.6.415 ע' חכ"ג שיחות לקוטי ז.7.ראה ו, וארא - הכתוב 8.ל'   ."כה לא, תהלים - הכתוב 9."ל' 
 מוסיף אחר ובמקום בזה". נזהרין ראיתי לאחרי"לא השבת ביום זה קאפיטל לומר נהוג מקומות בכמה אשר "ולהעיר

ז"ל)". אאמו"ר נוהג הי' (וכן מנחה 10.48.תפלת ע' תש"ד השיחות ג'.11.ספר ב.12.פרק קיח, א.13.שבת יב, י.14.שבת כ, יתרו
יב.15. ה, ואתחנן
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יד.16. ז, קהלת ע"פ
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יד.16. ז, קהלת ע"פ

              

  
 
   
  
   
   
  
  

 
  

     
   
   
  
    



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 
       
       

  
1

2

3

4

יד.16. ז, קהלת ע"פ

ּגּוט יֹום טֹוב.
ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות ּתִ ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמעון שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' כסלו והקודם לו. וגם לאחרי ביאורו במכ' אינו מובן סיבת שתיקותו הארוכה 

ואין צועקין על העבר.

בשאלתו אודות מנהגי היארצייט שאין עוברים לפני התיבה בש"ק מלפני היארצייט וכו'. אם יש 

למנוע אותם הרוצים לעבור לפני התיבה, הנה כגון דא לא שמעתי, ואינני מבין התועלת בזה.

בהנוגע לעשות ציורים על העמוד וכן כתבת שונות. לדעתי חשש בדבר בלבול כוונת המתפלל והיסח 

הדעת בתפלה בה עומד שלא תמיד מתאמת להכתוב על העמוד והתיבה.

והא דבכמה בתי כנסיות אין נזהרים בזה, י"ל טעמם שמפני הרגילות בהכתב וציורים אין חוששים 

שיגרום להיסח הדעת מפני הרגילות שבהם, והוא ע"ד המבואר בנוגע לנשיאת כפים דאם דש בעירו שאני. 

ובכ"ז לדעתי הוא תירוץ כל שהוא, כיון שמתחלפים היורדים לפני התיבה ובהם גם כאלו שאין מתפללים 

אפילו בבית הכנסת זה ולא ראו הציורים אפילו באקראי, וצ"ע נ"כ שאו"ח ס"צ סכ"ג.

בשאלתו אודות אמירת ברכו לפני עלינו ביום קריאת התורה. הנה מעולם לא שמעתי ע"ד מנהג זה 

ובטח יבארו בפרטיות יותר, אם הכוונה גם לתפלת שחרית דיום ב' וה' וכו'.

בענין הסליחות בצום גדלי'. נראה לי וכן הנהגתי בביהכ"נ כאן, שמזכור רחמיך יאמרו ע"פ הסדר 

דכל ימי הסליחות - ולא כנדפס בקובצי סליחות וגם לא כמו בערב ראש השנה.

ומובן ג"כ שאם אומרים בתוך התפלה אין לומר עוה"פ אשמנו וכו', למנהג ע"פ האריז"ל שאין 

לאומרו אלא פעם אחת.

בברכה.



היום יום . . . מי

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ְוָקא  ּדַ ְוַלאו  ֹחֶדׁש,  ֹראׁש  ּבְ ה',  ב',  יֹום  ּבְ ם  ּגַ אֹוָתּה  ּוְמָבְרִכים  ּוַמְלכּות,  ם  ׁשֵ ֹלא  ּבְ ְמָבְרִכים  ָטַרִני"  ּפְ "ׁשֶ ת  ְרּכַ ּבִ
ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ם  ָרֵאל, ּגַ ׂשְ ָבר ֹלא טֹוב ַעל ֶאָחד ִמּיִ ׁשֹוְמִעים ּדָ ׁשֶ ם טֹוב: ּכְ ַעל ׁשֵ ם מֹוֵרנּו ַהּבַ ׁשֵ ָיֵדינּו ּבְ ל ּבְ ְמֻקּבָ
אי ֹלא טֹוב: ִאם ֱאֶמת  ַוּדַ י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ּבְ יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ִאם ֵאין ַמּכִ
ב ֹלא  ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ לֹוִני, ֲהֹלא הּוא ֹלא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲהֹלא ַהְמַסּפֵ ִרים ַעל ּפְ ַסּפְ ּמְ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

טֹוב. 

ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

האיש  של  והמהות  המהות.  את  ומגלה  המציאות  את  משנה  חסידות  אאמו"ר:  אמר 
הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס בכולו, 
וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד הכנף מין כנף - עס איז מעהר 
ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז זי זָאל זיין א נברא  - וחסידות מגלה 

את המהות.

הּות  הּות. ְוַהּמַ ה ֶאת ַהּמַ ִציאּות ּוְמַגּלָ ה ֶאת ַהּמְ ּנָ "ּב[: ֲחִסידּות ְמׁשַ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ִאּלּו ּתֹוֵפס  ִמְקָצתֹו ּכְ י הּוא ֵחֶלק ִמן ָהֶעֶצם, ְוַהּתֹוֵפס ּבְ ֵער, ּכִ ְרֵאִלי ֵאין ְלַהֲעִריְך ּוְלׁשַ ׂשְ ל ָהִאיׁש ַהּיִ ׁשֶ
ָנף" – ֵאין  ָנף – ִמין ּכָ ֶרְך "ַהּכָ עּור, ַעל ּדֶ ְך ַהֵחֶלק ֵאין לֹו ׁשִ עּור ּכָ ָהֶעֶצם ֵאין לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ֻכּלֹו, ּוְכׁשֵ ּבְ

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ "ַעְצמּות" ּבָ א ׁשֶ ֶזה ֶאּלָ

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען" ]=ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך[  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים,  ר, ּתָ יק, ָיׁשָ ָבָריו: ֵיׁש ַצּדִ "ּב[, ְוֹתֶכן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֵאר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ יחֹוָתיו ּבֵ ַאַחת ִמּשִׂ ּבְ
ם ִקּיּום  ר ַעל ׁשֵ לּות. ָיׁשָ ְלׁשְ ּתַ ֵסֶדר ַהִהׁשְ ּלּוִיים ּדְ יְך ּגִ ה – ַמְמׁשִ ם ִקּיּום ִמְצֹות ֲעׂשֵ יק ַעל ׁשֵ ָחִסיד. ַצּדִ
ּלּוִיים  ּגִ ]="ְרִצינּות"[ –  ֶעְרְנְסְטַקייט  ִמים –  ּתָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֶדר  ִמּסֵ ְלַמְעָלה  ּלּוִיים  ּגִ ה –  ֲעׂשֶ ּתַ ֹלא 
ם – ָחִסיד,  ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ רּות סֹוֵבב־ּכָ ִוים", ִהְתַחּבְ "ַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ׁשָ ּדְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול  ִלים אֹותֹו. ּכָ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵאיָנם ַמְטִריִדים ּוְמַבְלּבְ ֶזה ג' ַמְדֵרגֹות: א( ׁשֶ ְוֵיׁש ּבָ
"ּלֹא ְרחֹוָקה  ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאֹלקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ יַע ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ ְלַהּגִ
ֵני ֹזַהר: "ֵאיֶזהּו  ִתּקֻ תּוב ּבְ ּכָ ְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ג( ַמה ּשֶׁ ּיָ ל ָמקֹום ֵאין ֶזה ׁשַ ָך ּגֹו'" – ִמּכָ ִהיא ִמּמְ
ְנָיא[  ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ יֵליּה" ]=ִעם ְמקֹורֹו; ה'[, ּוֵפֵרׁש ּבְ ד ִעם קֹונֹו ִעם ַקן ּדִ ְתַחּסֵ ָחִסיד ַהּמִ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְוֹלא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ יּה ּבַ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ הּו ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ ּזֶ ׁשֶ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח

יום 
שני
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו



מי היום יום . . . 

ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
מ'דַארף  אז  זָאגט  )הבעש"ט(  זיידע  דער  האמצעי:  אדמו"ר  לבנו  סיפר  הזקן  רבינו 
הָאבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל 

ניט געזעהן.

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם ֹלא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב  ַהּלֵ ֶאת  ד  ְעּבֵ ְיׁשַ תֹוַלְדּתֹו,  ּבְ ב  ַהּלֵ ַעל  יט  ּלִ ַהּשַׁ ַהּמַֹח  ר  ֲאׁשֶ הּוא,  "ד  ַחּבַ יַטת  ׁשִ ּבְ ִרי  ִעּקָ ְיסֹוד 
רּוְך הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם  יר ֶאת ִמי ׁשֶ ֲעֵרי ֵהיְכֵלי ָחְכָמה ּוִביָנה, ֵליַדע ּוְלַהּכִ "ד ּפֹוַתַחת ׁשַ ֲחִסידּות ַחּבַ
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ַלֲעֹבד ֶאת ֲהָוָי'  תֹו[ ָיכֹול ָלֶגׁשֶ יֵליּה ]ְלִפי ָרּמָ עּוָרא ּדִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלפּום ׁשִ ר ּכָ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' האהבה 
רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע )רבינו הזקן( 

בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב

יום 
שישי
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט



היום יום . . . מי

איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך וויל 
מער ניט אז דיך אליין.

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך ֹלא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  א ּתִ יּו"ד ִנְבָרא כּו', ֶאּלָ י ַרק ּבְ ן ֵעֶדן ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון, ּכִ ֵהם ּגַ ַמִים ָוָאֶרץ ׁשֶ ֵרְך, ְוֹלא ֲאִפּלּו ׁשָ ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ
ָך כּו',  ּלְ ׁשֶ א  ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשֶ ן ָהֵעֶדן  ּגַ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת 

ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ ְרצֹוִני ֹלא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.
ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות ּתִ ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

            

ה'תש"ע כסלו י"ב ראשון יום      

         
          

      
אחרת בהמה והפרישו ואבדה לפסח שהוקדשה בהמה
קודם נמצאה אם - שאבדה זו את מצאו כך ואחר במקומה
דומה (ואינה שלמים בתורת קריבה אינה השניה, שחיטת
היא) אלא שלמים, בתורת להיקרב שדינו הפסח" ל"מותר
בשעת לפנינו שעמד כיון להקרבה, ראוי שאינו דחוי כקרבן

בידיים" ש"דחהו אלא פסח, בשם נקבע וכבר שם)שחיטה .(רש"י
בהמה על אמר הבעלים אם – הפסח בתמורת הדין והוא
אם אבל קריבה, השניה אין הראשונה, תמורת שתהא אחרת

נמצאה היאהראשונה הרי – פסח לשם השניה שחיטת
שמאחר הפסח", "מותר כדין שלמים, בתורת המזבח על קריבה
שחיטה שעת קבעתו "לא השחיטה בשעת בפנינו עמד שלא

בידיים" נדחה ולא פסח ב)בשם צו, פסחים וראה שם .(רש"י
בדבר אמוראים שם)ונחלקו הקובע(פסחים הגורם רבה לדעת :

הראשון אם הוא, לא, או קרב תמורתו) (וכן הראשון הפסח אם
רבי לדעת ואילו אחריו, או המוחלף הפסח שחיטת קודם נמצא

הוא הקובע ובהגיעזירא חצות לפני נמצא שאם מציאתו,

לא חצות לאחר נמצא ואם 'דחוי' הוא הרי הקריבוהו לא חצות
'דחוי'. אינו וממילא כ'פסח', נקבע

משנה': ה'לחם ומקשה
כרבי פסק כאן סותרים: זו בהלכה הרמב"ם פסקי לכאורה,
שיפול עד תרעה או שלמים קריבה אם – התמורה שדין זירא

לפי נקבע – מום פסחבה קרבן בהלכות ואילו ההקרבה,
ה"ו) בזמנה?(פ"ד ולא עצמה בשחיטה תלוי שהדבר כרבה פסק

השלחן' ה'ערוך ט"ו)וביאר סע' ר"מ :(סי'
היינו ונמצא, שנאבד פסח בתמורת מדובר פסח קרבן בהל'
ובזה בידיים, ונדחתה להקריבה היתה ראויה שנמצאה שהבהמה
ולא השניה את שחטו שכאשר – בפועל השחיטה הוא הקובע
כאן ואילו כמוה. תמורתה וגם בידים, דחוה הראשונה, את
בפסח, אותה מקריבים אין שלעולם עצמה, בתמורה מדובר
חצות זמן הוא הקובע ולכן 'דחיה', דין בה שייך לא וממילא
פסח שם נקבע ולא ההקרבה, זמן הגיע לא חצות קודם כי היום,
חצות, אחר המיר אם אבל כמוהו, תמורתו גם וממילא עליו
הפסח' 'מותר שם התמורה על חל הרי להקריבה, ראוי כשהפסח

שלמים. קריבה היא והרי

ה'תש"ע כסלו י"ג שני יום   

         
       

 

התורה מן היא ודופק גולל שטומאת ואומר משיג הראב"ד
בגמרא למדו א)(חוליןשכן השדה,עב, פני על יגע אשר "וכל :

הדבר שאין שמכיון סובר הרמב"ם אך ודופק", גולל להביא

            

אסמכתא אלא זו אין בפסוק משנה)מפורש .(כסף
המשניות שבפירוש חינוך' ה'מנחת מ"ד)והעיר פ"ב כתב(אהלות

מהפסוק כי התורה מן היא ודופק גולל שטומאת (במדברהרמב"ם

טז) לומדיםיט, בקבר" או במת או בחלל או בעצם הנוגע "וכל
ובאהל במגע מטמא עצמו שהמת כמו המת, כדין הקבר ש"דין
אמנם, ובאהל". במגע מטמא והיקפו, עליונו בכללו, הקבר כך
בקל נלמדת משא טומאת עצמו במת כי במשא מטמא אינו

מנבילה ה"ב)וחומר פ"א יכול(לעיל אינו וחומר בקל הנלמד ודבר
בהיקש. ללמד

רק היא ודופק גולל שטומאת כאן הרמב"ם פסק ומדוע
סופרים? מדברי

לומר: יש

משנה כסתם הלכה שם)אמנם אינם(אהלות ודופק שגולל
אפשר שאי אמת הן הסבר: טעון הדבר אך במשא, מטמאים
טומאת ללמוד אפשר הרי אבל (כנ"ל), ממת בהיקש ללמוד

וחומר בקל ודופק בגולל שהיאמשא נבילה שאם
ודופק גולל במשא, מטמאת באהל מטמאה ואינה ערב טומאת
שיטמאו שכן כל באהל, ומטמאים ימים שבעת שמטמאים

במשא.
ופסק המשניות בפירוש מדבריו הרמב"ם בו חזר ולכן,
מן טמאים היו אם כי סופרים, מדברי היא ודופק גולל שטומאת

כנ"ל. במשא, גם לטמא צריכים היו התורה
   

ה'תש"ע כסלו י"ד שלישי יום   

         
            
          

   
הפסוק יט)על לא, ימים(דברים שבעת למחנה מחוץ חנו "ואתם

"רבי רש"י: מפרש תתחטאו..." בחלל נוגע וכל נפש הורג כל
מטמא שהכלי הכתוב ולמדך טומאה המקבל בדבר בהורג אומר,
זרק אפילו יכול או עצמו. במת נוגע כאילו המת בחיבורי אדם
לנוגע: הורג מקיש בחלל'. נוגע 'וכל לומר: תלמוד והרגו חץ בו

חיבורו". ידי על הורג אף חיבורו ידי על נוגע מה
רש"י לפירוש כאן הרמב"ם דברי בין לשינויים לב לשים יש

התורה: על
אומר במת, יטמא חץ ביריית שההורג הסברא לגבי א)
כלל מתקבל אינו שהדבר (היינו דעתך" על תעלה "וכי הרמב"ם
היינו לומר...", תלמוד ... "יכול אומר רש"י אבל הדעת), על
הרמב"ם ב) זאת. אומרים היינו לומר" ה"תלמוד שאלמלא

אבן. זריקת גם מוסיף
לבאר: ויש

לדידו כי ייטמא בחץ שההורג לומר מקום שהיה סבור רש"י

שבפועל וכיון למת ההורג כוח בין חיבור הוא מגע טומאת גדר
אלמלא הרי למוות), שגרם (והוא והמת ההורג בין מגע נוצר
בנגיעת שאפילו גם מה לטמאו, מסתבר היה לומר" ה"תלמוד

מטמאה. הנגיעה המת", "בחיבורי כלי
בניגוד כי אבן, ולא דווקא חץ זריקת רש"י נקט זו ומסיבה
אפשרית מגע טומאת והרי טומאה המקבל דבר הוא החץ לאבן

טומאה. המקבל דבר באמצעות במגע דווקא
מגע) ידי (על בחיבורין טומאה זאת, לעומת הרמב"ם, לדעת
הוא טמא" נפש הורג "כל דין ואת ה"ב) (ראה התורה מן אינה
בין כלים, לשאר הדין ו"הוא כמת" – "החרב של בהלכה מביא
מה עצמו, במת כנוגע בהן לנוגע הדין ו"הוא וכו", מתכות כלי

טמא. בהם שיגע מי במת" שנטמאו כלים אף מטמא... המת
לומר אמינא' 'הווה אין התורה, מן בחיבורין טומאה אין ואם
באבן הריגה גם הרמב"ם הזכיר ולכן מטמא שהרג שהחיבור
הסברא שלילת את להדגיש כדי טומאה, מקבלת שאינה
הבדל אין זה במצב שהרי ההריגה ממעשה נובעת שהטומאה

לא. או טומאה המקבל בדבר היתה ההריגה אם
     

ה'תש"ע כסלו ט"ו רביעי יום    

        
      

מ"ג)במשנה פי"ח אינה(אהלות בתוכה... קבר שאבד "שדה :
שאינו סרק מאילן חוץ אילנות, בה מקיימין ואין נטע כל נטעת
ונטע עבר אם מאכל שבאילן משמע ולכאורה פירות". עושה

יקיימו נטע ואם אסור לכתחילה סרק, ובאילן לקיימו, (וכןאסור

א') בפירוש הר"ש .פירש
כי מאכל, באילן רק הוא האיסור הרמב"ם לדעת אך
לקיימו, מותר נטע ואם נטמאים. והפירות למת מגיעים השרשים
חוץ נטע כל נטעת "אינה היא, הרמב"ם לפי המשנה גירסת כי
נקט הראב"ד ואילו לכתחילה. לנטוע שמותר סרק" מאילן

לקיים ומותר לנטוע אסור סרק שאילן – לפנינו המשנה כגירסת
אלא) הפירות, טומאת משום (ולא לקיים אף אסור מאכל ואילן
לידי ולבוא העצים תחת דירותיהם לקבוע מאנשים למנוע כדי
לקיימם, אף אסרו יותר גדול החשש מאכל שבעצי וכיון טומאה.

לקיימם התירו קטן, שהחשש סרק בעצי משנה)ואילו .(כסף
בבית שדרה לסלול שביקשה פולין בממשלת ומעשה
תכניתם את לבטל השלטונות והסכימו בקרקא, היהודי העלמין
לנטוע פיינשטיין הגר"מ והתיר העלמין, בבית עצים יטעו באם
שם, השוכנים המתים לכבוד נעשה הדבר שאם וכתב סרק, עצי

הראב"ד לדעת גם רמ"ז)מותר סי' יור"ד משה .(אגרות



מה

            

ה'תש"ע כסלו י"ב ראשון יום      

         
          

      
אחרת בהמה והפרישו ואבדה לפסח שהוקדשה בהמה
קודם נמצאה אם - שאבדה זו את מצאו כך ואחר במקומה
דומה (ואינה שלמים בתורת קריבה אינה השניה, שחיטת
היא) אלא שלמים, בתורת להיקרב שדינו הפסח" ל"מותר
בשעת לפנינו שעמד כיון להקרבה, ראוי שאינו דחוי כקרבן

בידיים" ש"דחהו אלא פסח, בשם נקבע וכבר שם)שחיטה .(רש"י
בהמה על אמר הבעלים אם – הפסח בתמורת הדין והוא
אם אבל קריבה, השניה אין הראשונה, תמורת שתהא אחרת

נמצאה היאהראשונה הרי – פסח לשם השניה שחיטת
שמאחר הפסח", "מותר כדין שלמים, בתורת המזבח על קריבה
שחיטה שעת קבעתו "לא השחיטה בשעת בפנינו עמד שלא

בידיים" נדחה ולא פסח ב)בשם צו, פסחים וראה שם .(רש"י
בדבר אמוראים שם)ונחלקו הקובע(פסחים הגורם רבה לדעת :

הראשון אם הוא, לא, או קרב תמורתו) (וכן הראשון הפסח אם
רבי לדעת ואילו אחריו, או המוחלף הפסח שחיטת קודם נמצא

הוא הקובע ובהגיעזירא חצות לפני נמצא שאם מציאתו,

לא חצות לאחר נמצא ואם 'דחוי' הוא הרי הקריבוהו לא חצות
'דחוי'. אינו וממילא כ'פסח', נקבע

משנה': ה'לחם ומקשה
כרבי פסק כאן סותרים: זו בהלכה הרמב"ם פסקי לכאורה,
שיפול עד תרעה או שלמים קריבה אם – התמורה שדין זירא

לפי נקבע – מום פסחבה קרבן בהלכות ואילו ההקרבה,
ה"ו) בזמנה?(פ"ד ולא עצמה בשחיטה תלוי שהדבר כרבה פסק

השלחן' ה'ערוך ט"ו)וביאר סע' ר"מ :(סי'
היינו ונמצא, שנאבד פסח בתמורת מדובר פסח קרבן בהל'
ובזה בידיים, ונדחתה להקריבה היתה ראויה שנמצאה שהבהמה
ולא השניה את שחטו שכאשר – בפועל השחיטה הוא הקובע
כאן ואילו כמוה. תמורתה וגם בידים, דחוה הראשונה, את
בפסח, אותה מקריבים אין שלעולם עצמה, בתמורה מדובר
חצות זמן הוא הקובע ולכן 'דחיה', דין בה שייך לא וממילא
פסח שם נקבע ולא ההקרבה, זמן הגיע לא חצות קודם כי היום,
חצות, אחר המיר אם אבל כמוהו, תמורתו גם וממילא עליו
הפסח' 'מותר שם התמורה על חל הרי להקריבה, ראוי כשהפסח

שלמים. קריבה היא והרי

ה'תש"ע כסלו י"ג שני יום   

         
       

 

התורה מן היא ודופק גולל שטומאת ואומר משיג הראב"ד
בגמרא למדו א)(חוליןשכן השדה,עב, פני על יגע אשר "וכל :

הדבר שאין שמכיון סובר הרמב"ם אך ודופק", גולל להביא

            

אסמכתא אלא זו אין בפסוק משנה)מפורש .(כסף
המשניות שבפירוש חינוך' ה'מנחת מ"ד)והעיר פ"ב כתב(אהלות

מהפסוק כי התורה מן היא ודופק גולל שטומאת (במדברהרמב"ם

טז) לומדיםיט, בקבר" או במת או בחלל או בעצם הנוגע "וכל
ובאהל במגע מטמא עצמו שהמת כמו המת, כדין הקבר ש"דין
אמנם, ובאהל". במגע מטמא והיקפו, עליונו בכללו, הקבר כך
בקל נלמדת משא טומאת עצמו במת כי במשא מטמא אינו

מנבילה ה"ב)וחומר פ"א יכול(לעיל אינו וחומר בקל הנלמד ודבר
בהיקש. ללמד

רק היא ודופק גולל שטומאת כאן הרמב"ם פסק ומדוע
סופרים? מדברי

לומר: יש

משנה כסתם הלכה שם)אמנם אינם(אהלות ודופק שגולל
אפשר שאי אמת הן הסבר: טעון הדבר אך במשא, מטמאים
טומאת ללמוד אפשר הרי אבל (כנ"ל), ממת בהיקש ללמוד

וחומר בקל ודופק בגולל שהיאמשא נבילה שאם
ודופק גולל במשא, מטמאת באהל מטמאה ואינה ערב טומאת
שיטמאו שכן כל באהל, ומטמאים ימים שבעת שמטמאים

במשא.
ופסק המשניות בפירוש מדבריו הרמב"ם בו חזר ולכן,
מן טמאים היו אם כי סופרים, מדברי היא ודופק גולל שטומאת

כנ"ל. במשא, גם לטמא צריכים היו התורה
   

ה'תש"ע כסלו י"ד שלישי יום   

         
            
          

   
הפסוק יט)על לא, ימים(דברים שבעת למחנה מחוץ חנו "ואתם

"רבי רש"י: מפרש תתחטאו..." בחלל נוגע וכל נפש הורג כל
מטמא שהכלי הכתוב ולמדך טומאה המקבל בדבר בהורג אומר,
זרק אפילו יכול או עצמו. במת נוגע כאילו המת בחיבורי אדם
לנוגע: הורג מקיש בחלל'. נוגע 'וכל לומר: תלמוד והרגו חץ בו

חיבורו". ידי על הורג אף חיבורו ידי על נוגע מה
רש"י לפירוש כאן הרמב"ם דברי בין לשינויים לב לשים יש

התורה: על
אומר במת, יטמא חץ ביריית שההורג הסברא לגבי א)
כלל מתקבל אינו שהדבר (היינו דעתך" על תעלה "וכי הרמב"ם
היינו לומר...", תלמוד ... "יכול אומר רש"י אבל הדעת), על
הרמב"ם ב) זאת. אומרים היינו לומר" ה"תלמוד שאלמלא

אבן. זריקת גם מוסיף
לבאר: ויש

לדידו כי ייטמא בחץ שההורג לומר מקום שהיה סבור רש"י

שבפועל וכיון למת ההורג כוח בין חיבור הוא מגע טומאת גדר
אלמלא הרי למוות), שגרם (והוא והמת ההורג בין מגע נוצר
בנגיעת שאפילו גם מה לטמאו, מסתבר היה לומר" ה"תלמוד

מטמאה. הנגיעה המת", "בחיבורי כלי
בניגוד כי אבן, ולא דווקא חץ זריקת רש"י נקט זו ומסיבה
אפשרית מגע טומאת והרי טומאה המקבל דבר הוא החץ לאבן

טומאה. המקבל דבר באמצעות במגע דווקא
מגע) ידי (על בחיבורין טומאה זאת, לעומת הרמב"ם, לדעת
הוא טמא" נפש הורג "כל דין ואת ה"ב) (ראה התורה מן אינה
בין כלים, לשאר הדין ו"הוא כמת" – "החרב של בהלכה מביא
מה עצמו, במת כנוגע בהן לנוגע הדין ו"הוא וכו", מתכות כלי

טמא. בהם שיגע מי במת" שנטמאו כלים אף מטמא... המת
לומר אמינא' 'הווה אין התורה, מן בחיבורין טומאה אין ואם
באבן הריגה גם הרמב"ם הזכיר ולכן מטמא שהרג שהחיבור
הסברא שלילת את להדגיש כדי טומאה, מקבלת שאינה
הבדל אין זה במצב שהרי ההריגה ממעשה נובעת שהטומאה

לא. או טומאה המקבל בדבר היתה ההריגה אם
     

ה'תש"ע כסלו ט"ו רביעי יום    

        
      

מ"ג)במשנה פי"ח אינה(אהלות בתוכה... קבר שאבד "שדה :
שאינו סרק מאילן חוץ אילנות, בה מקיימין ואין נטע כל נטעת
ונטע עבר אם מאכל שבאילן משמע ולכאורה פירות". עושה

יקיימו נטע ואם אסור לכתחילה סרק, ובאילן לקיימו, (וכןאסור

א') בפירוש הר"ש .פירש
כי מאכל, באילן רק הוא האיסור הרמב"ם לדעת אך
לקיימו, מותר נטע ואם נטמאים. והפירות למת מגיעים השרשים
חוץ נטע כל נטעת "אינה היא, הרמב"ם לפי המשנה גירסת כי
נקט הראב"ד ואילו לכתחילה. לנטוע שמותר סרק" מאילן

לקיים ומותר לנטוע אסור סרק שאילן – לפנינו המשנה כגירסת
אלא) הפירות, טומאת משום (ולא לקיים אף אסור מאכל ואילן
לידי ולבוא העצים תחת דירותיהם לקבוע מאנשים למנוע כדי
לקיימם, אף אסרו יותר גדול החשש מאכל שבעצי וכיון טומאה.

לקיימם התירו קטן, שהחשש סרק בעצי משנה)ואילו .(כסף
בבית שדרה לסלול שביקשה פולין בממשלת ומעשה
תכניתם את לבטל השלטונות והסכימו בקרקא, היהודי העלמין
לנטוע פיינשטיין הגר"מ והתיר העלמין, בבית עצים יטעו באם
שם, השוכנים המתים לכבוד נעשה הדבר שאם וכתב סרק, עצי

הראב"ד לדעת גם רמ"ז)מותר סי' יור"ד משה .(אגרות



מו           
      

       

ה'תש"ע כסלו י"ב ראשון יום

 
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּקדׁשים יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, ְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתמּורה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לקדּׁשה. ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻֻמּקדּׁשה

   
הּממיר קודש]ּכל בבהמת חולין בהמת על[החליף לֹוקה - ִֵֶַַָ

ימיר ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: ׁשּימיר, ּובהמה ּבהמה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל
הּׁשמּועה מּפי מעׂשה. עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף [מסורתאתֹו"; ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹ

רבינו] מעׂשה,ממשה ּבּה ׁשאין תעׂשה לא מצות ׁשּכל ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלמדּו,
חברֹו את ּומקּלל ּוממיר, מּנׁשּבע, חּוץ - עליה לֹוקין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאין

מעׂשה[ה']ּבׁשם ּבהן ׁשּיהיה אפׁשר אי - אּלּו לאוין ׁשלׁשה ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּבּה לאו והרי הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכלל,

עליו]לעׂשה[סמוך]נּתק לוקין המר[ואין "ואם נאמר: ׁשהרי , ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּקדׁש"? יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה . . ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹימיר

לעׂשה ׁשוה ׁשּבּה לאו ׁשאין ועֹוד, לאוין; ּוׁשני [בכלעׂשה, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
המירּוהמקרים] אם ּתמּורה, עֹוׂשין אין והּׁשּתפין ׁשהּצּבּור ,ְְִִִִִֵֵֶַַָָֻ

ׁשהּיחיד אֹומר, נמצאת ימירּו. ׁשּלא מזהרין ׁשהן ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבׁשּבת המיר ואפּלּו קדׁש, הּתמּורה הרי - [למרותׁשהמיר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

בשבת] מקדישים הּׁשּתפיןשאין מן ואחד ארּבעים. ולֹוקה ;ְְְִִִֶֶַַָָָֻ
ויׁש הֹואיל - הּצּבּור מּקרּבנֹות ּבקרּבן ׁשהמיר מי אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהמיר,

קדׁש. הּתמּורה ואין לֹוקה; זה הרי ׁשּתפּות, ּבהם ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻלֹו

עֹוׂשה זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ּבזדֹון הּממיר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
קדוש]ּתמּורה נהיה החולין שגם הּמתּכּון[- ּכיצד? ולֹוקה. , ְְְִֵֵֶַַַָ

ּתמּורת זֹו 'הרי ואמר: לי', ׁשּיׁש עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָלֹומר:
ּדּמה אם אבל ולֹוקה. ּתמּורה, זֹו הרי - לי' ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשלמים
ואמיר זה לבית 'אּכנס ׁשאמר: אֹו והמיר, להמיר, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמּתר

זֹו[במזיד]מּדעּתי' הרי - מּדעּתֹו ׁשּלא והמיר וׁשכח ונכנס , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
עליה. לֹוקה ואינֹו ְְֵֶֶָָָּתמּורה,

ּבהמּתֹו ממיר אדם תמורה]אין דיני חלים לא ּבקרּבן[- ְְְְִֵֵֶָָָָ
להמיר הרֹוצה 'ּכל הּקרּבן: ּבעל אמר ואם ׁשּלֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו
קרּבנֹו המיר ּבּה. ממיר זה הרי - וימיר' יבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבבהמּתי
מקּדיׁש אדם ׁשאין ּתמּורה; אינּה - ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבבהמה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
הּמקּדיׁש לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוׂשה הּוא - .הּמתּכּפר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה הקּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
הּוא הּנזיר, אֹותֹו - הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ׁשּיתּכּפר נזיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות
ׁשּלֹו. ׁשאינן לפי ׁשהקּדיׁש, זה לא אבל ּתמּורה; ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעֹוׂשה

ממיר זֹוהּיֹורׁש הרי - ומת ּבניו, לׁשני ּבהמה הּניח . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
אין והּׁשּתפין ׁשּתפין, ּבּה הן ׁשהרי ּבּה, ממירין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻקרבה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, ְְְִֵֶַָעֹוׂשין

מּדברי אבל הּתֹורה; מן ּתמּורה, עֹוׂשין ּגֹוים קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָאין
ּתמּורה זֹו הרי ׁשהמיר, ׁשהּגֹוי ּבהמהסֹופרים, הּגֹוי הקּדיׁש . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּתמּורה. ספק זֹו הרי - הּגֹוי ּבּה והמיר יׂשראל, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּיתּכּפר

ּתמּורה עֹוׂשין המירּו, אם - נׁשים ואחד אנׁשים .אחד ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

נדרים לעֹונת ׁשהּגיע י"ב]קטן ּפי[בן על אף - ׁשהמיר ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
עֹוׂשה. אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוׂשה אם ספק ּבֹו יׁש לֹוקה, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשאינֹו

ּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים להקריב]אין [שקיבלו ְְְֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשּלהן ׁשהן ּפי על ׁשאף לאכילה]- מחּיים;[- ּבהן זֹוכין אין , ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ממירין הּכהנים ואין הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבּבׂשר, להן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאין
ּבֹו זֹוכה אינֹו מחּיים, ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ׁשאף - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבּבכֹור
הּבעלים אבל הּוא. יׂשראל ּבבית ּתחּלתֹו, ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּתחּלה;
וכן ּתמּורה; עֹוׂשין - ּבביתם ׁשהּוא זמן ּכל ּבּבכֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהמירּו
מּיׂשראל ׁשּלקח ּבּבכֹור לא לֹו, ׁשּנֹולד ּבּבכֹור ׁשהמיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכהן

ּתמּורה. זֹו הרי -ְֲֵָ

ּגדֹול ּכהן ׁשל כיפור]אילֹו ביום ּתמּורה;[שמקריבו עֹוׂשה ְֵֵֶֶָָֹ
- מּׁשּלֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּתמּורה, עֹוׂשה אינֹו ּפרֹו ְֲִִֵֶֶֶַַָָָאבל
ּבֹו. ּכׁשּתפין הן הרי ּבֹו, מתּכּפרין הּכהנים ואחיו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻהֹואיל

ּתמּורה עֹוׂשין אינן - והּמנחֹות נאמרהעֹופֹות ׁשּלא , ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ
"ּבהמה". ְֵֶָָאּלא

הּבית ּבדק ודמיהםקרּבנֹות שיימכרו מנת על [שנתרמו ְְִֶֶַַָ
המקדש] להחזקת ׁשּנאמריהיו ּתמּורה, עֹוׂשין אינן -ְֱִֵֶֶַָָ

והלא ימירּנּו". ולא לרע, טֹוב ּבין יבּקר "לא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּבּמעׂשר:
על ללּמד יצא? ולּמה היה, הּקדׁשים ּכל ּבכלל ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּמעׂשר

הקרבנות]הּכלל יצאּו[לשאר - יחיד קרּבן ּמעׂשר מה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ
יצאּו - מזּבח קרּבן ּמעׂשר מה הּׁשּתפין. וכן צּבּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻקרּבנֹות
ּדגן, למעׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעׂשר מה הּבית. ּבדק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻקדׁשי
ּגֹוים, קרּבנֹות יצאּו - ּגֹוים ולא יׂשראל אּלא ּבֹו חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ְְְִֵֵֶֶַָׁשאין
מּפני - ּתמּורה עֹוׂשה אינּה קבּוע, מּום ּבעלת ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

ּדמים; קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ואחר ּתמימה ׁשהקּדיׁש אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָאבל

נֹולד ּתמּורה.[נהיה]ּכ עֹוׂשה זֹו הרי - קבּוע מּום לּה ְֲֵַַָָָָָ

,ּבתמים מּום ּבעל אֹו מּום, ּבבעל ּתמים הּממיר ְְִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבעּזים, ּכבׂשים אֹו ּבבקר, צאן אֹו ּבצאן, ּבקר ׁשהמיר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹאֹו
ּבנקבֹות, זכרים אֹו ּבזכרים, נקבֹות אֹו ּבכבׂשים, עּזים ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָאֹו
אחת, ּבבת ּבין ּבאחד, מאה אֹו ּבמאה, אחד ׁשהמיר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

ּתמּורה אּלּו הרי - זה אחר ּבזה ּכמניןּבין ולֹוקה , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהמיר. ְִֵֵֶַהּבהמֹות

הּת ההקּדׁשאין ּבהמת ולד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה מּורה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתמּורה ולאעֹוׂשה "הּוא", - ּותמּורתֹו" הּוא "והיה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶַָָָָֹ

הּממיר אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא "ּותמּורתֹו", ְְְְְֲִֵַַָָָָֹולדֹו;
ּכּלן אלף, אפּלּו - והמיר וחזר ּבּה, והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה;

ׁשלמים ולא ּבׁשלמים, עּברים אֹו אברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין

            

ה'תש"ע כסלו ט"ז חמישי יום     

       
          
         
          

  
מחוץ אלא ישראל מארץ אינן אלו שעיירות למרות כלומר,
בארץ מובלעות שהן כיון ומהשביעית, מהמעשר ופטורות לארץ
משלושה ישראל ארץ של בשטחה מוקפות (בהיותן ישראל
ואין הן, טהורות – לארץ) לחוץ פתוח הרביעי הצד ורק צדדים,

העמים ארץ טומאת א')בהן .(שבהל'
מארץ הרחוקות בבל" עולי של "דרכים אפילו מזו, יתירה

טהורות. הן אף אליה, מובילות אבל ישראל
ה': בעבודת העניין וביאור

הקב"ה עם אחדות של מצב הקדושה צד היא ישראל" "ארץ

לעשות שרצתה ארץ? שמה נקראה "למה רצונו, קיום באמצעות
וריחוק פירוד של מצב היא העמים" ו"ארץ קונה". רצון
שהם עוממות), גחלים (כמו עוממות מלשון "עם מהקדושה,

המלך" ממעלת ורחוקים וזרים נפרדים והאמונה,דברים היחוד (שער

.פ"ז)
בענייני לפעול יהודי של שבכוחו ההלכה, אותנו ומלמדת
ענייני כאשר ישראל": "ארץ של הטהרה את העמים" "ארץ
"עשה של בהנהגה צידיהם משלושת ומוקפים 'בלועים' הרשות

טהורים. הם הרי ישראל", ארץ כאן
'נבלעים' הרשות שענייני למצב הגיע טרם אם גם מזו, יתירה
שבאמצעותם 'דרכים' שיהיו לפעול ביכולתו הקדושה, בענייני
בענייני גם מחדיר הוא זה ידי ועל הקדושה, לענייני מגיעים

ישראל". "ארץ של מטהרתה הרשות
     

ה'תש"ע כסלו י"ז שישי יום    

        
         
          


במשנה הדין מ"א)מקור פי"ג בתחלה,(אהלות מאור "העושה :

בכותל חור העושה כלומר, לשכה". של גדול מקדח מלא שעורו
אור להכניס הטומאהכדי את להוציא) (או להביא שיעורו לבית

והוא המקדש, בית בלשכת בו שמשתמשים המקדח כעובי
טפח שליש שקוטרו האיטלקי, ותפא"י)כפונדיון .(רע"ב

המשנה מ"ב)וממשיכה מלא(שם שעורה לאויר, שהוא "חלון :
האם לעיין ויש טפח". בפותח שעורה לו, חוצה בית בנה מקדח,
הם ב' במשנה לאויר" שהוא וה"חלון א' שבמשנה ה"מאור"

שונים? דברים שני או הך היינו

הר"ש הראשון)ופירש הן:(בפירוש שונות הלכות שתי שאכן
השניה ואילו אור, להכניס בחלון עוסקת הראשונה המשנה
רק ולכן הבית. על שמירה לצורך דרכו להשקיף המשמש בחרך
על טפח ושיעורו זה חלון של ייעודו את מבטלת בית בניית
על תיקרה רק עשו אם אבל לתשמיש, העשוי חלון כדין טפח,
הקודם, בשיעורו ודי בו השימוש את מבטלת היא אין החלון

כפונדיון.
הרמב"ם לדעת השני)אבל בפירושו עוסקות(והר"ש המשניות שתי

להיות צריך שהחלון להוסיף באה השניה והמשנה לאור, בחלון
היא הרי תקרה מעליו יש ואם מלמעלה, גם העולם לאויר פתוח
לאורה" העשויה "חלון לגבי הנאמר והשיעור עליו, מאפילה

לשמש". הוא גלוי אלא תקרה עליו "אין כאשר רק הוא
 

ה'תש"ע כסלו י"ח קודש שבת    

        
           
         

  
בתנאים עליו, מאהיל שהמת או המת על שמאהיל דבר

הוא הרי אחריםמסויימים ובמקרים הטומאה ץאת
הטומאה: מפני

נעשים טומאה), מקבלים שאינם כלים (ואפילו וכלים אדם
את שמביאים כלומר לטהר, אוהל נעשים ואינם לטמא אוהל

מפניה. חוצצים אינם אך הטומאה
בהמה גבי על או אבנים ארבעה גבי על נתון היה האהל ואם
נסמך האוהל אם אמנם, הטומאה. בפני חוצץ הוא הרי וחיה,

מונח היה רחב אבן לוח למשל, כלים, או אדם ידי על ועומד
מביא הוא הרי וכלים, טומאה היו ותחתיו אדם בני ארבעה על

נטמאו. והכלים חוצץ ואינו
אם ואפילו טמאים הלוח מעל שהיו כלים גם כזה, ובמקרה
כאילו זה הרי האוהל בגלל כי הטומאה. כנגד מכוונים היו לא

שתחתיו. המקום בכל נמצאת הטומאה
כנגד מכוונים שהיו כלים בין מסויים הבדל יש ועדיין
המכוונים הכלים כנגדה: מכוונים היו שלא לכלים הטומאה
ואילו המת על המאהילים כלים משום טמאים הטומאה כנגד
בכלים שנגעו משום טמאים הטומאה כנגד מכוונים שאינם כלים

הכלים. בין מגע היה שלא למרות המת, על שהאהילו
   



מז            
      

       

ה'תש"ע כסלו י"ב ראשון יום

 
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּקדׁשים יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, ְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתמּורה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לקדּׁשה. ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻֻמּקדּׁשה

   
הּממיר קודש]ּכל בבהמת חולין בהמת על[החליף לֹוקה - ִֵֶַַָ

ימיר ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: ׁשּימיר, ּובהמה ּבהמה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל
הּׁשמּועה מּפי מעׂשה. עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף [מסורתאתֹו"; ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹ

רבינו] מעׂשה,ממשה ּבּה ׁשאין תעׂשה לא מצות ׁשּכל ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלמדּו,
חברֹו את ּומקּלל ּוממיר, מּנׁשּבע, חּוץ - עליה לֹוקין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאין

מעׂשה[ה']ּבׁשם ּבהן ׁשּיהיה אפׁשר אי - אּלּו לאוין ׁשלׁשה ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּבּה לאו והרי הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכלל,

עליו]לעׂשה[סמוך]נּתק לוקין המר[ואין "ואם נאמר: ׁשהרי , ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּקדׁש"? יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה . . ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹימיר

לעׂשה ׁשוה ׁשּבּה לאו ׁשאין ועֹוד, לאוין; ּוׁשני [בכלעׂשה, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
המירּוהמקרים] אם ּתמּורה, עֹוׂשין אין והּׁשּתפין ׁשהּצּבּור ,ְְִִִִִֵֵֶַַָָֻ

ׁשהּיחיד אֹומר, נמצאת ימירּו. ׁשּלא מזהרין ׁשהן ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבׁשּבת המיר ואפּלּו קדׁש, הּתמּורה הרי - [למרותׁשהמיר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

בשבת] מקדישים הּׁשּתפיןשאין מן ואחד ארּבעים. ולֹוקה ;ְְְִִִֶֶַַָָָֻ
ויׁש הֹואיל - הּצּבּור מּקרּבנֹות ּבקרּבן ׁשהמיר מי אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהמיר,

קדׁש. הּתמּורה ואין לֹוקה; זה הרי ׁשּתפּות, ּבהם ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻלֹו

עֹוׂשה זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ּבזדֹון הּממיר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
קדוש]ּתמּורה נהיה החולין שגם הּמתּכּון[- ּכיצד? ולֹוקה. , ְְְִֵֵֶַַַָ

ּתמּורת זֹו 'הרי ואמר: לי', ׁשּיׁש עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָלֹומר:
ּדּמה אם אבל ולֹוקה. ּתמּורה, זֹו הרי - לי' ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשלמים
ואמיר זה לבית 'אּכנס ׁשאמר: אֹו והמיר, להמיר, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמּתר

זֹו[במזיד]מּדעּתי' הרי - מּדעּתֹו ׁשּלא והמיר וׁשכח ונכנס , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
עליה. לֹוקה ואינֹו ְְֵֶֶָָָּתמּורה,

ּבהמּתֹו ממיר אדם תמורה]אין דיני חלים לא ּבקרּבן[- ְְְְִֵֵֶָָָָ
להמיר הרֹוצה 'ּכל הּקרּבן: ּבעל אמר ואם ׁשּלֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו
קרּבנֹו המיר ּבּה. ממיר זה הרי - וימיר' יבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבבהמּתי
מקּדיׁש אדם ׁשאין ּתמּורה; אינּה - ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבבהמה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
הּמקּדיׁש לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוׂשה הּוא - .הּמתּכּפר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה הקּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
הּוא הּנזיר, אֹותֹו - הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ׁשּיתּכּפר נזיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות
ׁשּלֹו. ׁשאינן לפי ׁשהקּדיׁש, זה לא אבל ּתמּורה; ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעֹוׂשה

ממיר זֹוהּיֹורׁש הרי - ומת ּבניו, לׁשני ּבהמה הּניח . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
אין והּׁשּתפין ׁשּתפין, ּבּה הן ׁשהרי ּבּה, ממירין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻקרבה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, ְְְִֵֶַָעֹוׂשין

מּדברי אבל הּתֹורה; מן ּתמּורה, עֹוׂשין ּגֹוים קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָאין
ּתמּורה זֹו הרי ׁשהמיר, ׁשהּגֹוי ּבהמהסֹופרים, הּגֹוי הקּדיׁש . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּתמּורה. ספק זֹו הרי - הּגֹוי ּבּה והמיר יׂשראל, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּיתּכּפר

ּתמּורה עֹוׂשין המירּו, אם - נׁשים ואחד אנׁשים .אחד ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

נדרים לעֹונת ׁשהּגיע י"ב]קטן ּפי[בן על אף - ׁשהמיר ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
עֹוׂשה. אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוׂשה אם ספק ּבֹו יׁש לֹוקה, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשאינֹו

ּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים להקריב]אין [שקיבלו ְְְֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשּלהן ׁשהן ּפי על ׁשאף לאכילה]- מחּיים;[- ּבהן זֹוכין אין , ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ממירין הּכהנים ואין הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבּבׂשר, להן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאין
ּבֹו זֹוכה אינֹו מחּיים, ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ׁשאף - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבּבכֹור
הּבעלים אבל הּוא. יׂשראל ּבבית ּתחּלתֹו, ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּתחּלה;
וכן ּתמּורה; עֹוׂשין - ּבביתם ׁשהּוא זמן ּכל ּבּבכֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהמירּו
מּיׂשראל ׁשּלקח ּבּבכֹור לא לֹו, ׁשּנֹולד ּבּבכֹור ׁשהמיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכהן

ּתמּורה. זֹו הרי -ְֲֵָ

ּגדֹול ּכהן ׁשל כיפור]אילֹו ביום ּתמּורה;[שמקריבו עֹוׂשה ְֵֵֶֶָָֹ
- מּׁשּלֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּתמּורה, עֹוׂשה אינֹו ּפרֹו ְֲִִֵֶֶֶַַָָָאבל
ּבֹו. ּכׁשּתפין הן הרי ּבֹו, מתּכּפרין הּכהנים ואחיו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻהֹואיל

ּתמּורה עֹוׂשין אינן - והּמנחֹות נאמרהעֹופֹות ׁשּלא , ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ
"ּבהמה". ְֵֶָָאּלא

הּבית ּבדק ודמיהםקרּבנֹות שיימכרו מנת על [שנתרמו ְְִֶֶַַָ
המקדש] להחזקת ׁשּנאמריהיו ּתמּורה, עֹוׂשין אינן -ְֱִֵֶֶַָָ

והלא ימירּנּו". ולא לרע, טֹוב ּבין יבּקר "לא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּבּמעׂשר:
על ללּמד יצא? ולּמה היה, הּקדׁשים ּכל ּבכלל ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּמעׂשר

הקרבנות]הּכלל יצאּו[לשאר - יחיד קרּבן ּמעׂשר מה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ
יצאּו - מזּבח קרּבן ּמעׂשר מה הּׁשּתפין. וכן צּבּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻקרּבנֹות
ּדגן, למעׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעׂשר מה הּבית. ּבדק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻקדׁשי
ּגֹוים, קרּבנֹות יצאּו - ּגֹוים ולא יׂשראל אּלא ּבֹו חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ְְְִֵֵֶֶַָׁשאין
מּפני - ּתמּורה עֹוׂשה אינּה קבּוע, מּום ּבעלת ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

ּדמים; קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ואחר ּתמימה ׁשהקּדיׁש אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָאבל

נֹולד ּתמּורה.[נהיה]ּכ עֹוׂשה זֹו הרי - קבּוע מּום לּה ְֲֵַַָָָָָ

,ּבתמים מּום ּבעל אֹו מּום, ּבבעל ּתמים הּממיר ְְִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבעּזים, ּכבׂשים אֹו ּבבקר, צאן אֹו ּבצאן, ּבקר ׁשהמיר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹאֹו
ּבנקבֹות, זכרים אֹו ּבזכרים, נקבֹות אֹו ּבכבׂשים, עּזים ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָאֹו
אחת, ּבבת ּבין ּבאחד, מאה אֹו ּבמאה, אחד ׁשהמיר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

ּתמּורה אּלּו הרי - זה אחר ּבזה ּכמניןּבין ולֹוקה , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהמיר. ְִֵֵֶַהּבהמֹות

הּת ההקּדׁשאין ּבהמת ולד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה מּורה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתמּורה ולאעֹוׂשה "הּוא", - ּותמּורתֹו" הּוא "והיה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶַָָָָֹ

הּממיר אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא "ּותמּורתֹו", ְְְְְֲִֵַַָָָָֹולדֹו;
ּכּלן אלף, אפּלּו - והמיר וחזר ּבּה, והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה;

ׁשלמים ולא ּבׁשלמים, עּברים אֹו אברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין



מח           
      

ּתחת 'ידּה, אֹו זֹו', ּבהמה ׁשל 'רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן.
אינּה - זֹו' עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה 'עּבר ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹולה
ׁשל 'רגלּה אֹו ידּה' ּתחת זֹו 'ּבהמה האֹומר: וכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמּורה.
זֹו' חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו 'ּבהמה ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻעֹולה

ּתמּורה אינּה -. ְֵָָ

ּבכלאים וכבשה]הּממיר מגדי ּבטרפה[נולד אֹו [חולה, ְְְִִִִֵֵַַָ
הממית] ּדפןבחולי ויֹוצא קיסרי], בניתוח ּבטמטּום[נולד אֹו , ְְְֵֶֹֻ

ניכר] מינו ואין ונקבה]ואנּדרּגינס[סתום זכר סימני בו -[יש ְְְִַַַ
אֹו ּבגמל ׁשהמיר ּכמֹו זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין
ּבין מה לֹוקה. אינֹו ּולפיכ קרּבן; ּבמינן ׁשאין לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבחמֹור,
אין אּלּו, קרּבן; ּבמינֹו יׁש מּום, ּבעל מּום? לבעל ְְְִֵֵֵֵַַַַָָאּלּו

קרּבן. ְְִָָָּבמינן

אשה]הרֹובע על שבא שבאוהּנרּבע[שור [בהמה ְְִֵַַָָ
אדם] מּוםעליה ּכבעל הן הרי וכן- ּתמּורה; ועֹוׂשין , ְְְְֲִֵֵֵַַָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

חל וחציּה קדׁש ׁשחציּה ואחדּבהמה שותפים של [כגון ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ
חלקו] ּתמּורה.הקדיש נעׂשית ולא ּתמּורה, עֹוׂשה לא -ְְְֲֵַָָָֹֹ

ׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות הקרבן]ּכל בעלי שמתו ,[כגון ִֶֶַַָָָָ
ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת וכל ּתמּורה; עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינן

ּתמּורה. עֹוׂשה ותּמכר, מּום ְְִֵָָָָּבּה

עֹוׂשה - לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָהּמפריׁש
וירדּו הֹואיל לּקרב; ראּויין ׁשאינן ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּתמּורה,

הּגּוף לקדּׁשת ירדּו - ּתמימין הן והרי ּדמים, אבללקדּׁשת . ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻֻ
לחּטאתֹו, ׂשעירה ׁשהפריׁש ונׂשיא לחּטאתֹו, ׂשעיר ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמפריׁש

לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול הפרישווכהן לא אלו [שכל ְְְִִֵֶַָָָָֹ
להם] הראוי המׁשּנהקרבן ׁשּכל ּתמּורה; עֹוׂשין אינן -ְְִֵֶֶַַָָָ

ּכמֹו ּדמים, קדּׁשת ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹֻּבחּטאת
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָֻׁשּבארנּו

   
ׁשּיׁש חּלין ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה
לֹומר,לֹו צרי ואין זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי :ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָ

ׁשהיא - זֹו' עֹולה 'ּתחת אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָאם
ּבתֹו לי ׁשּיׁש חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּתמּורה.
זֹו הרי - ּפלֹוני' ּבמקֹום לי ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּבית',
'הרי חּלין: ּבהמת על אמר אם אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻּתמּורה;
וכן ּכלּום; אמר לא - חּטאת' ּתחת זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת ְְֲֵֵַַַַַַָָָֹזֹו

ּתמּורה. אינּה זֹו', על מחּללת זֹו 'הרי אמר: ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻאם

ׁשּנפל הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו
זֹו' ּתחת זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
ואמר: הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זֹו ואין החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו' ּתחת זֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻ'הרי

הּבהמה ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא .ּתמּורה ְְְְֲֵֶֶַַַָָָ

ּבעלת מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו
ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת

מּום ּבעלת ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָׁשּתים.
ׁשּכיון ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה
והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
האּסּור; ועֹוׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהחּלּול
'עׂשר אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּולפיכ
מּום ּבעלת מהן ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבהמֹות

אּל לֹוקה אינֹו -- העׂשירית ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ּתׁשע א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
זה ׁשהחזק ּפי על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻלחּללּה
ּדבר מּניח אינֹו הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻּבמלקּיֹות
מהן ואחת הקּדׁש, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. ועֹוׂשה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָההּתר,
מּום, ּבעלת מהן ואחת חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַֻּבעלת
הּתמימה, ּתמּורת הּתמימה הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָואמר:
ׁשאינֹו הּמּום; ּבעלת על מחּללת הּמּום ּובעלת אחת, ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֻולֹוקה

האּסּור ועֹוׂשה ההּתר, .מּניח ְִִֵֶֶַַַָ

,קּימין ּדבריו - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:
ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָותּמכר,

ׁשלמים ּותמּורתּתמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: . ְְְְֲִֵַַַַָָָ
לא ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
ּתֹופׂשין אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא

   
;עֹולה ּתקרב העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּכיצד

הּנקבה ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָואם
עֹולה ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל ּתמּורתעד . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּתמּורת הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻהחּטאת,
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹהאׁשם
סמיכה טעּונה - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָּתמּורת

השחיטה] לפני ידים וׁשֹוק.[סמיכת חזה ּותנּופת ּונסכים, ,ְְִֶַָָָ
לחם טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, [שמביאיםּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָ

התודה] ּתמּורתעם הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָֻ
אין עׂשר, ארּבעה יֹום חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפסח
ּבדמיה ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּתמּורתֹו
עצמּה הּתמּורה הרי חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָׁשלמים;
קרבין אינן - והּמעׂשר הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָּתקרב

הּׁשמּועה מּפי הּוא"; "לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר [מסורתלעֹולם, ְְְֱִִֶֶַַַַָָ
רבינו] ודיןממשה קרבה; ּתמּורתֹו ואין קרב, הּוא ְְְְְִֵֵֵָָָָלמדּו,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ּתמּורתן ּכּבכֹור. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמעׂשר,
לּכהנים הּבכֹור, לּבעלים.ּתמּורת הּמעׂשר, ּותמּורת ; ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹ

ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ּתמּורתּה ׁשלמים, וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּתחּלתּכמֹוה מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ; ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתמּורה זֹו ּבהמה 'חצי אמר: ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשה,
וחציּה עֹולה 'חציּה עֹולה; ּתקרב זֹו הרי עֹולה', ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
הרי - מעׂשר' וחציּה ּתמּורה 'חציּה עֹולה; ּתקרב ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשר',

קרבה. ואינּה ספק, ְְֵֵֵָָָזֹו

           
      

,ּתמימה לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש
אחר ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר

חולין]ׁשּנפּדית זֹו[בבהמת הרי ואינּה[החולין]- ּתמּורה. ְְְֲִֵֵֵֶָָ
קרבה, אינּה ׁשּתמּות; עד מּניחּה אּלא נפּדית, ואינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרבה

ּדחּויה קדּׁשה מּכח ׁשּבאה כבר]מּפני נפדתה ;[שהראשונה ְְְִִֵֶַָָָָֹֻ
ּפדיֹונּה לתּפׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין נפּדית, [לקדשואינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ

המעות] .את

הרי - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר, לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו

ּפדיֹונן אחר ועבֹודה עלּבגּזה ּבתמּורה חלה ׁשהּקדּׁשה - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
האמּור ו"רע" - ּבטֹוב" רע "אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָּבעלת

לקרּבן ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל הּוא עלּכאן, ואף , ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָ
ּקדׁש". "יהיה ּבֹו: ּכתּוב כן ְִִֵֶֶָֹּפי

ּבזבחים ׁשּנתערבה מן[שלמים]עֹולה ּבאחד והמיר , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּתמּורת 'אם ואֹומר: אחרת, ּבהמה מביא זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּתערבת
ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָעֹולה
עם ׁשהביא ּבהמה ונמצאת עֹולה'; זֹו ּבהמה הרי זֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָהיא

ּבזה זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ּכעֹולה שיפולהּתמּורה, עד [וירעו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
מום] מהןבהם ּבאיזה ידּוע ואין מּׁשּתיהן, ּבאחת והמיר חזר .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

זבח מביא - חולין]המיר ואֹומר[בהמת ּביתֹו, מּתֹו אחר ְִִִֵֵֵֵֵֶַַ
זה הרי זֹו, היא ּתמּורה ּתמּורת 'אם הּׁשנּיה: הּתמּורה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָעל
זה הרי היא, ׁשלמים אֹו עֹולה ּתמּורת ואם חּלין; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהביא
הּתמּורה עם ׁשהביא זה והרי ׁשלמים'; אֹו עֹולה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהביא
ּדין ּבארנּו ּוכבר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנּיה,

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְֲִִֵֶַַַָֹֻהּתערבת
מהן ּבאחד והמיר ּבמעׂשר, אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב; לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּכּמעׂשר אֹו ׁשּבארנּו.ּכּבכֹור ּכמֹו , ְְְֲֵֵֶַַַַ

ה'תש"ע כסלו י"ג שני יום

   
ּתמּורת ּוולד ׁשלמים, ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד

ּדבר לכל ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - .ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּכתֹודה, יקרבּו אּלּו הרי - ּתמּורתּה ּוולד הּתֹודה, ולד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוכן
הּתֹודה עם אּלא לחם מביאין ׁשאין לחם; טעּונין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
ולדּה על ולא עליו, - הּתֹודה" זבח "על ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעצמּה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹולא
ׁשּמּתֹו - קרבים אינם ולדֹות, ולדי אבל עצמן; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבולדֹות
עדרים, עדרים מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעׂשיו

יקריבם. ולא אֹותֹו קֹונסין ְְְְִִִֵַָֹּולפיכ
ּתמּורתּה ולד לֹומר צרי ואין ימּות, - החּטאת .ולד ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
ּבּה ּומצא החּטאת, את חי[בבטנה]הּׁשֹוחט ארּבעה ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אּמן ּבמעי הּקדׁשים, ׁשּולדי החּטאת; ּכבׂשר נאכל זה הרי -ְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
קדֹוׁשים. ְִֵהם

הרי - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה, ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
לעֹולתֹו נקבה הפריׁש עֹולה. יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאּלּו

עולה] כדין זכר, -[ולא זכר ׁשּילדה ּפי על אף - וילדה ,ְְְִֶַַָָָָָָ
עֹולה ּבדמיו ויביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד .ירעה ְְְִִִֶֶַָָָָֹ

ירעּו - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם, ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
ואם לנדבה; ּדמיהם ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
עֹולה יקרב עצמֹו הּולד אׁשמֹו, ׁשהקריב אחר זכר .ילדה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

לאׁשמֹו נקבה אשם]הפריׁש כדין זכר, ּתרעה[ולא - וילדה , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ׁשניהם ּבדמי ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּובנּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהיא
ּכבר לנדבה. ּדמיהן יּפלּו אׁשמֹו, הקריב ּכבר ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָאׁשמֹו;
'יּפלּו אֹומרין: ׁשאנּו מקֹום ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבארנּו

לּׁשֹופרֹות הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא - ׁשהיּו[קופות]לנדבה' ְִִֵֶֶַַָָָָָ
מקריבין ּדין ּובית ּבׁשקלים; הן ּכּמה ׁשּבארנּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
ואינן צּבּור, מּׁשל ונסּכיהן נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבאֹותן

סמיכה ידים]טעּונין 'הּוא[סמיכת ׁשּנאמר: מקֹום אבל . ְְֲִִֶַָָָֹ
טעּונה זֹו הרי - עֹולה' ּבדמיו 'יביא אֹו עֹולה', יקרב ְְְְֲִִֵַַָָָָָָעצמֹו

מּׁשּלֹו. ּונסכיה ְְִִֶֶָָָסמיכה,

,הּבכֹור ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַַולד
אּלא יקרבּו; לא אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּוולדי
ׁשּנפל ּוכמעׂשר ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹירעּו
מעׂשר ולדֹות לּכהן; הּבכֹור, ּתמּורת ולדֹות מּום. ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹּבהן

לבעליו .ּותמּורתֹו, ְְִָָָ
אּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת הּפסח, ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד

ׁשּתּמכר, ּדינּה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָקרבה
ּבד ׁשלמיםויביא ּבדמיומיה ויביא נמּכר, ולדּה אף - ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָ

מעּברת ׁשהפריׁשּה אֹו וילדה, לפסחֹו נקבה הפריׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻׁשלמים.
ּפסח; ּבדמיהן ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא -ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אחר ׁשּילדה אֹו הּפסח, אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָואם
ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה - ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפסח

ׁשלמים. ְְִִֵֶָּבדמיהן
ּדפן ּדר ׁשּיצאּו הּקדׁשים ׁשּילדּו[בניתוח]ולדֹות אֹו , ְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מינו]טמטּום ניכר ואין זכרואנּדרּגינס[סתום סימני בו [יש ְְְְִַַַֻ
וכלאיםונקבה] וכבשה], מעז ּוטרפה[נולד בחולי, [חולה ְְְִִֵַָ

להביאשממית] הראּוי קרּבן ּבדמיהן ויביא יּפדּו, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
זֹו. ׁשל ולד ְִֵֶָָּבדמי

,ּדבר לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - מּום ּבעלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד
לֹו ּכראּוי .ויקרב ְְִַָָ

ׁשליה אֹו נפל ׁשהּפילּו בו]קדׁשים מונח שהעובר -[כיס ְִִִִֵֶֶָָָ
ּבהניה. אסּורין הן והרי ְֲֲֲִִֵֵַַָָָיּקברּו,

ּבלא עֹובר לקדּׁשה, מּקדּׁשה הּקדׁשים את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהמׁשּנה
ׁשּנא יעׂשּנּותעׂשה, ׁשּלא אתֹו", איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: מר ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

מׁשּנין ׁשאין הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ׁשלמים; אֹו ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָעֹולה
ואחד מזּבח, קדׁשי אחד - אחרת לקדּׁשה מּקדּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻאֹותם

לבדק הקּדיׁש אם ּכיצד? הּבית. ּבדק ההיכל,[החזקת]קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
על לֹוקין ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמזּבח; לבדק יׁשּנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלא

זה. ֶָלאו
הקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור, על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ׁשּיּולד קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו לה'אחר? יבּכר "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ
מקּדיׁשֹו; אּתה אי מּׁשּיבּכר, - אתֹו" איׁש יקּדיׁש לא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻּבבהמה
'מה לֹומר: לֹו יׁש לפיכ ּבּבטן. מקּדיׁשֹו אּתה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָאבל
אבל עֹולה'; זֹו הרי זכר, הּוא אם זֹו, מבּכרת ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּׁשּבמעיה
אֹותֹו מפקיע ׁשאינֹו - ׁשלמים' 'זבחי לֹומר: יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָאינֹו
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,ּתמימה לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש
אחר ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר

חולין]ׁשּנפּדית זֹו[בבהמת הרי ואינּה[החולין]- ּתמּורה. ְְְֲִֵֵֵֶָָ
קרבה, אינּה ׁשּתמּות; עד מּניחּה אּלא נפּדית, ואינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרבה

ּדחּויה קדּׁשה מּכח ׁשּבאה כבר]מּפני נפדתה ;[שהראשונה ְְְִִֵֶַָָָָֹֻ
ּפדיֹונּה לתּפׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין נפּדית, [לקדשואינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ

המעות] .את

הרי - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר, לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו

ּפדיֹונן אחר ועבֹודה עלּבגּזה ּבתמּורה חלה ׁשהּקדּׁשה - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
האמּור ו"רע" - ּבטֹוב" רע "אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָּבעלת

לקרּבן ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל הּוא עלּכאן, ואף , ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָ
ּקדׁש". "יהיה ּבֹו: ּכתּוב כן ְִִֵֶֶָֹּפי

ּבזבחים ׁשּנתערבה מן[שלמים]עֹולה ּבאחד והמיר , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּתמּורת 'אם ואֹומר: אחרת, ּבהמה מביא זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּתערבת
ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָעֹולה
עם ׁשהביא ּבהמה ונמצאת עֹולה'; זֹו ּבהמה הרי זֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָהיא

ּבזה זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ּכעֹולה שיפולהּתמּורה, עד [וירעו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
מום] מהןבהם ּבאיזה ידּוע ואין מּׁשּתיהן, ּבאחת והמיר חזר .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

זבח מביא - חולין]המיר ואֹומר[בהמת ּביתֹו, מּתֹו אחר ְִִִֵֵֵֵֵֶַַ
זה הרי זֹו, היא ּתמּורה ּתמּורת 'אם הּׁשנּיה: הּתמּורה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָעל
זה הרי היא, ׁשלמים אֹו עֹולה ּתמּורת ואם חּלין; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהביא
הּתמּורה עם ׁשהביא זה והרי ׁשלמים'; אֹו עֹולה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהביא
ּדין ּבארנּו ּוכבר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנּיה,

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְֲִִֵֶַַַָֹֻהּתערבת
מהן ּבאחד והמיר ּבמעׂשר, אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב; לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּכּמעׂשר אֹו ׁשּבארנּו.ּכּבכֹור ּכמֹו , ְְְֲֵֵֶַַַַ

ה'תש"ע כסלו י"ג שני יום

   
ּתמּורת ּוולד ׁשלמים, ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד

ּדבר לכל ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - .ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּכתֹודה, יקרבּו אּלּו הרי - ּתמּורתּה ּוולד הּתֹודה, ולד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוכן
הּתֹודה עם אּלא לחם מביאין ׁשאין לחם; טעּונין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
ולדּה על ולא עליו, - הּתֹודה" זבח "על ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעצמּה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹולא
ׁשּמּתֹו - קרבים אינם ולדֹות, ולדי אבל עצמן; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבולדֹות
עדרים, עדרים מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעׂשיו

יקריבם. ולא אֹותֹו קֹונסין ְְְְִִִֵַָֹּולפיכ
ּתמּורתּה ולד לֹומר צרי ואין ימּות, - החּטאת .ולד ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
ּבּה ּומצא החּטאת, את חי[בבטנה]הּׁשֹוחט ארּבעה ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אּמן ּבמעי הּקדׁשים, ׁשּולדי החּטאת; ּכבׂשר נאכל זה הרי -ְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
קדֹוׁשים. ְִֵהם

הרי - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה, ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
לעֹולתֹו נקבה הפריׁש עֹולה. יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאּלּו

עולה] כדין זכר, -[ולא זכר ׁשּילדה ּפי על אף - וילדה ,ְְְִֶַַָָָָָָ
עֹולה ּבדמיו ויביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד .ירעה ְְְִִִֶֶַָָָָֹ

ירעּו - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם, ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
ואם לנדבה; ּדמיהם ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
עֹולה יקרב עצמֹו הּולד אׁשמֹו, ׁשהקריב אחר זכר .ילדה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

לאׁשמֹו נקבה אשם]הפריׁש כדין זכר, ּתרעה[ולא - וילדה , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ׁשניהם ּבדמי ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּובנּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהיא
ּכבר לנדבה. ּדמיהן יּפלּו אׁשמֹו, הקריב ּכבר ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָאׁשמֹו;
'יּפלּו אֹומרין: ׁשאנּו מקֹום ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבארנּו

לּׁשֹופרֹות הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא - ׁשהיּו[קופות]לנדבה' ְִִֵֶֶַַָָָָָ
מקריבין ּדין ּובית ּבׁשקלים; הן ּכּמה ׁשּבארנּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
ואינן צּבּור, מּׁשל ונסּכיהן נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבאֹותן

סמיכה ידים]טעּונין 'הּוא[סמיכת ׁשּנאמר: מקֹום אבל . ְְֲִִֶַָָָֹ
טעּונה זֹו הרי - עֹולה' ּבדמיו 'יביא אֹו עֹולה', יקרב ְְְְֲִִֵַַָָָָָָעצמֹו

מּׁשּלֹו. ּונסכיה ְְִִֶֶָָָסמיכה,

,הּבכֹור ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַַולד
אּלא יקרבּו; לא אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּוולדי
ׁשּנפל ּוכמעׂשר ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹירעּו
מעׂשר ולדֹות לּכהן; הּבכֹור, ּתמּורת ולדֹות מּום. ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹּבהן

לבעליו .ּותמּורתֹו, ְְִָָָ
אּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת הּפסח, ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד

ׁשּתּמכר, ּדינּה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָקרבה
ּבד ׁשלמיםויביא ּבדמיומיה ויביא נמּכר, ולדּה אף - ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָ

מעּברת ׁשהפריׁשּה אֹו וילדה, לפסחֹו נקבה הפריׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻׁשלמים.
ּפסח; ּבדמיהן ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא -ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אחר ׁשּילדה אֹו הּפסח, אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָואם
ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה - ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפסח

ׁשלמים. ְְִִֵֶָּבדמיהן
ּדפן ּדר ׁשּיצאּו הּקדׁשים ׁשּילדּו[בניתוח]ולדֹות אֹו , ְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מינו]טמטּום ניכר ואין זכרואנּדרּגינס[סתום סימני בו [יש ְְְְִַַַֻ
וכלאיםונקבה] וכבשה], מעז ּוטרפה[נולד בחולי, [חולה ְְְִִֵַָ

להביאשממית] הראּוי קרּבן ּבדמיהן ויביא יּפדּו, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
זֹו. ׁשל ולד ְִֵֶָָּבדמי

,ּדבר לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - מּום ּבעלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד
לֹו ּכראּוי .ויקרב ְְִַָָ

ׁשליה אֹו נפל ׁשהּפילּו בו]קדׁשים מונח שהעובר -[כיס ְִִִִֵֶֶָָָ
ּבהניה. אסּורין הן והרי ְֲֲֲִִֵֵַַָָָיּקברּו,

ּבלא עֹובר לקדּׁשה, מּקדּׁשה הּקדׁשים את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהמׁשּנה
ׁשּנא יעׂשּנּותעׂשה, ׁשּלא אתֹו", איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: מר ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

מׁשּנין ׁשאין הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ׁשלמים; אֹו ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָעֹולה
ואחד מזּבח, קדׁשי אחד - אחרת לקדּׁשה מּקדּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻאֹותם

לבדק הקּדיׁש אם ּכיצד? הּבית. ּבדק ההיכל,[החזקת]קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
על לֹוקין ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמזּבח; לבדק יׁשּנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלא

זה. ֶָלאו
הקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור, על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ׁשּיּולד קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו לה'אחר? יבּכר "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ
מקּדיׁשֹו; אּתה אי מּׁשּיבּכר, - אתֹו" איׁש יקּדיׁש לא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻּבבהמה
'מה לֹומר: לֹו יׁש לפיכ ּבּבטן. מקּדיׁשֹו אּתה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָאבל
אבל עֹולה'; זֹו הרי זכר, הּוא אם זֹו, מבּכרת ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּׁשּבמעיה
אֹותֹו מפקיע ׁשאינֹו - ׁשלמים' 'זבחי לֹומר: יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָאינֹו
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ראׁשֹו: רב יציאת עם אמר ואם ּבֹו. להנֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֻמּקדּׁשתֹו,
עֹולה. ואינֹו ּבכֹור, זה הרי - עֹולה' ְְְֲִֵֵֶֶָָ'יהיה

קדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין
הּקדׁשים, ׁשּולדֹות - אּמֹו ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,
מהם עּבר ּכל והרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קדֹוׁשים, הם אּמן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמּמעי
ׁשעֹוׂשה ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻּבקדּׁשת

ׁשּמתקּדׁש הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור, - ׁשּכלּבּבכֹור ּפי על אף . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּגזרֹות הּתֹורה ראּויחּקי מעילה, ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו הן, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

טעם. לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה וכל ּבהן; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהתּבֹונן
רב הבין ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהרי
הּכתּוב: ׁשאמר ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּטעמים
"ואם ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש", יהיה ּותמּורתֹו הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ"והיה
עליו". ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמקּדיׁש
ׁשּטבעֹו - הרע יצרֹו ּוקצת האדם, מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָירדה
ּפי על ואף ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ּבפחֹות ויפּדה ונחם, ּבֹו ׁשחזר אפׁשר והקּדיׁש, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנדר
אם וכן חמׁש. יֹוסיף לעצמֹו, ּפדה אם ּתֹורה: אמרה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּׁשויֹו;
ׁשאינֹו וכיון ּבֹו; יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהקּדיׁש
רׁשּות לֹו ּתּתן ואם מּמּנה, ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָיכֹול
הּוא'. 'טֹוב ויאמר: ּברע, הּיפה יחליף ּביפה, הרע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹלהחליף
החליף, אם ּוקנסֹו יחליף, ׁשּלא ּבפניו הּכתּוב סתם ,ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלפיכ
הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש". יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹואמר:
אינם הּתֹורה, ּדיני ורב ּדעֹותיו. ּולתּקן יצרֹו את לכף ּכדי -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן העצה, מּגדֹול מרחֹוק עצֹות ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא
ׁשליׁשים ל כתבּתי "הלא אֹומר: הּוא וכן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹהּמעׂשים;
אמרים להׁשיב אמת, אמרי קׁשט להֹודיע ודעת, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּבמעצֹות

."לׁשלחי ְְֱֶֶֹאמת
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ּתׁשיעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּבכֹורֹות, הלכֹות וארּבעים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה חגיגה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָֹעׂשרה
עׂשר חמּׁשה ׁשגגֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות,
הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ּכּפרה, מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים;

ּפרקים. ארּבעה ְְְִַָָָָּתמּורה,

   . 

        . 

    
מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מטּמאי הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ּפרה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻֻהלכֹות
טמאת הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּומֹוׁשב, ְְְְְְֲִִִַַָָָֻֻמׁשּכב

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, הלכֹות ְְְֳִִִִִֵָאכלין,

  
והיא אחת, עׂשה -מצות זֹו מצוה ּובאּור מת. טמאת ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

    
;ׁשבעה טמאת ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת

ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: - ּבּתֹורה מפרׁשין ואהל, מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל הּבא "ּכל ונאמר: ימים", ׁשבעת וטמא - אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
הּׁשמּועה מּפי מּׂשא, רבינו]טמאת ממשה וקל[מסורת ; ְְְִִַַַַָָֻ

ערב טמאת ׁשהיא נבלה אם הּדברים: הערב]וחמר עד -] ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
"והּנׂשא ׁשּנאמר: ּבמּׂשא, מטּמאה ּבאהל מטּמאה ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואינּה
ׁשּמּגעּה ּנבלה ּומה ׁשּכן?! ּכל לא הּמת, - נבלתם" ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאת
טמאת ׁשּמּגעֹו הּמת אף - ערב טמאת מּׂשאּה ערב, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻֻטמאת
מּדברי ּבמת מּׂשא טמאת אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻׁשבעה,
הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק לי, ויראה ּתֹורה. ּדין אּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָסֹופרים,

בפירוש] מלכותבה מאּסּור[- ׁשּׁשתק ּכדר ,[- על [לבוא ְִֵֶֶֶַָ
מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּבת,
ּכ - ּבּׁשּולֹו אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאכילת
טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ּבמת, מּׂשא מּטמאת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻׁשתק

מּׂשאֹו. ׁשּכן וכל ְֳֵֶַָָָאהלֹו,
ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין עצמּה; ּבּטמאה ּבבׂשרֹו האדם ׁשּיּגע הּוא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהמטּמאים
ּבלׁשֹונֹו אפּלּו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ּברגלֹו, ּבין זהּבידֹו, הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָ

נטמא; - ּבׁשּנֹו אֹו ּבצּפרנֹו נגע ׁשאם לי, יראה וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטמא.
אדם ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי לּגּוף, מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּכיון

ּבכֹוׁש מקל]טמאה טהֹור,[- אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה , ְְְְְְִִֶָָָָָֻ
מּלמּטה, האּׁשה מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, נגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹולא
ׁשהרי נֹוגע, מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹולא

נג אינּה ּפנים, ׁשּנגיעת נגע; יעה.לא ְְְִִִֵֶַַָָָֹ
מּגע לענין הּבׂשר ּכעֹור הּוא הרי הּמּכה, ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

ּוכׁשּות דק]טמאֹות. שער הּבׂשר.[- ּכעֹור אינן קטן, ׁשל ְְְֵֶַָָָָָֻ
נגעה ּכאּלּו נטמא, - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ׁשּנגעה מי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּכיצד?
וכן נטמא. לא הּקטן, ּבׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער נגעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבעֹורֹו;
הּטמא מּכת ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה, ּבֹו ׁשהיתה טמא ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָאדם
- ׁשּלֹו ּבּכׁשּות הּטהֹור ונגע טמא, קטן היה אם נטמא; -ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
וכן הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת, ּבטמאת ּבין נטמא; ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָֹֻֻלא
על ׁשחֹוצצין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא וטיט, צֹואה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלכלּוכי

להתטּמא. ולא לטּמא לא הּבׂשר, ּכעֹור אינם - ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּגּוף
ׁשּכּלן הּכלים; ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכׁשם

ּבהן הּטמאה ּבנגיעת ׁשאינֹומתטּמאין - חרׂש מּכלי חּוץ , ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבלבד, מאוירֹו אּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמתטּמא
מטּמא ּבמּגע, אדם המטּמא ּכל ּבּטמאֹות: ּגדֹול ּכלל ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוזה
(ואין ּכלים מטּמא אינֹו ּבמּגע, אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכלים;

הּטמאה). מאב אּלא טמאה מקּבלים וכלים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻאדם
ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

על אף הּטמאה, האדם ׁשּיּׂשא הּוא - ּבמּׂשא המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ּונׂשאּה, - אבן לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה; נגע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר על אֹו ידֹו, על אֹו ראׁשֹו, על הּנֹוׂשא ואחד ְְְִֵֶַַַַָָָָֹנטמא.
והּניחּה אחר ׁשּנׂשאּה אֹו ּבעצמֹו, הּוא הּנֹוׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו,

מּזה גבו]למעלה על מקֹום,[- מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל - ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ּבׂשערה, אֹו ּבחּוט, ּתלּויה הּטמאה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֻנטמא.

           
      

זה הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה והגּביּה ּבידֹו, החּוט ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻותלה
ונטמא. ְְִֵָנֹוׂשא,

מזיז]מסיט ׁשּמטּמא[- ּדבר וכל הּוא; נֹוׂשא ּבכלל , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
הּכתל, על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. מטּמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּבמּׂשא,
לקצה הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו מת צּדּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָועל
ׁשּבּקצה הּטמאה את ׁשהניד ּכיון - והנידֹו הּׁשני, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקֹורה
את מׁש אם לֹומר, צרי ואין נֹוׂשא; מּׁשּום טמא ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשני,
ׁשּגרר אֹו הּטמאה ׁשהגּביּה עד הארץ, ּכנגד הּׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּקצה
ּבּה, ּכּיֹוצא וכל וזֹו וּדאי. נֹוׂשא ׁשּזה - הארץ על ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּטמאה

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת ְְֲִֵֶַָָָָֻהיא

הּסתרים ּבית ּבתֹו בגוף]הּנֹוׂשא מוסתרים -[מקומות ְְִֵֵַַָ
ׁשם הּנֹוׂשא נגיעה, ׁשם הּנגיעה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא.
מעיו; ּבתֹו הּטמאה נבלעה ּכן אם אּלא הּוא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻנֹוׂשא
ואם נֹוׂשא. ולא נֹוגע לא אינֹו ּבטנֹו, לתֹו ׁשהּגיעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּמאחר

- מעיו.טבל ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על ואף טהר, ְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ

הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא .אין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
זה, ּגּבי על זה ּכלים, עׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
נֹוׂשא מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּנבלה
העליֹון, מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלם ידיו ׁשעל והּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנבלה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנגעה

ּבלבד ּבמת אּלא טמאֹות, ּבׁשאר אינּה - אהל .טמאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻ
על ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ׁשהאהיל ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובין
ׁשהיה אֹו הּכלי, על אֹו האדם על הּמת ׁשהאהיל אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמת,
הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו האדם עם ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמת

טמאים. ְִֵֵאּלּו

ׁשּתטּמא הּוא - מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻוטמאת
מּׁשלׁשה ּבאחת הּכלים, את אֹו האדם את טמאה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה

הריּדרכים - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת, לאהל ּכּלֹו הּבא אחד . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אצּבעֹותיו, ראׁשי אֹו ידֹו, הכניס אפּלּו ּבאהל; נטמא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹזה
ּבּמׁשקֹוף, נגע ּכּלֹו. נטמא זה הרי - הּמת לאהל חטמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹו

חיבר]וצרף ּבא[- ּוכאּלּו נטמא, - הּמׁשקֹוף עם ידֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ּבאסקּפה נגע לארץ,[מפתן]מקצתֹו. קרֹוב ּולמּטן מּטפח - ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

זה ׁשּדבר לי, ויראה טמא. ּולמעלן, ּומּטפח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור;
מדרבנן]מּדבריהם -]. ְִִֵֶ

ּבמּגע מטּמא - הּגֹוים מן אֹו מּיׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
.ּובמּׂשא ְַָ

ּבאהל מטּמא הּגֹוי הּואואין קּבלה - זה ודבר [ממשה. ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
נגערבינו] "[ו]כל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא והרי ;ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

טמא נעׂשה אינֹו הּגֹוי, וכן אהל. ׁשם הזּכיר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבחלל",
הרי - עליו האהיל אֹו נׂשאֹו, אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּגֹוי אּלא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמת;
ׁשּנגעה לבהמה ּדֹומה? זה למה הא נגע. ׁשּלא ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהּוא
אּלא ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא הּמת. על האהילה אֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּבמת
ּבהן. מתטּמאין הּבהמה ולא הּגֹוים אין - ּכּלן הּטמאֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבכל

ּדבריהם לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשיהּו סֹופרים, ואיןּומּדברי . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
מטּמא אֹו חי, והּוא ּׁשּמתטּמא מה חּיה נפׁש מיני ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָל
יׂשראלי. ׁשּיהיה והּוא, ּבלבד; האדם מן חּוץ - חי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָוהּוא
אפּלּו הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין - קטן ואחד ּגדֹול ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻאחד

ּבּה ׁשּנאמר הּמת, אחדּבטמאת - יטמא" אׁשר "ואיׁש : ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
(ּכל) "ועל ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ואחד ּבּה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאיׁש
נׂשא, אֹו ׁשּנגע, יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם". היּו אׁשר ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָהּנפׁשֹות
והּוא, מת; טמא הּוא והרי נטמא, - עליו הּמת האהיל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹו

לתׁשעה הריון]ׁשּנֹולד הּוא[חודשי הרי - ׁשמֹונה ּבן אבל ; ְְְֲֲִֵֶֶַָָָ
טמאה. מקּבל ואינֹו ְְְְֵֵֶֶַָֻּכאבן,

מגּיד אפּלּו נפׁשֹו; ׁשּתצא עד מטּמא, אינֹו גופוהּמת -] ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻ
אינֹוחתוך] - הּסימנין ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ּגֹוסס, אֹו ,ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ

אׁשר האדם "ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו, ׁשּתצא עד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמטּמא,
ּכדג ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבׂשר ורב מפרקּתֹו נׁשּברה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹימּות".
- ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחּת אֹו ראׁשֹו, ׁשהּתז אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻמּגּבֹו,

מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי על אף מטּמא, זה [מפרפר]הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ
מאבריו. ְֵֵֶָָָּבאחד

    
הריונו]הּנפל באמצע מת נולד ׁשעדין[- ּפי על אף - ֲִִֵֶֶַַַַ

ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּבגידין אבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
אדם". נפׁש לכל ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: ׁשּמת, ּגדֹול ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכאדם
מטּמא - ּכחרׂש יבׁש ּבין לח ּבין הּמת, מּבׂשר ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוכן
נצל? הּוא איזה ּבכזית. ּומטּמא ּכּבׂשר, - והּנצל ׁשלם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכמת
ׁשּתקרש והּוא, סרּוחה; לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּבׂשר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
ּבידּוע קרׁשה, ׁשאם - הּמת מן הּנמצאת הּלחה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותּה
ּכיחֹו ׁשּמא - מטּמאה אינּה קרׁשה, לא ואם מּבׂשרֹו; ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשהיא

הּוא. ְִוניעֹו

הם מּסיני למׁשה הלכה ּכּלן, ׁשהּׁשעּורין ּפי על ,אף ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ׁשעּור ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו 'ּתחּלת חכמים: ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָאמרּו

ּכזית'. ּבׂשרֹו ְְְִַַָֻטמאת
מטּמא ׁשלם, ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבר

ּובאהל ּובמּׂשא יֹומֹו;ּבמּגע ּבן קטן ׁשל קטן אבר אפּלּו , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּפני על יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: ׁשעּור, להן אין - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהאברים
חלל ׁשּדין ידּוע והּדבר וכּו'", ּבמת אֹו חרב ּבחלל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשדה,
הּׁשמּועה ּומּפי ּדברים; ׁשאר חלל אֹו אבן חלל ּכדין ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָחרב,

ׁשּפלטּתּו ּבאבר נֹוגע לטּמא אּלא זה, ּבא ׁשּלא כרתהלמדּו, -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשלםאותו] האבר ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהחרב.

ׁשּנאמר - ועצמֹות וגידים ּבׂשר אדם",ּכברּיתֹו, ּבעצם "אֹו : ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
אבר אף - ועצמֹות וגידים ּבׂשר אדם, מה ּכאדם: ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעצם
אבל ועצמֹות. וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשּיהיה עד החי, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמן
עצמֹו ּבפני אבר ׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּכליה
העצם מן חסר הּבׂשר. ּכׁשאר הן הרי עצם, ּבהן ואין הֹואיל -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
- מּבׂשרֹו חסר טהֹור. ּכּלֹו האבר הרי - ׁשהּוא ּכל אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשל

ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבׂשר עליו נׁשאר ּבחי,[להתרפא]אם ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָ
ויׁשלם בשר]ויתרּפא ּובמּׂשא[יתמלא ּבמּגע מטּמא זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ

מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא - לאו ואם ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּובאהל;
ּבׂשר ּבלא עצם וכן טהֹור; החי, מן הּפֹורׁש ּובׂשר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבאהל.

טהֹור. החי, מן ִֵַַַָהּפֹורׁש
ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת, מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאבר

ועצמֹות.ּכמת וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
עצמֹו שלו]חסר עצם ּכזית,[- ּבׂשר עליו נׁשאר אם - ְְְִִִֵַַַָָָָָ



ני            
      

זה הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה והגּביּה ּבידֹו, החּוט ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻותלה
ונטמא. ְְִֵָנֹוׂשא,

מזיז]מסיט ׁשּמטּמא[- ּדבר וכל הּוא; נֹוׂשא ּבכלל , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
הּכתל, על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. מטּמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּבמּׂשא,
לקצה הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו מת צּדּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָועל
ׁשּבּקצה הּטמאה את ׁשהניד ּכיון - והנידֹו הּׁשני, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקֹורה
את מׁש אם לֹומר, צרי ואין נֹוׂשא; מּׁשּום טמא ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשני,
ׁשּגרר אֹו הּטמאה ׁשהגּביּה עד הארץ, ּכנגד הּׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּקצה
ּבּה, ּכּיֹוצא וכל וזֹו וּדאי. נֹוׂשא ׁשּזה - הארץ על ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּטמאה

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת ְְֲִֵֶַָָָָֻהיא

הּסתרים ּבית ּבתֹו בגוף]הּנֹוׂשא מוסתרים -[מקומות ְְִֵֵַַָ
ׁשם הּנֹוׂשא נגיעה, ׁשם הּנגיעה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא.
מעיו; ּבתֹו הּטמאה נבלעה ּכן אם אּלא הּוא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻנֹוׂשא
ואם נֹוׂשא. ולא נֹוגע לא אינֹו ּבטנֹו, לתֹו ׁשהּגיעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּמאחר

- מעיו.טבל ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על ואף טהר, ְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ

הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא .אין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
זה, ּגּבי על זה ּכלים, עׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
נֹוׂשא מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּנבלה
העליֹון, מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלם ידיו ׁשעל והּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנבלה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנגעה

ּבלבד ּבמת אּלא טמאֹות, ּבׁשאר אינּה - אהל .טמאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻ
על ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ׁשהאהיל ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובין
ׁשהיה אֹו הּכלי, על אֹו האדם על הּמת ׁשהאהיל אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמת,
הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו האדם עם ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמת

טמאים. ְִֵֵאּלּו

ׁשּתטּמא הּוא - מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻוטמאת
מּׁשלׁשה ּבאחת הּכלים, את אֹו האדם את טמאה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה

הריּדרכים - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת, לאהל ּכּלֹו הּבא אחד . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אצּבעֹותיו, ראׁשי אֹו ידֹו, הכניס אפּלּו ּבאהל; נטמא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹזה
ּבּמׁשקֹוף, נגע ּכּלֹו. נטמא זה הרי - הּמת לאהל חטמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹו

חיבר]וצרף ּבא[- ּוכאּלּו נטמא, - הּמׁשקֹוף עם ידֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ּבאסקּפה נגע לארץ,[מפתן]מקצתֹו. קרֹוב ּולמּטן מּטפח - ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

זה ׁשּדבר לי, ויראה טמא. ּולמעלן, ּומּטפח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור;
מדרבנן]מּדבריהם -]. ְִִֵֶ

ּבמּגע מטּמא - הּגֹוים מן אֹו מּיׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
.ּובמּׂשא ְַָ

ּבאהל מטּמא הּגֹוי הּואואין קּבלה - זה ודבר [ממשה. ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
נגערבינו] "[ו]כל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא והרי ;ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

טמא נעׂשה אינֹו הּגֹוי, וכן אהל. ׁשם הזּכיר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבחלל",
הרי - עליו האהיל אֹו נׂשאֹו, אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּגֹוי אּלא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמת;
ׁשּנגעה לבהמה ּדֹומה? זה למה הא נגע. ׁשּלא ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהּוא
אּלא ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא הּמת. על האהילה אֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּבמת
ּבהן. מתטּמאין הּבהמה ולא הּגֹוים אין - ּכּלן הּטמאֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבכל

ּדבריהם לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשיהּו סֹופרים, ואיןּומּדברי . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
מטּמא אֹו חי, והּוא ּׁשּמתטּמא מה חּיה נפׁש מיני ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָל
יׂשראלי. ׁשּיהיה והּוא, ּבלבד; האדם מן חּוץ - חי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָוהּוא
אפּלּו הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין - קטן ואחד ּגדֹול ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻאחד

ּבּה ׁשּנאמר הּמת, אחדּבטמאת - יטמא" אׁשר "ואיׁש : ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
(ּכל) "ועל ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ואחד ּבּה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאיׁש
נׂשא, אֹו ׁשּנגע, יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם". היּו אׁשר ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָהּנפׁשֹות
והּוא, מת; טמא הּוא והרי נטמא, - עליו הּמת האהיל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹו

לתׁשעה הריון]ׁשּנֹולד הּוא[חודשי הרי - ׁשמֹונה ּבן אבל ; ְְְֲֲִֵֶֶַָָָ
טמאה. מקּבל ואינֹו ְְְְֵֵֶֶַָֻּכאבן,

מגּיד אפּלּו נפׁשֹו; ׁשּתצא עד מטּמא, אינֹו גופוהּמת -] ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻ
אינֹוחתוך] - הּסימנין ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ּגֹוסס, אֹו ,ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ

אׁשר האדם "ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו, ׁשּתצא עד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמטּמא,
ּכדג ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבׂשר ורב מפרקּתֹו נׁשּברה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹימּות".
- ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחּת אֹו ראׁשֹו, ׁשהּתז אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻמּגּבֹו,

מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי על אף מטּמא, זה [מפרפר]הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ
מאבריו. ְֵֵֶָָָּבאחד

    
הריונו]הּנפל באמצע מת נולד ׁשעדין[- ּפי על אף - ֲִִֵֶֶַַַַ

ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּבגידין אבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
אדם". נפׁש לכל ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: ׁשּמת, ּגדֹול ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכאדם
מטּמא - ּכחרׂש יבׁש ּבין לח ּבין הּמת, מּבׂשר ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוכן
נצל? הּוא איזה ּבכזית. ּומטּמא ּכּבׂשר, - והּנצל ׁשלם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכמת
ׁשּתקרש והּוא, סרּוחה; לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּבׂשר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
ּבידּוע קרׁשה, ׁשאם - הּמת מן הּנמצאת הּלחה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותּה
ּכיחֹו ׁשּמא - מטּמאה אינּה קרׁשה, לא ואם מּבׂשרֹו; ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשהיא

הּוא. ְִוניעֹו

הם מּסיני למׁשה הלכה ּכּלן, ׁשהּׁשעּורין ּפי על ,אף ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ׁשעּור ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו 'ּתחּלת חכמים: ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָאמרּו

ּכזית'. ּבׂשרֹו ְְְִַַָֻטמאת
מטּמא ׁשלם, ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבר

ּובאהל ּובמּׂשא יֹומֹו;ּבמּגע ּבן קטן ׁשל קטן אבר אפּלּו , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּפני על יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: ׁשעּור, להן אין - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהאברים
חלל ׁשּדין ידּוע והּדבר וכּו'", ּבמת אֹו חרב ּבחלל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשדה,
הּׁשמּועה ּומּפי ּדברים; ׁשאר חלל אֹו אבן חלל ּכדין ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָחרב,

ׁשּפלטּתּו ּבאבר נֹוגע לטּמא אּלא זה, ּבא ׁשּלא כרתהלמדּו, -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשלםאותו] האבר ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהחרב.

ׁשּנאמר - ועצמֹות וגידים ּבׂשר אדם",ּכברּיתֹו, ּבעצם "אֹו : ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
אבר אף - ועצמֹות וגידים ּבׂשר אדם, מה ּכאדם: ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעצם
אבל ועצמֹות. וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשּיהיה עד החי, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמן
עצמֹו ּבפני אבר ׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּכליה
העצם מן חסר הּבׂשר. ּכׁשאר הן הרי עצם, ּבהן ואין הֹואיל -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
- מּבׂשרֹו חסר טהֹור. ּכּלֹו האבר הרי - ׁשהּוא ּכל אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשל

ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבׂשר עליו נׁשאר ּבחי,[להתרפא]אם ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָ
ויׁשלם בשר]ויתרּפא ּובמּׂשא[יתמלא ּבמּגע מטּמא זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ

מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא - לאו ואם ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּובאהל;
ּבׂשר ּבלא עצם וכן טהֹור; החי, מן הּפֹורׁש ּובׂשר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבאהל.

טהֹור. החי, מן ִֵַַַָהּפֹורׁש
ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת, מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאבר

ועצמֹות.ּכמת וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
עצמֹו שלו]חסר עצם ּכזית,[- ּבׂשר עליו נׁשאר אם - ְְְִִִֵַַַָָָָָ
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לעלֹות ּכדי עליו נׁשאר אם - הּבׂשר חסר ׁשלם. ּכמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָמטּמא
ּכׁשאר הּוא הרי לאו, ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא ּבחי, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָארּוכה

ּבׂשר. עליהן ׁשאין הּמתים ְֲִֵֵֵֶֶַַָָעצמֹות

מּבחּוץ ארּוכה מעלה הּוא הרי העצם, ׁשּבתֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח
העצם] שעל לבשר רפואה קּולית[גורם ,לפיכ עצם. -] ְִִָ

יׁשהירך] אם - קצֹותיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּמת,
היה ׁשלם; ּכמת זה הרי ארּוכה, לעלֹות ּכדי מח ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבתֹוכּה

הּמתנדנד מח לעצם]ּבּה מחובר אינו ּכזית,[- ּבֹו יׁש אם - ְְְִִִֵֵַַַַָֹ
מּכל סתּום ׁשהעצם ּפי על אף ּבאהל. מטּמא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ויֹורדת ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻצדדיו,

ּדבר. לכל ּכבׂשר ְְֶַַָָָָָֹׁשהּמח,
יכֹולין ׁשאין ּפי על אף - ּבאדם המדלּדלין והּבׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהאבר

ולחיֹות והאברלחזר טהֹור; הּבׂשר הרי האדם, מת טהֹורים. , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
מן אבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַמטּמא
החי מן אבר הּמת? מן לאבר החי, מן אבר ּבין מה ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמת.
מן אבר טהֹורים. מּמּנּו, הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר -ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
מן ּכפֹורׁשין מּמּנּו, הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמת

ּבׁשעּורן. ּומטּמאין הּׁשלם; ְְְִִֵֵַַַָָהּמת
ׁשעּור להם אין - הּמת מן אבר ּבין החי, מן אבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּובין

יׁש[לטמא] אברים ּוׁשמֹונה וארּבעים מאתים חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
הּׁשּנים ואין ועצם; וגידים ּבׂשר מהן ואחד אחד ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאיׁש,

ּובא הּמנין. מהםמן אבר ּכל וחמּׁשים. ואחד מאתים ּׁשה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבמּגע מטּמא - הּמת מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּפרׁש
ׁשּבאּׁשה, יתרֹות אברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּובמּׂשא

יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ּבּה[שישית]ׁשאינן ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
נסּפרת אם - צּפרן ּבּה ואין בשורתעצם, נמצאת -] ְְִִִֵֶֶֶֶֶָֹ

אינּההאצבעות] ואם האברים. רב למנין עֹולה הּיד, ּגב ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹעל
ּבאהל; מטּמאה ואינּה ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנסּפרת
ּכׁשאר היא הרי צּפרן, ּבּה היה ואם מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻוטמאתּה
נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאברים.
לּה עׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ולּמה הּנסּפרת. מּׁשּום ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּגזרה
ּכדי - ּגזרה מּׁשּום מּדבריהם ׁשּטמאתּה להֹודיע ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהּכר,

וקדׁשים. ּתרּומה טמאתּה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָָֹֻׁשּלא
צּורת ּבהן נּכרת אם - ּבׂשר עליהן ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ּכמת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי האדם, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹות
ׁשהןׁשלם העצמֹות הן ואּלּו אדם". "עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ; ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

מנינֹו. ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹֻמטּמאין
ואם ׁשלם; ּכמת היא הרי הּׁשלמה, ׁשדרה ּכיצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּׁשדרה
היא הרי חליֹות, עׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליה אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻֻחסרה
הרי ׁשלמה, ׁשהיא ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּכׁשאר
היּו העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי ּכסלע, חסרה ואם ּכמת; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהיא
אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל לכסלע. מצטרפין ּכּלן קטּנים, נקבים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻּבּה
ורב והּׁשדרה. והּצלעֹות, והירכים, הּׁשֹוקים, ׁשּתי הּוא -ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֹ
ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ׁשלם; ּכמת הּוא הרי מת, ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבנינֹו
ּכׁשאר הן הרי ׁשהּוא, ּכל ּבנינֹו רב חסר אם אחת. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹויר
ׁשהיּו ּכגֹון הּמת, עצמֹות מנין רב ּכיצד? מנינֹו רב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹהעצמֹות.
מאה היּו ׁשלם; ּכמת אּלּו הרי - עצם ועׂשרים חמּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמאה
ׁשהיה ּפי על אף העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי ועׂשרים, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעה

אּלא מׁשּגיחין אין - ּבאבריו חסר אֹו ּבאבריו, יתר זה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָאדם
ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן אם אּלא אדם; ּכל רב מנין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל
לּמנין, עֹולה ׁשהיא - הּיד ּגב על נסּפרת ׁשהיתה אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹצּפרן,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

,ּבנין רב ולא מנין, רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשאר
רבע ּבהן היה אם - ׁשלמה ּגלּגלת ולא ׁשלמה, ׁשדרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻולא

ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאין אּלּו הרי היּוהּקב, ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבמּגע מטּמא - ּכׂשעֹורה עצם אפּלּו הּקב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפחֹות

ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְֵֵֶַַָֹּובמּׂשא,
רבע ּבֹו יׁש אפּלּו - אחד עצם ּבמּגעהיה מטּמא זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּפי הלכה אחד, עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּובמּׂשא,
ׁשּנאמר לפי למדּוהּקּבלה; - ּבעצם" הּנגע (ּכל) "[ועל] : ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּובמּׂשא; ּבמּגע מטּמא ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּׁשמּועה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי
הלכה ׁשּטמאתֹו רבינו]ּולפי ּתֹורה,[ממשה ּדין הּוא הרי - ְְֲֲִִֵֶָָָָֻ

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֹולא
ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו מלאמת - רקב ונעׂשה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ואינֹו ּכמת. ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב, מאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפנים
ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי לפי - ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמטּמא

ּגּבלֹו ואפּלּו חּבּור.[ערבו]אחד; אינֹו ּבמים, ְְֲִִִִֵֶַַָ
ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת, ׁשּנאמר:ּדם - ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

וכּמה הּנפׁש". הּוא הּדם "ּכי ונאמר: האדם", ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"ּבנפׁש
הּדם ּתמצית ואפּלּו רביעית. הדםׁשעּורֹו? שסביב טבעת -] ְְֲִִִִִַַַָ

ּכמת.הקרוש] ּבאהל מטּמא אדמּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל -ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
נחירה ּדם אפּלּו החי, הריגה]ּדם ּכל[- טהֹור, זה הרי - ְֲֲִִֵֶַַַַָָָ

סמּו ּבאחרֹונה מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב חי. ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזמן
הּתערבת וכל ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא הּדם עם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמיתה,
מיתה מאחר יצא וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ידּוע ואין ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָרביעית,
זה הרי - מיתה אחר וחציּה מחּיים, רביעית חצי אפּלּו -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אּלא ּובאהל; ּובמּגע ּבמּׂשא ּומטּמא ּתבּוסה', 'ּדם ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹנקרא

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֶָֻׁשּטמאתֹו
חי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה, על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג

ויֹורד מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת, לגּמה, ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָֻויֹורד
טּפה ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ּגּמה ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻלאֹותּה

ראׁשֹונה אחת]ראׁשֹונה אחת מחּיים.[- ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה , ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ּבלבד, ּדם רביעית מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻיצא
והּנֹוגע הּספקֹות; ּכׁשאר טמאה, ספק זֹו הרי - מיתה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻלאחר
ּכמֹו טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ְְְִִִִֵַַָָָָָּבּה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
ּובאהל ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּטמאה זמן ּכל - ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּקבר

ׁשּנאמר ּתֹורה, ּדין אֹוּכמת, אדם, בעצם אֹו במת, "אֹו : ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָ
והּוא, ּבכתליו; הּנֹוגע אֹו קבר, ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָבקבר".
ּובאהל. ּבמּגע מטּמא ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום, ּבנּוי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּיהיה
וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן וכּיֹוצא אבנים אֹו ּכלים הּמעמיד ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹו ּבכלים מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו 'ּגֹולל'; נקרא מלמעלה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמּטל

ה ּוׁשניהם, 'ּדֹופק'. נקראין עליהן, נׁשען ׁשהּוא ּגֹוללהּגֹולל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּדברי וטמאתם ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע מטּמאין - הּדֹופק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאֹו
הּגֹולל את ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָסֹופרים;

           
      

אֹו הּמת, מעל ּוׁשמטֹו ּגררֹו אֹו הּמת, ּבֹו ׁשּכּסה עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבחבלים
ּבחבלים ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל, עליו ׁשהעמיד עד הּדֹופק ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּגרר
הּדֹופק, את ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּתחת

טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין' 'ּדֹופק הּנקראין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָוהן

ּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו הּקבר, ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׂשדה
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס'. 'ּבית הּנקראת היא -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּבאהל מטּמאה ואינּה ּכׂשעֹורה; עצם ּבֹו יׁש ּכלׁשּמא וכן . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
העצמֹות מּפני ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא עפרן - העּמים ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָארצֹות
מּדברי - העּמים וארץ הּפרס ּבית וטמאת ּבהן; נזהרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִֵֶָסֹופרים,

ה'תש"ע כסלו י"ד שלישי יום

    
נפל אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּבגידין אבריו נתקּׁשרּו נצלׁשּלא ּוכזית הּמת, מּבׂשר ּוכזית , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
שנימוח] בשר עליהן[- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ

מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [שלּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ
לאהעצמות] ּבהן ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּתבּוסה ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין [-רב ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֹ
הריגה] בעת עׂשרה.היוצא ׁשּתים הּכל -ְְֵֵֶַֹ

אבר ּבאהל: מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואּלּו
עצמֹו, אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמן
ׁשחסרה והּגלּגלת עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוהּׁשדרה

רבע ּבּה ּכׂשעֹורה,[הקב]ואין אפּלּו אחד ועצם עצמֹות, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹוארץ

והּדֹופק הקבר]הּגֹולל כיסויי ּובאהל[- ּבמּגע מטּמאין - ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹ
הרקב ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן שנרקב]ּכקבר, מת מטּמא[- - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עצמֹות רבע טמאת ּבמּגע. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּבאהל
ּבׂשר עליו ׁשאין אבר וטמאת ּדם, רביעית וטמאת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּבאהל,

כשיעור]ּכראּוי ׁשּכּלן[- לי, יראה - החי מן ּבין הּמת מן ּבין ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּכמֹו עליהן, מגּלח הּנזיר אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאתן
וכל הּמקּדׁש, ּביאת על עליהן חּיבין ואין ּבנזירּות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו
לפיכ הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב - ּתֹורה ׁשל ּבטמאה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהּטמא

ה ׁשאין הּמת מן טמאה ׁשּכל אֹומר, עליה,אני מגּלח ּנזיר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּתֹורה. ּדין ִֵָָאינּה

ׁשיׁש ׁשל ּבארֹון ערם, ׁשּיּקבר עד - מטּמא הּמת רקב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין
מּמּנּו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאבר,
אֹו העץ רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא; רקבֹו אין -ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּבהויתֹו ּברקב ּתתערב הּמּתכת המטּמאחלּדת ורקב . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי ׁשהּוא, ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג, אבל ּבלבד; למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב,
צּפרניו אֹו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו

אין - ּבמעיה ועּברּה עּברה אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּוקברּום
רקב .להן ֶָָָ

עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד הּמת ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָטחן
מאליו .ׁשּירקיב ְִֵֵֶַָ

מקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשהרקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֻטחנֹו
נטמא ואם ספק; זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק טמא זה הרי זה, מרקב חפנים .למלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

מעפר אֹו הּמת, ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא
ׁשּמטּמא רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא

הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו בּבאהל, שרו[- ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
יׁשהרקוב] ׁשהרי ּובאהל; ּבמּׂשא מטּמא זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמֹו

זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. חפנים מלא ועֹוד, חפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמלא
סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵָֻטמאה

- והּצלעֹות הּׁשדרה והיא קּימת, וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת
נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם, ּכמת מטּמא זה [-הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

האש] צּורתליחכתו ׁשּנתּבלּבלה עד נׂשרף אם אבל ;ְְְְֲִִִֶַַַַָָ
מרּקם ׁשפיר וכן טהֹור. עוברו]ּתבניתֹו, צורת ניכרה -] ְְְִִֵַָָָֻ

צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ּבּמים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּטרפֹו

טהֹור ּכקמח, ונעׂשה ׁשּנפר הּמת אפרּבׂשר וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין הּמת, מּבׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין,
ּבכל ּכבׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת, ּבין - ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמקֹום

הּל אֹו צרּכֹו, ּכל עּבדֹו אם ּכבׂשרֹו. - האדם [-עֹור ְְְִִִִֵָָָָָָ
עֹובדּהדרך] ּכדי הּתֹורה;[עיבוד]ּבֹו מן טהֹור זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָ

ׁשּלא ּכדי ּגזרה, - הּמת ּכבׂשר ּבכזית מטּמא מּדבריהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות לעּבד אדם ּבני ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלהרּגיל

אד ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא חיעֹור ׁשהיה ּבין - ּכׁשּיּולד ם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּפני טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו

ּבהן וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַָָ

,והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, - ׁשּבּמת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
מחליף וגזען כשניטלים]הֹואיל מתחלפים חּבּורן,[- ּובׁשעת ; ְְְְִִִִִַַָָ

נטמא - הּבית ּבתֹו ּוׂשערֹו ּבחּוץ, הּמת ּכיצד? טמא. ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹהּכל
ּבצּפרניו, אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבׂשערֹו הּנֹוגע וכן ּבּבית; אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
העֹומד וצּפרנֹו להּגזז, העֹומד ׂשערֹו נטמא. - מחּברין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻּכׁשהן
,לפיכ ספק; ּבהן יׁש להּנטל, עֹומדין והן הֹואיל - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלהּנטל
הּמת מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל טמא. ספק הּוא הרי - ּבהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנֹוגע

ּדמים מראה וכל מּדמֹו; חּוץ טהֹור, אדמימות]- הּמת[- מן ְְִִִֵֵַַָָָָ
הּמת, מׁשקה על ּגזרּו לא מה ּומּפני ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, -ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּפני הּטמאין? מּכל הּיֹוצאין מׁשקין על ׁשּגזרּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכדר

ּבדלין הּכל - מׁשקיו.[מובדלים]ׁשהּמת על ּגזרּו לא מּמּנּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד
ּדם[קרוש]קֹופה ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית

ועצם ּדם, רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו,
ואבר רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה,

ׁשהּוא ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי .מן ְִֵֵֶֶַַַָָ

    
ׁשּתהיה עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָרביעית

ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת[השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ



ני            
      

אֹו הּמת, מעל ּוׁשמטֹו ּגררֹו אֹו הּמת, ּבֹו ׁשּכּסה עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבחבלים
ּבחבלים ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל, עליו ׁשהעמיד עד הּדֹופק ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּגרר
הּדֹופק, את ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּתחת

טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין' 'ּדֹופק הּנקראין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָוהן

ּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו הּקבר, ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׂשדה
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס'. 'ּבית הּנקראת היא -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּבאהל מטּמאה ואינּה ּכׂשעֹורה; עצם ּבֹו יׁש ּכלׁשּמא וכן . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
העצמֹות מּפני ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא עפרן - העּמים ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָארצֹות
מּדברי - העּמים וארץ הּפרס ּבית וטמאת ּבהן; נזהרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִֵֶָסֹופרים,

ה'תש"ע כסלו י"ד שלישי יום

    
נפל אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּבגידין אבריו נתקּׁשרּו נצלׁשּלא ּוכזית הּמת, מּבׂשר ּוכזית , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
שנימוח] בשר עליהן[- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ

מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [שלּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ
לאהעצמות] ּבהן ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּתבּוסה ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין [-רב ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֹ
הריגה] בעת עׂשרה.היוצא ׁשּתים הּכל -ְְֵֵֶַֹ

אבר ּבאהל: מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואּלּו
עצמֹו, אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמן
ׁשחסרה והּגלּגלת עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוהּׁשדרה

רבע ּבּה ּכׂשעֹורה,[הקב]ואין אפּלּו אחד ועצם עצמֹות, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹוארץ

והּדֹופק הקבר]הּגֹולל כיסויי ּובאהל[- ּבמּגע מטּמאין - ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹ
הרקב ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן שנרקב]ּכקבר, מת מטּמא[- - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עצמֹות רבע טמאת ּבמּגע. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּבאהל
ּבׂשר עליו ׁשאין אבר וטמאת ּדם, רביעית וטמאת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּבאהל,

כשיעור]ּכראּוי ׁשּכּלן[- לי, יראה - החי מן ּבין הּמת מן ּבין ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּכמֹו עליהן, מגּלח הּנזיר אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאתן
וכל הּמקּדׁש, ּביאת על עליהן חּיבין ואין ּבנזירּות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו
לפיכ הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב - ּתֹורה ׁשל ּבטמאה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהּטמא

ה ׁשאין הּמת מן טמאה ׁשּכל אֹומר, עליה,אני מגּלח ּנזיר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּתֹורה. ּדין ִֵָָאינּה

ׁשיׁש ׁשל ּבארֹון ערם, ׁשּיּקבר עד - מטּמא הּמת רקב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין
מּמּנּו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאבר,
אֹו העץ רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא; רקבֹו אין -ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּבהויתֹו ּברקב ּתתערב הּמּתכת המטּמאחלּדת ורקב . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי ׁשהּוא, ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג, אבל ּבלבד; למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב,
צּפרניו אֹו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו

אין - ּבמעיה ועּברּה עּברה אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּוקברּום
רקב .להן ֶָָָ

עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד הּמת ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָטחן
מאליו .ׁשּירקיב ְִֵֵֶַָ

מקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשהרקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֻטחנֹו
נטמא ואם ספק; זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק טמא זה הרי זה, מרקב חפנים .למלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

מעפר אֹו הּמת, ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא
ׁשּמטּמא רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא

הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו בּבאהל, שרו[- ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
יׁשהרקוב] ׁשהרי ּובאהל; ּבמּׂשא מטּמא זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמֹו

זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. חפנים מלא ועֹוד, חפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמלא
סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵָֻטמאה

- והּצלעֹות הּׁשדרה והיא קּימת, וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת
נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם, ּכמת מטּמא זה [-הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

האש] צּורתליחכתו ׁשּנתּבלּבלה עד נׂשרף אם אבל ;ְְְְֲִִִֶַַַַָָ
מרּקם ׁשפיר וכן טהֹור. עוברו]ּתבניתֹו, צורת ניכרה -] ְְְִִֵַָָָֻ

צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ּבּמים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּטרפֹו

טהֹור ּכקמח, ונעׂשה ׁשּנפר הּמת אפרּבׂשר וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין הּמת, מּבׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין,
ּבכל ּכבׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת, ּבין - ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמקֹום

הּל אֹו צרּכֹו, ּכל עּבדֹו אם ּכבׂשרֹו. - האדם [-עֹור ְְְִִִִֵָָָָָָ
עֹובדּהדרך] ּכדי הּתֹורה;[עיבוד]ּבֹו מן טהֹור זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָ

ׁשּלא ּכדי ּגזרה, - הּמת ּכבׂשר ּבכזית מטּמא מּדבריהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות לעּבד אדם ּבני ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלהרּגיל

אד ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא חיעֹור ׁשהיה ּבין - ּכׁשּיּולד ם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּפני טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו

ּבהן וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַָָ

,והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, - ׁשּבּמת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
מחליף וגזען כשניטלים]הֹואיל מתחלפים חּבּורן,[- ּובׁשעת ; ְְְְִִִִִַַָָ

נטמא - הּבית ּבתֹו ּוׂשערֹו ּבחּוץ, הּמת ּכיצד? טמא. ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹהּכל
ּבצּפרניו, אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבׂשערֹו הּנֹוגע וכן ּבּבית; אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
העֹומד וצּפרנֹו להּגזז, העֹומד ׂשערֹו נטמא. - מחּברין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻּכׁשהן
,לפיכ ספק; ּבהן יׁש להּנטל, עֹומדין והן הֹואיל - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלהּנטל
הּמת מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל טמא. ספק הּוא הרי - ּבהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנֹוגע

ּדמים מראה וכל מּדמֹו; חּוץ טהֹור, אדמימות]- הּמת[- מן ְְִִִֵֵַַָָָָ
הּמת, מׁשקה על ּגזרּו לא מה ּומּפני ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, -ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּפני הּטמאין? מּכל הּיֹוצאין מׁשקין על ׁשּגזרּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכדר

ּבדלין הּכל - מׁשקיו.[מובדלים]ׁשהּמת על ּגזרּו לא מּמּנּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד
ּדם[קרוש]קֹופה ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית

ועצם ּדם, רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו,
ואבר רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה,

ׁשהּוא ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי .מן ְִֵֵֶֶַַַָָ

    
ׁשּתהיה עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָרביעית

ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת[השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ



ני           
      

ורבע מתים, ׁשני ׁשל הּגלּגלת וכן מּׁשני[קב]אחר, עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
מטּמאין אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת מן ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתים,

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא ּבמּגע אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּבאהל,

טהֹור אנׁשים, מּׁשני החי מן -אבר אחד מאיׁש אפּלּו ; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
טהֹור. לׁשנים, נחלק ְְִִִֶַַָאם

נצל ּוכזית מתים, מּׁשני ּבׂשר נימוח]ּכזית מּׁשני[בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב חפנים ּומלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתים,

-]לֹו של וכןרקב[הגדרה זה; עם זה מצטרפין אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ
זה. עם זה מצטרפין - נצל זית וכחצי ּבׂשר, זית ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּכחצי
מּפני זה, עם זה מצטרפין אין - ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּוׁשאר

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ְִֵֶֶָֹׁשּלא
רבע וכן ּבמּׂשא; מטּמא לׁשנים, ׁשּנחלק ּכׂשעֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעצם

ׁשּנּדקּדקּו אחד מּמת מהן[לחתיכות]עצמֹות אחד ּבכל ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל, מטּמאין - ּכׂשעֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹֹעצם

ורּדדֹו חלקים, ׁשחתכֹו הּמת מן כתשו]ּכזית -]- ודּבקֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
ּפי על אף קצתֹו, ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא; ּבאהל ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמטּמא

חּבּורי ׁשאין - -]ׁשחּברֹו חּבּור.[ידי אדם ְִִִֵֵֶֶָָ
ׁשהּתיכֹו ׁשלם, חלב נוזל]ּכזית עשאו היה[- טמא; - ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

טהֹור. - והּתיכֹו ְְִִָָֹמפרר,
ׁשּׁשלּדּה ּפי על אף - ׁשּלּה חליֹות רב ׁשּנגרדּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻׁשדרה

- הּקבר ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל; מטּמאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת,
מּפני ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת ואפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה .ׁשהּקבר ְְֶֶֶַָָ
- הּבית לתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו, ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל ּומטּמאין מצרפן, .האהל ְְְְְִֶֶַָָָֹֹ
מקצתֹו והכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעצם

הּבית נטמא - הּבית מן ּכׁשנילפנים ועליהם עצמֹות, ׁשני . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ואם טמא; הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
ׁשאין טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהיה

חּבּור. אדם ִִֵָָחּבּורי
חפנים -]מלא הּבית,[בשר ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

טמא. ִֵַַָהּבית
להּבא טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ּדם ;רביעית ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל
ּובּקׁש הּבית, ּבתֹו ׁשאבד הּמת מן חופש]ּכזית ולא[- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ

מעת למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא
ׁשּנמצא. עד ְִֶֶַַָָׁשאבד

ּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא[גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

והא ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו -הּמקֹום מקצתֹו על הּמאהיל היל ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. השיפוע, [אם ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

על-] הּדם נח לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלפנים
הּדם ׁשּקרׁש אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהאסקּפה;
אם - ּבכסּות ׁשּנבלעה ּדם רביעית טמא. הּבית - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָעליה
מטּמאה הּכסּות זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמתּכּבסת,
ּבאהל, מטּמאה אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבמּגע
יכֹול ׁשאינֹו הּבלּוע ׁשּכל ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי
ּבמים, אֹותּה מכּבסין אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלצאת,

היה אם - ּדם רביעית לתֹוכן ונֹותן ּכמּדתן, מים ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָּומביא
הּמזג מּמי יֹותר אדם הּכּבּוס מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, [-מראיהן ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

דם] לתוכן רביעית.שמזגו מּמּנה ׁשּיצא ּבידּוע -ְְִִִֶֶַָָָָ

ׁשהּוא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּמּׂשא
מצטרף, אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשם
ׁשני ׁשּנׂשא אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוטהֹור.
זיתים, חציי ּכׁשני על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחציי
אֹו עליו, מאהיל אחר זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל ֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאֹו
על ּגּופֹו ּבמקצת והאהיל האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיה
טמאים, הּכל - מקצתֹו על זית חצי האהיל אֹו אחר זית ְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹחצי
חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ּבחצי הּנֹוגע אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּפני
ׁשהאהיל אֹו זית, ּכחצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָזית,

א אחר, זית חצי וכןעליו אחר, זית חצי על הּוא ׁשהאהיל ֹו ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשאין טהֹורין; הּכל - אחר זית חצי ונׂשא זית ּבחצי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּנֹוגע
ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ּבמת לא הּמּׂשא, עם מצטרף ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹֻהּמּגע
הּמּׂשא עם מצטרף האהל ולא האהל, עם מצטרף .הּמּגע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

    
טמאין - ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָּכל

ׁשבעה ּבדברים[ימים]טמאת ׁשּנגע ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מּדברים ּבאחד ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמטּמאין
מן ׁשּמטּמאין ּדברים ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמטּמאין
"ּכל ׁשּנאמר: ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּמת

ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּבא

טמאין - זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאדם
ׁשבעה הּׁשביעי,טמאת ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻ

ׁשּנגע ּבין - ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוטהרּתם".
נֹוגע עדין ּכׁשהּוא ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבֹו
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבּמת
מּדברי אבל ּתֹורה; ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנגעת,
מחּבר הּוא ועדין אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻסֹופרים,

ׁשבע טמאת טמאין ׁשניהם - הּׁשניּבּמת זה נגע ּוכאּלּו ה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבּמת
ׁשּפרׁש אחר ּבין חּבּור ּבׁשעת ּבין ּפסח, ּולעֹוׂשה לנזיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאבל

ּתֹורה. ּכדין ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו -ְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ

הן הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹּכלים
ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו; ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ׁשּנטמאּו ּכלים אף - ׁשבעה טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
טמאת טמאין ּבהם, ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמת,

הּׁשמּועהׁשבעה מּפי ּבמת"; אֹו חרב "ּבחלל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מּתכֹות ּכלי ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשחרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמדּו,

ׁשטף ּכלי במקווה]ּבין המיטהרים הּוא[כלים הרי ּובגדים. ְְֲִֵֵֵֶֶָ
,ּדעּת על ּתעלה וכי ּבחלל"; נגע וכל נפׁש הרג "ּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹאֹומר:
ימים?! ׁשבעת נטמא - והרג אבן זרק והרג, חץ ירה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּזה
ּבנגיעתֹו ׁשּנטמא מּפני ּבּה; וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
הּכלים ׁשאף ּומּנין ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי - ּבֹו ׁשהרג ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבּכלי
טמאת טמאים ּבמת, ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנֹוגעין
הּׁשביעי, ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם אֹומר: הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשבעה?

           
      

ׁשבעה, טמאת הּטמא אדם ׁשּכל למדּת, הא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּוטהרּתם";
ׁשבעה. טמאת ּבגדים ְְְְִִֵַַָָֻמטּמא

ּבא ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם אֹומר: -נמצאת אחר דם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּכלים ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַֻהּנֹוגעין
ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשבעה;
ׁשלׁשּתן - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכלים
טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; טמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻטמאין

ערב .טמאת ְֶֶַֻ

אבל וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָּבּמה
אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב

ּתֹורה ּכדין יטמא".ּבֹו, הּטמא, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבכלים
קּבלה ּדברי ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמקּדׁש;

רבינו] ּבּתֹורה,[ממשה נתּפרׁשּו לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן ,ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשהּוא ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ִִֵֵֵָָראׁשֹון,

ואינֹו טמא; - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכלי
ּכלי ׁשאין - ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמטּמא
ּבׁשאר ולא ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻחרׂש

קּבלה ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה .טמאֹות. ְְִִֶֶַַַָָָֻ

ּבטמא ּגדֹול ּכלל אדםזה מטּמא - טמאה אב ּכל ֹות: ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּכלי ּבין ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
טמאה. אב זה הרי ּבנגיעה, וכלים אדם המטּמא וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻחרׂש;
לא מטּמא ואינֹו ּומׁשקין; אכלין מטּמא - הּטמאֹות ולד ְְְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָֹֻוכל

ּובגדים ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי לא וכלים, .אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

,ּבראׁשֹון והּנֹוגע 'ראׁשֹון'; הּנקרא הּוא ּבאב, הּנֹוגע ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָוכל
והּנֹוגע 'ׁשליׁשי'; נקרא ּבׁשני, והּנֹוגע 'ׁשני'; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָנקרא

'רביעי' נקרא ּכּלןּבׁשליׁשי, מּמּנּו, וׁשּלמּטה והראׁשֹון . ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֻ
הּטמאה'. 'ולד ְְְִִַַָָֻנקראין

ּבין אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכל
הּטמאֹות, מאבֹות אב והּוא מת'. 'טמא הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים

ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁשים וטמאת ּתרּומה טמאת ּכדילענין , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ
ּבמּגע וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות

ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות; אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר
,הּטמאה ולד הּוא - ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻֻּכל

הּמת, מן הרביעי ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה; הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻוהּוא
ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה, וקדׁשים.ראׁשֹון ּתרּומה לענין ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

א ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים אֹו הּפרס,אדם ּובית העּמים רץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן, ההריגה]אֹו בשעת היוצא -] ְְְַַַַָָָ

ודֹופק הקבר]וגֹולל כיסויי ׁשּנטמא[- אדם וכן ּבאהלן, אֹו , ְְְְְֳִֵֵֵֶָָָָָ
אבֹות ּבהם, וכּיֹוצא ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה ּדם ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמּׂשא
מחמת הּמתטּמאין ּבגדים וכן סֹופרים; ּדברי ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֻטמאֹות
סֹופרים. ּדברי ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּכּלן ׁשבעה, טמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻֻֻאּלּו

ׁשּלא ּפי על אף - הּטמאה על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהאהל

הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
ּבמת ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא האהל".והרי על "והּזה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכלי אֹו ׂשק אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
לאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻעץ
על האהל את "וּיפרׂש ׁשּנאמר: - לאכילה האסּורין ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבין
אם אבל ּכמׁשּכן. ועֹור אריג אּלא אהל קרּוי אין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהּמׁשּכן",
וכּיֹוצא הּמחצלת אֹו הּתקרה ּכגֹון עץ, ׁשל נסרין האהל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
ואין טהֹור; זה הרי - מּתכת ׁשל אֹו עצם, ׁשהיה אֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבהן,
מקֹום וכל טהֹור. ׁשהּוא ּבנין, היה ׁשאם לֹומר, ְְִִִֶֶַָָָָָָָצרי
הּבית. ׁשּבכל וכלים אדם אּלא אינֹו טמא', 'הּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמר
אּלא אהלים, טמאת מתטּמא ׁשהּוא העץ מן יֹוצא ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻואין

ּבלבד. ְְִִַַָהּפׁשּתן

לטּמא ּכמת ׁשהן ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבגדים
ּבאהל לטּמא ּכמת אינן ׁשבעה, טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו ּכמֹו מפרׁש אינֹו עצמֹו לּמת ׁשהּמּׂשא ,ּובמּׂשא; ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לפיכ,ּובטמאת ּבאהל". ימּות ּכי "אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּמאהיל וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוׂשא
זה הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו, ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם,
הן הרי - הּכלים על והאהיל ּבמת, ׁשּנטמא אדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא מטּמא מת טמא ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטהֹורין;

מּדף ולא מּתחּתיו, ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמת
ּגּביו שמעליו]מעל בגדים ּבּמת[- ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבגדים עׂשרה ּכיצד? ּגּביו. על אֹו ּתחּתיו, ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּצּדֹו,
ּגּבֹו על אחרים ּבגדים ועׂשרה למעלה, והּמת זה, ּגּבי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָזה
ׁשּנגע ּבּבגד ׁשּנגע הּׁשני והּבגד ּבֹו, הּנֹוגע ּבגד - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמלמעלה
טמאת טמא - והּׁשליׁשי ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהם - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻּבֹו
הרביעי ּומן והרביעי, ׁשּלמּטה; ּבין ׁשּלמעלה ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָערב,
ּכן ּׁשאין מה טהֹורין; ּכּלן - ּולמעלה הרביעי ּומן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּולמּטה,
ּדברים ּבּמה ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמטּמאי
מּמּנּו וׁשּלמעלה ׁשּתחּתיו הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמּורים,

רצּוצה טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא חללטהֹורין? מעליה שאין -] ְְְְְִֶָָָָָֹֻ
הּכליםטפח] ּובין ּבינֹו מבּדיל ׁשהיה אֹו אהל, טמאת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻולא

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶֶֶָאבן,

ה'תש"ע כסלו ט"ו רביעי יום

    
מקּבלין אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות

וכן סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה

ּכלים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר מעֹורּכמֹו אהל העֹוׂשה ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
מקּבל זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג,
יהיה אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו

מקּבלין אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי
ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה

הּטמאֹות ׁשאר ּבין מת, לנחתטמאת העׂשּוי עץ ּכלי וכן .-] ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
אחד] במקום ׁשהןלעמוד והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ



נה            
      

ׁשבעה, טמאת הּטמא אדם ׁשּכל למדּת, הא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּוטהרּתם";
ׁשבעה. טמאת ּבגדים ְְְְִִֵַַָָֻמטּמא

ּבא ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם אֹומר: -נמצאת אחר דם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּכלים ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַֻהּנֹוגעין
ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשבעה;
ׁשלׁשּתן - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכלים
טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; טמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻטמאין

ערב .טמאת ְֶֶַֻ

אבל וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָּבּמה
אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב

ּתֹורה ּכדין יטמא".ּבֹו, הּטמא, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבכלים
קּבלה ּדברי ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמקּדׁש;

רבינו] ּבּתֹורה,[ממשה נתּפרׁשּו לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן ,ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשהּוא ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ִִֵֵֵָָראׁשֹון,

ואינֹו טמא; - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכלי
ּכלי ׁשאין - ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמטּמא
ּבׁשאר ולא ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻחרׂש

קּבלה ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה .טמאֹות. ְְִִֶֶַַַָָָֻ

ּבטמא ּגדֹול ּכלל אדםזה מטּמא - טמאה אב ּכל ֹות: ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּכלי ּבין ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
טמאה. אב זה הרי ּבנגיעה, וכלים אדם המטּמא וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻחרׂש;
לא מטּמא ואינֹו ּומׁשקין; אכלין מטּמא - הּטמאֹות ולד ְְְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָֹֻוכל

ּובגדים ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי לא וכלים, .אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

,ּבראׁשֹון והּנֹוגע 'ראׁשֹון'; הּנקרא הּוא ּבאב, הּנֹוגע ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָוכל
והּנֹוגע 'ׁשליׁשי'; נקרא ּבׁשני, והּנֹוגע 'ׁשני'; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָנקרא

'רביעי' נקרא ּכּלןּבׁשליׁשי, מּמּנּו, וׁשּלמּטה והראׁשֹון . ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֻ
הּטמאה'. 'ולד ְְְִִַַָָֻנקראין

ּבין אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכל
הּטמאֹות, מאבֹות אב והּוא מת'. 'טמא הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים

ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁשים וטמאת ּתרּומה טמאת ּכדילענין , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ
ּבמּגע וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות

ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות; אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר
,הּטמאה ולד הּוא - ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻֻּכל

הּמת, מן הרביעי ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה; הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻוהּוא
ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה, וקדׁשים.ראׁשֹון ּתרּומה לענין ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

א ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים אֹו הּפרס,אדם ּובית העּמים רץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן, ההריגה]אֹו בשעת היוצא -] ְְְַַַַָָָ

ודֹופק הקבר]וגֹולל כיסויי ׁשּנטמא[- אדם וכן ּבאהלן, אֹו , ְְְְְֳִֵֵֵֶָָָָָ
אבֹות ּבהם, וכּיֹוצא ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה ּדם ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמּׂשא
מחמת הּמתטּמאין ּבגדים וכן סֹופרים; ּדברי ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֻטמאֹות
סֹופרים. ּדברי ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּכּלן ׁשבעה, טמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻֻֻאּלּו

ׁשּלא ּפי על אף - הּטמאה על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהאהל

הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
ּבמת ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא האהל".והרי על "והּזה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכלי אֹו ׂשק אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
לאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻעץ
על האהל את "וּיפרׂש ׁשּנאמר: - לאכילה האסּורין ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבין
אם אבל ּכמׁשּכן. ועֹור אריג אּלא אהל קרּוי אין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהּמׁשּכן",
וכּיֹוצא הּמחצלת אֹו הּתקרה ּכגֹון עץ, ׁשל נסרין האהל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
ואין טהֹור; זה הרי - מּתכת ׁשל אֹו עצם, ׁשהיה אֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבהן,
מקֹום וכל טהֹור. ׁשהּוא ּבנין, היה ׁשאם לֹומר, ְְִִִֶֶַָָָָָָָצרי
הּבית. ׁשּבכל וכלים אדם אּלא אינֹו טמא', 'הּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמר
אּלא אהלים, טמאת מתטּמא ׁשהּוא העץ מן יֹוצא ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻואין

ּבלבד. ְְִִַַָהּפׁשּתן

לטּמא ּכמת ׁשהן ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבגדים
ּבאהל לטּמא ּכמת אינן ׁשבעה, טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו ּכמֹו מפרׁש אינֹו עצמֹו לּמת ׁשהּמּׂשא ,ּובמּׂשא; ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לפיכ,ּובטמאת ּבאהל". ימּות ּכי "אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּמאהיל וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוׂשא
זה הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו, ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם,
הן הרי - הּכלים על והאהיל ּבמת, ׁשּנטמא אדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא מטּמא מת טמא ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטהֹורין;

מּדף ולא מּתחּתיו, ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמת
ּגּביו שמעליו]מעל בגדים ּבּמת[- ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבגדים עׂשרה ּכיצד? ּגּביו. על אֹו ּתחּתיו, ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּצּדֹו,
ּגּבֹו על אחרים ּבגדים ועׂשרה למעלה, והּמת זה, ּגּבי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָזה
ׁשּנגע ּבּבגד ׁשּנגע הּׁשני והּבגד ּבֹו, הּנֹוגע ּבגד - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמלמעלה
טמאת טמא - והּׁשליׁשי ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהם - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻּבֹו
הרביעי ּומן והרביעי, ׁשּלמּטה; ּבין ׁשּלמעלה ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָערב,
ּכן ּׁשאין מה טהֹורין; ּכּלן - ּולמעלה הרביעי ּומן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּולמּטה,
ּדברים ּבּמה ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמטּמאי
מּמּנּו וׁשּלמעלה ׁשּתחּתיו הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמּורים,

רצּוצה טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא חללטהֹורין? מעליה שאין -] ְְְְְִֶָָָָָֹֻ
הּכליםטפח] ּובין ּבינֹו מבּדיל ׁשהיה אֹו אהל, טמאת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻולא

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶֶֶָאבן,

ה'תש"ע כסלו ט"ו רביעי יום

    
מקּבלין אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות

וכן סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה

ּכלים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר מעֹורּכמֹו אהל העֹוׂשה ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
מקּבל זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג,
יהיה אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו

מקּבלין אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי
ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה

הּטמאֹות ׁשאר ּבין מת, לנחתטמאת העׂשּוי עץ ּכלי וכן .-] ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
אחד] במקום ׁשהןלעמוד והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
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ׁשּולים להן ויהיה ּבלח סאה ארּבעים תחתית]מחזיקין -]- ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻאינן

ּבמּדה'. הּבא עץ 'ּכלי הּנקראין הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָסֹופרים;

ּכלי טמאין). מקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(ּכלי
ּפׁשּוטיהן - קיבול]חרׂש בית ללא ּומקּבליהן[- [-טהֹורין, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ

קיבול] בית מּטּמאיןעם ואינן אֹוטמאין; מאוירן, אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
מּגּבֹו ּבמת חרׂש ּכלי נגע אפּלּו הּזב; כלי]ּבהּסט אינֹו[של , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

על ואף - ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה נכנסה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻֻמתטּמא.
- ּבאהל הּמת עם חרׂש ּכלי היה נטמא. ּבֹו, נגעה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפי

מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי [סגור]נטמא, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי ּכמֹו[- טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ְְִִֶַָָָ

מּפתחֹו, אּלא לֹו נכנסת טמאה ׁשאין ּבּתֹורה, [אוׁשּנתּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבכּלֹו.-] ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי - הּזב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻּובהּסט

הּגֹולל לקבר]העֹוׂשה כיסוי טמאה[- מקּבל ׁשאינֹו מּדבר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּכלי אֹו אדמה, ּכלי אֹו אבן, הּקבר ּגּבי על ׁשהּניח ּכגֹון -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
עֹור אֹו ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי אֹו ּבמּדה, הּבא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻעץ
ׁשבעה, טמאת טמא ּבהן הּנֹוגע - ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהּדג
ׁשהסיר אֹו ּגֹולל, מּלהיֹות ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל; נֹוגע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָמּׁשּום
ועׂשה ׁשּכפתּה ּבהמה וכן טהֹורין. הן הרי - מּתחּתיהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמת
ׁשהיא זמן ּכל ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאֹותּה

ו הּבהמֹות. ּכׁשאר טהֹורה היא הרי הּבהמה, הּתיר כןּגֹולל; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
אֹותּה ועׂשה ּפתיל, צמיד ּומּקפת מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻחבית
והחבית ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - למת ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּגֹולל

טהֹורין. ְְְִִַַוהּמׁשקין

צּדּה על מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻקֹורה
חּוץ הּמּנח ּבּקצה והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין -ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
על עֹומדת היא והרי לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלּקבר,
סמּו טפחים ּבארּבעה מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּקבר
טהֹור. ּולמעלה, טפחים ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלּקבר,

לקץ עתיד ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים [לחתוך]ּבּמה ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ
ּגֹולל. ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל ֲִִֵֵָָָָָֹֻאֹותּה;

ׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי
- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו .ׁשּתצא ֵֵֶ

סדר אּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּגל
תחתונה]הּפנימי שורה הּנֹוגע[- אבל קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

טהֹור. האבנים, ְֲִִָָָָּבׁשאר

חקּוק ׁשהּוא וכּסהּו[חצוב]ארֹון הּמת, ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּגֹולל, והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבגֹולל
ּגדֹולה ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.

אּל טמא ׁשאין - ּפיו נפׁשעל ּבנה ואם חללּה. ּכנגד [-א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
סביביו.חדרון] מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מּלמעלן, וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
טמא: ּומּלמעלן, טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוהּמת
ּכגֹולל. ונעׂשּו הּמת, ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
מּכל ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטן וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה

הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמקֹום,
נּקב טהֹור. ּולמּטה, מּטפח טמא; ּולמעלה, [-לקרקעיתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

נגרחצב] ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע, יתד]ארֹון -]- ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור; מקֹום, מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע

ּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה
לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ

ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר[משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
הּנכנס - מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָָיתר,

הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשם

    
והּנֹוגע סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית

ּכקבר ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
ּפ ּבֹו נפּתח אתסתּום. ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו תח, ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

לדלת]ּפּצימיו שקשורים והמרכיבים המשקוף ּבֹו[- הּנֹוגע - ִֵַַַָ
וכּמה הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ּומּגּגֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמאחֹוריו
ּוכזית טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, הּפתח? ׁשעּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכמת, הּוא הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ּפתחֹו הּמת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמן

ּבארּבעה. ְְְִַָָּופתחֹו
ׁשּכּלן ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

ּתחת מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻנעּולין,
אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על הּיֹוצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתקרה
ׁשּמת אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד להֹוציאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב
ארּבעה על ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּמת,
הּפתח ּכנגד אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על הּציל -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשהן מּפני - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנפּתח
לחּתר התחיל אם וכן סתּום. ּכקבר הּבית אין והרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹנעּולין,
על הּציל ארּבעה, על ארּבעה מּׁשּיחּתר - ּבֹו להֹוציאֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּפתח
ּבֹו, להֹוציאֹו וחׁשב סתּום, ּפתח ׁשם היה ּכּלן; הּפתחים ְְְִִֶַַַָָָָָָָָֻּכל
ּכּלן. הּפתחים על הּציל לפּתח, מּׁשּיתחיל - לפתחֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָֹֻוהתחיל

מּוגפֹות וכּלן הרּבה, חּלֹונֹות ּבֹו ּכּלן[סגורים]היּו - ְְֵַַָָָָֻֻ
הּפתחים. על הּצילּו ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו ְְְְְְִִִִֵַַָָֹֻטהֹורֹות;
טמא; ׁשניהם, ּגּבי על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפתח
ׁשניהם היּו הּגדֹול. את קטן טהר ּבּקטן, להֹוציאֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחׁשב

חׁשב[בגובהם]מתאימין טמא; ׁשניהם, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
חברֹו. את טהר מהם, ּבאחד אחדלהֹוציאֹו ּפתח לּבית היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ואחר ּבּצפֹוני, להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, אחד ּופתח ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָלצפֹון,
אּלא אֹותֹו מֹוציאין 'אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו אחיו ּבאּו ְְְִִֵֶֶָָָָָָּכ

יערים ׁשּלא ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי טהר - [-ּבּדרֹומי' ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַֹ
טמאים.יתחכם] ׁשניהם הערים, ואם ;ְְְֱִִִֵֵֶֶ

לאכסדרה הּפתּוחין -[מרפסת]ּבּתים מהם ּבאחד והּמת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבחצר לצאת מת ׁשל ּדרּכֹו היה דרךאם לא להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשערהאכסדרה] ּבית הרי האכסדרה]- -]טהֹורוהּבּתים , ְֲִֵֵַַַָָ
חדר טהֹורים. והּבּתים טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָטמאים;

מּוגף הּבית מן סגור]ׁשּלפנים לּפנימי[- טמאה ונכנסה ,-] ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֻ
החיצֹוןהבית] הּבית - חּלֹון החדר]ּדר מּפני[- טהֹור, ְִִִֵֶֶַַַַָ

ּבֹו. ׁשּנכנסה החּלֹון ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּטמאה

           
      

ׁשם ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי

רצּוצה טפח]טמאה חלל ללא -]- טפח חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
הּנֹוגע אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאה

מלמעלה הּטמאה אֹוּכנגד מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אבל מּלמּטה; עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ּכנגּדּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע

טהֹור. הּבנין, ּבצד ְְִֵַַַַָָהּנֹוגע

מן ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה
הּטמאה הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת
הּתהֹום; עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּבֹוקעת

הּצדדין מן מטּמאה ּכריואינּה ּכיצד? ערימה]. ּתבּואה[- ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבצד וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ׁשל ּגל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאֹו
ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה נֹוגעין ואינן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּטמאה,
טמא, - מּלמּטה אֹו מלמעלה הּטמאה ּכנגד מכּון ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּגל
מקֹום היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּטמאה
ּכקבר הּוא הרי - טפח רּום על טפח על טפח חלּול ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּטמאה

סביביו. מּכל ּומטּמא ְְִִֵַָָָסתּום,

הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינו] היתהכאילו ואם צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

וכלים ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה
טהֹורים. העפר ּבתֹו ְְְִִֶֶֶָָָׁשּבצּדיה

רצּוצה ׁשהיא גבה]טמאה על טפח אין -]וסמ ּבכתל, ְְְְִֶֶַָָָֹֻ
מּצּדי צד הּכתל נעׂשה ׁשהרי טמאה; הּסּכה - לּכתל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻסּכה

לּנֹוגע טהֹורים ׁשהּצדדין ּפי על ואף היההאהל. לא אּלּו , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעׂשה אבל אהל, ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻעליהן

ּבתֹוכֹו. הּטמאה ְְֲֵֶַָֻׁשהרי

    
ׁשאבד של]ׂשדה מטּמא[מיקומו עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ויהיּו ּבּה, הּקבר נּדֹוׁש ׁשּמא הּפרס; ּכבית ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּגע
הּמאהיל - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ּבתֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֻעצמֹות
ׁשּיׁש ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה העמיד ואם נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
הּקבר על ׂשדה, ּבאֹותּה ׁשהעמיד האהל ׁשּמא ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאהל;

מאהיל. ֲִַהּוא
עלּיה ׁשל ּפתחּה היה אם - ּגּביו על ועלּיה ּבית, ּבּה ְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבנה

ּבית ׁשל ּפתחֹו ּכנגד רוחבמכּון ובאותו השני מעל [אחד ְְְִִֶֶֶַָֻ
מׁשקֹוףבדיוק] ּתחת הּקבר היה ׁשאפּלּו טהֹורה; העלּיה ,ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכמֹו אהל, ּגּבי על אהל היא ׁשהרי - טהֹורה העלּיה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּבית,
מכּון היה לא ואם בדיוקׁשּיתּבאר. מכוונים אינם [הפתחים ְְְִִֵֶָָָָֹֻ

זה] על אסקּפתזה ׁשּמא טמאה; העלּיה אף מפתן], עלּיה[- ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
הּקבר. על מאהילה העלּיה והרי הּקבר, ֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

ׁשרׁשי ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר - זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻוׂשדה
אילני ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר; עד מּגיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים

הּמת עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשין מּפני הּתלּולּיֹותמאכל, [גבעות. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
לדרנמוכות] אֹו הּקברֹות לבית הּסמּוכה לעיר, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּקרֹובֹות

ּבחזקת אּלּו הרי יׁשנֹות, ואחד חדׁשֹות אחד - הּקברֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ׁשחין ּומּכי הּנפלים, את ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה;

טהֹורֹות; - החדׁשֹות הרחֹוקֹות אבל אבריהן. ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָקֹוברין
אֹו ׁשחרבה מעיר קרֹובֹות היּו ׁשּמא טמאֹות, - ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָוהיׁשנֹות
אחר ּתל ׁשם ׁשאין ּכל קרֹוב? ּתל הּוא ואיזה ׁשאבדה. ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמּדר

זֹוכרֹו. אדם ׁשאין ויׁשן, מּמּנּו; יֹותר ְְִֵֵֶֶָָָָָקרֹוב

הּקברֹות לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכין, ְְְְִֵֵַַַָָָׂשדה
טהֹור, ׁשעפרֹו ּפי על אף - ּובֹוכֹות ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
זֹורעין ואין אֹותֹו, נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
טמאה; ׁשם יׁש ׁשּמא ׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹותֹו,
מּמּנּו ּבעליו נתיאׁשּו ּכבר הּקברֹות, לבית קרֹוב ׁשהּוא ,מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לֹו. חׁשׁשּו זה ּומּפני ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ

לעשות]ועֹוׂשין מותר לקדׁש,[- ּתּנּורים זה מקֹום מעפר ְְֲִִֵֶֶַַָֹ
ׁשם. טמאה החזקה לא ְְְֲֵֶָָָֹֻֻׁשהרי

מקֹומֹו - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר הּנמצא, [-קבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר.סביבתו] ּכמֹו ׁשּיּבדק עד ּבהניה, ואסּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

הּידּוע כאן]וקבר הוא שרק ידוע ּפּנהּו[- ואם לפּנֹותֹו; אסּור , ְְְִִֶֶַַַָָָ
ּבה ּומּתר טהֹור, מקֹומֹו ניה.- ְֲַָָָָֻ

,טמא ּומקֹומֹו אֹותֹו; מפּנין הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָקבר
ּבהניה .ואסּור ְֲַָָָ

הּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם - מצוה ּבמת ביתהּפֹוגע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיים של מרחק עד הּקברֹות;קברות לבית מביאֹו ,ְְְִֵַָ

ּכרּכם ׂשדה ּבתֹו אפּלּו - לּתחּום חּוץ יקר]מצאֹו -[צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
הּמצר על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, ,[דרך]קנה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבּור ׂשדה לצדדין. חרוש]מסּלקֹו לא ניר[- ּוׂשדה זה, מּצד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
זרע[חרוש] ּוׂשדה ניר ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַמּצד

ּבׂשדה קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אהל מּפני ּכרם, ּבׂשדה קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹזרע.

נמוכים]הּטמאה ענפיהן לאיזה[- מסּלקֹו ׁשוין, ׁשניהם היּו . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּירצה. ְִֶֶַצד

ּברי' ואמר: אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָקבר
אינֹו - ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹלי

ואיל מציאה מּׁשעת אּלא .מטּמא ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
מן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים;הּמ ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו
מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין ׁשּסֹופֹו[- לפי הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ירקב]יחסר -]וׁשֹופ ממחה, ּבסיד; מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּטמאה ּגּבי על הּצּיּון את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻֻעל

ׁשּלא[בדיוק] הּטמאה, ּבצּדי ּומּכאן מּכאן עֹודף יהי אּלא ,ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מּמקֹום הּצּיּון את מרחיקין ואין הּטהרֹות; את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָלהפסיד

להפסיד ׁשּלא לגרוע]הּטמאה, יׂשראל[- ארץ [בשטחאת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
הּוּדיֹותטהור] על מצּינין ואין ודאיות]. הן[טומאות ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָ

קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון הּספקֹות, על אּלא לּכל; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹידּועין
והּפרעֹות הקברות]והּסככֹות מבית היוצאים וזיזים .[עצים ְְְְַַָָ

ּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא
ּבידּוע אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,

קבר ּבּה ׁשּיתּבאר.ׁשּנחרׁש ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ
אם - ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא

אּלא ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָיׁש
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ׁשם ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי

רצּוצה טפח]טמאה חלל ללא -]- טפח חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
הּנֹוגע אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאה

מלמעלה הּטמאה אֹוּכנגד מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אבל מּלמּטה; עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ּכנגּדּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע

טהֹור. הּבנין, ּבצד ְְִֵַַַַָָהּנֹוגע

מן ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה
הּטמאה הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת
הּתהֹום; עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּבֹוקעת

הּצדדין מן מטּמאה ּכריואינּה ּכיצד? ערימה]. ּתבּואה[- ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבצד וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ׁשל ּגל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאֹו
ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה נֹוגעין ואינן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּטמאה,
טמא, - מּלמּטה אֹו מלמעלה הּטמאה ּכנגד מכּון ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּגל
מקֹום היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּטמאה
ּכקבר הּוא הרי - טפח רּום על טפח על טפח חלּול ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּטמאה

סביביו. מּכל ּומטּמא ְְִִֵַָָָסתּום,

הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינו] היתהכאילו ואם צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

וכלים ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה
טהֹורים. העפר ּבתֹו ְְְִִֶֶֶָָָׁשּבצּדיה

רצּוצה ׁשהיא גבה]טמאה על טפח אין -]וסמ ּבכתל, ְְְְִֶֶַָָָֹֻ
מּצּדי צד הּכתל נעׂשה ׁשהרי טמאה; הּסּכה - לּכתל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻסּכה

לּנֹוגע טהֹורים ׁשהּצדדין ּפי על ואף היההאהל. לא אּלּו , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעׂשה אבל אהל, ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻעליהן

ּבתֹוכֹו. הּטמאה ְְֲֵֶַָֻׁשהרי

    
ׁשאבד של]ׂשדה מטּמא[מיקומו עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ויהיּו ּבּה, הּקבר נּדֹוׁש ׁשּמא הּפרס; ּכבית ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּגע
הּמאהיל - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ּבתֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֻעצמֹות
ׁשּיׁש ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה העמיד ואם נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
הּקבר על ׂשדה, ּבאֹותּה ׁשהעמיד האהל ׁשּמא ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאהל;

מאהיל. ֲִַהּוא
עלּיה ׁשל ּפתחּה היה אם - ּגּביו על ועלּיה ּבית, ּבּה ְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבנה

ּבית ׁשל ּפתחֹו ּכנגד רוחבמכּון ובאותו השני מעל [אחד ְְְִִֶֶֶַָֻ
מׁשקֹוףבדיוק] ּתחת הּקבר היה ׁשאפּלּו טהֹורה; העלּיה ,ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכמֹו אהל, ּגּבי על אהל היא ׁשהרי - טהֹורה העלּיה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּבית,
מכּון היה לא ואם בדיוקׁשּיתּבאר. מכוונים אינם [הפתחים ְְְִִֵֶָָָָֹֻ

זה] על אסקּפתזה ׁשּמא טמאה; העלּיה אף מפתן], עלּיה[- ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
הּקבר. על מאהילה העלּיה והרי הּקבר, ֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

ׁשרׁשי ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר - זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻוׂשדה
אילני ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר; עד מּגיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים

הּמת עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשין מּפני הּתלּולּיֹותמאכל, [גבעות. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
לדרנמוכות] אֹו הּקברֹות לבית הּסמּוכה לעיר, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּקרֹובֹות

ּבחזקת אּלּו הרי יׁשנֹות, ואחד חדׁשֹות אחד - הּקברֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ׁשחין ּומּכי הּנפלים, את ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה;

טהֹורֹות; - החדׁשֹות הרחֹוקֹות אבל אבריהן. ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָקֹוברין
אֹו ׁשחרבה מעיר קרֹובֹות היּו ׁשּמא טמאֹות, - ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָוהיׁשנֹות
אחר ּתל ׁשם ׁשאין ּכל קרֹוב? ּתל הּוא ואיזה ׁשאבדה. ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמּדר

זֹוכרֹו. אדם ׁשאין ויׁשן, מּמּנּו; יֹותר ְְִֵֵֶֶָָָָָקרֹוב

הּקברֹות לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכין, ְְְְִֵֵַַַָָָׂשדה
טהֹור, ׁשעפרֹו ּפי על אף - ּובֹוכֹות ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
זֹורעין ואין אֹותֹו, נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
טמאה; ׁשם יׁש ׁשּמא ׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹותֹו,
מּמּנּו ּבעליו נתיאׁשּו ּכבר הּקברֹות, לבית קרֹוב ׁשהּוא ,מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לֹו. חׁשׁשּו זה ּומּפני ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ

לעשות]ועֹוׂשין מותר לקדׁש,[- ּתּנּורים זה מקֹום מעפר ְְֲִִֵֶֶַַָֹ
ׁשם. טמאה החזקה לא ְְְֲֵֶָָָֹֻֻׁשהרי

מקֹומֹו - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר הּנמצא, [-קבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר.סביבתו] ּכמֹו ׁשּיּבדק עד ּבהניה, ואסּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

הּידּוע כאן]וקבר הוא שרק ידוע ּפּנהּו[- ואם לפּנֹותֹו; אסּור , ְְְִִֶֶַַַָָָ
ּבה ּומּתר טהֹור, מקֹומֹו ניה.- ְֲַָָָָֻ

,טמא ּומקֹומֹו אֹותֹו; מפּנין הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָקבר
ּבהניה .ואסּור ְֲַָָָ

הּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם - מצוה ּבמת ביתהּפֹוגע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיים של מרחק עד הּקברֹות;קברות לבית מביאֹו ,ְְְִֵַָ

ּכרּכם ׂשדה ּבתֹו אפּלּו - לּתחּום חּוץ יקר]מצאֹו -[צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
הּמצר על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, ,[דרך]קנה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבּור ׂשדה לצדדין. חרוש]מסּלקֹו לא ניר[- ּוׂשדה זה, מּצד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
זרע[חרוש] ּוׂשדה ניר ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַמּצד

ּבׂשדה קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אהל מּפני ּכרם, ּבׂשדה קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹזרע.

נמוכים]הּטמאה ענפיהן לאיזה[- מסּלקֹו ׁשוין, ׁשניהם היּו . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּירצה. ְִֶֶַצד

ּברי' ואמר: אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָקבר
אינֹו - ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹלי

ואיל מציאה מּׁשעת אּלא .מטּמא ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
מן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים;הּמ ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו
מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין ׁשּסֹופֹו[- לפי הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ירקב]יחסר -]וׁשֹופ ממחה, ּבסיד; מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּטמאה ּגּבי על הּצּיּון את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻֻעל

ׁשּלא[בדיוק] הּטמאה, ּבצּדי ּומּכאן מּכאן עֹודף יהי אּלא ,ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מּמקֹום הּצּיּון את מרחיקין ואין הּטהרֹות; את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָלהפסיד

להפסיד ׁשּלא לגרוע]הּטמאה, יׂשראל[- ארץ [בשטחאת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
הּוּדיֹותטהור] על מצּינין ואין ודאיות]. הן[טומאות ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָ

קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון הּספקֹות, על אּלא לּכל; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹידּועין
והּפרעֹות הקברות]והּסככֹות מבית היוצאים וזיזים .[עצים ְְְְַַָָ

ּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא
ּבידּוע אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,

קבר ּבּה ׁשּיתּבאר.ׁשּנחרׁש ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ
אם - ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא

אּלא ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָיׁש



נח           
      

יׁש אם - ראׁשיהן -]על של טהֹור,[חתיכות - ּביניהן חרׂש ִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אי ואם ּבנין; אּלא זה הּסידׁשאין והיה ּביניהן, חרׂש ן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

מפוזר]מרּודה צּיּון,[- זה הרי - ּומּכאן מּכאן ראׁשיהן על ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
מצר מצא גבול]וטמא. וכל[- טמא, הּוא - מצּין אחד ְְְֵֵֶֶֶָָָָָָָֻ

מצריה ארּבעת מצא ׁשלׁשה. וכן ׁשנים, וכן טהֹורה; ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּׂשדה
ׁשאין טמאה; ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין, הם - ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻמצּינין

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון ְְְִִִִַַַָֻמרחיקין

ה'תש"ע כסלו ט"ז חמישי יום

    
,אחת ּבגּמה רּבים מתים ּומצא ּבׂשדה, חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי

ׁשּמצא אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה, ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מקֹום ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
ּכל ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

הּתחּוח רך]העפר קרקע[- ּבבתּולת וחֹופר מקוםׁשּתחּתיו, -] ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] -לא הּׂשדה ּוׁשאר הּכל; ּומֹוציא אצּבעֹות, ְְִֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁש

ׁשלׁש עם זה ועפר ׁשּימצא. מּקדם ּכׁשהיתה טהרה, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּבחזקת
הּמת'. 'ּתבּוסת הּנקרא הּוא ׁשחֹופר, ְְְִֵֵֶֶַַַָָאצּבעֹות

,ׁשּבּה העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׂשדה
מלּקט - ׂשדהּו מּתֹו קבר המפּנה וכן טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
ּבֹור וכן טהֹורה. היא והרי עצם, עצם העצמֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל

ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו העצמֹותׁשּמטילים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
טהֹור הּוא והרי עצם, עצם .ׁשּבֹו ֲֵֶֶֶֶֶַָ

- הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה
אחד ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
הרי - וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
מן לבּדק וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה
ׁשּביניהן; וחצר מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחרֹון
ׁשּבדק העׂשרים אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף -]טהֹורֹות, ל בשכנות מצא[- קברֹות. ְְְִֵֶַַַָָָ
עׂשרים מּמּנּו לבּדק צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹמת

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, כאן]אּמה קברות שבית ואם[מסתבר . ְְֲִִֵֶַַַַָָָ
יֹוׁשב, אֹו הרּוג, ּבּסֹוף אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהיה
אינֹו - ירכֹותיו ּבין ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻאֹו
ּבלבד; ּתבּוסתן ואת נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבֹודק

ּגֹוים. ְִֶֶָָׁשחזקתן

מטּמאין ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻהּגֹוים,
ׁשל ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל

יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹו אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר [ולעפרמת ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
דין] הנפש]ּתבּוסהשמקיפו, דם את סופג העפר אין ולא[כי , ְְָֹ

קברֹות[דין] טהורות]ׁשכּונת סביבותיו אמה כ' ּומתים[- . ְְִֵַָ
קברֹות, ׁשכּונת להם אין - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנמצאים
והּנקּבר טהֹור. והּכל עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולא

קברֹות. ׁשכּונת לֹו ואין ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ְְְְְִֵֵֶַָָֹׁשּלא

ּבּתחּלה ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה הּמֹוצא עלאחד ידעו [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּכּוכיןהימצאותם] ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּונקיע[בסלע], ּכּו אֹו , ְְִִֶַָָָֹ

ואחד[בקרקע] ׁשנים, מצא קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּומערה
קברֹות; ׁשכּונת להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָהיה

עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, המקום]ׁשהּקבר אמרּו[את ולא ׁשכּונה. ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכיצד ּבדיקה. ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא
לסלע, מּגיע ׁשהּוא עד חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבֹודק
העמיק עבּודה. ׁשאינּה הּנראית קרקע והיא לבתּולה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו
וצרי ּכבּתחּלה, זֹו הרי - חרׂש ּומצא אּמה, מאה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאפּלּו
ּכבתּולה זֹו הרי למים, הּגיע לבתּולה; ׁשּיּגיע עד .להעמיק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּתלם לחּפר צרי העׂשרים[שורה]אינֹו מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וחֹופר אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא סֹופן; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
לקבר קבר ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה על ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאּמה

מאּמה. ֵַָָּפחֹות

אֹו לׁשלּולית אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהיה
נפסקה ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלדר

הּקברֹות .ׁשכּונת ְְַַָ

ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָהּמֹוציא
אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום טמאה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמצא

ּבּגל והמפּקח ההרוג]ּבתרּומה. אֹוכל[שעל אינֹו - ְְְִֵֵֵַַַַַָ
אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ׁשהּמתים וּדאי יֹודע ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבתרּומה;

מקֹומן. מּכיר ְִֵֶַָׁשאינֹו

מהם אחד ּבדק - טהֹורין ּגּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל
ונמצאּו ׁשנים ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא טהֹור, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ׁשלׁשּתם ּבדק טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורים,
עד ׁשלׁשּתן ׁשּיבּדק עד - טמאה ּבחזקת ּכּלם טהֹור, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּומצא

טהֹורין ׁשלׁשּתן ויהיּו לבתּולה, אֹו לסלע .ׁשּיּגיע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ּדין טמא עליו, הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ׁשּמטילין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבֹור

ספק אין ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על ואף ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה;
ידּוע ואין נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמֹוציא
וחלּדה הֹואיל - הּפילה לא אֹו המטּמא ּדבר הּפילה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹֻאם

וטהֹורּוב ספק, זה הרי ׁשם, מצּויין .רּדלס ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ
מּׁשּום ׁשהן ּבהן, וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדבר

ּדבריהם ׁשל הן הרי - הּתֹורה,[מדרבנן]ספק מן טמא ואין ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבין - הּספקֹות ּכל אבל וּדאית. טמאה ׁשּנטמא מי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאּלא
אין - וׁשּבתֹות ּבעריֹות ּבין אסּורֹות, ּבמאכלֹות ּבין ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָֻּבטמאֹות,
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אּלא להן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָחֹוׁשׁשין

מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה ְְִִֵַָָאּסּורי

    
ׁשהרי קבר, ּבֹו ׁשּנחרׁש מקֹום זה הּפרס? ּבית הּוא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה

הּׂשדה. ּבכל ונתּפרסּו העפר, ּבתֹו הּמת עצמֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנּדקּדקּו
הּקבר ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה חרׁשוגזרּו אפּלּו ; ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי ומוגן]על ּברֹובדין[טמון ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻ
שיש] ׁשּתי[לוחות רּום הארֹון ּגּבי על היה ואפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואבנים,

עד הּפרס. ּבית עֹוׂשה זה הרי קבר, וחרׁש הֹואיל - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹומֹות
אּמה מאה על אּמה מאה הּפרס? ּבית נעׂשה הּוא ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה

הּקבר. ְִֶֶַמּמקֹום

           
      

ּבית הּוא הרי - סאין ארּבעת ּבית ׁשהּוא הרּבּוע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ואינֹוהּפרס, . ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

טהֹור. הּזה, הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם ,והֹול חֹורׁש והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל
ׁשהטיח אֹו הּמחרׁשה, את נער אּמה מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגמר

הּפרס[המחרישה] ּבית עֹוׂשה הּוא ׁשם עד - ּבגדר אֹו ְְְֵֵֶֶַַַָָָּבסלע
ּבמׁש אליו הּגיע לא ׁשהרי טהֹור, והּׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבלבד;

וחזר יתר, אֹו אּמה חמּׁשים ּכמֹו חרׁש [אחרהּמחרׁשה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
היההפסקה] הּפרס; ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחרׁש

ׁשאין טהֹור, ולחּוץ מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָחֹורׁש
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמֹות

ׁשּיּודע עד אדם, ׁשל ׁשהן - המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
ׁשל ׁשהן - המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהן

אדם ׁשל ׁשהן ׁשּיּודע עד חריץּבהמה, ׁשם היה מלא[בור]. ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
קרקע, ּגב על צבּורֹות אדם עצמֹות ׁשהיּו אֹו אדם, ְְְְֶַַַַַַָָָָָעצמֹות
ּבּה ׁשאבד ׂשדה ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, עם אּלּו עצמֹות ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוחרׁש

של] עֹוׂשה[מיקומו אינֹו זה הרי - קבר) ּבֹו ׁשּנמצא (אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָקבר
ּבּה ׁשּנחרׁש ׂשדה על אּלא טמאה ּגזרּו ׁשּלא הּפרס; ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
ּבית עֹוׂשה אינֹו ּבׂשדה, הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָקבר
אּלא ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו, ׁשּכל ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּפרס;

הּמצּוי. הּדבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש, ְְֶֶֶֶֶַַַָָָּבקבר
ּבית עֹוׂשה אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש

אֹוהּפרס ׁשּתף, אפּלּו ׁשּלֹו; ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין , ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
יבול]אריס תמורת עובד ּבית[- עֹוׂשה אינֹו - אּפיטרֹוּפֹוס אֹו , ְִִֵֵֶֶָ

חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ּבׂשדה קבר חרׁש עמו]הּפרס. ּכאחת[הגובל ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּפרס. ּבית עֹוׂשה אינֹו חברֹו, וׁשל הּפרס; ּבית עֹוׂשה ׁשּלֹו, -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשאין הּפרס, ּבית עֹוׂשה אינֹו - ּבׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָונכרי
לגֹוים ּפרס .ּבית ְְִֵָ

וׁשטפּו למּטה, טהֹורה וׂשדה למעלה, ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׂשדה
אדּמה היתה אפּלּו - לּטהֹורה הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻּגׁשמים

והאּדימה לבנה אֹו הפרס]והלּבינה, בית לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ
ּגזרּו ולא הּפרס, ּבית עֹוׂשה הּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; -ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּגּוׁש על אּלא ּכברּיתֹו.[אדמה]טמאה ְְִִֶַָָָֻ
ׁשהּׁשרׁשין לפי נטע; ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה, הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית

טהֹור הּפרס ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֹיֹורדין
נפרס הּקבר ׁשהרי התפזר]- אין[- אבל הּׂשדה. ּפני על ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּנקצר זרע אּלא ּבתֹוכּה, הנעקר]זֹורעין ו[ולא זרע ואם עקר. ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
ּכברֹות ּבׁשּתי הּתבּואה את וכֹובר ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר --] ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

ּכׂשעֹורה;נפות] עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ּכברֹות, ּבׁשלׁש וקטנּיֹות ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
העצה ואת הּקׁש את הקטנית]וׂשֹורף ׁשּמא[קש ּגזרה, - ׁשם ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומֹוכרֹו, מֹוציאֹו ּבהניה, לֹו ּתּתיר ואם ּכׂשעֹורה, עצם ּבהן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש
מרּגיל מפיץ]ונמצא הּטמאה.[- את ְְְְִִֶַַָָֻ

ארּבעת ּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׂשדה
ולא נחרׁש ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכֹורין,
מארּבע אֹותּה מּקפת טהֹורה ואפּלּו הּפרס, ּבית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנעׂשה

ּבחזקתּה היא הרי - .רּוחֹותיה ְְֲִֵֶֶָָָ
המצּינת ׂשדה מסומנת]מצא -]- ּטיבּה מה ידּוע ואין , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבתֹוכּה קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע אילן, ּבּה יׁש [ומותרתאם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבתֹוכּהבנטיעה] קבר ׁשאבד ּבידּוע אילן, ּבּה אין [אסור; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹולנוטעה] זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבארנּו; ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּמּתר ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתלמיד
ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע

ּתחת מתנדנדין ׁשאין אבנים על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמהּל
רֹוכב והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
אם אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל

ּפיה על אף - הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על ּל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
העפר על ׁשהּל ּכמי טמא זה הרי נדנד, ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנׁשּתּמר

ׁשּתהיינהעצמֹו עד רע, ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הּל אם וכן ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נֹוׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארּכּבֹותיו
ּבׁשעת ּגללים ׁשּתטיל עד רע, ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

מאמץ]רכיבה ּברגליו.[מרוב הּל ּוכאּלּו טמא, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

ּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס, ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר
ׁשהּואחכמים העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכברה לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה, ּכל ּפני מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול
ּוממחה ּדּקין, ּכׂשעֹורה[מפורר]ׁשּנקביה עצם ּכל ּומֹוציא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

טפחים ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּנמצא
טפחים ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, מּמקֹום ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹעפר
על ונתן טפחים, ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור; זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּפניו מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה האחר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחציֹו
- אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליו ונתן ּומחצה, ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָטפח

עּזקֹו אם וכן ּכלּום; עׂשה אבניו]לא ּבׁשעת[סילק ּובדק , ְְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשאינן ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עׂשה לא - מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹעּזּוק

טהֹור. זה הרי אדם, מהּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָמתנדנדין

    
ּגּוׁשּה על ּגזרּו ּבּתחּלה - העּמים אדמתה]ארץ ּבלבד,[- ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

נֹוגע אֹו ּבּה, המהּל אּלא מטּמאין היּו ולא הּפרס, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכבית
על ואף ׁשּיטּמא, אוירּה על וגזרּו חזרּו מעפרּה. נֹוׂשא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹו
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נׂשא, ולא נגע ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֻּפי
אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי וכן נטמא; העּמים, ארץ ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאויר
העּמים ארץ לאויר רּבן ׁשהכניס ּכלים ּוׁשאר העּמים, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻלארץ

נטמאּו. -ְְִ
ּכטמאת אֹותּה עׂשּו לא - העּמים ארץ אויר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻֻטמאת

ׂשֹורפין עפרּה, טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעפרּה,
ׁשבעה, טמאת טמא ּבגּוׁשּה והּמתטּמא וקדׁשים; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתרּומה

ּוׁשביעי ׁשליׁשי הּזיה איןוצרי ּבאוירּה, הּמתטּמא אבל . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
וכן ׁשמׁש; והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי
אֹוכלין לא ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

ׂשֹורפין. ְְִֹולא
ּבמּגע מטּמאין - הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמרצּופיןּובמּׂשא, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה [שק. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
דרכים] ּכפיקההולכי והּוא לאריגה], צמר חוטי ּגדֹולה[כדור ְְְִָָ

ׁשּבאּו לארץ חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. [לארץׁשל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ירק]ּבירקישראל] עם ּכחֹותם[- אחד ּבמקֹום יׁש אם - ְְְִֵֶַָָָָ

אּלא ּגזרּו ׁשּלא מצטרף; אינֹו לאו, ואם מטּמא; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמרצּופין,
לארץ מחּוצה ּבאֹות אּגרֹות ׁשהיּו מעׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָעל
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ּבית הּוא הרי - סאין ארּבעת ּבית ׁשהּוא הרּבּוע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ואינֹוהּפרס, . ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

טהֹור. הּזה, הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם ,והֹול חֹורׁש והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל
ׁשהטיח אֹו הּמחרׁשה, את נער אּמה מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגמר

הּפרס[המחרישה] ּבית עֹוׂשה הּוא ׁשם עד - ּבגדר אֹו ְְְֵֵֶֶַַַָָָּבסלע
ּבמׁש אליו הּגיע לא ׁשהרי טהֹור, והּׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבלבד;

וחזר יתר, אֹו אּמה חמּׁשים ּכמֹו חרׁש [אחרהּמחרׁשה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
היההפסקה] הּפרס; ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחרׁש

ׁשאין טהֹור, ולחּוץ מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָחֹורׁש
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמֹות

ׁשּיּודע עד אדם, ׁשל ׁשהן - המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
ׁשל ׁשהן - המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהן

אדם ׁשל ׁשהן ׁשּיּודע עד חריץּבהמה, ׁשם היה מלא[בור]. ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
קרקע, ּגב על צבּורֹות אדם עצמֹות ׁשהיּו אֹו אדם, ְְְְֶַַַַַַָָָָָעצמֹות
ּבּה ׁשאבד ׂשדה ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, עם אּלּו עצמֹות ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוחרׁש

של] עֹוׂשה[מיקומו אינֹו זה הרי - קבר) ּבֹו ׁשּנמצא (אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָקבר
ּבּה ׁשּנחרׁש ׂשדה על אּלא טמאה ּגזרּו ׁשּלא הּפרס; ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
ּבית עֹוׂשה אינֹו ּבׂשדה, הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָקבר
אּלא ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו, ׁשּכל ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּפרס;

הּמצּוי. הּדבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש, ְְֶֶֶֶֶַַַָָָּבקבר
ּבית עֹוׂשה אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש

אֹוהּפרס ׁשּתף, אפּלּו ׁשּלֹו; ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין , ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
יבול]אריס תמורת עובד ּבית[- עֹוׂשה אינֹו - אּפיטרֹוּפֹוס אֹו , ְִִֵֵֶֶָ

חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ּבׂשדה קבר חרׁש עמו]הּפרס. ּכאחת[הגובל ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּפרס. ּבית עֹוׂשה אינֹו חברֹו, וׁשל הּפרס; ּבית עֹוׂשה ׁשּלֹו, -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשאין הּפרס, ּבית עֹוׂשה אינֹו - ּבׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָונכרי
לגֹוים ּפרס .ּבית ְְִֵָ

וׁשטפּו למּטה, טהֹורה וׂשדה למעלה, ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׂשדה
אדּמה היתה אפּלּו - לּטהֹורה הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻּגׁשמים

והאּדימה לבנה אֹו הפרס]והלּבינה, בית לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ
ּגזרּו ולא הּפרס, ּבית עֹוׂשה הּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; -ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּגּוׁש על אּלא ּכברּיתֹו.[אדמה]טמאה ְְִִֶַָָָֻ
ׁשהּׁשרׁשין לפי נטע; ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה, הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית

טהֹור הּפרס ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֹיֹורדין
נפרס הּקבר ׁשהרי התפזר]- אין[- אבל הּׂשדה. ּפני על ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּנקצר זרע אּלא ּבתֹוכּה, הנעקר]זֹורעין ו[ולא זרע ואם עקר. ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
ּכברֹות ּבׁשּתי הּתבּואה את וכֹובר ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר --] ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

ּכׂשעֹורה;נפות] עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ּכברֹות, ּבׁשלׁש וקטנּיֹות ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
העצה ואת הּקׁש את הקטנית]וׂשֹורף ׁשּמא[קש ּגזרה, - ׁשם ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומֹוכרֹו, מֹוציאֹו ּבהניה, לֹו ּתּתיר ואם ּכׂשעֹורה, עצם ּבהן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש
מרּגיל מפיץ]ונמצא הּטמאה.[- את ְְְְִִֶַַָָֻ

ארּבעת ּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׂשדה
ולא נחרׁש ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכֹורין,
מארּבע אֹותּה מּקפת טהֹורה ואפּלּו הּפרס, ּבית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנעׂשה

ּבחזקתּה היא הרי - .רּוחֹותיה ְְֲִֵֶֶָָָ
המצּינת ׂשדה מסומנת]מצא -]- ּטיבּה מה ידּוע ואין , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבתֹוכּה קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע אילן, ּבּה יׁש [ומותרתאם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבתֹוכּהבנטיעה] קבר ׁשאבד ּבידּוע אילן, ּבּה אין [אסור; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹולנוטעה] זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבארנּו; ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּמּתר ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתלמיד
ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע

ּתחת מתנדנדין ׁשאין אבנים על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמהּל
רֹוכב והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
אם אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל

ּפיה על אף - הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על ּל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
העפר על ׁשהּל ּכמי טמא זה הרי נדנד, ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנׁשּתּמר

ׁשּתהיינהעצמֹו עד רע, ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הּל אם וכן ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נֹוׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארּכּבֹותיו
ּבׁשעת ּגללים ׁשּתטיל עד רע, ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

מאמץ]רכיבה ּברגליו.[מרוב הּל ּוכאּלּו טמא, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

ּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס, ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר
ׁשהּואחכמים העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכברה לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה, ּכל ּפני מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול
ּוממחה ּדּקין, ּכׂשעֹורה[מפורר]ׁשּנקביה עצם ּכל ּומֹוציא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

טפחים ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּנמצא
טפחים ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, מּמקֹום ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹעפר
על ונתן טפחים, ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור; זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּפניו מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה האחר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחציֹו
- אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליו ונתן ּומחצה, ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָטפח

עּזקֹו אם וכן ּכלּום; עׂשה אבניו]לא ּבׁשעת[סילק ּובדק , ְְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשאינן ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עׂשה לא - מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹעּזּוק

טהֹור. זה הרי אדם, מהּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָמתנדנדין

    
ּגּוׁשּה על ּגזרּו ּבּתחּלה - העּמים אדמתה]ארץ ּבלבד,[- ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

נֹוגע אֹו ּבּה, המהּל אּלא מטּמאין היּו ולא הּפרס, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכבית
על ואף ׁשּיטּמא, אוירּה על וגזרּו חזרּו מעפרּה. נֹוׂשא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹו
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נׂשא, ולא נגע ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֻּפי
אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי וכן נטמא; העּמים, ארץ ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאויר
העּמים ארץ לאויר רּבן ׁשהכניס ּכלים ּוׁשאר העּמים, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻלארץ

נטמאּו. -ְְִ
ּכטמאת אֹותּה עׂשּו לא - העּמים ארץ אויר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻֻטמאת

ׂשֹורפין עפרּה, טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעפרּה,
ׁשבעה, טמאת טמא ּבגּוׁשּה והּמתטּמא וקדׁשים; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתרּומה

ּוׁשביעי ׁשליׁשי הּזיה איןוצרי ּבאוירּה, הּמתטּמא אבל . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
וכן ׁשמׁש; והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי
אֹוכלין לא ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

ׂשֹורפין. ְְִֹולא
ּבמּגע מטּמאין - הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמרצּופיןּובמּׂשא, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה [שק. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
דרכים] ּכפיקההולכי והּוא לאריגה], צמר חוטי ּגדֹולה[כדור ְְְִָָ

ׁשּבאּו לארץ חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. [לארץׁשל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ירק]ּבירקישראל] עם ּכחֹותם[- אחד ּבמקֹום יׁש אם - ְְְִֵֶַָָָָ

אּלא ּגזרּו ׁשּלא מצטרף; אינֹו לאו, ואם מטּמא; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמרצּופין,
לארץ מחּוצה ּבאֹות אּגרֹות ׁשהיּו מעׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָעל
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ּבהן והיּו ּגדֹולים, ּכהנים של]לבני שיעור ּכסאה[בכולן, ְְְְֲִִִִֵֶָָָֹ
ׁשּלא לפי טמאה, מּׁשּום להן חׁשּו ולא - חֹותמֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֻּוכסאתים

הּמרצּופין. ּכחֹותם מהן ּבחֹותם ְְְִֵֶַַַָָָהיה

עד - לארץ מחּוצה חרׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא
הּסקּו מּׁשהּסקּו,[בכבשן]ׁשּלא העּמים; ארץ מּׁשּום טמאים , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֻֻ

ׁשאינֹו העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרׂש ּכלי מּׁשּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָטמאים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם ְְְְִֵֵֵֶַַָָמטּמא

טמאת טמא - ּובּסלעים ּבהרים - העּמים ּבארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהמהּל
ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים גדותיו]ׁשבעה; -[על ְְְְִֶֶַַַָָָָ

הּנכנס אוירּה. מּׁשּום וטמא העּמים, ּבארץ נֹוגע מּׁשּום ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָטהֹור
טמא; - ּבאויר הּפֹורחין ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה העּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלארץ

זרּוק נייד]ׁשאהל אהל.[- קרּוי אינֹו ֵֶֶֶָָֹֹ
לא טהֹור; ואוירּה לארץ, ּכחּוצה מטּמא עפרּה - ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹסּוריה

אוירּה על יׂשראלּגזרּו לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ולא העּמים, ארץ לא ּביניהן, מפסיק היה ולא ּבׂשפה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׂשפה

ה ּבית ולא הּקברֹות, לּהּבית להּכנס יכֹול זה הרי - ּפרס ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
וכן ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא, ּומגּדל; ּתבה ּבׁשּדה ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבטהרה,
טמא מקֹום ּביניהן ואין יׂשראל, לארץ הּסמּוכה העּמים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָארץ

נבּדקת זֹו הרי ּוטהֹורה.[מקבר]- , ְְֲִֵֶֶָ
מטּמא זה הרי - יׂשראל ּבארץ ּגֹוים ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכארץ
מדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים מגורי]ּותרּומה העּמים[- ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ויהיה ּבּמקֹום, יׁשהּו וכּמה ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ
נפל ותּפיל אּׁשה ׁשּתתעּבר ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרי
ארּבעים ׁשהה אם - אּׁשה עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּמטּמא.
ּבֹו ׁשּתהיה מדֹור מּׁשּום ּגזרה ׁשּיּבדק; עד טמא מדֹורֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיֹום,
ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו סריס, אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו ֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה.

עֹוׂשה - אחד -]ויֹום העּמים.[טומאת מדֹור ְְִֶֶַָָ
קטן אֹו אּׁשה, אֹו מּיׂשראל, עבד ּבֹו ׁשהיה ּגֹוים ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמדֹור

ּתׁשע צריּבן אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּביבין את - ּבֹודקין הן מה ואת ניקוזּבדיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ

ׁשהחזירהמים] מקֹום וכל הּסרּוחין; הּמים ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהעמּקין,
ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל מּׁשם להֹולי יכֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהחלּדה
הּוא הרי ׁשחרב, העּמים מדֹור מּׁשם. אֹותן ּגֹוררין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני

ׁשּיּבדק. עד ְְִֵֶַָָֻּבטמאתֹו
אכסדראות]האיצטונּיֹות ּגֹוים,[- מדֹור מּׁשּום ּבהן אין , ְְְִִִִֵֶָָָ

ועׂשרה הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין ּגלּויה, ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
ּדירתן ׁשאין לפי - ּגֹוים מדֹור מּׁשּום ּבהן אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמקֹומֹות,
מקֹומֹות: העׂשרה הם ואּלּו טמאה. עליהן ּגזרּו לא ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָֹֻקבּועה,

והּברּגנין והּצריפין, והּסּכֹות, הערבים, קיבוץאהלי [מקום ְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָֻֻ
ּבּתיפירות] והן ּדפנֹות לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּובית -]הּקיץ, ה והּמרחץ,[שלפני חצר, ׁשל ואוירּה ׁשער, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּלגיֹונֹות ּומקֹום הּמלחמה, ּוכלי החּצים ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּומקֹום

הפרשים] מרוצת -].
היה ּכן אם אּלא ּגֹוים, מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְֲִִִֵֵֶַָָָָהחנּות

ּבית הרי העּמים, מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדר
ּבּתי ולא העּמים מדֹור ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשער

לארץ ּבחּוצה .הּפרס ְְֶַָָָָ

,וחברֹותיה סיסית ּכגֹון - יׂשראל ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻעירֹות
ּומן הּמעׂשרֹות מן ׁשּפטּורֹות ּפי על אף - וחברֹותיה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָאׁשקלֹון
ׁשל ּדרכים וחזקת העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשביעית,
העּמים. ּבארץ מבלעֹות ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעֹולי

ה'תש"ע כסלו י"ז שישי יום

    
הּטמאה את מביא - טפח רּום על מרּבע טפח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻטפח

טפח אּלא אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה; ּדין הּטמאה, ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוחֹוצץ
הּמת מן ּכזית ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח, ּברּום טפח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעל
ּבהם, וכּיֹוצא וצּנֹורֹות מחטין ּכגֹון ּכלים ּובצּדֹו לאויר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻמּנח
ּבֹו ׁשּיׁש אהל עליהם האהיל אם - ּבּטמאה נֹוגעין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻואינן
מביא זה הרי - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה והיה טפח, על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָטפח
אהל ּגּבי על אחרים ּכלים היּו ּוטמאין; לּכלים, הּטמאה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻאת
ׁשהאהל מּפני טהֹורים, הם הרי - טפח על טפח ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹזה
ׁשהאהל ׁשּכׁשם למדּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻחֹוצץ
ּבין וחֹוצץ לֹו, ׁשחּוצה ּכל מּציל ּכ - ׁשּתחּתיו ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמטּמא
על הּטמאה היתה אם וכן ּגּביו; ׁשעל ּכלים ּובין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּטמאה
ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל טהֹורין, הּכלים - ּתחּתיו וכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגּביו,

עלהּטמאה מּטפח ּפחֹות אֹו טפח, מרּום ּפחֹות האהל היה . ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּבצד הּכלים - טפחים ּכּמה ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָטפח
ׁשּכנגד ּכל - זה אהל מן ׁשּלמעלה וכלים טהֹורים. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּטמאה
אהל ׁשם ואין הּטמאה, על ׁשהאהילּו מּפני טמא; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה,

לחצוץ]לחץ ּגּבי[- על טמאה היתה אם וכן הּטמאה. ּבפני ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻֻ
ׁשהרי טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - ּתחּתיו וכלים זה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאהל
ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין עליהם, האהילה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהּטמאה
חׁשּוב הּוא ּכנגיעה טפח, מרּום ּפחֹות ׁשּכל - ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻהּטמאה

בכלים] הטומאה נגעה טמאה[כאילו ׁשּתחּתיו, וטמאה ,ְְְְֶַָָָֻֻ
טפח]רצּוצה חלל מעליה שאין ּבּמה[- ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ְְְִֵֶֶַַָ

אבל ּכלים; אֹו אדם האהל היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹּדברים
הם ׁשהיּו ּבין - הּטמאה על אהל ׁשּנעׂשּו ּכלים אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאדם
ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין אהל, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעצמם
הּטמאה, את מביאין אּלּו הרי - עּקר ּכל טמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמקּבלין
ּגּבי על מּנח ׁשהיה לּוח ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻואינן
ּכלי אפּלּו ּכלים, ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם, ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָארּבעה
צרי ואין טמאה, למינם ׁשאין מּכלים ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים
קנים ארּבעה אֹו ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם ְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻלֹומר,
הּכלים - ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגבֹוהין
הּטמאה ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאים.
ּתחּתיו וכלים הּלּוח, ּגּבי על טמאה היתה ואם טמאים; -ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
מּנח הּלּוח היה אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל -ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
טמאה והיתה וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים, ארּבע ּגּבי ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻעל

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּתחּתיו
ּגּביו על טמאה המוזכר]היתה הלוח על ּכל[- הרי - ְְֲֵַַָָָָָֻ

חֹו ׁשהאהל מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיו הּטמאה.הּכלים ּבפני צץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבמּדה הּבאים אדמה, ּוכלי אבנים ּוכלי ּגללים [-ּוכלי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ

ניידים] ואינם סאה מ' ואינםמכילים ּכאהלים, הם הרי -ְְֲִֵֵֵָָֹ
הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ּולפיכ ְְְְְִִִִֵֵַָָֻּככלים;

           
      

עץ]נסר ועֹודף[- חדׁש, ּתּנּור ּפי על נתּון יוצא]ׁשהּוא -] ְִֵֶֶֶַַָָָ
ּכלים - הּנסר ּתחת טמאה והיתה טפח, ּבפֹותח צדדיו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּכל
ׁשּתחּתיו הּכלים ּכל - ּגּביו על טמאה טהֹורין; ּגּביו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשעל
היה ואם זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטהֹורים,

טמא. הּכל ֵַָָָֹיׁשן,

ועֹודף יׁשנים, אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָנסר
ּתחּתיו הּטמאה והיתה זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻמחּוצה
ׁשּתחת ּכלים אבל טמא; ּבלבד ּביניהם - הּתּנּורים ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ּכׁשני הן ׁשהרי טהֹורים; - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אפּלּו ּתּנּור, ּפי על נתּון ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאהלים
הּצדדין, מן לא אבל טפח, ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיׁשן,

טהֹורין הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד .וטמאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻ
מרּדע ּכגֹון ּכלי ׁשּנׂשא מחרישה]אדם ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבהּקפֹו היה אם - הּטמאה על האחד הּכלי צד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהאהיל
- ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,

את מטּמא זה ּגזרּוהרי מּדבריהם; טמאה לֹו ּומביא הּנֹוׂשא, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
אינֹו אבל טפח. ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח, ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעל
ׁשּיאהיל אדם ולׁשאר ׁשּתחּתיו, לכלים הּטמאה את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמביא

טפח. רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד - הּטמאה ועל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻעליהם
אם אּלא ּכקבר; אינן הּמת, ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָארֹונֹות

ּגּבי על והעֹומד חֹוצץ, טפח, ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹיׁש
ּבהם יׁש ארֹונֹות ׁשרב ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור - ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹהארֹון
ּכל על ּגזרּו - טפח חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל - טפח ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחלל
הארֹון ּגּבי על המהּל וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהארֹונֹות

ּבקבר אֹו ּבמת .ּכנֹוגע ְְְֵֵֶֶַ
אם - ּתחּתיה והּטמאה לכתל, מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה

ּבּה ּתחת[ברחבה]יׁש הּטמאה את מביאה - טפח ּפֹותח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
ּפי על אף טמאין, ׁשּתחּתיה האדם אֹו הּכלים וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלּה;

ּוקצתּה ׁשוה ּכּלּה ממנה]ׁשאין מּפני[חלק מּטפח, ּפחּותה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
- טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם הּוא. אהל מקצת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּקצתּה
ּכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֻטמאה

ּבהּקפּה קורה]יהיה ּבזמן[של טפח? ּפֹותח ּבּה ויהיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מרּבעת, ׁשהיא ּובזמן טפחים; ׁשלׁשה עגּלה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻֻׁשהיא

טפחים .ארּבעה ְְִַָָָ
עגול]סאה מדידה צּדּה[כלי על מּטה [העגול]ׁשהיא ְִִֶַָָָֻ

השמים]ּבאויר תחת ּתחת[- הּטמאה את מביאה אינּה - ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻ
ּבקרּוב, ּומחצה טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה,
הּטפח ויהיה ּומחצה, טפח העליֹון הּצד ּגבּה ׁשּיהיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
היתה אם ,לפיכ טפח; הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
- ׁשלׁשה ּבהּקפּה והיה טפח, חצי הארץ מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגבֹוהה
לאויר, מּטל ׁשהּוא עגל עּמּוד וכן הּטמאה. את ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמביאה
ׁשּיהיה עד ּדפנֹו, ּתחת טמאה מביא אינֹו - הארץ על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּומּנח
עׂשרים ּבהּקפֹו אין ואם טפחים; וארּבעה עׂשרים הּקף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבֹו
זה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה טפחים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוארּבעה
ׁשּסֹומכים העּקרין על טפחים, וארּבעה עׂשרים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהצריכּו
ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ּבחׁשּבֹון חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליהם
טפח על טפח וכל טפח; רחב ּבֹו יׁש טפחים, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלׁשה
היה אם ,לפיכ חמׁשין. ּוׁשני טפח ּבאלכסֹונֹו יׁש ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבּוע,

ּכל ּתחת נמצא - טפחים וארּבעה עׂשרים העּמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהּקף
אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר מרּבע טפח רּום על טפח ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּדפנֹו

צּורתֹו: היא וזֹו הן; ְְִֵֵָּבקרּוב

    
ּכמֹו אהל, קרּוי - טפח רּום על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל

ּביןׁשּבארנּו הּטמאה; את ּומביא הּטמאה, ּבפני וחֹוצץ ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ
ה ׁשּלא אפּלּו מאליו, ׁשּנעׂשה ּבין להאהיל ּבידיׁשעׂשהּו יה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מים, ׁשחררּוהּו חר אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאדם
מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ׁשרצים, ידיאֹו על 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִֶַַַָָ

שבקרקע] ּבהןהמלחים ונעׂשה קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו ,ְֲֲִֶֶַַָָָָ
וחֹוצץ. ּומביא אהל, זה הרי - טפח ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹחלל

אבל ּובריא. חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
ּבפני חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו - רעּוע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻאהל
את מביא סֹופרים, מּדברי אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּטמאה,

חֹוצץ ואינֹו עלהּטמאה הּסֹוככים האילנֹות ׂשריגי ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הּגדר מן הּיֹוצאֹות ואבנים 'סככֹות', הּנקראין והם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ,
יכֹולין אם - 'ּפרעֹות' הּנקראין והן הארץ, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּסֹוככֹות

כובד]לקּבל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת והן[- ּבינֹונית, ְְֲִִֵֵֵַַָ
אינן ואם הּתֹורה; מן וחֹוצצין, מביאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָעֹומדין
אּלּו הרי - נֹופלין והן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָראּויין

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאין

ּבמּדה הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: מביאין, סאהאּלּו [מ' ְְְְְִִִִִֵֵַָָ
נייד] הּבאיןשאינו אדמה ּכלי ּגללים, ּכלי אבנים, ּכלי וכן ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

עֹור ּכלי ּופׁשּוטי קיבול]ּבמּדה, בית ללא וסדין[- ויריעה , ְְְְִִִִֵֵָָָ
מצע]ּומּפץ אֹו[- ּובהמֹות אהלים, עׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבין זֹו ראׁש ׁשּיהיה והּוא, טהֹורֹות; ּבין טמאֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹחּיֹות
זֹו, והחֹוטטרגלי ׁשּׁשכן, והעֹוף ּדבּוקֹות; ּכּלן חופר]ויהיּו -] ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשאינן ואכלין הּׁשמׁש, מן להּצילֹו לקטן מקֹום ְְְֳֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשּבלים
החּמה ּבימֹות הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמכׁשרין
הן: ואּלּו וחֹוצצין; ּומביאין ּכאילנֹות, הן הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָוהּגׁשמים
הּסככֹות, וכן יונית. ּודלעת חמֹור, וירקֹות והּקיסֹוס, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָהארּוס,

והּגזּוזטריֹות והּזיזין בכותל]והּפרעֹות, בליטות ,[סוגי ְְְְְְְִִַַַָָ
והּׁשקיפין בהר]והּׁשֹובכֹות, בליטות והּגחירים[- והּסלעין, , ְְְְְְְִִִִִַַַַָָ

הקיר] מן היוצא שיפוע והּׁשננין[- הר], בראש סלע -[שיני ְְִַָ
וחֹוצצין. מביאין אּלּו ְְְִִִֵָּכל

האדם חֹוצצין: ולא מביאין, ּבאיןואּלּו ׁשאינן עץ ּוכלי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
ניידים]ּבמּדה ּומתטּמאין;[- הּכלים, ּככל ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשאינן ּומחצלת ּומּפץ וסדין ויריעה עֹור, ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּופׁשּוטי
ואין ׁשּפּוע להם ואין ּבלבד, מתּוחין אּלא אהלים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹעׂשּויין
אֹו טמאים ואכלין ׁשּמתּו, וחּיה ּובהמה ּכתלים; ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשם
היא ׁשהרי יד, ׁשל ורחים חֹוצץ; אינֹו טמא ׁשּדבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכׁשרין,

חֹוצצין. ואינן מביאין, אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָּבכלל

והּירקֹות הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹואּלּו
וכּפת ׁשּמנינּו; ירקֹות הארּבעה מן חּוץ לּקרקע, [-המחּברין ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

והּדֹולגערימת] והּמלח; והּגליד, והּכפֹור, והּׁשלג, ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּברד,
למקֹום כאן]מּמקֹום ורגל כאן רגל מּמקֹום[- והּקֹופץ , ְְִִֵַָָָ

הּמּנפנפת וטּלית הּפֹורח, והעֹוף ּוספינה[ברוח]למקֹום, , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ



סי            
      

עץ]נסר ועֹודף[- חדׁש, ּתּנּור ּפי על נתּון יוצא]ׁשהּוא -] ְִֵֶֶֶַַָָָ
ּכלים - הּנסר ּתחת טמאה והיתה טפח, ּבפֹותח צדדיו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּכל
ׁשּתחּתיו הּכלים ּכל - ּגּביו על טמאה טהֹורין; ּגּביו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשעל
היה ואם זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטהֹורים,

טמא. הּכל ֵַָָָֹיׁשן,

ועֹודף יׁשנים, אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָנסר
ּתחּתיו הּטמאה והיתה זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻמחּוצה
ׁשּתחת ּכלים אבל טמא; ּבלבד ּביניהם - הּתּנּורים ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ּכׁשני הן ׁשהרי טהֹורים; - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אפּלּו ּתּנּור, ּפי על נתּון ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאהלים
הּצדדין, מן לא אבל טפח, ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיׁשן,

טהֹורין הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד .וטמאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻ
מרּדע ּכגֹון ּכלי ׁשּנׂשא מחרישה]אדם ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבהּקפֹו היה אם - הּטמאה על האחד הּכלי צד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהאהיל
- ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,

את מטּמא זה ּגזרּוהרי מּדבריהם; טמאה לֹו ּומביא הּנֹוׂשא, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
אינֹו אבל טפח. ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח, ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעל
ׁשּיאהיל אדם ולׁשאר ׁשּתחּתיו, לכלים הּטמאה את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמביא

טפח. רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד - הּטמאה ועל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻעליהם
אם אּלא ּכקבר; אינן הּמת, ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָארֹונֹות

ּגּבי על והעֹומד חֹוצץ, טפח, ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹיׁש
ּבהם יׁש ארֹונֹות ׁשרב ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור - ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹהארֹון
ּכל על ּגזרּו - טפח חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל - טפח ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחלל
הארֹון ּגּבי על המהּל וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהארֹונֹות

ּבקבר אֹו ּבמת .ּכנֹוגע ְְְֵֵֶֶַ
אם - ּתחּתיה והּטמאה לכתל, מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה

ּבּה ּתחת[ברחבה]יׁש הּטמאה את מביאה - טפח ּפֹותח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
ּפי על אף טמאין, ׁשּתחּתיה האדם אֹו הּכלים וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלּה;

ּוקצתּה ׁשוה ּכּלּה ממנה]ׁשאין מּפני[חלק מּטפח, ּפחּותה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
- טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם הּוא. אהל מקצת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּקצתּה
ּכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֻטמאה

ּבהּקפּה קורה]יהיה ּבזמן[של טפח? ּפֹותח ּבּה ויהיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מרּבעת, ׁשהיא ּובזמן טפחים; ׁשלׁשה עגּלה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻֻׁשהיא

טפחים .ארּבעה ְְִַָָָ
עגול]סאה מדידה צּדּה[כלי על מּטה [העגול]ׁשהיא ְִִֶַָָָֻ

השמים]ּבאויר תחת ּתחת[- הּטמאה את מביאה אינּה - ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻ
ּבקרּוב, ּומחצה טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה,
הּטפח ויהיה ּומחצה, טפח העליֹון הּצד ּגבּה ׁשּיהיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
היתה אם ,לפיכ טפח; הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
- ׁשלׁשה ּבהּקפּה והיה טפח, חצי הארץ מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגבֹוהה
לאויר, מּטל ׁשהּוא עגל עּמּוד וכן הּטמאה. את ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמביאה
ׁשּיהיה עד ּדפנֹו, ּתחת טמאה מביא אינֹו - הארץ על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּומּנח
עׂשרים ּבהּקפֹו אין ואם טפחים; וארּבעה עׂשרים הּקף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבֹו
זה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה טפחים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוארּבעה
ׁשּסֹומכים העּקרין על טפחים, וארּבעה עׂשרים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהצריכּו
ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ּבחׁשּבֹון חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליהם
טפח על טפח וכל טפח; רחב ּבֹו יׁש טפחים, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלׁשה
היה אם ,לפיכ חמׁשין. ּוׁשני טפח ּבאלכסֹונֹו יׁש ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבּוע,

ּכל ּתחת נמצא - טפחים וארּבעה עׂשרים העּמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהּקף
אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר מרּבע טפח רּום על טפח ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּדפנֹו

צּורתֹו: היא וזֹו הן; ְְִֵֵָּבקרּוב

    
ּכמֹו אהל, קרּוי - טפח רּום על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל

ּביןׁשּבארנּו הּטמאה; את ּומביא הּטמאה, ּבפני וחֹוצץ ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ
ה ׁשּלא אפּלּו מאליו, ׁשּנעׂשה ּבין להאהיל ּבידיׁשעׂשהּו יה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מים, ׁשחררּוהּו חר אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאדם
מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ׁשרצים, ידיאֹו על 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִֶַַַָָ

שבקרקע] ּבהןהמלחים ונעׂשה קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו ,ְֲֲִֶֶַַָָָָ
וחֹוצץ. ּומביא אהל, זה הרי - טפח ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹחלל

אבל ּובריא. חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
ּבפני חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו - רעּוע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻאהל
את מביא סֹופרים, מּדברי אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּטמאה,

חֹוצץ ואינֹו עלהּטמאה הּסֹוככים האילנֹות ׂשריגי ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הּגדר מן הּיֹוצאֹות ואבנים 'סככֹות', הּנקראין והם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ,
יכֹולין אם - 'ּפרעֹות' הּנקראין והן הארץ, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּסֹוככֹות

כובד]לקּבל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת והן[- ּבינֹונית, ְְֲִִֵֵֵַַָ
אינן ואם הּתֹורה; מן וחֹוצצין, מביאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָעֹומדין
אּלּו הרי - נֹופלין והן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָראּויין

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאין

ּבמּדה הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: מביאין, סאהאּלּו [מ' ְְְְְִִִִִֵֵַָָ
נייד] הּבאיןשאינו אדמה ּכלי ּגללים, ּכלי אבנים, ּכלי וכן ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

עֹור ּכלי ּופׁשּוטי קיבול]ּבמּדה, בית ללא וסדין[- ויריעה , ְְְְִִִִֵֵָָָ
מצע]ּומּפץ אֹו[- ּובהמֹות אהלים, עׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבין זֹו ראׁש ׁשּיהיה והּוא, טהֹורֹות; ּבין טמאֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹחּיֹות
זֹו, והחֹוטטרגלי ׁשּׁשכן, והעֹוף ּדבּוקֹות; ּכּלן חופר]ויהיּו -] ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשאינן ואכלין הּׁשמׁש, מן להּצילֹו לקטן מקֹום ְְְֳֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשּבלים
החּמה ּבימֹות הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמכׁשרין
הן: ואּלּו וחֹוצצין; ּומביאין ּכאילנֹות, הן הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָוהּגׁשמים
הּסככֹות, וכן יונית. ּודלעת חמֹור, וירקֹות והּקיסֹוס, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָהארּוס,

והּגזּוזטריֹות והּזיזין בכותל]והּפרעֹות, בליטות ,[סוגי ְְְְְְְִִַַַָָ
והּׁשקיפין בהר]והּׁשֹובכֹות, בליטות והּגחירים[- והּסלעין, , ְְְְְְְִִִִִַַַַָָ

הקיר] מן היוצא שיפוע והּׁשננין[- הר], בראש סלע -[שיני ְְִַָ
וחֹוצצין. מביאין אּלּו ְְְִִִֵָּכל

האדם חֹוצצין: ולא מביאין, ּבאיןואּלּו ׁשאינן עץ ּוכלי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
ניידים]ּבמּדה ּומתטּמאין;[- הּכלים, ּככל ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשאינן ּומחצלת ּומּפץ וסדין ויריעה עֹור, ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּופׁשּוטי
ואין ׁשּפּוע להם ואין ּבלבד, מתּוחין אּלא אהלים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹעׂשּויין
אֹו טמאים ואכלין ׁשּמתּו, וחּיה ּובהמה ּכתלים; ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשם
היא ׁשהרי יד, ׁשל ורחים חֹוצץ; אינֹו טמא ׁשּדבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכׁשרין,

חֹוצצין. ואינן מביאין, אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָּבכלל

והּירקֹות הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹואּלּו
וכּפת ׁשּמנינּו; ירקֹות הארּבעה מן חּוץ לּקרקע, [-המחּברין ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

והּדֹולגערימת] והּמלח; והּגליד, והּכפֹור, והּׁשלג, ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּברד,
למקֹום כאן]מּמקֹום ורגל כאן רגל מּמקֹום[- והּקֹופץ , ְְִִֵַָָָ

הּמּנפנפת וטּלית הּפֹורח, והעֹוף ּוספינה[ברוח]למקֹום, , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
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חֹוצצין ולא מביאין, לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשהיא
הּמתקּים. אהל אינֹו ׁשהאהילּו, ּפי על ׁשאף -ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

ּכנף ּכבׁש להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָקׁשר
הּטמאה את מביאה זֹו הרי - ּבאבן .הּטּלית ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

עץ]נסר גזיר ּתחת[- וטמאה הּמים, ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשּכבר טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים הרי - האחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָצּדֹו

הּטמאה. את מביאה אינּה הּׁשטה, ׁשהּספינה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבארנּו,

מּסכת מביאין: ולא חֹוצצין, מחצלת]אּלּו ּפרּוסה,[- ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
-]וחבילי של והּמׁשּפלֹות[חבלים זבל]מּטה, סלי -], ְְֲִִֵֵַַַָ

היה[רשתות]והּסריגֹות ׁשאם חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מאּלּו אחד והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים, ׁשני ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻחּלֹון
הרי אויר, ּביניהם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּוסתמֹו זה ּבחּלֹון ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמתּוח
ׁשּלא והּוא, הּׁשני; לּבית הּטמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻאּלּו

ּב ׁשם ּבעינייהיה אֹו אּלּו, חורי]סריגֹות אֹו[- הּמׁשּפלֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
טפח, ּפֹותח ׁשם היה ׁשאם - טפח ּפֹותח לחבל, חבל ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטמאה, ּבֹו ְְְִִֵֵֶַָָָֻּתּכנס

    
ּבפחֹות מּמּנּו, יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻאין

ּבית ׁשּבין אֹו לבית, ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. על ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַמּטפח
טמאה והיתה מרּבע, טפח על טפח ּבֹו יׁש אם - ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻלעלּיה
- טפח ּפֹותח ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבאחד

הּׁשני לאהל נכנסת ולא מּמּנּו, יֹוצאה הּטמאה ּבּמהאין . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אבל לתׁשמיׁש; האדם אֹותֹו ׁשעׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָּדברים
- האֹור מּמּנּו ׁשּיּכנס ּכדי לאֹורה, האדם ׁשעׂשהּו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחּלֹון

ּכפּונדיֹון מטבע]ׁשעּורֹו ּכיצד?[- מּמּנּו. יֹוצאה והּטמאה , ְְְְְְִִֵֶַַָָֻ
מאֹור, ׁשל זה לחּלֹון ונסמ אדם ּובא ּבּבית, טמאה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה
- הּכתל ּבצד אהל עליו ׁשהאהיל אֹו ּכלי, ּבֹו ׁשהּניח ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו
הּנעׂשה וחּלֹון לֹו; יֹוצאה ׁשהּטמאה ׁשּבאהל, ּכל ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנטמא

לּׁשמׁש. הּוא ּגלּוי אּלא ּתקרה עליו ׁשאין הּוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָלאֹורה,
אֹו מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון - אדם ּבידי ׁשּלא הּנעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

מלחת ׁשאכלּתּו אֹו המלחים]ׁשרצים, ידי על מאליו ,['נאכל' ְְֲִֶַַַָָ
ּפקּוק חּלֹון ׁשהיה ּבֹו[בפקק]אֹו ׁשהיתה אֹו הּפקק, ונּטל ְְְִֶֶַַַָָָָָָ

אגרֹו מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה ׁשלזכּוכית ּגדֹול ּכראׁש והּוא ף, ְְְְְְְְִִִֶֶָָֹֹ
לתׁשמיׁש, עליו חׁשב אם אבל עליו. חׁשב ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹאדם;
- ּבפּונדיֹון ׁשעּורֹו למאֹור, עליו חׁשב טפח; ּבפֹותח ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשעּורֹו

ּכמעׂשה. ּכאן ְֲֲֶֶַַַָָָׁשהּמחׁשבה
ׁשּלא מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו, ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור

ׁשּבת לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו, ׁשּקראֹו אֹו טיט, לֹו ,היה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
רחב על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם - מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹונׁשאר
ּכסתּום. הּוא הרי מּכאן, ּפחֹות הּטמאה; את מביא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻהּגּודל,

ׂשבכה ּבּה והיה לאֹורה, העׂשּוי ּגדֹול רשת]חּלֹון -] ְְְֶַָָָָָָָָ
מביא ּכפּונדיֹון, מּמּנה אחד ּבמקֹום יׁש אם - ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכּיֹוצא
ּדּקין, הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ּומֹוציא הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
חּלֹון וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון מהן ּבאחד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָואין

ּורפפֹות סבכֹות ּובּה לתׁשמיׁש, מנסרים]העׂשּויה רשתות -] ְְְְֲִַָָָָָ
ּומֹוציא; מביא מרּבע, טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּכסתּומה. היא הרי לאו, ְְֲִִִֵָָואם

ׁשאינּה מּפני ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה לאויר, ּגלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָחּלֹון
ׁשאמרנּו ּכמֹו לאֹורה, אּלא לּה,עׂשּויה חּוצה ּבית ּבנה . ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָ

- ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה, ּתחת זֹו חּלֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָונעׂשת
החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח [חלקוׁשעּורּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּתחּתֹון-] החלון]- ּבפֹותח[של ׁשעּורֹו הּתקרה, ׁשּתחת ְְְִִֵֶַַַַַַָ
מּפני ּבפּונדיֹון, ׁשעּורֹו הּתקרה, מן ׁשּלמעלה ועליֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָטפח;

לאויר. ּגלּוי ֲִֶָָׁשהּוא

החרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, נגר]החר ּפתּוח[- מקֹום ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרקּה ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו [-מלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

למשקוף] ׁשּסגרהידקה אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ונׁשאר ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
- ּכאגרֹוף הּפתּוח היה אם אּלּו, ּבכל - הרּוח ּופתחֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדלת
היה ואם זה; ּפתּוח ּבמקֹום לֹו ונכנסת מּמּנּו יֹוצאה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהּטמאה

ּכסתּום. הּוא הרי מּכאגרֹוף, ְְְֲִֵֶָָּפחֹות
,ּגדֹול מסמר אֹו קנה, ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל, חר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעֹוׂשה

- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש, העׂשּויה ּכחּלֹון זה .הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ה'תש"ע כסלו י"ח קודש שבת יום

    
ּבּה ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה, ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻחּלֹון

זה הרי סתם, הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם - מּטפח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
אם ,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין ּדבר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָחֹוצץ;

מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון טומאה]סתם ,[לקבל ְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֻ
הן והרי טמאה, מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף חֹוצצין; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻאינן

וכןטה חֹוצצין. אּלּו הרי סרּוחין, היּו לפּנֹותן. ּדעּתֹו - ֹורין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ
ׁשּדעּתֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ; סרּוח, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּתבן
- מעטּתּו אֹו החּלֹון, את וסתמה ׁשּגדלה ּתבּואה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָלפּנֹותֹו.

ּתפסיד ׁשּמא לפּנֹותּה, ׁשּדעּתֹו לפי חֹוצצת; תזיק]אינּה -] ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
עּקרּה היה שורשה]הּכתל. ראׁשּה[- ונטה הּכתל, מן רחֹוק ְִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצץ. זה הרי - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹוסתם
ּגרֹוגרֹות מלאה ׁשהיא מיובשות]חבית תאנים סרּוחין,[- ְְְִִִֵֶָָָ

ּופי ּבחּלֹון ּומּנחת לאכילה, ראּויין ולא מכׁשרין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻׁשאינן
קּפה וכן טמאה, החבית ׁשהרי הּטמאה, ּכלּפי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻהחבית
ולא ּבהמה למאכל ראּוי ׁשאינֹו סרּוח ּתבן מלאה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא
הּגרֹוגרֹות יכֹולין אם - ּבחּלֹון ּומּנחת להּסקה, ולא ְְְְְִִִַַַַַַָָָֹֻלטיט

עצמן ּבפני לעמד -[בחלון]והּתבן ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּמרים עׂשבים חֹוצצין. אינן לאו, ואם חֹוצצין; אּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָהרי

ּומטלנּיֹות לבהמה; ראּויין מטליות]ׁשאינם ּבהן[- ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי וקׁשין מטּנפין ׁשהיּו ׁשלׁש, על ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻׁשלׁש
המדלּדלין והּבׂשר והאבר הּׂשריטה; מן הּדם לקּנח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
ראּויה ׁשאינּה ּכחּוׁשה ׁשּתהיה והּוא - טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבבהמה
ׁשּׁשכן טמא ועֹוף ּתברח; ׁשּלא ּכדי ּוקׁשּורה לגֹוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלהּמכר

ׁשּי והּוא - לּתינֹוקּבחּלֹון אפּלּו ראּוי אינֹו ׁשהרי מׂשרט, היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
אחר ׁשאין ,הּמל מאסּורי ׁשהּוא ּכפּות וגֹוי ּבֹו; ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלׂשחק

ׁשמֹונה ּובן להּתירֹו; הריון]יכֹול ׁשהרי[חודשי הּׁשּבת, ּביֹום ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
ראּוי ׁשאינֹו ּבקֹוצים, המערב הּמר והּמלח לטלטלֹו; ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹאסּור

לעבֹודה ולא לאכילה עורות]לא עיבוד ׁשּיהיה[- והּוא, - ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
ממעטין אּלּו ּכל - הּכתל יּזיק ׁשּלא ּכדי החרׂש על ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמּנח

            
      

מּפני לפּנֹותן ּדעּתֹו ואין טמאה, מקּבלין אינן ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבחּלֹון,
מּנח ׁשהיה ׁשּבלה ּתֹורה ספר וכן למלאכה. ראּויין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאינן
ּבחּלֹון. ממעט זה הרי ּגניזתֹו, ׁשם ׁשּתהיה ּגמר אם - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבחּלֹון
ממעטין אינן והּמים, והּגליד והּכפֹור והּברד הּׁשלג ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאבל

ראּויין הן ׁשהרי - טמאה.[לשימוש]ּבחּלֹון ּומקּבלין , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֻ

אֹו הּמת, מּבׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמעט
מּכׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו הּנבלה, מּבׂשר מּכזית ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבפחֹות
אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּבפחֹות אֹו הּמת, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמן
לפיכ אצלֹו, חׁשּובין ואינן טהֹורין, אּלּו ׁשּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחֹוצצין;
ׁשאינן אכלין מּכביצה ּפחֹות וכן לפּנֹותן. ּדעּתֹו ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאין
לפּנֹותן, ּדעּתֹו ואין אצלֹו, חׁשּובין אינם - ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻמכׁשרין

הּטפח את ממעטין ּולפיכ. ְְֲִִֶֶַַַָ

ּבכלי החּלֹון חֹוצץ;סתם זה הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרׂש, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכלי להיֹות וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו, מּטּמא ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפי
ּבֹו להּקיז אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב, מאּוס זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹחרׂש

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי - ְְְְִֵֶֶַַָֹּדם
רבע אֹו מת, ּבּבית ּבהן[הקב]היה וכּיֹוצא עצמֹות, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעצם זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, המטּמאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעצמֹות
וכן לעצמֹות. מצטרף ׁשהעצם מעּוט; אינֹו - מּכׂשעֹורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּפחֹות
ּבפחֹות החּלֹון ּומעט הּמת, מּבׂשר ּכזית אֹו מת, ׁשם היה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאם
לּבׂשר. מצטרף ׁשהּבׂשר מעּוט; אינֹו - הּמת מּבׂשר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּכזית

ידי על ממעט מּכׂשעֹורה ּפחֹות עצם ה]אבל את ּבׂשר,[- ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבהן. וכּיֹוצא עצמֹות רבע ידי על ממעט ּבׂשר מּכזית ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּופחֹות

וערב ּבׁשתי הּטפח את חוטים]מעט ּבגּוׁש[- אֹו המנּגעין, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
חֹוצץ.[אדמה] אינֹו טמא ׁשּדבר מעּוט; אינֹו - הּפרס ְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמּבית

ּוממעטת; טהֹורה, זֹו הרי - הּפרס ּבית מעפר לבנה ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעׂשה
ּכברּיתֹו ּגּוׁש אּלא אמרּו כגולמו]ׁשּלא אֹו[- הּטפח נסּתם . ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

מּמׁש ּבּה היה אם - עּכביׁש ּבקּורי חוזק]נתמעט זֹו[- הרי , ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ
חֹוצצת. אינּה מּמׁש, ּבּה אין ואם ְִֵֵֶֶֶֶַָָָחֹוצצת;

    
ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻארּבה

ּתקרת ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר לאויר; ּגלּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית

ּכל ּבלבד, ארּבה ּכנגד הּטמאה היתה טמא. הּביתהּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּתחת ּומקצתּה הּתקרה, ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם - ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה
- טפח ּפֹותח ּבּה אין טמא. [הּטמאה] (הארּבה) ּכל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּוכנגד
הּתקרה ּתחת ּכּׁשעּור ויּמצא ׁשּתחלק, ּכדי ּבּטמאה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאם
טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל - הארּבה ּתחת ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻוכּׁשעּור

טהֹור הארּבה אדםּוכנגד ונתן טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה . ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
ּובין אחד; אהל הּכל נעׂשה - הארּבה על מלמעלה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻרגלֹו
ּבלבד הארּבה ּתחת אֹו ּבלבד, הּתקרה ּתחת הּטמאה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
מּפני טמא, הּטמאה את ׁשערב והאדם טמא; הּכל -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
והיתה טפח, ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּנעׂשה
טהֹור; מלמעלה רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּתחת הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת טמאה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין
האהיל ׁשהרי טמא, - רגלֹו את קדמה טמאה אם - ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהארּבה

ׁשהרי טהֹור, - הּטמאה את קדמה רגלֹו ואם הּטמאה; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעל
לֹו. יֹוצאת טמאה ואין האהל, מקצת ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻרגלֹו

ארּבה ּגּבי על והאהיל העֹורב, ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה
ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּפי על אף - הארּבה ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻעד

טמא הּבית .טפח, ִֵֶַַַָ
וארּבה ּגּביו, על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻּבית,

ּבין מּזֹו, למעלה זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻּבאמצע
טפח, ּפֹותח ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּיׁש

ּבּבית ּכנגדוטמאה טמאה היתה טהֹור; הארּבֹות ּכנגד - ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
טפח, ּפֹותח ּבארּבֹות היה טהֹור. הּבית הרי - ֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֻֻארּבֹות

ּדברוה ונתן ארּבֹות, ּכנגד ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין ּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
למעלה ּבין הּבית מארּבת למעלה ּבין טמאה, מקּבל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻֻׁשהּוא
ּדבר נתן חֹוצץ. טמא ּדבר ׁשאין טמא; הּכל - עלּיה ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻמארּבת
והעלּיה טמא, הּבית - הּבית ארּבת על טמאה מקּבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻׁשאינֹו
טמאים, והעלּיה הּבית - העלּיה ארּבת על נתנֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻטהֹורה;
טפח, ּפֹותח ּבארּבֹות אין טהֹור. ולּׁשמים מלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּוכנגדֹו
טמאה המקּבל ּדבר ּבין ונתן הּבית, ּתקרת ּתחת ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֻֻוהּטמאה
על ּבין הּבית ארּבת על ּבין טמאה, מקּבל ׁשאין ּדבר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻֻּובין
יֹוצאת טמאה ׁשאין הּבית; אּלא טמא אין - העלּיה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻארּבת
ונתן ארּבֹות, ּכנגד הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻלעלּיה
הּבית - למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּדבר
ׁשאינֹו ּדבר נתן הּטמאה. את ערב ׁשהרי טמאין, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוהעלּיה
הּבית. אּלא טמא אין - למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻמקּבל

ׁשּנפחתה ּתקרה אבל ארּבה; ּבעֹוׂשה הּדינין, אּלּו [-וכל ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻ
חור] בה ׁשּבארנּו.נפער ּכמֹו אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹמאליה

הּמעזיבה את רצפתהּפֹוחת שהיא שבגג טיט שכבת -] ֲִֵֶַַַָ
ארּבההעליה] ׁשעׂשה עד ּכדי[חור], הּבית, ּתקרת ּבתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ

הערׂש רגל ּבּה מיטה]ׁשּתּכנס סֹותמת[- הערׂש רגל והיתה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּפֹות ּבּה יׁש אם - הארּבה אףאת - ּבּבית וטמאה טפח, ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבּה אין חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻהעלּיה
ּכּכלים טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפֹותח
אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמאהילים.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
הארץ על מּנחת ּוקדרה הּבית, ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד בדיוק]ּומכּונת -] ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻֻ
רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה והיתה הארּבה, חללמן ללא -] ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֻֻ

הּקדרהטפח] ּבתֹו הּטמאה ׁשהיתה אֹו הארץ, ּובין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבינּה
ואין ויֹורדת; ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו
ּגבֹוהה הּקדרה היתה טהֹור. ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻטמא
- הּבית ּתקרת ּתחת אֹו ּתחּתיה, וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמן
ּתֹו אבל אהל. הּוא ׁשהרי טמא, הּקדרה ותחת ּכּלֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּבית
והרי מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹור; - וגּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקדרה

לאויר ּגלּוי הּקדרה הארובה]אויר ּכלי[מול היה ואם . ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ
ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ְְְְְְַַַָָָָָָָָֻּבתֹוכּה,
ארּבה ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻאֹו
מן ּגדֹולה והארּבה הארּבה, ּתחת הּקדרה היתה ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻֻּבלבד.
ּבינּה נמצא הארּבה, מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקדרה,

טפח ּפֹותח ארּבה ׂשפתי טפח]ּובין חלל ּפי[- על אף - ְֲִִֵֵֵֶַַַַָֻ
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מּפני לפּנֹותן ּדעּתֹו ואין טמאה, מקּבלין אינן ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבחּלֹון,
מּנח ׁשהיה ׁשּבלה ּתֹורה ספר וכן למלאכה. ראּויין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאינן
ּבחּלֹון. ממעט זה הרי ּגניזתֹו, ׁשם ׁשּתהיה ּגמר אם - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבחּלֹון
ממעטין אינן והּמים, והּגליד והּכפֹור והּברד הּׁשלג ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאבל

ראּויין הן ׁשהרי - טמאה.[לשימוש]ּבחּלֹון ּומקּבלין , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֻ

אֹו הּמת, מּבׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמעט
מּכׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו הּנבלה, מּבׂשר מּכזית ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבפחֹות
אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּבפחֹות אֹו הּמת, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמן
לפיכ אצלֹו, חׁשּובין ואינן טהֹורין, אּלּו ׁשּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחֹוצצין;
ׁשאינן אכלין מּכביצה ּפחֹות וכן לפּנֹותן. ּדעּתֹו ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאין
לפּנֹותן, ּדעּתֹו ואין אצלֹו, חׁשּובין אינם - ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻמכׁשרין

הּטפח את ממעטין ּולפיכ. ְְֲִִֶֶַַַָ

ּבכלי החּלֹון חֹוצץ;סתם זה הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרׂש, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכלי להיֹות וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו, מּטּמא ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפי
ּבֹו להּקיז אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב, מאּוס זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹחרׂש

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי - ְְְְִֵֶֶַַָֹּדם
רבע אֹו מת, ּבּבית ּבהן[הקב]היה וכּיֹוצא עצמֹות, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעצם זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, המטּמאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעצמֹות
וכן לעצמֹות. מצטרף ׁשהעצם מעּוט; אינֹו - מּכׂשעֹורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּפחֹות
ּבפחֹות החּלֹון ּומעט הּמת, מּבׂשר ּכזית אֹו מת, ׁשם היה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאם
לּבׂשר. מצטרף ׁשהּבׂשר מעּוט; אינֹו - הּמת מּבׂשר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּכזית

ידי על ממעט מּכׂשעֹורה ּפחֹות עצם ה]אבל את ּבׂשר,[- ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבהן. וכּיֹוצא עצמֹות רבע ידי על ממעט ּבׂשר מּכזית ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּופחֹות

וערב ּבׁשתי הּטפח את חוטים]מעט ּבגּוׁש[- אֹו המנּגעין, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
חֹוצץ.[אדמה] אינֹו טמא ׁשּדבר מעּוט; אינֹו - הּפרס ְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמּבית

ּוממעטת; טהֹורה, זֹו הרי - הּפרס ּבית מעפר לבנה ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעׂשה
ּכברּיתֹו ּגּוׁש אּלא אמרּו כגולמו]ׁשּלא אֹו[- הּטפח נסּתם . ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

מּמׁש ּבּה היה אם - עּכביׁש ּבקּורי חוזק]נתמעט זֹו[- הרי , ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ
חֹוצצת. אינּה מּמׁש, ּבּה אין ואם ְִֵֵֶֶֶֶַָָָחֹוצצת;

    
ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻארּבה

ּתקרת ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר לאויר; ּגלּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית

ּכל ּבלבד, ארּבה ּכנגד הּטמאה היתה טמא. הּביתהּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּתחת ּומקצתּה הּתקרה, ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם - ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה
- טפח ּפֹותח ּבּה אין טמא. [הּטמאה] (הארּבה) ּכל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּוכנגד
הּתקרה ּתחת ּכּׁשעּור ויּמצא ׁשּתחלק, ּכדי ּבּטמאה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאם
טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל - הארּבה ּתחת ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻוכּׁשעּור

טהֹור הארּבה אדםּוכנגד ונתן טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה . ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
ּובין אחד; אהל הּכל נעׂשה - הארּבה על מלמעלה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻרגלֹו
ּבלבד הארּבה ּתחת אֹו ּבלבד, הּתקרה ּתחת הּטמאה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
מּפני טמא, הּטמאה את ׁשערב והאדם טמא; הּכל -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
והיתה טפח, ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּנעׂשה
טהֹור; מלמעלה רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּתחת הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת טמאה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין
האהיל ׁשהרי טמא, - רגלֹו את קדמה טמאה אם - ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהארּבה

ׁשהרי טהֹור, - הּטמאה את קדמה רגלֹו ואם הּטמאה; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעל
לֹו. יֹוצאת טמאה ואין האהל, מקצת ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻרגלֹו

ארּבה ּגּבי על והאהיל העֹורב, ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה
ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּפי על אף - הארּבה ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻעד

טמא הּבית .טפח, ִֵֶַַַָ
וארּבה ּגּביו, על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻּבית,

ּבין מּזֹו, למעלה זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻּבאמצע
טפח, ּפֹותח ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּיׁש

ּבּבית ּכנגדוטמאה טמאה היתה טהֹור; הארּבֹות ּכנגד - ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
טפח, ּפֹותח ּבארּבֹות היה טהֹור. הּבית הרי - ֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֻֻארּבֹות

ּדברוה ונתן ארּבֹות, ּכנגד ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין ּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
למעלה ּבין הּבית מארּבת למעלה ּבין טמאה, מקּבל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻֻׁשהּוא
ּדבר נתן חֹוצץ. טמא ּדבר ׁשאין טמא; הּכל - עלּיה ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻמארּבת
והעלּיה טמא, הּבית - הּבית ארּבת על טמאה מקּבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻׁשאינֹו
טמאים, והעלּיה הּבית - העלּיה ארּבת על נתנֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻטהֹורה;
טפח, ּפֹותח ּבארּבֹות אין טהֹור. ולּׁשמים מלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּוכנגדֹו
טמאה המקּבל ּדבר ּבין ונתן הּבית, ּתקרת ּתחת ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֻֻוהּטמאה
על ּבין הּבית ארּבת על ּבין טמאה, מקּבל ׁשאין ּדבר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻֻּובין
יֹוצאת טמאה ׁשאין הּבית; אּלא טמא אין - העלּיה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻארּבת
ונתן ארּבֹות, ּכנגד הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻלעלּיה
הּבית - למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּדבר
ׁשאינֹו ּדבר נתן הּטמאה. את ערב ׁשהרי טמאין, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוהעלּיה
הּבית. אּלא טמא אין - למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻמקּבל

ׁשּנפחתה ּתקרה אבל ארּבה; ּבעֹוׂשה הּדינין, אּלּו [-וכל ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻ
חור] בה ׁשּבארנּו.נפער ּכמֹו אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹמאליה

הּמעזיבה את רצפתהּפֹוחת שהיא שבגג טיט שכבת -] ֲִֵֶַַַָ
ארּבההעליה] ׁשעׂשה עד ּכדי[חור], הּבית, ּתקרת ּבתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ

הערׂש רגל ּבּה מיטה]ׁשּתּכנס סֹותמת[- הערׂש רגל והיתה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּפֹות ּבּה יׁש אם - הארּבה אףאת - ּבּבית וטמאה טפח, ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבּה אין חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻהעלּיה
ּכּכלים טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפֹותח
אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמאהילים.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
הארץ על מּנחת ּוקדרה הּבית, ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד בדיוק]ּומכּונת -] ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻֻ
רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה והיתה הארּבה, חללמן ללא -] ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֻֻ

הּקדרהטפח] ּבתֹו הּטמאה ׁשהיתה אֹו הארץ, ּובין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבינּה
ואין ויֹורדת; ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו
ּגבֹוהה הּקדרה היתה טהֹור. ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻטמא
- הּבית ּתקרת ּתחת אֹו ּתחּתיה, וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמן
ּתֹו אבל אהל. הּוא ׁשהרי טמא, הּקדרה ותחת ּכּלֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּבית
והרי מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹור; - וגּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקדרה

לאויר ּגלּוי הּקדרה הארובה]אויר ּכלי[מול היה ואם . ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ
ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ְְְְְְַַַָָָָָָָָֻּבתֹוכּה,
ארּבה ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻאֹו
מן ּגדֹולה והארּבה הארּבה, ּתחת הּקדרה היתה ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻֻּבלבד.
ּבינּה נמצא הארּבה, מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקדרה,

טפח ּפֹותח ארּבה ׂשפתי טפח]ּובין חלל ּפי[- על אף - ְֲִִֵֵֵֶַַַַָֻ
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אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ּגבֹוהה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּקדרה
אסקּפת ּבצד מּנחת הּקדרה היתה טהֹור. הּבית - [-ּתחּתיה ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻ

מןמפתן] לפנים טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ּתעלה ׁשאם ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית,
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה, רצּוצה טמאה והיתה ְְְְְְְֶַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף,
ּגבֹוהה היתה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֻּגּבּה
והּבית ּתחּתיה - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻמן
הּטמאה היתה טהֹור. וגּבּה, ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּכל ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻטמא,
נֹוגעת ׁשהיא מּפני טמא, הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבתֹוכּה
יֹוצאת ׁשהּטמאה מּפני - טמא ּתחּתיה וכן טפח. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמׁשקֹוף
היתה לא אם ,לפיכ אחד. אהל ׁשהּכל הּבית, מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלתחּתיה
הּמׁשקֹוף ּבצד ׁשהיתה אֹו טפח, ּבפֹותח ּבּמׁשקֹוף ְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַָָנֹוגעת
טהֹור. הּבית, אבל ּתחּתיה; אּלא טמא אין - ּתחּתיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוטמאה

מעזיבה עליהן ׁשאין והעלּיה הּבית טיט]קֹורֹות והן[- , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ואויר קֹורה ּכנגד קֹורה לקורה]מכּונֹות קורה ּכנגד[שבין ְְְֲִֶֶֶֶַָָָֻ

טפח, ּפֹותח אויר ּוביניהן טפח ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאויר,
היתה טמא. ּבלבד ּתחּתיה - מהן אחת ּתחת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻוטמאה
טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין - לעליֹונה הּתחּתֹונה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה
טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹונה ּגּבי על הּטמאה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהיתה
הּקֹורֹות ׁשּבין האויר ּכנגד מכּונֹות העליֹונֹות הּקֹורֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻהיּו
היתה טמא. ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻהּתחּתֹונֹות,
לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - העליֹונה קֹורה ּגּבי על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה
ּגּבי על זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ּפֹותח ּבּקֹורֹות אין ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻטמא.
והיתה הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד העליֹונֹות ׁשהיּו ּבין ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו,
ּבֹוקעת טמאה - ּגּביהן על אֹו ּביניהן אֹו ּתחּתיהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻהּטמאה

ּוב ּבלבד;ועֹולה ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ואינּה ויֹורדת, ֹוקעת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
היא הרי טפח, ּברּום טפח ּפֹותח ּתחת ׁשאינּה טמאה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּכל

סביבותיה]ּכרצּוצה מטמאה ּוכתליו,[שאינה ּגּגֹו ׁשּנסּדק ּבית . ְְְִִִֶַַַָָָ
ׁשהּפתח החיצֹון ּבחציֹו הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻונעׂשה
ּבחציֹו הּטמאה היתה טהֹורין. הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבֹו

הּמׁשקלת ּכחּוט הּסדק רחב היה אם - מדידה]הּפנימי -], ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ
הרי מּכאן, ּפחֹות היה ואם טהֹורין; החיצֹון ׁשּבחציֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכלים

טמאין. ְִֵֵהם

מקורה]אכסדרה -[מבואה זה ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ
ּבצד זה אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; הּׁשני ׁשּבּצד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכלים
אֹו רגלֹו נתן הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי - ּביניהם ואויר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה,
הּקנה את נתן הּטמאה; את ערב הּסדק, על מלמעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻקנה
את מערב אינֹו - ּגדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ּכנגד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבארץ
מּטל אדם היה הּסדק. ּתחת טפח ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה,
חלּול ׁשאדם הּטמאה, את מערב - הּסדק ּתחת הארץ ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻעל
טפח. ּגבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי - העליֹון והּצד ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּוא;

ּכלים הּסדק ּתחת היּו אם בגדים]וכן על[- מּנחין מקּפלין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ
טפח הארץ מעל ּגבֹוּה העליֹון והיה זה, ּגּבי על זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהארץ
הם הרי מּמּנּו, למּטה הּכלים וכל הּטמאה; את מערב -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

האהל. ׁשּתחת ְִֵֶֶַַָֹּככלים

    
הּבית[בליטה]זיז מּפתח יֹוצא הפתח]ׁשהּוא ּופניו[חלל , ִִִֵֶֶַַַָָ

[- נוטה קצהו עׂשר[- ׁשנים הארץ מעל ּגבהֹו והיה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָלמּטה,

ּבכל הּטמאה את מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻטפח,
מּדבריהם אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהּוא.

ּבאהל[מדרבנן] ׁשאינּה ּכזֹו, טמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ;ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּבריא יציב]טפח יתר[- ּגבֹוּה היה מּדבריהם. אּלא אינּה - ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

העטרֹות וכן למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח, עׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמּׁשנים
ּבפֹותח אּלא מביאין אין - הּבנין מן הּיֹוצאֹות [-והּפּתּוחים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּמׁשקֹוף,עובי] מן הּיֹוצא הּפתח, ּגּבי ׁשעל זיז וכן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַטפח;
מביא, אינֹו - הּפתח ּברחב הּמׁשקֹוף ּבצד קנה היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹואפּלּו

טפח. ּפֹותח ּבֹו היה ּכן אם ִֵֵֶֶַַָָָאּלא

ואֹוכל הּבית, ּכל את סֹובב ׁשהּוא נכנס]זיז ּבּפתח[- ְִִֵֵֶֶֶַַַַָ
מּטפח, ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. את מביא - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטפח
אינֹו ּתחּתיו, טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים - ּבּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻוטמאה
אכסדרה מּקפת ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. הּטמאה את .מביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

אפּלּו - החּלֹון ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש, העׂשּויה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון
הּגּודל ּברחב ּגבֹוּההיה ׁשּיהיה והּוא, הּטמאה; את מביא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

מאצּבעים למעלה היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמעל
זיז טפח. רחב ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה, את מביא אינֹו -ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
ּבכל הּטמאה את מביא - למאֹור העׂשּויה החּלֹון ּגּבי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשעל
החּלֹון, לפני הּיֹוצא ּבנין ׁשהּוא. ּכל ּגבֹוּה ואפּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא,
את מביא אינֹו - ׁשּמׁשקיף ּבׁשעה עליו נסמ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמׁשקיף

ּבֹו היה החלון]זיז[במשענת]הּטמאה; את[לחלל רֹואין - ְִִֶַָָָֻ
וכיצד הּטמאה. את מביא העליֹון והּזיז אינֹו, ּכאּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּבנין
ּתחת טמאה היתה ׁשאם טמאה? האּלּו הּזיזין ּכל ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻמביאין
הּזיז. ּתחת ּבין ּבּבית ּבין טמא, הּכל - ּבּבית אֹו מהן, ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹאחד

,טפח ּפֹותח מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגּבי על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשני
ּבלבד ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּוביניהן
על היתה טמא. ּבלבד ּביניהן - ּביניהן טמאה היתה ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻטמא.

טמא לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון עלּגב עֹודף העליֹון היה . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
- ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהּתחּתֹון
עד ּכנגּדֹו - העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתחּתיהן
מּטפח, ּפחֹות הּתחּתֹון על עֹודף העליֹון היה טמא. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלרקיע
הּטמאה היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיו - ּתחּתיו ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻוטמאה

הּמֹותר ּתחת אֹו העודף]ּביניהן, הּמֹותר[- ותחת ּביניהן - ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּפֹותח מהן אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ּתחת אבל ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָטמא,
- הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ּביניהן ואין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻטפח,
ּכנגד - העליֹון ּגב על אֹו ּביניהן, היתה טמא; ּבלבד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתחּתיו

ּבהן אין טמא. לרקיע עד ּבין[ברוחבן]הּטמאה טפח, ּפֹותח ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבין טפח, ּפֹותח ּביניהן ׁשאין ּובין טפח ּפֹותח ּביניהן ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּיׁש
ּגב על אֹו ּביניהן, אֹו הּתחּתֹון, ּתחת הּטמאה ְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהיתה
היא ׁשהרי ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהעליֹון

טפח]רצּוצה מקום על שאינה ׁשהן[משום יריעֹות ׁשּתי וכן ; ְְְְִֵֵֵֶָ
ּבגדים אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי על זֹו טפח, ּפֹותח הארץ מן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגבֹוהֹות
רצּוצה וטמאה זה, ּגב על זה מּנחין ׁשהן עץ, ׁשל לּוחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻאֹו
הרי - טפח הארץ מן ּגבֹוהה הּטמאה היתה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּביניהן
את ּומביא טפח, חלל על מאהיל מלמעלה ׁשעליה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכלי
אפּלּו - ׁשיׁש ׁשל טבלּיֹות היּו ׁשּתחּתיו. הּכלים לכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - אּמה הארץ מן ְְְִֶַַַַַָָָָָֻּגבֹוהֹות

ּכקרקע. ׁשהן מּפני ְְְְִֵֵֶֶֶַַויֹורדת,

           
      

ּבקרנֹותיהן ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל בזוויותלּוחֹות -] ְְְֵֵֵֶֶֶַָ
מהןשלהם] אחת ּתחת וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהֹות והן ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּבחברּתּה נֹוגעת ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ׁשּתחת ּכלים -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּנגעּו ּבכלים ּכנֹוגע הּׁשנּיה, זֹו ּבלּוח והּנֹוגע טפח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבפֹותח

הּמת אתּבאהל ׁשּמביאין ׁשאמרנּו הּכלים ּכל אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכל - הּמת על הּכלי האהיל אם - חֹוצצין ואינן ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּטמאה,
מּׁשּום וטמאתן ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאים ּגּביו ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּכלים
ׁשאינן ּגּביו ׁשעל הּכלים ואף הּמת; על הּמאהילין ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכלים
הּמת. על ׁשהאהילּו ּכלים מּׁשּום טמאים הּטמאה, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻּכנגד

ׁשּוליה על יֹוׁשבת ׁשהיא תחתיתה]חבית [-לאויר[- ֲִִִֶֶֶֶַָָָ
מגולה] ּכנגדבמקום ּתחּתיה אֹו ּבתֹוכּה, נתּון הּמת מן ּוכזית ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

והחבית ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻאוירּה
אוירּה. ונטמא מּתחּתיה, ּבֹוקעת הּטמאה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה;
ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּדפנּה עבי ּתחת הּטמאה ְְְְְֳִַַַַַָָָָָָָֻֻהיתה
טהֹורה? החבית ולּמה טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבֹוקעת
ּכלי ואין ּבדפנּה, אּלא ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי

עבי ּתחת הּטמאה מקצת היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחרׂש
ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ּתחת ּומקצתּה ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָֻּדפנּה,
ּפיה ּוכנגד טמאה, ּכּלּה - טפח ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻויֹורדת.
ּדברים ּבּמה ּבלבד. ּבּדפנֹות ּפׁשטה הּטמאה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻטהֹור;
ּגבֹוהה אֹו טמאה, היתה אם אבל טהֹורה; ּבחבית ְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָאמּורים?
טמאה והיתה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה, אֹו טפח, הארץ ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֻֻמן
ּבּה הּנֹוגע וכל טמא; הּכל - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּתחּתיה

ּפתיל צמיד מּקפת היתה טמא. מהודק]ּכּלּה, כיסוי -], ְִִֵֶֶָָָָָָֻֻ
טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין האכלין - הּמת ּגּבי על ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָּונתּונה
ׁשּוליהן, על יֹוׁשבֹות ׁשהן חבּיֹות טמאים. ּגּבּה ׁשעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּכלים
טפח, ּבפֹותח ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות והן ּבאויר, צּדיהן על מּטֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאֹו
ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - מהן אחת ּתחת ְְְְֵֶַַַַַַַַָָָֻֻוטמאה
אמּורים? ּדברים ּבּמה רצּוצה. ׁשהיא מּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָויֹורדת,
ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות אֹו טמאֹות, היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבטהֹורֹות;
הּכל ׁשהרי טמא, ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻֻטפח

אחד. ֶֶָֹאהל



        

ה'תש"ע כסלו י"ב ראשון יום

    
האמּתי הּירח מקֹום לידע ּתרצה ׁשּתרצה,אם יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּלילה לאֹותֹו הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתֹוציא
לאֹותֹו הּׁשמׁש ואמצע הּמסלּול אמצע ּתֹוציא וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּתרצה,
ּתכּפל והּנׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש אמצע ותגרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהעת.

הּכפּול'. 'מרחק הּנקרא הּוא וזה - ְְְִֶֶַַָָָאֹותֹו

הֹודענּו ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אפׁשר אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַמעלֹות
מעלֹות עׂשרה מּׁשּתים הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעלה
ׁשּתי הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעד
עד מעלֹות עׂשרה מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות;
ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָֹארּבע
מעלֹות ועׂשרים מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמעלֹות;
ארּבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַֹעד
מעלֹות ּוׁשלׁשים מּׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמעלֹות;
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַֹעד
ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחמׁש

אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, וארּבעים חמׁש עד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָמעלֹות
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמסלּול
על ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים אחת עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָוארּבעים
הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים ְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַמּׁשּתים
הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָעל

וׁשּׁשי ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים עלהּכפּול ּתֹוסיף מעלֹות, ם ְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹ
הּמסלּול אמצע ּׁשּיהיה ּומה מעלֹות. ּתׁשע הּמסלּול ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַאמצע
הּנכֹון'. 'מסלּול הּנקרא הּוא אּלּו, מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָאחר

אם - הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר
הּזה הּמסלּול מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהיה
הּמסלּול היה ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּנכֹון
מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר ְְֲִֵֵֵַַַַָָֹהּנכֹון
הּירח אמצע על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוׁשּׁשים,
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלׁשעת

הראּיה. לׁשעת האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּתגרע

אֹו ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,
מקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשלׁש
האמּתי. הּירח מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּירח

עׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה
הּמסלּול יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה
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ּבקרנֹותיהן ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל בזוויותלּוחֹות -] ְְְֵֵֵֶֶֶַָ
מהןשלהם] אחת ּתחת וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהֹות והן ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּבחברּתּה נֹוגעת ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ׁשּתחת ּכלים -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּנגעּו ּבכלים ּכנֹוגע הּׁשנּיה, זֹו ּבלּוח והּנֹוגע טפח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבפֹותח

הּמת אתּבאהל ׁשּמביאין ׁשאמרנּו הּכלים ּכל אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכל - הּמת על הּכלי האהיל אם - חֹוצצין ואינן ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּטמאה,
מּׁשּום וטמאתן ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאים ּגּביו ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּכלים
ׁשאינן ּגּביו ׁשעל הּכלים ואף הּמת; על הּמאהילין ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכלים
הּמת. על ׁשהאהילּו ּכלים מּׁשּום טמאים הּטמאה, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻּכנגד

ׁשּוליה על יֹוׁשבת ׁשהיא תחתיתה]חבית [-לאויר[- ֲִִִֶֶֶֶַָָָ
מגולה] ּכנגדבמקום ּתחּתיה אֹו ּבתֹוכּה, נתּון הּמת מן ּוכזית ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

והחבית ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻאוירּה
אוירּה. ונטמא מּתחּתיה, ּבֹוקעת הּטמאה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה;
ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּדפנּה עבי ּתחת הּטמאה ְְְְְֳִַַַַַָָָָָָָֻֻהיתה
טהֹורה? החבית ולּמה טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבֹוקעת
ּכלי ואין ּבדפנּה, אּלא ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי

עבי ּתחת הּטמאה מקצת היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחרׂש
ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ּתחת ּומקצתּה ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָֻּדפנּה,
ּפיה ּוכנגד טמאה, ּכּלּה - טפח ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻויֹורדת.
ּדברים ּבּמה ּבלבד. ּבּדפנֹות ּפׁשטה הּטמאה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻטהֹור;
ּגבֹוהה אֹו טמאה, היתה אם אבל טהֹורה; ּבחבית ְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָאמּורים?
טמאה והיתה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה, אֹו טפח, הארץ ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֻֻמן
ּבּה הּנֹוגע וכל טמא; הּכל - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּתחּתיה

ּפתיל צמיד מּקפת היתה טמא. מהודק]ּכּלּה, כיסוי -], ְִִֵֶֶָָָָָָֻֻ
טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין האכלין - הּמת ּגּבי על ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָּונתּונה
ׁשּוליהן, על יֹוׁשבֹות ׁשהן חבּיֹות טמאים. ּגּבּה ׁשעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּכלים
טפח, ּבפֹותח ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות והן ּבאויר, צּדיהן על מּטֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאֹו
ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - מהן אחת ּתחת ְְְְֵֶַַַַַַַַָָָֻֻוטמאה
אמּורים? ּדברים ּבּמה רצּוצה. ׁשהיא מּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָויֹורדת,
ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות אֹו טמאֹות, היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבטהֹורֹות;
הּכל ׁשהרי טמא, ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻֻטפח

אחד. ֶֶָֹאהל



        

ה'תש"ע כסלו י"ב ראשון יום

    
האמּתי הּירח מקֹום לידע ּתרצה ׁשּתרצה,אם יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּלילה לאֹותֹו הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתֹוציא
לאֹותֹו הּׁשמׁש ואמצע הּמסלּול אמצע ּתֹוציא וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּתרצה,
ּתכּפל והּנׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש אמצע ותגרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהעת.

הּכפּול'. 'מרחק הּנקרא הּוא וזה - ְְְִֶֶַַָָָאֹותֹו

הֹודענּו ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אפׁשר אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַמעלֹות
מעלֹות עׂשרה מּׁשּתים הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעלה
ׁשּתי הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעד
עד מעלֹות עׂשרה מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות;
ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָֹארּבע
מעלֹות ועׂשרים מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמעלֹות;
ארּבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַֹעד
מעלֹות ּוׁשלׁשים מּׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמעלֹות;
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַֹעד
ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחמׁש

אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, וארּבעים חמׁש עד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָמעלֹות
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמסלּול
על ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים אחת עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָוארּבעים
הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים ְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַמּׁשּתים
הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָעל

וׁשּׁשי ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים עלהּכפּול ּתֹוסיף מעלֹות, ם ְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹ
הּמסלּול אמצע ּׁשּיהיה ּומה מעלֹות. ּתׁשע הּמסלּול ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַאמצע
הּנכֹון'. 'מסלּול הּנקרא הּוא אּלּו, מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָאחר

אם - הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר
הּזה הּמסלּול מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהיה
הּמסלּול היה ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּנכֹון
מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר ְְֲִֵֵֵַַַַָָֹהּנכֹון
הּירח אמצע על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוׁשּׁשים,
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלׁשעת

הראּיה. לׁשעת האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּתגרע

אֹו ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,
מקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשלׁש
האמּתי. הּירח מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּירח

עׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה
הּמסלּול יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה



סו           
      

וארּבעים וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמּׁשים,
וׁשּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָחלקים;
מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָעׂשר
מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָואחד
מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָחמׁש
מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוחמּׁשה

ו חלקים; ארּבעּוׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתהיה
חלקים; עׂשר ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹּוׁשלׁשים,
ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹואם
ׁשּתי מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשלׁשים
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָמעלֹות
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּתהיה
ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָמאה
אּלא - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיהיה

האמּתי. הּמקֹום הּוא האמצעי, הּירח ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום

,מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָואם
ּכדר מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹּתגרע
הּמסלּול ּבמנין יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשעׂשית
ּכפי הּמנֹות ׁשּתי ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחדים

ׁשּבארנּו ּכדר ּכהאחדים. ׁשּלֹו, ּבּמנֹות הּׁשמׁש ּבמסלּול ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ְֲֶֶַַַַַָָּתעׂשה

ּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
יצא זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹל
ותֹוציא ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמצע

וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשיםוחמּׁשים ותׁשע חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֹ
לעת הּמסלּול אמצע ותֹוציא ל"ט; ל"ו נ"ג סימנם - ְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנּיֹות
ועׂשרים ואחד מעלֹות וׁשלׁש מאה אמצעֹו ל יצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזֹו,
ּתגרע מ"ו; כ"א ק"ג סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָחלקים
מעלֹות עׂשרה ׁשבע יּׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
הּמרחק; הּוא וזה - ׁשנּיֹות וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּוׁשמֹונה
מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש הּכפּול הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּתכּפל
ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשּתים חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָוׁשּׁשה
מעלֹות, חמׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף לפיכ י"ב; ְְְֲִִֵֶַַַַַָָנ"ו
ּוׁשמֹונה מאה הּנכֹון, הּמסלּול ל ויצא ׁשהֹודענּו, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו
החלקים על מקּפידין ואין חלקים, ועׂשרים ואחד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמעלֹות

ּבּׁשמׁש. ׁשּבארנּו ּכדר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַּבּמסלּול,
לחקר ׁשהּוא[לחשב]ּובאנּו הּנכֹון, הּמסלּול זה מנת על ְְְֶֶַַַַַַָָֹ

אחד; וחלק מעלֹות חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּולפי
הּירח; אמצע מן אחד וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמנה
חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹיּׁשאר

על ותֹוסיף חלק, הּׁשנּיֹות ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹותׁשע
ׁשֹור ּבמּזל זֹו, ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ונמצא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלקים.
מּמעלת חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשמֹונה
מקֹום ּתדע הּזה הּדר ועל ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשע
ׁשהיא זֹו ׁשנה מּתחּלת ׁשּתרצה, ראּיה עת ּבכל האמּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּירח

העֹולם. סֹוף עד ִַָָָָהעּקר,

ה'תש"ע כסלו י"ג שני יום

    
מעלהעּגּולה נֹוטה היא ּתמיד, הּירח ּבּה ׁשּסֹובב ִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

לצפֹון, נֹוטה חציּה - ּתמיד הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהעּגּולה
ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ּבּה יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום; נֹוטה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻוחציּה
ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,לפיכ ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפֹוגעֹות
הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ּבעּגּולה סֹובב נמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמּׁשּתיהן,
מהּל נמצא הּנקּדֹות, מׁשּתי מאחת הּירח יצא ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּבׁשוה;

לדרֹומּה אֹו הּׁשמׁש הּירחלצפֹון יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
'ראׁש' הּנקראת היא הּׁשמׁש, לצפֹון והּנקּדהלנטֹות ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻ

הּנקראת היא הּׁשמׁש, לדרֹום לנטֹות הּירח יתחיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּמּנה
ּתֹוספת'זנב' לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה יׁש ׁשוה ּומהל . ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

לדגים מּטלה אחֹורּנית, ּבּמּזלֹות הֹול והּוא ּגרעֹון; ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּתמיד. סֹובב הּוא וכן לדלי, ְְִִִִִֵֵָָּומּדגים

ואחת חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל
ּוׁשלׁשים אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשרה

ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשבע יֹום,חלקים ּבמאה מהלכֹו ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּתים יֹום, ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
חלקים ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלתׁשעה

מהל ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנם - ׁשנּיֹות לׁשנהותׁשע כֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חלקים וארּבעים וארּבעה מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה,
ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים
ּוׁשמֹונים מאה היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
- ׁשנּיֹות ועׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָמעלֹות

כ"ח. נ"ז ק"פ ִָָסימנם

ּתֹוציא - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם
ואמצע הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצעֹו
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּירח,
לעֹולם ּוכנגדֹו, העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוהּנׁשאר

הּזנב. מקֹום ְְִֶַָָיהיה
ערב ליל לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?

- העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבת
זֹו ליל ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנין
יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשאנּו

והּוא ׁשּידעּת, הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא
ל יצא העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּתֹוסיף

           
      

ועׂשרים ותׁשעה מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאמצע
ל"ז; כ"ט קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע ְְְֲִִִִֶַָָָֹחלקים
וׁשבע מאה ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּתגרע
- ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָֹֹוׁשבעים
אל ּתפנה ואל הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז ְְְְִִֶֶֶַָָָֹסימנם
ועׂשרים ּבׁשבע ּבתּולה ּבמּזל הראׁש, מקֹום נמצא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּׁשנּיֹות.
ּדגים ּבמּזל ּכנגּדֹו, הּזנב ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹמעלֹות

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְֲֲִִִֶֶַַָֹּבׁשבע

;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם
יהי הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ּבמּזללפיכ הּזנב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אם - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
הּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

אֹו הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
נֹוטה הּירח ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעם
לפני הּירח ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
הּוא והרי הּזנב מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלצפֹון

הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהֹול
היא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה

הּירח' 'רחב 'רחבהּנקראת נקרא לצפֹון, נֹוטה היה אם ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
היה ואם ּדרֹומי'. 'רחב נקרא לדרֹום, נֹוטה היה ואם ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹצפֹוני',
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו יהיה לא - הּנקּדֹות מּׁשּתי ּבאחת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֻהּירח

ּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם
הראׁש, מן יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות;
נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ׁשּיּגיע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹעד

רחב. ַֹלֹו
,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם

ּתֹוציא - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹוםואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ
מּמקֹום הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח

הרחב' 'מסלּול הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; אםהּירח . ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה עד אחת מּמעלה הרחב מסלּול ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיהיה
מאה על יתר הּמסלּול היה ואם צפֹוני; הּירח ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשרחב
ּוׁשמֹונים מאה היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּוׁשמֹונים,
ּכלל. רחב לּירח אין ּבׁשוה, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשוה
ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ותראה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹותחזר
הּדרֹומי' הּירח 'רחב הּנקרא והּוא לדרֹום; אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹנטּיתֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'הּצפֹוני', ְְְִֵֶַַאֹו
הרחב מסלּול מנת היא הרחבוכּמה מסלּול יהיה אם ? ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֹ

יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעׂשר
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים הּזה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמסלּול
ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָֹּתהיה
עׂשר ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹהּמסלּול

ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹחלקים;
ּתהיה ׁשּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָמעלֹות
הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָמנתֹו
חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָׁשבעים,
מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָואם
ּתהיה ּתׁשעים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָוחמּׁשה

מעלֹות. חמׁש ְֲֵַָָמנתֹו

לפי להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם
הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָהּמסלּול
ׁשלׁשה חלקים, ׁשלׁשים הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹנמצא
ׁשהּוא זה מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה; לכל ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקים
חלקים. וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו וחמּׁשים, ְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָֹֹׁשלׁש

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ּדר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָועל
ּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
הּמסלּול ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמאה
עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאתים
הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם
והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות

הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע
אֹותֹו ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ׁשלׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּמאה
מאה מנת ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתי

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְֲֲֲִִִִֵַַָֹוחמּׁשים,
מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

היא עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. יּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
מנת ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמעלה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹמאתים,
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה אּיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחדׁש
חלקים וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה זה ּבליל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיה
ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח סימנֹו - ׁשֹור ְְִִַַָָָָָֹמּמּזל
ּבתּולה מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעת,
ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ל'. כ"ז סימנֹו -ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת מאתים הרחב ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹֹמסלּול
ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ו' רל"א סימנֹו -ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
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ועׂשרים ותׁשעה מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאמצע
ל"ז; כ"ט קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע ְְְֲִִִִֶַָָָֹחלקים
וׁשבע מאה ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּתגרע
- ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָֹֹוׁשבעים
אל ּתפנה ואל הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז ְְְְִִֶֶֶַָָָֹסימנם
ועׂשרים ּבׁשבע ּבתּולה ּבמּזל הראׁש, מקֹום נמצא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּׁשנּיֹות.
ּדגים ּבמּזל ּכנגּדֹו, הּזנב ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹמעלֹות

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְֲֲִִִֶֶַַָֹּבׁשבע

;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם
יהי הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ּבמּזללפיכ הּזנב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אם - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
הּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

אֹו הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
נֹוטה הּירח ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעם
לפני הּירח ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
הּוא והרי הּזנב מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלצפֹון

הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהֹול
היא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה

הּירח' 'רחב 'רחבהּנקראת נקרא לצפֹון, נֹוטה היה אם ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
היה ואם ּדרֹומי'. 'רחב נקרא לדרֹום, נֹוטה היה ואם ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹצפֹוני',
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו יהיה לא - הּנקּדֹות מּׁשּתי ּבאחת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֻהּירח

ּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם
הראׁש, מן יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות;
נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ׁשּיּגיע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹעד

רחב. ַֹלֹו
,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם

ּתֹוציא - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹוםואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ
מּמקֹום הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח

הרחב' 'מסלּול הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; אםהּירח . ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה עד אחת מּמעלה הרחב מסלּול ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיהיה
מאה על יתר הּמסלּול היה ואם צפֹוני; הּירח ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשרחב
ּוׁשמֹונים מאה היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּוׁשמֹונים,
ּכלל. רחב לּירח אין ּבׁשוה, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשוה
ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ותראה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹותחזר
הּדרֹומי' הּירח 'רחב הּנקרא והּוא לדרֹום; אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹנטּיתֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'הּצפֹוני', ְְְִֵֶַַאֹו
הרחב מסלּול מנת היא הרחבוכּמה מסלּול יהיה אם ? ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֹ

יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעׂשר
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים הּזה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמסלּול
ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָֹּתהיה
עׂשר ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹהּמסלּול

ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹחלקים;
ּתהיה ׁשּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָמעלֹות
הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָמנתֹו
חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָׁשבעים,
מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָואם
ּתהיה ּתׁשעים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָוחמּׁשה

מעלֹות. חמׁש ְֲֵַָָמנתֹו

לפי להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם
הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָהּמסלּול
ׁשלׁשה חלקים, ׁשלׁשים הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹנמצא
ׁשהּוא זה מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה; לכל ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקים
חלקים. וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו וחמּׁשים, ְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָֹֹׁשלׁש

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ּדר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָועל
ּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
הּמסלּול ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמאה
עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאתים
הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם
והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות

הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע
אֹותֹו ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ׁשלׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּמאה
מאה מנת ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתי

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְֲֲֲִִִִֵַַָֹוחמּׁשים,
מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

היא עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. יּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
מנת ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמעלה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹמאתים,
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה אּיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחדׁש
חלקים וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה זה ּבליל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיה
ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח סימנֹו - ׁשֹור ְְִִַַָָָָָֹמּמּזל
ּבתּולה מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעת,
ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ל'. כ"ז סימנֹו -ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת מאתים הרחב ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹֹמסלּול
ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ו' רל"א סימנֹו -ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ



סח           
      

ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל הּמנה ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמסלּול.
הּוא וזה חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש זה, ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבפרק
הּמסלּול ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ּבתחּלת הּירח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹרחב

ּוׁשמֹונים. מאה על ְִֵֵַָָיתר

ה'תש"ע כסלו י"ד שלישי יום

    
ּומּוכנים עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ותחׁשב ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא

מּמק האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ֹוםהראׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
ראׁשֹון' אר' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; .הּירח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

רחב ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר
והּוא ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח

ראׁשֹון' 'רחב ערכוהּנקרא הּזה][ראה ּבאר והּזהר . ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון

מעלֹות ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן
ׁשּיראה לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה
צרי אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
עׂשרה חמׁש על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחׁשּבֹון
ואין יׂשראל, ארץ ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעלֹות
מּתׁשע הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּתה
ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹמעלֹות

יראה. לא אֹו יראה אם ׁשּתדע עד ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
האמּתי הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
האר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּירח
הּירח ׁשאין ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
האר היה ואם יׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנראה
ּבכל יראה וּדאי מעלֹות, ועׂשרים ארּבע על יתר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהראׁשֹון
עד מעלֹות מעׂשר הראׁשֹון האר היה ואם יׂשראל; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגבּול
הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - ועׂשרים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹארּבע

יראה. לא אם יראה אם ׁשּתדע ִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעד
ּבאיזה הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּלּו

הראׁשֹון האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה
ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהאר
ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּתגרע
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים האר מן ּתגרע ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹסרטן,
ואם חלקים; וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע אריה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים ׁשבעה האר מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹיהיה
ארּבעה האר מן ּתגרע מאזנים, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹחלקים;
האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּוׁשלׁשים
מן ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹארּבעה
ּתגרע ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהאר
ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה האר ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמן
ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשלׁשה האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּתגרע
והּנׁשאר חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ּתגרע ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹּדגים,

הּנקרא הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע אחר האר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמן
ׁשני'. אר'ִֵֶֹ

אינֹו האמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָולּמה
והּוא ּוברחב, ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּמקֹום
הראּיה, ּבׁשעת האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנקרא

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין ְְְְִִֶֶַָָָֹלעֹולם
,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל

הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין
ׁשל החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ׁשּנּויואם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

הרחב ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

ׁשני' 'רחב הּנקרא הּוא .החלקים, ְֲִִִֵַַַָָֹ
יהיה אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוכּמה

ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּירח
עׂשר ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָעׂשרה
חלקים; ועׂשרים ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים;
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ּבתּולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים,
ארּבעה קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹוארּבעים
ואם חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
הרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ותדע ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה ,לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
מּפני מקצתֹו, הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

נלֹוז ערכוׁשהּירח הּמקצת][ראה היא וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
עד טלה מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם מּמּנּו? ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתּקח
עׂשרים עד מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעׂשרים
יהיה ואם חמׁשיו; ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעלה
אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשר עד טלה מּמּזל מעׂשרים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּירח
ּתּקח - עקרב מּמּזל מעלֹות עׂשר עד מאזנים מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹמעׂשרים
מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
עקרב מּמּזל מעלֹות מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּמּזל
יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעד
מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּירח
ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב ְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָיהיה
הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד קׁשת מּזל ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּתחּלת
ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשני
- מּמּנּו עׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַעד
הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי הּׁשני הרחב מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּתּקח
אֹו מּמּנּו, ועׂשרים חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמעׂשרים
מן ּתּקח - מּמּנּו ועׂשרים חמׁש עד קׁשת מּמּזל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמעׂשרים
מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהרחב

           
      

אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָועׂשרים
- ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועׂשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחמׁש
הּירח יהיה ואם מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלא
עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עׂשר עד סרטן מּמּזל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמחמׁש
יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעׂשר
מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד סרטן מּמּזל מעׂשר הּירח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמקֹום
חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד סרטן מּמּזל מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו;
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹסֹופֹו,
מעלֹות עׂשר עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשתּותֹו;
מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמּמּנּו,

ח הּׁשני מּמּזלהרחב מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם מיׁשיתֹו; ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עׂשרים עד ּדלי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַאריה
הּירח יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
מעׂשרים אֹו ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשרים
הרחב מן ּתּקח - ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי ְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹמּמּזל
עד ּבתּולה מּמּזל מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשני
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹסֹופֹו,
היא הּׁשני, הרחב מן ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמׁשיו. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשני

הּירח'. 'מעּגל ְְִֵֵַַַַַָהּנקראת

הּוא אם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר
הּזה הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפֹוני
הּמעּגל ּתֹוסיף ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמן
מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּירח
הּדבר יהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
על הּמעּגל ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב יהיה ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהפ
מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הּׁשני; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהאר
עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאר
לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' הּנקרא הּוא מּמּנּו, ּתגרע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה
הּׁשליׁשי האר הּוא עצמֹו, הּׁשני האר יהיה - ּכלּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשני

יתר. ולא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא
והּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר

יהיה אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיףׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
האר מן ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּבמּזל אֹו מאזנים ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹהּׁשליׁשי
ּׁשּיהיה ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּבתּולה,
ּתּניח אֹו מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהאר
ּכ ואחר רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאֹותֹו
ׁשליׁשיו ׁשני מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתחזר

הּמדינה' ּגבּה 'מנת הּנקרא הּוא וזה - ותתּבֹונןלעֹולם . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

צפֹוני הּירח רחב יהיה אם - ּגבּהותראה מנת ּתֹוסיף , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הרביעי; האר על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמדינה
ּׁשּיהיה ּומה הרביעי. האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתגרע
- עליו ׁשּמֹוסיפין אֹו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר הרביעי ְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהאר

הראּיה'. 'קׁשת הּנקרא ְְִִֶֶַָָָהּוא

ׁשּבת ערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכיצד?
הּׁשמׁש מקֹום ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשני
ּכמֹו זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהאמּתי
מעלֹות ּבׁשבע האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהֹודענּו
מקֹום ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָותׁשעה
ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּירח
הּירח, רחב ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחלקים

ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום סימנֹוּברּוח - חלקים וחמּׁשים ְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָֹֹ
הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹג'
ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּמקֹום
ּולפי הראׁשֹון; האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - ְְֲִִִִֶֶָָָָֹחלקים
אחת, מעלה האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשהיה
הּׁשני, האר ל יצא הראׁשֹון; האר מן אֹותּה לגרע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹוראּוי
וכן כ"ז; י' סימנֹו - חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָעׂשר
הּירח ׁשרחב ּולפי חלקים, עׂשרה הרחב מראה ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיהיה
עׂשרה ׁשהּוא הּמראה ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהיה
חלקים ּוׁשלׁשה מעלֹות ארּבע הּׁשני, הרחב ל יצא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹחלקים;
מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה הּירח ׁשהיה ּולפי ג'; ד' סימנֹו -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּנקרא והּוא רביעיתֹו, הּׁשני הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּמּזל

הּירח' אחת'מעּגל מעלה זֹו, לעת הּירח מעּגל ל יצא ; ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָ
ּבּׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי אחד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוחלק

ראׁש ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּולפי
הּׁשני; האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּגדי
ּוׁשמֹונה מעלֹות עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיצא
ּבמּזל הּזה ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹועׂשרים
ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, הּׁשליׁשי האר על להֹוסיף ראּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹור,
ׁשלׁש הרביעי, האר ל ויצא חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמעלֹות
מ"ו; י"ג סימנֹו - חלקים וארּבעים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעׂשרה
מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, הרחב אצל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוחזרנּו
חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ׁשּתי והּוא הּמדינה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָֹֹּגבּה
מן הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל יּׁשאר הרביעי; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאר

וזֹו י"א. י"א סימנֹו - הראּיהחלקים קׁשת הּזה.היא ּבּלילה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
וכּמה מעלֹות ּכּמה הראּיה קׁשת ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל

לעֹולם. ׁשּתרצה, ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָחלקים
קׁשת ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָואחר

ארץ ּבכל ׁשּיראה אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּיה
עׂשרה ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל;
יׂשראל. ארץ לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמעלֹות,

עד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם
האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
ׁשּיׁש הּקּצין מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

הראּיה' 'קּצי הּנקראין והן .לֹו; ְְְִִִִֵֵַָָָ
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אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָועׂשרים
- ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועׂשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחמׁש
הּירח יהיה ואם מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלא
עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עׂשר עד סרטן מּמּזל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמחמׁש
יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעׂשר
מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד סרטן מּמּזל מעׂשר הּירח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמקֹום
חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד סרטן מּמּזל מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו;
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹסֹופֹו,
מעלֹות עׂשר עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשתּותֹו;
מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמּמּנּו,

ח הּׁשני מּמּזלהרחב מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם מיׁשיתֹו; ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עׂשרים עד ּדלי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַאריה
הּירח יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
מעׂשרים אֹו ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשרים
הרחב מן ּתּקח - ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי ְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹמּמּזל
עד ּבתּולה מּמּזל מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשני
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹסֹופֹו,
היא הּׁשני, הרחב מן ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמׁשיו. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשני

הּירח'. 'מעּגל ְְִֵֵַַַַַָהּנקראת

הּוא אם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר
הּזה הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפֹוני
הּמעּגל ּתֹוסיף ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמן
מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּירח
הּדבר יהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
על הּמעּגל ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב יהיה ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהפ
מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הּׁשני; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהאר
עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאר
לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' הּנקרא הּוא מּמּנּו, ּתגרע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה
הּׁשליׁשי האר הּוא עצמֹו, הּׁשני האר יהיה - ּכלּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשני

יתר. ולא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא
והּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר

יהיה אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיףׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
האר מן ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּבמּזל אֹו מאזנים ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹהּׁשליׁשי
ּׁשּיהיה ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּבתּולה,
ּתּניח אֹו מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהאר
ּכ ואחר רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאֹותֹו
ׁשליׁשיו ׁשני מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתחזר

הּמדינה' ּגבּה 'מנת הּנקרא הּוא וזה - ותתּבֹונןלעֹולם . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

צפֹוני הּירח רחב יהיה אם - ּגבּהותראה מנת ּתֹוסיף , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הרביעי; האר על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמדינה
ּׁשּיהיה ּומה הרביעי. האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתגרע
- עליו ׁשּמֹוסיפין אֹו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר הרביעי ְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהאר

הראּיה'. 'קׁשת הּנקרא ְְִִֶֶַָָָהּוא

ׁשּבת ערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכיצד?
הּׁשמׁש מקֹום ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשני
ּכמֹו זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהאמּתי
מעלֹות ּבׁשבע האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהֹודענּו
מקֹום ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָותׁשעה
ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּירח
הּירח, רחב ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחלקים

ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום סימנֹוּברּוח - חלקים וחמּׁשים ְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָֹֹ
הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹג'
ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּמקֹום
ּולפי הראׁשֹון; האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - ְְֲִִִִֶֶָָָָֹחלקים
אחת, מעלה האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשהיה
הּׁשני, האר ל יצא הראׁשֹון; האר מן אֹותּה לגרע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹוראּוי
וכן כ"ז; י' סימנֹו - חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָעׂשר
הּירח ׁשרחב ּולפי חלקים, עׂשרה הרחב מראה ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיהיה
עׂשרה ׁשהּוא הּמראה ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהיה
חלקים ּוׁשלׁשה מעלֹות ארּבע הּׁשני, הרחב ל יצא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹחלקים;
מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה הּירח ׁשהיה ּולפי ג'; ד' סימנֹו -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּנקרא והּוא רביעיתֹו, הּׁשני הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּמּזל

הּירח' אחת'מעּגל מעלה זֹו, לעת הּירח מעּגל ל יצא ; ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָ
ּבּׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי אחד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוחלק

ראׁש ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּולפי
הּׁשני; האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּגדי
ּוׁשמֹונה מעלֹות עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיצא
ּבמּזל הּזה ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹועׂשרים
ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, הּׁשליׁשי האר על להֹוסיף ראּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹור,
ׁשלׁש הרביעי, האר ל ויצא חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמעלֹות
מ"ו; י"ג סימנֹו - חלקים וארּבעים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעׂשרה
מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, הרחב אצל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוחזרנּו
חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ׁשּתי והּוא הּמדינה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָֹֹּגבּה
מן הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל יּׁשאר הרביעי; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאר

וזֹו י"א. י"א סימנֹו - הראּיהחלקים קׁשת הּזה.היא ּבּלילה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
וכּמה מעלֹות ּכּמה הראּיה קׁשת ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל

לעֹולם. ׁשּתרצה, ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָחלקים
קׁשת ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָואחר

ארץ ּבכל ׁשּיראה אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּיה
עׂשרה ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל;
יׂשראל. ארץ לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמעלֹות,

עד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם
האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
ׁשּיׁש הּקּצין מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

הראּיה' 'קּצי הּנקראין והן .לֹו; ְְְִִִִֵֵַָָָ



ע           
      

על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו
ויהיה עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהאר
- מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה .לא ֵֶָֹ

עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם
ויהיה עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָסֹוף
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
מעלֹותו עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
מעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם

עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון האר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹויהיה
- מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה. ֵֶָֹלא
מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואם

עׂשרה ארּבע על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָעד
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמעלֹות,
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

הּקּצין. סֹוף ּכאן, ועד יראה. לא - ְִִִֵֶֶַַָָֹמּזה
ׁשּבת ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

הראּיה, קׁשת ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשני
ּולפי ׁשּידעּת; ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאחת
ערכנּו עׂשרה, ארּבע עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

הּזה[השוונו] ׁשהאר ידעּת ּוכבר הראׁשֹון; האר אל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאֹותּה
ּולפי חלקים. ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת זה, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבליל
והיה מעלֹות, עׂשרה אחת על יתר הראּיה קׁשת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה
יראה ׁשּוּדאי יּודע - עׂשרה אחת על יתר הראׁשֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאר
קׁשת ּבכל ּתעׂשה וכן הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבליל

ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם ִִֶֶֶֶָָָָֹוקׁשת,
,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

עד הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול: עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח,

מבֹואֹו" ידע '"ׁשמׁש מבֹואֹו'חכמים: ידע לא ירח ואמרּו, . ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבקצרה' ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים ּכמֹוחכמים: - ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻ

ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה
ארּכה הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ְְְְִֵֶַָָָּופעמים
,זה מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוטעם

הּדברים, מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּומּפני
הּתקּופֹות חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על ְְְְְִַַַָָָָָָָָָוהראיה
והם הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,

חכמי ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצּויים
אלינּו הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו .יׂשראל ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ
ּבהם ׁשאין הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומאחר

- אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי חֹוׁשׁשיןּדפי, אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּגֹוים; אֹותם ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלמחּבר,
ׁשאין ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשּלּמדֹו, אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אין - ּדפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

ׁשּנ והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על ֹודע.אּלא ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ה'תש"ע כסלו ט"ו רביעי יום

    
יֹוציא ׁשאם ּוברּור, ידּוע החׁשּבֹון[יראה]ּדבר ל ְְִִֶֶַַָָָָ

יראה ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּירח
ּגיא ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין העבים אֹו[עמק]מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּגבֹוּה הר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיה
למי יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין הם ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמצאּו
ׁשהּוא למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,נמּו ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
קטן ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ּגבֹוּה הר ּבראׁש ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעֹומד
למי אֹו הּים, ׂשפת על ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביֹותר;

ּבספינה ּביֹותר.ׁשּמהּל קטן ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ּבּים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּירח יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

החּמה ּבימֹות ּׁשּיראה מּמה הּגׁשמים,יֹותר ׁשּבימֹות לפי ; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבטהר הרקיע ויראה הרּבה ז האויר יהיה צח, יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאם

ּבאויר ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין מּפני ּבימֹותיֹותר, אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ויראה האבק, מּפני מעּׁשן הּוא ּכאּלּו האויר יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהחּמה,

קטן. ֵַַָָָהּירח
ו הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ׁשּתערוכל הראׁשֹון האר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

קטֹון הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקּצין ׁשני עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּה
ּתמצא ואם ּביֹותר. ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּביֹותר,
סֹוף על והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר הראּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻקׁשת
הּקׁשת אר ּולפי ּגדֹול; הּירח יראה - מעלֹות ׁשּלהם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקּצים

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדלֹו יהיה הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹוהאר
- ּבלבבם אּלּו ּדברים ׁשני לׂשּום ּדין לבית ראּוי ,ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ

'ּבאיזה העדים: את וׁשֹואלין ּומקֹומּה; הראּיה, זמן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם:
קצרה הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם'? ויּתןמקֹום , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

ּתׁשע הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחׁשּבֹון
עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמעלֹות
החּמה, ּבימֹות היה אם - ׁשראּוהּו עדים ּובאּו ּבׁשוה, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעלֹות
אֹותם ּובֹודקין להם, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיה ְְְִִֶֶָָָָָָאֹו
ּביֹותר ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ואם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהרּבה;

עבים ׁשם יהיּו לא אם יראה, וּדאי הּמבּדילין.[עננים]- ְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּדין ּבית וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים

יֹום ועׂשרים ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, הּזה החדׁש את ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹוקּדׁשּו
ׁשאי מּפני - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמן

עבים ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו להראֹות, לֹו ּדיןאפׁשר ּבית והרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשלׁשים יֹום ּכל לֹו עדים,מצּפין ּבאּו ולא , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ

אחד יֹום הּׁשני החדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹועּברּו
ׁשּבארנּו ּכמֹו .ּוׁשלׁשים ְְְִֵֶַֹ

           
      

החדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו
ׁשּכ ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשני,

ראׁש ראׁשמעּברין וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ
יראה ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחדׁש
והֹולכין מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּירח
ונמצא ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָֹֹֻועֹוׂשין
ועׂשרים חמּׁשה ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבחדׁש
והפסד ׂשחֹוק ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָּבֹו,

מּזה. ִֵֶיֹותר

ׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל
הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
הּגׁשמים ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּופעמים
הּירח יראה ׁשּלא אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; והעבים אר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשם
אחר ויראה החדׁשים, ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא הּׁשנה, ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבכל
וחדׁשים ׁשּיראה, לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ּופעמים .ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּכ
מּפני אֹו העבים, מּפני יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשאפׁשר

לראֹותֹו. אדם נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשהיה
מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

החדׁשים ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
יֹום, מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום ועׂשרים מּתׁשעה חסר וקֹובעיןוחדׁש מחּׁשבין, וכן . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשאין ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻחדׁש
מלא, אחר מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמקּדׁשין

החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
לעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר חדׁש אחר חסר חדׁש עֹוׂשין ּפֹוחתיןאֹו אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻמארּבעה

המעּברין חדׁשים אּלּוׁשמֹונה חדׁשים לעּבּור וגם . ְְְְֳֳִִִִֵַַָָָָֻ
החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַֹׁשּמעּברין

ׁשליׁשי ּבפרק .ׁשאמרנּו ְְְִִֶֶֶַָ
סֹומכין ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

והרׁשּות להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
לעּבר אֹו לחּסר חדׁשיםּבידם ּתׁשעה רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבזמן ּבנּוי, הּוא זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשנה,
ּבזמּנֹו החדׁש נראה .ׁשּלא ְְִִֶֶַַָֹֹ

הּוא ,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
אחד ועֹוׂשין חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָּבחדׁשים
לחּסר אֹו חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלא
ּבזמּנֹו; הּירח נראה ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
נראה היֹותֹו ּתחּלת ׁשהּוא ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
לא אפׁשר ואי לעֹולם, מקּדׁשין - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאחר

לעּבר ולא .לדחֹות ְְְִֵַֹ
וסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּקביעה על אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּכמֹו יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבזה
אּלּו ּבהלכֹות .ׁשּבארנּו ְֲֵֵֶַַָ

ׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר
ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה

ּכנגּדּה ּומכּונֹות יׂשראל ארץ רוחב]למערב קווי ואם[באותן ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ׁשּלא החׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיּתן
ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למערב ׁשהן אחרֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבמדינֹות
יׂשראל, ארץ למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח יראה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ראיה ּבזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
ּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיראה
ּבמדינֹות ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָּכנגּדּה;
ּבמדינה יראה אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹמזרחּיֹות,
ׁשּנראה ּבידּוע ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ּבזה אין הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָראיה,
ׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

העֹולם לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְִִֶֶָָָָָֻוׁשּבמזרח
היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֹמּׁשלׁשים
להן יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר לצפֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָנֹוטֹות
אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות אינן ׁשהרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, מזרח ּבערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו
אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ּתֹורה להגּדיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהראּיה
ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית על סֹומכין מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני
ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא סֹומכין אין לעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ּפעמים.יׂשראל ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ה'תש"ע כסלו ט"ז חמישי יום

    
ּבהם ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשראת - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפי ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני
נטּית לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות
ּבמחציתהעּגּולה עֹוברת מהּלׁשהיא ׁשּבּה הּמּזלֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לחצי הּמזרח מחצי העֹולם ּבאמצע עֹוברת אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש,
ּבאמצע המסּבב הּׁשוה הּקו מעל היא נֹוטה אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמערב,
וחציּה לצפֹון, נֹוטה חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד ְְְְְְֶֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולם,

לדרֹום. ְֶָנֹוטה
הּׁשוה הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשההּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

,מעט מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש



עי            
      

החדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו
ׁשּכ ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשני,

ראׁש ראׁשמעּברין וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ
יראה ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחדׁש
והֹולכין מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּירח
ונמצא ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָֹֹֻועֹוׂשין
ועׂשרים חמּׁשה ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבחדׁש
והפסד ׂשחֹוק ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָּבֹו,

מּזה. ִֵֶיֹותר

ׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל
הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
הּגׁשמים ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּופעמים
הּירח יראה ׁשּלא אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; והעבים אר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשם
אחר ויראה החדׁשים, ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא הּׁשנה, ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבכל
וחדׁשים ׁשּיראה, לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ּופעמים .ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּכ
מּפני אֹו העבים, מּפני יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשאפׁשר

לראֹותֹו. אדם נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשהיה
מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

החדׁשים ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
יֹום, מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום ועׂשרים מּתׁשעה חסר וקֹובעיןוחדׁש מחּׁשבין, וכן . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשאין ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻחדׁש
מלא, אחר מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמקּדׁשין

החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
לעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר חדׁש אחר חסר חדׁש עֹוׂשין ּפֹוחתיןאֹו אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻמארּבעה

המעּברין חדׁשים אּלּוׁשמֹונה חדׁשים לעּבּור וגם . ְְְְֳֳִִִִֵַַָָָָֻ
החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַֹׁשּמעּברין

ׁשליׁשי ּבפרק .ׁשאמרנּו ְְְִִֶֶֶַָ
סֹומכין ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

והרׁשּות להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
לעּבר אֹו לחּסר חדׁשיםּבידם ּתׁשעה רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבזמן ּבנּוי, הּוא זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשנה,
ּבזמּנֹו החדׁש נראה .ׁשּלא ְְִִֶֶַַָֹֹ

הּוא ,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
אחד ועֹוׂשין חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָּבחדׁשים
לחּסר אֹו חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלא
ּבזמּנֹו; הּירח נראה ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
נראה היֹותֹו ּתחּלת ׁשהּוא ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
לא אפׁשר ואי לעֹולם, מקּדׁשין - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאחר

לעּבר ולא .לדחֹות ְְְִֵַֹ
וסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּקביעה על אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּכמֹו יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבזה
אּלּו ּבהלכֹות .ׁשּבארנּו ְֲֵֵֶַַָ

ׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר
ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה

ּכנגּדּה ּומכּונֹות יׂשראל ארץ רוחב]למערב קווי ואם[באותן ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ׁשּלא החׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיּתן
ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למערב ׁשהן אחרֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבמדינֹות
יׂשראל, ארץ למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח יראה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ראיה ּבזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
ּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיראה
ּבמדינֹות ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָּכנגּדּה;
ּבמדינה יראה אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹמזרחּיֹות,
ׁשּנראה ּבידּוע ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ּבזה אין הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָראיה,
ׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

העֹולם לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְִִֶֶָָָָָֻוׁשּבמזרח
היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֹמּׁשלׁשים
להן יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר לצפֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָנֹוטֹות
אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות אינן ׁשהרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, מזרח ּבערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו
אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ּתֹורה להגּדיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהראּיה
ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית על סֹומכין מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני
ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא סֹומכין אין לעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ּפעמים.יׂשראל ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ה'תש"ע כסלו ט"ז חמישי יום

    
ּבהם ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשראת - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפי ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני
נטּית לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות
ּבמחציתהעּגּולה עֹוברת מהּלׁשהיא ׁשּבּה הּמּזלֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לחצי הּמזרח מחצי העֹולם ּבאמצע עֹוברת אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש,
ּבאמצע המסּבב הּׁשוה הּקו מעל היא נֹוטה אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמערב,
וחציּה לצפֹון, נֹוטה חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד ְְְְְְֶֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולם,

לדרֹום. ְֶָנֹוטה
הּׁשוה הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשההּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

,מעט מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש



עי           
      

סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
הּמּזלֹות ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
על ׁשהּוא מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּכנגד ּולהתרחק לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹקו
הּקו מעל רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹרּוח
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשוה
עד הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש

;הּׁשוה הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא
נֹוטה ּתהיה לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּולפיכ
ּבחצי ותׁשקע מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹֹלא

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמערב,
הּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

הּנטּיה, ורחב ׁשעּור; לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

ׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
מעלֹות, עׂשר טלה: מּזל מּתחּלת וההתחלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָמּזלֹות;
ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, עׂשרים מעלֹות; ארּבע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָנטּיתם
מעלֹות עׂשרה אחת נטּיתם מעלֹות, ׁשלׁשים ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹמעלֹות;
מעלֹות; עׂשרה חמׁש נטּיתם מעלֹות, וארּבעים ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּומחצה;
ׁשּׁשים מעלֹות; עׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחמּׁשים
נטּיתם מעלֹות, ׁשבעים מעלֹות; עׂשרים נטּיתם ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָמעלֹות,
ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ׁשמֹונים מעלֹות; ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹׁשּתים
ועׂשרים ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ּתׁשעים מעלֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹועׂשרים

מעלה. וחצי ֲֲֲִַַַָמעלֹות
ׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח ּבּמנין, אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

ּובּירח ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו מעלֹות,הּנטּיֹות, חמׁש ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹנטּיתם
האחדים ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע נטּיתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועׂשרים,

העׂשרֹות. ֲִֶָָׁשעם
,ּתׁשעים עד מאחת מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּומאחר

ׁשהֹודענּום ּכדר ּכּלן נטּית היהּתדע ׁשאם הּירח: ּברחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותֹו ּתגרע ּוׁשמֹונים, מאה עד ּתׁשעים על יֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמנין
עד ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמאתים
אֹותֹו ּתגרע וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָֹעל
נטּית והּוא נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמּׁשלׁש

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותֹו
מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאם

- העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד הּׁשוה ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּקו
האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ּתחּלה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּתדע

ות לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא רּוח ותחׁשבּולאיזֹו חזר ְְְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח רחב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹותֹוציא
אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב נמצאּו אם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹּדרֹומי.
ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ׁשניהם ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּכגֹון
ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ּבׁשּתי נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָואם
והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ּתגרע - צפֹוני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהאחד

ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו מעל הּירח מרחק ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּוא
מּׁשניהם. הרב ְִֵֶַָָּבּה

הּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?
ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
ּבצפֹון נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּמעלת
ּכמֹו ּבּדרֹום היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹו
עׂשרה ארּבע יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָארּבע
עׂשרה ארּבע הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעלֹות.
עׂשרה ׁשמֹונה ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעלֹות
לפי ּדקּדּוק, ּבלא ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמעלֹות

ּבראּיה. מֹועיל ְִִֵֶָָׁשאינֹו
הּירח יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם

על יהיה אם הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנֹוטה,
אֹו ּבצפֹון מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּקו
ּפגימתֹו ותראה מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבדרֹום

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֻמכּונת
יראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותהיה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
הע העֹולם;מזרח ּדרֹום ּכנגד ֹולם ְְְִֶֶַָָָָ

יראה - העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם
מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
ּולפי הּמרחק, רב ּולפי העֹולם: צפֹון ּכנגד העֹולם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹמזרח

הּנטּיה. ְִַָֹרב
?'ּגבֹוּה היה 'ּכּמה להם: ׁשאֹומרין העדים, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת

הראּיה קׁשת ׁשּתהיה ׁשּבזמן - הראּיה מּקׁשת יּודע זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָודבר
ּובזמן הארץ; מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקצרה,
קׁשת אר ּולפי הארץ, מעל ּגבֹוּה יראה ארּכה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּתהיה

העינים ּבראּית הארץ מעל ּגבהֹו לפי .הראּיה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבידיעת להם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

למבינים, ידּוע הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראּיה,
אחריה לבּקׁש יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחסרּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹולא
מהּנה אחת - ּוקראּו ה', ספר מעל "ּדרׁשּו - אחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבספרים

נעּדרה" .לא ְֶָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע כסלו י"ז שישי יום

 
והיא אחת, עׂשה ּגדֹולהמצות צרה עת ּבכל ה' לפני לזעק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור הּצּבּור. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתבֹוא

   
לזעק הּתֹורה, מן עׂשה בקול]מצות ּולהריע[להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

המקדש]ּבחצֹוצרֹות כבכלי על[מכסף ׁשּתבֹוא צרה ּכל על ְֲֶַַַָָָָ
והרעתםהּצּבּור - אתכם הּצרר הּצר "על ׁשּנאמר: , ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹ

ודברּבחצצרֹות" ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר, ; ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
והריעּו עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא .וארּבה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּוא הּתׁשּובה מּדרכי זה, צרהודבר ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

           
      

הּורע הרעים מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויזעקּו
לכם" אּלה הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - ׁשּיגרםלהן הּוא וזה , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

מעליהם. הּצרה להסיר ְֲִֵֵֶֶַָָָָלהם

:יאמרּו אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא אם זהאבל 'ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ
ּדר זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּמנהג
ותֹוסיף הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאכזרּיּות,
עּמי "והלכּתם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרה

קרי" ּבחמת עּמכם והלכּתי - ּכׁשאביאּבקרי ּכלֹומר, ; ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
קרי ׁשהיא ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה ,[מקרה]עליכם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

קרי. אֹותֹו חמת לכם ֲִִֶֶַָאֹוסיף
סֹופרים להתעּנֹות[חכמים]ּומּדברי ׁשּתבֹוא, צרה ּכל על ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

הּצּבּור הּׁשמיםעל מן ׁשּירחמּו עד האּלּו,, הּתענּיֹות ּובימי . ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻ
ּבלבד ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ואםזֹועקין ; ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַ

מקּצר הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר; ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו
קצר] הּיֹום[קול ׁשּמצות - מאריכֹות והחצֹוצרֹות ,ְְְֲֲִִֶַַַַ

אּלא ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָּבחצֹוצרֹות.
לפניּבּמקּדׁש הריעּו - ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ה'" הּמל. ֶֶַ
יֹום אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

זה ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואיןאחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּובחמיׁשי ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּגֹוזרין

ׁשּלאחריו ּובׁשני וחמיׁשיׁשּלאחריו ׁשני זה, סדר על וכן ; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּירחמּווׁשני עד ,. ְְֲִֵֶַֻ

ּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין
ּבחצֹוצרֹות;טֹובים ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ

היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
ּבּים הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ׁשהּקיפּוה .עיר ְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
רּוח ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף יחיד ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו

עליהם מתעּנין - וזֹועקרעה ּבתפּלֹותּבׁשּבת, ּומתחּננים .ין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּתֹוקעין אין לעזראבל העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּולהּצילם .אֹותם ְִַָָ
ּבחנּכה אֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

על להתעּנֹות התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַֻּופּורים,
אחד יֹום אפּלּו מתעּנין,הּצרה - מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתענית הּיֹום .ּומׁשלימין ְְֲִִִַַַ
לא ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתענּיֹות

מניקֹות ולא קטּניםעּברֹות, ולא אף, ּבּלילה, לאכל ּומּתרין ; ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ
הּמטר מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי ׁשּיתּבארעל ּכמֹו ,. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית הריוכל - יחיד ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל יׁשן;זה ׁשּלא והּוא, ; ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם ְֲִֵֵֵַָָאבל
על מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשם

אֹו ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרתֹו.
להת לֹו יׁש - האסּורין ּבבית עליואסּור ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

'עננּו'רחמים ואֹומר ּתפּלהּבתפּלתֹו; ולאּבכל ׁשּמתּפּלל. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ולא חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים .ּבחנּכה ֲִַָֻ
הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אֹומר מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
למחר להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ּפיּבּתפּלה על אף . ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

ּכלּום הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל וקּבלׁשהּוא ּגמר אם וכן ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
אף - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי .ואינֹו ְְְִִֵַָָָָָ

,והתעּנה ּבלבד, למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָקּבל
להתעּנֹות נמל ׁשּלן[גם]ולּלילה ּפי על אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

יֹום; מּבעֹוד עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתעניתֹו,
ּבּבקר והׁשּכים ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכלל ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ונמל. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
ׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור
ּבׁשּבת 'עננּו'ואפּלּו ּומתּפּלל ּתפּלה. ׁשּלאּבכל ּפי על אף , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

אחר, יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה יֹום. מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָקּבלּה
ׁשּבת ענג ׁשּבּטל .מּפני ְִִֵֵֶֶַָֹ

ׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה ּכלּום[חלק יאכל ׁשּלא והּוא , ְְְִֶֶַַָָָֹֹ
ּומתעּסק ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאר
ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבצרכיו
אֹותן מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתעּנֹות
קדם הּתענית עליו קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹות,

הּתענית התחיל;ׁשעֹות ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם וכן ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ׁשעֹות ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר .להתעּנֹות ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ

אֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
חלֹומֹו, הריעל - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׂשמח יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹזה
לב ואֹונןוטֹוב ּדֹואג אּלא ׁשּנאמר, ּכענין אדם, ּיתאֹונן "מה : ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חטאיו" על ּגבר ואפּלּוחי, הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר . ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יבלע, ׁשּלא והּוא - רביעית ּופֹולטאּלאּבכדי ׁשכחטֹועם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּתעניתֹו.ואכל מׁשלים , ְְֲִִַַַָ
,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּניםועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמקֹום
מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹום

ּבפניהם יתראה אל וׁשתה, ואכל ׁשכח ינהגעּמהן. ואל ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבעצמֹו .עּדּונין ְְִִַ

ּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור
וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ

הּגדֹול הּלל וקֹוראים הּללּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ׂשבעה ּבנפׁש אּלא -הּגדֹול, חצֹות אחר ואם מלאה. וכרׂש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבקדּׁשה הּיֹום רב ועבר ּתעניתם.הֹואיל יׁשלימּו היּו, אם וכן ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֻ
קדם אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹמתעּנים

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
הּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּביתּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

והּזקנים מעׂשהּדין על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ּומסירים הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
על וחֹוקרים ודֹורׁשים ּומזהירים עברֹות, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַהּמכׁשֹולֹות

חמס זרֹועועבּבעלי ּבעלי ועל אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ
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הּורע הרעים מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויזעקּו
לכם" אּלה הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - ׁשּיגרםלהן הּוא וזה , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

מעליהם. הּצרה להסיר ְֲִֵֵֶֶַָָָָלהם

:יאמרּו אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא אם זהאבל 'ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ
ּדר זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּמנהג
ותֹוסיף הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאכזרּיּות,
עּמי "והלכּתם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרה

קרי" ּבחמת עּמכם והלכּתי - ּכׁשאביאּבקרי ּכלֹומר, ; ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
קרי ׁשהיא ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה ,[מקרה]עליכם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

קרי. אֹותֹו חמת לכם ֲִִֶֶַָאֹוסיף
סֹופרים להתעּנֹות[חכמים]ּומּדברי ׁשּתבֹוא, צרה ּכל על ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

הּצּבּור הּׁשמיםעל מן ׁשּירחמּו עד האּלּו,, הּתענּיֹות ּובימי . ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻ
ּבלבד ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ואםזֹועקין ; ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַ

מקּצר הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר; ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו
קצר] הּיֹום[קול ׁשּמצות - מאריכֹות והחצֹוצרֹות ,ְְְֲֲִִֶַַַַ

אּלא ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָּבחצֹוצרֹות.
לפניּבּמקּדׁש הריעּו - ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ה'" הּמל. ֶֶַ
יֹום אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

זה ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואיןאחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּובחמיׁשי ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּגֹוזרין

ׁשּלאחריו ּובׁשני וחמיׁשיׁשּלאחריו ׁשני זה, סדר על וכן ; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּירחמּווׁשני עד ,. ְְֲִֵֶַֻ

ּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין
ּבחצֹוצרֹות;טֹובים ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ

היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
ּבּים הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ׁשהּקיפּוה .עיר ְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
רּוח ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף יחיד ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו

עליהם מתעּנין - וזֹועקרעה ּבתפּלֹותּבׁשּבת, ּומתחּננים .ין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּתֹוקעין אין לעזראבל העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּולהּצילם .אֹותם ְִַָָ
ּבחנּכה אֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

על להתעּנֹות התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַֻּופּורים,
אחד יֹום אפּלּו מתעּנין,הּצרה - מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתענית הּיֹום .ּומׁשלימין ְְֲִִִַַַ
לא ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתענּיֹות

מניקֹות ולא קטּניםעּברֹות, ולא אף, ּבּלילה, לאכל ּומּתרין ; ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ
הּמטר מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי ׁשּיתּבארעל ּכמֹו ,. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית הריוכל - יחיד ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל יׁשן;זה ׁשּלא והּוא, ; ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם ְֲִֵֵֵַָָאבל
על מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשם

אֹו ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרתֹו.
להת לֹו יׁש - האסּורין ּבבית עליואסּור ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

'עננּו'רחמים ואֹומר ּתפּלהּבתפּלתֹו; ולאּבכל ׁשּמתּפּלל. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ולא חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים .ּבחנּכה ֲִַָֻ
הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אֹומר מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
למחר להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ּפיּבּתפּלה על אף . ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

ּכלּום הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל וקּבלׁשהּוא ּגמר אם וכן ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
אף - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי .ואינֹו ְְְִִֵַָָָָָ

,והתעּנה ּבלבד, למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָקּבל
להתעּנֹות נמל ׁשּלן[גם]ולּלילה ּפי על אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

יֹום; מּבעֹוד עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתעניתֹו,
ּבּבקר והׁשּכים ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכלל ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ונמל. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
ׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור
ּבׁשּבת 'עננּו'ואפּלּו ּומתּפּלל ּתפּלה. ׁשּלאּבכל ּפי על אף , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

אחר, יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה יֹום. מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָקּבלּה
ׁשּבת ענג ׁשּבּטל .מּפני ְִִֵֵֶֶַָֹ

ׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה ּכלּום[חלק יאכל ׁשּלא והּוא , ְְְִֶֶַַָָָֹֹ
ּומתעּסק ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאר
ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבצרכיו
אֹותן מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתעּנֹות
קדם הּתענית עליו קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹות,

הּתענית התחיל;ׁשעֹות ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם וכן ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ׁשעֹות ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר .להתעּנֹות ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ

אֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
חלֹומֹו, הריעל - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׂשמח יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹזה
לב ואֹונןוטֹוב ּדֹואג אּלא ׁשּנאמר, ּכענין אדם, ּיתאֹונן "מה : ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חטאיו" על ּגבר ואפּלּוחי, הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר . ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יבלע, ׁשּלא והּוא - רביעית ּופֹולטאּלאּבכדי ׁשכחטֹועם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּתעניתֹו.ואכל מׁשלים , ְְֲִִַַַָ
,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּניםועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמקֹום
מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹום

ּבפניהם יתראה אל וׁשתה, ואכל ׁשכח ינהגעּמהן. ואל ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבעצמֹו .עּדּונין ְְִִַ

ּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור
וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ

הּגדֹול הּלל וקֹוראים הּללּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ׂשבעה ּבנפׁש אּלא -הּגדֹול, חצֹות אחר ואם מלאה. וכרׂש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבקדּׁשה הּיֹום רב ועבר ּתעניתם.הֹואיל יׁשלימּו היּו, אם וכן ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֻ
קדם אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹמתעּנים

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
הּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּביתּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

והּזקנים מעׂשהּדין על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ּומסירים הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
על וחֹוקרים ודֹורׁשים ּומזהירים עברֹות, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַהּמכׁשֹולֹות

חמס זרֹועועבּבעלי ּבעלי ועל אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ
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ולערב הּיֹום ּומחצי אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומׁשּפילים
ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע ׁשּנאמר:- ׁשּבּתֹורה, ּוקללֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּבתֹוכחּתֹו" ּתקץ ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', ּומפטירים"מּוסר , ְְְְְְִִִִַַַַַָָֹ
- האחרֹון הּיֹום ּורביע הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָּבּנביא

ּכחן ּכפי ּומתוּדים וזֹועקים ּומתחּננים מנחה, .מתּפללים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָֹ

ה'תש"ע כסלו י"ח קודש שבת יום

   
עליהן ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן עלאּלּו : ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ועל הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהצרת
ועל הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָחּיה

הּמזֹונֹות ועל החליים, ועל הּמּפלת, ועל [שהוזלוהּירקֹון, ְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הּמטר.הסחורות] ועל ,ְַַָָ

אּלּו מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר מתעּנהּכל העיר אֹותּה - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
הּצרה ׁשּתעבר עד ולאּומתרעת, מתעּנֹות - סביבֹותיה וכל ; ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

אין מקֹום, ּובכל רחמים. עליהם מבּקׁשים אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמתריעֹות,
ׁשאמ ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעים ולא מּצרתרנּוצֹועקים חּוץ - ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ

ּבׁשּבת אפּלּו עליה ׁשּצֹועקים מתריעיםהּמזֹונֹות, אין אבל ; ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות ְְֲֶַַָָָעליה

ּכיצד ליׂשראל יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ׁשּבאּועל ּגֹוים ? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מס מהן לּטל אֹו יׂשראל, עם מלחמה מּידםלער לּקח אֹו , ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

קּלה ּבמצוה אפּלּו ׁשמד עליהם לגזר אֹו אּלּוארץ, הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
העריםּומתריעיםמתעּנים וכל ׁשּירחמּו. עד , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻ

ּכן אם אּלא מתריעים, אין אבל מתעּנים; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּסביבֹותיהם,
לעזרתן להתקּבץ .ּתקעּו ְְְְְִֵֶַָָָ

ׁשערכּו ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל
ּפי על אף יׂשראל, ּבמקֹום ועברּו ּגֹוים עם ּגֹוים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
ּומתעּנים צרה, זֹו הרי - מלחמה יׂשראל ּובין ּביניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

עליה ּבארצכם"ּומתריעין תעבר לא "וחרב ׁשּנאמר: ,, ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צרה - הּמלחמה ׁשראּית .מּכלל ְְְִִִֶַַָָָָָ

?ּדבר הּוא ויצאּואיזה רגלי, מאֹות חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּביֹום יצאּו זה; אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנה
ויצאּו אלף, ּבּה היּו ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,

- זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה ּדבר;מּמּנה זה הרי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּדבר זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום לפייצאּו וכן . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

זה ׁשּׁשבתּוחׁשּבֹון והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
זה לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל .מּמלאכה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

יׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנים יׂשראל, ּבארץ ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה
מּמּנה ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות ּבּמדינה, ּדבר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם.
רחֹוקֹות ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו .זֹו ִ
מׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה, חּיה על מתעּנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין

טבעית] לא תופעה ּבּיֹום,[מהשמים, ּבעיר נראתה ּכיצד? .ְֲִִֵַַָָ
ּבני ׁשני ראתה אם - ּבּיֹום ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהרי
היתה ואם מׁשּלחת. זֹו הרי - מּפניהם ּברחה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻאדם,
אחריהן ורדפה אדם ּבני ׁשני וראתה לאגם, הּסמּוכה ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׂשדה
ואם מׁשּלחת. אינּה אחריהן, רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻ
אּלא מׁשּלחת, אינּה - אחריהן רדפה אפּלּו - ּבאגם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה

אכלה אם אבל מהן. אחד ואכלה ׁשניהן טרפה ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָאם
מקֹומּה; הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת, אינּה - ּבאגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשניהן

מׁשּלחת ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון .ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

הּנׁשּמֹות ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים [שוממות]ּבּתים ְְְֲִִִַַַַָָָָ
ונטלה לּגג עלתה אם חּיה, ּגדּודי מקֹום והם הֹואיל -ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
למּדה הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו הרי - מעריסה ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֹֻּתינֹוק
ּובאּו ּבעצמם ׁשּסּכנּו הם אדם, ּבני ׁשאּלּו מׁשּלחת, אינּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻזֹו,

החּיֹות .למקֹום ְִַַ
- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר

צרעין לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
מתריעים ולא עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ;ויּתּוׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּתרּועה ּבלא זֹועקים .אבל ְְֲֲִָָֹ
ּכנף אּלא מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

יׂשראל ארץ ּבכל עליהםאחד ּומתריעין מתעּנים ועל, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ארבה]הּגֹובאי ׁשהּוא.[מין ּבכל מתעּנין, אין - החגב אבל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבלבד זֹועקין אּלא מתריעין, ולא .עליו, ְְְֲִִִִֶַַָָָֹ
ואפּלּו ּבּתבּואה; מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ּתּנּור ּפי ּכמלא קטן ּבמקֹום אּלא התחיל לאפותלא [שניתן ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ
התנור] פי הממלא לחם ּומתריעיןממנה ּתענית עליו ּגֹוזרין ,. ְְֲִִִִַַָָ

ּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
חזקים]ּבריאים צרה,[- זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

עליהּומתעּנים הרעׁשּומתריעים על וכן אדמה]. רעידת -] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
מתעּנין והֹורגין, הּבנין את מּפילין ׁשהם הרּוחֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָועל

עליהן. ְֲִִֵֶַּומתריעין
הרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה ּכגֹון העיר, גרון]ּבאֹותּה חרחּור[מחלת [חום]אֹו ְְְְִַַָָָָ
צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו מתים והיּו ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא

ּומתריעין ּתענית לּה ּכׁשחיןוגֹוזרין הּוא הרי לח, חּכּו וכן . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָ
עליו ּומתריעין מתעּנין הּצּבּור, ּברב ּפׁשט ואם אבלּפֹורח, ; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

ּבלבד עליו צֹועקים יבׁש, חּכּו. ְֲִִִֵַָָָ
ּכיצד הּמזֹונֹות ׁשרבעל סחֹורה ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ? ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

וׁשמן ויין ּבבבל ּפׁשּתן ּכלי ּכגֹון מהם, העיר אֹותּה אנׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּיי
הּתּגר ׁשּיצטר עד והּמּתן, הּמּׂשא ונתמעט יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבארץ
צרת זֹו הרי - לֹוקח ימצא ּכ ואחר ּבׁשּׁשה עׂשרה ׁשוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלמּכר

ּבׁשּבת. עליה וזֹועקין עליה, ּומתריעין ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָצּבּור,
ּכיצד הּמטר ׁשּיצרּועל עד ּגׁשמים עליהם ׁשרּבּו הרי ? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּגדֹולה צרה ל ׁשאין עליהם; מתּפללים אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
ּובארץ קבריהם. ּבּתיהם ונמצאּו נֹופלין ׁשהּבּתים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּזֹו,
ארץ ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על מתּפללין אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל
להם, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים; ּבנּויֹות ּובּתיהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרים,

הּטֹובה. את להעביר מתעּנים ְְְֲִִִֵֶַַַָואין
ליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה

עד אֹו ּגׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
הּצמחים לֹוׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
ּגׁשמים ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגׁשמים

זמּנם ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, .הראּויין ְְֲִִֶַַַָָָָֹ
הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם הרּבהוכן ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ

           
      

אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, .מים ְֲִִִִַַַַָ

ּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו
ׁשּירדּו עד וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגׁשמים

זמּנם ׁשּיעבר עד אֹו .הּגׁשמים, ְְֲִֶַַַַָָֹ



       

ה'תש"ע כסלו י"ב ראשון יום

      
― הק"ו מּלהחליףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

הּקדׁשיםאת    ֳִֶַָ
יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתמּורה, היא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹוזֹו

אתֹו" ולאֿימיר  מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְִָָָָָֹֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ והּטעם ּבלבד. ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּבּמעׂשר

 היה ּבּכלל "מעׂשר אמרם: והּוא ,ְְְֲֵַַָָָָָ
קדׁשי ׁשהּמעׂשר ּכׁשם אליו: להּקיׁש יצא? ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָולּמה
ׁשהזהיר ּכלֿהּקדׁשים ּכ ― להמירֹו ואסּור ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָמזּבח
אּלא אינם יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹעל
ּוכבר לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָקדׁשי

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

― הפ"ז ׁשּתהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
הּתמּורה     ְַָ

        
   ֿוהיה" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֶֶַָָָֹקדׁש,

יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו הּוא אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶָָֹ
ּתמּורה מּסכת "לאּבריׁש יתעּלה: ׁשאמרֹו , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹ
       

?הּוא לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם נאמר ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָוׁשם

לעׂשה: ׁשּנּתק לאו ּתריׁשהּוא ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ּכלֹומר: ְְְֲִִִַַַַַַַָָָלאוין".

אֹותֹו" ימיר ו"לא יחליפּנּו" "לא עׂשה ּובא , ְֲֲִִֵֶַָָֹֹ
הּנה יהיהֿקדׁש". ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא ― ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹאחד
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מהּֿׁשרצינּו. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנתּבאר
לא ואי ּתתקּים אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹּבמּסכת

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ְְְִִֵֵֵַַָָּתתקּים

ה'תש"ע כסלו י"ג שני יום

      
― הק"ז מּלׁשּנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ

ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָאתֿהּקדׁשים
ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו אׁשם, ֲֲֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ּבלאֿתעׂשה, ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹוכּיֹוצא

אתֹו" איׁש "לאֿיקּדיׁש ּבהמה:  ּובא . ְְִִֵַָָֹֹ
ּבּקּבלה    איׁש "לאֿיקּדיׁש ְִִַַַָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מזּבח. הקּדׁש ― אתֹו" ְְְְִִֵֵֶַָֹ
לכלֿהּקדׁשים מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין :ְְֳִִִִֵֶַַָָָ

ּתלמּוד לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ְְְְִִִֵֶַַָָָֻֻׁשאין
רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה ְְִִִֵַַַָָֹֹלֹומר:
לאֿ ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר מהּֿׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֻעל
לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָֹיקּדיׁש
אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש יקּדיׁש לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבּבהמה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהּוא. ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָיּׁשאר

מּתמּורה. ה' ְְִֶֶָּבפרק

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"ע כסלו י"ד שלישי יום

ה'תש"ע כסלו ט"ו רביעי יום

ה'תש"ע כסלו ט"ז חמישי יום

ה'תש"ע כסלו י"ז שישי יום

ה'תש"ע כסלו י"ח קודש שבת יום

  


― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, .מים ְֲִִִִַַַַָ

ּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו
ׁשּירדּו עד וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגׁשמים

זמּנם ׁשּיעבר עד אֹו .הּגׁשמים, ְְֲִֶַַַַָָֹ



       

ה'תש"ע כסלו י"ב ראשון יום

      
― הק"ו מּלהחליףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

הּקדׁשיםאת    ֳִֶַָ
יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתמּורה, היא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹוזֹו

אתֹו" ולאֿימיר  מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְִָָָָָֹֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ והּטעם ּבלבד. ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּבּמעׂשר

 היה ּבּכלל "מעׂשר אמרם: והּוא ,ְְְֲֵַַָָָָָ
קדׁשי ׁשהּמעׂשר ּכׁשם אליו: להּקיׁש יצא? ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָולּמה
ׁשהזהיר ּכלֿהּקדׁשים ּכ ― להמירֹו ואסּור ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָמזּבח
אּלא אינם יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹעל
ּוכבר לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָקדׁשי

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

― הפ"ז ׁשּתהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
הּתמּורה     ְַָ

        
   ֿוהיה" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֶֶַָָָֹקדׁש,

יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו הּוא אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶָָֹ
ּתמּורה מּסכת "לאּבריׁש יתעּלה: ׁשאמרֹו , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹ
       

?הּוא לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם נאמר ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָוׁשם

לעׂשה: ׁשּנּתק לאו ּתריׁשהּוא ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ּכלֹומר: ְְְֲִִִַַַַַַַָָָלאוין".

אֹותֹו" ימיר ו"לא יחליפּנּו" "לא עׂשה ּובא , ְֲֲִִֵֶַָָֹֹ
הּנה יהיהֿקדׁש". ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא ― ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹאחד
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מהּֿׁשרצינּו. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנתּבאר
לא ואי ּתתקּים אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹּבמּסכת

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ְְְִִֵֵֵַַָָּתתקּים

ה'תש"ע כסלו י"ג שני יום

      
― הק"ז מּלׁשּנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ

ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָאתֿהּקדׁשים
ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו אׁשם, ֲֲֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ּבלאֿתעׂשה, ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹוכּיֹוצא

אתֹו" איׁש "לאֿיקּדיׁש ּבהמה:  ּובא . ְְִִֵַָָֹֹ
ּבּקּבלה    איׁש "לאֿיקּדיׁש ְִִַַַָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מזּבח. הקּדׁש ― אתֹו" ְְְְִִֵֵֶַָֹ
לכלֿהּקדׁשים מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין :ְְֳִִִִֵֶַַָָָ

ּתלמּוד לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ְְְְִִִֵֶַַָָָֻֻׁשאין
רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה ְְִִִֵַַַָָֹֹלֹומר:
לאֿ ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר מהּֿׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֻעל
לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָֹיקּדיׁש
אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש יקּדיׁש לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבּבהמה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהּוא. ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָיּׁשאר

מּתמּורה. ה' ְְִֶֶָּבפרק

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"ע כסלו י"ד שלישי יום

ה'תש"ע כסלו ט"ו רביעי יום

ה'תש"ע כסלו ט"ז חמישי יום

ה'תש"ע כסלו י"ז שישי יום

ה'תש"ע כסלו י"ח קודש שבת יום

  


― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,





עו    
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(ÊÎ).ÌÈ‰Ï‡ ˘È‡ ‡ÈÂ:אלקנה ‰Ï‚‰זה

.ÍÈ‡ ˙È Ï‡ È˙ÈÏ‚אהרן שנתנבא מכאן
שנאמר הוא הנבואה, היא ומה כבמצרים, (שם

השליכוז) עיניו שקוצי איש אליהם ואומר :
תטמאו: אל מצרים È˙ÈÏ‚.ובגלולי ‰Ï‚‰

נתתי הזאת והגדולה הזאת הטובה כי הידעתם
ÔÂÚÓ.(ËÎ)לאהרן: È˙ÈÂ ˘‡צויתי אשר
Â‚Â.במעוני: ˙È˘‡Ó ÌÎ‡È‰Ïזה הרי

לעמי, ממני בניך את ותכבד מסורס, מקרא
הכבוד, ומהו ממני, בניך את כבדת עמי לעיני
קדמה ישראל, מנחת כל מראשית להבריאכם

שנאמר כמה לסעודתי, פסוקסעודתכם (לעיל

וגו':טו) החלב את יקטירון בטרם גם :

.ÌÎ‡È‰Ïכמו סעודה, ה)לשון יג :(שמואלֿב
לחם: ותברני אחותי תמר נא מוסבÈÓÚÏ.תבא

לעמי הראיתם ממני', בניך את 'ותכבד על
הראיתם, ובמה ממני, נכבדים שאתם

מנחתי': מראשית ‡ÂÓ(Ï)'להבריאכם
.È˙Ó‡פעמ לבנישני גדולה פסקתי ים

נאמר מררי ובבני גרשון בבני (במדבראיתמר,

לג) כח מבניד ועלי הכהן, אהרן בן איתמר ביד ,
ולשון שמואל. במדרש ראיתי זו היה, איתמר

שמעתי: מזה ÈÂ˙הגון Í˙È È˙Ó‡ ÂÓ‡
.Â‚Â ÍÈ‡גדולה כהונה נתתי מתחלה

שנאמר הכהן, כו)לאלעזר כ את(שם והפשט :
שפקרו פלגש ובימי וגו', בגדיו את אהרן

 
(ÂÎ).Ï„‚Â ÍÏÂ‰:'ה וביראת ‡ÌÈ˘.בחכמה ÌÚ Ì‚Â

וסמכו להם, ומקובל הבריות עם מעורבת דעתו שהיתה
חשדוהו ולא עלי, לבני גם מקובל שהיה לומר כאן,

אביהם: אל רעה דבתם המביא הוא ‡È˘(ÊÎ)שהוא
.ÌÈ‰Ï‡ז"ל רבותינו הברכה)אמרו וזאת שהוא(ספרי ,

שמואל: אבי È˙ÈÏ‚.אלקנה ‰Ï‚‰אם לומר: רוצה
הלא לומר: רוצה וכו', נגליתי נגלה אשר הוא האמת

לכל: הוא ‡ÍÈ.ידוע ˙È Ï‡במצרים שניבא אהרן, זה
ז) כ וכו'(יחזקאל מצרים ובגלולי וכו' עיניו שקוצי איש להם: ואומר טז): ג רבה Ú‰.:(שמות ˙ÈÏ:יונתן תרגם

פרעה: לבית ‡Â˙Â.(ÁÎ)ומשעבדין ÂÁÂ:לי לכהן שבחרתיו עמו היטבתי ˙ÂËÚ.(ËÎ)עוד ‰ÓÏ:לומר רצה
הגמול: זו היא וכי בזבחי, אתם תבעטו למה אביך, בית עם עשיתי האלה הטובות כל אמנם ÔÂÚÓ.ואם È˙ÈÂ ˘‡

המשכן: וזהו במעוני, ממני:Î˙Â„.להקריב יותר לבניך כבוד ולאÌÎ‡È‰Ï.תעשה וכו', מראשית אתכם להשמין
למעלה שכתוב כמו החלב, יקטירו עד טו)תמתינו להשמיןÈÓÚÏ.:(פסוק ולא להם, לרצות עמי לצורך הובא אשר

עמהם]:אתכם כללו כראוי בניו את הוכיח שלא ‡ÍÈ.(Ï)[ועל ˙ÈÂ:איתמר בני ÈÏ.הם ÂÎÏ‰˙Èבכהונה ישמשו לומר רצה
È„ÎÓ.גדולה: ÈÎ,אלעזר בן פנחס לבני הכהונה שמוש אחזיר לומר: רצה אני, גם אכבדו אותי, מכבד שהיה מי

 
(ÊÎ).‰Ï‚‰:השאלה בה"א להעלות:ÂÏÚÏ˙.(ÁÎ)היא

.È˘‡:המזבח מאש מותר שהמה כהונה, מתנות הם
(ËÎ).ÂËÚ˙הבועטת לבהמה והמשיל בזיון, ענין הוא

וכן טו)ברגליה, לב ויבעט:(דברים ישורון וישמן :.ÔÂÚÓ
כמו מדורי, מקום במשכן לומר רצה ח)במעון, כו :(תהלים

ביתך: מעון כמוÌÎ‡È‰Ï.אהבתי שומן, (שופטיםענין

יז) בריא:ג איש ועגלון :(Ï).‰ÏÈÏÁ:וגנאי ÂÏ˜È.חולין
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פנחס להם, גרם ומי המצות, ברוב ישראל
עיר אל מעיר לסבב להם שהיה בו, וכיוצא
ונתתיה מהם גדולה הכהונה נטלתי ולהוכיחם,
לפני יתהלכו ואמרתי אתה, איתמר שמבני לך,
פוסקין לאדם, גדולה לו שכשפוסקין עולם, עד

עולם: עד ולדורותיו ‡Î„.לו È„ÎÓ ÈÎאת
בשטים אותי שכבד פנחס, יא)בני כה פרק ,(שם

המקדש, בית כשנבנה שלמה, בימי היתה וכן
כז) ב מהיות(מלכיםֿא אביתר את שלמה ויגרש :

עלי, בית אל דבר אשר ה' כדבר לה' כהן
מבני שהיה תחתיו, גדול כהן צדוק ונעשה

הימים בדברי נתייחסו שכן לח)פנחס, ו :(א
.ÂÏ˜È ÈÊÂÂ:מהם משאסתלק מאליהם,

(‡Ï).ÚÂÊ ˙‡ È˙Ú„‚Âלכם שיש החוזק
בחזקה: לקחתי לא ואם אומרים שאתם בביתי,

(Ï).ÔÂÚÓ  ˙‰Âבצדך צרתך וראית
בבית: עמה צרתה הרואה כאשה מעוני, בתוך

.Ï‡˘È ˙‡ ÈÈÈ ˘‡ ÏÎבית כשיבנה
ישראל של טובתם ותהא שלמה, בימי עולמים

שם שנאמר כמה נו)שלימה, ח לא(מלכיםֿא :
הטוב, דברו מכל אחד דבר א)נפל ה יהודה(שם

וגו'. הים שפת על אשר כחול רבים וישראל
ה) שם איש(שם לבטח וישראל יהודה וישב .

שלמה ימי כל תאנתו תחת ואיש גפנו (שםתחת

ה) ˙È.:פסוק Ô˜Ê ‰È‰È ‡ÏÂכנגד מדה
בטרם זמנן, לפני קדשים אכלתם אתם מדה,
זמן: בלא תמותון אתם אף החלב, את יקטירון

(‚Ï).È„‡ÏÂ:ולדאיב ‡È˘.כמו Â˙ÂÓÈ
של לאבלו בחור, של אבלו דומה אינו בחורים,

תינוק:

 
קנאתי: את בקנאו בשטים אותי בניÈÊÂÂ.שכיבד הם

שלמה, בימי היה וכן כבודם. יקל המקום, את שביזו עלי,
עלי מזרע שהיה לה', מכהן אביתר את גירש (מלכיםֿאכי

כז) תחתיוב צדוק וכיהן לה), פסוק פינחס:(שם מזרע שהיה ,
(‡Ï).È˙Ú„‚Â:ממשלתך חוזק Ô˜Ê.אכרית ˙ÂÈ‰Óרצה

זקני נקראו והשרים המושלים כי ושר, מושל לומר:
ÔÂÚÓ.(Ï)העם:  ˙‰Âיראה זרעך לומר: רצה

מהם לא אחר, גדול כהן יהיה כי במעון, (ובלשוןצרתו

אחד) אם כי גדול כהן אין כי אחד, בזמן יהיו לא כי עם צר, קראו :שאלה
.ÈÈÈ ˘‡ ÏÎלישראל ה' ייטיב אשר הימים בכל

במעון: צר יביט מכונו, על המקדש È‡Â˘(Ï‚)להיות
.˙ÈÎ‡ ‡Ïעינים כליון להם להיות ברעתם, ויראו במזבח ישמשו אלא המזבח, על מהם מי לעבוד מבלי וכל מכל
נפש האדודאבון זרע כי היות ידבר, הזרע על ויחידי, נוכח בלשון לעלי שאמר עצמו)(ועם כהוא יחשב ÈÓ˙.:ם ÏÎÂביתך גדולי כל

מרובה: שאבלותם בחורים, אם כי קטנים, ולא זקנים לא אנשים, ימותו

 
הכבוד: הפך כמוÈ˙Ú„‚Â.(Ï‡)הוא ה)אכרית, ז :(דברים

תגדעון: היאÚÂÊ.ואשריהם החוזק כי חוזק, ענין
והסתכלות:‰Â˙.(Ï)בזרוע: ראיה כמו.ענין

יקראו כן כמו צרות, תקראנה אחד לאיש נשים ששתי
צר: בלשון לזה זה גדולים כהנים במעון:ÔÂÚÓ.שני

(‚Ï).˙ÂÏÎÏעינים כליון קרוי בא, ואינו לדבר המצפה
מקרא: והואÈ„‡ÏÂ.בלשון ולדאיב, כמו הפוך, הוא

כמו ותוגה, צער סה)מענין כח נפש:(שם ודאבון :.˙ÈÓ
כמו גדול, כב)ענין ב ורביתי:(איכה טפחתי אשר :



עז     
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פנחס להם, גרם ומי המצות, ברוב ישראל
עיר אל מעיר לסבב להם שהיה בו, וכיוצא
ונתתיה מהם גדולה הכהונה נטלתי ולהוכיחם,
לפני יתהלכו ואמרתי אתה, איתמר שמבני לך,
פוסקין לאדם, גדולה לו שכשפוסקין עולם, עד

עולם: עד ולדורותיו ‡Î„.לו È„ÎÓ ÈÎאת
בשטים אותי שכבד פנחס, יא)בני כה פרק ,(שם

המקדש, בית כשנבנה שלמה, בימי היתה וכן
כז) ב מהיות(מלכיםֿא אביתר את שלמה ויגרש :

עלי, בית אל דבר אשר ה' כדבר לה' כהן
מבני שהיה תחתיו, גדול כהן צדוק ונעשה

הימים בדברי נתייחסו שכן לח)פנחס, ו :(א
.ÂÏ˜È ÈÊÂÂ:מהם משאסתלק מאליהם,

(‡Ï).ÚÂÊ ˙‡ È˙Ú„‚Âלכם שיש החוזק
בחזקה: לקחתי לא ואם אומרים שאתם בביתי,

(Ï).ÔÂÚÓ  ˙‰Âבצדך צרתך וראית
בבית: עמה צרתה הרואה כאשה מעוני, בתוך

.Ï‡˘È ˙‡ ÈÈÈ ˘‡ ÏÎבית כשיבנה
ישראל של טובתם ותהא שלמה, בימי עולמים

שם שנאמר כמה נו)שלימה, ח לא(מלכיםֿא :
הטוב, דברו מכל אחד דבר א)נפל ה יהודה(שם

וגו'. הים שפת על אשר כחול רבים וישראל
ה) שם איש(שם לבטח וישראל יהודה וישב .

שלמה ימי כל תאנתו תחת ואיש גפנו (שםתחת

ה) ˙È.:פסוק Ô˜Ê ‰È‰È ‡ÏÂכנגד מדה
בטרם זמנן, לפני קדשים אכלתם אתם מדה,
זמן: בלא תמותון אתם אף החלב, את יקטירון

(‚Ï).È„‡ÏÂ:ולדאיב ‡È˘.כמו Â˙ÂÓÈ
של לאבלו בחור, של אבלו דומה אינו בחורים,

תינוק:

 
קנאתי: את בקנאו בשטים אותי בניÈÊÂÂ.שכיבד הם

שלמה, בימי היה וכן כבודם. יקל המקום, את שביזו עלי,
עלי מזרע שהיה לה', מכהן אביתר את גירש (מלכיםֿאכי

כז) תחתיוב צדוק וכיהן לה), פסוק פינחס:(שם מזרע שהיה ,
(‡Ï).È˙Ú„‚Â:ממשלתך חוזק Ô˜Ê.אכרית ˙ÂÈ‰Óרצה

זקני נקראו והשרים המושלים כי ושר, מושל לומר:
ÔÂÚÓ.(Ï)העם:  ˙‰Âיראה זרעך לומר: רצה

מהם לא אחר, גדול כהן יהיה כי במעון, (ובלשוןצרתו

אחד) אם כי גדול כהן אין כי אחד, בזמן יהיו לא כי עם צר, קראו :שאלה
.ÈÈÈ ˘‡ ÏÎלישראל ה' ייטיב אשר הימים בכל

במעון: צר יביט מכונו, על המקדש È‡Â˘(Ï‚)להיות
.˙ÈÎ‡ ‡Ïעינים כליון להם להיות ברעתם, ויראו במזבח ישמשו אלא המזבח, על מהם מי לעבוד מבלי וכל מכל
נפש האדודאבון זרע כי היות ידבר, הזרע על ויחידי, נוכח בלשון לעלי שאמר עצמו)(ועם כהוא יחשב ÈÓ˙.:ם ÏÎÂביתך גדולי כל

מרובה: שאבלותם בחורים, אם כי קטנים, ולא זקנים לא אנשים, ימותו

 
הכבוד: הפך כמוÈ˙Ú„‚Â.(Ï‡)הוא ה)אכרית, ז :(דברים

תגדעון: היאÚÂÊ.ואשריהם החוזק כי חוזק, ענין
והסתכלות:‰Â˙.(Ï)בזרוע: ראיה כמו.ענין

יקראו כן כמו צרות, תקראנה אחד לאיש נשים ששתי
צר: בלשון לזה זה גדולים כהנים במעון:ÔÂÚÓ.שני

(‚Ï).˙ÂÏÎÏעינים כליון קרוי בא, ואינו לדבר המצפה
מקרא: והואÈ„‡ÏÂ.בלשון ולדאיב, כמו הפוך, הוא

כמו ותוגה, צער סה)מענין כח נפש:(שם ודאבון :.˙ÈÓ
כמו גדול, כב)ענין ב ורביתי:(איכה טפחתי אשר :



עח     
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(ËÈ).ı˜‰ ˙‡ˆ ˙ÚÎÂלו שאמר קץ אותו

˘‰.הנביא: ÂÓÚ ÂÏ Â˘Ú ‡ÏÂשהיה אע"פ
רעים בחליים שחלה לפי שרפה לאותו צריך
שיעשו בכבודו הקב"ה חפץ לא מסריח ובשרו
המלכי': בקברות נקבר לא וגם שרפה לו

(Î).‰ÓÁ ‡Ïברעה היה ימיו כל פתרון
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().ÌÈ˙˘Â ÌÈÚ‡ כ"ח)ובמלכים (ב'
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(ÁÈ).‡Ó È‡Ï ÈÏÁÏמצאה לא עד אנושה חולי

שעה: לפי אף ÌÈÓÈÓ.(ËÈ)רפואה ÌÈÓÈÏ È‰ÈÂהחולי
הפסק: מבלי סופה עד השנה מתחלת לו הי' ÚÎÂ˙.ההוא

וכל: מכל החוץ אל מעיו יצאו החולי במכאוב חליו עם שנים שתי של הקץ יציאת עת בא ÌÈÚ.וכאשר ÌÈ‡ÂÏÁ˙
מת: רעים תחלואים עליו שעבר ÂÎÂ'.אחר Â˘Ú ‡ÏÂ:המלכים על ששורפין כדרך תשמישו וכלי מטתו עליו לשרוף

(Î).ÍÏÈÂ:ומדוכא מעונה היה כי חמדתו למלאות רוח קורת לו היה לא חייו ימי כל כי חמדה בלא העולם מן הלך
(‡).ÌÈÚ ‡‰:למעלה שכתוב כמה ביהורם להלחם פלשתים מחנה אל מערבים ÌÈ˙˘Â()הבא ÌÈÚ‡ 

.‰˘את יהושפט שנשא ע"י היתה אשר ישראל כל על עמרי מלכות לצמיתת הוא הזה שהמנין עולם בסדר שנויה
לו קרה מזרעו אחזיה היות ובעבור ישראל כל על עמרי מלוך לפני אחת שנה שנשאה ויתכן שם כמ"ש לאשה בתו

עמרי: מלכות בצמיתת מלכותו תלה ולזה יהוא ידי על ישראל מלך עם ÈÓÚ.שנהרג ˙שיהורם נאמר ולמעלה
הבנים: הם בנים בני כי אף בתו ונקראת גדלה שעמרי ויתכן עמרי בת נשא אביו אבי ויהושפט אחאב בת נשא אביו

 
(‡).ÌÈÚבבשר והנותר כמו מ"ם במקום הוא הבי"ת

ח)ובלחם ומלחם:(ויקרא מבשר ומשפטו
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          «£¦À©«£¥²¬¨¦−§©§¦¬«©´©«£¨¨»¨©¼©¥¤Á¤§¨¸
        ¤©§¹̈¤´¤¦§¨¥À©¦§¨¨²©£¨¥¬¤«¤£−̈§¨´¦§¨®©©¬

         ¨«©¦−¤¨«©¹̈¨§¦§©¥´§¦§§¤À¦³©©¦Æ£¤´¦ª´¨«¨½̈
         §¦¨´£½¤£¨¥−¤´¤£¨®©«£©§¨̧¤§¹̈¤´¤§À̈¨©¿¦§º

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

         §Ÿ̈½§©§¦−¤¥¬©§¨«©§¦¾§¦¨¥¬¥−¦¥´©§¨®©¦§¨Á
       ¤¨¥¸§¹̈§¥̧£¥£©§¨²§¨«§¦¬©«£©§−̈©©«©§¥«


אומר א' וכתוב יהור' בן ט')אחזיהו ב' (שם

כרחינו על אחזיהו מלך ליורם י"ח ובשנת
בן ליורם י"ב בשנת אלא מת לא אביו יהורם

כתיב שהרי ח')אחאב ב' ליורם(שם ה' בשנת
שנים וח' יהושפט בן יהורם מלך אחאב בן
לפי ליורם י"א בשנת שוב שאמר ומה מלך
אביו שהיה לפי אחת שנה אביו בחיי שמלך

כמ"ש קשים בתחלויי' כא)נגוע ב' ואחרי(לעיל
את ירושלי' יושבי וימליכו וגו' ה' נגפו זאת כל
וזהו אביו בחיי אחת שנה הקטן בנו אחזיהו
י"ב בשנת שאמר ומה ליורם י"א בשנת דכתיב
ליורם: י"ב היה אז אביו שמת לאחר ליורם

(‰).ÌÈÓ‰ ÂÎÈÂמקומות הרבה הארמים כמו

האל"ף ופעמים תומרו לעמשא כגון אל"ף חסר
כגון בתיבה פט)נוספת האזרחי(תילים איתן

באזניכם ואחותי של ואל"ף הזרחי (איובכמו

‰Â‰ÂÎ.(Â):יג) ˘‡ ÌÈÎÓ‰ ÈÎמן פתרון
וכן ח')המכים ב' ÌÂ‰È.:(במלכי'  Â‰ÈÊÂ

אומר הוא וכן אחזיהו )זה מלך(שם ואחזיהו
יורם: את לראות ירד פתרון˙Â˙.(Ê)יהודה

כמו טז)עירבוב בדמיך:(יחזקאל מתבוססת
(Á).Â‰ÈÊÁ‡ ÈÁ‡ ÈÂואחי נאמר שלא ומה
אביהםאחזי יהורם בימי שנהרגו לפי הו

לעיל כ"א)כדכתיב ויבקעוה(ב' ביהודה ויעלו
בניו: קטן אחזיהו אם כי בן נשאר ולא

 
(„).ÂÏ ˙ÈÁ˘ÓÏכ"א לטובתו היו לא עצתם וכאומר

‰Ï.(‰)להשחיתו: Ì˙ Ìאותו מייעצים היו הם
להם: ושמע בעצתם הלך הוא ‰ÌÈÎÓ.(Â)וגם ÈÎהוא

לרפואה: צריך הי' ולזה וכו' המכים לו כאבו כי אמר וכאלו קצר יהואחזÂ‰ÈÊÂ.מקרא קראו ולמעלה אחזיה הוא
נקרא: הי' השמות Â‡Ï˙.ובשלש „Èלבקר בחליו:ר"ל ‰È˙‰.(Ê)ו ÌÈ‰Ï‡ÓÂנחן ולזה אחזיה רמיסת באה מה'

המיתה: לו באה ומזה יורם אל לבוא אחאב:ËÙ˘‰Î.(Á)בלבו לבית מות משפט עשה Â‰ÈÊÁ‡Ï.כאשר ÌÈ˙˘Ó
לאחזיה: משרתים היו אשר

 
(‰).ÌÈÓ‰:באלף הארמים בסיסה˙Â˙.(Ê)כמו מל'

מובס כפגר כמו יד)ורמיסה :(ישעיה
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מובס כפגר כמו יד)ורמיסה :(ישעיה
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פי בבא בתרא. פרק שישי - המוכר פירות דף ק עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק שישי - המוכר פירות דף ק עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם
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אגרות קודש

]י"ב כסלו, תשט"ו[

... בודאי מתכוננים כדבעי לחגיגת יום הבהיר י"ט כסלו הבע"ל, וכן ינצלו את ימי החנוכה בכיוון 

שבתורה,  מאור  למאור,  כתית(  זך  זית  בשמן  הנס  )וכן  היתה  שההתנגדות  חנוכה  בדרושי  וכמבואר  זה. 

שבדורנו זה נתגלה ונתבאר בתורת החסידות.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

...נהניתי ממ"ש אשר האברך... שי' וכן האברך... שי' אומרים שיעורים. ובטח אופן שיעוריהם הם 

שלא לבד שאינו מחליש כח עיונם בגפ"ת אלא אדרבה עוד יסייע בידם לעלות בזה מדרגא לדרגא, וצריך 

זהירות בזה וגם השגחה, כי החילוק בשני הדרכים עכ"פ בתחלה הוא בדקות.

בשאלתו אודות צדקת מספר ימי השנה הרי יכניסום בקרן גמ"ח שלי הנמצא לע"ע ע"י אגו"ח.

בודאי ישתתפו התלמידים המתאימים לזה מתומכי תמימים בהתעמולה שיעשו ביום הבהיר י"ט 

כסלו ושלפניו ושלאחריו וכן על להבא בזמנים המתאימים. וידוע הבטחת רבנו הזקן בראש ספרו תורה 

אור שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, אף שמובן מזה שצריכים ללמוד ולהתייגע הרי ביחד עם זה 

מבטיח שיגיעת שעה אחת תצליח כמו יגיעת אלף פעמים ככה, וזה לא בדרך גוזמא וכמובן מה]גה[ות על זה 

שנדפסו בלקו"ת לג' פרשיות, עיין שם.

תלמידיו  וכל  הקדש  בעבודת  המסייעים  וכל  הוא  יתברכו  לחסידות  ר"ה  הבהיר  ליום  בברכה 

ומושפעיו ולשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

לכו"כ  אמורה  מלתי  וכבר  ברבים.  הנלמדים  מהשיעורים  טוב  מבשר  כסלו  מז'  מכתבו  על  ת"ח 

מאנ"ש אשר לדעתי נכון ונחוץ להנהיג לימוד הלכות הצריכות בחיי היום יומים נוסף על שאר הלימודים 

כיון שסו"ס זהו כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור, ובדורנו זה שנתמעטו הלבבות ובמילא 

נתמעט הזמן המוקדש ללימוד שיעורים, צריך ללמדם בספר שבו דינים הנוגעים למעשה והלכה ברורה 

יותר, ואם באפשרי הרי בהם גופא לדלג הענינים  ופסוקה, ולהתחיל באותן ההלכות השכיחות ורגילות 

שאינם נוגעים כ"כ, וכשיצליח השי"ת וילמדו בפעם השני' יש ללמוד על הסדר.

בודאי יתועדו בחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל כדבעי, היינו בקבלת החלטות בהנוגע לפועל בשלשת 

הקוים דתורה עבודה וגמילות חסדים והשי"ת יצליחם.

בברכת חג הגאולה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נעם לי לקבל מכתבו מא' וישלח מבשר טוב מהולדת הבן זכר למזל טוב 

שי'  וזוגתו  הוא  יכניסוהו  כן  לברית  שהכניסוהו  שכשם  מהשי"ת  ויה"ר  שי'.  יוסף  בישראל  שמו  ונקרא 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכת מזל טוב.

נ.ב. לפלא שגם במכתבו זה אינו מזכיר ע"ד פעולותיו בסביבתו להפיץ שם נר מצוה ותורה אור 

שעסקו  אותם  על  הוא  בזה  מיוחד  חוב  אשר  ומנהגי',  הדרכותי'  החסידות  תורת  זוהי  שבתורה  ומאור 

במדעים מתאים למ"ש רבנו הזקן בעל התניא קדישא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה 

דתורה - בספרו התניא קדישא סוף פרק ח' וע"פ פסק רז"ל אשר דבר שתשמישו בצונן מדיחו בצונן ואת 

שתשמישו באור צריך ללבנו באור.

נהניתי מהידיעה שמשתתף במנין צעירי אגו"ח, ויה"ר שיתרבה גבולם הן בכמות והן באיכות.
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אגרות קודש

 ב"ה,  טו"ב כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר 

ניסן שי'

שלום וברכה!

מכתבי מענה על שני מכתביו הקודם בטח כבר נתקבל. וזה עתה נתקבלו מכתביו מו' וי"ב כסלו, 

וצודק בהנחתו שלא תמיד כדאי לכוף את התלמידים לקבל את החלטת ההנהלה. אבל לאידך גיסא צריך 

איזה  מראש  לשער  יש  ובמילא  מצדם,  הלחץ  מפני  כהנחה  או  כחלישות  הדבר  את  יפרשו  שלא  להשמר 

ענינים יכולים לקבל ובאיזה אופן.

הנמשכים  בענינים  ובפרט  בה  לעמוד  יכולים  אא"כ  הצבור  על  גזירה  גוזרים  אין  מרז"ל  וע"ד 

משך זמן, אשר ע"ז אמרז"ל אלמלא נגדוהו לחנני' מישאל ועזרי' וכו'. ולפעמים יש מקום לבאר, בענינים 

מסוימים, שבאמת צריך הי' להיות בענין פלוני באופן אחר לגמרי, אלא מפני שעדיין לא הגיעו לזה ועדיין 

אינם שייכים לענינים נעלים כמו אלה והנהגה כזו, במילא אין עוד הסדר בפרט זה שלם.

מוסג"פ הקונטרס לי"ט כסלו, ובטח מתכוננים כדבעי לחגיגת יום הבהיר י"ט כסלו הבע"ל. וכן 

ינצלו את ימי החנוכה בכיוון זה, וכמבואר בדרושי חנוכה שההתנגדות היתה, וכן הנס בשמן זית זך כתית 

למאור, שבדורנו זה נתגלה ונתבאר בתורת החסידות.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל ולבשו"ט בקרוב ממש - למרות המברק - מבריאות בנו שלום דובער שי' 

שחוזר לאיתנו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

נעם לי לראות רשימותיו אשר שלח ע"ש המרכז לעניני חינוך, ובודאי ימשיך בהן.

ובטח ידוע לו עד כמה התענין כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בקבוץ זכרונות כמו אלו. 

וכיון - כמו שראינו עד עתה - הנה סו"ס הולכות ונדפסות רשימות השונות, הנה יש לקוות שגם מזה תהי' 

תועלת הרבים באופן המתאים. ודבר בעתו מה טוב.

ובקשר עם יום הבהיר י"ט כסלו הבע"ל הנה מוסג"פ הקונטרס לי"ט כסלו וחוברת, שבטח יזכה 

בתוכנם את הרבים.

בברכת חג הגאולה.
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קח   


             

    

„‡ ÔÏL ÏÚ ÔÈÏ‡L ÌÈ ÈÏÚ  ‡ Ô‡ LL Ï ÔÈÙ LÈ L ‰ ÏÚ „‡ Ï ÌÈ 
‰ÙÂL ‰ ÏL ‰‰ ÔÈLÈ LÈÂ ÔL‡‰ ÈÏ„‰L  ‰ ‰‡ ÌL LÈ L ÈÙÏ ‰ÏÏ ‰

ÈÂ Ï ‰‡ ‡‰Ï ‰ÈÈ ‰Â È ÌÏL  LÈ È ‰‡È ‡Ï ÌÚ ÈÙÏ ÈÙ‡ Ì Ï 
‰‰ ÌÈ Ï LL ‡ ‰ ÌÈL

‰ÏÈ‡  ÌL ÌL LL È‡Â ÌL Ï‡ È‡L Ù"Ú‡ Ï „È‰ „ Ï È‰ ÏÈ Ï‰ È„Ï
‰ÏÚÏ ‡L ÌÚ„ ‡ ‰ÏÈ‡ È ÌL LL ÔL‡‰ Ì‡ ÔL‡Ï „È‰ „ Ù‡Â 

ÌL ‰È‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ‰Ï„‰ ÏÚ Ï ÔL‡‰ Ï ‰L ‰ ‡  ÌL ÈÏ„‰Ï È‰ ÏÈÙ"Ú‡ 
ÂÈ Ï‡ ÌÏ LLÈ ‡Ï ‡‰L

1

2

3

4

5

6

7

8

 
     משלו אוכל אחד ,וכל

הבית בעל שלחן על סמוכים הם כאשר אורחים,אבל (כגון
במסעדה) הקודם.או בסעיף דינם ובסעיףנתבאר אנשים), (לגבי

משפחות) או נשים (לגבי .טו
     בזמננו גם האם שפקפקו יש

נרות הוספת האם החדר, בכל המאיר חשמלי אור כשישנו
עליה? לברך שאפשר - אורה כתוספת נחשבת

אור שדולק במקום אף המנורה על לברך נהגו מקום ומכל
בנרות שמדליקים במה שבת עונג תוספת ויש החשמל,

שבת לכבוד .מיוחדות
     הנרות כל דלוקים ואפילו

אורה תוספת משום בזה יש - אחת .בפינה
     תוספת משום לברך התירו

החדרים בשאר אבל האכילה, למקום סמוך רק (אפילואורה,
אכילה) לצרכי שם אורהמשתמשים תוספת על לברך אין -.

מדליקים שלא לאנשים או בלבד לנשים זה היתר כן כמו
לגמרי זו מברכה יבטלו שלא בכדי - בביתם .עליהם

     וכיו"ב מטבח .כגון
     שם הדליק שלא .היינו

     שבת נרות המדליקות בנות ולכך
כך - אמן קודם להדליק מקפידות - אמן עם ביחד

חשש ללא לברך .שיכולות
     בת שכאשר נהגו יש ולכן

או במטבח להדליק להעדיף - חמותה או אמה אצל מתארחת
האכילה בחדר מאשר אכילה צרכי שם שמשתמשים במקום
בימינו. בזה שנהגו המנהג טו סעיף וראה - אמה מדליקה בו

 
דוקא1) דהיינו ונראה כד: ס"ק בדה"ש עד סי' השלחן קצות

אחד שלחן על סמוכים כולם אם אבל משלו, אוכל אחד כשכל
אם - כלל הדלקה חיוב עליהם ואין - ביתו כבני הם הרי מהם

מיוחד. חדר להם אין
בעלי-בתים מהלשון כן דייקו 18 הערה משוע"ר הלכות ובקיצור

עצמם. משל שאוכלים בעה"ב עצמם שהם היינו
(2.42 ע' נש"ק בקונטרס בזה הביאור ראה

ח"ג נדברו אז שו"ת קעא, הערה פמ"ג שש"כ זה: בענין עוד
סי"ג. שלמה שלחן ס"ה. ח"ז ס"א,

אחת3) במנורה שנים יברכו שלא ההלכה מהמשך משמע כן
אפילו לברך יכולים מנורות שבב' משמע - הרבה קנים לה שיש

סמוכים. הם
אשה4) זה ולפי כב, ס"ק השלחן בדי עד סי' קצוה"ש ע"פ

לשינה, לביתן וחוזרות אחרת משפחה אצל המתארחות ובתה
קודם בביתה שתדליק המתארחת) אשה (לגבי לעיל ונתבאר
דאם בביתה, הנר לאור מעט שתאכל בתנאי רק הוא - צאתה
הוא הנרות, עם ביחד החשמלי האור את תדליק אפילו כן לא
לברך לה שאין - בתה לגבי לא אבל בלבד, האשה לגבי מועיל

בו. אוכלים שאין במקום - בלבד אורה תוספת על
במקום ואוכלות אחת בדירה הנמצאות בנות לכמה הדין והוא
וידליקו - בדירתן וכד' מהפרוזדור אור שישאר שידאגו או אחר;
אחת שרק בדירתן) דוקא להדליק (כשרוצות או האכילה, במקום

ביחד החשמל אור את (ותדליק בו שישנות בבית תדליק מהן
לאו ואם בו, שאוכלות במקום ידליקו והאחרות הנרות), עם
אחת בבת בביתן כולם ידליקו - מביתם) מאוחר שיוצאות (כגון

הנר. לאור מעט יאכלו או -
לבנות5) להתיר יש טעם ומאותו שם, השלחן בדי ע"פ

כיון האכילה) (במקום אורה תוספת משום בברכה להדליק
ברכתן. לבטל שלא מאוד היום שמקפידים

בעץ6) ייכשל שלא - בית' 'שלום מטעם (שהוא ט סעיף
אחד בבית כמה כשישנם רק שהוא נתבאר יד ובסעיף ובאבן),
כמה שם כשאין אבל האכילה, בחדר כולם שידליקו אפשר ואי
כשיש אפילו אכילה, במקום דוקא (ולברך) להדליק יש - אנשים

מיוחד. חדר להם
מיוחד7) כשהחדר אופנים: בב' לברך שמותר סי"ד להלן עד"ז

אין אפילו - אכילה צרכי שם כשמשתמשים או לבעלה), (או לה
בשבילו. מיוחד החדר

ממש8) האכילה חדר שאינו בחדר אורה תוספת היתר ואין
מקצוה"ש). כדלעיל אכילה, לצרכי משתמשים (אפילו

צרכי9) בו משתמשים אלא - בו אוכלים שאין מחדר שכן מכל
לפעמים זקוקה בשנים הרכה שקטנה לטעם בנוסף והוא אכילה,
אז להיות האם וצריכה וכו', הנר תיקון בהדלקה, אמה לסיוע
תשרי ו' (שיחת השבת את היא וקבלתה - נרותי' הדלקת לפני

פ"ו). נש"ק קונטרס ה'תשל"ה,

י סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

   

    

תחתיו אחר יעבור למקומו לחזור יודע ואינו שטעה ש"ץ
ומתחיל נ"ג בסי' שנתבאר כמו שעה באותה סרבן יהיה ולא
די ולא באמצעות הטעות היה אם זה שטעה הברכה מתחלת
אחת ברכה לחלק אפשר שאי מפני ראשון שפסק למקום שיחזור
ובג' בראש מתחיל ראשונות בג' הטעות היה ואם לשנים
ג' וכן כאחת חשובות ראשונות שג' בעבודה. מתחיל אחרונות

קי"ד: בסימן שנתבאר כמו אחרונות

טעה‚ אם ומתפלל חוזר ש"ץ ומתפלל חוזר שהיחיד מקום כל
או חודש ראש של משחרית חוץ רם בקול כשמתפלל כמותו
חודש ראש של הזכיר ולא ש"ץ טעה שאם טוב ויום שבת של
הצבור טורח מפני אותו מחזירין אין טוב ויום שבת של או
חודש ראש של בה מזכיר שהוא לפניו המוספין תפלת שהרי
שדינו תפלתו שהשלים עד נזכר שלא והוא טוב ויום שבת ושל
קודם נזכר אם אבל הצבור טורח בזה ויש לראש לחזור
לברכה (או חודש ראש הוא אם לעבודה חוזר תפלתו שהשלים

כך. כל צבור טורח בזה שאין טוב) ויום שבת של אמצעית

אחר אפילו ונזכר בשחרית חודש ראש הזכיר שלא ויחיד
לפניו המוספין שתפלת אע"פ לחזור צריך תפלתו שהשלים
לחזור שוב א"צ מוסף שהתפלל אחר עד חזר לא אם מקום ומכל
מלכתחלה ליחיד בדיעבד להחמיר שאין שחרית ולהתפלל

לרבים:

ומתפלל„ חוזר אינו לעולם בלחש כשהתפלל ש"ץ טעה אם
בלח התפלהשנית על סומך אלא הצבור טורח מפני ש

בהן טעה שאם ראשונות בג' טעה שלא והוא רם בקול שיתפלל
ראשונות בג' אף מקילין ויש היחיד שחוזר כמו חוזר לעולם
תפלתו שהשלים אחר עד נזכר כשלא דבריהם על לסמוך ויש
קודם נזכר אם אבל צבור טורח מפני לראש לחזור שא"צ

כך: כל טורח בחזרתו אין שהשלים

אֿג: סעיפים ובו שטעה ש"ץ דין קכו סימן א חלק

יחיד‡ ואפילו הצבור עמו שוחין למודים ש"ץ כשיגיע
ברכה באמצע עומד הוא אם עמו לשוח צריך י"ח המתפלל
במי ככופר נראה יהא שלא כדי ק"ט בסי' שנתבאר כמו
כשיעור אלא מועטת בשחייה די ולא לו משתחוים שחביריו
מדאי יותר ישחו שלא ובלבד קי"ג בסי' שנתבאר שחייות שאר

שם. שנתבאר כמו

מודים ונקרא חכמים הרבה תיקון שהוא מודים הצבור ואומרים
שלא וי"א ההודאות אל בא"י שחותמין אומרים ויש דרבנן
ברוך ואומרים השם הזכרת בלא לחתום נוהגין לפיכך לחתום

ההודאות. אל

לך מודים שאנו בעל בסוף גם לשחות שצריך שאומר מי ויש
בשחייה הכל לומר המנהג אלו ובמדינות לדבריו לחוש וטוב
משום להקפיד אין הזכרה בו שיש אע"פ סוף ועד מתחלה אחת

שנתבאר כמו בתחלתה או הברכה בסוף אלא כפופים זוקף ה'
קי"ג: בסי'

אומרים ואין יום בכל כפיהם נושאים שהכהנים מקומות יש
בסי' שיתבאר כמו כו' ברכנו אבותינו ואלהי אלהינו שם
שהיא כהנים ברכת לומר הש"ץ צריך כהנים שם אין ואם קכ"ח
אלו ובמדינות אברכם ואני עד כו' ברכנו אבותינו ואלהי אלהינו
כפיהם נושאים כשהכהנים ואפילו שלום עד רק אומרים אין
ובזמן שם שיתבאר כמו אלו במדינות צבור השליח אותה אומר
בסי' שנתבאר כמו אותה אומרים אין כפים לנשיאות ראוי שאינו

קכ"א.

הש"ץ שאומר כהנים ברכת אחר אמן לענות נוהגים הצבור ואין
אלא המברך כהן מפי כששומעין אלא אמן לענות שא"צ לפי
בסוף כן לומר נוהגין יש אמן במקום רצון יהי כן לומר נוהגין
לומר והנוהגין פסוק כל אחר כן לומר נוהגין ויש בלבד הברכה
הם טועים רצון יהי כן ג' פסוק ובסוף רצון יהי פסוק כל אחר

רצון: יהי דבר איזה משמעות אין כן מלת בלא רצון שיהי

זמן‚ בכל וכן שלום שים בשחרית לומר אלו במדינות נהגו
מתחילין בערבית אבל כו' אבותינו ואלהי אלהינו שאומר
ויש כו' או"א אומרים כשאין הש"ץ אפילו במנחה וכן רב שלום
כי בו ואומרים הואיל שבת של במנחה שלום שים מתחילין

בשבת: במנחה שקורין התורה שהיא לנו נתת פניך באור

סעיפים: ג' ובו דרבנן מודים דין קכז סימן א חלק

יום‡ בכל ישראל את הכהנים שיברכו התורה מן עשה מצות
וישא אומר הוא ולהלן וגו' תברכו כה שנאמר כפים בנשיאת

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן

מן חובתן ידי יצאו ביום אחת פעם וברכו כפיהם ומשנשאו
התפלות מן תפלה בכל כפיהם שישאו תקנו וחכמים התורה
וגם דתענית ומנחה ונעילה (דתענית) ומוסף (ו)שחרית שביום
כפים נשיאת בה להיות ראוי היה השנה ימות כל של במנחה

. קכ"ט בסי' כמ"ש שכרות חשש משום שמנעו אלא

כשהתחיל עשרה היו שאם מעשרה בפחות כפים נשיאת ואין
התפלה כל גומר שהוא אע"פ מקצתן יצאו ואח"כ י"ח הש"ץ
אלא היא עצמה בפני עשה שמצות כפים נשיאת שם אין
כשהתחילו עשרה היו אם אבל בתפלה חכמים שקבעוהו
והוא ברכתם גומרין מקצתן יצאו ואח"כ לברך הכהנים
לפי עשרה רוב או עשרה למנין עולים והכהנים רובן שנשתיירו
לכהנים כלומר אברכם ואני שנאמר הברכה בכלל הם שגם
כהנים שברכת אותו מברכים אחד וישראל כהנים ט' ואפילו

וגו': יברכך יחיד בלשון נאמרת

כפים נשיאת דיני קכח סימן א חלק

א: סעיף בכהן הפוסלים דברים ואיזה
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קט    

    

תחתיו אחר יעבור למקומו לחזור יודע ואינו שטעה ש"ץ
ומתחיל נ"ג בסי' שנתבאר כמו שעה באותה סרבן יהיה ולא
די ולא באמצעות הטעות היה אם זה שטעה הברכה מתחלת
אחת ברכה לחלק אפשר שאי מפני ראשון שפסק למקום שיחזור
ובג' בראש מתחיל ראשונות בג' הטעות היה ואם לשנים
ג' וכן כאחת חשובות ראשונות שג' בעבודה. מתחיל אחרונות

קי"ד: בסימן שנתבאר כמו אחרונות

טעה‚ אם ומתפלל חוזר ש"ץ ומתפלל חוזר שהיחיד מקום כל
או חודש ראש של משחרית חוץ רם בקול כשמתפלל כמותו
חודש ראש של הזכיר ולא ש"ץ טעה שאם טוב ויום שבת של
הצבור טורח מפני אותו מחזירין אין טוב ויום שבת של או
חודש ראש של בה מזכיר שהוא לפניו המוספין תפלת שהרי
שדינו תפלתו שהשלים עד נזכר שלא והוא טוב ויום שבת ושל
קודם נזכר אם אבל הצבור טורח בזה ויש לראש לחזור
לברכה (או חודש ראש הוא אם לעבודה חוזר תפלתו שהשלים

כך. כל צבור טורח בזה שאין טוב) ויום שבת של אמצעית

אחר אפילו ונזכר בשחרית חודש ראש הזכיר שלא ויחיד
לפניו המוספין שתפלת אע"פ לחזור צריך תפלתו שהשלים
לחזור שוב א"צ מוסף שהתפלל אחר עד חזר לא אם מקום ומכל
מלכתחלה ליחיד בדיעבד להחמיר שאין שחרית ולהתפלל

לרבים:

ומתפלל„ חוזר אינו לעולם בלחש כשהתפלל ש"ץ טעה אם
בלח התפלהשנית על סומך אלא הצבור טורח מפני ש

בהן טעה שאם ראשונות בג' טעה שלא והוא רם בקול שיתפלל
ראשונות בג' אף מקילין ויש היחיד שחוזר כמו חוזר לעולם
תפלתו שהשלים אחר עד נזכר כשלא דבריהם על לסמוך ויש
קודם נזכר אם אבל צבור טורח מפני לראש לחזור שא"צ

כך: כל טורח בחזרתו אין שהשלים

אֿג: סעיפים ובו שטעה ש"ץ דין קכו סימן א חלק

יחיד‡ ואפילו הצבור עמו שוחין למודים ש"ץ כשיגיע
ברכה באמצע עומד הוא אם עמו לשוח צריך י"ח המתפלל
במי ככופר נראה יהא שלא כדי ק"ט בסי' שנתבאר כמו
כשיעור אלא מועטת בשחייה די ולא לו משתחוים שחביריו
מדאי יותר ישחו שלא ובלבד קי"ג בסי' שנתבאר שחייות שאר

שם. שנתבאר כמו

מודים ונקרא חכמים הרבה תיקון שהוא מודים הצבור ואומרים
שלא וי"א ההודאות אל בא"י שחותמין אומרים ויש דרבנן
ברוך ואומרים השם הזכרת בלא לחתום נוהגין לפיכך לחתום

ההודאות. אל

לך מודים שאנו בעל בסוף גם לשחות שצריך שאומר מי ויש
בשחייה הכל לומר המנהג אלו ובמדינות לדבריו לחוש וטוב
משום להקפיד אין הזכרה בו שיש אע"פ סוף ועד מתחלה אחת

שנתבאר כמו בתחלתה או הברכה בסוף אלא כפופים זוקף ה'
קי"ג: בסי'

אומרים ואין יום בכל כפיהם נושאים שהכהנים מקומות יש
בסי' שיתבאר כמו כו' ברכנו אבותינו ואלהי אלהינו שם
שהיא כהנים ברכת לומר הש"ץ צריך כהנים שם אין ואם קכ"ח
אלו ובמדינות אברכם ואני עד כו' ברכנו אבותינו ואלהי אלהינו
כפיהם נושאים כשהכהנים ואפילו שלום עד רק אומרים אין
ובזמן שם שיתבאר כמו אלו במדינות צבור השליח אותה אומר
בסי' שנתבאר כמו אותה אומרים אין כפים לנשיאות ראוי שאינו

קכ"א.

הש"ץ שאומר כהנים ברכת אחר אמן לענות נוהגים הצבור ואין
אלא המברך כהן מפי כששומעין אלא אמן לענות שא"צ לפי
בסוף כן לומר נוהגין יש אמן במקום רצון יהי כן לומר נוהגין
לומר והנוהגין פסוק כל אחר כן לומר נוהגין ויש בלבד הברכה
הם טועים רצון יהי כן ג' פסוק ובסוף רצון יהי פסוק כל אחר

רצון: יהי דבר איזה משמעות אין כן מלת בלא רצון שיהי

זמן‚ בכל וכן שלום שים בשחרית לומר אלו במדינות נהגו
מתחילין בערבית אבל כו' אבותינו ואלהי אלהינו שאומר
ויש כו' או"א אומרים כשאין הש"ץ אפילו במנחה וכן רב שלום
כי בו ואומרים הואיל שבת של במנחה שלום שים מתחילין

בשבת: במנחה שקורין התורה שהיא לנו נתת פניך באור

סעיפים: ג' ובו דרבנן מודים דין קכז סימן א חלק

יום‡ בכל ישראל את הכהנים שיברכו התורה מן עשה מצות
וישא אומר הוא ולהלן וגו' תברכו כה שנאמר כפים בנשיאת

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן

מן חובתן ידי יצאו ביום אחת פעם וברכו כפיהם ומשנשאו
התפלות מן תפלה בכל כפיהם שישאו תקנו וחכמים התורה
וגם דתענית ומנחה ונעילה (דתענית) ומוסף (ו)שחרית שביום
כפים נשיאת בה להיות ראוי היה השנה ימות כל של במנחה

. קכ"ט בסי' כמ"ש שכרות חשש משום שמנעו אלא

כשהתחיל עשרה היו שאם מעשרה בפחות כפים נשיאת ואין
התפלה כל גומר שהוא אע"פ מקצתן יצאו ואח"כ י"ח הש"ץ
אלא היא עצמה בפני עשה שמצות כפים נשיאת שם אין
כשהתחילו עשרה היו אם אבל בתפלה חכמים שקבעוהו
והוא ברכתם גומרין מקצתן יצאו ואח"כ לברך הכהנים
לפי עשרה רוב או עשרה למנין עולים והכהנים רובן שנשתיירו
לכהנים כלומר אברכם ואני שנאמר הברכה בכלל הם שגם
כהנים שברכת אותו מברכים אחד וישראל כהנים ט' ואפילו

וגו': יברכך יחיד בלשון נאמרת

כפים נשיאת דיני קכח סימן א חלק

א: סעיף בכהן הפוסלים דברים ואיזה
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: מסורתוכןתוכןתוכןתוכן להתחיל שצריכים שמאי בית שיטת

ולב במוח אלקות בהשגת לעסוק אח"כ ורק מרע

       
      

       
היא להקב"ה הנשמה של הטבעית שהאהבה אע"פ
באדם מתגלית ואינה האדם על "מקיף" בבחינת רק
"להוציא נתונה אדם לכל בחירה הנה - עצמה מצד

ולבו". בשכלו שתאיר מהסתרה, זו אהבה ולגלות

משל דרך על - הכלה" לפני "ריקוד ענין וזהו
הכלה אצל שמעורר כפשוטו, הכלה לפני הריקוד
"ריקוד" בחינת יש כך לבעלה, ותענוג שמחה
(בחינת הטבעית האהבה את לעורר שענינה ברוחניות,

בגילוי. שתאיר שבנשמה "כלה")

לפני מרקדין "כיצד רז"ל שאלת תוכן וזהו
כלות בחינת ישראל בבני מגלים כיצד פירוש, הכלה",

שבו)? האלקי הניצוץ (שמצד יתברך אליו הנפש

הנכונה הדרך היא איזו וב"ה, ב"ש פליגי זה ועל
הנפש. כלות לבחינת לבא

כ דברי את נעתיק הענין אדמו"[להבנת האמצעי"ק ר

אדמו מאמרי ד"(בס' גם ועיין כאן. האמצעי העם"ר וכל ה

ת לאדמו"רואים הריי"ש) ד'):"ר (פרק צ

האמיתי'. ה' בדרכי חלוקות דיעות ב' יש

גסות מפני מאד ערכו ושפל רחוק האדם היות דהנה

בהתקשר יבוא איך חומריות, תאות מיני בכל ותחומרו
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שהאדם רק אינו יותר, רחב במובן מרע" "סור
העבודה כללות כולל הוא אלא עבירות, מעשיית נזהר
מתאוות עצמו את למנוע ("אתכפיא"), הרע כפיית של
היא - יותר ובכללות המותרים; בענינים גם עוה"ז
שהאדם מה היינו למעלה", מלמטה ד"עלי' העבודה
וחומריותו מגשמיותו עצמו את ל"הפשיט" משתדל

בכלל. רוחניים וענינים לאלקות יותר ולהתקרב

אלקי אור שגילוי שמאי, בית שאומרים וזהו
לה' אהבתו אצלו מתגלה (שעי"ז אדם של בנפשו
"העלה" שהוא במידה תלוי - הנפש") "כלות בבחינת
היא מלמעלה) (הגילוי דה"המשכה" עצמו, את וזיכך

ה"העלאה". ערך לפי

פשוטות: במילים

כל את לשקול צריך שהאדם היא, ב"ש שיטת
כלל א"ע להטעות מבלי הדק היטב ומעשיו דרכיו
ופגם חסרון כל למצוא בעצמו וידקדק ויחמיר וכלל
בהרהור גם השערה, כחוט עד הדקדוק בתכלית

תוך שכלו במאזני ישקול הטוב במעשה וגם בעלמא,
ולא לש"ש שאינם איך הטובים גם מעשיו כל ופנימית
ומשער שיודע החשבון לפי ורק - האמת לתכלית
מגונות ומדות זרה מתאוה לבבו שהוטהר בנפשו
ולב, שבמוח בעבודה הקודש אל לגשת בנפשו יעמוד
יותר לא אבל בשמחה, ה' ולעבוד ה' בגדלות להתבונן

מידתו. מכדי

ב: פרק קיצור

לפני מרקדין "כיצד חז"ל שאלת פירוש וזהו
לאלקות. הנפש דכלות זו מידה מגלים כיצד - הכלה"
ממידת ששרשם דהיות שהיא, כמות כלה אומרים ב"ש
מתגלית זו אהבה שאין ואומרים מחמירים הגבורה,
וזהו שבו, הרע בכפיית עבודתו ערך לפי רק באדם
לשון "שמאי", שם פירוש גם זהו שהיא". כמות "כלה
ולשקול עצמו את להעריך צריך שהאדם דדייני, שומא

עד אלקידרכיו, אור בהמשכת לעסוק ראוי הוא כמה
חומריותו. את זיכך הוא כמה עד תלוי כי בנפשו,

למעלה מלמטה העלאה בפרק: שנתבארו מושגים
למטה. מלמעלה והמשכה
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דקרו משום נענשי' ת"ח מה מפני מארז"ל יובן זה
ראשי הצדיקי' המה ת"ח דהנה כו', חמרי לאינשי
לסבול יוכלו ולא טוב רק בתו"מ עסקיהם שכל כו' אלפי
וקרו בעיניהם כבהמות שנמשלו עד שברשעים הרע את
שהנשמה לפי כו' חמורים בשר אשר כמו חמרי להו
בתו"מ בשלימות האלקי' בצלם כשהיא אד"ם נק' האלקי'
אבר נפגם א' מצוה וכשחסר איברי', רמ"ח פקודי' ברמ"ח
איזה פגם ע"י או הטוב מעשה במיעוט זהו אך כו', א'
ונק' רע קצת בו ימצא שלא בארץ צדיק אין אשר ל"ת
שלא הגמורים ברשעי' להיפך אמנם כנ"ל, לו ורע צדיק
מהראוי שהוא כל חלק גם טוב קצת אפי' בהם נמצא
כלל האלקי צלם בנפשם שאין דהיינו ממש חמר"י לקרותם
חמר"י שנק' אלא עוד ולא ממש, נדמו כבהמו' רק וכלל
ויהי ע"פ בזוהר כמ"ש דקדושה חכמי' לנגד חמור כקליפת
אנשכנ"ו כו' ע"ה כשהייתי ר"ע שא' וכמו וחמור, שור לי
למשא כחמור כו' גרם חמו"ר יששכר נא' ובקדוש' כחמו"ר

אינש"י חמר"י לאינש"י דקרו ומה רפב"י, של וכחמורו
זה כל הנה אך כידוע, ת"ח לעומת שהן דוקא הע"ה היינו
הת"ח שאז טו"ר דעה"ד הבירור שלימות לאחר יתכן
כל אפי' הרע מן תערוב' בהם ואין השלימות בתכלית
אדם, מבחי' נבדלי' לגביהם חמר"י נק' הע"ה ואז שהוא,
מן טוב ושפע אור שום אז לקבל יצטרכו לא הת"ח כי
אבל כנ"ל, ברשעי' טוב שום ימצא שלא מאחר הרשעי'
מן מקבל הטוב שעדיין טו"ר דעה"ד הבירור בזמן עכשיו
כנ"ל, עכ"פ אלפי' מאלפי א' כחלק גם הטוב מן והרע הרע
מאינש"י שפע מקבל בחי' להיות צריכי' הת"ח גם א"כ
שבהם טוב כו' מאלף א' חלק בחי' מהם לקבל הע"ה שהן
כו' מאלף א' חלק הרע מקצת בחי' כל ונתקן נברר ועי"ז
שהת"ח הטעם וזהו הנ"ל, לו ורע וצדיק הת"ח שבנפש
מהם נבדלו הרי בזה כי חמרי לאינשי דקרו על נענשי'
במקצת הטוב בחי' הללו מאינשי מקבלי' ואינם בתכלית
הת"ח שבנפש רע המקצת חלק נשלם לא הרי וא"כ שבהם
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שלא נפשם שמפסידי' מפני הא' נענשי' טעמים ב' ומצד
הרע אחר שנמשך שבהם הרע מקצת לחלק תקוה יש
אדם בציור בהם ומקושרי' אחוזי' היו ואם הללו שבאינשי
מה והב' כנ"ל הרשע מן הטוב העלא' ע"י תיקון זה הי'
ע"י להתעלו' תקומה להם יהי' לבלתי הע"ה את שמפרידי'
להבדילם ממש חמר"י להו דקרו במה ות"ח הצדיקי'
שבע"ה הטוב מקצת גם נאבד שבזה העליון אד"ם מבחי'

לבלתי וכתי' ידים בב' נודעלדחותו לא כי נדח ממנו ידח
בתחלתן, וסופן בסופן תחלתן שנעוץ לפי כו' יכשר מי
מריבוי יותר שבע"ה הטוב מעט אותו לרצון יעלה ואפשר
הרבה ברגל להיו' יוכל הרי כי ראש, שנק' שבת"ח הטוב
אשר העם רגלי אלף ת"ר אמר ולזה מבראש, יותר ועוז כח
דוקא, בסופן תחלתן שנעוץ מפני דוקא אנכ"י בקרבו, אנכי
ויש הרשעי' כמעשה אליהם שיגיע צדיקי' יש א' ולזה
אין בתכלית טו"ר שיובדלו לע"ל אך וד"ל, כו' רשעי'
בחי' גם יתבררו כי הע"ה עם כלל חיבור ת"ח הנק' לראשי'
זכאי שכולו בדור אלא בא דוד בן אין ולכך כו', העקביי'
מקבל הטוב אין שאז רע רק חייב כולו או טוב רק להיו'
והוא טוב רק יהי' בארץ שיהי' הצדיק ואז כלל, הרע מן
עבדי ישכיל במשיח שנא' אד"ם בחי' של השלימו' תכלית
הוא חמר"י לאינשי דקרו ת"ח של שהעונש מה (אך כו'

אד"ם בחי' כי עצמם בהם ולא ת"ח שאינם בבניהם רק
ולפי דוקא, לצלמו בדומה להוליד התולדה בחי' הוא
בנפשו חסר אדם מבחי' נה"י בבחי' שהן לע"ה שהבדיל
בחי' להיו' יוכל לא כי לו בדומה יולי"ד ולא נה"י מבחי'
שזהו נה"י מבחי' שהוא דוקא תולדתו בהתפשט"ו' שלימו'
התולדה ועיקר בשלימו' שהמוחי' אע"פ הע"ה של שרש
לא כמוהו מוחי' בבחי' נפש להוליד אבל דוקא המוחי' מן
במ"א (וכמ"ש דוקא בסופן תחלתן שנעוץ משום יוליד
העון לפי העונש זה הרי וא"כ כו'), גומל עליון אל בפי'
של תולדותיהן פרי תהי' זאת חמר"י לאינש"י דקרו מה
המלמד ולהיפך נפשו שנא אשר ע"ה להוליד ות"ח צדיקי'
וכמ"ש ת"ח בנים] בני שיהיו זוכה כו' תורה ע"ה בן [את
על מחזרת התורה כי כו', זרעך זרע ומפי מפיך ימוש לא
כו' זא"ז דורו' כמה עד בהן כיוצא להוליד שלה אכסניא
התורה שאין] דכנס"י אדם ציור מכללות לזה גדולה [וראי'
משיחא עקבו"ת שנק' האחרון בדור גם מישראל משתכחת
משום כו' אלפי ראשי שנק' ת"ח בהם שנמצא
ת"ר וכמ"ש אחרון היותר בדור גם דמשה דא[תפשטותא
כו' בסופן תחלתן דנעוץ משום דוקא רגלי רגל"י אלף]
כו') טוב ויקבל [טוב יבא המאמר בענין במ"א (וכמ"ש

וד"ל].
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אצלינו‡Íט) משנ"ת בקצרה להקדים צריך זה ליישב
צריך ית' הוא וכי תמוה דלכאורה ההלל בענין
דיירי כל והלא אותו משבחים שאנחנו שלנו לשבחים
ולהלל להודות נצטוינו זה למה וא"כ חשיבי' כלא ארעא
לזכך כדי והוא זה ענין שיישבו מי יש כי והגם כו'.
הש"י בטובת ויודעים מכירים שנהיו בזה נפשותינו
לכל היש לשנות היכולת לבדו ית' לו וכי עלינו העודפת
לקבלת מוכן כלי יהיו נפשותינו וכשנזכך כו' יחפוץ אשר
עמוקה, וכונה נסתר ענין בזה יש באמת עכ"ז כו', הטובה
הא"ס ידן ועל שבהן כלים הן שהי"ס הקדמנו שכבר והוא
ולנטוע ולהרוס ולסתור ולבנות להחיותן בעולמות פועל
ולקבל להכיל להעולמות א"א הספי' אמצעות ובלי כו',
וכמ"ש במציאות יתבטלו שלא בעצמו מאא"ס ההארה
זאת מודעת ואמנם כו', כשריון צדקה וילבש ע"פ באגה"ק
חכמ' ואפי' ממש בטלין הי"ס אא"ס, עצמות לגבי שבאמת

ראשי לגבישהיא ממש גופנית כעשי' נחשבת היא הי"ס ת
לפעול בי"ס האא"ס שיתלבש כדי ולזאת ב"ה, א"ס עצמות

שפי' ממה וכנודע גדולה השפלה הוא בהעולמות ידן על
אתה שם גדולתו במקום מארז"ל ע"פ ז"ל הה"מ ה' קדוש
הוא גדולה במדת שההתלבשות דהיינו ענותנותו מוצא
ענוה היא ממש קץ אין עולמות להחיות עליון חסד ספי'
זו במדה להתלבש כ"כ עצמו שישפיל ית' אצלו גדולה
כה' מי פי' שזהו במ"א וכמ"ש קמי', ממש חשיבא דכלא
ובארץ בשמים לראות המשפילי לשבת המגביהי אלקינו
לראות שמשפילי עד כ"כ ורם גבוה הוא שאא"ס ר"ל
וי"ס עליונים עולמות הם בשמים שהתלבשותו כו' בשמים
התלבשותו כמו ממש אצלו השפלה הוא בכלל דאצי'
והנה ממש, שוים שניהם ית' שאצלו גשמיות דעשי' בארץ
להתלבש אורו וצמצם ומאליו מעצמו ה' האיר בוימ"ב
שרש בסוד ית' ממנו הארה יש עתה אח"כ וגם בי"ס
הארה אולם התחתונים במעשה תלוי שאינו בי"ס להתלבש
בסוד התחתונים מעשה ע"י נמשך האור ועיקר בצמצום זו
השפלה הוא שבאמת כיון הנ"ל מטעם והיינו תוספת
פעולתו לפניו שמשבחים שע"י ההלל ענין וזהו כו', גדולה
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וגבורתו חסדו שמשבחים כמו הספירות ידי על שפועל
וז"ס הי"ס לתוך ומאיר נמשך ית' הוא עי"ז כו' וחכמתו
שכשמשבחים החכם האדם וכמשל מ"ד הממשיך המ"ן
כמש"ש כו' חכמתו כח מתעורר עי"ז חכם שהוא איך אותו
כו', נרו בהלו כמו הארה מל' הוא הלל ולכן באריכות
חננו שמבקשים בשמ"ע בשם הכוונה בענין יובן וכמ"כ
וכן חכמה ספי' ע"י צ"ל זו והשפעה כו' חכמה מאתך
תחלה להמשיך צריך ולכן ת"ת מדת ע"י ה' רפאנו
שמהללים ע"י והיינו כנ"ל ות"ת בחכמ' אא"ס התלבשות
ידן על שפועל ובת"ת בחכמ' התלבשותו ענין לפניו
מלך אל כי כו' חונן אתה כמ"ש בהעולמות גדולות פעולות

ולכן בהן ומתלבש האא"ס נמשך ועי"ז כו' נאמן רופא
הספי' באותה מתלבש ידו שעל ההוא בשם לכוין צריך
אא"ס התלבשות ביותר פועלים שעי"ז משום הך דהיינו
קושיי' לק"מ ומעתה כו', בקל מבוקשו יפעל ואז בהספי'
דבריו דודאי כו' ישלים דרך באיזו יודע ית' שהוא הריב"ש
משום טובא טפי עדיף בשם הכוונה ע"י מ"מ אבל אמת,
המיוחדת ההוא בהספי' אא"ס להמשיך הדרך שזהו
השפלה שבאמת משום והשבח ההילול ע"י ההיא לפעולה
האור נמשך הברכה של והשבח הכונה וע"י כו' הוא גדולה
בקשתו לו יפעל ידה ועל ובה ההיא הספי' בתוך א"ס

ושאלתו):
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ÔÎÏמתחת אתכם והוצאתי הוי', אני ישראל לבני אמור
של לשונות ד' נאמרו זו בפ' הנה מצרים, סבלות
לשונות ד' שכנגד ולקחתי, וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה
שכנגד שבמד"ר א' פי' זהו כוסות, ארבע תיקנו גאולה של
פי' יש ועוד כוסות, ארבע תיקנו שבמצרים גאולות ד'
וכנגד גליות, ד' כנגד הם גאולה של לשונות שד' במד"ר
לשונות שהד' פי' בזהר והנה כו'. כוסות ארבע תיקנו זה
הפי' ששני י"ל הזהר פי' ולפי אמת, פעמים ד' כנגד הוא
וד' עזרת קודם אמת פעמים ד' אומרים אנו דהנה אמת,
שקודם אמת פעמים שד' והיינו אבותינו, בעזרת פעמים
אמת פעמים וד' שביצ"מ, גאולות הד' כנגד הוא עזרת

לע"ל. של גאולות ד' כנגד הוא שבעזרת
ÔÏבדרוש בלק"ת מ"ש ענין י"ל ביאור בתוס' זה

עילאה תשובה תשובה, בחי' שני שיש טובו מה
והן תתאה, ה' ותשוב עילאה ה' תשוב תתאה, ותשובה
למטה. ומלמעלה מלמטלמ"ע דהיינו ארבע שהן שתים
מרע סור כתי' דהנה הוא הענין תשובות, הד' ענין ולהבין
דהנה תשו"ת, בחי' היינו מרע, סור וענין כו', טוב ועשה

אלקיכם, לבין ביניכם מבדילים היו עוונותיכם כי כתי'
שיהי' השמות בכל מצינו לא והנה שלנו, אלקה שנק'
אינו ולכאו' שלנו, אלקה שנק' אלקי' בשם כ"א שלנו נק'
הוא והענין כו'. שלנו נק' דוקא אלקי' שם למה מובן
נק' שיהי' עד גילוי בבחי' אלקי' לנו שיומשך כדי דהנה
כי צמצום, בחי' שהוא דוקא אלקי' שם ע"י זהו שלנו
צמצום ע"י כ"א אפשר אי למטה אלקו' גילוי שיהי' כדי
כו', לקבל יכולים היו לא הצמצום בלתי כי כו',
ולכאו' הארון, בדי ב' בין שכינתו צמצם וכמשארז"ל
זה נק' ולמה הארון בדי ב' בין הי' הגילוי עיקר הלא
הבדים ב' בין אלקות גילוי שיהי' שכדי לפי אך צמצום,
אלקות גילוי שיהי' כדי וכך כו', צמצום ע"י כ"א א"א
שנק' מה כי אלקינו שנק' וזהו צמצום. ע"י זהו בנש"י
הוא הצמצום זה אך המצמצם, אלקי' שם ע"י הוא שלנו
כלל, גילוי בבחי' הי' לא הצמצום לא שאם החסד עיקר
גבורה בחי' הוא אלקי' ששם הקבלה בספרי מ"ש וזהו
עיקר הוא הצמצום שזה לפי והיינו רחמים, הוא ואלקינו

כו'. הרחמים
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מההארה שלמעלה באלקות במדרי' כשמתבונן
האלקי בהאור והיינו התחתון בעולם המתלבשת
דבהאור וכנודע העליונים. בעולמות ומאיר המתלבש

דבעולמות ומטה מעלה מדרי' חילוקי בזה יש דממכ"ע
שם הוא שהאור והיינו יותר עליון אור מאיר עליונים
פ"מ בסש"ב וכמ"ש כ"כ צמצום בלי יותר גילוי בבחי'
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קיי    

וגבורתו חסדו שמשבחים כמו הספירות ידי על שפועל
וז"ס הי"ס לתוך ומאיר נמשך ית' הוא עי"ז כו' וחכמתו
שכשמשבחים החכם האדם וכמשל מ"ד הממשיך המ"ן
כמש"ש כו' חכמתו כח מתעורר עי"ז חכם שהוא איך אותו
כו', נרו בהלו כמו הארה מל' הוא הלל ולכן באריכות
חננו שמבקשים בשמ"ע בשם הכוונה בענין יובן וכמ"כ
וכן חכמה ספי' ע"י צ"ל זו והשפעה כו' חכמה מאתך
תחלה להמשיך צריך ולכן ת"ת מדת ע"י ה' רפאנו
שמהללים ע"י והיינו כנ"ל ות"ת בחכמ' אא"ס התלבשות
ידן על שפועל ובת"ת בחכמ' התלבשותו ענין לפניו
מלך אל כי כו' חונן אתה כמ"ש בהעולמות גדולות פעולות

ולכן בהן ומתלבש האא"ס נמשך ועי"ז כו' נאמן רופא
הספי' באותה מתלבש ידו שעל ההוא בשם לכוין צריך
אא"ס התלבשות ביותר פועלים שעי"ז משום הך דהיינו
קושיי' לק"מ ומעתה כו', בקל מבוקשו יפעל ואז בהספי'
דבריו דודאי כו' ישלים דרך באיזו יודע ית' שהוא הריב"ש
משום טובא טפי עדיף בשם הכוונה ע"י מ"מ אבל אמת,
המיוחדת ההוא בהספי' אא"ס להמשיך הדרך שזהו
השפלה שבאמת משום והשבח ההילול ע"י ההיא לפעולה
האור נמשך הברכה של והשבח הכונה וע"י כו' הוא גדולה
בקשתו לו יפעל ידה ועל ובה ההיא הספי' בתוך א"ס

ושאלתו):
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ÔÎÏמתחת אתכם והוצאתי הוי', אני ישראל לבני אמור
של לשונות ד' נאמרו זו בפ' הנה מצרים, סבלות
לשונות ד' שכנגד ולקחתי, וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה
שכנגד שבמד"ר א' פי' זהו כוסות, ארבע תיקנו גאולה של
פי' יש ועוד כוסות, ארבע תיקנו שבמצרים גאולות ד'
וכנגד גליות, ד' כנגד הם גאולה של לשונות שד' במד"ר
לשונות שהד' פי' בזהר והנה כו'. כוסות ארבע תיקנו זה
הפי' ששני י"ל הזהר פי' ולפי אמת, פעמים ד' כנגד הוא
וד' עזרת קודם אמת פעמים ד' אומרים אנו דהנה אמת,
שקודם אמת פעמים שד' והיינו אבותינו, בעזרת פעמים
אמת פעמים וד' שביצ"מ, גאולות הד' כנגד הוא עזרת

לע"ל. של גאולות ד' כנגד הוא שבעזרת
ÔÏבדרוש בלק"ת מ"ש ענין י"ל ביאור בתוס' זה

עילאה תשובה תשובה, בחי' שני שיש טובו מה
והן תתאה, ה' ותשוב עילאה ה' תשוב תתאה, ותשובה
למטה. ומלמעלה מלמטלמ"ע דהיינו ארבע שהן שתים
מרע סור כתי' דהנה הוא הענין תשובות, הד' ענין ולהבין
דהנה תשו"ת, בחי' היינו מרע, סור וענין כו', טוב ועשה

אלקיכם, לבין ביניכם מבדילים היו עוונותיכם כי כתי'
שיהי' השמות בכל מצינו לא והנה שלנו, אלקה שנק'
אינו ולכאו' שלנו, אלקה שנק' אלקי' בשם כ"א שלנו נק'
הוא והענין כו'. שלנו נק' דוקא אלקי' שם למה מובן
נק' שיהי' עד גילוי בבחי' אלקי' לנו שיומשך כדי דהנה
כי צמצום, בחי' שהוא דוקא אלקי' שם ע"י זהו שלנו
צמצום ע"י כ"א אפשר אי למטה אלקו' גילוי שיהי' כדי
כו', לקבל יכולים היו לא הצמצום בלתי כי כו',
ולכאו' הארון, בדי ב' בין שכינתו צמצם וכמשארז"ל
זה נק' ולמה הארון בדי ב' בין הי' הגילוי עיקר הלא
הבדים ב' בין אלקות גילוי שיהי' שכדי לפי אך צמצום,
אלקות גילוי שיהי' כדי וכך כו', צמצום ע"י כ"א א"א
שנק' מה כי אלקינו שנק' וזהו צמצום. ע"י זהו בנש"י
הוא הצמצום זה אך המצמצם, אלקי' שם ע"י הוא שלנו
כלל, גילוי בבחי' הי' לא הצמצום לא שאם החסד עיקר
גבורה בחי' הוא אלקי' ששם הקבלה בספרי מ"ש וזהו
עיקר הוא הצמצום שזה לפי והיינו רחמים, הוא ואלקינו

כו'. הרחמים
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מההארה שלמעלה באלקות במדרי' כשמתבונן
האלקי בהאור והיינו התחתון בעולם המתלבשת
דבהאור וכנודע העליונים. בעולמות ומאיר המתלבש

דבעולמות ומטה מעלה מדרי' חילוקי בזה יש דממכ"ע
שם הוא שהאור והיינו יותר עליון אור מאיר עליונים
פ"מ בסש"ב וכמ"ש כ"כ צמצום בלי יותר גילוי בבחי'

1
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קיי   

ונעלה גבוה דבשכל שכליים מיני כמה יש בשכל (כמו
הבא עמוק ובשכל יותר, שכל אור גילוי בו יש הרי יותר
בכל ועד"ז כו', ביותר בו והגילוי האור הפשטה בבחינת
יותר נגלה אור בו מתלבש במדרי' עליון שהוא עולם
וכ"ש שבהאור המעלה בחי' שזהו כ"כ מצומצם שאינו
יותר והגילוי האור בהם שמאיר ההוא שבעולם בהע"ס
אימא וכמו פרטיות במדריגות חילוקים בזה יש וגם כו')
בנר"ן וכמו כו', ביצירה ספירן ושית בכורסי' מקננא עילאה
ומעלת הנפש על הרוח מעלת בעצמו יודע שהאדם שבנפש
הוא וכן כו' המדות על השכל כמעלת הרוח על הנשמה
באופן ג"כ הוא בזה ההפרש (ובאמת כו' דבי"ע בנר"ן
חיצוניות או האור פנימיות בחי' שמאיר אם והגילוי האור
ונפש חצוניות הן ומדות פנימיות בחי' הן דמוחין האור,
וכשמתבונן במ"א) וכמ"ש כו' דחיצוניות חיצוניות בחי'

ומדריגה מדריגה בכל המאיר האלקות בבחי' בכ"ז
בנפשו ויאיר במוחו היטיב הענין שיוקלט הדעת ובהעמקת
נרגש יותר עליון אור (ובכל דאלקות העילוי בו ונרגש
דביקות בבחי' מאד נפשו מתקרב הרי ביותר) העילוי
והדביקות הקירוב שהוא אהבה בחי' וזהו כו' באלקות
מדריגות בכל הוא (וכן כו' לדבק המים וכטבע באלקות
כו' דאשתדל וכברא אויתיך דנפשי באהבה כמו אהבה
בו ולדבקה בנפשו אוא"ס שיאיר מאד שחפץ מה שזהו
בסש"ב וכמ"ש הפנים דכמים באהבה וכן כו'. התו"מ ע"י
באהבה וגם כו'. חשיקה בדביקה יתברך בו לדבקה פמ"ט
בספל"ח וכמ"ש יתברך בו לדבקה שחפץ הוא אש כרשפי
(ועמ"ש יתברך בגדולתו מהתבוננות הבאה האהבה בענין
כו' והמצוה התורה קיום ע"י בו לדבקה וספמ"ד) בפמ"ג

כו'). צמאון בבחי' שהיא רק
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ּדגםp‰Â‰ז) הרע, איׁש ּבטבע רֹואים אנּו מּזֹו ּגדֹולה ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַָָָ
נפׁש אהבת ׁשאֹוהבם הגם ּביתֹו, ּובני ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמקרביו
מה ּבכל להם ּומעיק מצר הּוא מקֹום מּכל עּמהם, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומתעּלס
ניט מאל אלע איז אּון זעּומֹות, ּפניו ותמיד ְְְִִִִֶֶַָָָָָּׁשּביכלּתֹו,
ויא אּון צּופרידן, ניט ער איז זא קיין פּון אּון ְְְְִִִִִֵֶַצּופרידן,
ּגיפעלן, ניט אים איז עס אּון ּגּוט, ניט אלץ איז טּוט ְְִִִִִִִֶֶַמי

אחסרֹון ּגיפינען זא יעדער אין איז ענג זיין והּואכגאּון , ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַֹ
ער איז זאכן אּלע אין אּון מאל אּלע ּותביעֹות, טענֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמלא

ׁשּולדיק אּון ּגירעכט אּום איז זּולת ּדער אּון ,כדּגירעכט ְְְִִִִֶֶֶַ
ער ׁשלעכט, אּון איינג ער מאכט ּביתֹו אנׁשי את ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַואפּלּו

לעּבין ּדעם ניט זיי ּובׁשבילכהפארגינט מּמׁש, ּבפעל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ּביֹותר ההכרחּיֹות את וגם ּבעיניו, ּכמֹותרֹות הּכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהֹוצאתם

איּבער ּדאס רעד אּון רב, ּובדקדּוק ּבצמצּום נֹותן איכוהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
ּגם צרה ׁשעינֹו לפי טֹוב, רב על אצלֹו מתעּנגים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשהם
ּגם יקרה אׁשר וכל ּכעלּוקה, ּדמם את ּומֹוצץ הּזה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהּמעט
ּכאׁשר ּובפרט ּולבּזֹותם, עּמהם לריב יֹוצא הּוא קל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדבר
מגּדיל הּוא הּנה אז ּביתֹו, ּבני ׁשעׂשּו ׁשגיאה איזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימצא
ּכי אי ּבזה הּדּבּור ּומרחיב ּגדֹולה, והרחבה ּבהגּדלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹזאת
מּמׁש, ּדמם את וׁשֹופ ורּבֹות, ּגדֹולֹות הּזקֹות לֹו ּגרמּו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָּבזה
ויקצף יתּכעס אז רצֹונֹו נגד ּדבר איזה עׂשּו אם ׁשּכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּכל

ּולׁשֹונֹו ּפיו ּופֹותח הּקׁשה, לרּוחֹו מעצֹור ּבאין ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹּבמאד
נמרצֹו ּבקללֹות וׁשלֹום חס וחמתֹולקּללם לּצלן, רחמנא ת ְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָ

להם ולעׂשֹות להּכֹותם ּורציחה ּבכעס רעה ּכחּיה ּבֹו ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָּתבער
לּצלן, רחמנא מּמׁש הּדעת מן ּכיֹוצא ׁשּנעׂשה הּגּוף ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיּסּורי
מה הּוא וחּיּותֹו ּבעצם, רע איׁש ׁשהּוא לפי הּוא זה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָּדכל
אנדערן ּדעם מאכט ער ואס ּדאס אט לזּולתֹו, ּומרע ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמצר

חּיּות אּון לעּבן זיין איז ּדא איז ּגּוט, ניט אּון ,כזׁשלעכט ְְְִִִֶֶַַָ
מּצד אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָּוכמֹו
נכׁשלים אנׁשים ּכאׁשר רֹואים הם אם הּנה הרע טבעם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעצם
נהנים הם וׁשלֹום חס ּבּגּוף ּגם אֹו וׁשלֹום חס ּבממֹון ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָונּזקים
לֹו ויעׂשה ּבחברֹו יריב ׁשהאחד רֹואים ּכאׁשר אֹו ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּזה,
הם הּנה וׁשלֹום חס הּזק איזה אֹו ּובזיֹונֹות ּדמים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשפיכּות
הרע טבעֹו עצם מּפני והּוא הֹון, ּכל ּכעל זה על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׂשמחים
יתעּלה ּכאׁשר ּולהפ חברֹו, ּבתּקלת ּבמאד ויׂשמח ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיגל
אֹו ּבעסקיו ּברכה ּובהצלחת ּכבֹוד אֹו עׁשר ּבאיזה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחברֹו
אים איז עס ּדעם, פּון איינג אים וערט מּזה, לֹו יצר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָּבבנים,
יענעם ואס פאר אים ּדריסט פאר עס אּון ּדעם פּון ּגּוט ְְִִִֶֶֶֶַַָניט

ּגּוט ּדאסכחאיז רעהט ער מּכיריו, ּכל על הרּבה ּבזה ּומדּבר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
פארכטאיּבער ער זה, על לּבֹו ויעצב ּבזה, להּזיקֹו וחפץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ניט אים אחרים,לּגינט ּבׁשל רעה ּדעינֹו עין", "צר ונקרא , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ
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למצואכג. הוא לו והעונג בעיניו, חמוצא ואינו טוב, אינו עדיי יעו ואי מרוצה, אינו דבר וומ מרוצה, אינו מיד
דבר. בכל רוכד.ח.וא צוד אינו והזול ,צוד הוא דבר, ובכל אכה.מיד לה רגמ אינו הוא ורע, צר עוה הוא

.כו.החיי.כ על לדבר מרבה לו.כז.והוא והחיו החיי זהו ולאטוב, רע לזול עוה מה לאכח.זה מזה, צר לו נהיה
טוב. לההוא מדוע לו ומעי ,מכ לו דבריו.כט.טוב על חוזר לו.ל.הוא רגמ אינו

   

ּדעם אין ליגט לֹולאאּון ּגֹורם וכאׁשר לחברֹו, להּזיק אי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ
טבע עצם מּצד הּוא זה ּדכל זה, על מתעּנג הּוא רעה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיזה

ּבטֹוב ּונסּים ׁשּבֹו. ויקּים59הרע וכּלה, חתן לׂשּמח ּבמצות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ּׁשּכתּוב יׂשראל".60מה על ׁשלֹום לבני ּבנים "ּוראה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

.יצר וידידיו קרֹוביו את ּגם – רע טבע ּבעל איׁש ƒְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ויצמצם וידחק ילחץ ּביתֹו ּבני את ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹויעיק,
נעׂשה אׁשר נמצא ואם ּבההכרחּיֹות, ּגם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהצטרכּותיהם
ויׁשנם הּדעת, מן ּכיֹוצא ויקּלל יכעס ּכחפצֹו ׁשּלא ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאיזה
ּגֹורם וכאׁשר אחרים, ׁשל ותּקלתם מּצרתם הּנהנים ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכאּלּו

נהנה. הּוא ּבּדּבּור ּגם לזּולתֹו רעה ְֱִֵֶֶֶַַָָָאיזה
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ניסן,59) י"א שיחת (ראה ועוד א. עג, נדה – תנדב"א תוד"ה ראה
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תקכ"ד.1) ובשנת הי"ט, בשנתו זה שהיה לתקן א.2)יש ב, הושע



קטו    

ּדעם אין ליגט לֹולאאּון ּגֹורם וכאׁשר לחברֹו, להּזיק אי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ
טבע עצם מּצד הּוא זה ּדכל זה, על מתעּנג הּוא רעה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיזה

ּבטֹוב ּונסּים ׁשּבֹו. ויקּים59הרע וכּלה, חתן לׂשּמח ּבמצות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ּׁשּכתּוב יׂשראל".60מה על ׁשלֹום לבני ּבנים "ּוראה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

.יצר וידידיו קרֹוביו את ּגם – רע טבע ּבעל איׁש ƒְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ויצמצם וידחק ילחץ ּביתֹו ּבני את ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹויעיק,
נעׂשה אׁשר נמצא ואם ּבההכרחּיֹות, ּגם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהצטרכּותיהם
ויׁשנם הּדעת, מן ּכיֹוצא ויקּלל יכעס ּכחפצֹו ׁשּלא ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאיזה
ּגֹורם וכאׁשר אחרים, ׁשל ותּקלתם מּצרתם הּנהנים ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכאּלּו

נהנה. הּוא ּבּדּבּור ּגם לזּולתֹו רעה ְֱִֵֶֶֶַַָָָאיזה
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תקכ"ד.1) ובשנת הי"ט, בשנתו זה שהיה לתקן א.2)יש ב, הושע
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הישיבה ראש של עיניו משו לא שלמה רבי לפני ליבו את שפך מויאזין שברוך העת אותה כל
תחושה הייתה עצמו לברוך שלפניו. הבחור של בטיבו מאוד מתעניין הישיבה ראש כי ברור היה ממנו.

ראש. ועד רגל מכף אותו ובוחן נשמתו לעמקי במבטו חודר שהגאון

גורלו מוטל כאילו חש ברוך תורה? רזי וללמדו תלמידו להיות ראוי הגאון אותו ימצא אכן האם -
נפשו. מעומק שנבע בבכי, שפרץ עד כלֿכך עליו השפיע הדבר המאזניים. כף על

יעדך, את השגת "והרי - רחמים של בנימה ברוך את שלמה רבי שאל בוכה"? אתה מה "לשם
הבורא"! בעבודת המלך דרך על ועלית

נפשו, לשלמות הרבה לו חסר כי הישיבה לראש להסביר רצה ליבו בכל לענות. מאוד חפץ ברוך
מדריך מאוד לו חסר בדרכו. הנפשי והביטחון הרוחנית היציבות בתחום גם אלא הידע, בתחום רק לא
גרונו, את חנקו ודמעות סוערת הייתה רוחו ברם, רב. אמון לו יש שבו שלמה, רבי של קומתו בשיעור

מלה. ולהשמיע פה לפצות יכול היה ולא

לאחר לחדרו מחר אליו שייכנס לו ואמר לברוך פנה קלה דומייה ולאחר קמעא הרהר שלמה ר'
ערבית. תפילת

אצל ביקורו על לדעת צריך היה אחד לא אף אחורית, דלת דרך שלמה ר' של חדרו את עזב ברוך
הצדיק.

זו הייתה "חסד", כמניין שעות. 27 שהן יממות, שלש של תענית עצמו על ברוך קיבל בינתיים
ושלא דיבור תענית עצמו על קיבל כן הגאון. בעיני וחסד חן לו שייתן הקב"ה אל העמוקה כמיהתו

אלו. יממות שלוש במשך לישון

גדולה, גופנית חולשה חש הוא ללון. נהג בו המדרש בבית ותפילה בתורה ברוך בילה הלילה את
קשה לעבודה גם רגיל והיה לדידו, חידוש היו לא וסיגופים צומות שכן הדבר, נובע מניין שיידע מבלי

מתפרנס. היה ממנה אשר
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אטימות מין "חשתי - יותר מאוחר ברוך סיפר - לילה" באותו חצות תיקון לערוך התחלתי "כאשר
בבד שבד אלא הבורא, לעבודת נפתח שליבי סוףֿסוף חשתי ממושך זמן ולאחר מאוד, התאמצתי בלב.

זוו תמונות עיני לנגד ולעמוד טובים לא רעיונות בי ליפול רגע מאותו ראיתיהחלו לא שמעולם עה,
כמותן".

להתחנן התחלתי ואז הועילו, לא הנוראים והמחזות טובים הלא מהרעיונות להיפטר מאמצי "כל
ריבונו "אוי, נואשת: קריאה פרצה ומפי טובים, הלא והמחזות הרעיונות את ממני שיסיר הקב"ה לפני
בבכי ערכתי תיקוןֿחצות ואת הללו, מהרעיונות לגמרי שוחררתי רגע מאותו הועיל. והדבר עולם", של

רב".

קמעה. לנוח החוצה ויצא "ותיקין", תפילת התפלל החמה הנץ ועם בליבו, הקלה לברוך גרם זה כל

למה רוחנית הכנה להיות אמור היה זה כל ועבודה. בתורה לעסוק ברוך המשיך היום כל במשך
כתלמידו. לקבלו הוא מוכן האם שלמה, מרבי לשמוע אמור שהיה

ראש של לחדרו שוב חשאי באופן להיכנס השעה הגיעה כי השמש לו רמז ערבית תפילת ַַַָָלאחר
הישיבה.

הידידותיות פניו סבר את בראותו לחדר כניסתו עם מיד התעודד הוא ברם רעם. כהלום דפק ליבו
בנו. אל אב כדבר בנעימות אליו לדבר החל שלמה רבי הצדיק. של

ברוך חכמה", ו"ראשית הקודש" "עבודת מספרי למד פרקים אלו לדעת שלמה רבי התעניין תחילה
הקודש" "עבודת בספר י"ד. לפרק והגיע היראה" "שער את למד חכמה" "ראשית בספר כי לו השיב
את להבין עמל רבות כי הוסיף זאת עם השני. החלק של הפרקים וארבעת ארבעים כל את כבר ֹסיים

מהשגתו. למעלה עבורו, מובנים לא נשארו דברים הרבה אך אלו, בספרים שלמד מה כל

אליו: בפנותו שלמה רבי הפתיעו כאן

חכמה" ו"ראשית הקודש" "עבודת בספרים פרקים מספר לומדים כאשר האם לי: נא אמור "עתה
לא שאדם כדי רב", לך "עשה לנו הורו חכמינו הדבר? את לך התיר מי וסיגופים? בתעניות לעסוק יש
קרובות לעיתים הם הרי - וסיגופים תעניות - אלו כגון דברים גם שכן העצמית, דעתו על דבר יעשה
האדם ירגיש עצמו ושבעיני תורה, מלימוד האדם את לבטל זה ידי על רוצה הוא הרע, היצר מעשי

כצדיק.

אל להבא אך רצופות, שעות 27 לצום נדר מפר איני "הפעם לברוך: לאמור שלמה רבי ְְִֵֵַוממשיך
מובהק". מרב רשות קבלת לאחר אם כי כן לעשות לך

מפּתה "והוא - שלמה רבי לו הסביר - גדול" "אומן הוא כי הרע היצר על אומרים ז"ל ְֶַ"חכמינו
בכל ודרגתו. למצבו בהתאם אחד לכל בפנותו העולם. בורא של רצונו את לעשות לא אחד כל את
היצר עלֿידי תנוצל מושלמת, שהיא ככל הדרך, כי מסוימת, סכנה אורבת הבורא עבודת של דרך

חלילה". קלקול, לידי האדם להבאת

שיודע כמי דיבר שלמה רבי הקודש. ברוח הכל יודע שלמה רבי כי לברוך ברור היה הגאון מדברי
שלמה שרבי נראה היה בכלל זאת? לו סיפר מי וסיגופים. תעניות עצמו על קיבל ברוך, שהוא, ברורות

בוויאזין. האלמנה עם בעבר ניסיונו את אפילו ברוך, של מחשבותיו כל את ידע

וסיכם: להתלבט, לברוך שלמה רבי נתן לא רב זמן
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אטימות מין "חשתי - יותר מאוחר ברוך סיפר - לילה" באותו חצות תיקון לערוך התחלתי "כאשר
בבד שבד אלא הבורא, לעבודת נפתח שליבי סוףֿסוף חשתי ממושך זמן ולאחר מאוד, התאמצתי בלב.

זוו תמונות עיני לנגד ולעמוד טובים לא רעיונות בי ליפול רגע מאותו ראיתיהחלו לא שמעולם עה,
כמותן".

להתחנן התחלתי ואז הועילו, לא הנוראים והמחזות טובים הלא מהרעיונות להיפטר מאמצי "כל
ריבונו "אוי, נואשת: קריאה פרצה ומפי טובים, הלא והמחזות הרעיונות את ממני שיסיר הקב"ה לפני
בבכי ערכתי תיקוןֿחצות ואת הללו, מהרעיונות לגמרי שוחררתי רגע מאותו הועיל. והדבר עולם", של

רב".

קמעה. לנוח החוצה ויצא "ותיקין", תפילת התפלל החמה הנץ ועם בליבו, הקלה לברוך גרם זה כל

למה רוחנית הכנה להיות אמור היה זה כל ועבודה. בתורה לעסוק ברוך המשיך היום כל במשך
כתלמידו. לקבלו הוא מוכן האם שלמה, מרבי לשמוע אמור שהיה

ראש של לחדרו שוב חשאי באופן להיכנס השעה הגיעה כי השמש לו רמז ערבית תפילת ַַַָָלאחר
הישיבה.

הידידותיות פניו סבר את בראותו לחדר כניסתו עם מיד התעודד הוא ברם רעם. כהלום דפק ליבו
בנו. אל אב כדבר בנעימות אליו לדבר החל שלמה רבי הצדיק. של

ברוך חכמה", ו"ראשית הקודש" "עבודת מספרי למד פרקים אלו לדעת שלמה רבי התעניין תחילה
הקודש" "עבודת בספר י"ד. לפרק והגיע היראה" "שער את למד חכמה" "ראשית בספר כי לו השיב
את להבין עמל רבות כי הוסיף זאת עם השני. החלק של הפרקים וארבעת ארבעים כל את כבר ֹסיים

מהשגתו. למעלה עבורו, מובנים לא נשארו דברים הרבה אך אלו, בספרים שלמד מה כל

אליו: בפנותו שלמה רבי הפתיעו כאן

חכמה" ו"ראשית הקודש" "עבודת בספרים פרקים מספר לומדים כאשר האם לי: נא אמור "עתה
לא שאדם כדי רב", לך "עשה לנו הורו חכמינו הדבר? את לך התיר מי וסיגופים? בתעניות לעסוק יש
קרובות לעיתים הם הרי - וסיגופים תעניות - אלו כגון דברים גם שכן העצמית, דעתו על דבר יעשה
האדם ירגיש עצמו ושבעיני תורה, מלימוד האדם את לבטל זה ידי על רוצה הוא הרע, היצר מעשי

כצדיק.

אל להבא אך רצופות, שעות 27 לצום נדר מפר איני "הפעם לברוך: לאמור שלמה רבי ְְִֵֵַוממשיך
מובהק". מרב רשות קבלת לאחר אם כי כן לעשות לך

מפּתה "והוא - שלמה רבי לו הסביר - גדול" "אומן הוא כי הרע היצר על אומרים ז"ל ְֶַ"חכמינו
בכל ודרגתו. למצבו בהתאם אחד לכל בפנותו העולם. בורא של רצונו את לעשות לא אחד כל את
היצר עלֿידי תנוצל מושלמת, שהיא ככל הדרך, כי מסוימת, סכנה אורבת הבורא עבודת של דרך

חלילה". קלקול, לידי האדם להבאת

שיודע כמי דיבר שלמה רבי הקודש. ברוח הכל יודע שלמה רבי כי לברוך ברור היה הגאון מדברי
שלמה שרבי נראה היה בכלל זאת? לו סיפר מי וסיגופים. תעניות עצמו על קיבל ברוך, שהוא, ברורות

בוויאזין. האלמנה עם בעבר ניסיונו את אפילו ברוך, של מחשבותיו כל את ידע
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אצלה, עבודתך את לעזוב והמיידית הנכונה החלטתך ובעיקר האלמנה, בבית בניסיון "עמידתך
הנכונה". בדרך הקב"ה את לעבוד יתעורר ליבך כי מעלה של דין בית של הדין לפסק גרם

מטרתו? את אכן השיג האם נדהם: עמד ברוך

לאמור: המשיך והצדיק

שאוכל כדי לפניך מציג הנני שאותם התנאים את עצמך על לקבל בנכונותך הדבר תלוי "עתה
ונכון, שלם בלב ולהתפלל תורה ללמוד עליך וראשונה בראש הבורא. בעבודת השם, בעזרת להדריכך,
עליך ניכר יהיה לא ושגם אתך, לומד הנני כי לדעת לאדם שאין הוא עיקרי תנאי בענווה. לנהוג ועליך

ומשא". מגע איתי לך שיש

ומיד. תיכף ברוך הסכים - התנאים" כל את עצמי על מקבל "הנני

לשוחח לחדרו יזמינו שהגאון לכך זוכה שתלמיד לאחר שמיד נהוג היה שלמה רבי של בישיבתו
"מזל לו ומאחלים הגאון מחדר צאתו עם אותו מקיפים קטן, ועד למגדול התלמידים, כל היו איתו,

הישיבה. ראש מפי לשמוע שזכה התורה דברי על לחזור צריך היה והלה ְַָטוב",

רבות שנים שלמדו תלמידים היו הגאון, לחדר להיקרא יזכה שתלמיד נדירה תופעה זו הייתה
לכך. זכו לא ומעולם בישיבה

למרות אך - הראשון כביקורו בסוד להישמר אמור היה הגאון אצל ברוך של השני שביקורו הגם
קידמוהו הישיבה ראש של מחדרו ברוך של צאתו עם ומיד בישיבה. - מה משום - הדבר נודע זאת

לבבית. טוב" "מזל בברכת הישיבה תלמידי כל

לא והוא מהגאון, ששמע התורה דברי על שיחזור ממנו לדרוש החלו התלמידים נבוך. היה ברוך
לחלוטין. סתום למבוי נקלע הוא להם. לומר מה ידע

כי עליו אמרו מפינסק. גדלי' שמואל העילוי היה שלמה רבי מתלמידי ביותר והמעולה החשוב
האחרים. התלמידים לפני פלפול לומר אחת לא כיבדו שלמה רבי

מחדרו פעם גרשון יחיאל אותו יצא כיצד זכר עצמו ברוך גרשון, יחיאל היה אחר חשוב תלמיד
לדברי והקשיבו התלמידים כל הקיפוהו מכן לאחר טוב". "מזל לו איחלו שכולם ואיך שלמה, רבי של

שלמה. מרבי ששמע התורה

בנפשו. עצה לשית יודע הוא ואין רבו, מפי ששמע התורה דברי על לחזור ברוך גם נדרש עתה

לא רק הגיע לכך ונוסף התלמידים, צעיר ברוך, שהוא, התלמידים בעיני גדול פלא זה היה בכלל,
הישיבה! ראש אצל ביחידות להיות זכה כבר לישיבה, מזמן

חדשים. תלמידים אליו יזמין שלמה שרבי אירע בודדות פעמים רק כי לברוך סיפרו זו בהזדמנות

כל מפני מסתתר פשוט היה ביישנותו שמרוב כך לידי שהגיע ביישן בתלמיד היה המקרים אחד
בו. נתקל אשר אדם

אחר. לאיש היה הגאון של מחדרו יצא כאשר אך

גדול. צדיק היה אביו ומאימו. מאביו יתום היה שהוא התברר

בישיבה. החשובים מהתלמידים אחד להיות הצעיר הפך יותר מאוחר
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רפ"א כסלו י"ט ב"ה,

אשר כפי יתברך לו לעם נהיית הזה היום כי דעו תמימים:

את יכלא אל מכם איש איש ובכן נבג"מ, אדמו"ר כ"ק הורוך

אמונה עבודתו ויעבוד אדמו"ר כ"ק בי' דשביק הקדוש הרוח

וקבעומ"ש לחסידות ר"ה הוא כי הזה והקדוש הגדול ביום

יחזקהו כי נפשו על ויבקש ויתחנן לבו יכון מכם איש איש

בשמים העומד אדמו"ר כ"ק כוונת כפי יהי' אשר הקב"ה

מחשבתו בעצמו הוא ימסור אם רק רבים רחמים עליו ומעורר

הנני ואני אדמו"ר כ"ק כוונת כפי רק ומעשיו ורצונו דעתו

ותקבלו עליכם ה' ירחם כי אותי גם וברכוני אתכם מברך

השנה כל על שיהי' אמיתי' עומ"ש

יצחק עמוק,יוסף ולב מקרב האוהבכם ורבכם מורכם בן

ברכוני. תמימים

מקושרי אנ"ש ידידינו כל ואל הווח"ס אל

הכ"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

ה' ישמח כאמור יחדיו, ולישראל לה' חג מחר כי דעו

ה' חג לחוג התאספו ובכן בעושיו, ישראל ישמח במעשיו,

נדבת והרימו הקדושים רבותינו אבותינו כל וזכרו לישראל

תמימים" "תומכי הקדוש המוסד לצרכי לב בנדיבת לבבכם

אדמו"ר כ"ק ברצון והוא הי' הוא אשר המוסדות ולשאר

ומבקש והארץ השמים אלקי לפני העומד נבג"מ זצוקללה"ה

חזקים תהיו כי בנותיכם ועל בניכם ועל עליכם ומתחנן

וזכותו רצונו קיימו בו התחזקו ובכן וברוח, בגשם ובריאים

ולברכה לחיים חסידים של ברכה כוס הרימו ועליכם עלינו יגן

ערכו לפי אחד כל עליכם קבלו רבכם, בן אותי גם וברכו

הזקנים נפש משיבת תמימה ה' תורת יום בכל ללמוד

מלכותו עול עליכם וקבלו ה' את עבדו הנערים וגם והצעירים

בעזרכם יהי' מהבעש"ט אבותינו כל הזה ביום כי דעו ית',

הזה ביום מאד הזהרו וחיו באמת דא"ח ללמוד עליכם קבלו

החיים. חיי מאלקי תתברכו ולברכה לחיים הוא קדוש כי

יצחק רחמיםיוסף עליכם המבקש ורבכם מורכם בן
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לכך ונוסף גאווה, ובעל וסובא זולל היה הוא טובות, לא מידות בעל בחור עם היה אחר מקרה
גדולים. בכישרונות גם שניחן אלא ושקרן, כעסן

שלמה. רבי אצל ביקורו לאחר לגמרי השתנה זה תלמיד גם

המצרים. בין שרוי היה ִֵַָברוך
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רפ"א כסלו י"ט ב"ה,

אשר כפי יתברך לו לעם נהיית הזה היום כי דעו תמימים:

את יכלא אל מכם איש איש ובכן נבג"מ, אדמו"ר כ"ק הורוך

אמונה עבודתו ויעבוד אדמו"ר כ"ק בי' דשביק הקדוש הרוח

וקבעומ"ש לחסידות ר"ה הוא כי הזה והקדוש הגדול ביום

יחזקהו כי נפשו על ויבקש ויתחנן לבו יכון מכם איש איש

בשמים העומד אדמו"ר כ"ק כוונת כפי יהי' אשר הקב"ה

מחשבתו בעצמו הוא ימסור אם רק רבים רחמים עליו ומעורר

הנני ואני אדמו"ר כ"ק כוונת כפי רק ומעשיו ורצונו דעתו

ותקבלו עליכם ה' ירחם כי אותי גם וברכוני אתכם מברך

השנה כל על שיהי' אמיתי' עומ"ש

יצחק עמוק,יוסף ולב מקרב האוהבכם ורבכם מורכם בן

ברכוני. תמימים

מקושרי אנ"ש ידידינו כל ואל הווח"ס אל

הכ"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

ה' ישמח כאמור יחדיו, ולישראל לה' חג מחר כי דעו

ה' חג לחוג התאספו ובכן בעושיו, ישראל ישמח במעשיו,

נדבת והרימו הקדושים רבותינו אבותינו כל וזכרו לישראל

תמימים" "תומכי הקדוש המוסד לצרכי לב בנדיבת לבבכם

אדמו"ר כ"ק ברצון והוא הי' הוא אשר המוסדות ולשאר

ומבקש והארץ השמים אלקי לפני העומד נבג"מ זצוקללה"ה

חזקים תהיו כי בנותיכם ועל בניכם ועל עליכם ומתחנן

וזכותו רצונו קיימו בו התחזקו ובכן וברוח, בגשם ובריאים

ולברכה לחיים חסידים של ברכה כוס הרימו ועליכם עלינו יגן

ערכו לפי אחד כל עליכם קבלו רבכם, בן אותי גם וברכו

הזקנים נפש משיבת תמימה ה' תורת יום בכל ללמוד

מלכותו עול עליכם וקבלו ה' את עבדו הנערים וגם והצעירים

בעזרכם יהי' מהבעש"ט אבותינו כל הזה ביום כי דעו ית',

הזה ביום מאד הזהרו וחיו באמת דא"ח ללמוד עליכם קבלו

החיים. חיי מאלקי תתברכו ולברכה לחיים הוא קדוש כי

יצחק רחמיםיוסף עליכם המבקש ורבכם מורכם בן
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לכך ונוסף גאווה, ובעל וסובא זולל היה הוא טובות, לא מידות בעל בחור עם היה אחר מקרה
גדולים. בכישרונות גם שניחן אלא ושקרן, כעסן

שלמה. רבי אצל ביקורו לאחר לגמרי השתנה זה תלמיד גם

המצרים. בין שרוי היה ִֵַָברוך

•

1

2

3

4



glyiealoey`xקכ meiqelwpe`

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

      ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®Ÿ³Ÿ¨©Æ
     ©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©

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

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

    ¦§¨«§½§©§©¥¬¦−¦«©¦¨
      ©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´£¤¦À

    §¤©Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬
    ©«£«©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²Ÿ¤

˜„È‰Bד ÔÈÊ‡ ˜ÚÈ ÁÏe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ
ÈÚN„ ‡Ú‡Ï È‰eÁ‡ ÂNÚ ˙ÂÏ¿«≈»¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ

:ÌB„‡ Ï˜ÁÏהÔB‰˙È „ÈwÙe «¬«¡«ƒ»¿
ÈBÏ ÔeÈ ÔÈ„ ÈÏ¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
ÌÚ ˜ÚÈ Ú ‡ Ô„ ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ
:ÔÚ „Ú ˙ÈÁB‡Â ˙È ÔÏ»»»ƒ¿»ƒ«¿»

ÔÚו ÔÈÁÂ ÔÈB ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»
‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏe Ô‰‡Â ÔÈÚÂ¿«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿«»»
:ÈÈÚ ÔÈÁ ‡Á‡Ï ÈBÏ¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ¿≈»

ÈÏז ˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡Ê‡ e˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»
‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ eÁ‡ ˙ÂÏ ‡È˙‡¬≈»¿«»¿«≈»¿«
‡‚ ‰‡ Ú‡Â ˙e˜Ï È˙‡»≈¿«»»¿«¿«¿»«¿»

:dnÚח‡„ÁÏ ˜ÚÈ ÏÈÁ„e ƒ≈¿ƒ«¬…«¬»
dnÚ È„ ‡nÚ ˙È ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ«¬«≈«ƒ»«»ƒƒ≈
ÔÈ˙Ï ‡Ï‚Â ÈB ˙ÈÂ ‡Ú ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿«¿«»ƒ¿≈

:ÔÈÈטÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ ‡Â «ƒ¿»«¬«ƒ≈≈≈»
) È‰ÈÂ dÁÈÂ ‡„Á ‡˙ÈÏנ"י ¿«¿ƒ»¬»¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈

È‰˙e dÁÈÂ‡˙„ ‡˙È ( ¿ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»«


(„)ÌÈ‡Ï ˜ÚÈ ÁÏÂ.מּמׁש :(ב"ר)מלאכים «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ

ÈÚN ‰‡.לּמ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «¿»≈ƒְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבסֹופּה: ה"א הּכתּוב לּה הטיל ְְִִִֵֵַָָָָָּבתחּלתּה,

(‰)È.אינ ּגר, אּלא וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי לא «¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ
"הוה ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹּכדאי
אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ׁשהרי ,"לאחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹגביר
הרׁשע לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא ְְְְִִִִַַַָָָָָָ"ּגרּתי",

ׁשמרּתי, מצֹות ותרי"ג מּמעׂשיוּגרּתי למדּתי ולא ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
BÁÂ(Â)הרעים: B ÈÏÈ‰ÈÂ.:לי אמר אּבא ִָָ«¿ƒƒ«¬ִַַָָ

מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני הּׁשמים ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"מּטל
הארץ: מן ולא BÁÂהּׁשמים B.ארץ ּדר ְִִֶַַָָָֹ«¬ֶֶֶֶ

לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ׁשורים על ְְֲִֵֵֵַַַַָָָלֹומר
'קראּו אֹומר: ואינֹו הּתרנגֹול', קרא ְְְְְֵֵַַַַָָָָ'ּבּלילה

È„‡Ïהּתרנגֹולים': „È‰Ï ‰ÁÏ‡Â.להֹודיע ְְִַַ»∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְִַ
ּבא ÈÈÚאלי:ׁשאני ÔÁ‡Ï.ׁשלם ׁשאני ֲִֵֶֶָƒ¿…≈¿≈∆ֲִֵֶָ

:אהבת ּומבּקׁש ,עּמ(Ê)Ï‡ ÈÁ‡Ï‡ e‡ ְְְֲִֵַַָ»∆»ƒ∆
ÂNÚ.נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ׁשהיית ≈»ֲִִֵֵֶָָָָ

הרׁשע, ּכעׂשו ּבׂשנאתֹועּמ ע"א)עֹודּנּו פ' :(ב"ר ְְְְִִֵֶָָָָָ

(Á)Â ‡ÈÂ.יהרג ׁשּמא (ב"ר"וּיירא", «ƒ»«≈∆ִֵֵֶַָָָ
הּואותנחומא) יהרג אם לֹו" "וּיצר אחרים:, את ֲֲִִֵֵֶֶַַֹ

(Ë)e‰‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰.לׁשֹון מׁשּמׁש מחנה ««¬∆»««¿ƒ»ְְֲֵֶַַ
נקבה. ּולׁשֹון כז)זכר עלי(תהלים ּתחנה "אם ְְֲִֵֶַַָָָָ

נקבה, לׁשֹון הרי לג)מחנה", הּזה",(לקמן "הּמחנה ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָ
זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים ׁשאר יׁש וכן זכר, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָלׁשֹון

נקבה: יט)ּולׁשֹון הארץ",(לעיל על יצא "הּׁשמׁש ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
יט) זכר,(תהלים לׁשֹון הרי מֹוצאֹו", הּׁשמים ְְֲִִֵֵַַָָָָ"מקצה

ג) ב לׁשֹון(מלכים הרי הּמים", על זרחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ"והּׁשמׁש
רּוח וכן א)נקבה. ּבאה",(איוב ּגדֹולה רּוח "והּנה ְְְְִֵֵֵַַָָָָ

הרי הּבית", ּפּנֹות ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָהרי
זכר. יט)לׁשֹון א ּומפרק(מלכים וחזק ּגדֹולה "ורּוח ְְְְְֵַָָָָָָ

'אׁש' וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי טז)הרים", (במדבר ְְְֲִֵֵֵֵָָָָ
נקבה. לׁשֹון ה'", מאת יצאה קד)"ואׁש (תהלים ְְְְֵֵֵֵָָָ

זכר: לׁשֹון לֹוהט", ‰‡"אׁש ‰Án‰ ‰È‰Â ְֵֵָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»
‰ËÈÏÙÏ.אּלחם ּכי ּכרחֹו, עצמֹועל התקין עּמֹו. ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֶַַָָ

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

ÁÈ(È)":לפליטה È‡ È‰Ï‡Â.הּוא ּולהּלן ְִֵָ≈…≈»ƒƒ¿»ְַָ
ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, יצחק", "ּופחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָאֹומר:
לארצ ׁשּוב אלי האֹומר לכּתב לֹו היה ְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֻהּמיחד,
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני יעקב אמר ּכ אּלא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹוגֹו'?
אבי מּבית ּבצאתי אחת, הבטחּתני: הבטחֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָׁשּתי
אברהם אלהי ה' "אני לי: ׁשאמרּת ׁשבע, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּבאר
ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם יצחק", ואלהי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹאבי
אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ּובבית ,"ּתל אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבכל

,"עּמ ואהיה ּולמֹולדּת אבֹותי נגליתארץ וׁשם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, הּמיחד ּבּׁשם ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻאלי
הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ אל ׁשּוב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָֹיעקב

ּבא אני ‰È„Á(È‡)לפני:האּלּו ÏkÓ È. ְֲִֵֶָָָ»…¿ƒƒ…«¬»ƒ
לג) והאמת(שבת החסדים ידי על זכּיֹותי ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָֻנתמעטּו

מּׁשהבטחּתני, ׁשּמא ירא אני לכ עּמי. ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעׂשית
עׂשו: ּביד להּמסר לי ויגרם ּבחטא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹנתלכלכּתי

˙Ó‡‰ŒÏkÓe.ּכל לי ׁשּׁשמרּת ,ּדברי אמּתת ƒ»»¡∆ְְֲִִֶֶַַָָָָ

ׁשהבטחּתני: ÈÏÓההבטחֹות Èk.:עּמי היה לא ְְְִִֶַַַַָƒ¿«¿ƒִִָָֹ
לבּדֹו. מקלי אּלא מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלא

ּבּירּדן, מקלֹו נתן אּגדה: הּירּדן:ּומדרׁש ונבקע ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ
(È)ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ.נֹוהג ׁשאין אחי, מּיד ƒ«»ƒƒ«≈»ִִֵֵֶַָ

הרׁשע: ּכעׂשו אּלא ּכאח, ‡ÈÈ(È‚)עּמי È‰. ְְִִֵֶָָָָָָ≈≈≈ƒ
ּבזכּות "איטיב" ,ּבזכּות :(ב"ר)אבֹותי"היטב" ְְְֲִִִֵֵֵֶ

i‰ ÏÁk ÚŒ˙‡ ÈÓNÂ.?ּכן לֹו אמר והיכן ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»ְֵֵַָָ
אּלא לֹו אמר לא כח)והלא ּכעפר(לעיל זרע "והיה ְְֲֲֲֶַַַַַָָָָֹֹ

לֹו ׁשאמר אּלא, עד(שם)הארץ"? אעזב לא "ּכי ְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּולאברהם ,"ל ּדּברּתי אׁשר את אםֿעׂשיתי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאׁשר

כב)אמר: ּככֹוכבי(לעיל זרע את ארּבה "הרּבה ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָ
ׂשפתֿהּים על אׁשר וכחֹול ‰a‡(È„)":הּׁשמים ְְֲִֶַַַַַַָָ«»

„È.וכן כא)ּברׁשּותֹו, את(במדבר "וּיּקח ¿»ְְִִֵֶַַ
בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ְְְִִִַַַַָָָָָָּכלֿארצֹו
ונֹוׂשאם ּבצרֹור צר ׁשאדם ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָאבנים

"מ אחר: ּדבר החּלין,ּבידֹו. מן בידֹו", ןֿהּבא ְְִִִֵַַַָָָָָֻ
אמר: ּדאּת ּכמה מעׂשר, כח)ׁשּנטל "עּׂשר(לעיל ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָ
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Ú „Ú È Â ÏkÓe ÈÁƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ¬«¿»ƒ
‡È ˙È ˙ÈÚ È„ÈÁÈ È‡ Ú«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»
) È˙Ï È˙ÈÂ‰ Úe È„‰נ"י »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈

È˙ÏÈÓ Úיב) È ¿«¿≈«ƒ¿»≈«¿ƒ¿«
ÏÁ„ È‡ ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈«≈
‡‡ ÈÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈ Ó ‡‡¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

‡ia ÏÚיג‡‡ Ó‡ ‡Â «¿«»¿«¿¬«¿»»»
È‡È Èa ˙È ÈÂ‡Â Ú È‡≈ƒ»∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ
ÈÓ eÓÈ ‡Ï È ‡È„ ‡Ák¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

Èeיד ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa  ˙e»«»¿≈¿»«¿ƒ
ÂNÚÏ ‡ „È È˙È‡ Óƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»


הּנׁשאר הּמחנה "והיה למלחמה: אברהם", ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָאבי

ÁÈ(È)":לפליטה È‡ È‰Ï‡Â.הּוא ּולהּלן ְִֵָ≈…≈»ƒƒ¿»ְַָ
ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, יצחק", "ּופחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָאֹומר:
לארצ ׁשּוב אלי האֹומר לכּתב לֹו היה ְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֻהּמיחד,
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני יעקב אמר ּכ אּלא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹוגֹו'?
אבי מּבית ּבצאתי אחת, הבטחּתני: הבטחֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָׁשּתי
אברהם אלהי ה' "אני לי: ׁשאמרּת ׁשבע, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּבאר
ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם יצחק", ואלהי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹאבי
אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ּובבית ,"ּתל אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבכל

,"עּמ ואהיה ּולמֹולדּת אבֹותי נגליתארץ וׁשם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, הּמיחד ּבּׁשם ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻאלי
הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ אל ׁשּוב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָֹיעקב

ּבא אני ‰È„Á(È‡)לפני:האּלּו ÏkÓ È. ְֲִֵֶָָָ»…¿ƒƒ…«¬»ƒ
לג) והאמת(שבת החסדים ידי על זכּיֹותי ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָֻנתמעטּו

מּׁשהבטחּתני, ׁשּמא ירא אני לכ עּמי. ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעׂשית
עׂשו: ּביד להּמסר לי ויגרם ּבחטא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹנתלכלכּתי

˙Ó‡‰ŒÏkÓe.ּכל לי ׁשּׁשמרּת ,ּדברי אמּתת ƒ»»¡∆ְְֲִִֶֶַַָָָָ

ׁשהבטחּתני: ÈÏÓההבטחֹות Èk.:עּמי היה לא ְְְִִֶַַַַָƒ¿«¿ƒִִָָֹ
לבּדֹו. מקלי אּלא מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלא

ּבּירּדן, מקלֹו נתן אּגדה: הּירּדן:ּומדרׁש ונבקע ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ
(È)ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ.נֹוהג ׁשאין אחי, מּיד ƒ«»ƒƒ«≈»ִִֵֵֶַָ

הרׁשע: ּכעׂשו אּלא ּכאח, ‡ÈÈ(È‚)עּמי È‰. ְְִִֵֶָָָָָָ≈≈≈ƒ
ּבזכּות "איטיב" ,ּבזכּות :(ב"ר)אבֹותי"היטב" ְְְֲִִִֵֵֵֶ

i‰ ÏÁk ÚŒ˙‡ ÈÓNÂ.?ּכן לֹו אמר והיכן ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»ְֵֵַָָ
אּלא לֹו אמר לא כח)והלא ּכעפר(לעיל זרע "והיה ְְֲֲֲֶַַַַַָָָָֹֹ

לֹו ׁשאמר אּלא, עד(שם)הארץ"? אעזב לא "ּכי ְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּולאברהם ,"ל ּדּברּתי אׁשר את אםֿעׂשיתי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאׁשר

כב)אמר: ּככֹוכבי(לעיל זרע את ארּבה "הרּבה ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָ
ׂשפתֿהּים על אׁשר וכחֹול ‰a‡(È„)":הּׁשמים ְְֲִֶַַַַַַָָ«»

„È.וכן כא)ּברׁשּותֹו, את(במדבר "וּיּקח ¿»ְְִִֵֶַַ
בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ְְְִִִַַַַָָָָָָּכלֿארצֹו
ונֹוׂשאם ּבצרֹור צר ׁשאדם ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָאבנים

"מ אחר: ּדבר החּלין,ּבידֹו. מן בידֹו", ןֿהּבא ְְִִִֵַַַָָָָָֻ
אמר: ּדאּת ּכמה מעׂשר, כח)ׁשּנטל "עּׂשר(לעיל ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָ



glyiealipyקכי meiqelwpe`

    ¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬
    ¨©−¦§¥¦¬¤§¦«§©¦¥«¦²

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

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

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

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

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

:È‰eÁ‡טו‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚ ¬ƒƒ≈»»¿»«»
ÔÈ„Â Ô˙‡Ó ÔÈÏÁ ÔÈÚ∆¿ƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ

:ÔÈÚטזÔ‰Èe ‡˙˜Ó ÈÏÓ ∆¿ƒ«¿≈∆¿»»¿≈
È˙Â ÔÈÚ‡ ‡˙z ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»«¿¿ƒ¿≈
:‡Ú ÈÈÚÂ ÔÈÚ Ô˙‡ ‡Ú«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈«¿»

„Ú‡יז ‡„Ú È‰cÚ „È ‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»
eÚ È‰cÚÏ Ó‡Â È‰„ÁÏƒ¿ƒ«¬«¿«¿ƒƒ»
‡„Ú ÔÈ ÔeeLz ‡ÁÂe ÈÓ„√̃»«¿»»¿«≈∆¿»

:‡„Ú ÔÈeיח˙È „È˜te ≈∆¿»«ƒ»
ÂNÚ CpÚÚÈ È‡ ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»≈»
z‡ ÔÓÏ ÓÈÓÏ CÏ‡Le ÈÁ‡»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿
:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

˜ÚÈÏיט CcÚÏ ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…
ÈÏ ‡ÁlLÓc ‡È‰ ‡z˜zƒ¿¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒƒ
:‡˙ È˙‡ ‡e‰ ‡ ‡‰Â ÂNÚÏ¿≈»¿»«»≈«¿»»

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


מנחה: לקח והדר ,"ל ÌÈfÚ(ÂË)אעּׂשרּנּו ְְֲֲִֶַַַַָָָƒƒ

ÌÈNÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó.צריכֹות עּזים מאתים »«ƒ¿»ƒ∆¿ƒְִִִִַָ
הּנקבֹות. צר ּכדי הּזכרים ּכּלם וכן ּתיׁשים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻעׂשרים
האמּורה לעֹונה מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ְֲִִִֵֵַָָָָָָּוב'בראׁשית
ׁשּתים הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ְְֲִִִַַַַַָָָּבּתֹורה:
אחת הּגּמלים, ּבׁשּבת. אחת החּמרים, ְְִִַַַַַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
ואיני חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. ְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָֹלׁשלׁשים
ּבעיני נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיֹודע
אּלא אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלמדנּו
לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻלפי
ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים עׂשר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָּתיׁש
עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּדרּכן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָמּמלאכה

זכר.נקבֹות, מקּבלת אינּה מּׁשּנתעּברה ּובהמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ד' אּלא לזכר מסר לא ּבמלאכה, ׁשעֹוסקין ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹּופרים,
נקבֹות ׁשּתי רחֹוקה ּבדר ׁשהֹול ולחמֹור, ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָנקבֹות.
נקבה רחֹוקה, יֹותר ּדר ׁשהֹולכים ולּגמּלים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָלזכר.

לזכר: Ì‰Èe(ÊË)אחת ˙˜ÈÈÓ ÌÈlÓ ְַַָָ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆

ÌÈLÏL.אּגדה:ּובניהם ּומדרׁש עּמהם, ¿…ƒְְִִֵֶֶַַָָָ
ׁשּצנּוע לפי נקבה, ּכנגד זכר ּבּנאיהם, - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּובניהם

הּכתּוב ּפרסמֹו לא חמֹורים.ÌÈÚÂ:(ב"ר)ּבתׁשמיׁש ְְְְִִַַָֹ«¿»ƒֲִ
cÏ(ÊÈ)זכרים: „Ú „Ú.ּומין מין ּכל ְִָ≈∆≈∆¿«ִִָ
ÈÏ:לעצמֹו eÚ.,ּפחֹות אֹו יֹום, אבאּדר ואני ְְַƒ¿¿»«ֲִֶֶַָָֹ

eÓÈNzאחריכם: ÁÂÂ.חברֹו לפני עיןעדר מלא ֲֵֶַ¿∆«»ƒְְֲִִֵֵֵֶַֹ
רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל עינֹו להׂשּביע ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּכדי

מי.z‡ŒÈÓÏ‰(ÁÈ)הּדֹורֹון: אּתה, מי ׁשל ַ¿ƒ«»ִִֶַָ
אּת': 'למן ותרּגּומֹו: ,ׁשֹולחÈÏ ‰l‡ ÈÓÏe. ְְְְְֲַַָ¿ƒ≈∆¿»∆

הּזאת הּמנחה למי הם, מי ׁשל ,ׁשּלפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואּלה
ׁשל,ׁשלּוחה? ּבמקֹום הּתבה ּבראׁש מׁשּמׁשת לּמ"ד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

לא)ּכמֹו ׁשּלי(לעיל הּוא", לי רֹואה אּתה אׁשר "וכל ְְֲִִֶֶֶַָֹ
כד)הּוא, ה':(תהלים ׁשל ּומלֹואּה", הארץ ְֶֶַָָָ"לה'
(ËÈ)˜ÚÈÏ cÚÏ zÓ‡Â.,ראׁשֹון ראׁשֹון, על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ִִַ

לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. אחרֹון, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָועל
וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ותרּגּומֹו: אני, ְְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָֹֹליעקב

וגֹו': ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה p‰Â‰'ּולמי ְְְְְִִִֵֶֶָָָ¿ƒ≈
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˙ÏÊ‡ ‡z˜˙a dÊ‚eÏ d‡«¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
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:È‡ È ÌÈ‡כב˙ÚÂ »ƒƒ««»«¬»«
˙ ‡e‰Â È‰‡ ÏÚ ‡z˜zƒ¿À¿»««ƒ¿»

:‡˙Èa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏaכג ¿≈¿»«¿«¿ƒ»
Èzz ˙È „e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈
„ ˙ÈÂ d˙ÈÏ Èzz ˙ÈÂ È‰¿ƒ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«
Ú ˙È ÚÂ È‰a Ú¬«¿ƒ«¬«»«¬«

:‡˜eÈכד˙È eaÚÂ e„e ¿»¿»ƒ¿«»ƒ»
:dÏÈ ˙È aÚ‡Â ‡Ï«¿»¿«¿«»ƒ≈

È‰„Ïaכה ˜ÚÈ ‡z‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ
˜Ï „Ú dÚ ‡b Ïz‡Â¿ƒ¿«≈«¿»ƒ≈«ƒ¿≈

ˆ:‡כוdÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È‡ ‡ÊÂ «¿»«¬»¬≈»»ƒ≈
‡kÈ È˙ ÚÊÂ dkÈ È˙a È˜e¿≈ƒ¿≈«¿≈¿»¿≈«¿»
:dÚ d˙eÏz‡a ˜ÚÈ„¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

ˆ‡כז ˜ÈÏ È‡ È ‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»
È‰‡ Ï‡ ‡Ï ‡Â«¬«»¬«¿ƒ»∆»≈


‡e‰ŒÌ‚.:כיעקב ÂÈ(Î‡)תורה ‰Î‡.אבּטל «ֲַֹ¬«¿»»»ֲֵַ
וכן כח)רגזֹו, מות",(ישעיה את ּבריתכם (שם"וכּפר ְְְְְִֵֶֶֶַָֻֻ

ּכּפרהמז) ׁשּכל ּבעיני ונראה ּכּפרּה". ּתּוכלי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ"לא
קּנּוח לׁשֹון ּכּלן ּפנים, ואצל וחטא עון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשאצל

אר ולׁשֹון הן ּבּגמרא:והעברה והרּבה הּוא, ּמי ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָ
וגם ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי 'ּבעי ידיּה', ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָ'וכּפר
"ּכפֹורי קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבלׁשֹון
ּבׂשפת ּבהן ידיו מקּנח ׁשהּכהן ׁשם על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹזהב",

וכן.ÂÈŒÏÚ(Î)הּמזרק: לפניו, ו)ּכמֹו (ירמיה ְִַָ«»»ְְְֵָָ
ּתמיד", עלּֿפני ּבה יּׁשמע וׁשד (ישעיהוכן"חמס ְִִֵַַַָָָָָָָֹ

"עלסה) אּגדה: ּומדרׁש עלּֿפני", אֹותי ְְִִִִַַַַַַַָָָ"הּמכעסים
ּבכעס, ׁשרּוי הּוא אף זהּפניו", לכל צרי ׁשהיה ְְִֶֶַַַָָָָָָָ

ÂÈ„ÏÈ(Î‚):(ב"ר) Ú „‡Œ˙‡Â.(ב"ר)ודינה ¿∆««»»¿»»ְִָ
ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה נתנּה היתה? ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהיכן
ׁשּמא מאחיו, ׁשּמנעּה יעקב נענׁש ּולכ עיניו, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעׂשו

ׁשכם: ּביד ונפלה למּוטב, הּנהר:.aÈ˜ּתחזירּנּו ׁשם ְְְְְֲִֶֶַַָָָ«…ֵַָָ
(„Î)ÏŒ‡Œ˙‡.עׂשה והּמּטלטלים, הּבהמה ∆¬∆ְְְְִִֵַַַָָָ

ּכאן: ּומּניח מּכאן נֹוטל ּכגׁשר ˙eiÂ(Î‰)עצמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָ«ƒ»≈
˜ÚÈ.קטּנים ּפּכים עליהםׁשכח צא)וחזר :(חולין «¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ

È‡ ˜‡iÂ.מּלׁשֹון איׁש', 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «≈»≈ƒְְְִִִֵֵֵַַַַ
ּברג עפר מעלים ׁשהיּו נענּועם.אבק, ידי על ליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּוא: ארּמי ולׁשֹון 'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָולי
עניבה, לׁשֹון מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' דאּביקּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָ'ּבתר
רעהּו, את איׁש להּפיל ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּכן
זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו, ואֹובקֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָׁשחֹובקֹו

עׂשו ׁשל ׂשרֹו ׁשהּוא ÚbiÂ(ÂÎ):(ב"ר)לברכה, ְִֵֶֶָָָָ«ƒ«
ÎÈŒÎa.,ּכף קרּוי ּבּקלּבסת, הּתקּוע הּיר קּולית ¿«¿≈ְִִֵֶַַַַַָָָֹ

קדרה: ׁשל ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל
Ú˜zÂ.לֹו ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום (ירמיהנתקעקע «≈«ְְְְְֲִִֶֶַַָ

ּובּמׁשנה:ו) הסרה, לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"ּפןּֿתקע
ׁשרׁשיהן: לׁשרׁש ּביצתן', ÏÚ‰(ÊÎ)'לקעקע Èk ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָƒ»»

‰.ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני חוליןוצרי (ב"ר. «»«ְֲִִִַַָָ
אבי,.ÈzÎa:צא) ׁשּברכני הּברכֹות על לי הֹודה ≈«¿»ƒְְִִִֵֵֶַַַָָ

לרׁש"י: קׁשה (וכאן עליהן. מערער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשעׂשו
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˙ ‡e‰Â È‰‡ ÏÚ ‡z˜zƒ¿À¿»««ƒ¿»
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:‡˜eÈכד˙È eaÚÂ e„e ¿»¿»ƒ¿«»ƒ»
:dÏÈ ˙È aÚ‡Â ‡Ï«¿»¿«¿«»ƒ≈

È‰„Ïaכה ˜ÚÈ ‡z‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ
˜Ï „Ú dÚ ‡b Ïz‡Â¿ƒ¿«≈«¿»ƒ≈«ƒ¿≈

ˆ:‡כוdÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È‡ ‡ÊÂ «¿»«¬»¬≈»»ƒ≈
‡kÈ È˙ ÚÊÂ dkÈ È˙a È˜e¿≈ƒ¿≈«¿≈¿»¿≈«¿»
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ˆ‡כז ˜ÈÏ È‡ È ‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»
È‰‡ Ï‡ ‡Ï ‡Â«¬«»¬«¿ƒ»∆»≈


‡e‰ŒÌ‚.:כיעקב ÂÈ(Î‡)תורה ‰Î‡.אבּטל «ֲַֹ¬«¿»»»ֲֵַ
וכן כח)רגזֹו, מות",(ישעיה את ּבריתכם (שם"וכּפר ְְְְְִֵֶֶֶַָֻֻ

ּכּפרהמז) ׁשּכל ּבעיני ונראה ּכּפרּה". ּתּוכלי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ"לא
קּנּוח לׁשֹון ּכּלן ּפנים, ואצל וחטא עון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשאצל

אר ולׁשֹון הן ּבּגמרא:והעברה והרּבה הּוא, ּמי ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָ
וגם ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי 'ּבעי ידיּה', ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָ'וכּפר
"ּכפֹורי קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבלׁשֹון
ּבׂשפת ּבהן ידיו מקּנח ׁשהּכהן ׁשם על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹזהב",

וכן.ÂÈŒÏÚ(Î)הּמזרק: לפניו, ו)ּכמֹו (ירמיה ְִַָ«»»ְְְֵָָ
ּתמיד", עלּֿפני ּבה יּׁשמע וׁשד (ישעיהוכן"חמס ְִִֵַַַָָָָָָָֹ

"עלסה) אּגדה: ּומדרׁש עלּֿפני", אֹותי ְְִִִִַַַַַַַָָָ"הּמכעסים
ּבכעס, ׁשרּוי הּוא אף זהּפניו", לכל צרי ׁשהיה ְְִֶֶַַַָָָָָָָ

ÂÈ„ÏÈ(Î‚):(ב"ר) Ú „‡Œ˙‡Â.(ב"ר)ודינה ¿∆««»»¿»»ְִָ
ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה נתנּה היתה? ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהיכן
ׁשּמא מאחיו, ׁשּמנעּה יעקב נענׁש ּולכ עיניו, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעׂשו

ׁשכם: ּביד ונפלה למּוטב, הּנהר:.aÈ˜ּתחזירּנּו ׁשם ְְְְְֲִֶֶַַָָָ«…ֵַָָ
(„Î)ÏŒ‡Œ˙‡.עׂשה והּמּטלטלים, הּבהמה ∆¬∆ְְְְִִֵַַַָָָ

ּכאן: ּומּניח מּכאן נֹוטל ּכגׁשר ˙eiÂ(Î‰)עצמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָ«ƒ»≈
˜ÚÈ.קטּנים ּפּכים עליהםׁשכח צא)וחזר :(חולין «¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ

È‡ ˜‡iÂ.מּלׁשֹון איׁש', 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «≈»≈ƒְְְִִִֵֵֵַַַַ
ּברג עפר מעלים ׁשהיּו נענּועם.אבק, ידי על ליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּוא: ארּמי ולׁשֹון 'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָולי
עניבה, לׁשֹון מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' דאּביקּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָ'ּבתר
רעהּו, את איׁש להּפיל ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּכן
זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו, ואֹובקֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָׁשחֹובקֹו

עׂשו ׁשל ׂשרֹו ׁשהּוא ÚbiÂ(ÂÎ):(ב"ר)לברכה, ְִֵֶֶָָָָ«ƒ«
ÎÈŒÎa.,ּכף קרּוי ּבּקלּבסת, הּתקּוע הּיר קּולית ¿«¿≈ְִִֵֶַַַַַָָָֹ

קדרה: ׁשל ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל
Ú˜zÂ.לֹו ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום (ירמיהנתקעקע «≈«ְְְְְֲִִֶֶַַָ

ּובּמׁשנה:ו) הסרה, לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"ּפןּֿתקע
ׁשרׁשיהן: לׁשרׁש ּביצתן', ÏÚ‰(ÊÎ)'לקעקע Èk ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָƒ»»

‰.ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני חוליןוצרי (ב"ר. «»«ְֲִִִַַָָ
אבי,.ÈzÎa:צא) ׁשּברכני הּברכֹות על לי הֹודה ≈«¿»ƒְְִִִֵֵֶַַַָָ

לרׁש"י: קׁשה (וכאן עליהן. מערער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשעׂשו
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איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא לֹומר, לֹו היה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ"ּתברכני"
ודֹוק): מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ְְְְִֶַַַַַַָָָֹּבהדיא

כח ÚÈ(ËÎ)תורה ‡Ï.ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְֵֵֶַָָֹ
ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה אם ּכי ּורמּיה, ּבעקבה ל ְְְְְְִִִִִִָָָָָָָּבאּו
ּבביתֿאל עלי נגלה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָוסֹופ

,ׁשמ אהיהּומחליף ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּכתּוב: וזהּו עליהן, ל יב)ואֹודה "וּיׂשר(הושע ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָ

הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ּבכה וּיכל, מלא ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאל
וׁשם ימצאּנּו "ּביתֿאל לֹו? ּנתחּנן ּומה לֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוּיתחּנן
ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר עד לי המּתן עּמנּו", ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹידּבר
ויבר" וזהּו עליהן, לֹו הֹודה ּכרחֹו ועל יעקב, ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹרצה
רצה ולא לֹו, להמּתין מתחּנן ׁשהיה ׁשם", :אֹותֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ÈL‡ŒÚÂ.ולבן nÏ‰(Ï)להם:.ÏÎezÂ:עׂשו ¿ƒ¬»ƒְֵָָָ«»ֶָ»»
Ï‡Lz ‰f.(ב"ר)מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו אין ∆ƒ¿«ְִִֵֵַַָָ

ׁשאנּו הּׁשליחּות עבֹודת מצות לפי (הּכל) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹׁשמֹותינּו,
לאמׁשּתּלחים: ‰L(Ï)תורה BÏŒÂ.לׁשֹון ְְִִַ«ƒ¿««∆∆ְ

לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום 'ּכׁשהּגענּו הּוא: אדם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּבני
לֹו", "וּיזרח אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו ְְְִִֶַַַַַַַָָהּׁשחר',

ּדתימא ּכמה צלעתֹו, את לרּפאֹות ג)לצרּכֹו, (מלאכי ְְְְְְְִֵֶַָָָָ
ׁשעֹות ואֹותן ּבכנפיה", ּומרּפא צדקה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ"ׁשמׁש
מהרה ׁשבע, מּבאר ּכׁשּיצא ּבׁשבילֹו לׁשקע ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמהרה

ּבׁשבילֹו ˆÚÏB:לזרח ‡e‰Â.ּכׁשּזרחה צלע היה ְְִִִַֹ¿≈«ְְֵֶָָָָֹ
‰Lp‰(Ï‚)הּׁשמׁש: „Èb.ּגיד" ׁשמֹו נקרא ולּמה ֶֶַƒ«»∆ְְְִִָָָ

לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה לפי ְְְְְִִֶֶַָָָָָהּנׁשה"?
וכן נא)קפיצה, וכן(ירמיה ּגבּורתם", (לקמן"נׁשתה ְְְְְִֵֵָָָָָ

(מא) אתּֿכלֿעמלי": אלהים נּׁשני ÛkŒÏÚ"ּכי ֱֲִִִִֶַַָָֹ««
‰.ועגל וחלּול ּגבּה ּבׂשר ּכל ּבלע"ז, פולפ"א «»≈ְְְַַַָָָָָָֹֹ

ּבסּמני הּכף ׁשּתתמר 'עד ּכמֹו: 'ּכף' ְְְִִֵֵֶַַַַָָָקרּוי:
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:‡˙ÈÁÏב˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeÂ ¿≈»»¿«ƒ»¿≈»»¿»
‡‰e ‰‡Ï ˙ÈÂ È‡Ó„˜ ‰Èa¿≈≈«¿»ƒ¿»≈»¿»»
ÒÈ ˙ÈÂ ÏÁ ˙ÈÂ È‡˙a«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:È‡˙aג‰ÈÓ„˜  ‡e‰Â «¿»ƒ¿¬«√»≈
„ ÈÓÊ  ‡‡ Ï „È‚Òe¿ƒ««¿»¿«ƒ¿ƒ«

) „ ˜Óנ"יÏ:È‰eÁ‡ (˙Â ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ
‚Âד ˙eÓ˜Ï Â Ë‰e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈

:e ˜Â ‡eˆ Ï Ïe¿«««¿≈¿«¿≈¿
È‡ה ˙È ‡ÊÁÂ È‰È ˙È ˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»

Ó‡Â CÏ Èl‡ Ó Ó‡Â ‡ia ˙ÈÂ¿»¿«»«¬«»ƒ≈»«¬«
:C ˙È ÈÈ ÒÁ È ‡ia¿«»ƒ»¿»»«¿»

‰Èeו È‡ ‡˙ÈÁÏ ˙È˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈
:‡„È‚Òeז‰‡Ï ‡ ‡È˜e ¿ƒ»¿ƒ»«≈»

È˜  ˙e e„È‚Òe ‡‰e¿»»¿ƒ»«≈¿≈
:e„È‚Òe ÏÁÂ ÒÈחÓ Ó‡Â ≈¿»≈¿ƒ«¬«»

˙È È È„‰ ‡˙ÈÓ Ï CÏ»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
ÈÈa ÈÓÁ ‡Á‡Ï Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈

:ÈaטÈÒ ÈÏ ˙È‡ Â Ó‡Â ƒƒ«¬«≈»ƒƒ«ƒ
:CÏÈ„a ÁÏˆ‡ ÈÁ‡יÓ‡Â »ƒ«¿«¿ƒ»«¬«


אּבגרּות'): ‡ÈÁ()תורה ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â. ְַ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒ

חביב: אחרֹון ‰ÈÏ(‚)אחרֹון .:אמר ֲֲִַַָ»«ƒ¿≈∆ַָ
ּתחּלה': ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא ְְִִִִִֵֵָָָָָָֹ'אם

(„)e‰˜aÁÈÂ.מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו נתּגלּגלּו «¿«¿≈ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָ
הּללּו: הׁשּתחואֹות ויׁש.e‰˜MiÂּכל עליו, נקּוד ְֲִַַָָָ«ƒ»≈ְֵָָָ

ׁשּדרׁשּו יׁש ּדספרי: ּבבריתא הּזה ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין
לּבֹו ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר זֹו, אמר(ב"ר)נקּדה . ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ׁשעׂשו ּבידּוע היא, 'הלכה יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָרּבי
ׁשעה ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹׂשֹונא

לּבֹו ּבכל רבה)ּונׁשקֹו Cl(‰):(בראשית ‰l‡ŒÈÓ. ְְִָָƒ≈∆»
אּלה ׁשּל?:מי ולהיֹות ÏÁÂ(Ê)תורה ÒÈ . ְְִִֵֶֶƒ«≈¿»≈

ּברחל, אבל הּבנים, לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֻּבכּלן,
יתלה ׁשּמא ּתאר, יפת 'אּמי אמר: לפניה, נּגׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיֹוסף
ואעּכבּנּו ּכנגּדּה אעמד רׁשע, אֹותֹו עיניו ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּה

עין "עלי לברּכת יֹוסף זכה מּכאן ּבּה'. ":מּלהסּתּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
(Á)‰Á‰ŒÏ EÏ ÈÓ.אׁשר הּמחנה ּכל מי ƒ¿»««¬∆ֲֲִֶֶַַָ

ל?.ּפגׁשּתי, הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְִֶֶַַָָָ
ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי על מקרא ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַָָָּופׁשּוטֹו
ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע, מלאכים ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָּכּתֹות
אֹומרים והם אּתם'? מי 'ׁשל להם: ואֹומרים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאנׁשיו
ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', 'ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָלהם:
היּו ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו 'הּניחּו, ְְְְִִִֶַָָֹאֹומרים:
היּו ולא הּוא, אברהם ׁשל ּבנֹו 'ּבן עליו, ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹמׁשּגיחים
אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל 'אחיו עליו, ְְֲִִִִֶַַָָָֹמׁשּגיחים

מּׁשּל ּכן, 'אם אּתם':להם: EÏ(Ë)נּו È‰È ִִֵֶֶֶַָָ¿ƒ¿
CÏŒ‡.הּברכֹות על לֹו הֹודה :(ב"ר)ּכאן ¬∆»ְַַָָָ

(È)‡ŒÏ‡.לי ּתאמר נא È˙‡ˆÓּכן:אל ‡Œ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ
È˙È‡ ŒÏ È È„iÓ È˙ÁÓ Á˜ÏÂ EÈÈa Á≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ
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:È‡˙aג‰ÈÓ„˜  ‡e‰Â «¿»ƒ¿¬«√»≈
„ ÈÓÊ  ‡‡ Ï „È‚Òe¿ƒ««¿»¿«ƒ¿ƒ«

) „ ˜Óנ"יÏ:È‰eÁ‡ (˙Â ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ
‚Âד ˙eÓ˜Ï Â Ë‰e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈

:e ˜Â ‡eˆ Ï Ïe¿«««¿≈¿«¿≈¿
È‡ה ˙È ‡ÊÁÂ È‰È ˙È ˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»

Ó‡Â CÏ Èl‡ Ó Ó‡Â ‡ia ˙ÈÂ¿»¿«»«¬«»ƒ≈»«¬«
:C ˙È ÈÈ ÒÁ È ‡ia¿«»ƒ»¿»»«¿»

‰Èeו È‡ ‡˙ÈÁÏ ˙È˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈
:‡„È‚Òeז‰‡Ï ‡ ‡È˜e ¿ƒ»¿ƒ»«≈»

È˜  ˙e e„È‚Òe ‡‰e¿»»¿ƒ»«≈¿≈
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˙È È È„‰ ‡˙ÈÓ Ï CÏ»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
ÈÈa ÈÓÁ ‡Á‡Ï Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈

:ÈaטÈÒ ÈÏ ˙È‡ Â Ó‡Â ƒƒ«¬«≈»ƒƒ«ƒ
:CÏÈ„a ÁÏˆ‡ ÈÁ‡יÓ‡Â »ƒ«¿«¿ƒ»«¬«


אּבגרּות'): ‡ÈÁ()תורה ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â. ְַ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒ

חביב: אחרֹון ‰ÈÏ(‚)אחרֹון .:אמר ֲֲִַַָ»«ƒ¿≈∆ַָ
ּתחּלה': ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא ְְִִִִִֵֵָָָָָָֹ'אם

(„)e‰˜aÁÈÂ.מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו נתּגלּגלּו «¿«¿≈ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָ
הּללּו: הׁשּתחואֹות ויׁש.e‰˜MiÂּכל עליו, נקּוד ְֲִַַָָָ«ƒ»≈ְֵָָָ

ׁשּדרׁשּו יׁש ּדספרי: ּבבריתא הּזה ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין
לּבֹו ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר זֹו, אמר(ב"ר)נקּדה . ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ׁשעׂשו ּבידּוע היא, 'הלכה יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָרּבי
ׁשעה ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹׂשֹונא

לּבֹו ּבכל רבה)ּונׁשקֹו Cl(‰):(בראשית ‰l‡ŒÈÓ. ְְִָָƒ≈∆»
אּלה ׁשּל?:מי ולהיֹות ÏÁÂ(Ê)תורה ÒÈ . ְְִִֵֶֶƒ«≈¿»≈

ּברחל, אבל הּבנים, לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֻּבכּלן,
יתלה ׁשּמא ּתאר, יפת 'אּמי אמר: לפניה, נּגׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיֹוסף
ואעּכבּנּו ּכנגּדּה אעמד רׁשע, אֹותֹו עיניו ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּה

עין "עלי לברּכת יֹוסף זכה מּכאן ּבּה'. ":מּלהסּתּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
(Á)‰Á‰ŒÏ EÏ ÈÓ.אׁשר הּמחנה ּכל מי ƒ¿»««¬∆ֲֲִֶֶַַָ

ל?.ּפגׁשּתי, הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְִֶֶַַָָָ
ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי על מקרא ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַָָָּופׁשּוטֹו
ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע, מלאכים ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָּכּתֹות
אֹומרים והם אּתם'? מי 'ׁשל להם: ואֹומרים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאנׁשיו
ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', 'ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָלהם:
היּו ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו 'הּניחּו, ְְְְִִִֶַָָֹאֹומרים:
היּו ולא הּוא, אברהם ׁשל ּבנֹו 'ּבן עליו, ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹמׁשּגיחים
אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל 'אחיו עליו, ְְֲִִִִֶַַָָָֹמׁשּגיחים

מּׁשּל ּכן, 'אם אּתם':להם: EÏ(Ë)נּו È‰È ִִֵֶֶֶַָָ¿ƒ¿
CÏŒ‡.הּברכֹות על לֹו הֹודה :(ב"ר)ּכאן ¬∆»ְַַָָָ

(È)‡ŒÏ‡.לי ּתאמר נא È˙‡ˆÓּכן:אל ‡Œ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ
È˙È‡ ŒÏ È È„iÓ È˙ÁÓ Á˜ÏÂ EÈÈa Á≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ
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:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡ÂיבÏh ‡Â ¿«¿≈≈¿«ƒ«¬«ƒ«
:Ï˜Ï ‰È‡Â ‰ÈÂיג‡Â ¿≈»¿≈«¿»¿»«¬«

ÈÎÈ ‡˜È È‡ Ú„È ÈBa dÏ≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
ÈÏÚ ‡˜È ÈB˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»
Ï e˙eÈÂ „Á ‡BÈ e˜BÁ„e¿ƒ»«ƒ»

:‡ÚידÌ„˜ ÈBa Ú aÚÈ »»¿ƒ«¿«ƒƒ√»
Ï‚Ï ÁÈa a„‡ ‡‡Â dÚ«¿≈«¬»¡«≈¿ƒ«¿∆∆
‡˜È Ï‚Ïe È„˜ È„ ‡„BÚ«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»


B‚Â ÈÙ.על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ּכי »∆¿ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

לי חׁשּובין והן ,ּפני ראיתי ּפניאׁשר ּכראּית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ
ׁשּנתרּצית על ועֹוד, ,ׁשּל ׂשר ׁשראיתי ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלא
ראּית לֹו הזּכיר ולּמה סרחני. על לי ְְְְְִִִִִִַַָָָֹֻלמחל
'ראה ויאמר: הימּנּו ׁשּיתירא ּכדי ?ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמלא

מעּתה': לֹו יכל איני ונּצֹול, .ÈÂהּמלאכים ְְִִִֵֵַַַָָָֹ«ƒ¿≈ƒ
לי, ּפּיּוס,נתּפּיסּת לׁשֹון ׁשּבּמקרא רצֹון ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבלע"ז. כב)אפיצומנ"ט יהיה(ויקרא לרצֹון לא "ּכי ְְְִִֶַַָֹ
וכןלכם", ּולרּצֹות, לפּיס ּבאֹות י)הּקרּבנֹות (משלי ְְְְֵֵֶַַַָָָָ

ּולרּצֹות: לפּיס יֹודעים רצֹון", ידעּון צּדיק ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ"ׂשפתי
(‡È)È˙Îa.ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְִִִִַַַָָָָ

וכל ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּפנים,
ּכגֹון: ּפנים, לראּית ׁשהיא מז)ּברכה "ויבר(לקמן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

אתּֿפרעה", יח)יעקב ב ּברכה"(מלכים אּתי "עׂשּו ְְֲִִֶַַָָָֹֹ
וכן ח)ּדסנחריב, ב לׁשלֹום"ל(שמואל לֹו ׁשאל ְְְְְִִֵֵַָֹ

ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם חמת, מל ּדתֹועי ְְְְְֲִִֶֶַָָָָֻּולברכֹו"
מו"ן ּברכתי, זֹו, אף שלודא"ר, ּבלע"ז ׁשּקֹורין ְְִִִֵֶַַַָהן,

Ïשלו"ד: ˙‡‰ L‡.ואני ּבּה, טרחּת לא ¬∆À»»ְֲִַַָָָֹ
ליד ׁשּבאה עד להּגיעּה רבא)יגעּתי :(בראשית ְְְְִִֶַַַָָָָָ

ÈÁ.מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן ««ƒְְְִִִֶֶֶֶֶַָֻ
ׁשאין 'חננני', לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבמקֹום

ּכמֹו: לׁשּמּוׁש, והּׁשליׁשית נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא ְְְְְְִִִִֵַַָֹחנן
"זבדני": ÏÎŒÈÏ"עׂשני", LÈ.ועׂשו סּפּוקי, ּכל ְִִַַָָ∆ƒ…ְִִֵָָ

מּכדי ויֹותר יֹותר רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָּדּבר
ׁשהּוא.Ú‰(È)צרּכי: סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ְִָƒ¿»ְְְִִֶָָ

והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: נסעה ּכאן אף סלח, ׁשמע, ְְְְְְִִַַַַַָָּכמֹו:
,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ׁשל ותרּגּום ּבּתבה, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָיסֹוד

:'ונל מּכאן 'נּסע ליעקב: אמר ÎÏ‡Â‰עׂשו ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ¿≈¿»
‚Ï.ׁשאארי ,ל אעׂשה זֹו טֹובה ,ל ּבׁשוה ¿∆¿∆ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָ

וזהּו ,צרי אּתה ּכאׁשר לאט ללכת מהלכּתי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָימי
:ל ּבׁשוה ,"לנגּד"(‚È)ÈÏÚ ˙BÏÚ.הּצאן ְְְְֶֶֶָ»»»ַֹ

לאט: לנהלן עלי מּטלֹות עלֹות ׁשהן .BÏÚ˙והּבקר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֻ»
לׁשֹון: עֹולליהן, ב)מגּדלֹות ויֹונק",(איכה "עֹולל ְְְְְֵֵֵֶַ

סה) ימים",(ישעיה ו)"עּול א ּפרֹות(שמואל "ׁשּתי ְִֵָָ
אנפיטי"ׁש: ּבלע"ז ‡Á„עלֹות", ÌBÈ Ìe˜Ù„e. ְַַָ¿»∆»

ּבמרּוצה( ּבּדר ליּגעם אחד) יֹום ידּפקּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָואם
הּצאן": ּכל ה)ּכמֹו:.Ìe˜Ù„e"ומתּו השירים (שיר ֵַָָֹ¿»ְ

ּבּדלת: נֹוקׁש ּדֹופק", ּדֹודי ŒÚÈ‡(È„)"קֹול ִֵֵֶֶַ«¬»»
È„‡.ואף ּדרּכ ּכפי עבר ,הליכת ימי ּתארי אל ¬…ƒְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָֹ

ּתתרחק: ּכמֹו:.‡˙Ï‰‰אם יתרה, ה"א אתנהל, ְִִֵַ∆¿«¬»ְְְֵֵֵֶַָ
אׁשמעה: נחת,.Èh‡Ïארדה, לׁשֹון ׁשּלי, לאט ְְְֵֶָָ¿ƒƒְְִֶַַַ

ח) לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב לי(שמואל "לאט ְְְִִַַַ
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ÈÚNÏ ÈBa ÂÏ ÏBÚ‡ È „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ
nÚטו ÔÚ ˜BaL‡ ÂNÚ Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»

Ô„ ‡ÓÏ Ó‡Â ÈnÚ ‡nÚ ÔÓƒ«»ƒƒƒ«¬«¿»¿«
ÈBa ÈÈÚa ÔÈÓÁ ÁL‡«¿««¬ƒ¿≈≈ƒƒ

ÂNÚטז ‡e‰‰ ‡ÓBÈa Â¿«¿»«≈»
ÈÚNÏ Á‡ÏיזÏË ˜ÚÈÂ ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¬…¿«

Èa Ï ‡e BÏÈÚÏÂ ‡ ¿À¿»≈≈»¿ƒ¿ƒ≈
‡ÓL ‡˜ Ô ÏÚ ÔËÓ „Ú¬«¿«»«≈¿»¿»

B ‡‡„יח˜ÚÈ ‡‡Â ¿«¿»À«¬»«¬…
‡Ú‡a È ÌÎL„ ‡z˜ ÌÈÏL¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ¿«¿»
‡Le Ì‡ ÔÓ ÈÓa ÔÚÎ„ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

‡z˜ (È‡) Ï˜ÏיטÈ ÔÊe »√≈«≈«¿»¿«»
Ônz Ù È ‡Ï˜Á Á‡«¬»««¿»ƒ¿««»
È‰e‡ BÓÁ È„ ‡„ÈÓ LÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒ

ÔÙeÁ ‰‡Óa ÌÎL„כÌ˜‡Â ƒ¿∆¿≈»¿»«¬≈
Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz«»«¿¿»¿«¬ƒ√»


מׁשּמׁשת: ואינּה היסֹוד מן הּלּמ"ד לאּטי, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלּנער",

ׁשּלי' נחת ‰Î‡Ïn‰:'אתנהל ÏÏ.צר לפי ְִֵֶֶַַַ¿∆∆«¿»»ְִֶֹ
:להֹולי עלי הּמּטלת הּמלאכה רגלי ÏÏeהליכת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿∆∆

ÌÈ„ÏÈ‰.:ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, Ú„לפי «¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«
‰ÈÚN È„‡Ï‡ ‡‡L‡.,הּדר לֹו הרחיב ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִֶֶַ

'אם אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
והּוא אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָּדעּתֹו

.הל ׁשּנאמר(ב"ר)לא הּמׁשיח, ּבימי ?יל ואימתי ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
כ"א) א לׁשּפט(עובדיה צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו :ְְְִִִִַָֹ

רּבים: זֹו לפרׁשה יׁש אּגדה ּומדרׁשי עׂשו". הר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאת
(ÂË)‰ ‰nÏ Ó‡Â.זֹו טֹובה לי ׁשאיניּתעׂשה «…∆»»∆ֲִִֵֶֶַָ

לּה?: צריÈ„‡ ÈÈÚa ÔÁ‡Ó‡.לי ּתׁשּלם ולא ִָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַֹ
ּגמּול: ׁשּום ÂNÚ(ÊË)עּתה ‡e‰‰ ÌBa LÂ ְַָ«»»««≈»

B„Ï.(ב"ר)איׁש מאֹות וארּבע לבּדֹו, עׂשו ¿«¿ְְְִֵֵַַַָ
ּפרע והיכן אחד. אחד מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהלכּו

ׁשּנאמר ּדוד, ּבימי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש (שמואללהם ֱִִֵֶֶֶַַָָָָ
ל) עלא רכבּו אׁשר נער איׁש מאֹות ארּבע אם ְְֲִִִֵֶַַַַַָ"ּכי

Èa(ÊÈ)":הּגמּלים BÏ ÔÂ.(יז ׁשם(מגילה ׁשהה ְִַַ«ƒ∆»ƒָָָ
וחרף קיץ, חדׁש: קיץ,י"ח - סּכֹות וקיץ, ְְִִִֶֶַַַֹֹֻ

קיץ: - סּכֹות חרף, - ׁשלם.ÌÏL(ÁÈ)ּבית ִִֶַַֹֻ»≈ֵָ

מּצלעתֹו. ׁשּנתרּפא לג)ּבגּופֹו, ּבממֹונֹו,(שבת ׁשלם ְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּבתֹורתֹו, ׁשלם ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ְְִֵֶַָָָָֹׁשּלא

לבן: ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ÌÎLׁשּלא ÈÚ.ּכמֹו ְְֵֶַַָָָֹƒ¿∆ְ
וכמֹוהּו א)לעיר, לחם":(רות ּבית ּבֹואנה "עד ְְֲִֵֶַָָָ

Ì‡ ÔÓ B‡a.יצא' לחברֹו: האֹומר ּכאדם ¿…ƒ««¬»ְֲֵֵַָָָָָ
וּיבא ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּפלֹוני
:ּבּדר לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשלם

(ËÈ)‰ËÈN˜.ּכׁשהלכּתי' עקיבא: רּבי אמר מעה, ¿ƒ»ְְֲִִִֶַַַָָָָָ
(ותרּגּומֹו: קׂשיטה'. למעה, קֹורין היּו הּים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלכרּכי

טֹובים, "עֹובר'חּורפן', ּכגֹון: מקֹום, ּבכל חריפים ְְְֲִִִֵָָָ
Ï‡NÈ(Î)לּסֹוחר"): È‰Ï‡ Ï‡ BÏ‡˜Â.לא ֵַ«ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ֹ

ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל", "אלהי קרּוי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּמזּבח
הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו הּוא ּברּו ְְִִִִֵֵַַַָָָָהּקדֹוׁש
ּבקריאת נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות הּנס ׁשם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָעל
ּברּו הּקדֹוׁש הּוא אל, ׁשהּוא מי ּכלֹומר: ְִֵֵֶַַַָָהּׁשם,

ׁשּׁשמי לי לאלהים הּוא מצינּוהּוא, וכן יׂשראל. ְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹ
יז)ּבמׁשה לא(שמות נּסי", ה' ׁשמֹו "וּיקרא ְְְִִִֶַָֹֹ

ׁשם קרא הּנס ׁשם על אּלא ה', קרּוי ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּמזּבח
'ה' הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחֹו להזּכיר ְְְְִִִֵֶַַַַָָהּמזּבח
קראֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי', ְְְִִֵֶַַָָָָהּוא
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ÈÚNÏ ÈBa ÂÏ ÏBÚ‡ È „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ
nÚטו ÔÚ ˜BaL‡ ÂNÚ Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»

Ô„ ‡ÓÏ Ó‡Â ÈnÚ ‡nÚ ÔÓƒ«»ƒƒƒ«¬«¿»¿«
ÈBa ÈÈÚa ÔÈÓÁ ÁL‡«¿««¬ƒ¿≈≈ƒƒ

ÂNÚטז ‡e‰‰ ‡ÓBÈa Â¿«¿»«≈»
ÈÚNÏ Á‡ÏיזÏË ˜ÚÈÂ ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¬…¿«

Èa Ï ‡e BÏÈÚÏÂ ‡ ¿À¿»≈≈»¿ƒ¿ƒ≈
‡ÓL ‡˜ Ô ÏÚ ÔËÓ „Ú¬«¿«»«≈¿»¿»

B ‡‡„יח˜ÚÈ ‡‡Â ¿«¿»À«¬»«¬…
‡Ú‡a È ÌÎL„ ‡z˜ ÌÈÏL¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ¿«¿»
‡Le Ì‡ ÔÓ ÈÓa ÔÚÎ„ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

‡z˜ (È‡) Ï˜ÏיטÈ ÔÊe »√≈«≈«¿»¿«»
Ônz Ù È ‡Ï˜Á Á‡«¬»««¿»ƒ¿««»
È‰e‡ BÓÁ È„ ‡„ÈÓ LÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒ

ÔÙeÁ ‰‡Óa ÌÎL„כÌ˜‡Â ƒ¿∆¿≈»¿»«¬≈
Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz«»«¿¿»¿«¬ƒ√»


מׁשּמׁשת: ואינּה היסֹוד מן הּלּמ"ד לאּטי, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלּנער",

ׁשּלי' נחת ‰Î‡Ïn‰:'אתנהל ÏÏ.צר לפי ְִֵֶֶַַַ¿∆∆«¿»»ְִֶֹ
:להֹולי עלי הּמּטלת הּמלאכה רגלי ÏÏeהליכת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿∆∆

ÌÈ„ÏÈ‰.:ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, Ú„לפי «¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«
‰ÈÚN È„‡Ï‡ ‡‡L‡.,הּדר לֹו הרחיב ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִֶֶַ

'אם אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
והּוא אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָּדעּתֹו

.הל ׁשּנאמר(ב"ר)לא הּמׁשיח, ּבימי ?יל ואימתי ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
כ"א) א לׁשּפט(עובדיה צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו :ְְְִִִִַָֹ

רּבים: זֹו לפרׁשה יׁש אּגדה ּומדרׁשי עׂשו". הר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאת
(ÂË)‰ ‰nÏ Ó‡Â.זֹו טֹובה לי ׁשאיניּתעׂשה «…∆»»∆ֲִִֵֶֶַָ

לּה?: צריÈ„‡ ÈÈÚa ÔÁ‡Ó‡.לי ּתׁשּלם ולא ִָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַֹ
ּגמּול: ׁשּום ÂNÚ(ÊË)עּתה ‡e‰‰ ÌBa LÂ ְַָ«»»««≈»

B„Ï.(ב"ר)איׁש מאֹות וארּבע לבּדֹו, עׂשו ¿«¿ְְְִֵֵַַַָ
ּפרע והיכן אחד. אחד מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהלכּו

ׁשּנאמר ּדוד, ּבימי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש (שמואללהם ֱִִֵֶֶֶַַָָָָ
ל) עלא רכבּו אׁשר נער איׁש מאֹות ארּבע אם ְְֲִִִֵֶַַַַַָ"ּכי

Èa(ÊÈ)":הּגמּלים BÏ ÔÂ.(יז ׁשם(מגילה ׁשהה ְִַַ«ƒ∆»ƒָָָ
וחרף קיץ, חדׁש: קיץ,י"ח - סּכֹות וקיץ, ְְִִִֶֶַַַֹֹֻ

קיץ: - סּכֹות חרף, - ׁשלם.ÌÏL(ÁÈ)ּבית ִִֶַַֹֻ»≈ֵָ

מּצלעתֹו. ׁשּנתרּפא לג)ּבגּופֹו, ּבממֹונֹו,(שבת ׁשלם ְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּבתֹורתֹו, ׁשלם ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ְְִֵֶַָָָָֹׁשּלא

לבן: ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ÌÎLׁשּלא ÈÚ.ּכמֹו ְְֵֶַַָָָֹƒ¿∆ְ
וכמֹוהּו א)לעיר, לחם":(רות ּבית ּבֹואנה "עד ְְֲִֵֶַָָָ

Ì‡ ÔÓ B‡a.יצא' לחברֹו: האֹומר ּכאדם ¿…ƒ««¬»ְֲֵֵַָָָָָ
וּיבא ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּפלֹוני
:ּבּדר לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשלם

(ËÈ)‰ËÈN˜.ּכׁשהלכּתי' עקיבא: רּבי אמר מעה, ¿ƒ»ְְֲִִִֶַַַָָָָָ
(ותרּגּומֹו: קׂשיטה'. למעה, קֹורין היּו הּים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלכרּכי

טֹובים, "עֹובר'חּורפן', ּכגֹון: מקֹום, ּבכל חריפים ְְְֲִִִֵָָָ
Ï‡NÈ(Î)לּסֹוחר"): È‰Ï‡ Ï‡ BÏ‡˜Â.לא ֵַ«ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ֹ

ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל", "אלהי קרּוי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּמזּבח
הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו הּוא ּברּו ְְִִִִֵֵַַַָָָָהּקדֹוׁש
ּבקריאת נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות הּנס ׁשם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָעל
ּברּו הּקדֹוׁש הּוא אל, ׁשהּוא מי ּכלֹומר: ְִֵֵֶַַַָָהּׁשם,

ׁשּׁשמי לי לאלהים הּוא מצינּוהּוא, וכן יׂשראל. ְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹ
יז)ּבמׁשה לא(שמות נּסי", ה' ׁשמֹו "וּיקרא ְְְִִִֶַָֹֹ

ׁשם קרא הּנס ׁשם על אּלא ה', קרּוי ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּמזּבח
'ה' הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחֹו להזּכיר ְְְְִִִֵֶַַַַָָהּמזּבח
קראֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי', ְְְִִֵֶַַָָָָהּוא



glyiecliyingקכח meiqelwpe`

    ©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈
     §©«£®Ÿ¦§−¦§¬¨¨«¤©©̧§Ÿ¹̈

      §¤¤£²©«¦¦−§¦´Ÿ¨¨®¤©¦©¬Ÿ¨²
     ©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨©¦§©´©§½§¦−̈

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

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

     ¦¨´¦½¨¨²¨¬¤¦§¥−©¨¤®
     §¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«©¥¥²£¬£¦«

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

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

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

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

     ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨§¥¨«£−¨«

:Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡ Ï‡א˙˜e ≈¡»»¿ƒ¿»≈¿»«
˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ È ‰‡Ï ˙a ‰Èƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…

:‡Ú‡ ˙a ÈÊÁÓÏבd˙È ‡ÊÁÂ ¿∆¡≈ƒ¿««¿»«¬»»«
‡a ‰‡ÂÈÁ BÓÁ a ÎL¿∆«¬ƒ»»«»
d˙È ÈÎLe d˙È „e ‡Ú‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«

:dÈÚÂגdL ˙‡ÈÚ˙‡Â ¿«¿«¿ƒ¿¿ƒ««¿≈
˙È ÈÁe ˜ÚÈ ˙a ‰È„a¿ƒ»««¬…¿≈»
‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ∆¿»«ƒ«ƒ»

:‡zÓÏeÚ„דBÓÁÏ ÎL Ó‡Â ¿∆¿»«¬«¿∆«¬
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ  ÓÈÓÏ È‰e‡¬ƒ¿≈»«ƒ»∆¿»

:ez‡Ï ‡Èה‰„‡ ÚÓL ˜ÚÈÂ »»¿ƒ¿¿«¬…¿«¬≈
BÂ‰ È‰Be dz ‰È ˙È È‡»≈»ƒ»¿«≈¿ƒ¬
˜ÚÈ ˜È˙LÂ ‡Ï˜Áa È‰B˙È‚ Úƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „ÚוBÓÁ ˜e «≈≈¿«¬
‡ÏÓÏ ˜ÚÈ ˙ÂÏ ÎL„ È‰e‡¬ƒƒ¿∆¿««¬…¿«»»

:dnÚזÔÓ eÚ ˜ÚÈ Èe ƒ≈¿≈«¬…«ƒ
eÈ˙‡Â eÚÓL „ ‡Ï˜Á«¿»«¿»¿ƒ¿¿ƒ
È‡ ‡„ÁÏ ÔB‰Ï È˜˙e ‡¿«»¿≈¿«¬»¬≈
Ú LÓÏ Ï‡NÈa „Ú ‡Ï¿̃»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
LÎ ‡Ï ÔÎÂ ˜ÚÈ ˙a««¬…¿≈»»«

:‡„Ú˙‡ÏחBÓÁ ÏÈÓe ¿ƒ¿¬»»«ƒ¬
Èa ÎL ÓÈÓÏ ÔB‰nÚƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
e‰ ÔBÎza dL ˙‡ÈÚ˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»
:ez‡Ï dÏ d˙È ÔÚÎ¿«»«≈¿ƒ¿

Ôezzט ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿
Ï:ÔBÎÏ Ôez ‡˙a ˙ÈÂ ‡»»¿»¿»»»ƒ¿¿
È‰zי ‡Ú‡Â Ôe˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈

d e„ÈÚÂ eÈz ÔBÎÈÓ„̃»≈ƒ¿ƒƒ«


'אל' יח)ליעקב "ּוכפּטיׁש(מגילה ּתֹורה ודברי , ְְְְֲִִֵֵַַָֹ

ליּׁשב ואני טעמים, לכּמה מתחּלקים סלע", ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹיפצץ
ּבאתי: מקרא ׁשל ּבת.ÏŒ˙a‡‰(‡)ּפׁשּוטֹו ולא ְְִִֶָָ«≈»ְַֹ

"ּבתֿלאה", נקראת: יציאתה ׁשם על אּלא ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיעקב?
היתה, יצאנית היא ל)ׁשּנאמר:(ב"ר)ׁשאף (לעיל ְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

הּמׁשל: מׁשלּו (ועליה לקראתֹו". לאה ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ"וּתצא
ּכבּתּה): ‡˙d()ּכאּמּה, LÂ.:ּכדרּכּה ְְִִָָ«ƒ¿«…»ְְַָ

‰pÚÈÂ.ּכדרּכּה ע"ז)ׁשּלא ÏŒÏÚ(‚):(יומא «¿«∆»ְְֶַָֹ«≈
‰Úp‰.אבי 'ראי הּלב: על הּמתיּׁשבין ּדברים ««¬»ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

אּׂשיא אני ּבזּבז, ממֹון ּכּמה קטּנה, ׂשדה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחלקת
ׂשדֹותיה': וכל העיר דותּקנה Ï‡(Ê)תורה ÔÎÂ ְְְִִֶֶָָָָ¿≈…

‰NÚÈ.ׁשהא הּבתּולֹות, את עצמןלעּנֹות ּגדרּו ּמֹות ≈»∆ְְְְֶֶַַַָָָֻ
ידי על העריֹות .LÁ˜‰(Á):(ב"ר)הּמּבּולמן ְֲִֵַַַָָ»¿»

טחפצה: תורה ְָָ
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:BÁ  ÌÎ ÈÈÚ BÁ¬¿≈≈¿∆«¬

ÚÏ„יט ‡ÈÏÚ ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«
ÚÈ ˙ ÈÚ˙‡ È‡ ‡‚˙ƒ¿»»¬≈ƒ¿¿ƒ¿««¬…
:È‰‡ ˙È Ï ÈÈ ‡‰Â¿«ƒƒ…≈¬ƒ

Ú˙Ïכ  ÌÎ BÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿«
È‡ ÌÚ ÏÈ ÔB‰z«¿¿«ƒƒ¬»≈


(È)‰.רבה)ּכתּבה .‰(È‚):(בראשית …«ְָֻ¿ƒ¿»

nË‡ּבחכמה: ‡.היתה ׁשּלא אֹומר הּכתּוב ְְָָ¬∆ƒ≈ְֵֶַָָָֹ
אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי :(ב"ר)רמּיה, ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָ

(„È)‡Â‰ ‰Á.הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְֵֶֶֶַָ
'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו ְֲֵֵֵֵֵַָָָלחרף

ּגּדּוף: מקֹום, ּבכל "חרּפה", B‡˙(ÂË)ערל'. ְְִֵֶָָָָ≈
ÌÎÏ.:לׁשֹון לכם, יב)נתרּצה ב "וּיאֹותּו(מלכים »∆ְְִֵֶֶַַָ

(ּביהֹוידע): אינֹו.ÏBn‰Ïהּכהנים" נּמֹול, להיֹות ֲִִַָָֹ¿ƒְִִֵ
לׁשֹון אּלא לפעל, נּו"ן.˙Â(ÊË)להּפעל:לׁשֹון ְְְְִִֵֶָָֹ¿»«

ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֻׁשנּיה
'ונתננּו': ÏÁנּוני"ן: ÌÎÈ˙˙‡Â.אּתה ְְִַָ¿∆¿…≈∆ƒ«»ַָ

ּבני ּובתׁשּובת ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹמֹוצא
ליּקח יעקב ּבבני החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, ְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹיעקב
להם, יּתנּו ּובנֹותיהם להם, ׁשּיבחרּו את ׁשכם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָּבנֹות
לפי ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָלפי
נחּפץ. אׁשר ּככל לנּו", נּקח ּבנֹותיכם "ואת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּדעּתנּו,

ּב ּוׁשכם חמֹור הפכּוּוכׁשּדּברּו עירם יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָ
ּבנֹותינּו ואת לנׁשים, לנּו נּקח ּבנֹותם "את ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּדברים:



קכט glyiecliying mei qelwpe`

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

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

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

: ÈÒÁ‡Â ‡˙BÁÒיא‡Â ¿¿»¿«¬ƒ««¬«
Á‡ ‡‰Á‡Ï ‡‰‡Ï ÌÎ¿∆«¬»¿«»»«¿«
ÈÏ ÔÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚ ÔÈÁ«¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ

:Ôz‡יב‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡ ∆≈«¿¬««¬»
È„ ‡ Ôz‡Â Ôz ÔÈ‰B¬ƒ«¿»¿∆≈¿»ƒ
‡zÏÚ ˙È ÈÏ ‰Â ÈÏ ÔÈ≈̇¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:z‡Ïיג˙È ÚÈ È È˙‡Â ¿ƒ¿«¬ƒ¿≈«¬…»
‡˙ÎÁ È‰‡ BÁ ˙ÈÂ ÌÎ¿∆¿»¬¬ƒ¿»¿»»
‰È ˙È ‡Ò È ÏÈ«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡יד‡Ï ÔB‰Ï ‡Â ¬»¿«¬»¿»
ÔzÏ ÔÈ„‰ ‡b˙ „ÚÏ Ïƒ¿∆¿«ƒ¿»»»≈¿ƒ«
‡˙ÏÚ ÈÏÈ ‚Ï ‡˙Á‡ ˙È»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡„Á È‡טוÌ ¬≈ƒ»ƒ»»¿«
‡˙Â ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Ò˙ ‡„¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»

:‡Î Ï ÔBÎÏ Ê‚ÏטזÔzÂ ¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ≈
 ÔBÎÈ˙ ˙ÈÂ ÔBÎÏ ‡˙ ˙È»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«
‡nÚÏ È‰Â ÔBÎnÚ zÂ ‡Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»

:„Áיז‡ ÔÏ˙ ‡Ï Ì‡Â »¿ƒ»¿«¿ƒ»»
:ÏÈÊÂ ‡z ˙È „ Ê‚Ï¿ƒ¿»¿«≈»¿«»»¿≈≈

ÈÈÚיח ÔB‰Èb˙ ¿»ƒ¿»≈¿≈≈
:BÁ  ÌÎ ÈÈÚ BÁ¬¿≈≈¿∆«¬

ÚÏ„יט ‡ÈÏÚ ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«
ÚÈ ˙ ÈÚ˙‡ È‡ ‡‚˙ƒ¿»»¬≈ƒ¿¿ƒ¿««¬…
:È‰‡ ˙È Ï ÈÈ ‡‰Â¿«ƒƒ…≈¬ƒ

Ú˙Ïכ  ÌÎ BÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿«
È‡ ÌÚ ÏÈ ÔB‰z«¿¿«ƒƒ¬»≈


(È)‰.רבה)ּכתּבה .‰(È‚):(בראשית …«ְָֻ¿ƒ¿»

nË‡ּבחכמה: ‡.היתה ׁשּלא אֹומר הּכתּוב ְְָָ¬∆ƒ≈ְֵֶַָָָֹ
אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי :(ב"ר)רמּיה, ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָ

(„È)‡Â‰ ‰Á.הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְֵֶֶֶַָ
'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו ְֲֵֵֵֵֵַָָָלחרף

ּגּדּוף: מקֹום, ּבכל "חרּפה", B‡˙(ÂË)ערל'. ְְִֵֶָָָָ≈
ÌÎÏ.:לׁשֹון לכם, יב)נתרּצה ב "וּיאֹותּו(מלכים »∆ְְִֵֶֶַַָ

(ּביהֹוידע): אינֹו.ÏBn‰Ïהּכהנים" נּמֹול, להיֹות ֲִִַָָֹ¿ƒְִִֵ
לׁשֹון אּלא לפעל, נּו"ן.˙Â(ÊË)להּפעל:לׁשֹון ְְְְִִֵֶָָֹ¿»«

ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֻׁשנּיה
'ונתננּו': ÏÁנּוני"ן: ÌÎÈ˙˙‡Â.אּתה ְְִַָ¿∆¿…≈∆ƒ«»ַָ

ּבני ּובתׁשּובת ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹמֹוצא
ליּקח יעקב ּבבני החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, ְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹיעקב
להם, יּתנּו ּובנֹותיהם להם, ׁשּיבחרּו את ׁשכם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָּבנֹות
לפי ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָלפי
נחּפץ. אׁשר ּככל לנּו", נּקח ּבנֹותיכם "ואת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּדעּתנּו,

ּב ּוׁשכם חמֹור הפכּוּוכׁשּדּברּו עירם יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָ
ּבנֹותינּו ואת לנׁשים, לנּו נּקח ּבנֹותם "את ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּדברים:



glyiecliyingקל meiqelwpe`

    ¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ¨«£¨¦̧¨¥¹¤
      §¥¦¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ§¦§£´Ÿ½̈
    §¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ

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

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

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

     ̈«Ÿ§¥−©´©¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−
     ©¬©¦«©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´

     «Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³
      ¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−

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

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

    §¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥£¤¨¦²§¤
    £¤¬©¨¤−¨¨«§¤¨¥¨³§¤

:ÓÈÓÏ B‰zכא‡ «¿¿¿≈»À¿«»
È˙È ‡nÚ ‡ ÈÓÏL È‡‰»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡˙BÁ a aÚÈ ‡Ú‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»
B‰ÈÓ ÈÈ ˙È˙ ‡‰ ‡Ú‡¿«¿»»¿»¿ƒ√»≈
˙È ÈLÏ ‡Ï  B‰È˙a ˙È»¿»≈ƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

:B‰Ï z ‡˙aכב‡a Ìa ¿»»»ƒ≈¿¿«¿»
zÈ‡nÚ zÓÏ ‡È‚ ‡Ï  ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«ƒ»»

Ï ‡Ï Ê‚ÓÏ Á ‡nÚÏ È‰ÓÏ¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»
:ÈÈÊ ‡ È ‡Ó ‡Î¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

ÏÎכג B‰È B‰È˙È≈≈¿ƒ¿»¿¿»
Ìa ‡ ‡ÏÈ ‡Ï‰ B‰ÈÚa¿ƒ¿¬»ƒ»»ƒ¿«
:‡ÓÚ È˙È B‰Ï ˙ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

ÌÎLכד Ó BÓÁ Ó ÏÈa¿«ƒƒ¬ƒ¿∆
Ê‚ z Úz È Ï a¿≈»»¿≈¿««¿≈¿»
:z Úz È Ï ‡Î Ï»¿»»»¿≈¿««¿≈

כה ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ ‰‰«¬»¿»¿ƒ»»«
È B‰È‡ B‰ÈÏÚ Èz¿ƒ¬≈≈≈¿ƒ
ÈÁ‡ ÈÏ BÚÓL ÚÈ Èa È¿̇≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ¬≈
‡z ÏÚ Ú aÁ  ‰Èƒ»¿««¿≈¿«««¿»
:‡Î Ï ÏË ÁÏ ˙È¿»¿¿»¬»¿»»¿»

aכו ÌÎL ˙È BÓÁ ˙È¿»¬¿»¿∆¿≈
˙È  Á Ì˙Ï ÏË¿»¿ƒ¿«¿»∆¿»»

: ÌÎL ˙ÈaÓ ‰ÈכזÈa ƒ»ƒ≈¿∆¿»¿≈
BÊ ‡ÏÈË ‡ÁÏ ÏÚ ÚÈ«¬…«¿«»»»ƒ«»¿

:B‰˙Á‡ È‡ È ‡zכח˙È «¿»ƒ»ƒ¬»¿»
B‰ÈÓÁ ˙È B‰Bz ˙È B‰Ú»¿¿»¿¿»¬»≈
‡ÏÁ È ˙È ‡z È ˙È¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»

:BÊaכטÏ ˙È B‰ÈÎ Ï ˙È ¿¿»»ƒ¿≈¿»»


להּמֹול: ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", יזנּתן תורה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

(‡Î)ÌÈÓÏL.:ׁשלם ּובלב ‰‰ּבׁשלֹום ‡‰ ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈
ÌÈÈŒ˙Á.:ּכלֹומר ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם «¬«»«ƒְְְְִֶַַָָָָָָ

ואין לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא ּכלּום, ּתפסידּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָאל
קֹונים: נּמֹול:.ÏBn‰a(Î)לּה ‡C(Î‚)ּבהיֹות ִָ¿ƒְִִ«

Ì‰Ï ‰˙B‡.:אּתנּו יׁשבּו כן ידי ועל זה, לדבר ≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
כד ּפי.ÚÈŒÈŒÈL(Î‰)תורה על ואף היּו, ּבניו ¿≈¿≈«¬…ְִַַָָָ

ׁשאינם אנׁשים ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן נהגּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָכן
הימּנּו עצה נטלּו ׁשּלא È‰:(ב"ר)ּבניו, ÈÁ‡.לפי ְֵֵֶֶָָָָֹ¬≈ƒ»ְִ

עליה עצמן אחיה:ׁשּמסרּו ׁשהיּו.ÁËaנקראּו ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָ∆«ֶָ
ׁשל ּכחֹו על היּו ּבטּוחים אּגדה: ּומדרׁש ְְֲִִִֶַַַָָָֹּכֹואבים,

כו:(ב"ר)זקן לפּׁשט.ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ(ÊÎ)תורה ֵָ««¬»ƒְֵַ
קטילּיא': 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהחללים,

כח וכן:.ÌÏÈÁ(ËÎ)תורה ח)ממֹונם, "עׂשה(דברים ≈»ְֵָָָָ

glyiedliying mei qelwpe`
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Be BL ÔB‰ÈL ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙ«¿¿¿»¿≈¿¿
:‡˙È Èc Ïk ˙ÈÂל˜ÚÈ Ó‡Â ¿»»ƒ¿≈»«¬««¬…

ÔÓÏ È˙È ÔeÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ¿ƒ«
‡Ú‡ È˙È ÔÈe ‡Èa ec¿»≈»»≈»¿≈«¿»
ÌÚ ‡‡Â ‰‡e ‰‡ÚÎaƒ¿«¬»»«¿ƒ»»«¬»«
ÈepÁÓÈÂ ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈÓc¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿ƒƒ
:È˙Èa L‡Â ‡‡ ÈˆL‡Â¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

Ú˙È„לא ‡a ˙˜ÙÎ‰ eÓ‡Â«¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈
È˙נ"י( „aÚÈ:‡˙Á‡Ï Ó‡Âא) «¿≈»«¬»»»«¬«

È˙Â Ï‡ ˙ÈÏ ˜Ò Ìe˜ ˜ÚÈÏ ÈÈ¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ôn „ÚÂ Ôn«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»

Ïb˙‡cÌ„˜ ÔÓ C˜ÚÓa CÏ È ¿ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ√»
:CeÁ‡ ÂNÚבL‡Ï ˜ÚÈ Ó‡Â ≈»»«¬««¬…∆¡«

˙È B„Ú‡ dnÚ Èc ÏÎÏe d˙Èa≈≈¿…ƒƒ≈«¿»
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ Èc ‡ÓÓÚ ˙ÂÚ«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂג˜Â ÌB˜Â ¿«¿¿¿≈¿ƒ«
‡Áa„Ó Ôn „aÚ‡Â Ï‡ ˙ÈÏ¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»
ÈcÚÒa dÓÈÓ ‰Â‰Â È˙˜Ú„¿«¿ƒ«¬»≈¿≈¿«¿ƒ

:˙ÈÏ‡ Èc ‡Á‡aדe‰ÈÂ ¿»¿»ƒ¬»ƒƒ»
È„ ‡ÓÓÚ ˙ÂÚ Ïk ˙È ˜ÚÈÏ¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
ÔB‰È„‡ Èc ‡L„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„Èƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈
‡Óa ˙BÁ ˜ÚÈ ÔB‰˙È nÂ¿««»¿«¬…¿»¿»


את הּזה",לי כד)החיל עׂשה(במדבר "ויׂשראל ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ
מט)חיל", חילם":(תהלים לאחרים .eL"ועזבּו ְְֲִִֵֵַָָָ»

טעמֹו ,לפיכ ׁשביה, .ÌÎÚ(Ï)מּלרע:לׁשֹון ְְְְְִִִַָָָ¬«¿∆
עכׁשו. צלּולה ּדעּתי אין עכּורים, מים ְְְְֲִִִֵַַַָָלׁשֹון
אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָואּגדה:

ּבני(תנחומא) ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים ּביד היתה מסרת .ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּתפרה אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא ונחלּתיעקב, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשֹותקין: היּו ,לפיכ הארץ'. ÒÓאת È˙Ó. ְְִִֶֶָָָָ¿≈ƒ¿»
מּועטים: ‡˙Œהפקר:.‰BÎ‰(Ï‡)אנׁשים ֲִִָָ«¿»ְֵֶ∆

e˙BÁ‡.אחותינואחתנאית מלת על התרגום (הביא ¬≈ֲַָָָ
כאן מדכתיב רבים בלשון הפסוק מתוך נראה שהוא

יו"ד) חסר כתיב שלנו הספרים (ובכל ביו"ד מלא אחותינו

שם רבבה לאלפי היי את אחותינו רבקה גבי כן שאין מה

כל על וקאי רבים לשון הוא שכאן מפרש ולכן יו"ד חסר

רש"י מביא ולכן יעשה הכזונה אחותיהם ישראל נשי

שהוא להורות להלן כמו כאן אחתנא ית שמתרגם התרגום

ודו"ק) יחיד ÏÚ‰(‡):לשון Ìe˜.(תנחומא)לפי : ¬≈ְִ
נענׁשּת ,ּבּדר מּבּת:ׁשאחרּת זאת ל ּובא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

()Îp‰.ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם :ׁשּיׁש «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ
e‰‰Â.:ּכֹוכבים ÌÎÈ˙ÏÓNמעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â. ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆

ּכֹוכבים: עבֹודת ׁשל ּכסּות ּבידכם יׁש גׁשּמא תורה ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָ
(„)‰Ï‡‰.אילן ׁשכם:.ÌÎLŒÌÚסרק:מין אצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ
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‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ôn „ÚÂ Ôn«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»

Ïb˙‡cÌ„˜ ÔÓ C˜ÚÓa CÏ È ¿ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ√»
:CeÁ‡ ÂNÚבL‡Ï ˜ÚÈ Ó‡Â ≈»»«¬««¬…∆¡«

˙È B„Ú‡ dnÚ Èc ÏÎÏe d˙Èa≈≈¿…ƒƒ≈«¿»
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:ÔBÎ˙eÒk BpLÂג˜Â ÌB˜Â ¿«¿¿¿≈¿ƒ«
‡Áa„Ó Ôn „aÚ‡Â Ï‡ ˙ÈÏ¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»
ÈcÚÒa dÓÈÓ ‰Â‰Â È˙˜Ú„¿«¿ƒ«¬»≈¿≈¿«¿ƒ

:˙ÈÏ‡ Èc ‡Á‡aדe‰ÈÂ ¿»¿»ƒ¬»ƒƒ»
È„ ‡ÓÓÚ ˙ÂÚ Ïk ˙È ˜ÚÈÏ¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
ÔB‰È„‡ Èc ‡L„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„Èƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈
‡Óa ˙BÁ ˜ÚÈ ÔB‰˙È nÂ¿««»¿«¬…¿»¿»


את הּזה",לי כד)החיל עׂשה(במדבר "ויׂשראל ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ
מט)חיל", חילם":(תהלים לאחרים .eL"ועזבּו ְְֲִִֵֵַָָָ»

טעמֹו ,לפיכ ׁשביה, .ÌÎÚ(Ï)מּלרע:לׁשֹון ְְְְְִִִַָָָ¬«¿∆
עכׁשו. צלּולה ּדעּתי אין עכּורים, מים ְְְְֲִִִֵַַַָָלׁשֹון
אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָואּגדה:

ּבני(תנחומא) ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים ּביד היתה מסרת .ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּתפרה אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא ונחלּתיעקב, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשֹותקין: היּו ,לפיכ הארץ'. ÒÓאת È˙Ó. ְְִִֶֶָָָָ¿≈ƒ¿»
מּועטים: ‡˙Œהפקר:.‰BÎ‰(Ï‡)אנׁשים ֲִִָָ«¿»ְֵֶ∆

e˙BÁ‡.אחותינואחתנאית מלת על התרגום (הביא ¬≈ֲַָָָ
כאן מדכתיב רבים בלשון הפסוק מתוך נראה שהוא

יו"ד) חסר כתיב שלנו הספרים (ובכל ביו"ד מלא אחותינו

שם רבבה לאלפי היי את אחותינו רבקה גבי כן שאין מה

כל על וקאי רבים לשון הוא שכאן מפרש ולכן יו"ד חסר

רש"י מביא ולכן יעשה הכזונה אחותיהם ישראל נשי

שהוא להורות להלן כמו כאן אחתנא ית שמתרגם התרגום

ודו"ק) יחיד ÏÚ‰(‡):לשון Ìe˜.(תנחומא)לפי : ¬≈ְִ
נענׁשּת ,ּבּדר מּבּת:ׁשאחרּת זאת ל ּובא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

()Îp‰.ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם :ׁשּיׁש «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ
e‰‰Â.:ּכֹוכבים ÌÎÈ˙ÏÓNמעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â. ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆

ּכֹוכבים: עבֹודת ׁשל ּכסּות ּבידכם יׁש גׁשּמא תורה ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָ
(„)‰Ï‡‰.אילן ׁשכם:.ÌÎLŒÌÚסרק:מין אצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ
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ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»
:È‰eÁ‡ Ì„ ÔÓ dÚÓa¿≈ƒ¿≈ƒ√»»ƒ

„‰ח ‡zÓ ‰Bc ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»
Ï‡ ˙ÈÏ ÚlÓ ˙˙‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿«¿≈≈
dÓL ‡e ‡LÈÓ ÈÏBLa¿ƒ≈≈¿»¿»¿≈

:‡˙ÈÎa LÈÓטÈÈ ÈÏb˙‡Â ≈«»ƒ»¿ƒ¿¿ƒ¿»
Ì‡ ÔcÓ È‰B˙ÈÓa „BÚ ÚÈÏ¿«¬…¿≈ƒƒ««¬»

:d˙È ÈeיÓL ÈÈ dÏ Ó‡Â »ƒ»≈«¬«≈¿»¿»
ÚÈ „BÚ ÓL È˙È ‡Ï ÚÈ«¬…»ƒ¿¿≈¿»«¬…
‡e ÓL ‡‰È Ï‡È ÔÈ‰l‡∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡È dÓL ˙ÈיאÈÈ dÏ Ó‡Â »¿≈ƒ¿»≈«¬«≈¿»
ÌÚ Èe Le ÈcL Ï‡ ‡‡¬»≈««¿≈«


(‰)˙zÁ.:וּפחד Ï‡Œ˙Èa(Ê)תורה Ï‡.הּקדֹוׁש ƒ«ַַ≈≈≈ַָ

ּבביתֿאל, הּוא, יׁשּברּו אל. ּבבית ׁשכינתֹו ּגּלּוי ְְְִִֵֵֵֵֵָָ
ּכמֹו: ּבראׁשּה, הּמׁשּמׁשת ּבי"ת חסרה (שמואלּתבה ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ט) ּבביתב ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", מכיר ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶַָ"הּנהֿהּוא
כד)מכיר. אבי:(לעיל ּבבית ּכמֹו ,"אבי "ּבית ְְִִִֵֵָָָ

ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ.ׁשם יׁש הרּבה ּבמקֹומֹות ƒ¿≈»»¡…ƒְְִֵֵֵַ
ּכמֹו: רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות לט)אלהּות "אדני(לקמן ְְְְֱֲִִֵַַָֹ

כב)יֹוסף", נאמר:(שמות ולא עּמֹו", ּבעליו "אם ְְֱִִֵֶַָָֹ
נזּכר ּומרּות ׁשֹופט לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן ְְְֱֲִֵֵֶַָָָ'ּבעלֹו',
לא הּׁשמֹות ׁשאר מּכל אחד אבל רּבים, ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּבלׁשֹון

רּבים: ּבלׁשֹון c‰(Á)ּתמצא ˙ÓzÂ.ענין מה ְְִִִַָ«»»¿…»ְִַָ
רבקה ׁשאמרה לפי אּלא יעקב? ּבבית ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּדבֹורה

ּדבֹורהליעקב ׁשלחה מּׁשם", ּולקחּתי "וׁשלחּתי : ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹ
מּׁשם, לצאת ארם לפּדן מּדבריאצלֹו .ּבּדר ּומתה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

למדּתיה הּדרׁשן מׁשה Ï‡Œ˙ÈÏ:רּבי ˙ÁzÓ.העיר ְְְִִֶַַַַָָֹƒ««¿≈≈ִָ
ההר: ּברגלי ונקּברה ּבהר ‰‡ÔBlיֹוׁשבת ˙Áz. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ««»«

ּבׁשּפּוע מלמעלה מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשּפּולי
היּו ּביתֿאל ׁשל ּומיׁשֹור מּלמּטה, והּקבּורה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָההר,
ׁשני, ּבאבל ׁשם נתּבּׂשר ואּגדה: "אּלֹון". לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָקֹורין

ׁשּמתה אּמֹו על לֹו יוני.(ב"ר)ׁשהּגד ּבלׁשֹון ואּלֹון ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ
ק"ט)אבל. תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ּולפיכ,(צ"ל ְִֵֶָ

מֹותּה, יֹום את העלימּו ׁש) ּולפי אחרים: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָ(ספרים
עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא הּכרס הּברּיֹות יקּללּו אףׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפרסמּה: לא ּבּמקֹום.BÚ„(Ë)הּכתּוב ׁשני ּפעם ְְִִֵַַַַָָָֹ
ּבׁשּובֹו: ואחד ּבלכּתֹו אחד ‡˙Bהּזה, ÈÂ.ּברּכת ְְְְֶֶֶֶַָָ«¿»∆…ְִַ

ÚÈ(È):(ב"ר)אבלים „BÚ ÓL ‡ÈŒ‡Ï. ֲִֵ…ƒ»≈ƒ¿«¬…
ׂשר לׁשֹון אּלא ועקבה, ּבמארב הּבא אדם ְְְְְֲֶַַַָָָָָָָלׁשֹון

ÈcL(È‡)ונגיד: Ï‡ È‡.ּכדאי לבר,ׁשאני ְִָ¬ƒ≈««ְְֲִֵֶַָ
ׁשּלי: e‰ׁשהּברכֹות ‰.לא ׁשעדין ׁשם על ְִֶֶַָ¿≈¿≈ֲִֵֶַַֹ

מּמּנּו: נתעּברה ׁשּכבר ּפי על ואף ּבנימין, .ÈBbנֹולד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
ׁשעתידים(ב"ר).ÌÈBbּבנימין: ואפרים, מנּׁשה ְִִָƒְְְֲִִִֶֶֶַַ

הּׁשבטים ּבמנין והם מּיֹוסף (ב"ר).ÌÈÎÏÓe:לצאת ְְְְִִִֵֵֵַַָָ¿»ƒ
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ÔÈÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈËL ˙LÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ
:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

Ì‰‡Ïיב ˙È‰È Èc ‡Ú‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»
C˙a CÈÏÂ dz‡ CÏ ˜ÁÈÏe¿ƒ¿»»∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»

:‡Ú‡ ˙È Ôz‡יג˜lzÒ‡Â ∆≈»«¿»¿ƒ¿««
„ ‡˜È È‰BlÚÓÈc ‡˙‡a ÈÈ ≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ

:dnÚ ÏÈlÓיד˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â «ƒƒ≈«¬≈«¬…
dnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙‡a ‡˙Ó«̃¿»¿«¿»ƒ«ƒƒ≈
ÔÈe dÏÚ CÈ‡Â ‡‡ ˙Ó»̃««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ ˜È‡Âטו‡˜e «¬ƒ¬«ƒ¿»¿»
ÏÈlÓ Èc ‡˙‡„ ‡ÓL ˙È ˜ÚÈ«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ

:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚטזeÏËe ƒ≈«»¿»≈≈¿»
‡Ú‡ ˙ek „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓƒ≈≈«¬»¿««¿»
ÏÁ ˙„ÈÏÈÂ ˙‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈

:d„ÏÈÓa ˙‡ÈM˜Âיז‰Â‰Â ¿«ƒ«¿≈¿««¬»
dÏ ˙Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
CÈÏ ÔÈc ‡ È‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ

:aיחÈ‡ dL ˜tÓa ‰Â‰Â »«¬»¿ƒ««¿«¬≈
) ˙˙ÈÓנ"י‡˙ÈÓa dÓL ˙˜e ( ƒ««¿»¿«¿≈«

:ÔÈÓÈa dÏ ‡˜ È‰e‡Â ÈÂc¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
Á‡aיט ˙˜˙‡Â ÏÁ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«


לא ׁשעדין ּבנימין מּׁשבט ׁשהיּו ּבׁשת, ואיׁש ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאּול

ּבׁשת(נֹולד. איׁש ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו זה ּופסּוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּדכתיב: ּבנימין, וקרבּו ּדרׁשּוהּו הּׁשבטים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָואף

כא) לבנימין(שופטים ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו ְְִִִִִִֵֶֶָֹ"איׁש
מן עֹולה היה אלמלא ואמרּו: וחזרּו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָלאּׁשה",
ליעקב: אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה לא ְְֲִֵַַַָָָָָֹֹהּׁשבטים,

יצאּו"): מחלצי ÌÈBb"ּומלכים Ï‰˜e ÈBb.ׁשּגֹוים ְֲִֵֵֵֶָָ¿«ƒִֶ
ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ליעׂשֹות ּבניו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָעתידים
אחר: ּדבר ׁשבעים. הּסנהדרין ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻאּמֹות,
ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת להקריב ּבניו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָׁשעתידים

אלּיהּו ּבימי ּכֹוכבים, ישן)עֹובדי יב:(ברש"י תורה ְִִִֵֵֵָָ
(‚È)Bz‡ acŒL‡ ÌB˜na.יֹודע מהאיני «»¬∆ƒ∆ƒִֵֵַַ

ידּמלּמדנּו: ּפרׁש.‡‰Œ˙k(ÊË)תורה מנחם ְְֵַƒ¿«»»∆ְֵֵַַ
ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. מהל רּבּוי, ּכּביר, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָלׁשֹון

ּככברה, ּומנּקבת מצּוי,(ב"ר)חלּולה הּסתוׁשהּניר ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא, לא עדין והּׁשרב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹעבר

מצינּו: ּבנעמן ׁשהרי ה)מקרא, ב "וּיל(מלכים ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
מּדת ׁשם ׁשהּוא אני, ואֹומר ארץ". ּכברת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָמאּתֹו
ׁשאּתה ּכמֹו יֹותר, אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו ְְְְֲֵֶַַַַַַָָקרקע,
אדם ּבמהל ּכ ׂשדה', 'חלקת ּכרם', 'צמד ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹומר:
ּכברת מיל') מהל' ּכמֹו: (קרקע מּדה ׁשם ְְְֲִִִֵֵַַַַַָנֹותן

ורּבֹותינּו.ÊŒÌ‚ŒÈk‰(ÊÈ)ארץ: יֹוסף. על ל נֹוסף ֶָƒ«∆ְֵֵַַַָ
ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ְְְְְִִִִֵֶָָָָָּדרׁשּו:

יתרה: ּתאֹומה צערי.ÈB‡ŒÔa(ÁÈ)נֹולדה :ּבן ְְְֵָָָ∆ƒֲִֶַ
ÔÈÓÈa.ּבארץ נֹולד לבּדֹו ׁשהּוא לפי ּבעיני, נראה ƒ¿»ƒְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ּכמֹו נהרים, מארם ּבא ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכנען
ונסֹוע הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

לׁשֹון.ÔÈÓÈaהּנגּבה": ימין, פט)ּבן "צפֹון(תהלים ְֶַָƒ¿»ƒְִֶָָ
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ÔÈÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈËL ˙LÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ
:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

Ì‰‡Ïיב ˙È‰È Èc ‡Ú‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»
C˙a CÈÏÂ dz‡ CÏ ˜ÁÈÏe¿ƒ¿»»∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»

:‡Ú‡ ˙È Ôz‡יג˜lzÒ‡Â ∆≈»«¿»¿ƒ¿««
„ ‡˜È È‰BlÚÓÈc ‡˙‡a ÈÈ ≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ

:dnÚ ÏÈlÓיד˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â «ƒƒ≈«¬≈«¬…
dnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙‡a ‡˙Ó«̃¿»¿«¿»ƒ«ƒƒ≈
ÔÈe dÏÚ CÈ‡Â ‡‡ ˙Ó»̃««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ ˜È‡Âטו‡˜e «¬ƒ¬«ƒ¿»¿»
ÏÈlÓ Èc ‡˙‡„ ‡ÓL ˙È ˜ÚÈ«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ

:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚטזeÏËe ƒ≈«»¿»≈≈¿»
‡Ú‡ ˙ek „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓƒ≈≈«¬»¿««¿»
ÏÁ ˙„ÈÏÈÂ ˙‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈

:d„ÏÈÓa ˙‡ÈM˜Âיז‰Â‰Â ¿«ƒ«¿≈¿««¬»
dÏ ˙Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
CÈÏ ÔÈc ‡ È‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ

:aיחÈ‡ dL ˜tÓa ‰Â‰Â »«¬»¿ƒ««¿«¬≈
) ˙˙ÈÓנ"י‡˙ÈÓa dÓL ˙˜e ( ƒ««¿»¿«¿≈«

:ÔÈÓÈa dÏ ‡˜ È‰e‡Â ÈÂc¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
Á‡aיט ˙˜˙‡Â ÏÁ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«


לא ׁשעדין ּבנימין מּׁשבט ׁשהיּו ּבׁשת, ואיׁש ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאּול

ּבׁשת(נֹולד. איׁש ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו זה ּופסּוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּדכתיב: ּבנימין, וקרבּו ּדרׁשּוהּו הּׁשבטים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָואף

כא) לבנימין(שופטים ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו ְְִִִִִִֵֶֶָֹ"איׁש
מן עֹולה היה אלמלא ואמרּו: וחזרּו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָלאּׁשה",
ליעקב: אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה לא ְְֲִֵַַַָָָָָֹֹהּׁשבטים,

יצאּו"): מחלצי ÌÈBb"ּומלכים Ï‰˜e ÈBb.ׁשּגֹוים ְֲִֵֵֵֶָָ¿«ƒִֶ
ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ליעׂשֹות ּבניו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָעתידים
אחר: ּדבר ׁשבעים. הּסנהדרין ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻאּמֹות,
ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת להקריב ּבניו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָׁשעתידים

אלּיהּו ּבימי ּכֹוכבים, ישן)עֹובדי יב:(ברש"י תורה ְִִִֵֵֵָָ
(‚È)Bz‡ acŒL‡ ÌB˜na.יֹודע מהאיני «»¬∆ƒ∆ƒִֵֵַַ

ידּמלּמדנּו: ּפרׁש.‡‰Œ˙k(ÊË)תורה מנחם ְְֵַƒ¿«»»∆ְֵֵַַ
ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. מהל רּבּוי, ּכּביר, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָלׁשֹון

ּככברה, ּומנּקבת מצּוי,(ב"ר)חלּולה הּסתוׁשהּניר ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא, לא עדין והּׁשרב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹעבר

מצינּו: ּבנעמן ׁשהרי ה)מקרא, ב "וּיל(מלכים ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
מּדת ׁשם ׁשהּוא אני, ואֹומר ארץ". ּכברת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָמאּתֹו
ׁשאּתה ּכמֹו יֹותר, אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו ְְְְֲֵֶַַַַַַָָקרקע,
אדם ּבמהל ּכ ׂשדה', 'חלקת ּכרם', 'צמד ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹומר:
ּכברת מיל') מהל' ּכמֹו: (קרקע מּדה ׁשם ְְְֲִִִֵֵַַַַַָנֹותן

ורּבֹותינּו.ÊŒÌ‚ŒÈk‰(ÊÈ)ארץ: יֹוסף. על ל נֹוסף ֶָƒ«∆ְֵֵַַַָ
ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ְְְְְִִִִֵֶָָָָָּדרׁשּו:

יתרה: ּתאֹומה צערי.ÈB‡ŒÔa(ÁÈ)נֹולדה :ּבן ְְְֵָָָ∆ƒֲִֶַ
ÔÈÓÈa.ּבארץ נֹולד לבּדֹו ׁשהּוא לפי ּבעיני, נראה ƒ¿»ƒְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ּכמֹו נהרים, מארם ּבא ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכנען
ונסֹוע הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

לׁשֹון.ÔÈÓÈaהּנגּבה": ימין, פט)ּבן "צפֹון(תהלים ְֶַָƒ¿»ƒְִֶָָ
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אחר: (ּדבר מלא. הּוא לפיכ ּבראתם", אּתה ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָוימין
ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד ימים, ּבן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבנימין,

יב)ּכמֹו: הּימין"):(דניאל יט"לקץ תורה ְְִֵַָ
(Î)‡Â‰‰ ‡ ‡È .ּבא ׁשּלא עד ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒֶַָֹ

יצחק אצל אּלהלחברֹון ּכל (שבת.iÂ:ארעּוהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ«ƒ¿«
הּכתּובנה) עליו מעלה מׁשּכבֹו, ׁשּבלּבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמּתֹו

ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ׁשכבּה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכאּלּו
ּבאהל ּתדיר נתּונה ׁשהיתה מּטתֹו יעקב נטל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹרחל,
ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ולא ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹרחל
אּמי אחֹות 'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ותבע ְְְֲִִִִֵֶַַָָראּובן
צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת לאּמי, צרה ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהיתה

ּבלּבל: לכ Úלאּמי'? ÌÈ ˜ÚÈÈ È‰iÂ. ְְְִִִֵָ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»
נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ראׁשֹון, לענין ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָמתחיל
ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ראּויים ּומעּתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּמּטה,

ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן ּבא, 'ללּמדנּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻּדרׁשּו:
ראּובן': ˜ÚÈ(Î‚)חטא BÎ.ּבׁשעת אפּלּו ְֵָָ¿«¬…ְֲִִַ

ּבכֹור קראֹו ˜ÚÈ:הּקלקלה, BÎ.,לנחלה ּבכֹור ְְְַַָָָ¿«¬…ְְֲַָ
לעבֹודה, למנין,ּבכֹור ּבכֹורהּבכֹור נּתנה ולא ְְְְְְְֲִִַָָָָֹ

ׁשבטים: לׁשני ׁשּנעׂשה הּׁשבטים, לענין אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָליֹוסף
כד ‰‡Úהּמיׁשֹור:ׁשם.‡(ÊÎ)תורה È˜. «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«

העיר: ‰‡Úׁשם È˜ ‡ׁשל מיׁשֹור איל , ִֵָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ִֵֶ
ממרא לכּתב לֹו 'היה ּתאמר: ואם ארּבע, ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹֹקרית
ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ּדר ּכן ארּבע', ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּקרית
אל, ּבית עזרי, אבי לחם, ּבית ּוכגֹון זה ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָּכפּול,
הּתבה ּבראׁש נֹותנּה ה"א, ּבֹו להטיל הצר ְְְְִִֵֵַַָָָֹֻאם

טז)הּׁשנּיה: א הּלחמי",(שמואל ו)"ּבית (שופטים ְְִִֵַַַָ
העזרי", אבי טז)"ּבעפרת א ּבית(מלכים חיאל "ּבנה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

כח":האלי ÁˆÈ˜(ËÎ)תורה ÚÂ‚iÂ.מקּדם אין ֱִָ«ƒ¿«ƒ¿»ְֵָֻ
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למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל מכירתֹו ּבּתֹורה: ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּומאחר
יצחק היה יעקב ּכׁשּנֹולד ׁשהרי ׁשנה, י"ב יצחק ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' כה)ּבן ׁשּׁשים(לעיל ּבן "ויצחק ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָ
אם ליעקב, ק"כ ּבׁשנת מת ויצחק וגֹו'", ְְְְְֲִִִֵַַָָָֹׁשנה
נמּכר ויֹוסף ק"כ, נׁשארּו ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ְְְֲִִִִִִֵַָָּתֹוציא
ליעקב, ּוׁשמנה מאה ׁשנת ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבן
ׁשנה עׂשרה וארּבע ,נתּבר וׁשלׁש ׁשּׁשים ּבן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
עׂשרה וארּבע וׁשבע, ׁשבעים הרי עבר, ּבבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַנטמן
יֹוסף, נֹולד עׂשרה ארּבע ּובסֹוף ּבאּׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַָָעבד

ל)ׁשּנאמר: יֹוסף(לעיל את רחל ילדה ּכאׁשר "ויהי ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יֹוסף, נמּכר ׁשּלא עד וי"ז ואחת, ּתׁשעים הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹוגֹו'",
הּמקרא, מן מפרׁש (עֹוד ּוׁשמנה. מאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹהרי
ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּנמּכר

מא)ׁשּנאמר: וגֹו'",(לקמן ׁשנה ׁשלׁשים ּבן "ויֹוסף ְְְֱִֵֶֶֶַָָֹ
ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָוׁשבע
יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹ"ימי

ק"ח): יֹוסף ׁשל אּבמכירתֹו Ú„‰()תורה ְִִֵֶָ»»
ÔBÏÈ‡Œ˙a.ּבׂשמת ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת היא «≈ְְְְִִֵֵַַַָָ

ּכֹוכבים: לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָעל
‰ÓÈÏ‰‡.,יהּודית ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא »√ƒ»»ְְְְִִִִָָ

להטעֹות ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָלֹומר
אביו: ÔBÚŒ˙aאת ‰ÚŒ˙a.ענה ּבת ּבתאם לא ִֶָ«¬»«ƒ¿ֲִַַָֹ

ּבני "ואּלה ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָצבעֹון?!
ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ואּיה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָצבעֹון
והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאׁשת

היּו: ממזרֹות ּבני ׁשּכּלן ÓNa˙(‚)הּכתּוב ְְֵֵֶַַָָָֻ»¿«
Ï‡ÚÓLÈŒ˙a.מצינּו מחלת, לּה קֹורא ּולהּלן «ƒ¿»≈ְֲִֵַַָָָָ

להן מֹוחלין ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבאּגדת
והּנֹוׂשא לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻעונֹותיהם:
מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאּׁשה,

עונֹותיו: BÈ˙ׁשּנמחלּו ˙BÁ‡.ׁשהּוא ׁשם על ְֲֲִֶָֹ¬¿»ֵֶַ
ׁשמֹו: על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָהּׂשיאּה

ד B‚Â(‰)תורה ‰„ÏÈ ‰ÓÈÏ‰‡Â.ממזר זה, קרח ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֵֶַַֹ
אליפז ּובן אלהיה, אביו, אׁשת על ׁשּבא היה ֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

אּלּופי עם מנּוי הּוא ׁשהרי עׂשו, אׁשת ֲֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאהליבמה
הענין ּבסֹוף ‡‡ŒÏ(Â):(ב"ר)אליפז ÏÂ. ְְֱִִַָָ«≈∆∆∆∆
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ÈÂ˙ה LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰ÓÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»
È ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«ƒ≈¿≈≈»ƒ
:ÔÚ„ ‡Ú‡a Ï e„ÈÏÈ˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»ƒ¿»«

È‰Baו ˙ÈÂ È‰BL ˙È ÂNÚ „e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ
˙ÈÂ ˙Èa ˙LÙ Ï ˙ÈÂ ˙a ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»»«¿«≈≈¿»
Ï ˙ÈÂ ÈÚa Ï ˙ÈÂ È‰B˙È≈ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÚ„ ‡Ú‡a ‡ È Èƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
ÚÈ Ì„ ÔÓ ÈÁ‡ ‡Ú‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…


למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל מכירתֹו ּבּתֹורה: ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּומאחר
יצחק היה יעקב ּכׁשּנֹולד ׁשהרי ׁשנה, י"ב יצחק ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' כה)ּבן ׁשּׁשים(לעיל ּבן "ויצחק ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָ
אם ליעקב, ק"כ ּבׁשנת מת ויצחק וגֹו'", ְְְְְֲִִִֵַַָָָֹׁשנה
נמּכר ויֹוסף ק"כ, נׁשארּו ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ְְְֲִִִִִִֵַָָּתֹוציא
ליעקב, ּוׁשמנה מאה ׁשנת ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבן
ׁשנה עׂשרה וארּבע ,נתּבר וׁשלׁש ׁשּׁשים ּבן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
עׂשרה וארּבע וׁשבע, ׁשבעים הרי עבר, ּבבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַנטמן
יֹוסף, נֹולד עׂשרה ארּבע ּובסֹוף ּבאּׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַָָעבד

ל)ׁשּנאמר: יֹוסף(לעיל את רחל ילדה ּכאׁשר "ויהי ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יֹוסף, נמּכר ׁשּלא עד וי"ז ואחת, ּתׁשעים הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹוגֹו'",
הּמקרא, מן מפרׁש (עֹוד ּוׁשמנה. מאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹהרי
ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּנמּכר

מא)ׁשּנאמר: וגֹו'",(לקמן ׁשנה ׁשלׁשים ּבן "ויֹוסף ְְְֱִֵֶֶֶַָָֹ
ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָוׁשבע
יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹ"ימי

ק"ח): יֹוסף ׁשל אּבמכירתֹו Ú„‰()תורה ְִִֵֶָ»»
ÔBÏÈ‡Œ˙a.ּבׂשמת ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת היא «≈ְְְְִִֵֵַַַָָ

ּכֹוכבים: לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָעל
‰ÓÈÏ‰‡.,יהּודית ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא »√ƒ»»ְְְְִִִִָָ

להטעֹות ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָלֹומר
אביו: ÔBÚŒ˙aאת ‰ÚŒ˙a.ענה ּבת ּבתאם לא ִֶָ«¬»«ƒ¿ֲִַַָֹ

ּבני "ואּלה ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָצבעֹון?!
ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ואּיה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָצבעֹון
והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאׁשת

היּו: ממזרֹות ּבני ׁשּכּלן ÓNa˙(‚)הּכתּוב ְְֵֵֶַַָָָֻ»¿«
Ï‡ÚÓLÈŒ˙a.מצינּו מחלת, לּה קֹורא ּולהּלן «ƒ¿»≈ְֲִֵַַָָָָ

להן מֹוחלין ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבאּגדת
והּנֹוׂשא לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻעונֹותיהם:
מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאּׁשה,

עונֹותיו: BÈ˙ׁשּנמחלּו ˙BÁ‡.ׁשהּוא ׁשם על ְֲֲִֶָֹ¬¿»ֵֶַ
ׁשמֹו: על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָהּׂשיאּה

ד B‚Â(‰)תורה ‰„ÏÈ ‰ÓÈÏ‰‡Â.ממזר זה, קרח ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֵֶַַֹ
אליפז ּובן אלהיה, אביו, אׁשת על ׁשּבא היה ֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

אּלּופי עם מנּוי הּוא ׁשהרי עׂשו, אׁשת ֲֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאהליבמה
הענין ּבסֹוף ‡‡ŒÏ(Â):(ב"ר)אליפז ÏÂ. ְְֱִִַָָ«≈∆∆∆∆
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‰„Ú  ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ È ˙‰L¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»
˙z‡ ˙N  Ï‡eÚ ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»¿≈«»¿«ƒ«

:ÂNÚיאÔÈz ÊÙÈÏ‡ È BÂ‰Â ≈»«¬¿≈¡ƒ»≈»
:Ê˜e ÌzÚ‚Â BÙ B‡»¿¿«¿»¿«

ÊÙÈÏ‡Ïיב ‡˙ÈÁÏ ˙Â‰ Ú˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ«
˜ÏÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ «≈»ƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈
:ÂNÚ ˙z‡ ‰„Ú È ÔÈl‡ƒ≈¿≈»»ƒ«≈»

ÁÊÂיג ˙Á Ï‡eÚ È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆«
˙N È BÂ‰ ÔÈl‡ ‰Êe ‰L«»ƒ»ƒ≈¬¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ידÈ BÂ‰ ÔÈl‡Â ƒ«≈»¿ƒ≈¬¿≈
ÔBÚ ˙ ‰Ú ˙ ‰ÈÏ‰‡»ƒ»»«¬»«ƒ¿
LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿

:Á˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ ˙ÈÂטוÔÈl‡ ¿»«¿»¿»…«ƒ≈
‡e ÊÙÈÏ‡ È ÂNÚ È È«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡ B‡ ‡ ÔÈ˙ ‡ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»


ימצא: ּבאׁשר Ì‰Èe‚(Ê)לגּור ‡ ‰ÏÈ ‡ÏÂ. ְֲִֶַָָ¿…»¿»∆∆¿≈∆

אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם, לּבהמֹות מרעה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהסּפיק
"ּכי ּגזרת: ׁשל חֹוב ׁשטר מּפני אחיו", יעקב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ"מּפני
אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על הּמּטל ,"זרע יהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻּגר
לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה, לא חלק לי אין מּכאן, לי אל'ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּבּוׁשה ּומּפני הּׁשטר', ּבפרעֹון ולא הּזאת, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹהארץ

ּבכֹורתֹו: חׁשּמכר הּתֹולדֹות.l‡Â‰(Ë)תורה ְֶַָָ¿≈∆ַָ
לׂשעיר: מּׁשהל ּבניו יׁשהֹולידּו Ú˙Â(È)תורה ְִִִֵֶֶַָָָ¿ƒ¿«

L‚ÏÈÙ ‰˙È‰.היּו ּכּמה אברהם ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע »¿»ƒ∆∆ְְְִֶַַַָָָָָֻ
היתה, אּלּופים ּבת זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּתאבים

מאּלּופי ולֹוטן ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
לפנים. ּבּה ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָיֹוׁשבי

,ל להּנׂשא זֹוכה 'איני ואהיהאמרה: הלואי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשל ּבבניו אֹותּה מֹונה הּימים ּובדברי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּפילגׁש',

ׂשעיר ׁשל אׁשּתֹו על ׁשּבא מלּמד ויצאהאליפז, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ
וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתמנע
ׂשעיר, ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע", לֹוטן ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹ"ואחֹות

האב:ׁשהי מן ולא האם מן אחֹותֹו יגתה תורה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ
(ÂË)ÂNÚÈ ÈÙel‡ ‰l‡.ראׁשי ≈∆«≈¿≈≈»ֵָ

טזמׁשּפחֹות: תורה ְִָ
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ÔÈl‡Â˙Óכג ÔÂÚ B È ¿ƒ≈¿≈»«¿»»««
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È ‰Ú ‡‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
„ ‡„Ó ‡i ˙È ‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«
ÔBÚ ‡iÓ ˙È ÈÚ ‰Â‰¬»»≈»¬»«»¿ƒ¿


(Î)‡‰ ÈÈ.עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ׁשהיּו …¿≈»»∆ְֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּדרׁשּולׁשם. פה)ורּבֹותינּו ּבקיאין(שבת ׁשהיּו ְְְְִִֵֶַָָָ
קנה מלא לזיתים, זה קנה מלא ארץ: ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹּביּׁשּובּה
זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין ׁשהיּו לגפנים, ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָזה

לּה: ראּויה כאנטיעה ÚÂ‰(Î„)תורה ‰i‡Â.וי"ו ְְִָָָ¿«»«¬»ָ
ּבּמקרא: יׁש והרּבה וענה, אּיה ּכמֹו והּוא ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָיתרה,

ח) מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש עו)"ּתת (תהלים ְְְִֵֶָָָֹ
וסּוס": ורכב Ú‰"נרּדם ‡‰.,למעלה האמּור ְְִֶֶָָ¬»ְְַָָָ

ּבנֹו, אֹותֹו קֹורא הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ְְְִִֵֶֶָָׁשהּוא

ענה: את והֹוליד אּמֹו על צבעֹון ׁשּבא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָמלּמד
ÌÓi‰Œ˙‡.נקבה סּוס על חמֹור הרּביע ּפרדים, ∆«≈ƒְְְֲִִִֵַַָָ

לעֹולם ּפסּולין והביא ממזר היה והּוא ּפרד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָוילדה
נד) ׁשאימתן(פסחים "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה .ְְְִִֵֵֶָָָָָָ

לא מּימי חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻמּטלת
וחיה לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ז)ׁשאלני (חולין ְְְְִִַַַַָָָָָָָָ

וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן קא ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָ(והא
ולא יׁשן). ּברׁש"י לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹּכי
ּתמנע מּפני אּלא החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֻהזקק
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(Î)‡‰ ÈÈ.עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ׁשהיּו …¿≈»»∆ְֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּדרׁשּולׁשם. פה)ורּבֹותינּו ּבקיאין(שבת ׁשהיּו ְְְְִִֵֶַָָָ
קנה מלא לזיתים, זה קנה מלא ארץ: ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹּביּׁשּובּה
זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין ׁשהיּו לגפנים, ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָזה

לּה: ראּויה כאנטיעה ÚÂ‰(Î„)תורה ‰i‡Â.וי"ו ְְִָָָ¿«»«¬»ָ
ּבּמקרא: יׁש והרּבה וענה, אּיה ּכמֹו והּוא ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָיתרה,

ח) מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש עו)"ּתת (תהלים ְְְִֵֶָָָֹ
וסּוס": ורכב Ú‰"נרּדם ‡‰.,למעלה האמּור ְְִֶֶָָ¬»ְְַָָָ

ּבנֹו, אֹותֹו קֹורא הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ְְְִִֵֶֶָָׁשהּוא

ענה: את והֹוליד אּמֹו על צבעֹון ׁשּבא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָמלּמד
ÌÓi‰Œ˙‡.נקבה סּוס על חמֹור הרּביע ּפרדים, ∆«≈ƒְְְֲִִִֵַַָָ

לעֹולם ּפסּולין והביא ממזר היה והּוא ּפרד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָוילדה
נד) ׁשאימתן(פסחים "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה .ְְְִִֵֵֶָָָָָָ

לא מּימי חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻמּטלת
וחיה לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ז)ׁשאלני (חולין ְְְְִִַַַַָָָָָָָָ

וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן קא ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָ(והא
ולא יׁשן). ּברׁש"י לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹּכי
ּתמנע מּפני אּלא החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֻהזקק
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למעלה: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּולהֹודיע

כה B‚Â'(Ï‡)תורה ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â.,היּו ׁשמנה ¿≈∆«¿»ƒ¿ְָָֹ
ּבימיהם, עׂשו מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּוכנגּדן

רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ּבׁשת, ואיׁש ׁשאּול הן: ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹואּלּו
ּכתיב: ּבנֹו יֹורם ּובימי יהֹוׁשפט, אסא, ְְְֲִִִֵָָָָָָאבּיה,

ח) ב יהּודה(מלכים יד מּתחת אדֹום ּפׁשע ְְֱִַַַַָָָָ"ּבימיו
ּכתיב: ׁשאּול ּובימי ,"מל עליהם "איןוּימליכּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

מל נּצב ּבאדֹום לב":מל BÈ(Ï‚)תורה ֱִֶֶֶֶֶַ»

‰aÓ ÁÊÔa.:ׁשּנאמר היא, מֹואב מערי ּבצרה ∆∆«ƒ»¿»ְֱֳִֵֵֶֶַָָָ
מח) ּולפי(ירמיה וגֹו'". ועלּֿבצרה ְְְְְְִִַַָָ"ועלֿקרּיֹות

עּמהם, ללקֹות עתידה לאדֹום, מל ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶָָָׁשהעמידה
לד)ׁשּנאמר: ּבבצרה(ישעיה לה' זבח לד":"ּכי תורה ְְֱִֶֶֶַַַָָ

(‰Ï)‡BÓ ‰„Na ÔÈ„Ó˙‡ ‰n‰.מדין ׁשּבא ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְִֶָָ
את לעזר אדֹום מל והל למלחמה, מֹואב ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹעל
ּומֹואב מדין ׁשהיּו למדים אנּו ּומּכאן ְְִִִֵֶָָָָָָמֹואב,
ׁשלֹום עׂשּו ּבלעם ּובימי זה, עם זה ְְִִִִִֵֶֶָָָמריבים
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יׂשראל: על לולהתקּׁשר ‰(ËÏ)תורה ÈÓ ˙. ְְְִִֵֵַַָ«≈»»

ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? ְְִֵֵַָָָָָָָָָמהּו
ÂNÚ(Ó)לכלּום: ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â.ׁשּנקראּו ְִ¿≈∆¿«≈≈»ְְִֶ

מדינֹותיהם ׁשם מהםעל ּופסקה הדר ׁשּמת לאחר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשמֹות הם למעלה, הּנזּכרים והראׁשֹונים, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמלכּות,
הדר, "וּימת הּימים: ּבדברי מפרׁש וכן ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹּתֹולדֹותם,

וגֹו' ּתמנע אּלּוף אדֹום אּלּופי מא":וּיהיּו תורה ְְְֱִִֵַַַָ
(‚Ó)Ï‡Èc‚Ó.:רֹומי וישלחהיא פרשת חסלת «¿ƒ≈ִִ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily
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daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמי

            ©¨´§©½§¨ª¬§«¨©−¦£¤´¦§¨¨®¦§¾¥−¨¥¬©¤«¤§¨³«¦¦Æ§©´¦½
      ¦§−Ÿ¤©´¥¨®Ÿ§¨«§¨¬©«Ÿ̈−©§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמענה להודעתו אשר ברצונו לשנות קשר של תפילין שלו למנהג רבנו הזקן בעל התניא - פוסק 

בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה - נכון וטוב הוא.

בשאלתו לטעם נוסח שלנו לומר קאפ' כ"ה דתהלים בנפ"א - יעוין בנ"כ השו"ע או"ח רסקל"א.



לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם קמי
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:176:218:198:228:518:549:439:4716:4116:4117:0717:0716:2117:17באר שבע )ח(

6:196:248:208:238:528:559:449:4716:3716:3717:0317:0316:0717:13חיפה )ח(

6:146:198:188:218:498:529:429:4516:4016:4017:0617:0616:0017:14ירושלים )ח(

6:196:248:208:238:528:569:459:4816:3916:3917:0517:0416:1817:16תל אביב )ח(

7:177:248:569:019:289:3310:1310:1716:0816:0616:4116:3915:4816:54אוסטריה וינה )ח(

5:495:488:558:559:279:2710:4110:4220:2820:3420:5721:0320:1521:17אוסטרליה מלבורן )ק(

7:157:228:569:009:289:3310:1410:1816:1516:1316:4716:4615:5516:50אוקראינה אודסה )ח(

7:047:128:428:479:149:199:5910:0315:5115:4916:2516:2315:3116:27אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:387:469:119:169:449:4910:2710:3116:0916:0616:4416:4115:4816:45אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:307:389:049:099:369:4110:1910:2316:0215:5916:3716:3415:4116:38אוקראינה קייב )ח(

6:516:588:308:359:029:079:479:5115:4315:4016:1616:1415:2316:18אוקראינה דונייצק )ח(

7:377:449:209:259:529:5710:3910:4216:4616:4417:1717:1516:2617:30איטליה מילאנו )ח(

5:505:538:258:278:548:579:579:5918:1418:1718:3718:3917:5818:43אקוואדור קיטו )ח(

5:325:318:328:339:059:0610:1710:1819:5219:5820:2020:2519:3920:39ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:015:599:159:159:459:4611:0111:0221:0621:1221:3721:4420:5321:48ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:037:088:548:589:279:3110:1610:2016:4716:4617:1517:1416:2817:18ארה״ב בולטימור )ח(

6:557:018:468:509:179:2210:0610:1016:3416:3217:0317:0216:1517:14ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

6:567:028:468:509:189:2210:0710:1016:3316:3217:0217:0116:1417:14ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:367:429:249:299:5610:0010:4410:4817:0517:0417:3517:3416:4617:46ארה״ב דטרויט )ח(

6:556:598:589:019:309:3410:2310:2617:2517:2517:5017:5017:0718:00ארה״ב היוסטן )ח(

6:356:408:348:389:069:109:5810:0116:4816:4717:1417:1416:2917:24ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:476:518:538:579:269:2910:2010:2317:3217:3217:5617:5717:1418:07ארה״ב מיאמי )ח(

6:547:008:428:479:159:1910:0310:0716:2616:2516:5516:5416:0717:08ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:526:588:428:469:139:1710:0210:0516:2616:2516:5516:5416:0717:05ארה״ב שיקאגו )ח(

5:405:418:308:328:599:0010:0610:0819:0219:0519:2519:2918:4719:33בוליביה לא פאס )ח(

8:198:279:509:5610:2310:2811:0511:0916:4216:3817:1717:1516:2117:33בלגיה אנטוורפן )ח(

8:168:249:509:5510:2110:2711:0411:0916:4516:4217:2017:1716:2417:34בלגיה בריסל )ח(

7:497:589:139:199:449:5010:2410:2915:3915:3516:1916:1515:1716:19בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:065:077:577:598:298:309:379:3918:4418:4819:0819:1318:2919:20ברזיל ס.פאולו )ח(

4:534:547:447:468:158:179:249:2618:2918:3318:5318:5818:1419:05ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:377:459:099:149:409:4610:2310:2716:0015:5716:3616:3315:3916:50בריטניה לונדון )ח(

7:558:039:229:289:549:5910:3510:3915:5915:5516:3716:3415:3816:53בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:487:569:179:239:499:5510:3110:3516:0115:5716:3816:3515:4016:39גרמניה ברלין )ח(

7:558:039:319:3610:0210:0710:4610:5016:3216:2917:0617:0416:1117:08גרמניה פרנקפורט )ח(

6:526:569:059:089:379:4010:3410:3718:0218:0318:2518:2617:4518:30הודו בומביי )ח(

6:456:499:009:039:329:3510:2910:3218:0018:0118:2318:2417:4318:28הודו פונה )ח(

7:057:128:448:499:169:2110:0110:0515:5915:5616:3116:2915:3916:33הונגריה בודפשט )ח(

7:057:118:548:589:269:3110:1510:1916:4016:3917:0917:0816:2117:12טורקיה איסטנבול )ח(

7:177:239:119:159:439:4710:3310:3717:0917:0817:3717:3616:5017:40יוון אתונה )ח(

7:257:329:049:099:379:4110:2210:2616:2016:1816:5316:5116:0016:55מולדובה קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:456:499:039:069:339:3610:3010:3318:0518:0618:2818:2917:4718:33מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:424:407:557:568:288:289:459:4619:5420:0020:2620:3319:4020:37ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:296:348:388:419:099:1210:0310:0617:1517:1517:3917:4016:5717:44נפאל קטמנדו )ח(

6:496:519:169:199:499:5110:5010:5218:5718:5919:1919:2218:4119:26סינגפור סינגפור )ח(

7:157:238:468:529:179:2310:0010:0415:3315:2916:0916:0615:1216:10פולין ורשא )ח(

5:315:338:098:118:428:449:479:4918:2218:2518:4518:4818:0718:52פרו לימה )ח(

7:558:019:389:4310:1010:1410:5611:0017:0317:0117:3417:3316:4317:47צרפת ליאון )ח(

8:168:239:549:5910:2510:3011:1011:1417:0216:5917:3517:3316:4117:48צרפת פריז )ח(

5:405:428:108:138:408:439:429:4417:5017:5218:1218:1417:3318:18קולומביה בוגוטה )ח(

7:257:319:129:169:439:4810:3110:3416:4716:4517:1717:1516:2717:28קנדה טורונטו )ח(

7:087:158:518:569:239:2810:1010:1316:1716:1516:4816:4615:5717:01קנדה מונטריאול )ח(

6:326:378:278:319:019:049:529:5516:3516:3517:0217:0216:1717:06קפריסין לרנקה )ח(

8:258:359:499:5510:1910:2510:5911:0316:1016:0516:5016:4615:4817:05רוסיה מוסקבה )ח(

7:427:499:219:269:539:5810:3910:4316:3716:3417:0917:0716:1717:11רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:447:519:269:319:5710:0210:4310:4716:4316:4117:1617:1416:2317:27שוייץ ציריך )ח(

6:226:258:398:429:129:1510:1010:1317:5017:5218:1318:1517:3318:19תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קמי לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:456:499:039:069:339:3610:3010:3318:0518:0618:2818:2917:4718:33מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:424:407:557:568:288:289:459:4619:5420:0020:2620:3319:4020:37ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:296:348:388:419:099:1210:0310:0617:1517:1517:3917:4016:5717:44נפאל קטמנדו )ח(

6:496:519:169:199:499:5110:5010:5218:5718:5919:1919:2218:4119:26סינגפור סינגפור )ח(

7:157:238:468:529:179:2310:0010:0415:3315:2916:0916:0615:1216:10פולין ורשא )ח(

5:315:338:098:118:428:449:479:4918:2218:2518:4518:4818:0718:52פרו לימה )ח(

7:558:019:389:4310:1010:1410:5611:0017:0317:0117:3417:3316:4317:47צרפת ליאון )ח(

8:168:239:549:5910:2510:3011:1011:1417:0216:5917:3517:3316:4117:48צרפת פריז )ח(

5:405:428:108:138:408:439:429:4417:5017:5218:1218:1417:3318:18קולומביה בוגוטה )ח(

7:257:319:129:169:439:4810:3110:3416:4716:4517:1717:1516:2717:28קנדה טורונטו )ח(

7:087:158:518:569:239:2810:1010:1316:1716:1516:4816:4615:5717:01קנדה מונטריאול )ח(

6:326:378:278:319:019:049:529:5516:3516:3517:0217:0216:1717:06קפריסין לרנקה )ח(

8:258:359:499:5510:1910:2510:5911:0316:1016:0516:5016:4615:4817:05רוסיה מוסקבה )ח(

7:427:499:219:269:539:5810:3910:4316:3716:3417:0917:0716:1717:11רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:447:519:269:319:5710:0210:4310:4716:4316:4117:1617:1416:2317:27שוייץ ציריך )ח(

6:226:258:398:429:129:1510:1010:1317:5017:5218:1318:1517:3318:19תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל ד' טו בו
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