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‰z‡Â,צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ¿«»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ

את נקמּת ּדינם את ּדנּת ריבם את ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָרבּת
וכּו' להם1נקמתם עמדּת ענין מהּו להבין וצרי . ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

נתּבאר הּצרה ׁשענין ּכיון ּדלכאֹורה, צרתם, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּבעת
על הרׁשעה יון מלכּות (ּכׁשעמדה זה לפני ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָּכבר
אפן לבאר ּכׁשּמתחיל הּנה וכּו'), יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעּמ
צרי היה כּו'), (ואּתה הּקּב"ה ידי על ְְִֵַַַַַָָָָָָָָההּצלה
וכּו', ריבם את רבּת הרּבים ּברחמי ואּתה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָלֹומר
רחמים מּבחינת היתה ׁשההּצלה לבאר ּבא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבזה

ּכּידּוע ּבחינת2רּבים, המׁשכת ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּברחמי ואּתה אמרֹו וזהּו רּבים, רחמים ּבחינת להמׁשכת סתם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָרחמים
רחמים מּבחינת המׁשכה ידי על היתה ּדחנּכה ׁשההּצלה כּו', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻהרּבים
לחזֹור צרי ולּמה וכּו'. ריבם את רבּת להיֹות נמׁש ׁשּמּׁשם ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָרּבים,

צרתם ּבעת להם עמדּת ּבאמרֹו צרתם, ּדבר על .3ולכּפֹול ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ּדׁשנתÔeÈÂב) חנּכה מּׁשּבת הּזקן אדמֹו"ר ׁשל ּבמאמרֹו הּמבאר ּבהקּדם ¿»ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
ּתֹוכחת חּיים ודר אֹור ותֹורה מצוה נר ּכי הּמתחיל ּדּבּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָתקס"ב

מאד4מּוסר ּדּבכל האהבה ענין להבין ׁשּיׁש הּוא5, ּדמאד ׁשהּפרּוׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
גבּול ענ6ּבלי יּתכן אי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה האדם,, ּבנפׁש גבּול ּבלי ין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ותכלית, גבּול ּבעלי הם העליֹונים ׁשּבעֹולמֹות הּמלאכים אפּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי
אהבה אצלֹו ׁשּתהיה יּתכן ואי מגּבל, הּוא למּטה ׁשהאדם ׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּומּכל
מאד ולא ,מאד ּבכל הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי וגם מגּבלת. ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּבלּתי
ׁשאינֹו מאד ואּלּו וׁשעּור, גבּול ּבלי ּפרּוׁשֹו סתם מאד ׁשהרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹסתם,

ׁשּל מאד הענין6אּלא א גבּול. ּבלי ולא ּומדידה, ׁשעּור ׁשל ענין הּוא , ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
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‰z‡Â,צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ¿«»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ

את נקמּת ּדינם את ּדנּת ריבם את ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָרבּת
וכּו' להם1נקמתם עמדּת ענין מהּו להבין וצרי . ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

נתּבאר הּצרה ׁשענין ּכיון ּדלכאֹורה, צרתם, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּבעת
על הרׁשעה יון מלכּות (ּכׁשעמדה זה לפני ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָּכבר
אפן לבאר ּכׁשּמתחיל הּנה וכּו'), יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעּמ
צרי היה כּו'), (ואּתה הּקּב"ה ידי על ְְִֵַַַַַָָָָָָָָההּצלה
וכּו', ריבם את רבּת הרּבים ּברחמי ואּתה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָלֹומר
רחמים מּבחינת היתה ׁשההּצלה לבאר ּבא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבזה

ּכּידּוע ּבחינת2רּבים, המׁשכת ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּברחמי ואּתה אמרֹו וזהּו רּבים, רחמים ּבחינת להמׁשכת סתם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָרחמים
רחמים מּבחינת המׁשכה ידי על היתה ּדחנּכה ׁשההּצלה כּו', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻהרּבים
לחזֹור צרי ולּמה וכּו'. ריבם את רבּת להיֹות נמׁש ׁשּמּׁשם ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָרּבים,

צרתם ּבעת להם עמדּת ּבאמרֹו צרתם, ּדבר על .3ולכּפֹול ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ּדׁשנתÔeÈÂב) חנּכה מּׁשּבת הּזקן אדמֹו"ר ׁשל ּבמאמרֹו הּמבאר ּבהקּדם ¿»ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
ּתֹוכחת חּיים ודר אֹור ותֹורה מצוה נר ּכי הּמתחיל ּדּבּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָתקס"ב

מאד4מּוסר ּדּבכל האהבה ענין להבין ׁשּיׁש הּוא5, ּדמאד ׁשהּפרּוׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
גבּול ענ6ּבלי יּתכן אי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה האדם,, ּבנפׁש גבּול ּבלי ין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ותכלית, גבּול ּבעלי הם העליֹונים ׁשּבעֹולמֹות הּמלאכים אפּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי
אהבה אצלֹו ׁשּתהיה יּתכן ואי מגּבל, הּוא למּטה ׁשהאדם ׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּומּכל
מאד ולא ,מאד ּבכל הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי וגם מגּבלת. ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּבלּתי
ׁשאינֹו מאד ואּלּו וׁשעּור, גבּול ּבלי ּפרּוׁשֹו סתם מאד ׁשהרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹסתם,

ׁשּל מאד הענין6אּלא א גבּול. ּבלי ולא ּומדידה, ׁשעּור ׁשל ענין הּוא , ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
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ו  

לּקׁשיא ּתרּוץ היא הּׁשנּיה ׁשּקׁשיא ְְְִִֵֶַַָָָֻֻהּוא,
(ׁשהּוא מהאדם ּתֹובעים ׁשאין הינּו, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָהראׁשֹונה,
ּכי מּמׁש, גבּול ּבלי ׁשהיא עבֹודה ּומגּבל) ְְְֲִִִֶַָָָָֻמדּוד
למעלה ּתהיה ׁשעבֹודתֹו ,ׁשּל מאד ְְְְְֲִִֶֶֶַָָֹאם,

ׁשּלֹו. וההגּבלה ְְְִֵֶַַַָָָמהּמדידה

ּבאהבה.e‡eג) מדרגֹות ב' יׁש ּדהּנה הענין, ≈ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
נכנסת ׁשהאהבה הא', ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָמדרגה
הּלב, ּבכלי ּובפרט והּגּוף, הּנפׁש ּבכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּומתלּבׁשת
ׁשּמתלּבׁשת האהבה את לסּבֹול ּביכלּתם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ּביֹותר גדֹולה היא ׁשהאהבה הּב', ּומדרגה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּבתֹוכם.
ׁשּזהּו ּבּכלים, ּולהתלּבׁש להּכנס יכֹולה ׁשאינּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעד
ׁשּביניהם, והחּלּוק .מאד ּדּבכל האהבה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹענין
ואף הוי', אֹוהב האדם להיֹות יכֹול הא', ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשּבּמדרגה
הּמּדֹות אּלא מּדֹותיו, טבע יׁשּתּנה לא כן ּפי ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעל
אכזרי הּוא אם ּתֹולדתֹו, מּטבע ּׁשהם ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָיּׁשארּו
ּפי על אף ּבזה, וכּיֹוצא לב ּגֹובּה ּבעל אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָּבטבעֹו
הּתֹורה ּבקּיּום עבֹודתֹו עֹובד הּיֹום ּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָָׁשּבמׁש
ּובעת כּו', לּבֹו יתמרמר הּתׁשּובה ּובזמן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָּומצֹות,
הּדבר, וטעם לה'. רּבה ּבאהבה יתעֹורר ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָהּתפלה
ּומתלּבׁשת הּלב ּכלי את ממּלאת ׁשהאהבה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדכיון
ׁשּמּקיפים הּלב ּבכלי ּומכּסה מּקפת היא הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻּבתֹוכם,
יכֹולה האהבה אין ּובמילא עליה, ּומכּסים ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָאֹותּה

רז"ל מאמר ּדר ועל הּלב. ּכלי את מצֹות7לׁשּנֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבתֹוכם ׁשּבאים ּבּמצֹות מלאים ׁשהם הינּו, ּדיקא, מלאים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכרּמֹון,

איןּבהתלּב ולכן ׁשּבתֹוכם, הּמצֹות על ּומכּסים מּקיפים והם ׁשּות, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּכיון הּב', ּבּמדרגה ּכן ּׁשאין מה מציאּותם. את לׁשּנֹות ּפֹועלים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמצֹות
ּבבחינת נׁשארת היא הרי הּלב, ּבכלי ּומתלּבׁשת נכנסת האהבה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאין

וידּוע עליהם, ׁשהאהבה8מּקיף והינּו, מּבחּוץ, הּכלי מזּכ מּקיף ׁשאֹור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
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‰„na Ôk ÔÈ‡ ‰Ó«∆≈≈««¿≈»

'a‰בלי') מאדך' 'בכל אהבת - «
ÔÈ‡L-גבול') ÔÂÈk ,≈»∆≈

‰‡‰˙LaÏ˙Óe ˙Î ‰ »«¬»ƒ¿∆∆ƒ¿«∆∆
‡È‰ È‰ ,l‰ ÈÏÎaƒ¿≈«≈¬≈ƒ
ÛÈwÓ ˙ÈÁa ˙‡Lƒ¿∆∆ƒ¿ƒ««ƒ

מ הלב Úe„ÈÂלכלי ,Ì‰ÈÏÚ8 ¬≈∆¿»«
ÈÏk‰ CkÊÓ ÛÈwÓ B‡L∆«ƒ¿«≈«¿ƒ
‰‰‡‰L ,eÈ‰Â ,eÁaÓƒ«¿«¿∆»«¬»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

          

ּבבחינת נׁשארת אּלא הּלב ּבכלי מתלּבׁשת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאינּה
טבע לׁשּנֹות הּלב, ּכלי זּכּו ּפֹועלת עליהם, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמּקיף

כּו'. ִָמּדֹותיו

ÔeÈÂהרב ׁשּמׁשּפיע הּׂשכל מהׁשּפעת מׁשל ּפי על ¿»ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּׂשכל ּגם הרב, ׂשכל ּדהּנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָלתלמידֹו,
ּולמעלה הבּדלה ׁשל ּבאֹופן הּוא לּתלמיד, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשּפיע
את מצמצם הרב ּכאׁשר ולכן, הּתלמיד, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמער
ׁשל ׂשכלֹו ּכלי ער לפי לתלמידֹו ׁשּמׁשּפיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּׂשכל
ׁשל ּבפנימּיּותֹו הּׂשכל הׁשּפעת ּבאה אזי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתלמיד,
על אבל ׂשכלֹו, ּבכלי אֹותּה ּומּקיף ׁשּתֹופס ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמיד,
ּגּסּות ער לפי הרב ׂשכל ּדּקּות מׁשּתנה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָידי
הׂשכל הׁשּפעת ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה הּתלמיד. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּׂשגת
הּתלמיד, ׁשל ׂשכלֹו ּכלי מער ׁשּלמעלה ּבאפן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹהיא
נׁשארת אּלא ׂשכלֹו ּבכלי ּומתלּבׁשת נתּפסת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשאינּה
מּקיף, ּבבחינת היֹותֹו מּצד הרי עליו, מּקיף ְְֱֲִִִִִִִֵַַַַַָָּבבחינת
ׁשּמזּכ מּקיף אֹור ּככל הּׂשכל, ּכלי זּכּו הּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָּפֹועל
ּבאהבה, הּמדרגֹות ּבב' ודגמתֹו מּבחּוץ. ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֻהּכלי
ּפֹועלת אינּה הּלב, ּבכלי מתלּבׁשת האהבה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכאׁשר
ּבכל היא האהבה ּכאׁשר ורק מּדֹותיו, טבע ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּנּוי
אּלא הּלב, ּבכלי מהתלּבׁשּות למעלה ׁשהיא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמאד
טבע ׁשּנּוי היא ּפֹועלת אזי עליהם, מּקיף ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַּבבחינת

ִַהּמּדֹות.

מדLÈÂד) ב' ּבין הפרׁש הּנ"ל,עֹוד אהבה רגֹות ¿≈ְְֲֵֵֵֶַַַַָ
ּבכלי ּומתלּבׁשת נכנסת האהבה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּכאׁשר
לאחרי ּגם אזי ּבהגּבלה, היא ׁשהאהבה והינּו, ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלב,

וגם ּבתחּלה, ׁשהיתה ּכמֹו האֹופן ּבאֹותֹו האהבה נׁשארת וׁשנים ימים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָרּבּוי
הּמדרגה ׁשּבער ועלּיֹות ׁשּנּויים אלּו הרי ועלּיֹות, ׁשּנּויים ּבּה נעׂשים ְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאם
ּבכלי מהתלּבׁשּות למעלה היא האהבה ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה ּבלבד. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּקֹודמת
הּפנימי על ּגם ּפֹועל הּמּקיף אזי מּקיף, ּבבחינת ונׁשארת ,מאד ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹהּלב,
לרגע, ּומרגע לּיֹום מּיֹום לּׁשנה, ׁשּמׁשנה ועד עּלּוי, אחר ּבעּלּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהעלֹותֹו
ּדוקא, ערֹו ׁשּבאין ּובאֹופן עּלּוי, אחר ּבעּלּוי האהבה ּבמעלת ונּתֹוסף ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהֹול

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

    
ÛÈwÓ ˙ÈÁa ˙‡L ‡l‡ l‰ ÈÏÎa ˙LaÏ˙Ó È‡L∆≈»ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«≈∆»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ««ƒ

.eÎ ÂÈ˙BÓ Ú ˙BpLÏ ,l‰ ÈÏk CekÊ ˙ÏÚBt ,Ì‰ÈÏÚכי ¬≈∆∆∆ƒ¿≈«≈¿«∆«ƒ»
לו ולגרום זעזוע לו לגרום יכול באדם פנימי באופן מתקבל שאינו אור רק

להשתנות.

ÏLÓ Èt ÏÚ ÔeÈÂ¿»«ƒ»»
ÏÎO‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»««≈∆
,B„ÈÓÏ˙Ï ‰ ÚÈtLnL∆«¿ƒ«»«¿«¿ƒ
Ìb ,‰ ÏÎN ‰p‰¿ƒ≈≈∆»««
ÚÈtLnL ÏÎO‰«≈∆∆«¿ƒ«

‡e‰ ,„ÈÓÏzÏבמהותו ««¿ƒ
‰Ï‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»
,„ÈÓÏz‰ CÚÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈∆∆««¿ƒ
‰ L‡k ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆»«
ÏÎO‰ ˙‡ ÌˆÓˆÓ¿«¿≈∆«≈∆
ÈÙÏ B„ÈÓÏ˙Ï ÚÈtLnL∆«¿ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ
ÏL BÏÎN ÈÏk CÚ∆∆¿≈ƒ¿∆

„ÈÓÏz‰בדוגמאות לו ומסביר ««¿ƒ
השכל את שיקלוט עד ומשלים

‰ÚtL˙היטיב ‰‡a ÈÊ‡ ,¬«»»«¿»«
ÏL B˙eiÓÈÙa ÏÎO‰«≈∆ƒ¿ƒƒ∆
ÛÈwÓe ÒÙBzL ,„ÈÓÏz‰««¿ƒ∆≈«ƒ
Ï‡ ,BÏÎN ÈÏÎa ˙B‡»ƒ¿≈ƒ¿¬»

ש זה באופן יש È„Èחסרון ÏÚ«¿≈
ÏÎN ˙ew ‰zLÓ ‰Ê∆ƒ¿«∆«≈∆
˙eb CÚ ÈÙÏ ‰»«¿ƒ∆∆«

„ÈÓÏz‰ ˙‚O‰והשכל «»«««¿ƒ
בהגשמה התלמיד אצל נתפס

שכלו Ôkכפי ÔÈ‡M ‰Ó .«∆≈≈
ÏÎN‰ ˙ÚtL‰ L‡k«¬∆«¿»««≈∆
‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆¿«¿»
ÏL BÏÎN ÈÏk CÚÓ≈∆∆¿≈ƒ¿∆
˙Òt˙ È‡L ,„ÈÓÏz‰««¿ƒ∆≈»ƒ¿∆∆
BÏÎN ÈÏÎa ˙LaÏ˙Óeƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ¿
˙ÈÁa ˙‡L ‡l‡∆»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«

ÂÈÏÚ ÛÈwÓאצל ונשארת «ƒ»»
שהיא כפי אופן באותו התלמיד

אינו שהתלמיד כיון הרב, אצל

בתוכו זה שכל ‰Èמפנים ,¬≈
˙ÈÁa B˙BÈ‰ „Óƒ«¡ƒ¿ƒ«
CekÊ ‡e‰ ÏÚBt ,ÛÈwÓ«ƒ≈ƒ

ÏÎO‰ ÈÏkהתלמיד ,של ¿≈«≈∆
CkÊnL ÛÈwÓ B‡ ÏÎk¿»«ƒ∆¿«≈
B˙Ó‚„Â .ıeÁaÓ ÈÏk‰«¿ƒƒ«¿À¿»
,‰‰‡a ˙B‚„n‰ a¿««¿≈¿«¬»
‰‰‡‰ L‡kL∆«¬∆»«¬»
,l‰ ÈÏÎa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿≈«≈

‡È‰ ‰‰‡‰ L‡k Â ,ÂÈ˙BÓ Ú ÈepL ˙ÏÚBt È‡≈»∆∆ƒ∆«ƒ»¿««¬∆»«¬»ƒ
‡l‡ ,l‰ ÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆∆ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈«≈∆»
.˙Bn‰ Ú ÈepL ‡È‰ ˙ÏÚBt ÈÊ‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÛÈwÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆¬«∆∆ƒƒ∆««ƒ
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ז           

ּבבחינת נׁשארת אּלא הּלב ּבכלי מתלּבׁשת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאינּה
טבע לׁשּנֹות הּלב, ּכלי זּכּו ּפֹועלת עליהם, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמּקיף

כּו'. ִָמּדֹותיו

ÔeÈÂהרב ׁשּמׁשּפיע הּׂשכל מהׁשּפעת מׁשל ּפי על ¿»ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּׂשכל ּגם הרב, ׂשכל ּדהּנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָלתלמידֹו,
ּולמעלה הבּדלה ׁשל ּבאֹופן הּוא לּתלמיד, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשּפיע
את מצמצם הרב ּכאׁשר ולכן, הּתלמיד, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמער
ׁשל ׂשכלֹו ּכלי ער לפי לתלמידֹו ׁשּמׁשּפיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּׂשכל
ׁשל ּבפנימּיּותֹו הּׂשכל הׁשּפעת ּבאה אזי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתלמיד,
על אבל ׂשכלֹו, ּבכלי אֹותּה ּומּקיף ׁשּתֹופס ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמיד,
ּגּסּות ער לפי הרב ׂשכל ּדּקּות מׁשּתנה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָידי
הׂשכל הׁשּפעת ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה הּתלמיד. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּׂשגת
הּתלמיד, ׁשל ׂשכלֹו ּכלי מער ׁשּלמעלה ּבאפן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹהיא
נׁשארת אּלא ׂשכלֹו ּבכלי ּומתלּבׁשת נתּפסת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשאינּה
מּקיף, ּבבחינת היֹותֹו מּצד הרי עליו, מּקיף ְְֱֲִִִִִִִֵַַַַַָָּבבחינת
ׁשּמזּכ מּקיף אֹור ּככל הּׂשכל, ּכלי זּכּו הּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָּפֹועל
ּבאהבה, הּמדרגֹות ּבב' ודגמתֹו מּבחּוץ. ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֻהּכלי
ּפֹועלת אינּה הּלב, ּבכלי מתלּבׁשת האהבה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכאׁשר
ּבכל היא האהבה ּכאׁשר ורק מּדֹותיו, טבע ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּנּוי
אּלא הּלב, ּבכלי מהתלּבׁשּות למעלה ׁשהיא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמאד
טבע ׁשּנּוי היא ּפֹועלת אזי עליהם, מּקיף ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַּבבחינת

ִַהּמּדֹות.

מדLÈÂד) ב' ּבין הפרׁש הּנ"ל,עֹוד אהבה רגֹות ¿≈ְְֲֵֵֵֶַַַַָ
ּבכלי ּומתלּבׁשת נכנסת האהבה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּכאׁשר
לאחרי ּגם אזי ּבהגּבלה, היא ׁשהאהבה והינּו, ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלב,

וגם ּבתחּלה, ׁשהיתה ּכמֹו האֹופן ּבאֹותֹו האהבה נׁשארת וׁשנים ימים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָרּבּוי
הּמדרגה ׁשּבער ועלּיֹות ׁשּנּויים אלּו הרי ועלּיֹות, ׁשּנּויים ּבּה נעׂשים ְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאם
ּבכלי מהתלּבׁשּות למעלה היא האהבה ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה ּבלבד. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּקֹודמת
הּפנימי על ּגם ּפֹועל הּמּקיף אזי מּקיף, ּבבחינת ונׁשארת ,מאד ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹהּלב,
לרגע, ּומרגע לּיֹום מּיֹום לּׁשנה, ׁשּמׁשנה ועד עּלּוי, אחר ּבעּלּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהעלֹותֹו
ּדוקא, ערֹו ׁשּבאין ּובאֹופן עּלּוי, אחר ּבעּלּוי האהבה ּבמעלת ונּתֹוסף ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהֹול
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ח  

מּמדידה למעלה הּוא זֹו אהבה ׁשל עּקרּה ּכל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי
ְְַָָוהגּבלה.

הּנ"ל, אהבה מדרגֹות ב' ּבין הפרׁש ועֹוד ְְְֲֵֵֵֶַַַַָה)
ּבכלי ּומתלּבׁשת ׁשּנכנסת הּמגּבלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשהאהבה
יּוכל לא ודעת, טעם ּפי ׁשעל אהבה ׁשהיא ֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּלב,
ּבלבד, וׁשרׁשֹו למקֹורֹו אּלא ידּה על להּגיע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהאדם
מה ּבלבד. והארה זיו הּׁשכינה, זיו ּבחינת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשהּוא
והגּבלה, מּמדידה ׁשּלמעלה האהבה ּכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּׁשאין
ּבבחינת נׁשארת אּלא הּלב ּבכלי נתּפסת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאינּה
להֹוציאֹו הּפנימי על ּגם ּפֹועל הּמּקיף הנה ְְִִִִִִֵֵַַַַַַמּקיף,
ּבאֹופן היא האדם מציאּות ׁשּכל והינּו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָמהגּבלתֹו,
ּביכלּתֹו זה ידי ׁשעל ועד מהגּבלתֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיֹוצא
ועד ּדלמעלה, גבּול הּבלי לאמּתת ּגם ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָלהּגיע
ׁשּכאׁשר ּבזה, ענין ועֹוד העצמּות. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלבחינת
ועד מהגּבלתֹו ׁשּיֹוצא ּבאֹופן היא האדם ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָעבֹודת
הּוא הרי ּדלמעלה, גבּול הּבלי לאמּתת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָׁשּמּגיע
למעלה ׁשהּוא ּכמֹו גבּול הּבלי ׁשאמּתת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָּפֹועל

למּטה. ּגם ויתגּלה ְְְְִֶַַַָָֻימׁש

מהּמדידהp‰Â‰ו) ׁשּלמעלה האהבה ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ
מּגעת ,מאד ּבכל הּלב, ּדכלי ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹוההגּבלה
ּופֹועלת למעלה, ׁשהּוא ּכמֹו גבּול הּבלי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָּבאמּתת
ּכמֹו גבּול הּבלי אמּתת ויתגּלה ימׁש למּטה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֻׁשּגם

למ ּבׁשםּׁשהּוא נקרא זה ּומּצב מעמד הרי עלה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
הוי' ּכמֹו הּיׁשיבה, ענין הפ ׁשהּוא למעלה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָעמידה

יׁשב .9לּמּבּול ַַָָ

e‡eועמידה10הענין יׁשיבה ּבין החּלּוק ּדהּנה , ≈ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
ולא הּגּוף ּתארי ׁשם ׁשּי ׁשּלא ְְְֳֵֶַַַָָָָֹֹלמעלה,
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קדּׁשתֹו אליו ׁשּביניהם11נערֹו מהחּלּוק יּובן כּו', ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
הראׁש נׁשּפל ׁשּביׁשיבה, הּתחּתֹון, ְְִִִֶַַַָָָָָֹּבאדם
ּובעמידה הארץ, מן מגּבהים והרגלים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמהגּבהתֹו,
והרגלים ּבהגּבהה, הּוא ׁשהראׁש ,להפ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּוא
הּיׁשיבה ׁשענין למעלה, ודגמתֹו למּטה. ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻנׁשּפלים
לצֹור הּמֹוחין ּבחינת וירידת הׁשּפלת על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָמֹורה

חז"ל אמרּו ּדהּנה ּבעֹולמֹות. ׁשּתים12ההׁשּפעה ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
כּו', הראׁשֹונֹות ׁשלׁש הּיֹום, הוי ׁשעֹות ְִֵֵֶַָָָָֹעׂשרה
כּו', ּכּלֹו העֹולם ּכל את ודן יֹוׁשב ְְִֵֶָָָָֻׁשנּיֹות
וכּו'. ּכּלֹו העֹולם ּכל את וזן יֹוׁשב ְְְִִֵֶָָָָֻׁשליׁשיֹות
(ּוכללּות ּבעֹולמֹות החּיּות ׁשהמׁשכת ּבזה, ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָוהענין
את זן ענין ׁשּזהּו העֹולמֹות), התהוּות ְְְִִִֶֶֶַָָָָָענין
,יתּבר אצלֹו והׁשּפלה ירידה הּוא כּו', ְְְְְִִֵֶַָָָָָָהעֹולם

רז"ל אמרּו זה אּתה13ועל ׁשם ּגדּלתֹו ּבמקֹום ְְְְֶַַַַָָָָָֻ
הּׁשבחים ענין ׁשּכל והינּו, ענותנּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָמֹוצא
ירידה הּוא כּו') ּגדֹול ׁשהּוא אֹותֹו ְְְִִֶֶַָָ(ׁשּמׁשּבחים
לענין ּדֹומה זה אין ׁשהרי ,יתּבר אצלֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָוׁשפלּות
האדם את מׁשּבחים ׁשּכאׁשר למּטה, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשבחים
לפי ׁשּזהּו ּבחׁשיבּות, להיֹות הּׁשבחים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָיעלּוהּו
מׁשלימים וכֹוחֹותיה מגּבלת היא האדם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּנפׁש
למעלה, ּכן ּׁשאין מה מּמׁש, ּתחסר ּובלעדם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה

ע מֹוצא אּתה ׁשם ואּדרּבה, ׁשלמּות, ׁשּום ּפעלים הּׁשבחים נותנּותֹו,אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
כּו', וזן יֹוׁשב ענין וזהּו ,יתּבר אצלֹו והׁשּפלה ירידה ׁשל ענין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּזהּו
הּוא העֹולמֹות) התהוּות ענין (ּוכללּות ּבעֹולמֹות החּיּות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָׁשהּׁשּפעת
ענין הּוא למעלה ודגמתֹו למּטה, נׁשּפל ׁשראׁשֹו הּיֹוׁשב האדם ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻּכמׁשל
הּׁשפע נמׁש ידם ׁשעל נה"י לבחינת הּמֹוחין ּבחינת והׁשּפלת ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָירידת
ירידה היא נה"י לבחינת הּמֹוחין ׁשהמׁשכת הּנבראים, ּבכל ְְְְְְֱִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹהאלקי
ּכּמה אחת ועל ּבּמּדֹות, המלּבׁשים הּמֹוחין ּבחינת לגּבי אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָֻוהׁשּפלה
יֹוׁשב זה ּדר ועל עצמם. מּצד ׁשהם ּכפי הּמֹוחין ּבחינת לגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה
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יגדל.11) פיוט ב.12)ע"פ ג, בסה"מ13)ע"ז שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה א. לא, מגילה

.40 ע' ה'ש"ת

    
B˙M„˜ ÂÈÏ‡ BÚ11באופן הוא הגוף מתוארי הקב"ה של [=ריחוקו «¬≈»¿À»

'איןֿערוך'] ‰ÔBzÁz,של Ì„‡a Ì‰ÈÈaL ˜elÁ‰Ó ÔeÈ ,eÎ»≈«ƒ∆≈≈∆»»»««¿
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ט           

קדּׁשתֹו אליו ׁשּביניהם11נערֹו מהחּלּוק יּובן כּו', ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
הראׁש נׁשּפל ׁשּביׁשיבה, הּתחּתֹון, ְְִִִֶַַַָָָָָֹּבאדם
ּובעמידה הארץ, מן מגּבהים והרגלים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמהגּבהתֹו,
והרגלים ּבהגּבהה, הּוא ׁשהראׁש ,להפ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּוא
הּיׁשיבה ׁשענין למעלה, ודגמתֹו למּטה. ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻנׁשּפלים
לצֹור הּמֹוחין ּבחינת וירידת הׁשּפלת על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָמֹורה

חז"ל אמרּו ּדהּנה ּבעֹולמֹות. ׁשּתים12ההׁשּפעה ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
כּו', הראׁשֹונֹות ׁשלׁש הּיֹום, הוי ׁשעֹות ְִֵֵֶַָָָָֹעׂשרה
כּו', ּכּלֹו העֹולם ּכל את ודן יֹוׁשב ְְִֵֶָָָָֻׁשנּיֹות
וכּו'. ּכּלֹו העֹולם ּכל את וזן יֹוׁשב ְְְִִֵֶָָָָֻׁשליׁשיֹות
(ּוכללּות ּבעֹולמֹות החּיּות ׁשהמׁשכת ּבזה, ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָוהענין
את זן ענין ׁשּזהּו העֹולמֹות), התהוּות ְְְִִִֶֶֶַָָָָָענין
,יתּבר אצלֹו והׁשּפלה ירידה הּוא כּו', ְְְְְִִֵֶַָָָָָָהעֹולם

רז"ל אמרּו זה אּתה13ועל ׁשם ּגדּלתֹו ּבמקֹום ְְְְֶַַַַָָָָָֻ
הּׁשבחים ענין ׁשּכל והינּו, ענותנּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָמֹוצא
ירידה הּוא כּו') ּגדֹול ׁשהּוא אֹותֹו ְְְִִֶֶַָָ(ׁשּמׁשּבחים
לענין ּדֹומה זה אין ׁשהרי ,יתּבר אצלֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָוׁשפלּות
האדם את מׁשּבחים ׁשּכאׁשר למּטה, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשבחים
לפי ׁשּזהּו ּבחׁשיבּות, להיֹות הּׁשבחים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָיעלּוהּו
מׁשלימים וכֹוחֹותיה מגּבלת היא האדם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּנפׁש
למעלה, ּכן ּׁשאין מה מּמׁש, ּתחסר ּובלעדם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה

ע מֹוצא אּתה ׁשם ואּדרּבה, ׁשלמּות, ׁשּום ּפעלים הּׁשבחים נותנּותֹו,אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
כּו', וזן יֹוׁשב ענין וזהּו ,יתּבר אצלֹו והׁשּפלה ירידה ׁשל ענין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּזהּו
הּוא העֹולמֹות) התהוּות ענין (ּוכללּות ּבעֹולמֹות החּיּות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָׁשהּׁשּפעת
ענין הּוא למעלה ודגמתֹו למּטה, נׁשּפל ׁשראׁשֹו הּיֹוׁשב האדם ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻּכמׁשל
הּׁשפע נמׁש ידם ׁשעל נה"י לבחינת הּמֹוחין ּבחינת והׁשּפלת ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָירידת
ירידה היא נה"י לבחינת הּמֹוחין ׁשהמׁשכת הּנבראים, ּבכל ְְְְְְֱִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹהאלקי
ּכּמה אחת ועל ּבּמּדֹות, המלּבׁשים הּמֹוחין ּבחינת לגּבי אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָֻוהׁשּפלה
יֹוׁשב זה ּדר ועל עצמם. מּצד ׁשהם ּכפי הּמֹוחין ּבחינת לגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה
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י  

את לזּון ראּוי אם ּומׁשּפט הּדין ׁשהּוא כּו', ְְִִִֶֶַָָָָודן
הּמֹוחין ּבחינת התלּבׁשּות זה הרי כּו', ְְְֲִִִֵֶַַַָָהעֹולם
אֹו לחּיּוב לדּונֹו חג"ת הּמּדֹות ּבבחינת ְְְִִִִַַַַַַחּב"ד
ּבחינת לגּבי והׁשּפלה ירידה ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָלזכּות,
ועֹוד יׁשיבה. ּבׁשם נקרא ולכן עצמם, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּמֹוחין
מן מגּבהים ׁשהרגלים הּיׁשיבה, ּבענין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻזאת
לבחינת הּמֹוחין ּדבחינת הירידה ּבעת ּכי, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהארץ,
ההׁשּפעה אֹודֹות ּומׁשּפט הּדין לצֹור ְְְִִִֶַַַַָָָהּמּדֹות
כּו'), לזּון ראּוי (אם נה"י ּבחינת ידי על ְְְְִִִֵַַַָָָלמּטה
נה"י, מּבחינת ההׁשּפעה ׁשעה לפי מסּתּלקת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָאזי
ׁשּלא הּיׁשיבה, ּבעת הרגלים הגּבהת ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזהּו
נה"י. ּבחינת ידי על למּטה ההׁשּפעה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָלהיֹות

e‰ÊÂוירידת הׁשּפלת ענין ׁשהּוא יׁשב, לּמּבּול הוי' ¿∆ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָ
ּדֹור את ודן יֹוׁשב להיֹות המֹוחין ְְְִִִֵֶַַָּבחינת
ּבחינת הרגלים, הגּבהת נעׂשה זה ׁשּמּצד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָהּמּבּול,
היה זה וכל למּטה. ההׁשּפעה להיֹות ׁשּלא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנה"י,
ּגּלּוי היה לא ׁשעדין ּתֹורה, מּתן קֹודם הּמּבּול, ְֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבדֹור
מהּמֹוחין ּגם למעלה ׁשהם עצמם, הּמֹוחין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָּבחינת
ּכּמה אחת ועל העֹולם, את לדּון ּבּמּדֹות ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּמתלּבׁשים
נה"י ּבבחינת הּמתלּבׁשים מהּמֹוחין למעלה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָוכּמה
ּבחינת ּגּלּוי נמׁש ּתֹורה ּבמּתן אבל העֹולם. את ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָלזּון
יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ולכן עצמם, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוחין

יכֹול ּתֹורה מּתן הּמֹוחיןלאחר ּבחינת ׁשּגם לפעֹול ים ְְְְִִִִֶַַַַַַַָ
הּמתלּבׁשים הּמֹוחין מּבחינת (ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָעצמם
ׁשזהּו למּטה, ימׁשכּו נה"י) ּובבחינת חג"ת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֻּבבחינת

הּפ) למּטה מׁשּפלים והרגלים למעלה מגּבּה ׁשהראׁש העמידה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻֻענין
ׁשּבחינת הינּו, למעלה), מגּבהים והרגלים למּטה נׁשּפל ׁשהראׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻהּיׁשיבה,
ּונה"י, חג"ת ּבבחינת להתלּבׁש והׁשּפלה ירידה ׁשל ּבאֹופן אינם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוחין
ּכפי הּמֹוחין ּבחינת ּגּלּוי ענין ׁשּזהּו למעלה, הגּבהה ׁשל ּבאֹופן הם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
הם הרגלים הּנה למעלה, מגּבּה ׁשהראׁש זה עם ּובּיחד עצמם. מּצד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּׁשהם
ׁשהיא ּבארץ למּטה ההׁשּפעה על ׁשּמֹורה ּבארץ, ועמדים למּטה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻמׁשּפלים
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ׁשאֹותֹו והינּו, ּבהגּבהה, ּׁשהּוא ּכמֹו הראׁש ְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹמּבחינת
נמׁש עצמם, הּמֹוחין ׁשּבבחינת עצמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָהאֹור

ּבארץ. למּטה ְְִֶֶַַָָָּומתּגּלה

ענין‡ÌÓז) ּתפעל יׂשראל ׁשל ׁשעבֹודתם ּכדי »¿»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּמֹוחין מּבחינת (ׁשּגם למעלה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָהעמידה
ּבארץ) למּטה ויתגּלה ימׁש עצמם מּצד ּׁשהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכפי
מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן העבֹודה להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹצריכה
ּבבחינת מּגיעים זה ידי ׁשעל ,מאד ּבכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהגּבלה,
ימׁש זֹו מּבחינה ׁשּגם ּופֹועלים האמּתי, גבּול ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָֻּבלי
ּבעבֹודת ּבעּקר הּוא זה וענין למּטה. ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָויתגּלה
הּגּוף, ּדחֹוׁש וההסּתר ההעלם ׁשּמּצד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתׁשּובה,
ּגדֹולה ּבתׁשּוקה לה' האהבה התעֹוררּות ְְְְֲֲִִַַַָָָָָנעׂשה
ׁשּזהּו כּו', הּלב ּבכלי להתלּבׁש ּתּוכל ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹּביֹותר

כּו' יּתיר ּבחילא ליּה מׁשכי ּתׁשּובה ּוכפי14ׁשּבעלי . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּבּמאמר געואלדיקן15ׁשּמסּים (א נפלא מׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ה ׁשאם ,הּמל היכל ּבפתח מהּנדחק יּומׁשל) ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכ ּכל ּדֹוחק היה לא ,ליל אֹותֹו ִִֵֵֵַָָָָֹמּניחים
אֹותֹו, מּניחים ּכׁשאין אבל כּו', עצמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָלהפקיר
ׁשּיעמֹוד עד ּבּפתח, הּוא מּכה הּמרירּות ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַמּפני
ּבהּכאה לסּבֹול יּוכל ׁשּלא לֹו לפּתֹוח ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹהּמל

לּמבין. ודי ְִֵֶַַַַּבּפתח,

ּבעתe‰ÊÂח) להם עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה ¿∆ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
צרתם, ּבעת ׁשּדוקא ּבזה, והענין ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָצרתם.
ּבאֹופן עבֹודתם היתה כּו', מצר ׁשל ּומּצב ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמעמד

ּתׁשּובה ּבעלי עבֹודת ּדר (על והגּבלה מּמדידה ׁשּלמעלה נפׁש מסירת ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
עמדּת להם, עמדּת העמידה, ענין למעלה ּפעלּו זה ידי ועל יּתיר), ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבחילא
ּבארץ ׁשּלמּטה הינּו, ּבארץ, עֹומדים והרגלים למעלה מגּבּה ׁשהראׁש ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּדיקא,
הּוא זה ׁשאֹור המֹוחין, עצם ׁשּבבחינת עצמֹו האֹור אֹותֹו ונתּגּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָנמׁש
ּבענין נכלל זה ׁשּגם נצחי, ּבקּיּום קּים הּוא הרי ולכן גבּול, ּבלי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבבחינת
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יי           

ׁשאֹותֹו והינּו, ּבהגּבהה, ּׁשהּוא ּכמֹו הראׁש ְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹמּבחינת
נמׁש עצמם, הּמֹוחין ׁשּבבחינת עצמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָהאֹור

ּבארץ. למּטה ְְִֶֶַַָָָּומתּגּלה

ענין‡ÌÓז) ּתפעל יׂשראל ׁשל ׁשעבֹודתם ּכדי »¿»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּמֹוחין מּבחינת (ׁשּגם למעלה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָהעמידה
ּבארץ) למּטה ויתגּלה ימׁש עצמם מּצד ּׁשהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכפי
מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן העבֹודה להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹצריכה
ּבבחינת מּגיעים זה ידי ׁשעל ,מאד ּבכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהגּבלה,
ימׁש זֹו מּבחינה ׁשּגם ּופֹועלים האמּתי, גבּול ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָֻּבלי
ּבעבֹודת ּבעּקר הּוא זה וענין למּטה. ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָויתגּלה
הּגּוף, ּדחֹוׁש וההסּתר ההעלם ׁשּמּצד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתׁשּובה,
ּגדֹולה ּבתׁשּוקה לה' האהבה התעֹוררּות ְְְְֲֲִִַַַָָָָָנעׂשה
ׁשּזהּו כּו', הּלב ּבכלי להתלּבׁש ּתּוכל ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹּביֹותר

כּו' יּתיר ּבחילא ליּה מׁשכי ּתׁשּובה ּוכפי14ׁשּבעלי . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּבּמאמר געואלדיקן15ׁשּמסּים (א נפלא מׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ה ׁשאם ,הּמל היכל ּבפתח מהּנדחק יּומׁשל) ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכ ּכל ּדֹוחק היה לא ,ליל אֹותֹו ִִֵֵֵַָָָָֹמּניחים
אֹותֹו, מּניחים ּכׁשאין אבל כּו', עצמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָלהפקיר
ׁשּיעמֹוד עד ּבּפתח, הּוא מּכה הּמרירּות ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַמּפני
ּבהּכאה לסּבֹול יּוכל ׁשּלא לֹו לפּתֹוח ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹהּמל

לּמבין. ודי ְִֵֶַַַַּבּפתח,

ּבעתe‰ÊÂח) להם עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה ¿∆ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
צרתם, ּבעת ׁשּדוקא ּבזה, והענין ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָצרתם.
ּבאֹופן עבֹודתם היתה כּו', מצר ׁשל ּומּצב ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמעמד

ּתׁשּובה ּבעלי עבֹודת ּדר (על והגּבלה מּמדידה ׁשּלמעלה נפׁש מסירת ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
עמדּת להם, עמדּת העמידה, ענין למעלה ּפעלּו זה ידי ועל יּתיר), ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבחילא
ּבארץ ׁשּלמּטה הינּו, ּבארץ, עֹומדים והרגלים למעלה מגּבּה ׁשהראׁש ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּדיקא,
הּוא זה ׁשאֹור המֹוחין, עצם ׁשּבבחינת עצמֹו האֹור אֹותֹו ונתּגּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָנמׁש
ּבענין נכלל זה ׁשּגם נצחי, ּבקּיּום קּים הּוא הרי ולכן גבּול, ּבלי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבבחינת
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'בכל בבחינת גבולית בלתי

ישראל. בני של מאודך'

Ì˙„BÚL È„k ÌÓ‡ (Ê»¿»¿≈∆¬»»
ÔÈÚ ÏÚÙz Ï‡È ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»
ÌbL) ‰ÏÚÓÏ ‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»¿«¿»∆«
ÈÙk ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ
CLÓÈ ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰M∆≈ƒ««¿»À¿»
(‡a ‰ÓÏ ‰l‚˙ÈÂ¿ƒ¿«∆¿«»»»∆
‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿»¬»
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
,E„‡Ó ÏÎa ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿»¿…∆

Ê È„È ÏÚLÌÈÚÈbÓ ‰ ∆«¿≈∆«ƒƒ
Ïe‚ ÈÏa ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿ƒ¿
ÌbL ÌÈÏÚBÙe ,ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¬ƒ∆«
‰l‚˙ÈÂ CLÓÈ BÊ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»À¿»¿ƒ¿«∆
‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ .‰ÓÏ¿«»¿ƒ¿»∆
,‰eLz‰ ˙„BÚa Úa¿ƒ»«¬««¿»
z‰‰Â ÌÏÚ‰‰ „vnL∆ƒ««∆¿≈¿«∆¿≈
‰Ú ,eb‰ CLBÁc¿∆««¬»
‰Ï ‰‰‡‰ ˙eBÚ˙‰ƒ¿¿»«¬»«
˙BÈa ‰ÏB„b ‰˜eL˙aƒ¿»¿»¿≈
LaÏ˙‰Ï ÏÎez ‡lL∆…«¿ƒ¿«≈
e‰L ,eÎ l‰ ÈÏÎaƒ¿≈«≈∆∆
ÈÎLÓ ‰eLz ÈÏÚaL∆«¬≈¿»«¿≈
eÎ ÈzÈ ‡ÏÈÁa ÈÏ≈¿≈»«ƒ
עליהם מושכים תשובה [=בעלי

יותר רב בכח הקדושה אור את

זה כח הקב"ה] אל להתקרב כדי

לברוח החזק מרצונם מגיע

הקליפות 14ÈÙÎeמעמקי .¿ƒ
Ó‡na ÌinL15ÏLÓ ∆¿«≈««¬»»»

Ô˜È„Ï‡ÂÚ‚ ‡) ‡ÏÙƒ¿»«∆«¿ƒ¿
Á˙Ùa ˜Á„p‰Ó (ÏLÓ»»≈«ƒ¿»¿∆«
eÈ‰ Ì‡L ,CÏn‰ ÏÎÈ‰≈««∆∆∆ƒ»

CÏÈÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓלהיכנס «ƒƒ≈≈
המלך להיכל Ï‡בחופשיות ,…

Ck Ïk ˜ÁBc ‰È‰»»≈»»
BÓˆÚ È˜Ù‰Ïלחשוב מבלי ¿«¿ƒ«¿
כלל עצמו ‡Ïעל ,eÎ¬»

B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ÔÈ‡Lkאזי, ¿∆≈«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ ˙eÈn‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ«∆

BÏ ÁBzÙÏ CÏn‰ „BÓÚiL „Ú ,Á˙taיכול שאינו האב כדוגמת «∆««∆«¬«∆∆ƒ¿«
כביכול כך, העולל, בנו של מבכיו ÏÎeÈלהתעלם ‡lL(המלך) הקב"ה ∆…«
.ÔÈnÏ È„Â ,Á˙ta ‰‡k‰a ÏBaÏענין) המרירות שמצד זה וכח ƒ¿¿«»»«∆«¿««≈ƒ

מכלי למעלה - גבול בלי - מאדך' 'בכל של האהבה בחינת הוא התשובה)

במעלתלבו. המבואר עלֿפי

שהיא מאדך' ד'בכל האהבה

וההמשכה גבול', 'בלי אהבה

הנקראת עלֿידה שבאה מלמעלה

לשון דיוק היטב יתבאר 'עמידה'

"ברחמיך ,‰ÌÈהתפילה

˙„ÓÚב ˆÌ˙להם ˙Ú."

EÈÓÁa ‰z‡Â e‰ÊÂ (Á¿∆¿«»¿«¬∆
‰˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ ÌÈa »«ƒ»«¿»»∆¿≈

,‰Êa ÔÈÚ‰Â .Ì˙»̂»»¿»ƒ¿»»∆
,Ì˙ˆ ˙Úa ‡˜ÂcL∆«¿»¿≈»»»
ˆÓ ÏL vÓe „ÓÚna««¬»«»∆≈«
Ì˙„BÚ ‰˙È‰ ,eÎ»¿»¬»»
LÙ ˙ÈÓ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ«∆∆
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
˙„BÚ Cc ÏÚ) ‰Ïa‚‰Â¿«¿»»«∆∆¬«
‡ÏÈÁa ‰eLz ÈÏÚa«¬≈¿»¿≈»

ÈzÈ[יותר גדול ),[=בכח «ƒ
‰ÏÚÓÏ eÏÚt ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆»¬¿«¿»
z„ÓÚ ,‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚƒ¿»»¬ƒ»»«¿»
‡˜Èc z„ÓÚ ,Ì‰Ï»∆»«¿»«¿»

a‚Ó[=במדויק] L‡‰L ,∆»…À¿»
ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÏ‚‰Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»«¿«ƒ¿ƒ
‰ÓlL ,eÈ‰ ,‡a»»∆«¿∆¿«»
‰lb˙Â CLÓ ‡a»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«∆
BÓˆÚ B‡‰ B˙B‡»«¿
,ÔÈÁBÓ‰ ÌˆÚ ˙ÈÁaL∆ƒ¿ƒ«∆∆«ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ ‰Ê B‡L∆∆ƒ¿ƒ«
‡e‰ È‰ ÔÎÏÂ ,Ïe‚ ÈÏa¿ƒ¿¿»≈¬≈
ÌbL ,ÈÁˆ Ìei˜a Ìi«̃»¿ƒƒ¿ƒ∆«
‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚa ÏÏÎ ‰Ê∆ƒ¿«¿ƒ¿«»¬ƒ»
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יי  

צדק הּצמח ּכפרּוׁש להם), (עמדּת 16העמידה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ואּתה ּומקּדים נצחי. קּיּום על מֹורה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָׁשעמידה

רּבים רחמים מּבחינת נמׁש זה ׁשּכל להם, עמדּת הרּבים ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּברחמי
ידי על הּגיעּו זֹו ׁשּבבחינה גבּול, ּבלי ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּלמעלה
כּו'. צרתם ּבעת המצר, מּצד ׁשּבאה ,מאד ּבכל נפׁש, הּמסרת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעבֹודת
הּגלּות, זמן ּבמׁש ועבֹודתינּו מעׂשינּו לכללּות ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוכן
ׁשּלמעלה ּבאֹופן יׂשראל ׁשל עבֹודתם נעׂשת הּגלּות מצר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמּצד
ׁשּלמעלה, גבּול הּבלי ּבבחינת מּגיעים זה ידי ועל והגּבלה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמּמדידה
ענין ׁשּזהּו למּטה, ויתגּלה ימׁש ׁשּלמעלה ּגבּול ׁשהּבלי ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּופֹועלים

ׁשּכתּוב ּכמֹו ועמדּו17העמידה, הּזיתים, הר על ההּוא ּבּיֹום רגליו ועמדּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
מּמׁש.16ּדיקא ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ידי על והׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
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(16.272 ע' החקירה ספר גם ד.17)ראה יד, זכרי'

•

    
˜„ ÁÓv‰ Le ,‰Ï z„ÓÚ16ÏÚ ‰Ó ‰„ÈÓÚL »«¿»»∆¿≈«∆«∆∆∆¬ƒ»»«

ÏL ,‰Ï z„ÓÚ Èa‰ EÈÓÁa ‰z‡Â Èc˜Óe ÈÁ eƒ̃ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»¿«¬∆»«ƒ»«¿»»∆∆»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL Èa ÈÓÁ ˙ÈÁaÓ LÓ ‰Ê∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¬ƒ«ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

,Ïe‚ ÈÏa ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿
ÏÚ eÚÈb‰ Ê ‰ÈÁaL∆ƒ¿ƒ»ƒƒ«
,L ˙n‰ ˙„Ú È„È¿≈¬««¿ƒ«∆∆
„vÓ ‰‡aL ,E„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆∆»»ƒ«
eÎ ˙ ˙Úa ,Ó‰«≈«¿≈»»»
Ú‚a b ‡e‰ ÎÂ¿≈«¿≈«
eÈÚÓ ˙eÏÏÎÏƒ¿»«¬≈
ÓÊ LÓa eÈ˙„ÚÂ«¬»≈¿∆∆¿«
Ó „vnL ,˙eÏb‰«»∆ƒ«≈«
˙„Ú ˙Ú ˙eÏb‰«»«¬≈¬»»
‡a Ï‡È ÏL∆ƒ¿»≈¿∆
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿«¿≈∆
ÈÏa‰ ˙ÈÁa ÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒ
ÈÏÚe ,‰ÏÚÓlL Ïe‚¿∆¿«¿»¬ƒ
‰ÏÚÓlL Ïeb ÈÏa‰L∆«¿ƒ¿∆¿«¿»

e˙L Ó ,‰„ÈÓÚ‰ ÈÚ e‰L ,‰ÓÏ ‰l‚˙ÈÂ LÓÈÀ¿»¿ƒ¿«∆¿«»∆∆ƒ¿«»¬ƒ»¿∆»
לבוא) לעתיד ‰È˙È,17(בנוגע ‰ ÏÚ ‡e‰‰ a ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂ¿»¿«¿»«««««≈ƒ

‡˜Èc e„ÓÚÂ16גבול הבלי עצמו האור יתגלה משיח בביאת [=במדויק] ¿»¿«¿»
‰‡ÈzÓ˙למטה ‰l‡ba ,«¿À»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏL‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
LnÓ ˜a e˜„ƒ¿≈¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה'

משה שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מח' כסלו, בו כותב אודות סדר הלימוד ומהות התלמידים בכתות השונות. 

והשי"ת יצליחו למלאות תפקידו לקרב לבם של בנ"י לאבינו שבשמים ע"י החינוך הנכון. וכבר ידוע פס"ד 

של רבנו הזקן אשר עי"ז נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.

מ"ש אודות הלימוד בליל שבת, הרי, אם יש מקום, צריך הי' לסדר שאז ילמדו פרשת השבוע עם 

פירוש רש"י, וקיצור שו"ע הלכות שבת, ודא"ח המתאים לפי השגת התלמידים. וכבר ידועה הצעתי לכמה 

מוסדות חינוך - שיקבעו שיעור בהלכות הצריכות בחיי היום יומים, ולהתחיל באותם הענינים התכופים 

ביותר וכמו ברכות הנהנין וכו', שהרי סו"ס זהו כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה.



יי אגרות קודש

 ב"ה,  ימי חנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

רבים הפירושים והרמזים בעניני ימים אלה, בפשטות - עיקר הענין ד"חנוכה" הוא חנוכת המזבח 

ובית המקדש, כמבואר בהודאת "ועל הניסים": "ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך וטיהרו 

את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשך".

- בענין חנוכת ביהמ"ק נמצאת הוראה עיקרית לכל אחד ואחת מבני  ומזה גם מובן שבפשטות 

ישראל בכל זמן ובכל מקום,

שהרי תכלית כל ימי זכרון בחיי עמנו הוא ללמוד ולעשות כהוראות דהימים ההם - בזמן הזה.

והנה כל בית יהודי ענינו ושלימות שלו הוא להיות משכן ומקדש לשכינה. ובפרטיות יותר - כל איש 

ואשה בישראל - מקדש ומשכן הוא לו ית'. וכמו שהורונו חכמינו ז"ל בפירושם על הכתוב "ועשו לי מקדש 

ושכנתי בתוכם" - בתוך כל אחד ואחד מישראל. כלומר, שכל עשי' ועבודה הנעשית בקשר עם המקדש היא 

בשביל - תכליתה - שתמשיך ותשכין את הוי' בתוך כאו"א מישראל.

ומשחרב בית-המקדש מפני חטאינו - הרי ע"י תשובה ומעשים טובים, על ידי מעשינו ועבודתנו, של 

כל או"א מישראל, כל זמן משך הגלות, בונים ומקימים את ביהמ"ק שבתוך כל אחד ואחת ומקרבים את 

גאולת כל עם ישראל ע"י משיח צדקנו - שיבנה בית המקדש )הכללי( במקומו, ועוד ביתר שאת וביתר עז.

וככל מה שאירע בימי מתתיהו בן יוחנן כה"ג בנוגע לביהמ"ק - כן הוא )ברוחניות( גם בזמן הזה 

ולהעבירם  תורתך  "להשכיחם  וכיו"ב  הסביבה  עליהם  עומדת  לפעמים  או"א:  שבכל  ל"ביהמ"ק"  בנוגע 

מחוקי רצונך",

ד"חנוכה" הוא חנוכת המזבח ובית המקדש: ראה מגלת תענית פ"ט. יל"ש מלכים סוף רמז קפד. רש"י 
מגילה ל, סע"ב. מרדכי ואו"ז הובאו בדרכי משה לטאו"ח )ורמ"א( רסתר"ע. חדא"ג מהרש"א לשבת )כא, ב(. וראה 
ג"כ תו"א ושערי אורה סד"ה בכ"ה בכסלו. סידור חנוכה ד"ה מזמור שיר חנוכת. ורד"ה נ"ח, תרנ"ט: שהי' אז חנוכת 

הבית דביהמ"ק וחנוכת המזבח.

זכיתי להבין, שהרי כל השנים שעד  בימי חגי לא  זכרון לחנוכת הבית  וקציעה סתר"ע שזהו  ומש"כ במור 
)ועד"ז ג"כ ברד"ה זאת חנוכת,  החשמונאים לא הזכירו זה! ומה שהקשו דקדושה הקודמת לא בטלה וא"צ חינוך 
תר"ם וראה שם סופ"ט( - י"ל דאין כאן הכוונה כבדין עבודתן מחנכתן )שבועות טו, א(, כ"א כפשוטו - התחלה לאחרי 
ולהלל.  להודות  וע"י(  )רק  חנוכה אלו  ימי  ח'  וקבעו  ג"כ הל'  יומתק  ועפ"ז  וכו'.  וטיהרו  ולאחרי שפינו  הפסק ארוך 

ואכ"מ.

נרות בחצרות: ידועה הקושיא נרות בחצר מאי בעי. וי"ל דנמשך לאחריו דכשראו הנסים הדליקו נרות )של 
שמחה וכבוד שכינה - ע"ד נרות דשמחת בית השואבה בעזרת נשים )סוכה נא, א( ונרות ביהכנ"ס )ברכות נג, א(. וכל 

אלו א"א בהיכל, כ"א( בחצרות קדשך ו)גם( קבעו כו'.
לכל אחד ואחת: שהרי גם נשים חייבות בנ"ח )טושו"ע או"ח סתרע"ה, ס"ג. ולהעיר שלא הובא זה בר"ס 

תרע"א(. ואפילו עני )שם ר"ס תרע"א(.
שהורונו חכמינו ז"ל: ר"ח שער האהבה פ"ו. של"ה ש' האותיות אות ל' ובכ"מ. ועוד.

כלומר, שכל . . מישראל: להעיר מסידור שם רעו, ב.
על ידי . . הגלות: תניא רפל"ז. וראה הערות לקוטי לוי יצחק )שם(.

ועוד ביתר שאת: ועד"ז הוא ג"כ בבנין "ביהמ"ק" הפרטי לאחר חורבנו וכמחז"ל שבמקום שבע"ת עומדין 
אין צד"ג יכולין לעמוד )ברכות לד, ב. רמב"ם הל' תשובה פ"ז, ה"ד(. וראה אור תורה להה"מ עה"פ ויאהב יצחק.

כה"ג: השייכות לנס חנוכה ראה תו"א לד, א. ובכ"מ.
"להשכיחם . . רצונך": הודאת ועל הנסים. וראה ד"ה מאי חנוכה, תש"א.



יי

בערך  שלא  שזהו  הוי'  תורת  שהיא  וכמו  שהיא  מפני  התורה  לימוד   - תורתך  בזה,  הדיוק  וידוע 

למעלה מתורה כמו ש"היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", חוקי רצונך - קיום כל המצות, כולל המצות 

השכליות, במעלתן הכי נעלית, כחוקי רצונך, אך ורק לעשות רצונו של הקב"ה,

ועל כל או"א אשר להוי' הוא - להלחם ועד כדי מס"נ, מבלי התחשב כלל אשר זוהי מלחמת חלשים 

- חנוכת  וכו'. וסוף סוף הוי' רב את ריבו כו' ומנחילו נצחון עולם ובא לימי חנוכה  נגד גבורים  )בכמות( 

ביהמ"ק שלו - להודות ולהלל לשמו הגדול.

והנה מבין מצוות חנוכה - אמירת הלל שלם בכל יום, אמירת ועל הנסים, קריאה בתורה, איסור 

הספד ותענית והדלקת נרות - הרי זו האחרונה היא הראשונה בזמן לכל שאר מצות חנוכה, אף שנס נצחון 

משתשקע  הוא  חנוכה  נר  הדלקת  זמן  שהרי   – חנוכה  ימי  מתחילים  בה  השמן;  פך  לנס  קדם  המלחמה 

החמה; ועוד זאת, שבמצות נר חנוכה - מנהג ישראל תורה היא - להעלות בקודש ולהוסיף בנרות מיום 

ליום.

וההדגשה דנרות חנוכה - מדגישה עיקר וכלל גדול, והוא שיש לבדוק אפילו בשמנים הנמצאים 

בהיכל, אם השמן טהור הוא או לא. והרי המדובר הוא לא בשמן לאכילה אלא בשמן להדלקה, ולכאורה 

מאי איכפת אם נגע בו לרגע בלתי טהור,

ולא עוד אלא שעל נס השמן קבעו ימי חנוכה -

זאת אומרת, אשר עיקר קביעות ימי חנוכה הוא להורות שהשמן למאור )בביהמ"ק - הכללי וגם 

הפרטי( מוכרח להיות טהור, שלא נגע בו בלתי טהור.

מאור המאיר דרך איש ואישה הישראליים בחיי היום-יום, הוא נר מצוה ותורה אור. ובנר ואור זה 

עליו להיזהר שלא יגע בו בלתי טהור ואז ילך לבטח דרכו,

כי הודיעונו רז"ל הנרות הללו אינן בטלין לעולם, הוראה האמורה היא לכל הזמנים ולכל המקומות, 

וכאמור - בנוגע לכל בית יהודי ולכל איש ואשה מישראל,

אשר כל הנהגת הבית והנהגת כל אנשי הבית, ובמיוחד חינוך הבנים והבנות )שחנוכה הוא ג"כ 

מלשון חינוך(, יהיו מוארים וחדורים אור תורה, אור טהור, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ועד שיאיר 

גם את החושך שבכל הסביבה, כהוראת נרות חנוכה שמדליקן על פתח ביתו מבחוץ. ועד אשר בצדק יוכל 

לאמר: כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז, וכמו שהי' בימים ההם בזמן הזה ש"עמדת להם בעת צרתם 

רבת את ריבם כו' עשית תשועה גדולה ופורקן".

אגרות קודש

חכמתכם . . העמים: דברים ד, ו.
כל המצות . . כחוקי רצונך: וכנוסח השווה בברכת כל המצות: קדשנו במצותיו וציוונו.

אך ורק לעשות רצונו: להעיר מתורת הבעש"ט ד"ה ושבתם וראיתם )כתר ש"ט סקנ"ה, הוצאת קה"ת(.
מנהג ישראל: ובפרט שבנדו"ד ה"ז "מנהג פשוט" )רמ"א שם רסתרע"א(.

להעלות בקודש: ראה תו"א מקץ לד, א.
בשמנים הנמצאים בהיכל: שבת כא, ב. וגליון הש"ס שם.

שעל נס השמן קבעו: רש"י ד"ה מאי )שבת כא, ב(.
הודיעונו רז"ל: במדב"ר ותנחומא ר"פ בהעלותך ע"פ הרמב"ן שם.
שחנוכה . . חינוך: תו"א סד"ה בכ"ה בכסלו. אוה"ת שם בארוכה.

ג"כ מלשון חינוך: וגם ע"ש ש"חנו כה" )תקו"ז תי"ג. טאו"ח סתר"ע. ובפע"ח ש' החנוכה: פי' חנוכה חנ"ה 
כ"ו(. ועוד. ובכו"כ שמות כן הוא. ולהעיר מ"לא יעקב יאמר עוד שמך" - עקבה - אף שמפורש "וידו אוחזת בעקב עשו 

ויקרא שמו יעקב" )בראשית לב, כט. שם כה, כו(.
כמופת . . עוז: תהלים עא. ז.



טו

וקיום המצוות )ביטול "חטאינו" - סיבת הגלות( וקיום מצות נר חנוכה בפרט, מביא קיום היעוד 

דגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו.

ויהי רצון שיהי' כן בקרוב ממש.

בברכה לימי חנוכה מאירים, מאירים גם את כל ימי השנה כולה הלוך ומוסיף ואור,

מנחם שניאורסאהן

אגרות קודש

נר חנוכה בפרט: כמובן ממשנ"ת שעי"ז כליא ריגלא דתרמודאי - אותיות מורדת )אוה"ת חנוכה ע' תתקמא, 
ב. ובכ"מ(.

חנוכה . . משיח . . בית מקדשנו: להעיר דחנוכה ח' ימים, משיח משמונה נסיכים וכנור דמקדש הג' דח' 
נימין )תו"א לד, א. לקו"ת תזריע כא, ד(.

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר הלל שי'

שלום וברכה!

בימי רצון אלו דחדש כסלו הוא חודש הגאולה ירחא תליתאי מתשרי בו נברא העולם, הנה מוסג"פ 

זמנה הוא.  כל השנה  ענינה  דבר  והרי לאמיתתו של  יזכה בתוכנה את הרבים,  י"ט כסלו שבטח  חוברת 

ואם אכל השנה קאי מרז"ל דאני ישנה בגלותא ולבי ער להקב"ה לתורתו ומצותיו, עאכו"כ בימי סגולה 

אלו שכשפותחים - ע"י תעמולה מתאימה - באיש הישראלי אפילו כחודה של מחט הקב"ה פותח כפתחו 

של אולם, וכמבואר בדא"ח הדיוק בזה שלאולם לא היו דלתות ובמילא הי' תמיד פתוח ובלבד שישתדלו 

להכנס לעזרה, והרי בין גם עזרת ישראל וכהנים לא היתה מחיצה מפסקת אף שצריכים היו לעלות במעלות 

מזו לזו, והנמשל מובן.

בברכת חג הגאולה.

נ.ב.

במכתבו האחרון כותב למזכירות, שהכשר המקוה במקומם הוא ע"י בור )לשון יחיד( דמי גשמים. 

ובודאי ידוע לו, אשר בשנים האחרונות נתפשט המנהג לעשות שני בורות - נוסף על המקום שבו טובלים. 

וכבר ידוע שבמקוה משתדלים לצאת רובא דרובא של הדיעות בזה*.

וה"ה גם מענינא דחנוכה הבע"ל, וכמבואר דעת כמה מהאחרונים שבאמת יכלו להדליק המנורה 

גם בשאר השמנים שבהיכל, כיון שטומאה דחוי' בצבור. אלא שרצה הקב"ה להראות חיבתן של ישראל 

שתתקיים המצוה מן המובחר )וי"ל שלכן דוקא במצות חנוכה ישנו הענין דמהדרין מן המהדרין( וה"ה 

בטהרה בכללותה שיש להדר בזה כנ"ל.

ומזה מובן ג"כ בהרמז דטו"ט )רמב"ם סוף הל' מקואות( שזהו בדוגמא לדיעות נפסדות ודיעות 

רזין  לימוד  דתורה  נגלה  לימוד  היינו  המהדרין,  מן  מהדרין  להיות  כדי  עד  להדר  יש  בזה  שגם  ישרות, 

זה  הבעל  שעבוד  היא  שהתורה  שכיון  בדא"ח,  בכ"מ  ומבואר  דאורייתא.  דרזין  רזא  ולימוד  דאורייתא 

- יש בזה שלשת הענינים: שארה, נגלה דתורה, שמשיג ונכנס בפנים  הקב"ה לאשתו זוהי כנסת ישראל 

ותורתך בתוך מעי )עיין תניא פרק ד'(.

כסותה, רזין, שזהו בחי' לבוש כיון שאינו נכנס ונתפס כל צרכו, ואדרבה המושכל מקיף את השכל. 

ועונתה רזא דרזין, וכמבואר בלשון רז"ל שאין דורשין כו' אלא ביחיד, ואכמ"ל.



טז

    
ידוע... .'ר בנו, עם יחד ילמד הזקן שאדמו"ר המגיד סידר המגיד, אל הגיע הזקן אדמו"ר שכאשר

נסתר. הזקן אדמו"ר עם למד והמלאך נגלה, המלאך עם למד הזקן שאדמו"ר היה והסדר המלאך. אברהם
אחורנית השעון מחוגי את מחזיר הזקן אדמו"ר היה נסתר, הזקן אדמו"ר עם לומד היה המלאך כאשר –
ארוך זמן משך נסתר עמו ילמד שהמלאך כדי בכך) הבחין לא ביותר מופשט שלהיותו המלאך, ידיעת (ללא

בזהר כדאיתא – זה על היתר שיש והסביר תגנוב"יותר. "לא (להתיבות טעמא דפסקא לאו להפריד"אי ,
שהזמן הזקן אדמו"ר סיפר כך ואחר וכו'". דרבי' דעתא למגנב אפילו אסיר הוה "תגנוב") מתיבת "לא" תיבת

שכתוב כמו ביותר, אצלו חביב היה הנסתר ללימוד "גונב" יומתקו".שהי' גנובים "מים

בערבית", שמע את קורין "מאימתי במשנה הש"ס התחלת המלאך עם ללמוד התחיל הזקן אדמו"ר וכאשר
מלשון הוא "מאימתי" – אזוי? אזוי? ואמר: בדביקותו המלאך התלהב – הפשוט הפירוש לפי ופירשה ַַ

מלשון "מאימתי", התחלתה והשגה, הבנה שענינה פה, שבעל תורה התחלת שהיא זו שמשנה והיינו, ,
ללמדנו ויראה, האימהאימה ענין הוא והשגה) הבנה שענינה פה שבעל תורה גם (כולל התורה ללימוד

רז"ל כמאמר דוקא, ובזיע".ויראה וברתת וביראה באימה כאן אף כו' להלן "מה

(מ"ם (בתוספת ל"מאימתי" מ"ם) (ללא "אימתי" בין החילוק לבאר ויש .:
"זמן סוף ועד שמע קרית זמן מהתחלת שמע, קריאת דחיוב הזמן כללות על קאי – שמע" את קורין

הרישא, גם אלא הראשונה", האשמורה סוף "עד הסיפא, רק (לא הראשונה הבבא שכל והיינו, שמע. קריאת
לסוף בנוגע הסיפא, על רק היא אליעזר ר' עם דחכמים והפלוגתא אליעזר, ר' דברי היא כו'") שהכהנים "משעה
אליעזר. ר' כדעת הם גם סוברים שברישא, שמע קריאת זמן להתחלת בנוגע אבל חצות"), ("עד שמע קריאת זמן

הזמן. סוף עד הזמן מתחלת ששיעורו אחד, חיוב הוא שמע דקריאת החיוב זה, פי ועל

" ולאחריאבל משנה. סתם היא זו ובבא שמע, קריאת זמן התחלת על רק קאי – שמע" את קורין אימתי
אומרים וחכמים אליעזר. רבי דברי הראשונה, האשמורה סוף "עד שמע, קריאת זמן סוף – נוסף ענין מתחיל זה

ח וכו'".עד צות

דהתחלת הראשון ברגע שמתחיל אחד חיוב הוא אם – שמע דקריאת החיוב בגדר לחקור יש זה, פי ועל
ביחוד ורגע רגע כל על חיוב שיש או (כנ"ל), שמע קריאת זמן דסוף האחרון לרגע עד ונמשך שמע קריאת זמן

ט"ז). סעיף (כדלקמן

" המשנה שהתחלת והטעם .על אחד חיוב הוא שמע דקריאת שהחיוב נקטינן הכי שבלאו אף אימתי",
הענינים: בפנימיות לבאר יש – "אימתי" כתוב שהיה כמו (כדלקמן), שמע דקריאת הזמן משך כל

" היא המשנה התחלת במ"םכאשר המשניות וסיום פתוחה, במ"ם המשניות שהתחלת נמצא, אימתי",
"בשלו – הגמרא"סתומה מאמר פי ועל .מאמר סתום", מאמר פתוח מאמר סתומה מ"ם פתוחה "מ"ם

במ"ם וסיומם פתוחה במ"ם המשניות התחלת הרי – דתורה נסתר הוא סתום ומאמר דתורה נגלה הוא פתוח
אבל דתורה, בנגלה אמנם היא שההתחלה היינו, התורה, פנימיות עם דתורה נגלה של החיבור על מורה סתומה

יחד. ולחברם התורה, פנימיות על גם לחשוב מיד צריכים

בשלום" עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז "ה' המשניות דסיום התוכן גם התורהוזהו על קאי – "עוז" :
תורהבכלל טל על קאי ובפרט ,'ה" – השלום ענין לפעול צריכים "עוז" שנקראת ובתורה דתורה). (נסתר

התורה. ופנימיות דתורה דנגלה והאחדות החיבור שזהו – בשלום" גו' יברך
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אדמו"ר75) אג"ק .177 ע' תש"ח סה"מ פ"ב. ח"א רבי בית ראה
ואילך. קעו ס"ע ח"ז מהוריי"צ

ב.76) צג, ח"ב
יג.77) כ, יתרו
יז.78) ט, משלי
(79.66 ע' תש"ד סה"ש גם ראה
וש"נ.80) א. כב, ברכות
המשנה.81) על אליהו שנות גם ראה

וש"נ.82) רכה. ע' תשנ"ב) (הוצאת תרכ"ט סה"מ ראה
ובפרש"י.83) א קד, שבת
יא.84) כט, תהלים
הצמח85) רשימות גם וראה ובפרש"י. סע"א קטז, זבחים ראה

וש"נ. ואילך). קיב (ס"ע עה"פ אור) (יהל לתהלים צדק
הגהות86) ב"מראיֿמקומות, וראה ע"ב). ריש (מו, פל"ו תניא

לשם. קצרות" והערות

   

רז"ל ממאמר גם דתורהולהעיר נגלה על דקאי רבים, לשון "שמותיו" – הקב"ה" של שמותיו התורה "כל
התורה קדישא"ופנימיות "שמא הלשון גם ישנו זה, עם וביחד .שם אלא קדושים, שמות ב' שאינם היינו, ,

ופנימיות דתורה נגלה מאחדים וכאשר אחד. ענין הם התורה ופנימיות דתורה שנגלה היא האמת כי – קדוש אחד
הקב"ה. של שמותיו התאחדות גם נעשית התורה,

שיש או הזמן, כל על אחד חיוב הוא אם שמע, דקריאת החיוב לאופן בנוגע החקירה – לעניננו ונחזור .
ורגע: רגע כל על חיוב

הזמן אם הזמן, ענין לכללות בנוגע אלא בלבד, שמע דקריאת לחיוב בנוגע אינה זו שחקירה – ובהקדמה
לחבירו קודם שאחד ענפים לכמה שמתחלק אחד שטח שהוא או נקודות, מנקודות מקובץ ב'הוא דרך ועל .

ומטה מעלה בו שיש פשוט אחד קו שהוא או נקודות, מנקודות עשוי הוא אם הקו, בענין .הדעות

נקודות, נקודות הוא הזמן גדר אם – הזמן ענין עם הקשורים התורה דיני לכמה בנוגע לחקור יש זה פי ועל
אחד. שטח הוא הזמן שגדר או

:ולדוגמא

לאשתו הבעל לחיובי (שטחבנוגע הזמן משך כל על הנישואין בעת שחל אחד חיוב זהו אם לחקור יש –
נקודות). (נקודות חדש חיוב מתחדש רגע שבכל או אחד),

אחד חיוב שיש נאמר אם הראשונה: לאשתו קדימה דין יש אם שניה, אשה הנושא – לדינא מינה ונפקא
שבכל נאמר אם אבל הראשונה, לאשתו שנתחייב לחיוב קדימה דין יש אזי – הנישואין של הזמן שטח כל על

החיובים. ב' עליו חלים זה שברגע כיון הראשונה, לאשתו קדימה דין אין – חדש חיוב נעשה רגע

שמע דקריאת להחיוב בנוגע זו חקירה לחקור יש כן שהריוכמו הזמן, למשך שייך אינו עצמו שמצד –
רז"ל כמאמר אחד, ברגע חובה ידי לצאת תויכול השמים רוחות ולארבע ולמטה למעלה דאמליכתיה "כיון

שמתחילת הזמן שטח בכל אחד ברגע לקיימו שניתן אחד חיוב זהו אם – זמן משך לו שניתן אלא צריכת", לא
חיו שאין והיינו, שמע, קריאת זמן סוף עד שמע קריאת זמןזמן שכל אם, כי עצמו, מצד ורגע רגע כל על ב

שמע קריאת זמן סוף עד זה, שלאחרי ברגע להשלימו יכול הקודם, ברגע החיוב קיים שהחיובשלא או ;
מיוחד חיוב אם כי זה, שלפני לרגע השלמה בתור לא היינו, עצמו, בפני ורגע רגע כל על הוא שמע דקריאת

מהם. אחד שמקיים זה ידי על שנפטר אלא עצמו, בפני

לדינא מינה כלונפקא על אחד חיוב שיש נאמר אם שמע: קרא ולא נאנס שמע קריאת זמן בסוף אם –
פי על אף כי, שמע, קריאת זמן דסוף אונס טענת מהני – האחרון לרגע עד להשלימו שניתן הזמן, שטח
עד להשלימו יכול אלא דוקא, הזמן תחלת על מיוחד חיוב אין הרי, אנוס, היה לא שמע קריאת זמן שבתחלת

שהוא הזמן בסוף שנאנס וכיון שמע, קריאת זמן פטרי'סוף רחמנא אונס הרי הזמן, תחלת מהעל ;
אינו הזמן שבסוף האונס הרי – שמע קריאת שבזמן ונקודה נקודה כל על עצמו בפני חיוב יש אם כן שאין

הזמן שבתחלת החיוב את קיים שלא מה לפטור .יכול

אמר שמע, את קרינו לא לו אמרו המשתה מבית גמליאל) רבן (של בניו ובאו "מעשה המשנה ומדברי .
הזמן: שטח כל על אחד חיוב שזהו להוכיח יש – לקרות" אתם חייבין השחר עמוד עלה לא אם להם
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א.87) פז, זח"ב וראה פכ"ט. אלם יונת עה"ת. בהקדמתו רמב"ן
ובכ"מ.
ב.88) קמה, תולדות אוה"ת גם ראה
ובכ"מ.89) ס"ה. אגה"ק בתניא ונתבאר הובא ב. קיג, זח"ג
וש"נ.90) פ"ג. צפונות מפענח בארוכה ראה
ועוד.91) ואילך. צז ע' תרנ"ב סה"מ ראה
חשבון92) לפי היא הנזירות שכאשר – מנזיר דוגמא גם נזכרה

המשך (חסר כו' כן שאין מה מחבירו, נפרד יום כל אזי הימים,
(ראה אדם בני בלשון התלוי ענין הוא שנזירות וסיים, הדברים)*.
התורה. דיני משאר דוגמא להביא יש ולכן, וש"נ), סע"ב. ל, נדרים

וש"נ.93) סכ"ח. פ"ה צפונות מפענח ראה
בבירור94) הענין זוכרים לא – (סוסי"ז) הענין סיום ועד מכאן

).(
ב.95) יג, ברכות
ימיראה96) שבעת (לענין ואילך 77 ע' חכ"ח לקו"ש

התשלומין).
וש"נ.97) שנט). (ע' סי"א אונס ערך תלמודית אנציק' גם ראה
וש"נ.98) סע"ב. כח, ב"ק
וש"נ.99) סי"ח. פ"ג צפונות מפענח גם ראה
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ידוע... .'ר בנו, עם יחד ילמד הזקן שאדמו"ר המגיד סידר המגיד, אל הגיע הזקן אדמו"ר שכאשר

נסתר. הזקן אדמו"ר עם למד והמלאך נגלה, המלאך עם למד הזקן שאדמו"ר היה והסדר המלאך. אברהם
אחורנית השעון מחוגי את מחזיר הזקן אדמו"ר היה נסתר, הזקן אדמו"ר עם לומד היה המלאך כאשר –
ארוך זמן משך נסתר עמו ילמד שהמלאך כדי בכך) הבחין לא ביותר מופשט שלהיותו המלאך, ידיעת (ללא

בזהר כדאיתא – זה על היתר שיש והסביר תגנוב"יותר. "לא (להתיבות טעמא דפסקא לאו להפריד"אי ,
שהזמן הזקן אדמו"ר סיפר כך ואחר וכו'". דרבי' דעתא למגנב אפילו אסיר הוה "תגנוב") מתיבת "לא" תיבת

שכתוב כמו ביותר, אצלו חביב היה הנסתר ללימוד "גונב" יומתקו".שהי' גנובים "מים

בערבית", שמע את קורין "מאימתי במשנה הש"ס התחלת המלאך עם ללמוד התחיל הזקן אדמו"ר וכאשר
מלשון הוא "מאימתי" – אזוי? אזוי? ואמר: בדביקותו המלאך התלהב – הפשוט הפירוש לפי ופירשה ַַ

מלשון "מאימתי", התחלתה והשגה, הבנה שענינה פה, שבעל תורה התחלת שהיא זו שמשנה והיינו, ,
ללמדנו ויראה, האימהאימה ענין הוא והשגה) הבנה שענינה פה שבעל תורה גם (כולל התורה ללימוד

רז"ל כמאמר דוקא, ובזיע".ויראה וברתת וביראה באימה כאן אף כו' להלן "מה

(מ"ם (בתוספת ל"מאימתי" מ"ם) (ללא "אימתי" בין החילוק לבאר ויש .:
"זמן סוף ועד שמע קרית זמן מהתחלת שמע, קריאת דחיוב הזמן כללות על קאי – שמע" את קורין

הרישא, גם אלא הראשונה", האשמורה סוף "עד הסיפא, רק (לא הראשונה הבבא שכל והיינו, שמע. קריאת
לסוף בנוגע הסיפא, על רק היא אליעזר ר' עם דחכמים והפלוגתא אליעזר, ר' דברי היא כו'") שהכהנים "משעה
אליעזר. ר' כדעת הם גם סוברים שברישא, שמע קריאת זמן להתחלת בנוגע אבל חצות"), ("עד שמע קריאת זמן

הזמן. סוף עד הזמן מתחלת ששיעורו אחד, חיוב הוא שמע דקריאת החיוב זה, פי ועל

" ולאחריאבל משנה. סתם היא זו ובבא שמע, קריאת זמן התחלת על רק קאי – שמע" את קורין אימתי
אומרים וחכמים אליעזר. רבי דברי הראשונה, האשמורה סוף "עד שמע, קריאת זמן סוף – נוסף ענין מתחיל זה

ח וכו'".עד צות

דהתחלת הראשון ברגע שמתחיל אחד חיוב הוא אם – שמע דקריאת החיוב בגדר לחקור יש זה, פי ועל
ביחוד ורגע רגע כל על חיוב שיש או (כנ"ל), שמע קריאת זמן דסוף האחרון לרגע עד ונמשך שמע קריאת זמן

ט"ז). סעיף (כדלקמן

" המשנה שהתחלת והטעם .על אחד חיוב הוא שמע דקריאת שהחיוב נקטינן הכי שבלאו אף אימתי",
הענינים: בפנימיות לבאר יש – "אימתי" כתוב שהיה כמו (כדלקמן), שמע דקריאת הזמן משך כל

" היא המשנה התחלת במ"םכאשר המשניות וסיום פתוחה, במ"ם המשניות שהתחלת נמצא, אימתי",
"בשלו – הגמרא"סתומה מאמר פי ועל .מאמר סתום", מאמר פתוח מאמר סתומה מ"ם פתוחה "מ"ם

במ"ם וסיומם פתוחה במ"ם המשניות התחלת הרי – דתורה נסתר הוא סתום ומאמר דתורה נגלה הוא פתוח
אבל דתורה, בנגלה אמנם היא שההתחלה היינו, התורה, פנימיות עם דתורה נגלה של החיבור על מורה סתומה

יחד. ולחברם התורה, פנימיות על גם לחשוב מיד צריכים

בשלום" עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז "ה' המשניות דסיום התוכן גם התורהוזהו על קאי – "עוז" :
תורהבכלל טל על קאי ובפרט ,'ה" – השלום ענין לפעול צריכים "עוז" שנקראת ובתורה דתורה). (נסתר

התורה. ופנימיות דתורה דנגלה והאחדות החיבור שזהו – בשלום" גו' יברך
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אדמו"ר75) אג"ק .177 ע' תש"ח סה"מ פ"ב. ח"א רבי בית ראה
ואילך. קעו ס"ע ח"ז מהוריי"צ

ב.76) צג, ח"ב
יג.77) כ, יתרו
יז.78) ט, משלי
(79.66 ע' תש"ד סה"ש גם ראה
וש"נ.80) א. כב, ברכות
המשנה.81) על אליהו שנות גם ראה

וש"נ.82) רכה. ע' תשנ"ב) (הוצאת תרכ"ט סה"מ ראה
ובפרש"י.83) א קד, שבת
יא.84) כט, תהלים
הצמח85) רשימות גם וראה ובפרש"י. סע"א קטז, זבחים ראה

וש"נ. ואילך). קיב (ס"ע עה"פ אור) (יהל לתהלים צדק
הגהות86) ב"מראיֿמקומות, וראה ע"ב). ריש (מו, פל"ו תניא

לשם. קצרות" והערות

   

רז"ל ממאמר גם דתורהולהעיר נגלה על דקאי רבים, לשון "שמותיו" – הקב"ה" של שמותיו התורה "כל
התורה קדישא"ופנימיות "שמא הלשון גם ישנו זה, עם וביחד .שם אלא קדושים, שמות ב' שאינם היינו, ,

ופנימיות דתורה נגלה מאחדים וכאשר אחד. ענין הם התורה ופנימיות דתורה שנגלה היא האמת כי – קדוש אחד
הקב"ה. של שמותיו התאחדות גם נעשית התורה,

שיש או הזמן, כל על אחד חיוב הוא אם שמע, דקריאת החיוב לאופן בנוגע החקירה – לעניננו ונחזור .
ורגע: רגע כל על חיוב

הזמן אם הזמן, ענין לכללות בנוגע אלא בלבד, שמע דקריאת לחיוב בנוגע אינה זו שחקירה – ובהקדמה
לחבירו קודם שאחד ענפים לכמה שמתחלק אחד שטח שהוא או נקודות, מנקודות מקובץ ב'הוא דרך ועל .

ומטה מעלה בו שיש פשוט אחד קו שהוא או נקודות, מנקודות עשוי הוא אם הקו, בענין .הדעות

נקודות, נקודות הוא הזמן גדר אם – הזמן ענין עם הקשורים התורה דיני לכמה בנוגע לחקור יש זה פי ועל
אחד. שטח הוא הזמן שגדר או

:ולדוגמא

לאשתו הבעל לחיובי (שטחבנוגע הזמן משך כל על הנישואין בעת שחל אחד חיוב זהו אם לחקור יש –
נקודות). (נקודות חדש חיוב מתחדש רגע שבכל או אחד),

אחד חיוב שיש נאמר אם הראשונה: לאשתו קדימה דין יש אם שניה, אשה הנושא – לדינא מינה ונפקא
שבכל נאמר אם אבל הראשונה, לאשתו שנתחייב לחיוב קדימה דין יש אזי – הנישואין של הזמן שטח כל על

החיובים. ב' עליו חלים זה שברגע כיון הראשונה, לאשתו קדימה דין אין – חדש חיוב נעשה רגע

שמע דקריאת להחיוב בנוגע זו חקירה לחקור יש כן שהריוכמו הזמן, למשך שייך אינו עצמו שמצד –
רז"ל כמאמר אחד, ברגע חובה ידי לצאת תויכול השמים רוחות ולארבע ולמטה למעלה דאמליכתיה "כיון

שמתחילת הזמן שטח בכל אחד ברגע לקיימו שניתן אחד חיוב זהו אם – זמן משך לו שניתן אלא צריכת", לא
חיו שאין והיינו, שמע, קריאת זמן סוף עד שמע קריאת זמןזמן שכל אם, כי עצמו, מצד ורגע רגע כל על ב

שמע קריאת זמן סוף עד זה, שלאחרי ברגע להשלימו יכול הקודם, ברגע החיוב קיים שהחיובשלא או ;
מיוחד חיוב אם כי זה, שלפני לרגע השלמה בתור לא היינו, עצמו, בפני ורגע רגע כל על הוא שמע דקריאת

מהם. אחד שמקיים זה ידי על שנפטר אלא עצמו, בפני

לדינא מינה כלונפקא על אחד חיוב שיש נאמר אם שמע: קרא ולא נאנס שמע קריאת זמן בסוף אם –
פי על אף כי, שמע, קריאת זמן דסוף אונס טענת מהני – האחרון לרגע עד להשלימו שניתן הזמן, שטח
עד להשלימו יכול אלא דוקא, הזמן תחלת על מיוחד חיוב אין הרי, אנוס, היה לא שמע קריאת זמן שבתחלת

שהוא הזמן בסוף שנאנס וכיון שמע, קריאת זמן פטרי'סוף רחמנא אונס הרי הזמן, תחלת מהעל ;
אינו הזמן שבסוף האונס הרי – שמע קריאת שבזמן ונקודה נקודה כל על עצמו בפני חיוב יש אם כן שאין

הזמן שבתחלת החיוב את קיים שלא מה לפטור .יכול

אמר שמע, את קרינו לא לו אמרו המשתה מבית גמליאל) רבן (של בניו ובאו "מעשה המשנה ומדברי .
הזמן: שטח כל על אחד חיוב שזהו להוכיח יש – לקרות" אתם חייבין השחר עמוד עלה לא אם להם
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א.87) פז, זח"ב וראה פכ"ט. אלם יונת עה"ת. בהקדמתו רמב"ן
ובכ"מ.
ב.88) קמה, תולדות אוה"ת גם ראה
ובכ"מ.89) ס"ה. אגה"ק בתניא ונתבאר הובא ב. קיג, זח"ג
וש"נ.90) פ"ג. צפונות מפענח בארוכה ראה
ועוד.91) ואילך. צז ע' תרנ"ב סה"מ ראה
חשבון92) לפי היא הנזירות שכאשר – מנזיר דוגמא גם נזכרה

המשך (חסר כו' כן שאין מה מחבירו, נפרד יום כל אזי הימים,
(ראה אדם בני בלשון התלוי ענין הוא שנזירות וסיים, הדברים)*.
התורה. דיני משאר דוגמא להביא יש ולכן, וש"נ), סע"ב. ל, נדרים

וש"נ.93) סכ"ח. פ"ה צפונות מפענח ראה
בבירור94) הענין זוכרים לא – (סוסי"ז) הענין סיום ועד מכאן

).(
ב.95) יג, ברכות
ימיראה96) שבעת (לענין ואילך 77 ע' חכ"ח לקו"ש

התשלומין).
וש"נ.97) שנט). (ע' סי"א אונס ערך תלמודית אנציק' גם ראה
וש"נ.98) סע"ב. כח, ב"ק
וש"נ.99) סי"ח. פ"ג צפונות מפענח גם ראה

                   



יח   

לפי – הוא חצות, עד שיקראו תיקנו שחכמים אף חצות, אחר שמע לקרות להם התיר גמליאל שרבן הטעם
קודם לקרות יכולים היו לא ולכן שמע, קריאת זמן התחלת קודם לסעודה ישבו בודאי שהרי אנוסים, שהיו
המשתה דבית האונס מצד ורק חצות, עד הוא שמע קריאת זמן סוף גמליאל רבן לדעת שגם מוכח ומזה – חצות.

השחר. עמוד שיעלה קודם חצות לאחרי שמע קריאת לקרות להם הורה

אילו האונס, לולי אבל האונס, בגלל רק חצות אחר שמע לקרות להם התיר גמליאל שרבן לאומזה
על עצמו בפני חיוב שאין מוכח, – חצות אחר לקרות להם מתיר הי' לא חצות, קודם שמע קורין נקודההיו כל

ברגע להשלימו יכול הקודם ברגע קיימו לא שאם הזמן שטח כל על אחד חיוב אם, כי שמע, קריאת דזמן
להשלים יכולים אונס של במקרה ורק חכמים, כתקנת חצות, עד רק להיות יכולה זו השלמה ולכן, זה, שלאחרי

השחר; עמוד שיעלה עד החיוב

אם גם הרי – שמע קריאת דזמן נקודה כל על עצמו בפני חיוב שיש נאמר אם קודםאבל שמע קראו לא
השלמה). בתור (לא עצמו מצד חצות שלאחר ברגע שיש התורה) (מן החיוב מצד חצות אחר לקרוא חייבים חצות,

:זו בשנה שחיובה – החמה לברכת גם נוגע הנ"ל שענין ולהעיר, .
השאלה לזמן?ידועה מזמן שבאה מצוה ככל החמה, ברכת על שהחיינו מברכים אין למה

שבו להמקום החמה מגיעה שבו הזמן נקודת על אינו החמה דברכת שהחיוב – הנ"ל פי על זה לבאר ויש
ברקיע נתלתה שבו להמקום מגיעה שהחמה וזה שנה, הכ"ח שבמשך הסיבוב כל על אלא השמים, ברקיע נתלתה

הסיבוב. גמר על סימן רק הוא החמה) ברכת מברכים (שאז השמים

נקודות ולא שטח, הוא הזמן גדר – החמה ברכה במצות שגם .ונמצא,

"חדא ברגעא חדא "בשעתא היא תשובה גם והנה, .,הזמן למשך שייכת אינה עצמה שמצד ק"ש (כמו
שיוכלו ארכה להם נותן המרובים, ברחמיו שהקב"ה, אלא סט"ז), כנ"ל אחד, ברגע י"ח לצאת יכולים שהרי
אחד. שטח אם כי עצמו, בפני חיוב הוא אחד שכל נקודות נקודות של באופן זה שאין כיון זמן, לאחר להשלימה

דראשון תשלומין אלא עצמו, בפני חיוב שאינו – שני דפסח ההוראה תוכן גם וענינווזהו ,פעם שאף
– ברצונו שהיה "לכם", ואפילו רחוקה, בדרך או טמא שהיה מי שגם פארפאלן"), קיין ניטא איז ("עס אבוד ַַָלא
המקדש בית כנגד מכוון שהוא מטה של המקדש בבית הפסח להקריב שיוכל כדי מיוחד טוב יום בשבילו קובעים

מעלה .של

אלינו: בנוגע זכות לימוד גם מהוה זה וענין

התורה מן כי, חלילה, להתייאש אין – וביראה באימה התורה לימוד ד"מאימתי", בהענין חסר כאשר גם
הגאולה אור על שרומז השחר", עמוד שיעלה "עד הגלות, ליל על שרומז הלילה, כל במשך שמע לקרות יכולים

המשיח, בביאת

– המשתה בית של אונס ישנו כאשר אבל חצות; עד שמע לקרות אמנם צריך – כו' זהירות מצד – לכתחילה
חז"ל ובלשון דוקא, למטה ירדה שהתורה זה שמצד היינו, תורה, של יינה על יצרשרומז כו' ירדתם "למצרים

שכתוב כמו עליהם, מתחרט שהקב"ה מהדברים אחד הוא הרע היצר [והרי ביניכם" יש הרעותי"],הרע "אשר
השחר. עמוד שיעלה עד זאת להשלים יכולים אזי – ("מאימתי") התורה בלימוד הביטול בענין חסר לכן

חלבים[דובר "הקטר המשנה סיום השחר"אודות עמוד שיעלה עד מצותן העניןואברים ובסיום ,
שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר
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(ירושלים100) כהלכתה" החמה ב"ברכת שנסמנו בס' ראה
.8 הערה סא ע' תשמ"א)

הפסוק101) על חז"ל כדרשת למעלה, הזמן ענין אודות גם דובר
ביו אלקים "ויכל ובפרש"י) ב ב, ודם(בראשית "בשר השביעי", ם

שהוא הקב"ה אבל הקודש, על מחול מוסיף ורגעיו עתיו יודע שאינו
הענין. כל חסר – השערה" כחוט בו נכנס ורגעיו עתיו יודע

סע"א.102) קכט, זח"א
א.103) צג, פסחים
אייר).104) יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש ראה
(ברע"מ).105) ב נט, זח"ב ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה

כ. כג, משפטים פרש"י יח. משפטים תנחומא
ואילך.106) סע"ב פח, שבת
ב.107) נב, סוכה וראה ו. ד, מיכה
(108) הענין כל ).חסר
בזהירות109) צורך יש ולכן התענוג, ענין הוא ש"חלב" גם נזכר

יפה גלוסקא ימצא שמא חמץ בדיקת בענין שמצינו וכמו יתירה,
סע"ב). ו, (פסחים

הוא110) כן אם המשנה) על ורע"ב (פרש"י הדעות נזכרו
זריזין ש"כהנים זה מצד העבירה" מן "להרחיק חששו שלא לכתחילה,

וש"נ). א. כ, (שבת הן"

   

כאשר מקום, מכל שמע, קרו לא הלילה כל במשך אם שגם שפועל זה הוא – הדור נשיא – גמליאל רבן
אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע געשריי") א ("מ'גיט וצועקים מכריזים הלילה עמודבסוף עולה אזי – ַ

היום אור עד ואור הלוך .השחר,

***

כך ואחר בבות), הד' ניגון (מלבד הזקן אדמו"ר של הניגונים עשרת לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק .
אמר:] שניגנוהו וקודם בבות, הד' ניגון כך ואחר כלאּפצי", זשוריצי "ניע ָהניגון

בפסוק התורההפירוש על דקאי הוי'" ב"דרכי שגם בהמאמר, לעיל שנתבאר וגו'" הוי' דרכי ישרים "כי
להיות האמצעייכול לאדמו"ר הזהר בביאורי הוא – בם") יכשלו ("פושעים כשלון של הואענין וביסודו ,

תקס"ז כסלו י"ט וישב, פרשת א' ביום שאמרו הזקן אדמו"ר של .מאמר

בירושלמי איתא זה שעל הזקן, אדמו"ר של תורה דבר אמירת אומרהאמנם, מפי שמועה האומר "כל
בלבד; הדמיון בכ"ף "כאילו", רק זה הרי כנגדו", עומד הוא כאילו השמועה בעל רואה יהא

מעלת גדלה זה כנגדו"ובענין ד"עומד הענין נעשה זה ידי שעל –כ"ק שסיפר וכפי הדמיון. כ"ף
אדמו"ר ד"עומדמו"ח הענין נעשה ניגון ידי שעל באמרו הזקן, אדמו"ר של ניגון לנגן הצמחֿצדק צוה שפעם

כנגדו"... ש"עומד לראות מסביבו הביט מהמסובים אחד וכל אדמו"ר: מו"ח כ"ק וסיים הדמיון, כ"ף ללא כנגדו"

כתיב .הקודש באגרת הזקן אדמו"ר ומבאר החסדים", מכל שהקב"ה"קטנתי וחסד חסד "שבכל
כו'". כלא יותר הוא יותר קמי' שהוא כל . . במאד רוח שפל להיות צריך לאדם עושה

דתורה, נגלה תורתו, את לנו בנתנו עמנו, הקב"ה שעושה החסדים בגודל מתבוננים כאשר הרי, שכן, וכיון
התורה, פנימיות ובפרט

שהתורה כפי – כזה ובאופן אחד, וחכמתו והוא הקב"ה, של ורצונו חכמתו היא דתורה נגלה גם שהרי –
במדרש כדאיתא למטה, לנו התורה ניתנה – אחד וחכמתו שהוא הקב"ה של חכמתו הקב"ההיא "אמר

ונטלה המלכים מן אחד בא יחידה בת לו שהיה למלך משל . . עמה נמכרתי כביכול תורתי מכרתי לישראל
כל . . יכול איני הימנה לפרוש היא, יחידית לך שנתתי בתי לו, אמר לאשתו, וליטול לארצו לו לילך ביקש

והיינו בתי", את להניח יכול שאיני אצלכם שאדור לי עשה אחד קיטון הולך שאתה התורהמקום ידי שעל ,
לוקחים" אתם ,"אותי

בזה: זה התלויים ענינים בב' דתורה נגלה על מעלתה שגדלה התורה, פנימיות ובפרט

כמעלת עילאה, חכמה יתברך, בחכמתו יותר נעלית מדריגה היא שבתורה, דרזין רזין התורה, פנימיות א)
חיצוניות היא דתורה שנגלה בשרשה, שהיא כפי התורה מצד גם היא זו שמעלה והיינו, החיצוניות, על הפנימיות
תופס הוא הרי התורה פנימיות לומד האדם שכאשר ונמצא, החכמה. פנימיות היא התורה ופנימיות החכמה,

יתברך, חכמתו פנימיות עם ומתאחד ומקיף

מצד שהיא כמו בגילוי היא הרי למטה בירידתה גם לכן, החכמה, פנימיות היא התורה שפנימיות כיון ב)
בלבושים היא מתלבשת למטה בהשתלשלותה הרי החכמה, חיצוניות שלהיותה דתורה, כבנגלה דלא עצמה,
בפירוש וכנ"ל הקב"ה), של חכמתו (שזוהי המדובר במה לדעת מבלי תורה ללמוד שיכולים כך כדי עד שונים,
יודעים הנפש, מכחות משלים לומדים כאשר גם הנה התורה, בפנימיות כן שאין מה וגו'", ה' דרכי ישרים "כי

מהן" "נשתלשלו אלו ענינים שכל מעשה –בשעת למעלה שהם כפי מהענינים ,
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ד.111) ו, ואתחנן
יח.112) ד, משלי ע"פ
בסופו.113) הושע
וישלח.114) ר"פ
תקס"ז115) אדה"ז מאמרי בספר תקס"ז" – מאמרים "מפתח ראה

(תו"מ בתחלתה דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם וראה .(V (ע' בתחלתו
.(179 ע' ח"ד

וראה116) ה"ז. פ"א קידושין ספ"ב. שקלים ה"ב. פ"א שבת

קמח. ע' אור) (יהל לתהלים צדק הצמח רשימות
תו"מ117) גם וראה ב. קב, ח"א שם וראה ב. תק, ח"ג לקו"ד

וש"נ. .126 ע' ריש ח"ה .92 ע' ח"א
יא.118) לב, וישלח
ס"ב.119)
א.120) פל"ג, שמו"ר
(בסופו).121) ו שם, שמו"ר וראה יז. אמור תנחומא – חז"ל לשון
רפ"ג.122) תניא ראה
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כאשר מקום, מכל שמע, קרו לא הלילה כל במשך אם שגם שפועל זה הוא – הדור נשיא – גמליאל רבן
אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע געשריי") א ("מ'גיט וצועקים מכריזים הלילה עמודבסוף עולה אזי – ַ

היום אור עד ואור הלוך .השחר,

***

כך ואחר בבות), הד' ניגון (מלבד הזקן אדמו"ר של הניגונים עשרת לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק .
אמר:] שניגנוהו וקודם בבות, הד' ניגון כך ואחר כלאּפצי", זשוריצי "ניע ָהניגון

בפסוק התורההפירוש על דקאי הוי'" ב"דרכי שגם בהמאמר, לעיל שנתבאר וגו'" הוי' דרכי ישרים "כי
להיות האמצעייכול לאדמו"ר הזהר בביאורי הוא – בם") יכשלו ("פושעים כשלון של הואענין וביסודו ,

תקס"ז כסלו י"ט וישב, פרשת א' ביום שאמרו הזקן אדמו"ר של .מאמר

בירושלמי איתא זה שעל הזקן, אדמו"ר של תורה דבר אמירת אומרהאמנם, מפי שמועה האומר "כל
בלבד; הדמיון בכ"ף "כאילו", רק זה הרי כנגדו", עומד הוא כאילו השמועה בעל רואה יהא

מעלת גדלה זה כנגדו"ובענין ד"עומד הענין נעשה זה ידי שעל –כ"ק שסיפר וכפי הדמיון. כ"ף
אדמו"ר ד"עומדמו"ח הענין נעשה ניגון ידי שעל באמרו הזקן, אדמו"ר של ניגון לנגן הצמחֿצדק צוה שפעם

כנגדו"... ש"עומד לראות מסביבו הביט מהמסובים אחד וכל אדמו"ר: מו"ח כ"ק וסיים הדמיון, כ"ף ללא כנגדו"

כתיב .הקודש באגרת הזקן אדמו"ר ומבאר החסדים", מכל שהקב"ה"קטנתי וחסד חסד "שבכל
כו'". כלא יותר הוא יותר קמי' שהוא כל . . במאד רוח שפל להיות צריך לאדם עושה

דתורה, נגלה תורתו, את לנו בנתנו עמנו, הקב"ה שעושה החסדים בגודל מתבוננים כאשר הרי, שכן, וכיון
התורה, פנימיות ובפרט

שהתורה כפי – כזה ובאופן אחד, וחכמתו והוא הקב"ה, של ורצונו חכמתו היא דתורה נגלה גם שהרי –
במדרש כדאיתא למטה, לנו התורה ניתנה – אחד וחכמתו שהוא הקב"ה של חכמתו הקב"ההיא "אמר

ונטלה המלכים מן אחד בא יחידה בת לו שהיה למלך משל . . עמה נמכרתי כביכול תורתי מכרתי לישראל
כל . . יכול איני הימנה לפרוש היא, יחידית לך שנתתי בתי לו, אמר לאשתו, וליטול לארצו לו לילך ביקש

והיינו בתי", את להניח יכול שאיני אצלכם שאדור לי עשה אחד קיטון הולך שאתה התורהמקום ידי שעל ,
לוקחים" אתם ,"אותי

בזה: זה התלויים ענינים בב' דתורה נגלה על מעלתה שגדלה התורה, פנימיות ובפרט

כמעלת עילאה, חכמה יתברך, בחכמתו יותר נעלית מדריגה היא שבתורה, דרזין רזין התורה, פנימיות א)
חיצוניות היא דתורה שנגלה בשרשה, שהיא כפי התורה מצד גם היא זו שמעלה והיינו, החיצוניות, על הפנימיות
תופס הוא הרי התורה פנימיות לומד האדם שכאשר ונמצא, החכמה. פנימיות היא התורה ופנימיות החכמה,

יתברך, חכמתו פנימיות עם ומתאחד ומקיף

מצד שהיא כמו בגילוי היא הרי למטה בירידתה גם לכן, החכמה, פנימיות היא התורה שפנימיות כיון ב)
בלבושים היא מתלבשת למטה בהשתלשלותה הרי החכמה, חיצוניות שלהיותה דתורה, כבנגלה דלא עצמה,
בפירוש וכנ"ל הקב"ה), של חכמתו (שזוהי המדובר במה לדעת מבלי תורה ללמוד שיכולים כך כדי עד שונים,
יודעים הנפש, מכחות משלים לומדים כאשר גם הנה התורה, בפנימיות כן שאין מה וגו'", ה' דרכי ישרים "כי

מהן" "נשתלשלו אלו ענינים שכל מעשה –בשעת למעלה שהם כפי מהענינים ,
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ד.111) ו, ואתחנן
יח.112) ד, משלי ע"פ
בסופו.113) הושע
וישלח.114) ר"פ
תקס"ז115) אדה"ז מאמרי בספר תקס"ז" – מאמרים "מפתח ראה

(תו"מ בתחלתה דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם וראה .(V (ע' בתחלתו
.(179 ע' ח"ד

וראה116) ה"ז. פ"א קידושין ספ"ב. שקלים ה"ב. פ"א שבת

קמח. ע' אור) (יהל לתהלים צדק הצמח רשימות
תו"מ117) גם וראה ב. קב, ח"א שם וראה ב. תק, ח"ג לקו"ד

וש"נ. .126 ע' ריש ח"ה .92 ע' ח"א
יא.118) לב, וישלח
ס"ב.119)
א.120) פל"ג, שמו"ר
(בסופו).121) ו שם, שמו"ר וראה יז. אמור תנחומא – חז"ל לשון
רפ"ג.122) תניא ראה



כ   

אחד כל מתבונן גיסא, ולאידך דמלכא", "תגא לנו שנתן הקב"ה של החסדים בגודל מתבוננים כאשר הנה
עצבות! של לרגש – גאוה של השני להקצה ליפול יכול אזי – הנ"ל לכל הוא שייך מדה באיזו ומצבו, במעמדו

הנ"ל הוי' דרכי ישרים כי המתחיל בדבור המבואר ע"פ – בקרבו רוחו יפול שלא לו אומרים זה ,ועל
מביטים שהיו באופן היה שלימודם ואמוראים", תנאים כמו למעלה להשיג בערכנו שאין פי על אף ש"אנחנו
שאנו בעת מקום, "מכל למטה, הדין פוסקים היו לכך ובהתאם למעלה, שהוא כמו שבתורה החכמה בשרש
אחר שהולך הסומא משל דרך על כמו זה הרי . . ואמוראים התנאים לנו שיסדו בטעמים ההלכות פשט לומדים

וכו'". ימין נוטים אנו אין וכו' אנחנו כך וכו' בו באחיזתו וכו' הרואה

בנוגע גם הוא כן תורה, של לאמיתתה המכוון באופן בתורה הלכות לפסקי בנוגע אמורים שהדברים וכשם
העבודה: לענין

התור מפנימיות שרחוקים הריחוק גדול כמה עד ויודעים שמתבוננים פי על נשיאינו,אף ומרבותינו ה,

מהר"ש אדמו"ר –עם יחד האורחים, של גם ולפעמים בניו, של האפיקומן את להצניע נוהג היה
שלו, האפיקומן את גם שיקח מהר"ש מאדמו"ר נחמן) ר' (החסיד האורחים אחד ביקש פעם שלו. האפיקומן

– שלי?!... העגלה על להעלותך שרצוני לך מניין מהר"ש: אדמו"ר לו והשיב

הרביים, של המאמרים את ונתינה ומסירה בשקידה וילמד הצד, על עצמו את יניח אחד כל כאשר מקום, מכל
– זיי") אין אנהאלטן ("זיך אליהם התקשרות מתוך במאמריהם, הרביים שהורו העבודה כללי פי על ָויתנהג
גיין וועט ("ער בהליכתו ויתמיד דרכו, לבטח ילך שאז כו'", הרואה אחר שהולך הסומא עד"מ כמו זה "הרי

בראשנו. ונשיאינו מהגלות, ויוצאים יותר, והלאה קראטשאמקע", דא דאיעדעם "יאק עד גיין"), ַַַַָאון

פעמים]. עשר הרביעית בבא ולכפול הבבות, ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ממכתביו באחד כותב אדמו"ר מו"ח כ"ק .תורת על הלזו נפש המסירת ש"בגלל אמר הזקן שאדמו"ר
מקושריו כל יד תהיה טובות, ומדות יראתֿשמים תורה של ענין בכל אשר מעלה של דין בבית פסקו החסידות

העליונה". על בעקבותיו והולכי
"הולכי הלשון דיוק לבאר שאינםויש שערות כמו (לא הגוף בכלל הוא שה"עקב" – דייקא עקב ,"

דר"נ באבות כדאיתא כך, כל חיות בו שאין אלא להגוף, ומועיל הגוף), בכלל היאנחשבים גופא זה אבל, ,
חשיבות. לו אין עצמו שמצד כיון הנפש, לרצון סותר שאינו – מעלתו

והרגש, בשכל עבודה לגבי מעלה בזה שיש האדון, לרצון עצמו את שמוסר פשוט העבד מעלת דרך ועל
לעבודה וסותר מבלבל זה הרי שלו, המציאות שנרגשת כיון מקום, מכל בעבודה, מסייעים והרגש שהשכל דאף
העבודה גם הרי לא, ותו השכל, הגבלת כפי רק שתהיה העבודה את מגביל שהשכל בלבד זו שלא [והיינו,
עבד כן שאין מה האדון], לעבודת וסותר מבלבל זה הרי ולכן שלו, המציאות בה שמעורבת באופן היא עצמה

האדון.פשוט, עם הוא מתעצם עבודתו ידי על הרי כלל, נחשב אינו עצמו שמצד שכיון

בדקות – זה דרך ועל סתם. גוי מאשר לגייר יותר קשה מהול, שהוא ש"גבעוני" שאומרים מה גם וזהו –
חסידים אצל אומרים – "עולם'שער"...דדקות מאשר חב"ד חסיד לעשותו יותר קשה ש"חג"ת'ניק" ,

"הולכי הדיוק לבאר יש זה פי ":ועל

שכן וכיון דעקביים. עקביים לבחינת עד עקב, בבחינת והוא נעלים, לענינים שייך שאינו בנפשיה איניש ידע
ברוחו. ליפול יכול

כו'" הרואה אחר שהולך הסומא משל דרך על כמו זה ש"הרי לעיל האמור על נוסף – לו אומרים זה ועל
כו'. עמו ומתעצם האדון, לרצון סותר אינו חשיבות, בו אין עצמו שמצד שכיון בהעקב, יתירה מעלה שיש –
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ואילך.123) סע"ב כ, שם ביאוה"ז
וש"נ.124) .21 ע' ה חוברת "רשימות" ראה
ואילך.125) רסד ס"ע ח"ד שלו אג"ק

שם.126) הרא"ש ופי' ובתוס' א נא, נזיר וראה ספל"א.
(127.141 הערה 273 ע' ח"ג תו"מ גם ראה

       

בהצלחה, העבודה תהיה בעקבותיו, נלכה שכאשר והובטחנו

היעוד לקיום לבוא"ונזכה ישועתי ד"קרובה ובאופן המלוכה", לה' למטה"והיתה ממש, בפועל ,
בימינו. במהרה טפחים, מעשרה

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ספר דלימוד ה"מורהֿשיעור" וחותם בסיום כתב וכן – כסלו בי"ט לאחל נוהג היה אדמו"ר מו"ח כ"ק .
ותחתמו". תכתבו החסידות ודרכי החסידות בלימוד טובה "לשנה – התניא

שנה מתחילה כסלו שבי"ט יפרסמו – בעליֿבתים וכן שוחטים, רבנים, הישיבה, תלמידי כאן שנמצאים וכיון
החסידות בלימוד להתחיל יכולים חסידות, למדו לא עתה שעד אלה שגם כך החסידות, והפצת בלימוד חדשה

החדשה. השנה לקראת

הרי בעבודתם, יצליחו בעקבותיו שההולכים – האחרון הפוסק שהוא – הזקן אדמו"ר של ה'פסק' פי ועל
דא מר אתי ואז ובהקדם, בשמחה זאת לעשות רק צריכים החסידות. דהפצת בעבודה הצלחה שתהי' בודאי

בימינו. במהרה משיחא, מלכא

•
 


      

– הק' בחדרו ליובאוויטש**, תמימים תומכי ישיבות לעסקני –

.נסים של זמן שהוא חנוכה, לפני אחדים ימים אנו עומדים .
"מבוגר" דחנוכה טוב היום אבל, נסים, של זמן גם שהוא כסלו די"ט טוב היום גם חוגגים חסידים אצל –

שנה. לאלפיים קרוב כסלו מי"ט

.אור להאיר נרות, להדליק – היא חנוכה של מצותה .
גשמיותו שמתבטלת עד אותו, ומחממים גשמי, דבר בזה), (וכיוצא עץ או שמן נוטלים – אור? יוצרים כיצר

הסביבה. בכל להאיר ומתחיל גשמי"), אויס ווערט ("עס

נרות מדליקים היו בביהמ"ק המקדש: בבית מדליקים שהיו מהנרות באים בחנוכה שמדליקים הנרות והנה,
ומצאו נס הקב"ה ועשה הנרות, את להדליק טהור שמן הי' לא חנוכה נס אירע שבו בהזמן אבל, לילה. בכל
אחד, יום להדליק אלא בו היה "לא שבפך השמן אבל, גדול", כהן של בחותמו מונח שהי' שמן של אחד "פך

החנוכה ימי שמונת בכל נרות מדליקים זה נס ולזכר ימים", שמונה ממנו והדליקו נס בו .נעשה

דברים בכמה הם חלוקים – המקדש מנרות באים חנוכה שנרות כך על הבט מבלי :אך

נר עוד לילה בכל מוסיפים בחנוכה ואילו תמיד, שוה הנרות מספר היה המקדש בבית .א)

מדליקים חנוכה נרות ואילו היטב, מואר כשהיה דוקא, ביום הנרות את מדליקים היו המקדש בבית ב)
החמה .משתשקע
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בסופו.128) עובדי'
א.129) נו, ישעי'

אדמו"ר כ"ק ידי על הוגהה בֿה) (סעיפים השיחה רוב (*
ואילך. 89 ע' ח"א בלקו"ש (באידיש) ונדפס שליט"א,

תמימים תומכי ישיבות של השנתי ה"דינער" עם בקשר (**

ע' (לעיל ס"ח תשרי וא"ו האזינו, פ' ה' יום שיחת וראה ליובאוויטש.
וש"נ. .(20

ב.1) כא, שבת
ואילך),2) פח ע' ח"ז (אג"ק זו שנה כסלו כ"ג מכתב גם ראה

שם. ובהנסמן



כי        

בהצלחה, העבודה תהיה בעקבותיו, נלכה שכאשר והובטחנו

היעוד לקיום לבוא"ונזכה ישועתי ד"קרובה ובאופן המלוכה", לה' למטה"והיתה ממש, בפועל ,
בימינו. במהרה טפחים, מעשרה

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ספר דלימוד ה"מורהֿשיעור" וחותם בסיום כתב וכן – כסלו בי"ט לאחל נוהג היה אדמו"ר מו"ח כ"ק .
ותחתמו". תכתבו החסידות ודרכי החסידות בלימוד טובה "לשנה – התניא

שנה מתחילה כסלו שבי"ט יפרסמו – בעליֿבתים וכן שוחטים, רבנים, הישיבה, תלמידי כאן שנמצאים וכיון
החסידות בלימוד להתחיל יכולים חסידות, למדו לא עתה שעד אלה שגם כך החסידות, והפצת בלימוד חדשה

החדשה. השנה לקראת

הרי בעבודתם, יצליחו בעקבותיו שההולכים – האחרון הפוסק שהוא – הזקן אדמו"ר של ה'פסק' פי ועל
דא מר אתי ואז ובהקדם, בשמחה זאת לעשות רק צריכים החסידות. דהפצת בעבודה הצלחה שתהי' בודאי

בימינו. במהרה משיחא, מלכא

•
 


      

– הק' בחדרו ליובאוויטש**, תמימים תומכי ישיבות לעסקני –

.נסים של זמן שהוא חנוכה, לפני אחדים ימים אנו עומדים .
"מבוגר" דחנוכה טוב היום אבל, נסים, של זמן גם שהוא כסלו די"ט טוב היום גם חוגגים חסידים אצל –

שנה. לאלפיים קרוב כסלו מי"ט

.אור להאיר נרות, להדליק – היא חנוכה של מצותה .
גשמיותו שמתבטלת עד אותו, ומחממים גשמי, דבר בזה), (וכיוצא עץ או שמן נוטלים – אור? יוצרים כיצר

הסביבה. בכל להאיר ומתחיל גשמי"), אויס ווערט ("עס

נרות מדליקים היו בביהמ"ק המקדש: בבית מדליקים שהיו מהנרות באים בחנוכה שמדליקים הנרות והנה,
ומצאו נס הקב"ה ועשה הנרות, את להדליק טהור שמן הי' לא חנוכה נס אירע שבו בהזמן אבל, לילה. בכל
אחד, יום להדליק אלא בו היה "לא שבפך השמן אבל, גדול", כהן של בחותמו מונח שהי' שמן של אחד "פך

החנוכה ימי שמונת בכל נרות מדליקים זה נס ולזכר ימים", שמונה ממנו והדליקו נס בו .נעשה

דברים בכמה הם חלוקים – המקדש מנרות באים חנוכה שנרות כך על הבט מבלי :אך

נר עוד לילה בכל מוסיפים בחנוכה ואילו תמיד, שוה הנרות מספר היה המקדש בבית .א)

מדליקים חנוכה נרות ואילו היטב, מואר כשהיה דוקא, ביום הנרות את מדליקים היו המקדש בבית ב)
החמה .משתשקע
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בסופו.128) עובדי'
א.129) נו, ישעי'

אדמו"ר כ"ק ידי על הוגהה בֿה) (סעיפים השיחה רוב (*
ואילך. 89 ע' ח"א בלקו"ש (באידיש) ונדפס שליט"א,

תמימים תומכי ישיבות של השנתי ה"דינער" עם בקשר (**

ע' (לעיל ס"ח תשרי וא"ו האזינו, פ' ה' יום שיחת וראה ליובאוויטש.
וש"נ. .(20

ב.1) כא, שבת
ואילך),2) פח ע' ח"ז (אג"ק זו שנה כסלו כ"ג מכתב גם ראה

שם. ובהנסמן
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ביתו פתח על להניחה "מצוה – חנוכה נר ואילו בפנים, היו המקדש נרות ."ג)

בגשמיות: ישראל בני אצל מחסור קיים היה שלא בזמן היתה והמקדש המשכן נרות מצות ד)

השמים" מן "לחם "מן", היה מזונם צרכיהם, כל ישראל לבני ניתנו – במדבר המשכן בזמן מיםבמיוחד ,
מרים של מבארה להם תמידהי' נקיים והיו עמהם גדלו לבושיהם וגם ,.

שרר שבזמנו – המקדש) בבית המנורה הדלקת מצות היתה (שאז שלמה בימי המקדש לזמן בנוגע כן וכמו
מס להם העלו העולם אומות אדרבה, ישראל, בבני נלחם לא אחד אף "איששלום. לבטח ישבו ישראל ובני ,

תאנתו" ותחת גפנו .תחת

רוחניים, דברים ומצוות, לתורה לגמרי מתמסרים אזי גשמיות, דאגות אין כאשר שהרי – ברוחניות ודוגמתו
זאכן"). ("אידישע יהודיים ַדברים

קטן הי' היהודי והצבא יון, ממשלת תחת נתונה הארץ היתה שבו זמן עם קשורים חנוכה נרות כן שאין מה
אחד. לילה בשביל אפילו טהור שמן אז נמצא שלא – ברוחניות ודוגמתו במספר.

:בזה זה קשורים הנ"ל החילוקים כל .
הרחבה ליהודי לו יש כאשר שכן, – (ס"ב) כנ"ל ברוחניות, גם ובמילא בגשמיות, טוב הוא המצב כאשר

ובמסירתֿנפש. במלחמה צורך אין – רוחניים ענינים בשביל רחבה וביד פתוחה ביד הוא נותן בגשמיות,

כרגיל מתנהלים הענינים שכל כיון עוד, יום בכל להוסיף צורך ואין מספר, אותו יהיה יום שבכל מספיק ואז
נארמאל"). אלץ גייט ַַָ("עס

דלקה המנורה חשוך. אינו העולם, שהרחוב, כיון הרחוב, את להאיר השתדלות להקדיש צורך אין כן כמו
ברחוב. גם אור האיר ובמילא בביהמ"ק,

יהודים עם גם אלא יוונים, עם מלחמות רק ולא מלחמות, של בזמן קשה, שהמצב בזמן כן שאין מה
רצומתיוונים אלא, בעצמאות, דגלו לא המקדש, בבית דגלו שלא כאלה יהודים היו ההיא בתקופה (שהרי

מסירת דרושה כזה בזמן חנוכה. נרות של המצוה את הקב"ה נתן כזה קשה במצב – היוונים) בקרב להתבולל
נפש.

יכולה הרחוב וחשכת חושך, שורר שברחוב דכיון בלבד, ביתו בתוך יאיר שהאדם בכך די לא כזה בזמן
משתשק חנוכה נרות מדליקים ולכן הרחוב. את להאיר השתדלות להקדיש צורך יש הבית, לתוך גם עלחדור

הרחוב. את להאיר בכדי – מבחוץ" ביתו פתח ו"על חושך), (כששורר החמה

שהאור כדי הדלת את ויפתח הכתיבה, שולחן על או האכילה שולחן על נרות ידליק שהאדם בכך די לא
להקדיש שצריכים כלומר, הפתח, אצל הנרות את להדליק הוא צריך אלא לרחוב, גם להאיריתפשט

הרחוב. את

ירידה, היתה שלא בכך להסתפק יכולים שלא כיון הקודמים, הלילות של הנרות מספר מספיק לא כן כמו
עילוי. אחר בעילוי לילך צריכים אלא אתמול, כמו מצב באותו עדיין ונמצאים

:לעיל האמור כל של הסךֿהכל .
להאיר מסירתֿנפש מתוך לילך יש אדרבה, אלא ברחוב, השורר מהחושך להתפעל אין – גדול שהחושך בזמן

וזך טהור שמן עוד שיביאו עד אור, ויותר יותר יום בכל ולהוסיף הרחוב, .את

הוא: בזה הפעולה ואופן

מחר אחד, נר – היום אור. תוספת יום בכל להוסיף יש אלא, אתמול, שהאירו האור במדת להסתפק אין א)
בפתאומיות, ולקפוץ לדלג אפשר אי – רבים נרות בהדלקת מיד להתחיל הלאה. וכן שלשה, – מחרתיים שנים, –

וכו'. שלשה ומחרתיים נרות, שני מחר להדליק מיד מוכנים להיות צריכים אבל אחד, בנר מתחילים ולכן
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ד.3) טז, בשלח
ב.4) כ, חוקת פרש"י
ד.5) ח, עקב פרש"י
ואילך.6) טו ט, מלכיםֿא ראה

ה.7) ה, שם
ב.8) פב, ב"ק
שם.9) שבת הר"ן חי' ראה

       

הבית את שמאירים בכך להסתפק אין להקדישב) יש אלא ברחוב, מואר אתיהיה להאיר
הרחוב.

מסתכלים אם גם הטבע. מן למעלה – הנס ענין דוגמת מסירתֿנפש, מתוך להיות צריכה זו לפעולה הגישה ג)
במילוי נפש במסירת להתעסק אם, כי מזה, להתפעל לו אין – אויג") קרומער א ("מיט עקומה" "בעין ַעליו

הקב"ה. עליו שהטיל השליחות

הקב"ה של ("אמבאסאדאר") "שגריר" שהוא שידע – מישראל ואחד אחד כל אצל שתובעים מה וזהו .ַַַָ
סביבתו. את וגם עצמו את להאיר בעולם, שבחלקו בהגשמיות וחום אור לפעול

פעל מה לדעת צריך אור. עוד יום בכל להוסיף אלא אתמול, שפעל במה להסתפק לא – בזה הפעולה ואופן
היום. להוסיף עליו כמה לדעת כדי אתמול,

במה להסתפק ומבלי בעצמו, שהאיר במה להסתפק מבלי נפש, במסירת הליכה – זו בדרך הולכים וכאשר
עד אור, בתוספת וזמן עת ובכל מואר, יהיה שהרחוב כן, אמנם יהיה שסוףֿסוף ההבטחה ישנה – פעל שכבר

המקדש. בבית להדליק כדי טהור שמן שמוצאים

:תמימים תומכי לישיבות ובשייכות בקשר אדמו"ר מו"ח כ"ק הנהגת גם היתה לעיל האמור .
(א) דברים: שני הישיבה תלמידי בקרב נטע – תמימים תומכי ישיבות וניהל ייסד אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר
יסתפקו שלא (ב) יהודי. לכל יגיע שהאור עד הרחוב, את גם יאירו אלא עצמם, עם בעבודתם יסתפקו שלא

אור. יותר יום בכל יוסיפו אלא אתמול, שפעלו במה

אלא ביתו, בני ואת עצמו את רק לא להאיר (א) מישראל: ואחד אחד כל אצל גם תובעים אלו דברים ושני
וכשירצה יותר, עוד להוסיף ירצה אלא מזה, רצון שבע יהיה לא – בעבר שפעל כמה עד (ב) סביבתו. את גם

יעשה" יראיו "רצון אזי – .באמת

ועושים להוסיף תמיד משתדלים שכאשר – לפועל בנוגע דחנוכה טוב מהיום וההוראה הלימוד ונקודת .
אויס"). זיך צאלט ("עס הדבר משתלם נפש, מסירת מתוך ָזאת

מגדלים שבהם ישיבות ובפרט הישיבות, בהחזקת נפש מסירת מתוך להוסיף תמיד צריכים – לעניננו ובנוגע
נפש. מסירת מתוך ובפעולותיהם בעבודתם להוסיף תמיד להשתדל – זו בדרך שהולכים תלמידים

מתנהג התלמיד אזי – ליכטיק") דארטן ("מאכן שם להאיר כדי מסויימת לעיירה תלמיד שולחים ַָכאשר
אודות ולא הזה, עולם אודות חושב לא הוא לומד... אינו וגם שותה, אינו אוכל, שאינו נפש, מסירת של באופן
ההוצאות את לממן צריכים עדיין אבל, ההוא. למקום נשלח שבשבילה העבודה את ממלא הוא אלא הבא... עולם

(התחייבויות)... ה"ּפלעדזשעס" וכל ה"דינער'ס" כל את עורכים זה ובשביל בזה. וכיוצא נסיעה, כרטיס של

באופ בזה משתתפים להקב"הוכאשר ("סעמּפעל") "דוגמא" זו הרי – נפש מסירת ומתוך תמיד שמוסיפים ן
זה באופן יתנהג הוא יותר,שגם עוד ולהוסיף אותה, לפרוע ההמחאה, את לכתוב האפשרויות את ויעניק ,

חז"ל שתתעשר".וכמאמר בשביל "עשר

מסויים סכום ליתן כמה להקב"ה להורות צורך הכתובואין ובלשון בעצמו, הסכום את יקבע כבר הקב"ה ;

מזה. יותר ועוד פעמים", אלף ככם עליכם "יוסף

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

בכל וגם בהגוף, הן בהנשמה, הן יאיר, עצמו שהגשם עד בהגשם, וחום אור לפעול ולכם לנו יעזור הקב"ה
טהור שמן שיביאו עד ליכטיקער"), און ליכטיקער אלץ ווערן זאל ("עס ויותר יותר ויגדל ילך ושהאור ַָהסביבה,

בימינו. במהרה המקדש בבית הנרות את וידליקו וזך,
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יט.10) קמה, תהלים
(11) חסרות תיבות ).כמה

וש"נ.12) רע"א. ט, תענית
יא.13) א, דברים
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הבית את שמאירים בכך להסתפק אין להקדישב) יש אלא ברחוב, מואר אתיהיה להאיר
הרחוב.

מסתכלים אם גם הטבע. מן למעלה – הנס ענין דוגמת מסירתֿנפש, מתוך להיות צריכה זו לפעולה הגישה ג)
במילוי נפש במסירת להתעסק אם, כי מזה, להתפעל לו אין – אויג") קרומער א ("מיט עקומה" "בעין ַעליו

הקב"ה. עליו שהטיל השליחות

הקב"ה של ("אמבאסאדאר") "שגריר" שהוא שידע – מישראל ואחד אחד כל אצל שתובעים מה וזהו .ַַַָ
סביבתו. את וגם עצמו את להאיר בעולם, שבחלקו בהגשמיות וחום אור לפעול

פעל מה לדעת צריך אור. עוד יום בכל להוסיף אלא אתמול, שפעל במה להסתפק לא – בזה הפעולה ואופן
היום. להוסיף עליו כמה לדעת כדי אתמול,

במה להסתפק ומבלי בעצמו, שהאיר במה להסתפק מבלי נפש, במסירת הליכה – זו בדרך הולכים וכאשר
עד אור, בתוספת וזמן עת ובכל מואר, יהיה שהרחוב כן, אמנם יהיה שסוףֿסוף ההבטחה ישנה – פעל שכבר

המקדש. בבית להדליק כדי טהור שמן שמוצאים

:תמימים תומכי לישיבות ובשייכות בקשר אדמו"ר מו"ח כ"ק הנהגת גם היתה לעיל האמור .
(א) דברים: שני הישיבה תלמידי בקרב נטע – תמימים תומכי ישיבות וניהל ייסד אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר
יסתפקו שלא (ב) יהודי. לכל יגיע שהאור עד הרחוב, את גם יאירו אלא עצמם, עם בעבודתם יסתפקו שלא

אור. יותר יום בכל יוסיפו אלא אתמול, שפעלו במה

אלא ביתו, בני ואת עצמו את רק לא להאיר (א) מישראל: ואחד אחד כל אצל גם תובעים אלו דברים ושני
וכשירצה יותר, עוד להוסיף ירצה אלא מזה, רצון שבע יהיה לא – בעבר שפעל כמה עד (ב) סביבתו. את גם

יעשה" יראיו "רצון אזי – .באמת

ועושים להוסיף תמיד משתדלים שכאשר – לפועל בנוגע דחנוכה טוב מהיום וההוראה הלימוד ונקודת .
אויס"). זיך צאלט ("עס הדבר משתלם נפש, מסירת מתוך ָזאת

מגדלים שבהם ישיבות ובפרט הישיבות, בהחזקת נפש מסירת מתוך להוסיף תמיד צריכים – לעניננו ובנוגע
נפש. מסירת מתוך ובפעולותיהם בעבודתם להוסיף תמיד להשתדל – זו בדרך שהולכים תלמידים

מתנהג התלמיד אזי – ליכטיק") דארטן ("מאכן שם להאיר כדי מסויימת לעיירה תלמיד שולחים ַָכאשר
אודות ולא הזה, עולם אודות חושב לא הוא לומד... אינו וגם שותה, אינו אוכל, שאינו נפש, מסירת של באופן
ההוצאות את לממן צריכים עדיין אבל, ההוא. למקום נשלח שבשבילה העבודה את ממלא הוא אלא הבא... עולם

(התחייבויות)... ה"ּפלעדזשעס" וכל ה"דינער'ס" כל את עורכים זה ובשביל בזה. וכיוצא נסיעה, כרטיס של

באופ בזה משתתפים להקב"הוכאשר ("סעמּפעל") "דוגמא" זו הרי – נפש מסירת ומתוך תמיד שמוסיפים ן
זה באופן יתנהג הוא יותר,שגם עוד ולהוסיף אותה, לפרוע ההמחאה, את לכתוב האפשרויות את ויעניק ,

חז"ל שתתעשר".וכמאמר בשביל "עשר

מסויים סכום ליתן כמה להקב"ה להורות צורך הכתובואין ובלשון בעצמו, הסכום את יקבע כבר הקב"ה ;

מזה. יותר ועוד פעמים", אלף ככם עליכם "יוסף

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

בכל וגם בהגוף, הן בהנשמה, הן יאיר, עצמו שהגשם עד בהגשם, וחום אור לפעול ולכם לנו יעזור הקב"ה
טהור שמן שיביאו עד ליכטיקער"), און ליכטיקער אלץ ווערן זאל ("עס ויותר יותר ויגדל ילך ושהאור ַָהסביבה,

בימינו. במהרה המקדש בבית הנרות את וידליקו וזך,
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יט.10) קמה, תהלים
(11) חסרות תיבות ).כמה

וש"נ.12) רע"א. ט, תענית
יא.13) א, דברים



כי

   י כרך

הפסוק בתוךעל אלומים מאלמים אנחנו "והנה
כתרגומו - אלומים "מאלמים רש"י פירש השדה"

וכן עמרין. אסרין, וכמוהומאסרין אלומותיו נושא
משנה ומכריז".בלשון נוטל והאלומות

התיבות רש"י: של כוונתו נראית בפשטות והנה
ולכן עדיין, התלמיד למדם לא אלומים" "מאלמים
אסרין" "מאסרין שפירושן מהתרגום, רש"י מביא

כך ואחר קשרים). ומפרש(-קושרים רש"י
מהראיות (כדמוכח "עמרין" פירושו ש"אלומים"
שבפסוק אלומים" ש"מאלמים והיינו - שמביא)

עמרין. (- שבלים של (קשרים קושרים משמעותו,

להבין: וצריך

רק לכתוב היא המקומות ברוב רש"י של דרכו א)
התרגום לשון להעתיק מבלי על"כתרגומו" וסומך ,

מעתיק ולמה התרגום, בפירוש בעצמו שיעיין הלומד
התרגום לשון גם כאן ?רש"י

(כתרגומו אלומים" "מאלמים ההמשך פירוש ב)
כו') (עמרין "אלומים" התיבה ופירוש אסרין), מאסרין

עצמו בפני בדיבור אחד כל להיות צריך היה –?

ראיות ב' רש"י מביא פעמים, כמה כמדובר ג)
דידן, ובנדון מספקת. אינה לבד אחת שראיה במקום

בראיה די ובפרטלכאורה אלומותיו) (נושא
המשנה? מלשון אלא התנ"ך, מלשון אינה הב' שראיה

" התיבה גם רש"י מעתיק מהפסוק בראיה ד)
דלכאור בהראיה(אלומותיו)", כלום מוסיפה אינה ?ה

התיבות גם מעתיק מהמשנה, בראיה זה דרך על ה)
"(והאלומות) למימר ליה הוה דלכאורה ,"

(בב"מ "והאלומות מדוייקיםרק הרי רש"י ודברי "(
ויתיר? בחסר הם

:בזה והביאור
ש"מאלמים לבאר רק אינה רש"י של כוונתו
(ובעיקר) אלא (סתם), קשרים קושרים פירוש אלומים"

"עמרין". היינו ש"אלומים" –

שנאמר דרך על היה יוסף של חלומו והביאור:
פרעה דבריבחלום הגיד" – עושה האלקים אשר "את

להשתחוות עתידים שאחיו - אמתית ונבואה עתידות
שלכן לאלומתו. אלומותיהם שהשתחוו כשם לו
"המלוך אחיו: לו אמרו תיכף חלומו סיפר כשיוסף
גם ולכן החלום תוכן שזהו הרי גו'". עלינו תמלוך

יבוא" מתי ומצפה ממתין הדבר, את שמר .אביו

שגם מובן זה פי מכווניםועל הם שבחלומו
על.החלום מודיע עליו המאורע

"עמרין", פירוש ד"אלומים" רש"י מבאר ולכן
"אלומים" שהיו זה דגם הואהיינו ומתאיםמכוון
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ז.1) לז, פרשתנו
ו.2) קכו, תהלים
על3) כותב שרש"י ומזה ה"ב. פ"ב ב"מ תוספתא ב. כב, ב"מ

הכתוב (ענין גם עה"ת שבפירושו נראה משנה" "בלשון תוספתא
"(בלשון) נקרא וראהב)תוספתא ה)גמרא. (ל' רק בזה ושולל "

גם (וראה משנה בלשון לכתוב רש"י שדייק מה סס"ד בפנים לקמן
כאן). לדוד משכיל

- כאן הדיוק וי"ל משנה. לתוספתא דקרי לומר דוחק ובכ"ז
- המשנה,כפשוטו בל' נכתבה (וברייתא) התוספתא וגם המשנה,

תורה. או הגמרא משא"כ
כט.4) כה תולדות יד. כב, וירא פרש"י .ראה
ס"ג.5) 74 ע' לעיל גם ראה
ועוד.6) ח. ל, ויצא ראה אבל ועוד ב) (א, בראשית ע"ד
כי7) הראי' הוא פסוק מאיזה להודיע כדי רק שהוא לומר ואין

לכאן שייכת שאינה מהכתוב נוספת תיבה להעתיק הו"ל (לא לפי"ז
רק בתהלים ישנה זו תיבה (שהרי אלומותיו" "בתהלים הול"ל כ"א)
"בדברי ו) (מט, ויחי "ביהושפט", ז) (יד, לך בפרש"י ע"ד - א') פעם

ועוד. הימים".

אחרת.8) ממשנה ולא מכאן היא שראייתו להדגיש כוונתו באם
כה.9) מא, מקץ

יא.10) לז, וישב
תהי'11) שהדוגמא שמוכרח אינוואף וא"כ דבר,

יוסף של הב' בחלומו וכמו טעם. הפרט על שיהי' מקרא* של בפשוטו
שישנו (אף וכו' בשמש החלום הי' למה מפרש רש"י שאין (בפרשתנו)
שר של בחלומותיו וכן שמש); ששמי יא) (פד, ב"ר ראה - לזה טעם
לא מקץ) פ' (בתחלת פרעה של ועוד; גו'. כפורחת והיא המשקים:

ובתבואה. בפרות דוקא הי' שהחלום זה על טעם רש"י כתב
ובמיוחד הפרטים גם שמכוונים לומר יותר שיומתק מובן מ"מ -
(וראה להחלום. ומצפה ממתין ושיעקב דיעקב, זקונים בן בחלום -

ט). לז, פרשתנו בתו"ת ג"כ
רש"י שאין (ועד בפשטות שמובן י"ל, יוסף של הב' בחלומו וגם
צריך חשובים, הכי אנשים - והשבטים יעקב על שלרמז לפרשו) צריך

וכו'. השמש - בעולם חשובים הכי בדברים החלום שיהי'
להדגיש - גו' כפורחת והיא המשקים שר לחלום בנוגע ועד"ז
מהחלומות שא' פרעה, בחלומות סוף; ועד מתחלה עליו שהאחריות

חסרון - הרעב על לרמז בשבלים (ומזההי' ,הפתרון
(שם)). יקר כלי ראה -

החלומות ב' על שהטעם יוסף של כפתרונו -) השני החלום וכן
וממהר גו' הדבר נכון כי גו' החלום "השנות ע"י לרמז בכדי הוא)
אחר בתוכן להיות אחד הוכרח שלכן לב), מא, (מקץ גו'" האלקים
בהם כי בפרות, הי' למה מובן הרי שם. האורה לבוש ראה - מהשני

שבשבלים). (כזרע ומולידות הגדול) (מדרש השדות חורשים
בהפתקין הדעות דב' הרגצובי הגאון ממש"כ ולהעיר (*
הוא הכרחי דבר באם פליגי ספ"א) סנה' (ירוש' והזקנים דהבכורים
הפרטים גם וכיו"ב) תורה ד(בעניני ובכלל השגחה. בגדר ג"כ
פע"ב ח"א במו"נ כהשיטה (ודלא הם שמוכרחים אף בפ"ע חשיבותם
דלפעמים הולכה להיפך: וגם הלכה בעיני גם ונפק"מ לשם). וצפע"נ
מ, תרומות צפע"נ (ראה ועוד. עבודה. הוי אם א) יג, (זבחים בטלה

פ"ז). מפעצ"פ ב. נא, מהד"ת א.
רש"י12) שפירש כמו בטלים" דברים בלא חלום "שאין ואף

   

כך אחר שאירע כפי קשרולהמאורע כי - בפועל
דוקא: עמרין

מקץ (בפרשת החלוםלהלן שקיום מסופר (
ואחי כנען בארץ רעב שהיה זה ידי על בא בפועל,

לשבור למצרים ירדו השליטיוסף יוסף ובהיות ,
אחיוהמשביר לו השתחוו דמצרים), (מהעמרין

ממנו התבואה ,וקנו

השתחוואת על שרמזו החלום דברי מכוונים ולכן
- ד"אלומים" בענין אליו יוסף שאלומתאחי ,

אחיו ואלומות נצבה" וגם "קמה יוסף (תבואת)
לאלומתו .השתחוו

לפרש מקדים שרש"י מה יתבאר זה פי על
(ומעתיק כתרגומו - אלומים" "מאלמים התיבות

אסרין. מאסרין התרגום) פירוש
ירושלמי בתרגום תרגם אלומים" "מאלמים

כריכן" א)"מכרכין פירושים: ב' סובל שזה ,
כריכהקשירה ב) ,.

של היו ("כריכן") שהקשרים רש"י לפירוש והנה
היינו מאלמים שפירוש מובן שהרישבלים, ,

שלא קשירה אם כי כריכה כך כל שייך לא בשבלים
וכדומה. ברוח יתפזרו

גם רש"י מעתיק (אונקלוס)ולכן התרגום
אלומים" ש"מאלמים להדגיש אסרין" "מאסרין

הפירוש להיות אפשר לכן אשר
" של קשרים קושרים - אםמשמעותן אבל – "

) "כתרגומו" כותב תרגוםהיה שגם - לא ותו (
לטעותירושלמי מקום יש הרי - זה כנ"ל,בכלל ,

אלא) קשרים (לא הוא אלומים" ד"מאלמים שהפירוש
מלשון - שהמדובר"כריכן" לפרש קשה ואז ,

לדעת מקרא של שבפשוטו ומכיון - ב"עמרין" הוא
אז (שדוקא "עמרין" - "אלומים" לפרש מוכרח רש"י
המאורעות לפרטי בהחלום המדובר זה פרט יתאים

לכן בפועל), שהיו התיבותכפי לפרש ומקדים
" אונקלוס התרגום כפירוש אלומים" "מאלמים

.דוקא "

שמה מכיון ולאידך, -לפרש רש"י את
אונקלוס כהתרגום אלו מהתיבות הוא

אלה ענינים ב' באו לכן "עמרין", היינו ש"אלומים"
אחד. בדיבור

:ביאור צריך עדיין אמנם
מובן אסרין" "מאסרין התרגום מפירוש
קשרים, מאלמים) פירוש דרך (על פירושה ש"אלומים"
"מאלמים" התיבות ב' שהרי בפשטות, גם הוא וכן

אחד משרש הן שתיהן פירושו"אלומים" זה ולפי -
קשרים" "(קושרים) - הוא "אלומים" .(מאלמים)

יהיה – "עמרין" של היו שהקשרים נפרש שבאם והגם
לכאורה, זה, נרמז אין פרטיו, בכל מכוון החלום

ב"אלומים".

פירוש ש"אלומים" דוגמאות רש"י מביא ולכן
.עמרין

לראיה ד"אלומותיו" הכתוב רש"י כשמביא ולכן
על קאי "נושאדאלומים התיבה גם מעתיק ,

שבלים, על קאי שאלומה מוכח שמזה (אלומותיו)",
" לומר אין קשרים".שהרי
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שלא - כאן "בטלים" פירוש הרי א), נה, מברכות י. (לז, בפרשתנו
מכוון. שאין ולא נתקיים,

עדיין13) למד לא שהתלמיד לימודוואף בעת הרי - החלום
שצ"ל פתרון שיש יודע (ראההחלום רש"י של ודרכו לחלום.

לפרש כו'") הוא "סימן ב מא, מקץ פתרונו.רש"י עם התאמתו
שייך שזה בנדו"ד, מזו ויתירה .כאן ("אלומים")

ו.14) מב, נד. מא, מקץ
חיים15) מים באר גם וראה ועוד, הארוך טור חזקוני, רמב"ן, ראה

פרש"י. על
השדה"16) בתוך גו' אלומים ה"מאלמים יומתק (גם) זה פי' ולפי

עמרים. מהם ועושים שבלים זהו בשדה (סתם) שקושרים מה כי
בערוך17) וכ"ה כריכות. ד"ה א) (כא, בב"מ רש"י גירסת כ"ה

מפרכין הגירסא לפנינו אבל סח. אות פרשתנו תו"ש וראה כרך. ערך
.21 הערה לקמן ראה בכוונתו. לטעות אין ולפ"ז – פירוכין

שם.18) בערוך וראה (שם). ב"מ רש"י וכפי'
שהי'19) . . ומרור מצה . . ניכרוך א): קטו, (פסחים ובדוגמת

שם. בערוך וראה כו'. כורכן
האם20) השקו"ט וידועה שם. לב"מ בפי' רש"י הביאו שבנדו"ד

התורה. שעל ירושלמי תרגום רש"י ראה
(שם).אבל21) ב"מ ברש"י וכדמוכח כן, (בירוש') הפי' אין

(פי' קשירה" ענין "הוא פירוכין מפרכין שלפנינו הגירסא לפי וכן
יונתן).

ולפי"ז קצירה, מל' דפריכן תתקא) ע' (ח"ה בראשית אוה"ת וראה
על דקאי ישמוכרח כי עמרים על דקאי הכרח אין לפ"ז אבל .

כאן. לדוד משכיל ראה שבלים. קוצרין אלומים" "מאלמים לפרש
מאלמים22) כאן: ראב"ע אלומים.וראה
"ואספתי23) שתרגם ו ב, רות בתרגום וראה - התרגום לפי' וכ"ה

שובלין ואכניש "- העמרים "בין על טו ב, ושם ,
ולא סתם -) "אסרין" אלומים כאן שתרגם והטעם אלומיא". ביני
אלומים תיבת כי י"ל יט) כד, תצא ת"א ע"ד - עמרין לא וגם אלומיא

עמרין. שהיא (להתרגום) פירושה שידוע בכתוב היא רגילה תיבה
"אלומותיו" משא"כ זכר, בל' - אלומים כאן שכתוב [ואף
אלומתי כתוב עצמו זה בפסוק הרי מ"מ נקבה, בל' שכתוב שבתהלים
גם וראה - שבתהלים התיבה אותה שהיא מוכח ומזה נקבה, בל' -

) כאן. שישנןהמבוארראב"ע ט) לב, (וישלח בפרש"י
נקבה)] ולשון זכר לשון משמשת עצמה) תיבה (שאותה תיבות

שבהערה (כבראב"ע ממנה למדנו "מאלמים" התיבה ופירוש
דקאי פירושה ידענו ומזה היא, אלומים מגזרת מאלמים כי הקודמת),

- האלומות עשיית "על התרגום) (ובל' - ולכןשבלים ,"
" ל"מאסרין") (בהמשך "אלומים" תיבת גם ".תירגם



כה    

כך אחר שאירע כפי קשרולהמאורע כי - בפועל
דוקא: עמרין

מקץ (בפרשת החלוםלהלן שקיום מסופר (
ואחי כנען בארץ רעב שהיה זה ידי על בא בפועל,

לשבור למצרים ירדו השליטיוסף יוסף ובהיות ,
אחיוהמשביר לו השתחוו דמצרים), (מהעמרין

ממנו התבואה ,וקנו

השתחוואת על שרמזו החלום דברי מכוונים ולכן
- ד"אלומים" בענין אליו יוסף שאלומתאחי ,

אחיו ואלומות נצבה" וגם "קמה יוסף (תבואת)
לאלומתו .השתחוו

לפרש מקדים שרש"י מה יתבאר זה פי על
(ומעתיק כתרגומו - אלומים" "מאלמים התיבות

אסרין. מאסרין התרגום) פירוש
ירושלמי בתרגום תרגם אלומים" "מאלמים

כריכן" א)"מכרכין פירושים: ב' סובל שזה ,
כריכהקשירה ב) ,.

של היו ("כריכן") שהקשרים רש"י לפירוש והנה
היינו מאלמים שפירוש מובן שהרישבלים, ,

שלא קשירה אם כי כריכה כך כל שייך לא בשבלים
וכדומה. ברוח יתפזרו

גם רש"י מעתיק (אונקלוס)ולכן התרגום
אלומים" ש"מאלמים להדגיש אסרין" "מאסרין

הפירוש להיות אפשר לכן אשר
" של קשרים קושרים - אםמשמעותן אבל – "

) "כתרגומו" כותב תרגוםהיה שגם - לא ותו (
לטעותירושלמי מקום יש הרי - זה כנ"ל,בכלל ,

אלא) קשרים (לא הוא אלומים" ד"מאלמים שהפירוש
מלשון - שהמדובר"כריכן" לפרש קשה ואז ,

לדעת מקרא של שבפשוטו ומכיון - ב"עמרין" הוא
אז (שדוקא "עמרין" - "אלומים" לפרש מוכרח רש"י
המאורעות לפרטי בהחלום המדובר זה פרט יתאים

לכן בפועל), שהיו התיבותכפי לפרש ומקדים
" אונקלוס התרגום כפירוש אלומים" "מאלמים

.דוקא "

שמה מכיון ולאידך, -לפרש רש"י את
אונקלוס כהתרגום אלו מהתיבות הוא

אלה ענינים ב' באו לכן "עמרין", היינו ש"אלומים"
אחד. בדיבור

:ביאור צריך עדיין אמנם
מובן אסרין" "מאסרין התרגום מפירוש
קשרים, מאלמים) פירוש דרך (על פירושה ש"אלומים"
"מאלמים" התיבות ב' שהרי בפשטות, גם הוא וכן

אחד משרש הן שתיהן פירושו"אלומים" זה ולפי -
קשרים" "(קושרים) - הוא "אלומים" .(מאלמים)

יהיה – "עמרין" של היו שהקשרים נפרש שבאם והגם
לכאורה, זה, נרמז אין פרטיו, בכל מכוון החלום

ב"אלומים".

פירוש ש"אלומים" דוגמאות רש"י מביא ולכן
.עמרין

לראיה ד"אלומותיו" הכתוב רש"י כשמביא ולכן
על קאי "נושאדאלומים התיבה גם מעתיק ,

שבלים, על קאי שאלומה מוכח שמזה (אלומותיו)",
" לומר אין קשרים".שהרי
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שלא - כאן "בטלים" פירוש הרי א), נה, מברכות י. (לז, בפרשתנו
מכוון. שאין ולא נתקיים,

עדיין13) למד לא שהתלמיד לימודוואף בעת הרי - החלום
שצ"ל פתרון שיש יודע (ראההחלום רש"י של ודרכו לחלום.

לפרש כו'") הוא "סימן ב מא, מקץ פתרונו.רש"י עם התאמתו
שייך שזה בנדו"ד, מזו ויתירה .כאן ("אלומים")

ו.14) מב, נד. מא, מקץ
חיים15) מים באר גם וראה ועוד, הארוך טור חזקוני, רמב"ן, ראה

פרש"י. על
השדה"16) בתוך גו' אלומים ה"מאלמים יומתק (גם) זה פי' ולפי

עמרים. מהם ועושים שבלים זהו בשדה (סתם) שקושרים מה כי
בערוך17) וכ"ה כריכות. ד"ה א) (כא, בב"מ רש"י גירסת כ"ה

מפרכין הגירסא לפנינו אבל סח. אות פרשתנו תו"ש וראה כרך. ערך
.21 הערה לקמן ראה בכוונתו. לטעות אין ולפ"ז – פירוכין

שם.18) בערוך וראה (שם). ב"מ רש"י וכפי'
שהי'19) . . ומרור מצה . . ניכרוך א): קטו, (פסחים ובדוגמת

שם. בערוך וראה כו'. כורכן
האם20) השקו"ט וידועה שם. לב"מ בפי' רש"י הביאו שבנדו"ד

התורה. שעל ירושלמי תרגום רש"י ראה
(שם).אבל21) ב"מ ברש"י וכדמוכח כן, (בירוש') הפי' אין

(פי' קשירה" ענין "הוא פירוכין מפרכין שלפנינו הגירסא לפי וכן
יונתן).

ולפי"ז קצירה, מל' דפריכן תתקא) ע' (ח"ה בראשית אוה"ת וראה
על דקאי ישמוכרח כי עמרים על דקאי הכרח אין לפ"ז אבל .

כאן. לדוד משכיל ראה שבלים. קוצרין אלומים" "מאלמים לפרש
מאלמים22) כאן: ראב"ע אלומים.וראה
"ואספתי23) שתרגם ו ב, רות בתרגום וראה - התרגום לפי' וכ"ה

שובלין ואכניש "- העמרים "בין על טו ב, ושם ,
ולא סתם -) "אסרין" אלומים כאן שתרגם והטעם אלומיא". ביני
אלומים תיבת כי י"ל יט) כד, תצא ת"א ע"ד - עמרין לא וגם אלומיא

עמרין. שהיא (להתרגום) פירושה שידוע בכתוב היא רגילה תיבה
"אלומותיו" משא"כ זכר, בל' - אלומים כאן שכתוב [ואף
אלומתי כתוב עצמו זה בפסוק הרי מ"מ נקבה, בל' שכתוב שבתהלים
גם וראה - שבתהלים התיבה אותה שהיא מוכח ומזה נקבה, בל' -

) כאן. שישנןהמבוארראב"ע ט) לב, (וישלח בפרש"י
נקבה)] ולשון זכר לשון משמשת עצמה) תיבה (שאותה תיבות

שבהערה (כבראב"ע ממנה למדנו "מאלמים" התיבה ופירוש
דקאי פירושה ידענו ומזה היא, אלומים מגזרת מאלמים כי הקודמת),

- האלומות עשיית "על התרגום) (ובל' - ולכןשבלים ,"
" ל"מאסרין") (בהמשך "אלומים" תיבת גם ".תירגם



כו   

יש כי זו, בדוגמא מסתפק רש"י ולפרשואין
קשרים הם ש"אלומות" עלשם, (גם) והכוונה ,

ולאשקים הדישה, לאחרי הזרעונים שמכילים
דשבלים עומרין היינו .שאלומות

עוד רש"י מוסיף המשנה:ולכן מלשון דוגמא
נשארות כובדן דמפני - ומכריז" נוטל "והאלומות
ומכיון למקום, ממקום מתגלגלות ואינן במקומן

ומכריז דנוטל הדין לכן סימן הוי זהדמקום ומלשון .
דבר שהם שבלים עומרין היינו שהאלומות הוכחה

מתגלגל שאינו לשוןכבד היא זו שתיבה ומכיון ,
בודאי – פסוקות הלכות - רש"י) לשון (וכדיוק

ברור בסגנון ללמד התנא מדייק ההלכות שבלימוד
וברורה מפורשת ההלכה - פה שבעל בתורה (שהרי
שכשאומר מובן הרי שבכתב), מבתורה יותר
(להלומד ברור שתוכנה תיבה זו הרי "אלומותיו"

הואההלכה) כבד, שהוא קשר הרגיל, דרך ועל ;
שבלים של .אלומה

לומר יש כי זו, בראיה מסתפק רש"י שאין אלא
לעצמן" חכמים ולשון לעצמה תורה ולכןד"לשון ,

הוא משם ואדרבה, אלומותיו", מ"נושא להראיה צריך
ראשונה. אותה מביא ולכן הראיה, עיקר

:רש"י שבפירוש תורה של מיינה
בפרשתנו אור בתורה שהעבודהמבואר

"הניצוצין בירור היא ברוחניות אלומים" ד"מאלמים
אותן מעלין והיו הכלים בשבירת פירוד בבחינת שנפלו
היו זה ידי ועל דאצילות במלכות להתכלל . .
באחדות נכללו שהרי לאחדים והיו יחד שם מתחברים

כמו משל דרך על אלומים מאלמים וזהו . . ה'
מאד רבים שבלים כמה שמקבצים העמרים שקושרין

כו'" אחת באגודה אותן וקושרין אותן .ומחברים

בבחינת ולהעלותם הניצוצות בירור של זה וענין
בתורה כמבואר - הנשמות בבחינת גם הוא ה' אחדות

.אור

נעשה כפשוטו אלומים" "מאלמים ענין והנה
אל לצאת מיוחדת התעסקות לזה וצריכים בשדה,
בקשירתן. ולהתעסק המפוזרות השבלים מקום השדה

עבודת על נוסף הבירורים: בעבודת הוראה ומכאן
המפוזרים הניצוצות כל לקבץ ולהעלותםהאדם ,

עבודתו ידי על והוא – הוי'" "באחדות
ומצוות ,בתורה

השדה לתוך מושבו) (ממקום לצאת האדם על
לקבץולהתעסק - אלומים" ד"מאלמים בהעבודה

בעולם. המפוזרים הניצוצות

מד' לצאת הזולת: עם בהתעסקות העבודה וזוהי
ב" (עדיין) הנמצאים אלו אל להחזירםאמותיו "

המאורבתשובה ואל ולתורתו ה' לעבודת לקרבם
התורהשבה פנימיות דחייזוהי אילנא -.

שלוחים לשלוח נשיאינו רבותינו הנהיגו [וזאת
רחוקים (גם שונים לקבץלמקומות בעולם, (
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להביא24) רש"י דהוצרך מש"ש: אבל כאן. לדוד משכיל גם ראה
ר"ל אלומים מאלמים "דלמא דאל"כ המשנה לשון שבלין"גם

כתרגומו. מאלמים פי' והכריח רש"י הקדים כבר שהרי הוא דוחק
אבל25) הלכתא. שכך ב) כב, (ב"מ דרבא האוקימתא לפי כ"ה

דגביהן "כיון והטעם סימן בו ביש דמיירי דרבה האוקימתא לפי גם
מוכ ג"כ א) כג (שם מדרסא" כבפנים.לא ח

הקשירה,26) אופן ישנם: סימנים שכו"כ קשורים בשקים משא"כ
וכו'. השקים צורת

נזיקין27) דסדר מתוספתא הראי' הביא שרש"י מה ג"כ יובן ועפ"ז
מתוספתא ולא מי"ח):(ב"מ) פ"ב (מעשרות זרעים מסדר לה,

עתיך אמונת והי' ב: לא, שבת (ראה גזל משום אסורות וכו'
נזיקין).גו' ישועות זרעים,

כי - הטעם י"ל ועוד הדין הוא מעשרות במס' שאי'
דמס' (הדין גזל משום דאסורות הטעם כי דב"מ, שבתוספתא
(הדין להכריז ומחוייב סימן מקום הוי דבאלומות מכיון הוא מעשרות)

ב"מ). דמס'
בתוך28) אלומים "מאלמים בפרשתינו ממ"ש שהרי ובפרט

וע"ד בשדה. שקושרים דבר שהוא מוכח "שם קושרים
.15 הערה כדלעיל שבלים

ב.29) נה, ע"ז ב. קלז, חולין
א.30) תתרפג, ו כרך בראשית אוה"ת א, כח,

לברר31) האדם תורת "וזאת (שם): ובאוה"ת ד), כז, (שם בתו"א
עושים הם ותורתן עבודתן ע"י כו' הפירוד מבחי' ולהעלותן בירורין
שהם אחד ג"כ שם עושים) והריבוי הפירוד עיקר הוא דשם (בעשי',
ג"כ וראה ה'". באחדות שיתעלו בשבה"כ שם שנפלו הניצוצים מעלים

ואילך. א סו, פרשתנו תו"ח
ע"ד:32) שם שבתו"א ואף שם. חיים תורת בארוכה וראה ג. כז,

בביאור בארוכה ראה - כו' ונתבררו נתקנו שכבר הם נשמות הס"ר
טז[קמ], לתו"א בהוספות (נדפס ס"ב הזקן מאדמו"ר ח"ש פ' על הצ"צ

ד).
הוא33) התו"מ עיקר ב): (לז, שלח לקו"ת וראה ,31 הערה ראה

רפ"ח נפלו כו' השבירה שע"י הרע מן הטוב לברר בירורים בחי' כו'
כו'. עלי' צריכים והן כו' ניצוצין

תרס"ו.34) וערבה לולב סד"ה ראה
שהי'35) א' ענין הכל ותשובה בירורי' הנה א: מו, תו"א וראה

ג: סו, תו"ח ג"כ וראה כו' לשם לעלות וצריך גבוה ממקום יורד
ע"י והיינו כו' דנש"י הריבוי כל ונתייחדו "שנתקשרו

במס"נ". האמיתית
שם.36) העדה ובקרבן סה"ז פ"א חגיגה ירושלמי בתחלתו. איכ"ר
קנ:37) ע' תשא פ' ח"ב לזהר הערות יצחק לוי לקוטי וראה

דוקא תורה ע"י הוא הניצוצין את ולאסוף לברר יכולים דבר שבאיזה
בכח כו' .
סכ"ו.38) אגה"ק וראה ב. קכד, זח"ג
קשורים39) ברוחניות כי גשמי, מקום בריחוק רק שם הם אבל

בעת שגם ואילך 107 ע' לעיל וראה המשלח. - ומקורם לשרשם הם
המשלח, של כוונתו מילוי הוא שכ"ז בלבו יוקבע בה"חוצה" עסקו

להמשלח. קשורים - לבושיו גם - עניניו וכל הוא ובמילא

   

את שם ולגלות ולהפיץ שם, המפוזרים הניצוצות
החסידות )]מעיינות

מאסרין כתרגומו - אלומים "מאלמים רש"י ומפרש
הניצוצותאסרין". והעלאת בבירור דהעבודה ,

להעלותן אסרין" "מאסרין של באופן להיות צריכה
כישיהיו כריכה, של באופן רק (לא למקורן

קיימא של בקשר הזולתאם) על שפעולתו היינו -
שיהיה בחוזקתהיה ה' לעבודת שיתקשר ,

בעולם המנשבות הרוחות וכל שטות" שה"רוח באופן
א ינתקו התורהלא מדרך ושלום) (חס .ותו

דבריו בהמשך רש"י מפרש לזה, היעוצה והעצה
אסרין) שה"אלומים""(מאסרין לפעול שבכדי :"

שיהיה דרוש קיימא, של באופן יהיו ש"מאלמים"
של ידיהקשר (על שביכולתם דוקא, ("עמרין")

עם שישתדל היינו פירות. ופירי פירות להצמיח זריעה)
להטפיח מנת על טופח שיהיה באופן שהואזולתו -

יהיה ואז ה', לעבודת לקרבם סביבתו על יפעול עצמו
קיום לה תהיה שעבודתו .בטוח

תסובינה "והנה בהפסוק מסיים זה כל ולאחרי
העבודה שלימות - לאלומתי" ותשתחוין אלומותיכם

להביאו יפעול כאשר הוא הזולת על בפעולתו
ארץ בכל השליט הוא הצדיק יוסף של לאלומתו
ההשתחויה בו שיהיה לפעול הדור, נשיא - מצרים

להנשיא. והביטול

לימי שייך השבת שיום פעמים, כמה דובר
יאכל שבת בערב שטרח "מי שהרי -) שלפניו השבוע

מיניהבשבת" (שבת שלאחריו השבוע לימי וכן ,(
יומין כולהו ומאחדמתברכין מקשר השבת שיום ;(

שלאחריו. השבוע ימי עם שלפניו השבוע ימי את
בהשבת וישב פרשת חלה שנים וכמה בכמה והנה,
(כקביעות חנוכה וימי כסלו די"ט הגאולה יום שבין
שייכים השבוע שפרשיות הידוע, פי ועל זו). שנה

אותן קורין שבו הנ"ללהזמן שההוראה מובן ,
ולימי כסלו, די"ט הגאולה לחג שייכת שבפרשתנו

;החנוכה

הנ"ל ההוראה אשר דידן, בנדון הוא זה דרך ועל
הניצוצות לקבץ ההשתדלות – אלומים" ד"מאלמים
ובפרט ואחד, אחד כל של בה"חוצה" המפוזרים
בתשוב להחזירם כפשוטו, ה"חוצה" עם הההשתדלות

נקודה היא -.חנוכה וימי כסלו בי"ט

העיקריים מהענינים התעסקוהביאור: שבהם
בעלי עשיית היה מיוחדת, בהשתדלות הזקן אדמו"ר

וכידוע האמצעיתשובה, אדמו"ר לבנו שאמר מה
המגיד הרב ממורו שבשמעו לחלומו) (בקשר

תשובה ובעלי צדיקים דרך על המשל ,ממעזריטש
וה' מישראל; ואחד אחד כל לקרב שצריך אצלו נחקק
ולקרב לעורר ובסתר) (בגלוי למקום ממקום נסע שנים

וכו'. ומצוות לתורה ישראל בני

הותחלה כסלו די"ט הגאולה לאחרי והנה

ד" בהחוצהמעינותיךהעבודה לפעול - "
" של והתפשטותבאופן בהתרחבות - מעינותיך"

אלומים ד"מאלמים הנ"ל שהוראה מובן ומזה גדולה;
עזבתוך ויתר שאת ביתר היא הרי ("חוצה") "

כסלו. די"ט הגאולה לאחרי

חנוכה: דנרות ההוראה היא זה דרך ועל

דנרות שהמצוה מה הטעם בחסידות מבואר
ביתוחנוכה פתח על "להניחו ענינםהיא כי ,"
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סי"א.40) שם לעיל בארוכה ג"כ וראה
(41. . אלומים מאלמים שפי' קמט, ע' שם לוי"צ לקוטי וראה

קשר הוא אלם פירוש כי קשרים קושרין הואשהיו שאלם . .
חוזק. מל'

"וצריך42) קנ): (ע' שם לקולוי"צ ראה עצמו. בעבודת וכ"ה
שבכוחם מה כמו"כ שאז לעולם, יסורו שלא תורה הרזי את לקשור

יפ שלא קיימא של קשר ג"כ הוא הניצוצין את .קושר . ויתפזרו לו
כו'". ח"ו ממנו תשתכח התורה אם משא"כ

(43.241 ע' ז' חלק לקו"ש ראה
של44) באופן צ"ל שלו התורה שלימוד עצמו, בעבודת וכ"ה

במשנה הבעש"ט וכפי' דבר) מתוך דבר מבין כענין -) פרי" "עושה
כי כו' בלבד דברים שני אלא מאחיתופל למד "שלא מ"ג פ"ו דאבות
הרשע" מן הלומד משא"כ ורבה, פרה כי פרי עושה הצדיק מן הלומד

א). סח, י"י) התולדות (לבעל פענח (צפנת
מעלה45) למעלה הוא דיוסף הבירור "מדריגת ב: כה, בתו"א ראה

לאלקות נהפך לא ועדיין . . מ"ן שמעלין כו' השבטים של מהבירור
ותשתחוין אלומותיכם תסובנה וזהו . . מ"ד ממשיך שיוסף עד ממש
כו' שמבררם דיוסף המ"ד שע"י . . ממש ביטול בבחי' לאלומתי
בארוכה ג"כ וראה כו'", ותשתחוין וזהו דמ"ה אמיתי בביטול שיכללו

ואילך. 808 ע' ח"ג לקו"ש

א.46) ג, ע"ז
א.47) פח, ב. סג, זח"ב
ועוד.48) נצבים. ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
א',49) ביום הנס "עיקר [אשר דחנוכה הראשון יום אשר ולהעיר

חל פמ"ב] בכסלו בכ"א ד"ה אורה שערי - ימים" ז' כולל והוא
כא. ע' ח"א לקו"ד ג"כ וראה דיט"כ*. הימים בשבעת

בתו"א עפימש"כ מובנת – די"טֿכה המספרים שייכות (*
לשם. הצ"צ והגהות סע"ב) (מז, נצבים ולקו"ת רע"ד), (ו, בראשית

ואילך.50) תשנה ע' סוף ח"ד לקו"ד ראה
(51.1512 ע' שם לקו"ד
א.52) קי, ע' קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור
ואילך.53) 112 ס"ע שלום תורת
ענין54) ג"כ שזהו נרי, אתה כי ד"ה א) מא (מקץ תו"א וראה

על ובביאור דמשיחא, עקבתא דדורותינו החושך - חשכי" יגי' ד"וה'
(וההמשכה) כו' ה' משם נמשך גו' יגי' וה' ג): מא, (שם הנ"ל ד"ה



כז    

את שם ולגלות ולהפיץ שם, המפוזרים הניצוצות
החסידות )]מעיינות

מאסרין כתרגומו - אלומים "מאלמים רש"י ומפרש
הניצוצותאסרין". והעלאת בבירור דהעבודה ,

להעלותן אסרין" "מאסרין של באופן להיות צריכה
כישיהיו כריכה, של באופן רק (לא למקורן

קיימא של בקשר הזולתאם) על שפעולתו היינו -
שיהיה בחוזקתהיה ה' לעבודת שיתקשר ,

בעולם המנשבות הרוחות וכל שטות" שה"רוח באופן
א ינתקו התורהלא מדרך ושלום) (חס .ותו

דבריו בהמשך רש"י מפרש לזה, היעוצה והעצה
אסרין) שה"אלומים""(מאסרין לפעול שבכדי :"

שיהיה דרוש קיימא, של באופן יהיו ש"מאלמים"
של ידיהקשר (על שביכולתם דוקא, ("עמרין")

עם שישתדל היינו פירות. ופירי פירות להצמיח זריעה)
להטפיח מנת על טופח שיהיה באופן שהואזולתו -

יהיה ואז ה', לעבודת לקרבם סביבתו על יפעול עצמו
קיום לה תהיה שעבודתו .בטוח

תסובינה "והנה בהפסוק מסיים זה כל ולאחרי
העבודה שלימות - לאלומתי" ותשתחוין אלומותיכם

להביאו יפעול כאשר הוא הזולת על בפעולתו
ארץ בכל השליט הוא הצדיק יוסף של לאלומתו
ההשתחויה בו שיהיה לפעול הדור, נשיא - מצרים

להנשיא. והביטול

לימי שייך השבת שיום פעמים, כמה דובר
יאכל שבת בערב שטרח "מי שהרי -) שלפניו השבוע

מיניהבשבת" (שבת שלאחריו השבוע לימי וכן ,(
יומין כולהו ומאחדמתברכין מקשר השבת שיום ;(

שלאחריו. השבוע ימי עם שלפניו השבוע ימי את
בהשבת וישב פרשת חלה שנים וכמה בכמה והנה,
(כקביעות חנוכה וימי כסלו די"ט הגאולה יום שבין
שייכים השבוע שפרשיות הידוע, פי ועל זו). שנה

אותן קורין שבו הנ"ללהזמן שההוראה מובן ,
ולימי כסלו, די"ט הגאולה לחג שייכת שבפרשתנו

;החנוכה

הנ"ל ההוראה אשר דידן, בנדון הוא זה דרך ועל
הניצוצות לקבץ ההשתדלות – אלומים" ד"מאלמים
ובפרט ואחד, אחד כל של בה"חוצה" המפוזרים
בתשוב להחזירם כפשוטו, ה"חוצה" עם הההשתדלות

נקודה היא -.חנוכה וימי כסלו בי"ט

העיקריים מהענינים התעסקוהביאור: שבהם
בעלי עשיית היה מיוחדת, בהשתדלות הזקן אדמו"ר

וכידוע האמצעיתשובה, אדמו"ר לבנו שאמר מה
המגיד הרב ממורו שבשמעו לחלומו) (בקשר

תשובה ובעלי צדיקים דרך על המשל ,ממעזריטש
וה' מישראל; ואחד אחד כל לקרב שצריך אצלו נחקק
ולקרב לעורר ובסתר) (בגלוי למקום ממקום נסע שנים

וכו'. ומצוות לתורה ישראל בני

הותחלה כסלו די"ט הגאולה לאחרי והנה

ד" בהחוצהמעינותיךהעבודה לפעול - "
" של והתפשטותבאופן בהתרחבות - מעינותיך"

אלומים ד"מאלמים הנ"ל שהוראה מובן ומזה גדולה;
עזבתוך ויתר שאת ביתר היא הרי ("חוצה") "

כסלו. די"ט הגאולה לאחרי

חנוכה: דנרות ההוראה היא זה דרך ועל

דנרות שהמצוה מה הטעם בחסידות מבואר
ביתוחנוכה פתח על "להניחו ענינםהיא כי ,"
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סי"א.40) שם לעיל בארוכה ג"כ וראה
(41. . אלומים מאלמים שפי' קמט, ע' שם לוי"צ לקוטי וראה

קשר הוא אלם פירוש כי קשרים קושרין הואשהיו שאלם . .
חוזק. מל'

"וצריך42) קנ): (ע' שם לקולוי"צ ראה עצמו. בעבודת וכ"ה
שבכוחם מה כמו"כ שאז לעולם, יסורו שלא תורה הרזי את לקשור

יפ שלא קיימא של קשר ג"כ הוא הניצוצין את .קושר . ויתפזרו לו
כו'". ח"ו ממנו תשתכח התורה אם משא"כ

(43.241 ע' ז' חלק לקו"ש ראה
של44) באופן צ"ל שלו התורה שלימוד עצמו, בעבודת וכ"ה

במשנה הבעש"ט וכפי' דבר) מתוך דבר מבין כענין -) פרי" "עושה
כי כו' בלבד דברים שני אלא מאחיתופל למד "שלא מ"ג פ"ו דאבות
הרשע" מן הלומד משא"כ ורבה, פרה כי פרי עושה הצדיק מן הלומד

א). סח, י"י) התולדות (לבעל פענח (צפנת
מעלה45) למעלה הוא דיוסף הבירור "מדריגת ב: כה, בתו"א ראה

לאלקות נהפך לא ועדיין . . מ"ן שמעלין כו' השבטים של מהבירור
ותשתחוין אלומותיכם תסובנה וזהו . . מ"ד ממשיך שיוסף עד ממש
כו' שמבררם דיוסף המ"ד שע"י . . ממש ביטול בבחי' לאלומתי
בארוכה ג"כ וראה כו'", ותשתחוין וזהו דמ"ה אמיתי בביטול שיכללו

ואילך. 808 ע' ח"ג לקו"ש

א.46) ג, ע"ז
א.47) פח, ב. סג, זח"ב
ועוד.48) נצבים. ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
א',49) ביום הנס "עיקר [אשר דחנוכה הראשון יום אשר ולהעיר

חל פמ"ב] בכסלו בכ"א ד"ה אורה שערי - ימים" ז' כולל והוא
כא. ע' ח"א לקו"ד ג"כ וראה דיט"כ*. הימים בשבעת

בתו"א עפימש"כ מובנת – די"טֿכה המספרים שייכות (*
לשם. הצ"צ והגהות סע"ב) (מז, נצבים ולקו"ת רע"ד), (ו, בראשית

ואילך.50) תשנה ע' סוף ח"ד לקו"ד ראה
(51.1512 ע' שם לקו"ד
א.52) קי, ע' קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור
ואילך.53) 112 ס"ע שלום תורת
ענין54) ג"כ שזהו נרי, אתה כי ד"ה א) מא (מקץ תו"א וראה

על ובביאור דמשיחא, עקבתא דדורותינו החושך - חשכי" יגי' ד"וה'
(וההמשכה) כו' ה' משם נמשך גו' יגי' וה' ג): מא, (שם הנ"ל ד"ה
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יד.1. ל, ב.2.דברים לג, ברכות

   

(החשך) ה"חוץ", את גם ולברר להאיר הוא הנרות של
דפרודא וטורי (גקה"ט) הרבים, בירוררשות -

דתשובה. העבודה שזוהי דגקה"ט, הניצוצות

קיצוץ - אלומים" ד"מאלמים זו עבודה ידי ועל
של לבן קירוב ידי על בה"חוצה" הנמצאים הניצוצות

עושין כש"ישראל הרי שבשמים, לאביהם ישראל
נגאלין" הן) (מיד האמתיתתשובה בגאולה ,

בקרוב צדקנו, משיח ידי על ממש.והשלימה

   

   

1

2

3

4

5

6

7

8

עם דהשתדלות עבודה והרי – צדקה. ע"י (היא) כו' עליון ממקום
ברוחניות. צדקה הו"ע הזולת

ולהעיר55) ותש"ד. (בתחלתו) תרמ"ג חנוכה נר ד"ה בארוכה ראה

מן רגל שתכלה עד ב) (כא, שבת מרז"ל [בפי' מקץ ר"פ מאוה"ת גם
וראה דשמאלא. בקץ שמתלבש השמאלי רגל בחי' להעלות השוק]:

ואילך. 223 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ
פי"א.56) אגה"ת ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. צז, סנהדרין

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א בנש"ק ענף עץ אבות

מוה"ר חיים שמעון זאב שי'

שלום וברכה!

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ איש רב פעלים עוסק בצ"צ מוה"ר משה פנחס שי' כ"ץ מסר לי הערתו 

בשער היחוד והאמונה פרק ב' לרבנו הזקן, וז"ל: אף שהטבע הזה במים גם כן נברא ומחודש. - ושאלתו 

אם יש להגיה אינה כ"כ נברא ומחודש.

הנה לדעתי אא"ל כן, כיון שכנ"ל הוא בכל הדפוסים )שראיתי( וכן הוא גם באגה"ק סי' כ"ה )דף 

קל"ט(. והפירוש בדברי רבנו לדעתי הוא, שמגדיל הק"ו מקרי"ס לבריאת יש מאין באמרו שטבע המים 

להיות נגרים במורד הוא נברא ומחודש יש מאין )לאחר שכבר נבראו( בהמים ואינו הכרחי בכל הנמצאים 

- ע"ד טבע כל הנמצאים שתופסים מקום וכיו"ב. ומביא ראי' ע"ז שהרי ישנם נבראים שהם נצבים מעצמם 

בלי רוח וכמו חומת אבנים ומזה ק"ו שאם בשידוד טבע שני בכל זה ע"י שהוא כבר נברא ומחודש צ"ל דבר 

המשדד טבע זה בתמידיות, עאכו"כ בהנוגע לענין שהוא נברא ומחודש בטבע ראשון, וק"ל.

ולהעיר ג"כ מפלח הרמון להרה"צ כו' ר' הלל מפאריטש דף נ"ב עמוד ג' שפירש באופן אחר קצת, 

וי"ל.

בטח לקח חלק בהתועדות דיום הבהיר י"ט כסלו, ואם בכל השנה קאי מרז"ל דאני ישנה בגלותא 

ולבי ער להקב"ה לתורתו ומצותיו עאכו"כ בימי סגולה אלו שכשפותחים - ע"י תעמולה מתאימה - באיש 

הישראלי אפילו כחודה של מחט הקב"ה פותח כפתחו של אולם, וכמבואר בדא"ח הדיוק בזה שלאולם לא 

היו דלתות ובמילא הי' תמיד פתוח ובלבד שישתדלו להכנס לעזרה, והרי בין עזרת ישראל וכהנים לא היתה 

מחיצה מפסקת אף שצריכים היו לעלות במעלות מזו לזו, והנמשל מובן.

בכבוד ובברכה.
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קכא.1. עמוד התניא. ספר על והערות 'קיצורים בספר תשמ"ב)2.נדפס נ.י. ברוקלין, קה"ת, בהוצאת (נדפס קמא מהדורא בלקו"א (ועיין) וראה
- ולהעתקה לרבים שניתן ("הקונטרסים") הראשון הכת"י קודם עוד שינויים כו"כ שהיו לומר ומסתבר שם. וכו' ‡"ובהערות " 

.‡"ËÈÏ˘.3שונים "סופרים הקדמתו בסוף אדה"ז לשון יומתק -È˘ועפ"ז וט"ס" סיג "מכל כך אחר והוספתו ,".‡"ËÈÏ˘ "‡ " 
קכ"ה.4. עמוד הקיצורים שם.5.בספר הקיצורים, ז.6.ספר ה, משה7.ב"ר חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע

יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא נסתכל משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו הנביאים ("כל רבינו
- ז. יסוד חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ פ"ז ˘ËÈÏ"‡.התורה "‡ " 
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משקלוב.8. המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; ה"צמח הרבי של אביו הזקן, רבנו של חתנו היה בראשית9.הראשון הכתוב כלשון
מד. וצ"ל10ÈÏÂ‡Â.מא, כאן, יש המעתיק -Èהשמטת הקודמת כבהסכמה - ‡ÈÏידי" Â‡  .11שמואל הכתוב לשון
ח. כג, תולדות12.ב רבי, בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי להחידוש הטעם שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס

נד. פרק הרב
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כנחל.13. וצדקה ד"ה קו"א כט, (כה?), כ, יח, יז, ו, ה, ג, ב.14.בסימנים: יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי 15.ראה

לפ"ק". תקע"ד אייר כ"ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד) (שקלאוו הראשונה 16.בהוצאה   לא לע"ע
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הב' החותם ישראל"; "קדוש הוא אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל:
רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון אז הי' - הג' החותם ורבנא"; "מרנא הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' -
י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם - הב' שבחתימה ב"זצ"ל" - "צדיק" הוספת החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו)

וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ
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מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל קומה"ˆÂאו לכןÚישראל אולי - "...Î"‚.הברכות כל שיכלול בכדי בר"ת הוא
-‡"˘ "ÂÓ‡ "Î Ú‰.2.א נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, נגד5.במדבר להלוך "שיכול הפירוש עצם את

ומה ואחד"; אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד", אחד כל של רוחו
כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן מפני הוא מהרמב"ן, זאת מביא ÂÓˆÚשהוא ‡Â‰˘;הרבוא ששים כל של דעותיהם את בתוכו כולל

שכן, מישראל, רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע, דר' ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן
- הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך זה אך רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר'
שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם שאין דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה
בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים רואים להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי

ואחד". אחד כל של מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה
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שכן, מישראל, רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע, דר' ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן
- הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך זה אך רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר'
שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם שאין דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה
בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים רואים להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי

ואחד". אחד כל של מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה
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ב.6. כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו תניא פי ב.8.על עג, ג', לה'9.חלק "הנסתרות כח: כט, דברים הפסוק לשון פי על
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות ב.10.אלקינו יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, 13.56.משלי ע' שלום תורת

            

כסלו כ"א שלישי יום
         

         
         

      
        

   
   
   
  

    
  

   
  
  
  
   
    
  
  
  
  
  
  


  

   
  
   

  
  
  
  

    
   

        
      

        
       

         
         

         
        
        

         
        

        
         

        
        

   
  
    
  

   
  

    
  

 
    

   
  

   
    

   
   

    
    

  
   
   

  
  

   
   
   
    
    
    
         

        
       

         
        

          
         

   
       
       
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88


       

       
         
        
        
       
      
       
         
         
          
         
         
          
          
         
        
       
         
         
           
         
           

     

       
       
        

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

ב.14. מה, ט.15.תהלים יג, ח.16.שמות קלח, ג נז, ב.17.תהלים עמוד סוף צא, סנהדרין א.18.ראה טז, תמורה יג.19.ראה כט, משלי

לג.20. לא, ט.21.ירמיה יא, ישעיה
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לג.20. לא, ט.21.ירמיה יא, ישעיה
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כסלו כ"ב רביעי יום
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שם.22. 8 והערה מאניפאלי זושא ר' של הסכמתו ראה מרדכי. ור' שכנא שלום ר' ז.23.השותפים כז, בשינוי24.דברים - א לא, שבועות
ג. הלכה כו פרק סנהדרין הלכות רמב"ם וראה א.25.הסדר, ו, בהסכמות.26.קידושין לעיל ראה - תקנ"ו תבא פ' ג' יום יג.1.כנ"ל משנה
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ב.2. ד, ב.3.ברכות סא, ועוד.4.ברכות ב. קו, זח"ב ז. לט, ב"ר ב. יח, א.5.ברכות טז, בתרא בבא
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ב.2. ד, ב.3.ברכות סא, ועוד.4.ברכות ב. קו, זח"ב ז. לט, ב"ר ב. יח, א.5.ברכות טז, בתרא בבא
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א.6. פו, מציעא בבא א.7.ראה כ, א.8.יבמות יב, ב.9.נדה לט, א.10.שבועות לט, לא.11.סנהדרין טו, ב.12.במדבר קסד, בתרא בבא
.13   קס"ד גם איך דלכאורה "מפרש אחד: שזהו שאפ"ל דקסבר אלא - האמורות קושיות מכל כן לשאול דר"ה

לתורה". פנים מע'
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ה"א.14. פ"ג תשובה הל' רמב"ם ב.15.ראה סא, 16.9.ברכות הערה יג פרק להלן ראה כב. קט, ב.17.תהלים לח, כה.18.יומא י, משלי

טו.19. נז, 20.ישעי'   לא - ופשיטא - בכאו"א הכרח אין (שזה שבנרנח"י הנשמה למדרי' הכוונה שאין "שולל :
נפש". - ההכרחית המדרי' כ"א א.21.בנפה"ב) יז, ויקרא
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ה"א.14. פ"ג תשובה הל' רמב"ם ב.15.ראה סא, 16.9.ברכות הערה יג פרק להלן ראה כב. קט, ב.17.תהלים לח, כה.18.יומא י, משלי

טו.19. נז, 20.ישעי'   לא - ופשיטא - בכאו"א הכרח אין (שזה שבנרנח"י הנשמה למדרי' הכוונה שאין "שולל :
נפש". - ההכרחית המדרי' כ"א א.21.בנפה"ב) יז, ויקרא
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ב.22. י, בתרא לד.23.בבא יד, ב.1.משלי א.2.לא, כט, כח.3.תמיד א, כ.4.דברים ב, ברכות5.בראשית של נשמה", "אלקי בברכת
ב. ס, ברכות זה.6.השחר, לשון חסר שלנו, הזוהר בדפוסי
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היום יום . . . מו

ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ֹראׁש  ּבְ ְוֹלא  טֹוב  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹלא  ְלַמֲעִריב,  אֹו  ְלִמְנָחה  ית  ַטּלִ ּבְ ף  ִמְתַעּטֵ ִצּבּור  ִליַח  ַהּשְׁ ֵאין 
ָנה. ַהּשָׁ

בֹוד  ב תקל"ג, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ׁשֶ ַוּיֵ יד - ִמּמֶעְזִריְטׁש – ג'  ּגִ ל ָהַרב ַהּמַ קּותֹו[ ׁשֶ ּלְ ִהּלּוָלא ]=יֹום ִהְסּתַ
ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ

ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ְסֵלו, יֹום  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ים  ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ִריִתי ּבְ ּקָ ָמתֹו ֵעֶדן, ּוְכׁשֶ דֹוׁש ִנׁשְ נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ א ׁשֶ י טֹוב, יֹום ִהּלּוָלא ַרּבָ ל ּבֹו ּכִ ֻהְכּפַ ג' ׁשֶ

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ּבַ

ְבֵרי ֱאֹלִקים  ]ּדִ ְגֵלית ְודַא"ח  ַהּנִ ים ַלּתֹוָרה  ְקִביעּות ִעּתִ ּבִ ַלת ַהְחָלטֹות טֹובֹות  ְוַקּבָ יֹום ִהְתַוֲעדּות 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ַחּיִ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל ּפִ ת ַהּשַׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ת ַהּשַׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשְׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסלַאִוויטַא.  ְסֵלו תקנ"ז ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ִני – ִחּנּוְך ָקָטן ְוׁשַ ינֹוִנים, ֵחֶלק ׁשֵ ל ּבֵ ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ

 – ְתָרא  ּבַ ַמֲהדּוָרא  תקנ"ט;  זָאלְקִווי  ָלִראׁשֹוָנה:  ָסה  ִנְדּפְ  – א  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא   – ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ
ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנְדּפְ

ל ה' ַהֲחָלִקים –  ל ּכָ ֶנת ׁשֶ ְקלָאוו תקע"ד. ּתֹוָצָאה ְמֻתּקֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשְ ּפַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש – ּבַ ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן אין 
גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו

יום 
שני
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה



מז היום יום . . . 

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, 
תמימים - שעה אחת בכל יום.

ָכְך  ָניֹות. ּבְ ְרחֹוב ַלֲחֹזר ִמׁשְ ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ה ְלַקּבֵ ִנְזּכֶ

י ְויֹום  ִני, יֹום ֲחִמיׁשִ ֲחִסיִדים ְצִריִכים ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים ְרִגיִלים[ – יֹום ׁשֵ
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ ַהּשַׁ

ה'תש"גכב כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך ביודעיי . . . את ה' וגו' אכי"ר.

ָכל ּבֶֹקר ַאַחר  ָמתֹו ֵעֶדן[: ֹלאַמר ּבְ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ נֹות ּכְ ּקָ ִמּתַ
ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש,  ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ ּפּוִרים – ּתְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ת ְויֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ה – ְוַגם ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

יׁש ָיתֹום. ָרה – ַקּדִ ֲעׂשָ ְוַאַחר ֲאִמיָרה ּבַ
ִמים. ֵני ַהּיָ ׁשְ עּור ּדִ יֹום כט ַהּשִׁ ל כט יֹום אֹוְמִרים ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכג כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה אחר . . . אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף שבת 
זָאגט ער אין זהר דמיני' מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי השבוע, 
ווָאס אויף דעם הָאט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א בכל אשר 
תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום ד', און דער 

ָאנזָאג איז דער קליינער לכו נרננה, ווָאס איז ג' פסוקים.

ת הּוא  ּבָ ַהּשַׁ ֹקֶדם  ָיִמים  ֱאלּול תרל"ה: ג'  ַהַר"ׁש[ –  ]ַהּמַ י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ת ְיֵמי  ׁשֶ ל ׁשֵ ִמים – ֵהם ּכָ ל ַהּיָ ִמים. ּכָ ל ַהּיָ ְרִכים ּכָ ּנּו ִמְתּבָ ּמֶ ּמִ ּזַֹהר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּבַ ּבָ ת. ַעל ׁשַ ּבָ ֲהָכָנה ְלׁשַ
ה".  ֲעׂשֶ ר ּתַ ֹכל ֲאׁשֶ ָלִלית "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאֹלֶקיָך ּבְ ָרָכה ּכְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֲעבּוָרם ָנַתן ַהּקָ בּוַע, ּבַ ַהּשָׁ
ך  ַההֹוָרָאה ִוַהִציוּוי ַעל ּכָ ת ִהיא ִמּיֹום ד' – ׁשֶ ּבָ ָפָניו ּוֵמַאֲחָריו, ַהֲהָכָנה ְלׁשַ ת ֲהֵרי ִהיא ִמּלְ ּבָ ת ַהּשַׁ ְרּכַ ּבִ

סּוִקים. הּוא ג' ּפְ ֲחִרית[ ׁשֶ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל יֹום ָהְרִביִעי ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ ָטן ]אֹותֹו אֹוְמִרים ּבְ ָנה" ַהּקָ הּוא ַה"ְלכּו ְנַרּנְ

ה'תש"גכד כסלו, ערב חנוכהיום חמישי

חומש: וישב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק א. תניא . . . פנים לתורה.

)המשך(. ביאור ג' פסוקים - לכו נרננה - ע"פ מדה ממוצעת מדת כל אדם: מיטווָאך 
אז מען הויבט ָאן טרַאכטען וואו וועט מען נעהמען אויף שבת, הן בפשטות און הן מיט 
וואס וועט מען שבת'ן - יעדער איד איז דָאך שבת גָאר אנאנדערער - ווערט מרה 

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב

יום 
שישי
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח



היום יום . . . מח

ווען עס קומט דָאנערשטָאג, עס ווערט  שחורה'דיג, איז די עצה, לכו נרננה, בטחון. 
נעהנטער צו שבת, און עס איז נָאך אלץ ניטָא, איז יעמָאלט נרננה'ט זיך ניט, מען 
פַארשטעהט אז מ'דארף עּפעס טָאן. איז אז מ'זיצט דָאנערשטָאג'דיגע נַאכט און מ'לערענט 
חסידות, יעמָאלט איז פרייטָאג דערהערט מען כי אל גדול גו' ומלך גדול גו', און מיט 

דעם שבת'ט א איד.
במנחה אין אומרים תחנון.

יֹום  ּבְ ל ָאָדם:  ּכָ ת  ִמּדַ ַעת  ְמֻמּצַ ה  ִמּדָ י  ּפִ ָנה" – ַעל  ְנַרּנְ סּוִקים – "ְלכּו  ַהּפְ אּור ג'  ּבֵ ְך[.  ]ֶהְמׁשֵ
ל  ת – ּכָ ּבָ צּוַרת ִקיּום ַהׁשַ טּות ְוֵהן ּבְ ַפׁשְ ת, ֵהן ּבְ ּבָ ִין ִיְקחּו ֲעבּור ׁשַ ְתִחיִלים ַלֲחׁשֹב ִמּנַ ּמַ ׁשֶ ְרִביִעי, ּכְ
חֹון.  ּטָ ָנה", ּבִ אֹון. ָהֵעָצה ְלָכְך – "ְלכּו ְנַרּנְ ִדּכָ ת – ׁשֹוְקִעים ּבְ ּבָ ׁשַ ְיהּוִדי ֲהֵרי הּוא ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ּבְ
י "ַמְרִנין" ֶזה, ְמִביִנים  ְלּתִ ַמָצב ּבִ ת, ַוֲעַדִין ֵאין ּכֹל, ּבְִ ּבָ י, יֹוֵתר ָקרֹוב ְלׁשַ יַע יֹום ֲחִמיׁשִ ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ּכַ
י  "ּכִ י ׁשֶ ּשִׁ יֹום ׁשִ י ְולֹוְמִדים ֲחִסידּות, אֹו ָאז ִנְקָלט ּבְ ּשִׁ ֵליל ׁשִ ִבים ּבְ ּיֹוׁשְ ׁשֶ הּו. ֲאַזי, ּכְ ׁש ַלֲעׂשֹות ַמּשֶׁ ּיֵ ׁשֶ

ָכִנים ֵאּלּו[ – ׁשֹוֵבת ְיהּוִדי.  דֹול ּגֹו'". ְוִעם ֶזה ]ּתְ דֹול ּגֹו' ּוֶמֶלְך ּגָ ֵאל ּגָ
ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ה'תש"גכה כסלו, א חנוכהיום שישי

חומש: וישב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן . . . להתייהר כו'.

ק  ין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב, ְוֹלא ָהָיה ְמַדּיֵ ה ּבֵ "ּב[ ָהָיה ַמְדִליק ֵנרֹות ֲחֻנּכָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רֹות. ְוָהָיה  ל ַהּנֵ לּו" – ַאַחר ַהְדָלַקת ּכָ רֹות ַהּלָ ְזָרח ְלַמֲעָרב. "ַהּנֵ רֹום ְלָצפֹון אֹו ִמּמִ ְהֶיה ִמּדָ ּיִ ַתח ׁשֶ ּפֶ ּבַ
ָעה –  ב ֲחִצי ׁשָ ּלֹא ָהָיה ִמְתַעּכֵ ת ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ ָעה – ְלַבד ִמּיֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ רֹות ֲחִצי ׁשָ ָסמּוְך ְלַהּנֵ ב ּבְ יֹוׁשֵ

חֹות.  ּקֹות ְלָכל ַהּפָ ים ּדַ רֹות ֲחִמּשִׁ ְדְלקּו ַהּנֵ ּיִ ק ׁשֶ ְמַדּיֵ
ת. ּבָ ה, ֵנר ׁשַ ִמְנָחה, ֵנר ֲחֻנּכָ

שבת 
קודש
תהלים:
פרק קיט

אשרי . . . 
עד פסוק צו
מצותך מאד

            

ה'תש"ע כסלו י"ט ראשון יום  

         
   

יש אם ולכן מגבו, ולא מחללו רק טומאה מקבל חרס כלי
שבתוכו. מה ולא הוא לא נטמא, הכלי אין פתיל' 'צמיד עליו
כאשר גם נטמאים מגבם, טומאה המקבלים הכלים, שאר אבל

פתיל. צמיד עליהם יש
אשר פתוח כלי "כל בתורה: נאמר באוהל המטמא מת בעניין
הכתוב חרס בכלי חכמים: ודרשו הוא". טמא עליו, פתיל צמיד
אם לפיכך מתוכו, אלא מגבו טומאה מקבל שאינו מדבר,
היטב מהודקת מגופה עליו שאין כלומר פתיל, צמיד עליו אין
הוא הרי פתיל, צמיד עליו יש אם אבל באוהל מטמאו המת -

שבתוכו. מה אף אלא הוא רק ולא טהור,
שהמת באוהל שהיתה חרס עשויה טהורה חבית לדוגמא:
לדעת פתיל, צמיד עליה ויש כלים או אוכלים ובתוכה בו, מוטל
בפני חוצץ טהור חרס כלי כי טהור, שבתוכה מה הלל בית

אינו פתיל צמיד המוקף חרס כלי שמאי בית ולדעת הטומאה,
כלים אבל שבתוכו, חרס וכלי ומשקים אוכלים אלא מציל
הלל בית "חזרו במשנה: ואמרו נטמאים. שבתוכו אחרים

שמאי". בית כדברי להורות
פתיל? צמיד ומהו

המת באוהל שיציל כדי כי עולה התורה על רש"י מפירוש
המכסה מריחת ידי על הרמטי באופן הכלי את לסגור יש
שנינו וכך הכלי. לפתח ויחברו אותו שיצמיד בחומר וסביבתו

מ"ב)במשנה פ"י כלים הרמב"ם(מסכת פסק ה"ח)וכן פכ"ב טו"מ .(הל'
המקבל שדבר ייתכן לאוהל שביחס בעוד כי לציין ויש
כתב פתיל בצמיד הטומאה, בפני יחצוץ מדרבנן טומאה

למלך' ה"ב)ה'משנה פי"ב טו"מ בצמיד(הל' המצילים כלים שלענין :
מדרבנן, אפילו טומאה שום יקבלו לא שהכלים דרוש פתיל,
בצמיד מצילים אינם מדרבנן, טומאה המקבלים דברים אבל

פתיל.

ה'תש"ע כסלו כ' שני, יום     

        
          

         
החסידות: בדרך זו הלכה ביאור

הקליפות "עולם המכונה הזה עולם הוא – המת' 'אוהל
סתם הנשמה. מתלבשת שבו הגוף – וה'כלי' אחרא", וסטרא
והטומאה מסביבתו מתפעל הגוף כי באוהל, נטמא כלי

בנשמה. גם מתפשטת
להציל יכול הגוף, ה'כלי', בהם אופנים שני יש אבל

מהטומאה:
זו העיקר כאשר כלומר: טומאה. מקבל אינו הכלי כאשר א)

מסתיר אינו והגוף בגלוי מאיר הנשמה ואור הנשמה, עבודת
לטומאה. 'כלי' שאינו כך עליו,

"ונפשי של הביטול כלומר: מחרס. עשוי הכלי כאשר ב)
בטל הוא אלא עצמאית, מציאות חסר שהגוף תהיה", לכל

ואין הגוף פרטי בכל חודרת הנשמה קדושת אז או לנשמה.
לטומאה. מקום

"צמיד כאשר רק מטומאה מציל הכלי אלו אופנים ובשני
כן שאין מה ה'. בעבודת כולו כל שקוע שהאדם – עליו" פתיל
אוהל מטומאת ניצול הוא אין העולם, לאוויר 'פתח' נשאר אם

המת.
     

ה'תש"ע כסלו כ"א שלישי יום    

        
            

למזבחז)(ה"להלן הקדשים את הפוסל ש"כל הרמב"ם כתב
נשאלת כן, ואם חטאת". הכתוב וקראה הואיל הפרה... את פוסל
הלכה והרי אדומה, פרה למצות כשרה זקנה מדוע השאלה:

ה"ו)היא פ"ב לקרבן?(איסו"מ כשר אינו שזקן
למלך': ה'משנה ומבאר

והזיקנה כח. מתשישות הבאה זיקנה ויש בשנים זיקנה יש
כמו מתשישות, שנובעת זו היא בקדשים פוסלת שהתורה
אם אבל מום, אצלו מהווה לא בשנים שהזיקנה בכהן, שמצינו

נפסל ורועד" רותת להיות הי"ב)"הגיע פ"ז מקדש ביאת גם(הל' כך .
אבל התורה, מן פסולה ורועדת תשושה שהיא זקנה בהמה

שתי מעל והצאן שנים שלש מעל הבקר (היינו בשנים זיקנה
מן לא אבל מדרבנן, פסולה הי"א), פ"א מעה"ק הל' - שנים

התורה.
בפרה גם פוסלים התורה מן הפסולים קדשים פסולי ובכן,
פוסלת אינה מדרבנן, רק שפסולה בשנים זיקנה אבל אדומה,
היתה "ואם - כאן בדבריו הרמב"ם נתכוין ולכך אדומה, בפרה

כשרה". זקנה
לקדשים פסולה והיא ורועדת, רותתת הבהמה אם זה, ולפי

אדומה. לפרה גם פסולה תהיה אכן התורה, מן
התוס' לדעת ב)אמנם, סה, מן(יומא פוסלת בשנים הזיקנה ,

יותר ולא שלוש בן הוא בתורה הכתוב פר כי אמתהתורה, (שפת

ב) נה, .זבחים

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

ידוע שקבלת התורה בכללותה היתה באמירת נעשה ונשמע  במענה על מכתבו מי"א כסלו. הנה 

וביארו רז"ל שזהו דוקא על ידי הקדמת נעשה לנשמע )שפירושו הבנה והשגה ומלשון דבר כי שומע עבדך(, 

היינו הענין דקבלת עול. ודבר זה צריך להיות נשנה בכל יום ויום וכפסק המשנה )ברכות ריש פרק ב'( בנוגע 

למצות קריאת שמע שמחויב בה פעמיים בכל יום וענינה קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול מצות.

וה"ה בנוגע אליו ולחבריו אשר בני ישראל הכשרים בודאי רצונם להצליח בלימוד תורתנו הק' ואין 

לזה דרך אחרת כי אם בהקדמת קבלת עול, היינו לשמוע להנהלת המוסד הק' בו לומדים לאחרי שיציעו 

ובודאי  להצלחה,  הדרך  וזוהי  להחלטתם  להשמע  עליהם  אז  אבל  שלהם,  והנימוקים  הטעמים  לפניהם 

ימסור כל זה גם לחבריו, ויה"ר שיהי' שליח טוב לבשרני טובות בכל זה.

בברכה.



מט             

ה'תש"ע כסלו י"ט ראשון יום  

         
   

יש אם ולכן מגבו, ולא מחללו רק טומאה מקבל חרס כלי
שבתוכו. מה ולא הוא לא נטמא, הכלי אין פתיל' 'צמיד עליו
כאשר גם נטמאים מגבם, טומאה המקבלים הכלים, שאר אבל

פתיל. צמיד עליהם יש
אשר פתוח כלי "כל בתורה: נאמר באוהל המטמא מת בעניין
הכתוב חרס בכלי חכמים: ודרשו הוא". טמא עליו, פתיל צמיד
אם לפיכך מתוכו, אלא מגבו טומאה מקבל שאינו מדבר,
היטב מהודקת מגופה עליו שאין כלומר פתיל, צמיד עליו אין
הוא הרי פתיל, צמיד עליו יש אם אבל באוהל מטמאו המת -

שבתוכו. מה אף אלא הוא רק ולא טהור,
שהמת באוהל שהיתה חרס עשויה טהורה חבית לדוגמא:
לדעת פתיל, צמיד עליה ויש כלים או אוכלים ובתוכה בו, מוטל
בפני חוצץ טהור חרס כלי כי טהור, שבתוכה מה הלל בית

אינו פתיל צמיד המוקף חרס כלי שמאי בית ולדעת הטומאה,
כלים אבל שבתוכו, חרס וכלי ומשקים אוכלים אלא מציל
הלל בית "חזרו במשנה: ואמרו נטמאים. שבתוכו אחרים

שמאי". בית כדברי להורות
פתיל? צמיד ומהו

המת באוהל שיציל כדי כי עולה התורה על רש"י מפירוש
המכסה מריחת ידי על הרמטי באופן הכלי את לסגור יש
שנינו וכך הכלי. לפתח ויחברו אותו שיצמיד בחומר וסביבתו

מ"ב)במשנה פ"י כלים הרמב"ם(מסכת פסק ה"ח)וכן פכ"ב טו"מ .(הל'
המקבל שדבר ייתכן לאוהל שביחס בעוד כי לציין ויש
כתב פתיל בצמיד הטומאה, בפני יחצוץ מדרבנן טומאה

למלך' ה"ב)ה'משנה פי"ב טו"מ בצמיד(הל' המצילים כלים שלענין :
מדרבנן, אפילו טומאה שום יקבלו לא שהכלים דרוש פתיל,
בצמיד מצילים אינם מדרבנן, טומאה המקבלים דברים אבל

פתיל.

ה'תש"ע כסלו כ' שני, יום     

        
          

         
החסידות: בדרך זו הלכה ביאור

הקליפות "עולם המכונה הזה עולם הוא – המת' 'אוהל
סתם הנשמה. מתלבשת שבו הגוף – וה'כלי' אחרא", וסטרא
והטומאה מסביבתו מתפעל הגוף כי באוהל, נטמא כלי

בנשמה. גם מתפשטת
להציל יכול הגוף, ה'כלי', בהם אופנים שני יש אבל

מהטומאה:
זו העיקר כאשר כלומר: טומאה. מקבל אינו הכלי כאשר א)

מסתיר אינו והגוף בגלוי מאיר הנשמה ואור הנשמה, עבודת
לטומאה. 'כלי' שאינו כך עליו,

"ונפשי של הביטול כלומר: מחרס. עשוי הכלי כאשר ב)
בטל הוא אלא עצמאית, מציאות חסר שהגוף תהיה", לכל

ואין הגוף פרטי בכל חודרת הנשמה קדושת אז או לנשמה.
לטומאה. מקום

"צמיד כאשר רק מטומאה מציל הכלי אלו אופנים ובשני
כן שאין מה ה'. בעבודת כולו כל שקוע שהאדם – עליו" פתיל
אוהל מטומאת ניצול הוא אין העולם, לאוויר 'פתח' נשאר אם

המת.
     

ה'תש"ע כסלו כ"א שלישי יום    

        
            

למזבחז)(ה"להלן הקדשים את הפוסל ש"כל הרמב"ם כתב
נשאלת כן, ואם חטאת". הכתוב וקראה הואיל הפרה... את פוסל
הלכה והרי אדומה, פרה למצות כשרה זקנה מדוע השאלה:

ה"ו)היא פ"ב לקרבן?(איסו"מ כשר אינו שזקן
למלך': ה'משנה ומבאר

והזיקנה כח. מתשישות הבאה זיקנה ויש בשנים זיקנה יש
כמו מתשישות, שנובעת זו היא בקדשים פוסלת שהתורה
אם אבל מום, אצלו מהווה לא בשנים שהזיקנה בכהן, שמצינו

נפסל ורועד" רותת להיות הי"ב)"הגיע פ"ז מקדש ביאת גם(הל' כך .
אבל התורה, מן פסולה ורועדת תשושה שהיא זקנה בהמה

שתי מעל והצאן שנים שלש מעל הבקר (היינו בשנים זיקנה
מן לא אבל מדרבנן, פסולה הי"א), פ"א מעה"ק הל' - שנים

התורה.
בפרה גם פוסלים התורה מן הפסולים קדשים פסולי ובכן,
פוסלת אינה מדרבנן, רק שפסולה בשנים זיקנה אבל אדומה,
היתה "ואם - כאן בדבריו הרמב"ם נתכוין ולכך אדומה, בפרה

כשרה". זקנה
לקדשים פסולה והיא ורועדת, רותתת הבהמה אם זה, ולפי

אדומה. לפרה גם פסולה תהיה אכן התורה, מן
התוס' לדעת ב)אמנם, סה, מן(יומא פוסלת בשנים הזיקנה ,

יותר ולא שלוש בן הוא בתורה הכתוב פר כי אמתהתורה, (שפת

ב) נה, .זבחים



נ            

ה'תש"ע כסלו כ"ב רביעי יום     

         
  

מבלי אדומה פרה לשרוף אפשרות אין ההלכה, פי על
הפרה אפר את גנזו שבו האבן כלי - הקלל את תחילה למצוא
אדומה פרה ששרפו וחבריו, הסופר עזרא של או רבינו משה של

השני הבית ה"בֿו)בתקופת פ"ב לעיל, רמב"ם, מ"א. פ"ג .(פרה
המשיח, מלך יעשה העשירית ואת בעבר נשרפו פרות תשע

רצון יהי כן אמן יגלה ה"ד)מהרה פ"ג .(לעיל
הוא, אדומה פרה בשריפת הראשון שהתנאי משום וזאת,
ובעיקר טומאה, מכל טהור יהיה הפרה את השורף שהכהן

מת ט)מטומאת יט, במדבר שהמזה(ראה בטהרתו החמירו כך וכל .
אדם להיות חייב ההפרשה, ימי בשבעת החטאת מי את עליו
בירושלים בנו כזה, אדם שיהיה וכדי מעולם, במת נטמא שלא
קבר מפני חלל ותחתיהן הסלע גבי על בנויות מיוחדות, חצרות

התהום.

נוכח הזאה היא אדומה פרה להכנת יעבור בל תנאי בנוסף,
באצבעו, מדמה הכהן אלעזר "ולקח ככתוב: מועד, אוהל פני

פעמים" שבע מדמה מועד אהל פני נכח אל ד)והזה יט, .(במדבר
כנגד כיוון ולא היזה שאם הרמב"ם, פסולה.וכדברי ֿ

שנאמר: פסולה, - ההיכל כנגד שלא שחטה אם לכך, בנוסף
לפניו". אותה "ושחט

"ומזה כתב: שבתחילה הרמב"ם, של הלשון ומשינוי
כנגד פעמים שבע השמאלית שבכפו הדם מן הימנית באצבעו
כנגד כיון ולא "הזה כתב: כן ואחרי הקדשים", קדשי בית
ההיכל כנגד להזות מספיק שבדיעבד משמע פסולה", ההיכל
הזה בזמן כך, ובין כך בין הקודשים. קודשי בית כנגד צריך ולא
אלה, כל של המדוייק המיקום את למצוא אפשרות כל לנו אין
מלך שיעשה העשירית לפרה להמתין נוספת סיבה זו והרי

המשיח.
   

ה'תש"ע כסלו כ"ג חמישי יום    

        
          

        
עליהם לתת (כדי המים מילוי בשעת אם הרמב"ם, לדעת
ידי על נפסלים הם הרי אחרת, במלאכה התעסק ולקדשם) אפר

הדעת היסח משום ולא כשלעצמה, המלאכה .(כס"מ)עשיית
"אין כי הדעת, היסח משום הוא שהפסול סובר הראב"ד אך
אדם בני לשני או כאחד דברים לשני דעתו לכוין יכול הוא

הדעת". היסח בלא אפשר ואי כאחד...
שאומר מי מ"ד)ויש פ"ד פרה אחרונה הרמב"ם(משנה לשיטת שאף

הדעת. היסח משום פוסלת המלאכה
לתמוה: ויש
בגמרא ב)אמרו לח, בחלות(פסחים מצה חובת ידי יוצאים שאין

מכיון מצה, לשם גם ושמר בעשייתן התכוין אם אף תודה,
תודה קרבן שהרי הפסח, ימי שבעת לכל נעשה לא שהשימור
כאן אין הכי בלאו הרי הראב"ד ולפי ולילה. ליום רק נאכל

כאחד"! דברים לשני דעתו לכוין יכול אדם "אין כי שימור,
לחלק: ויש

רגע אפילו מהמים הדעת את להסיח אסור חטאת מי במילוי
אבל פסול, כאחת אנשים לשני מים מילא אם ולכן אחד,
העיקר – תודה לחלות והן מצה למצוות הן – המצות בשמירת
לא מצה לשם הכוונה ואילו מחימוץ, השמירה מעשה הוא
מצת לשם בכוונה די אלא העשייה, כל במשך להיות צריכה
לשמן, לעשותן שצריך במצוות כמו העשייה, בתחילת מצוה

הפעולה בתחילת 'לשמה' בכוונה ש"עשדי ס"ג)אדמוה"ז(ראה יא .סי'
      

התש"ע כסלו כ"ד שישי יום     

         
           

          
   

תלויים שאינם בהלכה מושגים שני הם הדעת והיסח הפסק
היסח יש ולאידך הדעת היסח ללא הפסק יש לפיכך, בזה. זה

הפסק. ללא הדעת
כיצד? הא

באמצע מפסיק כשאדם הדעת: היסח ללא להפסק דוגמא
עדיין כי הדעת, היסח כאן אין אבל הפסק כאן יש תלמודו,
נפסק ואכן, ללימודו. מיד ישוב וכשיפנה הלימוד על דעתו

אדמוה"ז ס"ז)בשו"ע מ"ז סי' ונתעסק(או"ח מללמוד הפסיק ש"אם

התורה], [ברכת ולברך לחזור צריך אין – ללימודו וחזר בעסקיו
להתעסק כשיוצא ואף תמיד, ללמוד שרגיל אדם הוא אם
לחזור כדי דאפשר מה בכל צרכיו לעשות ממהר בפרנסתו
שבשעה כיון ברכה, לענין הפסק חשוב אינו זה שעסק וללמוד,

לימודו". על דעתו בו מתעסק שהוא
צריכים חטאת מי הפסק: ללא הדעת להיסח דוגמא והרי
מי של בשמירה הפסק אין בפועל בו מצב ייתכן אך שמירה
כיוון אבל אותם המוביל של מכתפו ירדו לא המים כי החטאת,
דעתו שהסיח משום נפסלו המים – לאחוריו הכלי את שהפשיל

מהם.
    

            

ה'תש"ע כסלו כ"ה קודש, שבת     

        
            

  
בשולחנו הזקן אדמו"ר כ)כתב שיח, בשבת(או"ח שמותר

שמלמטה הקור שכן קרים, מים עם כלי לתוך חמים מים לערות
גבר").גובר ("תתאה מלמעלה הבא החום על

בטרם היטב כוס לנגב צורך אין כי שטענו היו זאת, לאור
שבכוס הטיפות שכן, החמים, המים מדוד מים לתוכה שמוזגים

החמים. המים זרם את ומצננות גוברות אלא מתבשלות אינן
הכוס בתחתית המים טיפות אמנם לשאול: ניתן לכאורה
למטה, אינם הדפנות גבי שעל הטיפות אך כ'תתאה', מוגדרות
ה'תתאה'. הם הרותחים המים מתמלאת הכוס כאשר אדרבה,

הדפנות? את לפחות לנגב נצריך לא איפוא, מדוע,

בדבר לחשוש מקום אין כי כתבו זמננו מפוסקי (אג"מחלק

ועוד) עד. סי' ח"ד פרהאו"ח מדיני מקורית ראיה לכך והביאו .
אדומה:

היזו מכן ולאחר חטאת, במי האזוב את מטבילים היו כידוע,
בכלי, מים עוד נשארו שלא במקרה ואולם, הטמא. על טיפות

הדפנות שעל מהטיפות לקנח ה"י)(לעילאין שעצםפ"י למרות .
נחשבות שבדפנות הטיפות אין זאת, בכל בטיפות, היא ההזייה

מים.
בדפנות נותרו אשר המים שטיפות לומר ניתן בענייננו: וכן
בישול. איסור בהם חל לא וממילא כמים, נחשבות אינן הכוס,
דעות יש שכן למעשה, להלכה נכתב לא האמור כי יצויין,

בנידון. נוספות
    



ני             

ה'תש"ע כסלו כ"ה קודש, שבת     

        
            

  
בשולחנו הזקן אדמו"ר כ)כתב שיח, בשבת(או"ח שמותר

שמלמטה הקור שכן קרים, מים עם כלי לתוך חמים מים לערות
גבר").גובר ("תתאה מלמעלה הבא החום על

בטרם היטב כוס לנגב צורך אין כי שטענו היו זאת, לאור
שבכוס הטיפות שכן, החמים, המים מדוד מים לתוכה שמוזגים

החמים. המים זרם את ומצננות גוברות אלא מתבשלות אינן
הכוס בתחתית המים טיפות אמנם לשאול: ניתן לכאורה
למטה, אינם הדפנות גבי שעל הטיפות אך כ'תתאה', מוגדרות
ה'תתאה'. הם הרותחים המים מתמלאת הכוס כאשר אדרבה,

הדפנות? את לפחות לנגב נצריך לא איפוא, מדוע,

בדבר לחשוש מקום אין כי כתבו זמננו מפוסקי (אג"מחלק

ועוד) עד. סי' ח"ד פרהאו"ח מדיני מקורית ראיה לכך והביאו .
אדומה:

היזו מכן ולאחר חטאת, במי האזוב את מטבילים היו כידוע,
בכלי, מים עוד נשארו שלא במקרה ואולם, הטמא. על טיפות

הדפנות שעל מהטיפות לקנח ה"י)(לעילאין שעצםפ"י למרות .
נחשבות שבדפנות הטיפות אין זאת, בכל בטיפות, היא ההזייה

מים.
בדפנות נותרו אשר המים שטיפות לומר ניתן בענייננו: וכן
בישול. איסור בהם חל לא וממילא כמים, נחשבות אינן הכוס,
דעות יש שכן למעשה, להלכה נכתב לא האמור כי יצויין,

בנידון. נוספות
    

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

שלמה שי'

שלום וברכה!

ענינים  או  נכון להעתיק המלים  על שאלתו,  ובמענה  בו.  נתקבל מכתבו מי"ד כסלו עם המוסגר 

שברשימת המאסר שאינם מובנים לאחינו הספרדים, ויכול לעשות את זה על דעת עצמו, ובפרט שתרגום 

המלים יבוא בשולי הגליון. ובמילא יבחר הביטוים שקרובים יותר לרוחם.

לעניני  בהנוגע  הבירור  כשיהי'  הרי  יותר,  נוח  זמן  איזה   - לכאן  הנסיעה  אודות  בהנוגע לשאלתו 

העבודה על אתר שמזכיר אודותם במכתבו, וכן בהנוגע לביקורו של הרה"ג והרה"ח כו' מוהרבא"ג שי' 

יחליטו ביחד גם עד"ז. ובטח יתדברו ביניהם, היינו הוא והרה"ח כו' הר"מ שי' ליפסקר, שגם הוא רוצה 

לנסוע לכאן, שיהי' באופן המועיל יותר בהנוגע לעבודתם בקדש באהלי"י ליובאוויטש אשר במרוקה.

בודאי עורכים התועדות באופן המתאים ביום הבהיר י"ט כסלו, וכן ימשיכו בימי החנוכה בהנ"ל, 

הן בהנוגע להתלמידים וכן להתלמידות, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם. וכשפותחים - ע"י תעמולה 

וכמבואר בדא"ח  פותח הקב"ה כפתחו של אולם,   - - באיש הישראלי אפילו כחודה של מחט  מתאימה 

הדיוק בזה, שלאולם לא היו דלתות ובמילא הי' תמיד פתוח ובלבד שישתדלו להכנס לעזרה, והרי גם בין 

עזרת ישראל וכהנים לא היתה מחיצה מפסקת אף שצריכים היו לעלות במעלות מזו לזו, והנמשל מובן.

מטובם לחלק דמי חנוכה בשמי כדאשתקד.

בברכת חג הגאולה והצלחה בגו"ר



ני           
      

       

ה'תש"ע כסלו י"ט ראשון יום

    
עלאדם ּבּׁשנּיה והאהיל הּמת על אחת ּבידֹו ׁשהאהיל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבידֹו יׁש אם - הּכלים על והאהיל ּבּמת ׁשּנגע אֹו ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים,
עובי]ּפֹותח הּכלים[- לאו, ואם טמאין; הּכלים טפח, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ידֹו ּופׁשט זיתים, חציי ׁשני ּובהן ּבּתים, ׁשני וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין.
ּפֹותח ּבידֹו יׁש אם - הּׁשני לּבית הּׁשנּיה וידֹו זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלבית
ונטמא אחד, ּכאהל הּכל ונעׂשה הּטמאה, את ערב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻטפח,

הּטמאה. את מביא אינֹו לאו, ואם והּבּתים; ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻהּוא
מביאאדם - הּטמאה על והאהיל החּלֹון, ּבעד ׁשהׁשקיף ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

הּבית ּכל ונטמא לּבית, הּטמאה מּטלאת היה עומד]. על[- ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
והאהילה ּבחּוץ, ּומקצתֹו הּבית ּבתֹו ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֻהאסקּפה,
ׁשהאדם מּפני טמא; הּבית - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה
- עליו טמאה ׁשהאהילה וכיון טפח, ּגבּה ּבֹו ויׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻחלּול,
היתה אם וכן הּטמאה. את ּומביא עליה, ּכמאהיל זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהרי
הרי - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על טהֹורין והאהילּו ּבּבית, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻטמאה
והאדם הּטמאה, על ּכמאהיל ׁשהּוא מּפני טמאין; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאּלּו

הטומאה]מביא חֹוצץ[את ׁשּבארנּו.[בפניה]ואינֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֵֶַ
האכסדרהנֹוׂשאי ּתחת ּבֹו ׁשעברּו מקורההּמת מבואה -] ְְְְֵֵֶַַַַַָָָ

הבית] הּדלתלפני את מהם אחד והגיף הבית], ּוסמכֹו[של , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
אדם[נעל] היה אם וכן הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמפּתח

לעמד הּדלת יכֹול אם - הּדלת סֹומ מּבחּוץ אֹו ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמּבפנים
ׁשּנמצא טמא; הּבית לאו, ואם טהֹור; הּבית עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבפני
מביאין והּכלים והאדם הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהאדם,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ְְְְִֵֵֶַָואינן
ועינֹוּתּנּור הּבית, ּבתֹו עֹומד פתחו]ׁשהּוא קמּורה[- ְְְִֵֵֶַַַָ

קרן]לחּוץ -[כעין הּקמּורה עינֹו על הּמת נֹוׂשאי והאהילּו , ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָ
מעל ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי טהֹור; והּבית טמא, ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּתּנּור

מגּדל לּבית. טמאה ׁשּיביא ּכדי ּבמּדה[ארון]הארץ, הּבא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
נייד] שאינו לחּוץ,[- ונפּתח הּפתח, ּבתֹו עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַׁשהּוא

ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טהֹור. הּבית - ּבתֹוכֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻוטמאה
הּטמאה ודר הּפתח, ּובתֹו ּפתּוח, הּוא ׁשהרי ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻטמא;

מּוכני היתה להּכנס. ּדרּכּה ואין בסיס]לצאת, ׁשּלֹו[- ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
ויֹוצאת לאחֹוריו, הבית]מׁשּוכה כלפי מּטפח,[- ּפחֹות ְְֲִֵֶַַָָָ

נׁשמטת בו]ואינּה קבועה ּכנגד[- ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה , ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֻ
התקרה]הּקֹורֹות של ׁשהיא[- ּפי על ׁשאף טהֹור; הּבית - ִִִֶֶַַַַַָ

ּבּה ׁשּיהיה והּוא, טפח. יֹוצאה ואינּה נׁשמטת, אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה,
אין[במוכני] אם אבל חלּול; טפח רּום על טפח על ֲִֵֶֶֶַַַַַָָטפח

והּבית הּבית, ּבתֹו רצּוצה הּטמאה הרי - טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻּבּמּוכני
אֹו ּבתֹוכֹו וטמאה הּבית, ּבתֹו עֹומד הּמגּדל היה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻטמא.

הּתבה מגירה]ּבתֹו ּביציאתּה[- ׁשאין ּפי על אף - ׁשּלֹו ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
טהֹור; ּׁשּבתֹוכֹו מה ּבּבית, טמאה טמא. הּבית טפח, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפֹותח

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, הּטמאה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּדר
,הּכתל ּובין וׁשּבינֹו הארץ, ּובין הּמגּדל ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלים

הּקֹורֹות ּובין התקרה]וׁשּבינֹו טפח,[של ּפֹותח ׁשם יׁש אם - ְִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּכאּלּו הּקֹורֹות, את רֹואה ׁשאני - טהֹורים לאו, ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָטמאים.
וסֹותמֹות יֹורדֹות הטומאה]הן .[ומונעות ְְְֵ

ּובין ּבינֹו אֹו הארץ, ּובין ּבינֹו הּמגּדל, ּתחת טמאה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
ּבין טפח, חלל ׁשם ׁשּיׁש ּבין - הּכתל ּובין ּבינֹו אֹו ֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקֹורֹות,

טמא הּבית - ׁשם ּבאוירׁשאין עֹומד היה השמים]. ,[תחת ֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּבעביֹו ּכלים - ּבתֹוכֹו דופנותיו]וטמאה טהֹורים;[עובי ְְְְְְִִֵֶָָֻ

טהֹורים. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים ּבעביֹו, ְְְְְִִֵֶָָֻטמאה
ׁשֹופעּכל ׁשהּוא אהל ּכיצד? ּכאהלים. אהלים, ׁשּפּועי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

וכלה מסתיים]ויֹורד ּכלים[- - ּבאהל וטמאה ּכאצּבע, עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ׁשּבאהל ּכלים הּׁשּפּוע, ּתחת טמאה טמאים; הּׁשּפּוע ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻׁשּתחת

מּתֹו הּטמאה תחת]טמאים. ּבֹו[- הּנֹוגע - הּׁשּפּוע ְְִִִֵֵַַַַַָֻ
ּבּׁשּפּוע[בשיפוע] והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּתֹוכֹו,

ּכאּלּו מאחֹוריו, הּׁשּפּוע נעׂשה ערב. טמאת טמא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמאחֹוריו,
- הּׁשּפּוע אחֹורי על הּטמאה היתה ּבאהל. ׁשּנגע ּכלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּוא
ּבּׁשּפּוע והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא מאחֹוריו, ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֻהּנֹוגע
זית וכחצי מּתֹוכֹו, זית ּכחצי ערב. טמאת טמא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמּתֹוכֹו,
טמאת טמא מאחֹוריו, ּבין מּתֹוכֹו ּבין הּנֹוגע - ְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻמאחֹוריו

ׁשבעה. טמאת טמא עצמֹו, והאהל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻערב;
מרּדד האהל ּכנף מונח]היה ּתחת[- וטמאה הארץ, על ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

טמאה - הּכנף ּגּבי על אֹו הארץ, על הּפרּוׂש האהל ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכנף
ויֹורדת ּבֹוקעת ועֹולה .ּבֹוקעת ְְֶֶַַַַָ

    
ּופיהּכּורת הּבית ּפתח ּבתֹו והיא ּבארץ, מּטלת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

פתחה] ּגּבּה[- על אֹו ּתחּתיה, נתּון הּמת מן ּוכזית ְְִִֵֶַַַַַַָָָלחּוץ,
טמא; ּבגּבּה, אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּבחּוץ
ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוכל
אּלא טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טהֹור. והּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה;
טהֹורים. ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה אֹו ׁשּבתֹוכּה ּכלים אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבית;
וכל ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהיתה
ּכמֹו הּטמאה, ּכנגד ׁשּתחּתיה וכל ּגּבּה, ׁשעל וכל ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבתֹוכּה,
אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּבארנּו.
ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּגּבּה על אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבּבית
מּכלי חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ׁשּבאויר ּכל אבל ּגּבּה. ׁשעל ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָוכל
טמא: הּכל - ּבתֹוכּה הּטמאה היתה הּטמאה. ּכנגד ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻׁשהּוא
ּגּבּה; ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית, וכל ׁשּבתֹוכּה, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
ׁשהיתה אֹו הּטמאה, על אהל ׁשּנעׂשּו האדם אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשהּכלים

מביאין - ּגּביהם על חֹוצצין[הטומאה]הּטמאה ולא ְְְְִִִֵֶַַַָֹֻ
ׁשהיא[בפניה] ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָ

חלולה]ּומחלחלת[שלם]ּכלי אבל[- ּפחּותה. היתה [-אם ְְְְְֲִִֶֶָָָָֻ
אֹומחוררת] ּכלי, אינּה ׁשהרי ּבקׁש, הּנפחת הּמקֹום וסתם ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

אפּוצה קש]ׁשהיתה מלאה אּלא[- חלל, ּבּה יהיה ׁשּלא עד ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
היתה - אחד ּבמקֹום טפח חלל ּבּה יּמצא ׁשּלא ּכדי ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹאטּומה
הרי - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּגבֹוהה
ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּוא מּפני טמאין, ׁשּתחּתיה וכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּבית
היתה ּכלי. ואינֹו עץ, ׁשל אהל ׁשהּוא מּפני - טהֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוגּבּה

           
      

ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היתה ּתֹוכּה; אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻטמאה
ּוכזית לחּוץ, ּופיה הארץ על מּנחת היתה טמא. לרקיע ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻעד

היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת עלמן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּגּבּה
ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, הּטמאה היתה הּבית; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻאּלא

ּכלי והיא לפנים, ּופיה הּפתח, ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת
ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשלם
טמא; ּגּבּה, על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ
והּבית הּטמאה; מּכנגד חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל

טמא הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, טמאה היתה היתהטהֹור. . ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻ
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
מּפני ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית ּכל טמא: הּכל - ּבּבית אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגּבּה,
ׁשּבתֹוכּה, וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד; ּכאהל והּבית ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
היתה ׁשּנתּבאר. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּכלי

-]ּופקּוקה[מחוררת]ּפחּותה החור סתם אפּוצה[- אֹו [-ּבקׁש, ְְְֲַָָָ
קש] ּבּביתמלאה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהה ,ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּגּבּה, על טמאה היתה ּגּבּה. מעל חּוץ טמא, הּכל - ּבתֹוכּה ְְְֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻאֹו
- והּבית ותחּתיה ּתֹוכּה אבל טמא; לרקיע עד ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכנגּדֹו
היתה חֹוצצת. – ּכלי ׁשאינּה מּפני טהֹור, ּׁשּבהם מה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
- ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה הארץ, על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנחת
טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היה טמא; הּתהֹום עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכנגּדֹו
טמאים. והּבית ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻהיתה

,הּבית ּגבּה ּכל את ממּלאה והיא הּבית, ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּכּורת
ּפֹותח הּקֹורֹות לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָּופיה
מה ּבּבית, טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻֻטפח,
ּבפחֹות הּבית לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור: ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
ׁשהיתה ּבין עֹומדת, ׁשהיתה ּבין - להּכנס ּדרּכּה ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּטפח,
מּטפח, ּפחֹות הּכתל ּובין ּובינּה לּכתל ּופיה צּדּה על ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמּטה
ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת, ּכּורת ׁשהיתה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין

טפח ּפֹותח לּכתל אֹו ולּקֹורֹות העליֹונה עֹומדתּבין היתה . ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּפֹותח הּמׁשקֹוף לבין ּבינֹו ואין למעלה, ּופיה הּפתח ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבתֹו
מה ּבּבית, טמאה טהֹור; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻֻטפח,
להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, טמאה ׁשּדר טמא: ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה

צּדּה על מּנחת והיתה ׁשלם, ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת
השמים]ּבאויר תחת ה[- מן ּוכזית על, אֹו ּתחּתיה נתּון ּמת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

מה וכל טמא; ּובגּבּה, ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּגּבּה
ּכנגד ׁשאינֹו וכל הּטמאה; ּכנגד אּלא - טהֹור ּתֹוכּה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשּבאויר
ּכל טמא: הּכל ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. ּבתֹוכּה, ְְְְְֵַַָָָָָָָָָֹֻֻהּטמאה
אֹו ּגּבּה, על למעלה הּטמאה ׁשּכנגד וכל ּׁשּבתֹוכּה, ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמה
ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ּתחּתיה. ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלמּטה
אבל טמא, ּגּבּה ׁשעל וכל טמא, ׁשּתחּתיה ּכל - ּגּבּה על ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאֹו
היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ׁשּבתֹוכּה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּתחּתיה, וכל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻטמאה
ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ׁשהּכלים ּגּבּה; על ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכל
הארץ על הּמּטלת זֹו ּכּורת היתה אם ,לפיכ ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.

ּבמּדה ּבאה ׁשהיתה אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ניידת]ּפחּותה אינה -], ְְְְְִֶַָָָָָָָ
על טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּוכזית
ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּגּבּה,

ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה הארץ, מעל טפח ּגבֹוהה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהיתה
עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; ּבלבד ּתֹוכּה ּבתֹוכּה, טמא; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבלבד
ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ּבארנּו, ׁשּכבר טמא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלרקיע

חֹוצץ. ּולפיכ ּככלים; לא חׁשּוב, ְְִִֵֵָָֹהּוא

ׁשּוליהּכּורת על יֹוׁשבת והיא ׁשלם, ּכלי [-ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
-תחתיתה] ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְֲִֶַַַָָָָָֻלאויר,

ּגבֹוהה היתה אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה
אֹו ּתחּתיה וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה, אֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻֻטפח,

הּכל - ּגּבּה על אֹו וכלּבתֹוכּה ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: ְְְֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהּכלי למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה ׁשעל וכל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשּתחּתיה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻהּמאהיל
ּבמּדה, ּבאה אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה היתה אם ,ְְְְְְִִִַָָָָָָָָלפיכ
ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה ְְְְְֶַַַַַָָָָָֻֻוטמאה
וטמאה טפח, ּגבֹוהה היתה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻועֹולה
על אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה טמא. ּבלבד ּתחּתיה - ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּתחּתיה
טהֹורין, ׁשּתחּתיה וכלים טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגּבּה

וחֹוצצת. אהל ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶֹמּפני

ּבאוירּגמל עֹומד השמים]ׁשהּוא תחת ּתחּתיו,[- טמאה - ְְֲִֵֶַָָָָָֻ
ׁשּתחּתיו ּכלים ּגּביו, על טמאה טהֹורים; ּגּביו ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלים
ועֹולה ּבֹוקעת זֹו הרי ּתחּתיו, וטמאה רֹובץ היה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻטהֹורין.

רצּוצה טמאה היתה אם וכן ויֹורדת; חללּובֹוקעת ללא -] ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ
ועֹולהטפח] ּבֹוקעת זֹו הרי - רגלֹו ּגב על אֹו רגלֹו, ְְְֲֵַַַַַַַַָּתחת

ּוכזית הּנזיר היה ׁשאם ּבנזירּות, ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּובֹוקעת
מּׁשאר ּבּה וכּיֹוצא הּמּטה ּתחת אֹו הּגמל, ּתחת הּמת ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָמן
מגּלח אינֹו ׁשבעה, טמאת ׁשּנטמא ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּכלים

האמּורֹות[שערו] ההלכֹות אּלּו ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם .ֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ
מן אֹו הּבהמה, מן אֹו האדם, מן הּנעׂשים אהלים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻּבטמאת
ּגזרֹות ּומהן קּבלה ּדברי מהן סֹופרים, מּדברי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּכלים
חּיבין ואין עליהן, מגּלח הּנזיר אין ּולפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוהרחקֹות;

ּביאת על ּכרת ואיןעליהן קדׁשים. אכילת אֹו מקּדׁש, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
וקדׁשים ּתרּומה טמאת לענין אּלא אמּורין ּכּלן ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֻֻהּדברים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבלבד,

    
ּפתיל צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין ּדברים כיסויׁשלׁשה -] ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּובלּועיןמהודק] ואהלין, חיים], מּצילין[בבעלי - הּבלּועין . ְְְִִִִִַַָֹ
ּתצא ׁשּלא הּטמאה את ּומֹונעין יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֻעל
הּטהֹורין על מּצילין - ואהלין ּפתיל צמיד אבל ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹּותטּמא.
ּותטּמא ּתצא ׁשּלא הּטמאה את מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא
ּכל ּפתיל, צמיד מּקף ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש טמא ּבית ּכיצד? ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאחרים.
הּבית, ּבתֹו אהל ׁשם היה אם וכן טהֹורין; הּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבתֹו
מן ּכזית היה אם אבל טהֹורין. האהל ׁשּבתֹו הּכלים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכל
- לּבית והכניסֹו ּפתיל, ּבצמיד עליו ּומּקף ּבכלי, נתּון ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָֻהּמת
ּבאהל הּמת מן ּוכזית אהל, ּבתֹו אהל וכן טמא; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּבית

טמאים. החיצֹון ׁשּבאהל הּכלים ּכל - ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּפנימי
את ּומֹונעין הּטהֹורים, על מּצילין - הּבלּועין ְְְֲִִִִִֶַַַַָאבל

הּבית - לבית ונכנס הּמת, ּבׂשר ׁשאכל ּכלב ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֻהּטמאה.
לאהלטהֹור ונכנס טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ּבלע ; ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
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ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היתה ּתֹוכּה; אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻטמאה
ּוכזית לחּוץ, ּופיה הארץ על מּנחת היתה טמא. לרקיע ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻעד

היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת עלמן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּגּבּה
ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, הּטמאה היתה הּבית; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻאּלא

ּכלי והיא לפנים, ּופיה הּפתח, ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת
ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשלם
טמא; ּגּבּה, על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ
והּבית הּטמאה; מּכנגד חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל

טמא הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, טמאה היתה היתהטהֹור. . ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻ
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
מּפני ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית ּכל טמא: הּכל - ּבּבית אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגּבּה,
ׁשּבתֹוכּה, וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד; ּכאהל והּבית ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
היתה ׁשּנתּבאר. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּכלי

-]ּופקּוקה[מחוררת]ּפחּותה החור סתם אפּוצה[- אֹו [-ּבקׁש, ְְְֲַָָָ
קש] ּבּביתמלאה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהה ,ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּגּבּה, על טמאה היתה ּגּבּה. מעל חּוץ טמא, הּכל - ּבתֹוכּה ְְְֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻאֹו
- והּבית ותחּתיה ּתֹוכּה אבל טמא; לרקיע עד ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכנגּדֹו
היתה חֹוצצת. – ּכלי ׁשאינּה מּפני טהֹור, ּׁשּבהם מה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
- ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה הארץ, על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנחת
טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היה טמא; הּתהֹום עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכנגּדֹו
טמאים. והּבית ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻהיתה

,הּבית ּגבּה ּכל את ממּלאה והיא הּבית, ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּכּורת
ּפֹותח הּקֹורֹות לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָּופיה
מה ּבּבית, טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻֻטפח,
ּבפחֹות הּבית לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור: ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
ׁשהיתה ּבין עֹומדת, ׁשהיתה ּבין - להּכנס ּדרּכּה ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּטפח,
מּטפח, ּפחֹות הּכתל ּובין ּובינּה לּכתל ּופיה צּדּה על ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמּטה
ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת, ּכּורת ׁשהיתה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין

טפח ּפֹותח לּכתל אֹו ולּקֹורֹות העליֹונה עֹומדתּבין היתה . ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּפֹותח הּמׁשקֹוף לבין ּבינֹו ואין למעלה, ּופיה הּפתח ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבתֹו
מה ּבּבית, טמאה טהֹור; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻֻטפח,
להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, טמאה ׁשּדר טמא: ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה

צּדּה על מּנחת והיתה ׁשלם, ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת
השמים]ּבאויר תחת ה[- מן ּוכזית על, אֹו ּתחּתיה נתּון ּמת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

מה וכל טמא; ּובגּבּה, ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּגּבּה
ּכנגד ׁשאינֹו וכל הּטמאה; ּכנגד אּלא - טהֹור ּתֹוכּה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשּבאויר
ּכל טמא: הּכל ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. ּבתֹוכּה, ְְְְְֵַַָָָָָָָָָֹֻֻהּטמאה
אֹו ּגּבּה, על למעלה הּטמאה ׁשּכנגד וכל ּׁשּבתֹוכּה, ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמה
ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ּתחּתיה. ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלמּטה
אבל טמא, ּגּבּה ׁשעל וכל טמא, ׁשּתחּתיה ּכל - ּגּבּה על ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאֹו
היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ׁשּבתֹוכּה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּתחּתיה, וכל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻטמאה
ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ׁשהּכלים ּגּבּה; על ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכל
הארץ על הּמּטלת זֹו ּכּורת היתה אם ,לפיכ ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.

ּבמּדה ּבאה ׁשהיתה אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ניידת]ּפחּותה אינה -], ְְְְְִֶַָָָָָָָ
על טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּוכזית
ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּגּבּה,

ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה הארץ, מעל טפח ּגבֹוהה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהיתה
עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; ּבלבד ּתֹוכּה ּבתֹוכּה, טמא; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבלבד
ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ּבארנּו, ׁשּכבר טמא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלרקיע

חֹוצץ. ּולפיכ ּככלים; לא חׁשּוב, ְְִִֵֵָָֹהּוא

ׁשּוליהּכּורת על יֹוׁשבת והיא ׁשלם, ּכלי [-ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
-תחתיתה] ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְֲִֶַַַָָָָָֻלאויר,

ּגבֹוהה היתה אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה
אֹו ּתחּתיה וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה, אֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻֻטפח,

הּכל - ּגּבּה על אֹו וכלּבתֹוכּה ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: ְְְֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהּכלי למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה ׁשעל וכל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשּתחּתיה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻהּמאהיל
ּבמּדה, ּבאה אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה היתה אם ,ְְְְְְִִִַָָָָָָָָלפיכ
ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה ְְְְְֶַַַַַָָָָָֻֻוטמאה
וטמאה טפח, ּגבֹוהה היתה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻועֹולה
על אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה טמא. ּבלבד ּתחּתיה - ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּתחּתיה
טהֹורין, ׁשּתחּתיה וכלים טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגּבּה

וחֹוצצת. אהל ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶֹמּפני

ּבאוירּגמל עֹומד השמים]ׁשהּוא תחת ּתחּתיו,[- טמאה - ְְֲִֵֶַָָָָָֻ
ׁשּתחּתיו ּכלים ּגּביו, על טמאה טהֹורים; ּגּביו ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלים
ועֹולה ּבֹוקעת זֹו הרי ּתחּתיו, וטמאה רֹובץ היה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻטהֹורין.

רצּוצה טמאה היתה אם וכן ויֹורדת; חללּובֹוקעת ללא -] ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ
ועֹולהטפח] ּבֹוקעת זֹו הרי - רגלֹו ּגב על אֹו רגלֹו, ְְְֲֵַַַַַַַַָּתחת

ּוכזית הּנזיר היה ׁשאם ּבנזירּות, ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּובֹוקעת
מּׁשאר ּבּה וכּיֹוצא הּמּטה ּתחת אֹו הּגמל, ּתחת הּמת ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָמן
מגּלח אינֹו ׁשבעה, טמאת ׁשּנטמא ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּכלים

האמּורֹות[שערו] ההלכֹות אּלּו ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם .ֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ
מן אֹו הּבהמה, מן אֹו האדם, מן הּנעׂשים אהלים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻּבטמאת
ּגזרֹות ּומהן קּבלה ּדברי מהן סֹופרים, מּדברי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּכלים
חּיבין ואין עליהן, מגּלח הּנזיר אין ּולפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוהרחקֹות;

ּביאת על ּכרת ואיןעליהן קדׁשים. אכילת אֹו מקּדׁש, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
וקדׁשים ּתרּומה טמאת לענין אּלא אמּורין ּכּלן ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֻֻהּדברים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבלבד,

    
ּפתיל צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין ּדברים כיסויׁשלׁשה -] ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּובלּועיןמהודק] ואהלין, חיים], מּצילין[בבעלי - הּבלּועין . ְְְִִִִִַַָֹ
ּתצא ׁשּלא הּטמאה את ּומֹונעין יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֻעל
הּטהֹורין על מּצילין - ואהלין ּפתיל צמיד אבל ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹּותטּמא.
ּותטּמא ּתצא ׁשּלא הּטמאה את מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא
ּכל ּפתיל, צמיד מּקף ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש טמא ּבית ּכיצד? ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאחרים.
הּבית, ּבתֹו אהל ׁשם היה אם וכן טהֹורין; הּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבתֹו
מן ּכזית היה אם אבל טהֹורין. האהל ׁשּבתֹו הּכלים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכל
- לּבית והכניסֹו ּפתיל, ּבצמיד עליו ּומּקף ּבכלי, נתּון ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָֻהּמת
ּבאהל הּמת מן ּוכזית אהל, ּבתֹו אהל וכן טמא; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּבית

טמאים. החיצֹון ׁשּבאהל הּכלים ּכל - ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּפנימי
את ּומֹונעין הּטהֹורים, על מּצילין - הּבלּועין ְְְֲִִִִִֶַַַַָאבל

הּבית - לבית ונכנס הּמת, ּבׂשר ׁשאכל ּכלב ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֻהּטמאה.
לאהלטהֹור ונכנס טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ּבלע ; ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
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טהֹורה הּטּבעת ׁשבעה, טמאת ׁשּנטמא ּפי על אף - .הּמת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻ
מּצילין ּובדגים, ּובעֹופֹות ּובבהמה ּבחּיה הּבלּועין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָוכן
אֹו מעיהם, ּבתֹו הּמת ּובׂשר מתּו, ואם חּיים; ׁשהם זמן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכל

ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הם הרי - ְֲִֵֵֵֵֶַַָהּכלים

רב -]נׁשחט ׁשנים[סימן ורב ּבעֹוף, וושט]אחד קנה -] ְְְְִִֶַַָֹֹ
מפרּכסין הן ׁשעדין ּפי על אף - הרי[מפרפרים]ּבבהמה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

מֹונעין ולא הּבלּועים, הּכלים על מּצילין ואינם ּכמתים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהם
ּתטּמא. ׁשּלא מעיהם ׁשּבתֹו הּטמאה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֻאת

מטּמאה ותהיה ּבמעיהם, הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה
חּיה ּובׁשאר לעת; מעת ימים ׁשלׁשה ּבכלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשּימּותּו?
ּדברים ּבּמה לעת. מעת אחד יֹום ודגים, ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובהמה

מעיהם ּבתֹו הּמת ּבׂשר ּבׁשּנׁשאר זאבאמּורים? אבל ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
טהֹור, הּבׂשר - הרעי ּבית ּדר והקיאֹו ּתינֹוק, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבלע

ּבטמאתן. ְְְֲָָָָֻוהעצמֹות

;ׁשּבארנּו ּכמֹו חּיה, נפׁש ּבבטן אּלא נּצֹולין הּבלּועין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאין
ּכיצד? נּצֹולין. אינם והאבנים, הּכלים ּבגּוף הּבלּועין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאבל

מקל]ּכֹוׁש הּצּנֹורה[- ּבֹו מחט]ׁשּנבלעה מּתכת,[- ּומלמדׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
החרישה] הנהגת הּדרּבן[מוט ּבֹו אתׁשּנבלע שמטה המסמר -] ְְִֶַַָָ

מבהבהמה] טּבעת ׁשהיתה ּולבנה ונכנסּו, ּבתֹוכּה, לעת ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
הם והרי נראין, ׁשאינן ּפי על אף נתטּמאּו, - הּמת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלאהל
ּפתיל. ּבצמיד אּלא נּצֹולין, ּבכלים הּבלּועין ׁשאין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻמחּפין;

הּתּנּור ּבטפלת מבלעין ׁשהיּו טּבעת אֹו מחט שכבתוכן -] ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻ
לאוירֹוטיט] טמאה ׁשּנפלה אֹו הּמת, ּבאהל הּתּנּור ונטמא ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

מּקף הּתּנּור היה ואם הּטפלה; ׁשּבתֹו הּכלים נטמאּו -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּמבלעין הּכלים אף טהֹור, והּתּנּור הֹואיל - ּפתיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻּבצמיד
ּפתיל, צמיד הּמּקפת חבית וכן טהֹורים. ּגּביו ׁשעל ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבּטיט

ּבמגּופת טּבעת אֹו מחט מּצּדּה[פקק]והיתה [שלאהחבית ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָ
חללה] היּוכנגד הּמת. ּבאהל נּצֹולין ואין טמאין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹ

החבית לתֹו נראין היּו אם - ּפיה ּכנגד החבית ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָּבמגּופת
שקועים] יצאּו[כשהם ואם טהֹורין; לאוירּה, יֹוצאין ְְְְְֲִִִִֵַָָָואינן

מּציל ּפתיל צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלאוירּה,
ּכקלּפת ּתחּתיהן יׁש ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּבתֹוכֹו, הּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעל

דקה]הּׁשּום אוירּה,[שכבה לתֹו ׁשֹוקעין ׁשהם ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶַַַָ
טהֹורין. אּלּו ְֲִֵֵהרי

ואיןּכל טמאין, הן הרי - ּבית ׁשל ּבקרקעיתֹו הּבלּועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכן ּׁשאין מה - הּתהֹום עד ּכמֹוהּו האהל ׁשּקרקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנּצֹולין;

ׁשּיתּבאר ּכמֹו וכליםּבכתליו, ּבּבית, הּטמאה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
ואם טמאים. אּמה, מאה ּתחת אפּלּו - ּבקרקעיתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָטמּונים

ּבמקֹומן -]יׁש ּתחת[חלל הן ׁשהרי טהֹורין, - טפח על טפח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
וטמאה הּבית, ּגּבי ׁשעל לעלּיה ּדֹומה? זה למה אחד. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאהל
מּכלּפי ּבמחיצה הּבית חלק אם וכן טהֹור. ׁשהּבית - ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעלּיה

לתקרה]ארצֹו הקרקע בין הּמחיצה[- ּבין הּטמאה והיתה , ְְְְְִֵַַַָָָָֻ
ׁשאין טמאין, הּמחיצה מן למעלה ׁשּבּבית ּכלים - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהארץ
הּטמאה היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, את מֹונעין ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהאהלים
טהֹורין, והארץ הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - הּמחיצה מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמעלה
- טפח ּגבּה והארץ הּמחיצה ּבין אין ואם מּציל; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהאהל

ּוטמאים. הּבית, ּבקרקע ּכטמּונים הם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַהרי

ניקוז]ּביב קמּור[בור הנמצא]ׁשהּוא בפתחו מכוסה ּתחת[ ִֶַַָ
ּפֹותח[ברצפת] ּבֹו ויׁש חלל]הּבית, ּבפתחֹו[- ויׁש טפח, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַ

הּבית - ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח לּבית חּוץ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשהּוא
ּבֹו היה טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה ּבּבית, טמאה היתה ְְְִֶַַַָָָָָָָֻטהֹור;
ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּפֹותח
ׁשאין טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טמא; הּבית -ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

להּכנס טמאה ׁשל הביב]ּדרּכּה דרך תעבור לא הטומאה -]. ְְְִֵֶַָָָֻ
ּבתֹוכֹו וטמאה טפח ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח, ּפֹותח ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻאין
מה - ּבּבית טמאה הּבית; ּבתֹו היא ּכאּלּו טמא, הּבית -ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֻ
וקרקע ּבּקרקע, הּטמּונין ּככלים ׁשהן מּפני טמא, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּׁשּבתֹוכֹו

הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו ְִַַַַָהּבית
ּפתיל,ׁשּתי צמיד ּומּקפֹות אחת, ּבכל זית וחצי חבּיֹות, ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

מטּמא; ׁשעּור חצי ׁשאין טהֹורֹות, הן - הּבית ּבתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻּומּנחֹות
ּפתיל צמיד ואין ּכזית, ּבּבית יׁש ׁשהרי - טמא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּבית

מּקפֹותלטמאה הן ׁשהרי הּבית, מחמת מתטּמאֹות ואינן . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻֻ
וחברּתּהצמיד טמאין, והּבית היא - מהן אחת נפּתחה ּפתיל. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

וכחציטהֹורה. ולּבית, לזה זה ּפתּוחים ׁשהן חדרים ׁשני וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבחיצֹון זית וכחצי ּבאמצעי, אֹו ּבּפנימי הבית]זית -]- ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ

ּבּפנימי, זית ּכחצי טהֹורין; והאמצעי והּפנימי טמא, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהחיצֹון
והחיצֹון והאמצעי טהֹור, הּפנימי - ּבאמצעי זית ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוכחצי

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, הּטמאה ׁשּדר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻטמאים;

ה'תש"ע כסלו כ' שני יום

    
ׁשּמּציל ּפתיל לצמיד טומאה]מּנין מונע הּמת?[- ּבאהל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

טמא - עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח, ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. עליו, ּפתיל צמיד יׁש הא [-הּוא"; ְִִִִֵַָָָָָָָ

רבינו] חרׂשממשה ּבכלי אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמדּו,
היה אם ,ּולפיכ ּפתחֹו; ּדר אּלא מתטּמא ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבלבד,

ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ּפתיל צמיד ּומּקף סתּום, קלּפתחֹו ְְִִִִִֶַַָָָָָֻ
ּבצמיד ׁשּיּצילּו טמאה, מקּבלין ׁשאין הּכלים לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻוחמר
עצמֹות ּוכלי אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ּכלי - והן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָּפתיל;

ּבמּדה הּבא עץ ּוכלי העֹוף, ועצמֹות ועֹורֹו נייד]הּדג שאינו -], ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ּפׁשּוטין[גזרים]ּונסרים ׁשהן עץ קיבול]ׁשל בית ללא ואינן[- ְְְִִֵֵֵֶֶָָ

אם ּפתיל. ּבצמיד מּצילין אּלּו, ּכל מּתכֹות; ּכלי וגלמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּכלים,
לּבלּועין וחמר קל - נּצֹולּו הּמּקף ּכלי ׁשּבתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֻהּדברים

חיים] אהלים,[בבעלי ּבין מה האהלים. ׁשּתחת ולּכלים ,ְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
אּלא מּצילין אינן ׁשהּכלים ּפתיל? ּבצמיד ׁשּמּצילין ְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּכלים

ּבלבד. ּבכּסּוי מּצילין והאהלים ּפתיל, ְְְְִִִִִִִַַָָָָֹּבצמיד
ׁשּכפהּו פיו]מׁשּפ ׁשּקצתֹו[על ּפי על אף ּבכּסּוי; מּציל , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכסתּום. הּוא הרי - קטן נקב ְֲֵֶֶָָָָנקּוב
על טפח ּבהן היה אם - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

ּפי על אף - הארץ על ּפיהן על וכפן טפח, רּום על ְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָטפח
מה ּכל מּצילין אּלּו הרי הּצדדין, מן ּפתיל ּבצמיד מרח ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
מּציל; והאהל ּכאהל, ׁשהם מּפני - הּתהֹום עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּׁשּתחּתיהן
חרׂש ּכלי אהלי ׁשאין חרׂש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּכיצדמּצילין חבית. ּפי[חרס]? על אף - ּפיה על ׁשּכפיּה ְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר: טמא, ּׁשּתחּתיה מה ּכל הּצדדין, מן ּבטיט ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמרחּה

           
      

ּפיה הדּביק ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו", ּפתיל ְְִִִִִִִַַָָָָָָָֹ"צמיד
ועל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - הּצדדים מן ּומרח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלּכתל,
- מּצלת אינּה הּצדדין, מן מרח לא ואם ּבּכתל; ׁשּכנגדּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּכל

אהל, מּׁשּום מּציל חרׂש ּכלי ׁשארׁשאין אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּדבּוקֹות ּפּיֹותיהן ׁשהיּו ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
מּצילין ׁשהם מּפני ּפתיל, צמיד ּבלא מּצילין - הּבית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדפני

הּכלי ּבדפן ׁשּיהיה צרי ,לפיכ אהלים; -]מּׁשּום [גובה ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיהיה עד אהלים, ּדפנֹות עם מּצילין הּכלים ׁשאין - ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹטפח
מּדפן יֹוצא והיה טפח, חצי ּדפן לּכלי היה טפח. ּדפן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלהם
ׁשּיׁש ּפי על אף - לזה זה והדּביק טפח, חצי ׂשפה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאהל
אחד. מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד מּציל; אינֹו טפח, חלל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשם

מּציליןּכׁשם ּכ - האהל ּדפנֹות עם מּבפנים ׁשּמּצילין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
מּכל ּכּסּוי נעׂשה האהל ׁשהרי לאהל; סמכן אם לאהל, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
ּגּבי על ׁשהּניחֹו טפח, ּדפן לֹו ׁשּיׁש מהן ּכלי ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמקֹום.
טמאה והיתה האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל, חּוץ ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻיתדֹות
חצר, לכתל סמּו היה ואם טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתחּתיו
ּולפיכ אהל; ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - ּגּנה לכתל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאֹו

הּטמאה על האהילּו ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו .ּכלים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש מּכתל[רוחב]קֹורה נתּונה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, וטמאה קשורה]לכתל, הּקֹורה,[- מן ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכלים - אֹותֹו ּומכּסה ּכּלֹו קדרה ּבפי נֹוגעת הּקֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻוהיתה
לא ואם להם; האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי טהֹורים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבּקדרה
מה ּכל - רוח ּביניהן אּלא ּבּקֹורה, מכּסה הּקדרה ּפי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טמאה. עצמּה והּקדרה טמא, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשּבּקדרה
היהּבֹור אם - ּבּבֹור וכלים ּבּבית, וטמאה הּבית, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבתֹו

ּבנסר עץ]מכּסה ּדפן[גזיר לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
[- ּבנין[גובה לּבֹור היה טהֹור. ּׁשּבּבֹור מה ּכל הרי - ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹטפח

הּמּציל ּבכלי ׁשּכּסהּו ּבין - הארץ על טפח ּגבֹוּה לפיו, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָסביב
ׁשהרי מּציל, זה הרי - ּדפן לֹו היתה ׁשּלא ּבין ּדפן, לֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּיׁש

אחר. מּמקֹום טפח ּדפן לֹו ִֵֵֶֶַַָֹיׁש
כתלים]חּדּות בנויים שפתו שעל הּבית,[בור ּבתֹו הּבנּוי ְִַַַַָ

והּפרח ּבתֹוכֹו, הקנה]ּומנֹורה שבקצה הנר יֹוצא[בית ׁשּלּה ְְְֵֶֶַַָָ
ּפי על הּמת ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן החּדּות, ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹּומכּסה
ּתּנטל אם רֹואין: - הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהחּדּות,

עֹומד הּמּציל והּכלי פנימה]הּמנֹורה, נופל אינו זה[- הרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּבחּדּות ּכל על ּוׂשפתמּציל הּכלי ׂשפת ׁשּבין וכלים , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּפי על אף טהֹורה, הּמנֹורה ואף הּתהֹום; עד טהֹורים ְְְְְִִַַַַַַַַָָהחּדּות
הּכל לאו, ואם והחּדּות. הּכּסּוי ּבין נראה הּפרח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּׂשפת

ְִֵטמאים.
ּפיו,חּדּות על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית, ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַָָ

ּבתֹו אֹו החּדּות, ּוׂשפת הּכלי ׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכתליהּטמאה, ּכלים - ּבּבית טמאה היתה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
טפח, רּום על טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,
רחבים החּדּות ּכתלי היּו ואם טמאים. לאו, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטהֹורים;
חׁשּובין ׁשאינם מּפני טהֹורים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּׁשל
מּציל ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכתלי

הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר בו]ּבכתליו. שהסיקו הּוא[- הרי - ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

אהלים; נעׂשין ואין הּטמאה, את מביאים ׁשהם הּכלים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּככל
מּקף היה ּכן אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו, מה על מּציל אינֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומּפני
ׁשהּתּנּור ּבארנּו, וכן הּמּצילין. ּכלים ּכׁשאר ּפתיל, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָצמיד
,ּולפיכ אהל; נעׂשה אּלא זה, לענין ּככלים אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹהחדׁש
ּפתיל, צמיד ּבלא ּבלבד ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו מה על ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹמּציל

'סרידה'. הּנקרא הּוא הּתּנּור, וכּסּוי ְְְְִִִִַַַָָָֹּכאהלים.

ּוסרידה החדׁש, ּבתֹו יׁשן כיסוי]ּתּנּור החדׁש,[- ּפי על ְְִִֶֶַַָָָָָָָ
ּכׁשּיּנטל אם רֹואין: - הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען הּכּסּוי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהרי

הּסרידה ּתּפל טמא;[פנימה]הּיׁשן ׁשּבתֹוכֹו וכל ּתּציל, לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
טהֹור הּכל לאו, והּסרידהואם הּיׁשן, ּבתֹו החדׁש היה . ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּטפח ּפחֹות והּכּסּוי החדׁש ּבין יׁש אם - הּיׁשן ּפי על ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנחת
ּפיו. על מּנחת הּסרידה ּוכאּלּו טהֹור, החדׁש ׁשּבתֹו ּכל -ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּפיסרידה על עֹודפת והיא ׂשפה, לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּפתיל צמיד ּומּקפת מהודק]הּתּנּור, כיסוי היתה[- אפּלּו - ְֲִִִֶֶַַָָָָֻ

ׁשל אויר ּכנגד הרי - טמא ׁשהּכל ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻטמאה
עד ּכנגּדֹו - ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד הּטמאה היתה טהֹור. ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּתּנּור

טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל טמא, ְְִֵֶַַָָָָָלרקיע

הפכה]ׁשּכפיּהקדרה ּומרח[- החבית, ּפי חיבר]על -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מה ועל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - החבית עם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדפנֹותיה
ּכדרּכּה, החבית ּפי על הֹוׁשיבּה החבית. ׂשפתֹות ּובין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּׁשּבינּה
ואין מאוירּה; מתטּמאה ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומרח

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּציל, טמא ְְְִִֵֵֶַַָּכלי

    
גדול]הּמחציןׁשּולי כלי שבתחתית וׁשּולי[קערורית , ְְִֵֵַָ

ּכלים מבחוץ]קרקרֹות הכלי בשולי קיבול ודפנֹותיהן[בית , ְְְִֵֵֵֶַָ
מבחוץ]מאחֹוריהן הכלי שבדופן מּצילין[שקערורית אין - ֲִִֵֵֵֶַ

קרסמן הּמת; ּבאהל ּפתיל חתך]ּבצמיד וׁשפן[- שייף], -], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ
ּבצמיד מּציל ׁשאין ּפתיל; ּבצמיד מּצילין - ּכלים ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָועׂשין

ּכלים. אּלא ִִֵֶָָּפתיל
הׁשקיעּכלי ואם ּבּטלֹו; לא חציֹו, עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרׂש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹ

מּציל הּכלים, את .ּבֹו ִִֵֶַַ
רּמֹוןּכלי ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל, ּבצמיד מּציל חרׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּפחת[בינוני] עד ּובגדֹול, יתחרר]; ּכלי[- ּכיצד? רּבֹו. ְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּפחת מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד והּקיפֹו רּבֹו, ׁשּנפחת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּגדֹול
ּכלי חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, זה הרי - ּפתיל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבצמיד
אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ּכלי אבל טמאה. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻלענין
יהיה וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא, - הּנקב סתם ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסדּוק,
זיתים; ּבמֹוציא ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי ּכלי היה אם ְְֳִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקה, עׂשּוי דרכוהיה נכנסים [אם ְְְְִֵֶֶַַָָָ
ּומּׁשּיּנקבמים] לחמרֹו, אֹותֹו מטילין - ּולכ לכ העׂשּוי .ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָ

ימעטּנּו. אֹו הּנקב, ׁשּיסּתם עד - מּציל אינֹו מׁשקה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבכֹונס
סרידהּתּנּור כיסוי]ׁשהיתה ּפתיל,[- צמיד ּומּקף ּפיו, על ְְִִִִֶַַָָָָָָֻ

ּפי מלא הּסדק היה אם - הּתּנּור ונסּדק הּמת, ּבאהל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹונתּון
החרישה]מרּדע בהמת של ההיגוי טפח[מוט הּקף ׁשהּוא ,- ְֵֵֶֶֶַַַ

ּבּסדק, להּכנס יכֹול הּמרּדע ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָנטמא
טהֹור. הּתּנּור מּכאן, ּפחֹות ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי ְְֲִֵֶֶַַָָָָָאּלא

נכנס מרּדע ּפי ּכמלא ּפיו ׁשעל הּסרידה קצתנסּדקה גדול -] ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ



נה            
      

ּפיה הדּביק ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו", ּפתיל ְְִִִִִִִַַָָָָָָָֹ"צמיד
ועל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - הּצדדים מן ּומרח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלּכתל,
- מּצלת אינּה הּצדדין, מן מרח לא ואם ּבּכתל; ׁשּכנגדּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּכל

אהל, מּׁשּום מּציל חרׂש ּכלי ׁשארׁשאין אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּדבּוקֹות ּפּיֹותיהן ׁשהיּו ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
מּצילין ׁשהם מּפני ּפתיל, צמיד ּבלא מּצילין - הּבית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדפני

הּכלי ּבדפן ׁשּיהיה צרי ,לפיכ אהלים; -]מּׁשּום [גובה ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיהיה עד אהלים, ּדפנֹות עם מּצילין הּכלים ׁשאין - ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹטפח
מּדפן יֹוצא והיה טפח, חצי ּדפן לּכלי היה טפח. ּדפן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלהם
ׁשּיׁש ּפי על אף - לזה זה והדּביק טפח, חצי ׂשפה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאהל
אחד. מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד מּציל; אינֹו טפח, חלל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשם

מּציליןּכׁשם ּכ - האהל ּדפנֹות עם מּבפנים ׁשּמּצילין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
מּכל ּכּסּוי נעׂשה האהל ׁשהרי לאהל; סמכן אם לאהל, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
ּגּבי על ׁשהּניחֹו טפח, ּדפן לֹו ׁשּיׁש מהן ּכלי ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמקֹום.
טמאה והיתה האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל, חּוץ ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻיתדֹות
חצר, לכתל סמּו היה ואם טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתחּתיו
ּולפיכ אהל; ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - ּגּנה לכתל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאֹו

הּטמאה על האהילּו ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו .ּכלים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש מּכתל[רוחב]קֹורה נתּונה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, וטמאה קשורה]לכתל, הּקֹורה,[- מן ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכלים - אֹותֹו ּומכּסה ּכּלֹו קדרה ּבפי נֹוגעת הּקֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻוהיתה
לא ואם להם; האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי טהֹורים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבּקדרה
מה ּכל - רוח ּביניהן אּלא ּבּקֹורה, מכּסה הּקדרה ּפי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טמאה. עצמּה והּקדרה טמא, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשּבּקדרה
היהּבֹור אם - ּבּבֹור וכלים ּבּבית, וטמאה הּבית, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבתֹו

ּבנסר עץ]מכּסה ּדפן[גזיר לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
[- ּבנין[גובה לּבֹור היה טהֹור. ּׁשּבּבֹור מה ּכל הרי - ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹטפח

הּמּציל ּבכלי ׁשּכּסהּו ּבין - הארץ על טפח ּגבֹוּה לפיו, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָסביב
ׁשהרי מּציל, זה הרי - ּדפן לֹו היתה ׁשּלא ּבין ּדפן, לֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּיׁש

אחר. מּמקֹום טפח ּדפן לֹו ִֵֵֶֶַַָֹיׁש
כתלים]חּדּות בנויים שפתו שעל הּבית,[בור ּבתֹו הּבנּוי ְִַַַַָ

והּפרח ּבתֹוכֹו, הקנה]ּומנֹורה שבקצה הנר יֹוצא[בית ׁשּלּה ְְְֵֶֶַַָָ
ּפי על הּמת ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן החּדּות, ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹּומכּסה
ּתּנטל אם רֹואין: - הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהחּדּות,

עֹומד הּמּציל והּכלי פנימה]הּמנֹורה, נופל אינו זה[- הרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּבחּדּות ּכל על ּוׂשפתמּציל הּכלי ׂשפת ׁשּבין וכלים , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּפי על אף טהֹורה, הּמנֹורה ואף הּתהֹום; עד טהֹורים ְְְְְִִַַַַַַַַָָהחּדּות
הּכל לאו, ואם והחּדּות. הּכּסּוי ּבין נראה הּפרח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּׂשפת

ְִֵטמאים.
ּפיו,חּדּות על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית, ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַָָ

ּבתֹו אֹו החּדּות, ּוׂשפת הּכלי ׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכתליהּטמאה, ּכלים - ּבּבית טמאה היתה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
טפח, רּום על טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,
רחבים החּדּות ּכתלי היּו ואם טמאים. לאו, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטהֹורים;
חׁשּובין ׁשאינם מּפני טהֹורים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּׁשל
מּציל ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכתלי

הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר בו]ּבכתליו. שהסיקו הּוא[- הרי - ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

אהלים; נעׂשין ואין הּטמאה, את מביאים ׁשהם הּכלים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּככל
מּקף היה ּכן אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו, מה על מּציל אינֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומּפני
ׁשהּתּנּור ּבארנּו, וכן הּמּצילין. ּכלים ּכׁשאר ּפתיל, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָצמיד
,ּולפיכ אהל; נעׂשה אּלא זה, לענין ּככלים אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹהחדׁש
ּפתיל, צמיד ּבלא ּבלבד ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו מה על ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹמּציל

'סרידה'. הּנקרא הּוא הּתּנּור, וכּסּוי ְְְְִִִִַַַָָָֹּכאהלים.

ּוסרידה החדׁש, ּבתֹו יׁשן כיסוי]ּתּנּור החדׁש,[- ּפי על ְְִִֶֶַַָָָָָָָ
ּכׁשּיּנטל אם רֹואין: - הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען הּכּסּוי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהרי

הּסרידה ּתּפל טמא;[פנימה]הּיׁשן ׁשּבתֹוכֹו וכל ּתּציל, לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
טהֹור הּכל לאו, והּסרידהואם הּיׁשן, ּבתֹו החדׁש היה . ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּטפח ּפחֹות והּכּסּוי החדׁש ּבין יׁש אם - הּיׁשן ּפי על ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנחת
ּפיו. על מּנחת הּסרידה ּוכאּלּו טהֹור, החדׁש ׁשּבתֹו ּכל -ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּפיסרידה על עֹודפת והיא ׂשפה, לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּפתיל צמיד ּומּקפת מהודק]הּתּנּור, כיסוי היתה[- אפּלּו - ְֲִִִֶֶַַָָָָֻ

ׁשל אויר ּכנגד הרי - טמא ׁשהּכל ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻטמאה
עד ּכנגּדֹו - ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד הּטמאה היתה טהֹור. ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּתּנּור

טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל טמא, ְְִֵֶַַָָָָָלרקיע

הפכה]ׁשּכפיּהקדרה ּומרח[- החבית, ּפי חיבר]על -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מה ועל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - החבית עם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדפנֹותיה
ּכדרּכּה, החבית ּפי על הֹוׁשיבּה החבית. ׂשפתֹות ּובין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּׁשּבינּה
ואין מאוירּה; מתטּמאה ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומרח

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּציל, טמא ְְְִִֵֵֶַַָּכלי

    
גדול]הּמחציןׁשּולי כלי שבתחתית וׁשּולי[קערורית , ְְִֵֵַָ

ּכלים מבחוץ]קרקרֹות הכלי בשולי קיבול ודפנֹותיהן[בית , ְְְִֵֵֵֶַָ
מבחוץ]מאחֹוריהן הכלי שבדופן מּצילין[שקערורית אין - ֲִִֵֵֵֶַ

קרסמן הּמת; ּבאהל ּפתיל חתך]ּבצמיד וׁשפן[- שייף], -], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ
ּבצמיד מּציל ׁשאין ּפתיל; ּבצמיד מּצילין - ּכלים ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָועׂשין

ּכלים. אּלא ִִֵֶָָּפתיל
הׁשקיעּכלי ואם ּבּטלֹו; לא חציֹו, עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרׂש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹ

מּציל הּכלים, את .ּבֹו ִִֵֶַַ
רּמֹוןּכלי ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל, ּבצמיד מּציל חרׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּפחת[בינוני] עד ּובגדֹול, יתחרר]; ּכלי[- ּכיצד? רּבֹו. ְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּפחת מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד והּקיפֹו רּבֹו, ׁשּנפחת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּגדֹול
ּכלי חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, זה הרי - ּפתיל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבצמיד
אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ּכלי אבל טמאה. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻלענין
יהיה וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא, - הּנקב סתם ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסדּוק,
זיתים; ּבמֹוציא ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי ּכלי היה אם ְְֳִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקה, עׂשּוי דרכוהיה נכנסים [אם ְְְְִֵֶֶַַָָָ
ּומּׁשּיּנקבמים] לחמרֹו, אֹותֹו מטילין - ּולכ לכ העׂשּוי .ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָ

ימעטּנּו. אֹו הּנקב, ׁשּיסּתם עד - מּציל אינֹו מׁשקה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבכֹונס
סרידהּתּנּור כיסוי]ׁשהיתה ּפתיל,[- צמיד ּומּקף ּפיו, על ְְִִִִֶַַָָָָָָֻ

ּפי מלא הּסדק היה אם - הּתּנּור ונסּדק הּמת, ּבאהל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹונתּון
החרישה]מרּדע בהמת של ההיגוי טפח[מוט הּקף ׁשהּוא ,- ְֵֵֶֶֶַַַ

ּבּסדק, להּכנס יכֹול הּמרּדע ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָנטמא
טהֹור. הּתּנּור מּכאן, ּפחֹות ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי ְְֲִֵֶֶַַָָָָָאּלא

נכנס מרּדע ּפי ּכמלא ּפיו ׁשעל הּסרידה קצתנסּדקה גדול -] ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
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היהממרדע] ּפתיל. ּבצמיד נּצֹול מּכאן, ּפחֹות טמא; זה הרי ,ְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ
ּפי מלא ׁשעּורֹו אּלא ,אר אֹותֹו רֹואין אין - עגל ְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹהּסדק

נכנס. ְְִֵַַָמרּדע

ּבעינֹו נקב ׁשּנּקב ּפתיל, צמיד הּמּקף ארובתו]ּתּנּור -] ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּטּוחה ּתּנּור ּכֹוׁש[בטיט]ׁשל מלא הּנקב היה אם מקל]- -] ְִֶֶֶַַַָָָֹ

ּדֹולק ּכׁשהּוא ויֹוצא כבה]נכנס ואינו נטמא;[- זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
נּצֹול. מּזה, ּפחֹות הּנקב היה ְִִִֶֶֶַָָָואם

ּכׁשּלאנּקב ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא ׁשעּורֹו - מּצּדֹו הּתּנּור ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ
מיצה ׁשּתּכנס ּכדי ׁשעּורּה ׁשּנּקבה, החבית מגּופת וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדֹולק.

השני]ׁשנּיה הקשר ה]ׁשל[- וחצבים[גבעול ּבּנקב; [-ׁשּפֹון ְֲִִִֶֶֶַַָָ
ׁשלחביות] ׁשנּיה מיצה ׁשּתּכנס ּכדי ׁשעּורם ׁשּנּקבּו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּגדֹולים

ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורין. מּכאן, ּפחֹות ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָקנה.
נּקבּו אפּלּו - הּמׁשקין לׁשאר נעׂשּו אם אבל ליין. ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָׁשּנעׂשּו
עד להם, מֹועיל ּפתיל הּצמיד ואין נטמאּו; ׁשהן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבכל
ׁשּנּקבּו אּלא אמרּו לא ליין, ׁשּנעׂשּו ּבזמן ואף הּנקב. ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיסּתם

ּבי נעׂשּו אם אבל אדם. ּבידי ׁשהן,ׁשּלא ּכל אפּלּו - אדם די ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנקב. ׁשּיּסתם עד נּצֹולין, ואינן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָטמאים;

ּומניקית טהֹורין, מׁשקין מלאה ׁשהיא כליחבית -] ְְְְִִִִִִֵֶַָָ
יין] ּפתיל,שאיבת צמיד מּקפת והחבית ּבתֹוכּה, חרׂש ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשל

והּמניקית טהֹורין, והּמׁשקין החבית - הּמת ּבאהל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּונתּונה
והּקצה הּמּקפת, החבית ּבתֹו האחת ׁשּקצתּה מּפני - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה
ׁשהיא ּפי על אף סתּום; ואינֹו הּמת, לאהל ּפתּוחה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשני

ּכסתּום. העקם אין ְֲֵֶָָָֹעקּומה,
וסתמּוחבית מּצּדּה, ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻ

אגף ּתּציל. - הּנקב את סתם]ׁשמרים הּנקב[- ,[בטיט]חצי ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
חציֹו לא[בשמרים]וסתם אם הּציל אם ספק, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּימרח עד ּבזמֹורה, הּנקב את סתם מן[טיט]הּציל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
לחור]הּצדדים הזמורה קיסמים[בין ּבׁשני סתמֹו [זמורות; ְְְִִִֵֵַָָָ

לאורכן] זמֹורהחתוכות ּובין הּצדדין מן ׁשּימרח עד ,ְְְִִִֵֶַַַָָ
נסר וכן עץ]לחברּתּה. גזיר הּתּנּור,[- ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

מן ׁשּימרח עד נסרים, ׁשני היּו הּציל; - הּצדדין מן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומרח
ּבמסמרים הּנסרים ׁשני את חּבר לחברֹו. נסר ּובין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּצדדין

ׁשּוגמין עליהם ׁשּלּפף אֹו ּבהם, וכּיֹוצא עץ קליפותׁשל -] ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּקיפיןדביקות] ּבּמה האמצע. מן למרח צרי אינֹו -ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

פתיל] צמיד ּבס[שיהיה ּובגבסין? גבס]יד ּובׁשעוה,[- ּבזפת , ְְְְֲִִִֶֶַָָ
ואין הּמתמרח; ּדבר ּובכל ּובחרסית, ּובחמר ּובצֹואה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבטיט

ּבעבץ לא דקה]מּקיפין מתכת ׁשהּוא[- מּפני ּבעֹופרת, ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹֹ
כיסוי]ּפתיל צמיד[- מהודק]ואינֹו ּבדבלה[- ּומּקיפין .-] ְְִִִִִֵֵַָָָ

הכׁשרהתאנה] ׁשּלא ּבמי[לטומאה]ׁשמנה ׁשּנּלֹוׁש ּובבצק , ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹֻ
חֹוצץ. אינֹו טמא, ׁשּדבר - יטמא ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּפרֹות

ׁשּנתחלחלה החבית נתרופפה]מגּופת ּפי[- על אף - ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ
הּכּדּור הּצמיד. נתרעע ׁשהרי מּצלת; אינּה נׁשמטת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינּה

ּגמי ׁשל עשב]והּפקעת מין ּומרח[- החבית, ּפי על ׁשּנתנן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל ועל הּכּדּור ּכל על ׁשּימרח עד הּציל, לא - הּצדדין ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹמן

למעלן מּלמּטן הגלוי]הּפקעת ּבגד[כל ׁשל ּבמטלית וכן . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּוקׁשרּה עֹור, ׁשל אֹו ניר ׁשל היתה הּכלי. ּפי על ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקׁשרּה

הּציל. הּצדדין, מן מרח אם - ְְִִִִִִִֵַַָָּבמׁשיחה
החבית,[נוד]חמת את ּבהן ׁשהלּביׁש הּניר, אֹו הּדג עֹור ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

קשרה]ּוצררּה לחבית]מּלמּטה[- ואם[מתחת מּצלת; זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
הּציל. לא הּצדדין, מן ׁשּמרח ּפי על אף - צררּה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹלא

זפּותה מלמעלה,[מבפנים]חבית החרׂש ׁשּנתקּלף , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּודחקֹו הּזפת, על הּכּסּוי ונתן עֹומד, ׁשּלּה עד[דבקו]והּזפת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

קרקע ּובין הּכּסּוי ּבין עֹומד הּזפת ונמצא ּבּזפת, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּדבק
הּמּוריס ּבכלי וכן מּציל; זה הרי - דגים]החבית שומן -] ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּכּסּוי ּבין הּמתמרח ׁשהיה הּמתמרחין, מּדברים ּבהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
מּציל. זה הרי ּדבּוקין, והּכל הֹואיל - זר ּכמֹו הּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹּובין

    
ּפתילּכל ּבצמיד הּמּצילין בהידוק]הּכלים מכוסה ,[כלי ְִִִִִֵַַַָָָ

ּבין מׁשקין, ּבין אכלין, ּבין - ּׁשּבתֹוכן מה ּכל על ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּצילין
ׁשטף ּוכלי במקווה]ּבגדים ּתֹורה.[הנטהרים ּדין הּוא זה ; ְְִִֵֶֶֶָָ

אינֹו ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻאבל
אחרים חרׂש ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּציל
ּכלי הּמּקף חרׂש ּכלי ּבתֹו היה אם אבל ּבתֹוכֹו; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיהיּו
ׁשּלא אמרּו מה ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשטף,
הּכלים ׁשּׁשאר מּפני הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל, על ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹיּציל
טמאה, מקּבל חרׂש ּוכלי ּכלל, טמאה מקּבלין אינן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמּצילין
טמאה, ּבחזקת הארץ עּמי ּכלי וכל חֹוצץ; אינֹו טמא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּוכלי

עּמ ׁשל חרׂש 'ּכלי אמרּו, לא ולּמה ׁשּיתּבאר. הארץּכמֹו י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
חבר וׁשל הּכל, על יּציל חכם]לא תלמיד הּכל,[- על יּציל ְִִֵֶַַַַַַָֹֹֹ

עצמֹו, ּבפני טמא הארץ עם ׁשאין מּפני טהֹור'? הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי
ואחד אני אחד הּכל, על מּציל חרׂש ּוכלי 'הֹואיל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹויאמר:
ולּמה הּכל. על יּציל ׁשּלא וגזרּו הׁשוּו, ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהחבר';
חרׂש'? ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על 'מּציל ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָאמרּו,

ּגב על הם טמאים הּׁשלׁשה ׁשאּלּו מפני]מּפני הארץ[- עם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתחת ׁשם ׁשּיהיּו אחר ּבין הּמת, ּבאהל ׁשּיהיּו קדם ּבין -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
לא הארץ, מעם החבר יׁשאל לא ּולעֹולם ּפתיל. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹצמיד
טמאין ׁשהן ּדעּתֹו על אּלא חרׂש ּכלי ולא מׁשקין ולא ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאכלין
ּתּקלה. לידי ּבהם יבֹוא ולא לעֹולם, טהרה להם אין ׁשהרי -ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּומטּבילן הארץ, מעם החבר אֹותם ׁשֹואל - ׁשטף ּכלי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

ׁשמׁשן ּומעריב הארץ, עם מּגע לשקיעה]מּפני ,[ממתין ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
יׁשאל ׁשּמא חכמים, חׁשּו לפיכ ּבטהרֹות. ּבהן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּומׁשּתּמׁש
חרׂש ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת היה ׁשּכבר ׁשטף, ּכלי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו
טמא הּוא והרי ׁשּנּצֹול, מדּמה הּזה הארץ העם ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו,
ּבֹו ויׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו, ויעריב החבר, ויטּביל ׁשבעה; ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻטמאת
ּכלי יּציל ׁשּלא ּגזרּו, זה ּומּפני ּתּקלה. לידי ויבֹוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבטהרֹות,

ׁשּבתֹוכֹו. ׁשטף ּכלי על ְְִֶֶֶֶֶַחרׂש
הּפרהּכלי ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין אֹו[אדומה]חרׂש , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

נזהרים ׁשהן מּפני טהרתן, על נאמנין הארץ עּמי - ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבקדׁשים
ּפי על אף ּפתיל, ּבצמיד הּכל על יּצילּו ּולפיכ הרּבה; ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּבהן

חרׂש ׁשל .ׁשהם ֵֶֶֶֶ

אדם- ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית, ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
עׂשיּה ואפּלּו עשאה]טהֹור; כיסוי]ּגֹולל[- ויראה[- לקבר. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת ׁשהּוא האדם על ּגזרּו ׁשּלא ׁשּזה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלי,
מצּוי ׁשאינֹו ּדבר וכל מצּוי; ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָחרס,

ּבֹו. ּגזרּו לא העּתים, ְְִִָָֹֹּברב

           
      

על נתּונה ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻארּבה
מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה ארּבה, דרכו]ּפי נכנסים שמים [בשיעור ְְְֲִֵֶַָָֻ

ּכל - ׁשלמה היתה טהֹורה. והעלּיה טמאה, הּקדרה -ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָ
ּוכלי האדם אבל טהֹור; חרׂש, ּוכלי ּומׁשקין מאכלין ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבעלּיה
על אּלא חֹוצץ, חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאים ׁשּבעלּיה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשטף
הּטהֹורה, זֹו ׁשּבעלּיה וכל חרׂש; ּוכלי הּמׁשקין ועל ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהאכלין
האדם את וטּמאּו חרׂש. ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת הּוא ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָּכאּלּו
ּבעלּיה היה אם ,לפיכ הּמצּוי. ּדבר ׁשהּוא מּפני זֹו, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבעלּיה
טמאת טמא הּכלי - מׁשקין מלא ּבֹו וכּיֹוצא מּתכת ּכלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻזֹו
עץ ׁשל ּבערבה לׁשה אּׁשה ּבּה היה טהֹורין. והּמׁשקין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשבעה,
זמן ּכל טהֹור והּבצק ׁשבעה, טמאת טמאין והערבה האּׁשה -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻ
אם וכן טּמאּתּו. - ּבֹו ונגעה וחזרה ּפרׁשה, ּבֹו; עֹוסקת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא
- ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי אחר לכלי הּמׁשקין אֹו הּבצק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּפּנה
ּכלים ׁשאר זֹו ארּבה ּפי על היה האחר. הּכלי ּבמּגע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻנטמאּו
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה מקּבלין ׁשאינן ּפתיל, ּבצמיד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּמּצילין
חרׂש ּכלי ׁשהיה אֹו אֹותן, מטּמא הארץ עם מּגע אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּולפיכ
- טהרתן על נאמנין ׁשהּכל לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה ְְֱֲֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּטהֹור
ּבעלּיה, נטּוי אהל היה ּׁשּבעלּיה. מה ּכל על מּציל זה ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהרי

מרּדד מונח]ּומקצתֹו הרי[- - לעלּיה ּבית ׁשּבין הארּבה על ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ואף מּציל, אוהל]זה הארּבה;[של על ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּסּוי, מּציל ְְְִִֵֶֶֶַַָֹׁשהאהל

ה'תש"ע כסלו כ"א שלישי יום

    
ּבקנקּניםּבית חרס]ׁשחּלקֹו עד[של הארץ מן טהֹורֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

ּכלּפי הּקנקּנים ּפי היה אם - האחד ּבחציֹו וטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּקֹורֹות,
אינן הּטמאה, ּכלּפי היּו ואם מּצילֹות; אּלּו הרי ְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּטהרה,

ּבטיט טחן טומאה]מּצילֹות. כלפי ּבין[ופיהם מּבפנים ּבין , ְְִִִִִֵֵַָָ
מּציל; עצמֹו, ּבפני לעמד הּטיט יכֹול אם רֹואין: - ְְֲִִִִִִֵַַַַַָֹמּבחּוץ

אחד. אהל הּכל והרי מּציל, אינֹו - לאו ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואם

ּבנסריםּבית חּלקֹועץ][גזריׁשחּלקֹו אם - ּביריעֹות אֹו ְְְִִִִִִִִֶַָ
הּצדדין הּקֹורֹות[לאורכו]מן מּכלּפי אֹו הריצפה, [בין ְְִִִֵַַַָ

ּוביןלתקרה] הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - ּבּבית הּטמאה והיתה ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
היתה טהֹורין. הּקֹורֹות, ּובין הּמחיצה ׁשּבין אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכתל,
ּכלים - לּקֹורֹות מחיצה ּבין אֹו לּכתל, הּמחיצה ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻהּטמאה
ּתצא ׁשּלא הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּבּבית
הּכלים היּו הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכענין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּותטּמא,
מן לפנים הּטמאה ׁשהיתה ּבין - עצמּה הּמחיצה עבי ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבתֹו
הּכלים מקֹום היה אם - הּבית ּבתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמחיצה,
ּבארנּו ּוכבר טהֹורין. לאו, ואם טמאים; טפח, על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָטפח

ארצֹו. מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית, ּדין ְְְִִִִִֵֵַַַַַּכיצד

הּקֹורֹותּבית לבין ּבינֹו ואין ּתבן, מלא תקרה]ׁשהּוא [של ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבין ׁשהיתה ּבין הּתבן ּבתֹו ּבין ּבפנים, טמאה טפח, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפֹותח
ּבמלֹואֹו הּטמאה יציאת ׁשּכנגד הּכלים ּכל - לּקֹורֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּתבן
ׁשל ּבמלֹואֹו לּתבן חּוץ טמאה היתה טמאים. ּפתח, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
על טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם - ׁשּבפנים ּכלים - ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּפתח
ּתבן ּבין יׁש ואם טמאין. לאו, ואם טהֹורין; טפח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָרּום

הּתבן ׁשאין טמאין; ,ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּקֹורֹות
לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני ְְְְִֵֵֶֶֶַַָחֹוצץ,

הּקרֹובּכתל ּבית - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים, ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
לּטהרה והּקרֹוב טמא, הטומאה]לּטמאה מן רחוק טהֹור;[- ְְֳֵַַַָָָָָָֻ

ׁש למחצה, מחצה ּבאחדהיתה טמאה היתה טמאין. ניהם ְְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
טמאה ּוכלּפי מחציֹו - הּכתל ּבתֹו והּכלים הּבּתים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמּׁשני
הרי למחצה, מחצה טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציֹו ְְְְְֱֱֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָטמאים,

מעזיבה וכן טמאין. טיט]הם שכבת והעלּיה,[- הּבית ׁשּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
טמא הּבית ּולמּטה, מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּטמאה
והּבית טמאה העלּיה ּולמעלה, מחציּה טהֹורה; ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוהעלּיה
ּבאחד טמאה היתה טמאין. ׁשניהם למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻטהֹור;
טמאין, טמאה ּוכלּפי מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו וכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמהם,
ׁשניהם למחצה, מחצה טהֹורין; טהרה ּוכלּפי ְְְְְֱֱֳִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחציּה

לאויר הּמעזיבה היתה השמים]טמאין. וטמאה[תחת , ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻ
מלמעלה והעֹומד טמא; הּבית - ּולמּטה מחציּה - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
ּבכל הּטמאה ּפׁשטה ׁשהרי טהֹור, - הּטמאה ּכנגד אפּלּו -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
טהֹור, הּבית - ּולמעלה מחציּה הּטמאה היתה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּבית.
- למחצה מחצה טמא. הּטמאה ּכנגד מלמעלה ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהעֹומד
ׁשהרי טמא; הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד טמא, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּבית

לצמצם אפׁשר לדייק]אי -]. ְְְִֵֶַָ

ּכיצד?וכן למחצה. מחצה יּדֹון הּבית, את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לאויר ׁשהּוא השמים]ּכתל לּכתל,[תחת סמּו הּבית וגג , ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

הּכתל על מרּכב בולט]ואינֹו הכותל -]ּבתֹו רצּוצה וטמאה , ְְְְְְֵֶַַָָָֹֻֻ
והעֹומד טמא, הּבית - ולפנים מחציֹו היתה - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתל

הּכת ראׁש על היתהמלמעלה הּבית. ּגג על ּכעֹומד טהֹור, ל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכנגד מלמעלה והעֹומד טהֹור, הּבית - ולחּוץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחציֹו
היתה הּבית. ּבתֹו טמאה ּפׁשטה לא ׁשהרי טמא, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה
מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית - למחצה מחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּטמאה

נטל ּבּבית. טמאה ּפׁשטה ׁשהרי -]טהֹור, שיכבה קילף -] ְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשּנמצאת עד מּבחּוץ, ּבּכתל ׁשהֹוסיף אֹו מּבפנים, ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹמהּכתל
אֹו מּבחּוץ, נטל טמא; הּבית - ולפנים ּכתל מחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּטמאה
מחצי הּטמאה ׁשּנמצאת עד מּבפנים, הּכתל ּבעבי ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהֹוסיף
ּגּבי על נתּונה הּטמאה היתה טהֹור. הּבית - ולחּוץ ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּכתל

טהֹור. הּבית - ולפנים מחציֹו אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹהּכתל,

הּׁשּום ּכקלּפת יּדֹון הּכתל, את המׁשּמׁש דקהּבית שכבה [אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ
ּכּוכיםתחצוץ] ׁשני החֹופר ּכיצד? בסלע]. ׁשּתי[קברים אֹו ְְִֵֵֵֵַַ

ּבּתים ׁשני ׁשּנמצאּו עד זֹו, ּבצד זֹו חללים]מערֹות חפּורים[- ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
והיתה ׁשניהם, ּבין הּמבּדיל ּכתל ּביניהם ונעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּקרקע,
הּׁשּום, ּכקלּפת עליהם יׁש אם - ּבּכתל וכלים ּבּבּתים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻטמאה
עליהם יׁש אם - ּבּבּתים וכלים זה, ּבכתל טמאה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻטהֹורין.
מחצה נּדֹון ּבנין, ׁשּכתל למדּת, הּנה טהֹורים. הּׁשּום, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכקלּפת

הּסלע וכתל ככותל]למחצה; משמש הסלע מּגּוׁש[- ׁשּנעׂשה אֹו ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשּום. ּכקלּפת נּדֹון ּומּכאן, מּכאן ּכׁשחֹופר ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהארץ

למחצהּכתל מחצה נּדֹון סלע, וחציֹו ּבנין עביֹו .ׁשחצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

קֹורֹותטמאה ּבין אין[התקרה]ׁשהיתה אפּלּו - הּבית ְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
את ורֹואין טהֹור; הּבית הּׁשּום, ּכקלּפת אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתחּתיה
ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ, רצּוצה היא ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה
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על נתּונה ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻארּבה
מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה ארּבה, דרכו]ּפי נכנסים שמים [בשיעור ְְְֲִֵֶַָָֻ

ּכל - ׁשלמה היתה טהֹורה. והעלּיה טמאה, הּקדרה -ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָ
ּוכלי האדם אבל טהֹור; חרׂש, ּוכלי ּומׁשקין מאכלין ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבעלּיה
על אּלא חֹוצץ, חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאים ׁשּבעלּיה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשטף
הּטהֹורה, זֹו ׁשּבעלּיה וכל חרׂש; ּוכלי הּמׁשקין ועל ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהאכלין
האדם את וטּמאּו חרׂש. ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת הּוא ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָּכאּלּו
ּבעלּיה היה אם ,לפיכ הּמצּוי. ּדבר ׁשהּוא מּפני זֹו, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבעלּיה
טמאת טמא הּכלי - מׁשקין מלא ּבֹו וכּיֹוצא מּתכת ּכלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻזֹו
עץ ׁשל ּבערבה לׁשה אּׁשה ּבּה היה טהֹורין. והּמׁשקין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשבעה,
זמן ּכל טהֹור והּבצק ׁשבעה, טמאת טמאין והערבה האּׁשה -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻ
אם וכן טּמאּתּו. - ּבֹו ונגעה וחזרה ּפרׁשה, ּבֹו; עֹוסקת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא
- ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי אחר לכלי הּמׁשקין אֹו הּבצק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּפּנה
ּכלים ׁשאר זֹו ארּבה ּפי על היה האחר. הּכלי ּבמּגע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻנטמאּו
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה מקּבלין ׁשאינן ּפתיל, ּבצמיד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּמּצילין
חרׂש ּכלי ׁשהיה אֹו אֹותן, מטּמא הארץ עם מּגע אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּולפיכ
- טהרתן על נאמנין ׁשהּכל לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה ְְֱֲֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּטהֹור
ּבעלּיה, נטּוי אהל היה ּׁשּבעלּיה. מה ּכל על מּציל זה ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהרי

מרּדד מונח]ּומקצתֹו הרי[- - לעלּיה ּבית ׁשּבין הארּבה על ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ואף מּציל, אוהל]זה הארּבה;[של על ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּסּוי, מּציל ְְְִִֵֶֶֶַַָֹׁשהאהל

ה'תש"ע כסלו כ"א שלישי יום

    
ּבקנקּניםּבית חרס]ׁשחּלקֹו עד[של הארץ מן טהֹורֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

ּכלּפי הּקנקּנים ּפי היה אם - האחד ּבחציֹו וטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּקֹורֹות,
אינן הּטמאה, ּכלּפי היּו ואם מּצילֹות; אּלּו הרי ְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּטהרה,

ּבטיט טחן טומאה]מּצילֹות. כלפי ּבין[ופיהם מּבפנים ּבין , ְְִִִִִֵֵַָָ
מּציל; עצמֹו, ּבפני לעמד הּטיט יכֹול אם רֹואין: - ְְֲִִִִִִֵַַַַַָֹמּבחּוץ

אחד. אהל הּכל והרי מּציל, אינֹו - לאו ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואם

ּבנסריםּבית חּלקֹועץ][גזריׁשחּלקֹו אם - ּביריעֹות אֹו ְְְִִִִִִִִֶַָ
הּצדדין הּקֹורֹות[לאורכו]מן מּכלּפי אֹו הריצפה, [בין ְְִִִֵַַַָ

ּוביןלתקרה] הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - ּבּבית הּטמאה והיתה ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
היתה טהֹורין. הּקֹורֹות, ּובין הּמחיצה ׁשּבין אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכתל,
ּכלים - לּקֹורֹות מחיצה ּבין אֹו לּכתל, הּמחיצה ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻהּטמאה
ּתצא ׁשּלא הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּבּבית
הּכלים היּו הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכענין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּותטּמא,
מן לפנים הּטמאה ׁשהיתה ּבין - עצמּה הּמחיצה עבי ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבתֹו
הּכלים מקֹום היה אם - הּבית ּבתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמחיצה,
ּבארנּו ּוכבר טהֹורין. לאו, ואם טמאים; טפח, על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָטפח

ארצֹו. מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית, ּדין ְְְִִִִִֵֵַַַַַּכיצד

הּקֹורֹותּבית לבין ּבינֹו ואין ּתבן, מלא תקרה]ׁשהּוא [של ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבין ׁשהיתה ּבין הּתבן ּבתֹו ּבין ּבפנים, טמאה טפח, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפֹותח
ּבמלֹואֹו הּטמאה יציאת ׁשּכנגד הּכלים ּכל - לּקֹורֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּתבן
ׁשל ּבמלֹואֹו לּתבן חּוץ טמאה היתה טמאים. ּפתח, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
על טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם - ׁשּבפנים ּכלים - ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּפתח
ּתבן ּבין יׁש ואם טמאין. לאו, ואם טהֹורין; טפח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָרּום

הּתבן ׁשאין טמאין; ,ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּקֹורֹות
לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני ְְְְִֵֵֶֶֶַַָחֹוצץ,

הּקרֹובּכתל ּבית - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים, ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
לּטהרה והּקרֹוב טמא, הטומאה]לּטמאה מן רחוק טהֹור;[- ְְֳֵַַַָָָָָָֻ

ׁש למחצה, מחצה ּבאחדהיתה טמאה היתה טמאין. ניהם ְְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
טמאה ּוכלּפי מחציֹו - הּכתל ּבתֹו והּכלים הּבּתים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמּׁשני
הרי למחצה, מחצה טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציֹו ְְְְְֱֱֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָטמאים,

מעזיבה וכן טמאין. טיט]הם שכבת והעלּיה,[- הּבית ׁשּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
טמא הּבית ּולמּטה, מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּטמאה
והּבית טמאה העלּיה ּולמעלה, מחציּה טהֹורה; ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוהעלּיה
ּבאחד טמאה היתה טמאין. ׁשניהם למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻטהֹור;
טמאין, טמאה ּוכלּפי מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו וכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמהם,
ׁשניהם למחצה, מחצה טהֹורין; טהרה ּוכלּפי ְְְְְֱֱֳִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחציּה

לאויר הּמעזיבה היתה השמים]טמאין. וטמאה[תחת , ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻ
מלמעלה והעֹומד טמא; הּבית - ּולמּטה מחציּה - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
ּבכל הּטמאה ּפׁשטה ׁשהרי טהֹור, - הּטמאה ּכנגד אפּלּו -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
טהֹור, הּבית - ּולמעלה מחציּה הּטמאה היתה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּבית.
- למחצה מחצה טמא. הּטמאה ּכנגד מלמעלה ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהעֹומד
ׁשהרי טמא; הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד טמא, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּבית

לצמצם אפׁשר לדייק]אי -]. ְְְִֵֶַָ

ּכיצד?וכן למחצה. מחצה יּדֹון הּבית, את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לאויר ׁשהּוא השמים]ּכתל לּכתל,[תחת סמּו הּבית וגג , ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

הּכתל על מרּכב בולט]ואינֹו הכותל -]ּבתֹו רצּוצה וטמאה , ְְְְְְֵֶַַָָָֹֻֻ
והעֹומד טמא, הּבית - ולפנים מחציֹו היתה - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתל

הּכת ראׁש על היתהמלמעלה הּבית. ּגג על ּכעֹומד טהֹור, ל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכנגד מלמעלה והעֹומד טהֹור, הּבית - ולחּוץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחציֹו
היתה הּבית. ּבתֹו טמאה ּפׁשטה לא ׁשהרי טמא, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה
מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית - למחצה מחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּטמאה

נטל ּבּבית. טמאה ּפׁשטה ׁשהרי -]טהֹור, שיכבה קילף -] ְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשּנמצאת עד מּבחּוץ, ּבּכתל ׁשהֹוסיף אֹו מּבפנים, ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹמהּכתל
אֹו מּבחּוץ, נטל טמא; הּבית - ולפנים ּכתל מחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּטמאה
מחצי הּטמאה ׁשּנמצאת עד מּבפנים, הּכתל ּבעבי ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהֹוסיף
ּגּבי על נתּונה הּטמאה היתה טהֹור. הּבית - ולחּוץ ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּכתל

טהֹור. הּבית - ולפנים מחציֹו אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹהּכתל,

הּׁשּום ּכקלּפת יּדֹון הּכתל, את המׁשּמׁש דקהּבית שכבה [אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ
ּכּוכיםתחצוץ] ׁשני החֹופר ּכיצד? בסלע]. ׁשּתי[קברים אֹו ְְִֵֵֵֵַַ

ּבּתים ׁשני ׁשּנמצאּו עד זֹו, ּבצד זֹו חללים]מערֹות חפּורים[- ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
והיתה ׁשניהם, ּבין הּמבּדיל ּכתל ּביניהם ונעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּקרקע,
הּׁשּום, ּכקלּפת עליהם יׁש אם - ּבּכתל וכלים ּבּבּתים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻטמאה
עליהם יׁש אם - ּבּבּתים וכלים זה, ּבכתל טמאה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻטהֹורין.
מחצה נּדֹון ּבנין, ׁשּכתל למדּת, הּנה טהֹורים. הּׁשּום, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכקלּפת

הּסלע וכתל ככותל]למחצה; משמש הסלע מּגּוׁש[- ׁשּנעׂשה אֹו ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשּום. ּכקלּפת נּדֹון ּומּכאן, מּכאן ּכׁשחֹופר ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהארץ

למחצהּכתל מחצה נּדֹון סלע, וחציֹו ּבנין עביֹו .ׁשחצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

קֹורֹותטמאה ּבין אין[התקרה]ׁשהיתה אפּלּו - הּבית ְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
את ורֹואין טהֹור; הּבית הּׁשּום, ּכקלּפת אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתחּתיה
ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ, רצּוצה היא ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה



נח           
      

היתה אם וכן טמא; הּכל טפח, על טפח ּבמקֹומּה יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואם
ׁשני טמא. הּבית ,ּכ ּובין ּכ ּבין - הּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָנראית
נראית אם - ׁשּביניהם ּבּכתל וטמאה זה, ּגּבי על זה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּפתחים
לאו, ואם טהֹור; וחברֹו טמא הּוא מהם, אחד לתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיא

למחצה. מחצה ְֱֱִִֶֶָָנּדֹונין

    
ּתחּתיועּמּוד רצּוצה וטמאה הּבית, ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִֵֶַַַַָָָֻ

אּלא מטּמא ואינֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד הּטמאה ּפרחּכנגד היה ואם קישוט]. מעּמּוד[- יֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

אּלא מטּמא ׁשאינֹו טהֹורים, הּכלים - הּפרח ּתחת וכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה,
ּבלבד. הּטמאה ְְְִֶֶַַָֻּכנגד

ואם- טפח רּום על טפח על טפח הּטמאה ּבמקֹום יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ
ּכּלֹו והּבית סביביו; מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהרי

הּקבר. על האהיל ׁשהרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,

עלטמאה טפח על טפח ּומקֹומּה הּכתל, ּבתֹו ׁשהיא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
- עׂשר אפּלּו זה, ּכתל על הּבנּויֹות העלּיֹות ּכל - טפח ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹרּום
ּכתל והּוא סֹופֹו; עד סתּום קבר ּכּלֹו הּכתל ׁשהרי ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻטמאֹות,
ּבית ּבנה הּקבר. על מאהלת מהן עלּיה וכל העלּיֹות, ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשני ּגּבי על עלּיה ּובנה מּכאן, ּובית מּכאן, הּכתל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבצד
קרקע ּבאמצע הּוא הּטמא הּכתל ראׁש ׁשּנמצא עד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּבּתים,
הּקבר. על האהילה ׁשהרי טמאה, העלּיה הרי - ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעלּיה
על זֹו ׁשהן מּפני טהֹורה, - ּגּבּה על הּבנּויה הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהעלּיה

ּכתלּה הּטמא הּכתל ואין זֹו, .ּגב ְְֵֵֶַַַָָָֹ

אֹותֹוחר לעׂשֹות אדם ּבני ׁשּדר הּכתלים ׁשּבעבי ּגדֹול ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מּנחת טמאה ׁשהיתה 'ּפרּדסיק', הּנקרא והּוא ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻֻלתׁשמיׁש,
היתה טהֹור. הּבית - סגּורֹות ּדלתֹות עליו ויׁש ְְְְְִֵַַָָָָָָּבתֹוכֹו,
את רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו, אֹו ּבקרקעֹו, רצּוצה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻהּטמאה
אם הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ּכּלֹו החר ְְְְִִִַַָָָֹֻֻּכל
היתה ואם טמא; הּבית ׁשּלפנים, הּכתל עבי ּבחצי ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
למחצה, מחצה טהֹור; הּבית ולחּוץ, ּכתל מחצי ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

טמא .הּבית ִֵַַָ

וטמאהׁשני זה, ּגב על זה אֹו זה, ּבצד זה ּפרּדסקין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ
ונפּתח מהם, ּבאחד טמא,[הדלת]מּנחת והּבית הּוא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

את רֹואין - הּבנין ּבתֹו רצּוצה טמאה היתה טהֹור; ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻוחברֹו
למחצה. מחצה ויּדֹון אטּומין, הן ּכאּלּו ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַָָהּפרּדסקין

הּביתּכזית מּבחּוץ, הּבית ּבאסקּפת מדּבק הּמת מן ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָֻֻ
היה למחצה. מחצה יּדֹון האסקּפה, ּתחת רצּוץ היה ְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻטהֹור;

טמאמדּבק הּבית .לּמׁשקֹוף, ְְִֵַַַַָָֻ
ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ּומת הּמת, ּבׂשר ׁשאכל [שלאּכלב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּטמאהנתעכל] חלל רֹואין - האסקּפה על מּטל הּוא והרי ,ְְֲֲִֵַַַַַָָָָֻֻֻ
הטומאה]מּגּופֹו נמצאת בו בגוף מּכנגד[מהמקום הּוא אם : ְִִִֶֶ

ולחּוץ, הּמׁשקֹוף ּומּכנגד טמא; הּבית ולפנים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּמׁשקֹוף
טהֹור. ִַַָהּבית

הּנפלהאּׁשה ראׁש נעׂשה אם - מעיה ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשתי ׁשל צמר]ּכפּקה חוטי כדור עד[- הרחם, ׁשּנפּתח ּכיון - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשעדין ּפי על אף העּבר, מּפני הּבית נטמא הראׁש, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּנראה
יצא. ָָֹלא

והּפילההאּׁשה לבית, מּבית ויצאת לילד, מקׁשה ׁשהיא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשּמא ּבספק: טמא הראׁשֹון הּבית הרי - הּׁשני ּבּבית מת ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנפל
אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. נפל ׁשל ראׁשֹו יצא ּבֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכׁשהיתה
העּגיל אם אבל ׁשתי. ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבׁשּלא
ׁשם, רחמּה נפּתח ׁשאּלּו טהֹור; הראׁשֹון הּבית - ּכפּקה ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹראׁש
נּטלת היתה אם ,לפיכ רגליה; על להּל יכֹולה היתה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

חברותיה]ּבאגּפים בידי הּבית[- - לבית מּבית והֹוציאּוה , ְְֲִִִִִִַַַַַַַָ
ׁשל ּכפּקה ראׁש ׁשהעּגיל ּפי על אף ּבספק, טמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹון

ְִׁשתי.
הּוא,ׁשהאּׁשה חזקה וּדאי; טמא הּבית ׁשליה, הּפילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ולד ּבלא ׁשליה .ׁשאין ְְִֵֶָָָֹ
הּמתמי אם - מת ואחד חי אחד ילדים, ׁשני ׁשּילדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לאויר מּׁשּיצא ּבֹו נגע לא ׁשהרי טהֹור; החי ראׁשֹון, ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
אי ׁשהרי טמא; הּוא הרי ראׁשֹון, יצא החי ואם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
מּפני - העֹולם לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו יּגע ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
ּכדי חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, אחריו מתּגלּגל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא

עצמֹו .להעמיד ְְֲִַַ
ׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה -האּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

מעיה, ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻהרי
החּיה מילדת]ּופׁשטה טמאה[- החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ

החּיה וטמאת הּולד; ׁשּיצא עד טהֹורה והאּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשבעה,
לּפרֹוזדֹוד מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ּגזרה, - [שלמּדבריהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּסתריםהאשה] ּבית מּגע אין הּתֹורה, מן אבל מקומות. -] ְֲִִֵֵַַַַָָָ
בגוף] ּבֹומוסתרים הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְִִֵֵַַַַַָמּגע;

טּבעת אחריה ּובלע וחזר טמאה, טּבעת הּבֹולע וכן ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָטהֹור.
אינֹו מעיו, ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף - ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָטהֹורה

ּבטהרתּה. והּטהֹורה ּבטמאתּה, והּטמאה ְְְְְְְֳֵַַַָָָָָָָָֻמּגע;
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
ּפרה ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש
מצוֹות ׁשּתי ּובאּור וטהרתן. נּדה מי טמאת ּדין (ב) ְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָֻֻאדּמה;

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

    
ּבתמצות אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה, ּפרה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה, - זקנה היתה ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָארּבע;
ותּפסל ּתׁשחיר אֹותּה,ׁשּמא ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

- עגלה מצאּו עגלה. לא פרה", אלי "וּיּקחּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
עד[ומשלמים]ּפֹוסקין ּבעליה אצל ותהיה ּדמים, עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ּפרה; ותעׂשה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּתגּדיל
ּבּתֹורהזה לאׁשּנאמר אדמּות, ּתמימת - "ּתמימה" ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ

הּקדׁשים. ּכׁשאר ּכׁשרה נּנסה, היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתמימת
אחת, ּגּמה ּבתֹו ׁשחרֹות, אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה ְְְְְֵַַָָָָָֹֻהיּו

ּכֹוסֹות ׁשּתי ּבתֹו גומות]אֹו מֹוכיחֹות[- מונחות]והן זֹו[- ְְְִֵֵ
ּפסּולה. - זֹו ְַָעל

עּקרןהיּו ׂשערֹות, ׁשּתי צמיחתם]בּה מקום מאּדים[- ְְֲִִֵַַָָָָ
הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן מׁשחיר עּקרן מׁשחיר, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹוראׁשן

           
      

ואינֹו הּמׁשחיר, ראׁשן את ּבמסּפרים וגֹוזז העּקר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר
לגזז. ּכּונתֹו ׁשאין - ּבקדׁשים ּגּזה מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחֹוׁשׁש

ּבזּוג ׁשּתּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר מספריים]וצרי -] ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אינּה; ּכאּלּו היא הרי ּבזּוג, נּטלת ׁשאינּה ׂשערה ׁשּכל -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשאינן ׁשחרֹות אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו אם ,ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹלפיכ

ּכׁשרה. זֹו הרי - ּבזּוג ְְְֲִִֵֵָָנלקטין

יגדהיּו ׁשחרים, טלפיה אֹו יחתוך]קרניה העין[- ּגלּגל ; ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבפרה. ּפֹוסלין מראיהן אין והּלׁשֹון, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּׁשּנים

ׂשער ּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף - וחתכּה יּבלת, בּה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ּפסּולה .אדם, ְָָֹ

ׁשּנאמרּכל ּבפרה, ּפֹוסלין - הּקדׁשים הּפֹוסלין :הּמּומין ְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּדפן יֹוצא היתה מּום"; ּבּה אין הבהמה"אׁשר מדופן [נולדה ְֲֵֵֶֶָָָֹ

טבעי] באופן מחירלא אֹו כלב], של תמורה אתנן[- אֹו ,-] ְְִֶָ
זנות] של ׁשּכלתמורה ּפסּולה; - ׁשּנרּבעה אֹו טרפה, אֹו ,ְְְְִֵֶֶָָָָ

ּפי על ואף הּפרה, את ּפֹוסל לּמזּבח, הּקדׁשים את ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּפֹוסל
"חּטאת". הּכתּוב ּוקראּה הֹואיל הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
הּגֹוי, רּבעּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹוי, מן אֹותּה לּקח ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּומּתר
ׁשהעבֹודה הּקדׁשים, על ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ּובעגלה על", עליה עלה לא "אׁשר ׁשּנאמר: - ּבּה ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפֹוסלת
מׁשכה לא אׁשר ּבּה, עּבד לא "אׁשר אֹומר: הּוא ְֲֲֲֵֶֶַָָָָֹֹֻערּופה
- ּכעל עבֹודֹות ׁשאר עׂשה ּבעגלה, האמּור על מה ְְְְְֲֶָָָָָָָֹֹֹּבעל";
אּלא ּכעל. עבֹודֹות ׁשאר ּבּה יפסל ּבפרה, האמּור על ְְְְֲִֶַָָָָָָָֹֹֹאף
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבין עבֹודה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהעל
קׁשר ּכיצד? עבֹודה. ּבׁשעת אּלא ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָּוׁשאר
הכניסּה ּפסּולה; ּבֹו, חרׁשה ׁשּלא ּפי על אף - העל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹעליה
רכב ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלדּוׁש,
קּפל הּנהר, את ּבּה ועבר ּבזנבּה נתלה עליה, נׁשען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָעליה,

הּמֹוסרה את חבל]עליה עליה[- נתן עליה, טּליתֹו נתן , ִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
היתה אם - ּבמֹוסרה קׁשרּה ּפסּולה. - ׂשּקין ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָּכסּות
- צריכה היתה לא ואם ּכׁשרה; ׁשמירה, ּוצריכה ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹמֹורדת

לּהּפ עׂשה הּוא. מּׁשֹוי צריכה, ׁשאינּה ׁשמירה ׁשּכל סּולה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- הּזבּובין מּפני עליה טּליתֹו ּפרׂש ּתחליק, ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹסנּדל
אחר, לצר ּכׁשרה; לצרּכּה, ׁשהּוא ּכל הּכלל: זה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשרה.
ּדבר עליה ׁשעלה אֹו מאליה, מלאכה ּבּה נעׂשית ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּפסּולה.
ּבּה" עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּולה, לרצֹונֹו, אם - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמאליו
,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי זה הרי לרצֹונֹו, ּבּה עּבד ׁשאם -ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּפסּולה; - זכר עליה עלה ּכׁשרה; - העֹוף עליה ׁשכן ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָאם

לרבקה הכניסּה ּפסּולה. ׁשהמעּברת לֹומר צרי צמדואין -] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ותדּוׁשבקר] ׁשּתינק ּכדי הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ודׁשה ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרצֹונֹו. עׂשת ׁשהרי ּפסּולה, -ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מּפני ּתּפדה מתה, אם וכן ּתּפדה. ּפסּול, ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה

לּכלבים ּבׂשרּה להאכיל לא אבל .עֹורּה; ְְְֲֲִִַַָָָָָֹ
מכּפרתנׁשחטה ואינּה ּתּפדה, - חּלין מטהרת]לׁשם -]; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

מערכּתּה ּגב על המערכה]נׁשחטה מקום ּפדיֹון[- לּה אין , ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ
ִָעֹולמית.

ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקחּו
ּבמּום .ׁשּלא ְֶֹ

האף ׁשּנאמרּכהן - הּפרה לׂשרפת ּכׁשר "ּונתּתםדיֹוט, : ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּומּפי קּים; היה אהרן ועדין הּכהן", אלעזר אל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹאתּה

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּוׁשאר[- ּבאלעזר, נעׂשת זֹו למדּו: ְְְְְֲֵֶַַָָָָָ
הדיֹוט. ּבכהן ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין - הּפרֹות ְְְֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכל

כליםוהעֹוׂשה ארּבעה לֹובׁש - בגדים]אֹותּה ּכהן[- ׁשל ְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכהן אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ּגדֹול, ּכהן אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹהדיֹוט,

ְֶהדיֹוט.
יֹוםּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

היום] שטבלו טמאים לקּדׁש[- הּפרה למעׂשה ּכׁשרים --] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ
במים] האפר לאלתת ׁשעדין ּפי על ואף מאפרּה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּולהּזֹות

טהֹור", "איׁש הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתרּומה טהֹור ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעׂשר הּטהֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד
אּלאהּצדֹוקין ּכׁשר הּפרה מעׂשה ׁשאין אֹומרין, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשמׁש אתּבמערבי מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכ ואחר וטֹובל, ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכהן

מה ׁשּמֹורין הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי - ּבּה עֹולהעֹוסק ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
לתֹוכן ׁשּמכניסין הּכלים ּכל וכן הּקּבלה. מן לא רּוחם, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל

היּו. יֹום טבּולי ּכּלן הּפרה, ְֵֵֶַָָָָֻאפר
החֹות- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

את והחֹות ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה, אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיטּמא
ּכטמא ׁשעׂשאהּו מּפני טבילה, טעּון - והּמטּבילּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשפֹופרת
ׁשליׁשי הּזיה צריכה אינּה ּולפיכ ׁשּלֹו; ּבּׁשביעי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמת
ּומטּבילּה לּצדֹוקין, להראֹות ּכדי - מטּמאּה אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּוׁשביעי,

ּבּה .ונֹותן ְֵָ

ה'תש"ע כסלו כ"ב רביעי יום

    
חומרות]מעלֹות אדּמה,[- ּפרה ּבטהרת עׂשּו יתרֹות ְְֲֲֳֵַַָָָָָֻ

מּפני מעׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ּגדֹולֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוהרחקֹות
ּבּה. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשרה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיא
אֹותֹו מפריׁשין אֹותּה, הּׂשֹורף הּכהן ּכׁשּמפריׁשין זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומּפני
ׁשּכל מּפני נקראת, היתה אבן' ּו'בית ּבעזרה, מּוכנת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָללׁשּכה
היה האבן ּובכלי טמאה; מקּבלין ׁשאין אבנים ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכליה
הּכהנים אחיו היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹמׁשּתּמׁש

ּבטהרתֹו. להרּבֹות ּכדי ּבֹו, ְְְְְֳִֵַָָנֹוגעין
הּׂשׁשבעת ּכהן מפריׁשין הּפרה, ׂשרפת קדם ֹורףימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

יֹום לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם - מּביתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
רּבנּו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר אֹותֹוהּכּפּורים; מפריׁשין וכן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ימים. ׁשבעת טמא ויהיה נּדה, ּתּמצא ׁשּמא - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמאׁשּתֹו
מזרחיתהּלׁשּכה צפֹונית ׁשבעה, ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

על אף ּבּצפֹון, הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשּזֹו להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ נׁשחטת ׁשהיא .ּפי ְִִִֶֶֶַ

חּטאת,ּכל מי עליו מּזין ההפרׁשה, ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
ידע לא והּוא למת, נטמא להפרׁשה,ׁשּמא רביעי מּיֹום חּוץ ; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשליׁשי לא ׁשהיה אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה, צרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשאינֹו
מּׁשּום עֹולה ּבּׁשביעי הּזיה ׁשאין - ׁשביעי ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאתֹו
היה הּדין ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי, ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּזית
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ואינֹו הּמׁשחיר, ראׁשן את ּבמסּפרים וגֹוזז העּקר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר
לגזז. ּכּונתֹו ׁשאין - ּבקדׁשים ּגּזה מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחֹוׁשׁש

ּבזּוג ׁשּתּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר מספריים]וצרי -] ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אינּה; ּכאּלּו היא הרי ּבזּוג, נּטלת ׁשאינּה ׂשערה ׁשּכל -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשאינן ׁשחרֹות אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו אם ,ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹלפיכ

ּכׁשרה. זֹו הרי - ּבזּוג ְְְֲִִֵֵָָנלקטין

יגדהיּו ׁשחרים, טלפיה אֹו יחתוך]קרניה העין[- ּגלּגל ; ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבפרה. ּפֹוסלין מראיהן אין והּלׁשֹון, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּׁשּנים

ׂשער ּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף - וחתכּה יּבלת, בּה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ּפסּולה .אדם, ְָָֹ

ׁשּנאמרּכל ּבפרה, ּפֹוסלין - הּקדׁשים הּפֹוסלין :הּמּומין ְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּדפן יֹוצא היתה מּום"; ּבּה אין הבהמה"אׁשר מדופן [נולדה ְֲֵֵֶֶָָָֹ

טבעי] באופן מחירלא אֹו כלב], של תמורה אתנן[- אֹו ,-] ְְִֶָ
זנות] של ׁשּכלתמורה ּפסּולה; - ׁשּנרּבעה אֹו טרפה, אֹו ,ְְְְִֵֶֶָָָָ

ּפי על ואף הּפרה, את ּפֹוסל לּמזּבח, הּקדׁשים את ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּפֹוסל
"חּטאת". הּכתּוב ּוקראּה הֹואיל הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
הּגֹוי, רּבעּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹוי, מן אֹותּה לּקח ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּומּתר
ׁשהעבֹודה הּקדׁשים, על ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ּובעגלה על", עליה עלה לא "אׁשר ׁשּנאמר: - ּבּה ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפֹוסלת
מׁשכה לא אׁשר ּבּה, עּבד לא "אׁשר אֹומר: הּוא ְֲֲֲֵֶֶַָָָָֹֹֻערּופה
- ּכעל עבֹודֹות ׁשאר עׂשה ּבעגלה, האמּור על מה ְְְְְֲֶָָָָָָָֹֹֹּבעל";
אּלא ּכעל. עבֹודֹות ׁשאר ּבּה יפסל ּבפרה, האמּור על ְְְְֲִֶַָָָָָָָֹֹֹאף
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבין עבֹודה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהעל
קׁשר ּכיצד? עבֹודה. ּבׁשעת אּלא ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָּוׁשאר
הכניסּה ּפסּולה; ּבֹו, חרׁשה ׁשּלא ּפי על אף - העל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹעליה
רכב ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלדּוׁש,
קּפל הּנהר, את ּבּה ועבר ּבזנבּה נתלה עליה, נׁשען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָעליה,

הּמֹוסרה את חבל]עליה עליה[- נתן עליה, טּליתֹו נתן , ִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
היתה אם - ּבמֹוסרה קׁשרּה ּפסּולה. - ׂשּקין ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָּכסּות
- צריכה היתה לא ואם ּכׁשרה; ׁשמירה, ּוצריכה ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹמֹורדת

לּהּפ עׂשה הּוא. מּׁשֹוי צריכה, ׁשאינּה ׁשמירה ׁשּכל סּולה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- הּזבּובין מּפני עליה טּליתֹו ּפרׂש ּתחליק, ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹסנּדל
אחר, לצר ּכׁשרה; לצרּכּה, ׁשהּוא ּכל הּכלל: זה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשרה.
ּדבר עליה ׁשעלה אֹו מאליה, מלאכה ּבּה נעׂשית ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּפסּולה.
ּבּה" עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּולה, לרצֹונֹו, אם - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמאליו
,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי זה הרי לרצֹונֹו, ּבּה עּבד ׁשאם -ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּפסּולה; - זכר עליה עלה ּכׁשרה; - העֹוף עליה ׁשכן ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָאם

לרבקה הכניסּה ּפסּולה. ׁשהמעּברת לֹומר צרי צמדואין -] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ותדּוׁשבקר] ׁשּתינק ּכדי הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ודׁשה ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרצֹונֹו. עׂשת ׁשהרי ּפסּולה, -ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מּפני ּתּפדה מתה, אם וכן ּתּפדה. ּפסּול, ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה

לּכלבים ּבׂשרּה להאכיל לא אבל .עֹורּה; ְְְֲֲִִַַָָָָָֹ
מכּפרתנׁשחטה ואינּה ּתּפדה, - חּלין מטהרת]לׁשם -]; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

מערכּתּה ּגב על המערכה]נׁשחטה מקום ּפדיֹון[- לּה אין , ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ
ִָעֹולמית.

ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקחּו
ּבמּום .ׁשּלא ְֶֹ

האף ׁשּנאמרּכהן - הּפרה לׂשרפת ּכׁשר "ּונתּתםדיֹוט, : ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּומּפי קּים; היה אהרן ועדין הּכהן", אלעזר אל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹאתּה

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּוׁשאר[- ּבאלעזר, נעׂשת זֹו למדּו: ְְְְְֲֵֶַַָָָָָ
הדיֹוט. ּבכהן ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין - הּפרֹות ְְְֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכל

כליםוהעֹוׂשה ארּבעה לֹובׁש - בגדים]אֹותּה ּכהן[- ׁשל ְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכהן אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ּגדֹול, ּכהן אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹהדיֹוט,

ְֶהדיֹוט.
יֹוםּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

היום] שטבלו טמאים לקּדׁש[- הּפרה למעׂשה ּכׁשרים --] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ
במים] האפר לאלתת ׁשעדין ּפי על ואף מאפרּה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּולהּזֹות

טהֹור", "איׁש הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתרּומה טהֹור ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעׂשר הּטהֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד
אּלאהּצדֹוקין ּכׁשר הּפרה מעׂשה ׁשאין אֹומרין, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשמׁש אתּבמערבי מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכ ואחר וטֹובל, ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכהן

מה ׁשּמֹורין הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי - ּבּה עֹולהעֹוסק ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
לתֹוכן ׁשּמכניסין הּכלים ּכל וכן הּקּבלה. מן לא רּוחם, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל

היּו. יֹום טבּולי ּכּלן הּפרה, ְֵֵֶַָָָָֻאפר
החֹות- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

את והחֹות ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה, אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיטּמא
ּכטמא ׁשעׂשאהּו מּפני טבילה, טעּון - והּמטּבילּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשפֹופרת
ׁשליׁשי הּזיה צריכה אינּה ּולפיכ ׁשּלֹו; ּבּׁשביעי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמת
ּומטּבילּה לּצדֹוקין, להראֹות ּכדי - מטּמאּה אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּוׁשביעי,

ּבּה .ונֹותן ְֵָ

ה'תש"ע כסלו כ"ב רביעי יום

    
חומרות]מעלֹות אדּמה,[- ּפרה ּבטהרת עׂשּו יתרֹות ְְֲֲֳֵַַָָָָָֻ

מּפני מעׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ּגדֹולֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוהרחקֹות
ּבּה. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשרה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיא
אֹותֹו מפריׁשין אֹותּה, הּׂשֹורף הּכהן ּכׁשּמפריׁשין זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומּפני
ׁשּכל מּפני נקראת, היתה אבן' ּו'בית ּבעזרה, מּוכנת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָללׁשּכה
היה האבן ּובכלי טמאה; מקּבלין ׁשאין אבנים ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכליה
הּכהנים אחיו היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹמׁשּתּמׁש

ּבטהרתֹו. להרּבֹות ּכדי ּבֹו, ְְְְְֳִֵַָָנֹוגעין
הּׂשׁשבעת ּכהן מפריׁשין הּפרה, ׂשרפת קדם ֹורףימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

יֹום לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם - מּביתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
רּבנּו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר אֹותֹוהּכּפּורים; מפריׁשין וכן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ימים. ׁשבעת טמא ויהיה נּדה, ּתּמצא ׁשּמא - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמאׁשּתֹו
מזרחיתהּלׁשּכה צפֹונית ׁשבעה, ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

על אף ּבּצפֹון, הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשּזֹו להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ נׁשחטת ׁשהיא .ּפי ְִִִֶֶֶַ

חּטאת,ּכל מי עליו מּזין ההפרׁשה, ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
ידע לא והּוא למת, נטמא להפרׁשה,ׁשּמא רביעי מּיֹום חּוץ ; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשליׁשי לא ׁשהיה אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה, צרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשאינֹו
מּׁשּום עֹולה ּבּׁשביעי הּזיה ׁשאין - ׁשביעי ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאתֹו
היה הּדין ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי, ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּזית
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ּבלבד, להפרׁשה ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו
ּבּפרה. עׂשּו יתרה מעלה - יֹום אחר יֹום ׁשּמּזין ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה

רביעיּברביעי ׁשּיחּול ּכדי אֹותֹו, מפריׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּוברביעי ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו

הּזיה צרי .אינֹו ִֵַָָָ

עליוּבכל מּזין ּבהן, עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּכבר ׁשּנׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה המאפר לא ואם אּלא; ׁשם יה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

הּׁשּׁשה. ּכל עליו מּמּנּו מּזין ּבלבד, אחת ּפרה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאפר

אדםּכׁשּמּזין אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ואם טהֹור; ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה זה ׁשּמא - עליו והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר,
ּבהן ׁשּממּלאין הּכלים וכן מת. מּטמאת טהֹור היה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻעליו
היּו, אבנים ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻּומקּדׁשין
הן יתרֹות מעלֹות האּלּו, הּדברים וכל טמאה. מקּבלין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשאין
מעֹולם? ּבמת נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד בּה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעׂשּו
ותחּתיהן הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים, היּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחצרֹות

מּפני הּתהֹום[חשש]חלּול, האדמה]קבר בעומק והיּו[- ; ְְְִֵֶֶַָָ
את ׁשם ּומגּדלֹות ׁשם, ויֹולדֹות עּברֹות, נׁשים ְְְְְִִִֶַָָָָֻמביאין
- ׁשורים מביאין הּׂשֹורף, הּכהן על להּזֹות ּוכׁשּירצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבניהם.
ּדלתֹות, ּגּביהן על ּומּניחין - נפּוחֹות ׁשּכרׂשיהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּפני
מבּדיל אהל ׁשּיהיה ּכדי הּדלתֹות, ּגּבי על הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹויֹוׁשבין
ּבידם, אבן ׁשל וכֹוסֹות הּתהֹום; קבר מּפני הארץ, לבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבינם
ׁשם יֹורדין לּׁשילֹוח, עד הּגיעּו לּׁשילֹוח. עד ְְְִִִִִִַַַַַַָוהֹולכין
ּדר ׁשאין הּתהֹום, קבר מּפני ׁשם לחש ׁשאין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּוממּלאין
הּדלתֹות. ּגּבי על ויֹוׁשבין ועֹולין, ּבנהרֹות; לקּבר אדם ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּבני
יֹורדין הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ׁשּמּגיעין עד ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַוהֹולכין
ּתחּתיהן והעזרֹות, הּבית הר ׁשּכל מּפני רגליהן, על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומהּלכין
העזרה, ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום; קבר מּפני חלּול ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

קּלל היה העזרה כד]ּובפתח האפר,[- נֹוטלין אפר. ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּומטּבילין ׁשּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ׁשּבּכֹוסֹות, ּבּמים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹונֹותנין
הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין הּתינֹוקֹות את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהיּו
נטמאּו ׁשּמא - הּמת מּטמאת טהֹורין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשאף

אחרת. ְְֶֶַָֻּבטמאה
ּתינֹוקּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

זה ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל; ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
הּכהן. זה מעׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה אינֹו -ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹ
ּבפרה ּבהם יתעּסקּו לא - זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

לׁשמּה ׁשּיטּבילּום עד מעלֹותאחרת, האּלּו, הּדברים וכל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבּפרה. ְֵַָָיתרֹות

    
הּביתאין להר חּוץ אּלא הּפרה את ׁשּנאמר:ׂשֹורפין , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה"; מחּוץ אל אתּה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ"והֹוציא
וכבׁש אֹותּה. גשר]ׂשֹורפין להר[- הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּכּפין ּכּפין ּבנין ותחּתיו קשתות]הּמׁשחה, ּכל[- על וכּפה , ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ
כּפין ׁשני ּגג על הּכּפה רגלי ׁשּתי ׁשּיהיּו ּכדי כּפין, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשני
הּתהֹום קבר מּפני - חלּול הּכל ּתחת ׁשּיהיה ּכדי .ׁשּתחּתיה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
- הּמׁשחה ּבהר ׁשהיּו הּטבילה ּומקֹום ׂשרפתּה מקֹום ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָאף

וכל והּׂשֹורף והּפרה הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתחּתיהן
מסייעים]המסעדין להר[- הּבית מהר יֹוצאין ּבׂשרפתּה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ

זה. כבׁש ּגּבי על ְִֵֶֶֶַַַָהּמׁשחה

ּברגליהןּכיצד מקּדימין היּו יׂשראל זקני אֹותּה? ׂשֹורפין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
והמסעדין וכהן ׁשם; היה הּטבילה ּובית הּמׁשחה, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹלהר
הּמׁשחה. להר ּובאין הּכבׁש, על יֹוצאין והּפרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבׂשרפתּה
הּכהן, על ידיהם הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹּומטּמאין
לֹו: אֹומרין ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת'. 'טבל לֹו: ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹואֹומרין
ונסּתּפג. עלה וטבל, ירד אחת'. טבל ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹ'איׁשי
ועצי ּוברֹוׁשים, ארנים ארזים עצי ׁשם, היּו מסּדרין ְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָֻועצים
ּבּה ּומפּתחין מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוׂשין חלקה. ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּתאנה

פתוחים]חּלֹונֹות מקומות מלּבבת[- האּור ׁשּתהיה ּכדי ,-] ְְְִֵֶֶֶֶַַָ
ּומראהמתחזקת] חזית]ּבהן; וכֹופתין[- ּבמערב. הּמערכה ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ

מגג ׁשל ּבחבל הּפרה גומי]את מין ּגּבי[- על אֹותּה ונֹותנין , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עֹומד והּכהן למערב. ּופניה לדרֹום ראׁשּה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּמערכה,
ּבׂשמאלֹו. הּדם ּומקּבל ּבימינֹו, ׁשֹוחט למערב, ּופניו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבמזרח,
ׁשבע הּׂשמאלית, ׁשּבכּפֹו הּדם מן הימנית ּבאצּבעֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומּזה
טבילת הּזאה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפעמים
,לפיכ להּזיה; ּפסּולים ׁשּבאצּבע, הּדם ּוׁשירי ּבּדם. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצּבע
מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ּבגּופּה אצּבעֹו מקּנח - הּזיה ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל
והּצית הּמערכה, מן וירד ּפרה; ׁשל ּבגּופּה ידיו את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמקּנח
הּמערכה, עצי ּתחת והכניסן קטּנים, ּבעצים האׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאת

ּבּה האׁש בפרה]ותתחיל ּומׁשּמר[- ּברחֹוק, עֹומד והּכהן . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹ
נֹוטל ּכ ואחר ּבטנּה. ותּקרע ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת עד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻלּה
ּבתֹולעת צבּוע וצמר מּטפח, ּפחֹות אין ואזֹוב ארז, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעץ
זה'? ארז 'עץ ׁשם: לעֹומדים ואֹומר סלעים, חמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמׁשקל
'אזֹוב זה'? 'אזֹוב זה'? 'אזֹוב זה'? ארז 'עץ זה'? ארז ֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶ'עץ
זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? ּתֹולעת 'ׁשני ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַזה'?
'הן'! לֹו: אֹומרין והם ואחד, אחד ּכל על ּפעמים ׁשלׁשה -ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּכ וכל ואחד. אחד ּכל על ּפעמים ׁשלׁשה - 'הן'! ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'הן'!
ארּבעה. אזֹוב ּומיני הן, ׁשבעה ארזים ׁשּמיני לפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלּמה?
ׁשּצֹובעין ויׁש ּבפּואה, אֹותֹו ׁשּצֹובעין יׁש - אדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוהּצבּוע
היא - והּתֹולעת ּבתֹולעת; אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ּבלּכא, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָאֹותֹו
והן החרּובים, לגרעיני הּדֹומין ּביֹותר האדּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּגרּגרים
לפיכ מהן. ּגרּגר ּבכל יׁש יּתּוׁש ּכמֹו ותֹולעת האֹוג, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
ּבּתֹורה. האמּורין הּמינין הן ׁשאּלּו להן, ּומגּלה לּכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמֹודיע
ּבעלי אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב הּוא - ּבּתֹורה האמּור ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָוהאזֹוב
והּתֹולעת, והארז האזֹוב הּקדרֹות. ּבֹו ּומתּבלין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָבּתים,
ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור זה. את זה מעּכבין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשלׁשּתן

- ּבטנּה ּתֹו אל ּומׁשלי ׁשני, אלׁשל והׁשלי" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם מׁשלי ואינֹו הּפרה". ׂשרפת ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻּתֹו
"אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, ,הׁשלי ואם אפר; ׁשּתעׂשה אחר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹולא
אחר ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם לא - ׂשרפת" ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻֻּתֹו
ׁשהׁשלי ּבין ּכאחת, ׁשלׁשּתן ׁשהׁשלי ּבין אפר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתעׂשה
ׁשרפתּה, לתֹו אֹו ּגּופה, לתֹו ׁשהׁשלי ּבין זה, אחר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָזה
אֹו ּבידֹו ׁשּקרעּה ּבין ,הׁשלי ּכ ואחר מאליה ׁשּנקרעה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבין

ּכׁשרה. - ְְִִֵָּבכלי

           
      

עצינגמרה וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ׁשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ
וכל ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברים ּבהן, ׁשּנׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן ּבין מּבׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשחר
אפר, ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין - ׂשרפה ּבלא ׁשּנׁשאר מעצמיה עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש היה ּכ ּובין ּכ. ְִֵָָָָָ

ּבֹואין ׁשּנאמר ּבעזרה, להּניחֹו ּכלּום מאפרּה :מכניסין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכל את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה". מחּוץ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"והּניח
מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, נּתן אחד - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפרּה
הּכהנים היּו הּמׁשמרֹות, לכל ׁשּמתחּלק זה הּמׁשמרֹות. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלכל
מּזין יׂשראל היּו הּמׁשחה, ּבהר ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמקּדׁשין
"והיתה ׁשּנאמר: - ּומצנע מּוכן היה ּבחיל, ׁשּנּתן וזה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּמּנּו;
וכן מּמּנּו. ׁשּמצניעין מלּמד למׁשמרת", יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלעדת
ותׁשע ּבחיל. ׁשּׂשֹורפין, ּופרה ּפרה ּכל מאפר מצניעין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
הּבית ׁשחרב עד זֹו, ּבמצוה מּׁשּנצטּוּו נעׂשּו אדּמֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֻּפרֹות
וׁשבע עזרא, עׂשה ּוׁשנּיה רּבנּו, מׁשה עׂשה ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבּׁשנּיה:
הּמׁשיח, הּמל עֹוׂשה והעׂשירית הּבית; חרּבן עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמעזרא

יּגלה מהרה    ְִֵֶָָ

    
ׁשּנאמר ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין "וׁשחטאין : ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻ

ָֹאתּה".

לצאת ּפרה רצת ׁשחרה[מהרפת]לא עּמּה מֹוציאין אין - ְִִִֵֵָָָָָָָֹֹ
ׁשּלא[לפתותה] אדּמה, ולא ׁשחטּו'; 'ׁשחרה יאמרּו: ׁשּלא ,ְְְֲֲֶֶָָָֹֹֹֹֹֻ

ׁשחטּו'. 'ׁשּתים ְְֲִַָֹיאמרּו:

ׁשּלא ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
אֹו ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ּבבגדי ׁשעׂשיּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן, ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּנעׂשת

ּפסּולה - חל ּבבגדי אֹו מּבׂשרּה,זהב, לאכל מנת על ׁשחטּה ; ְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָָָָֹֹ
ניחֹוח". "ריח ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

ׁשּנאמר ּפסּולה, - ּבכלי ּדמּה הּכהןקּבל אלעזר "ולקח : ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכלי. מצות לא יד, מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו" ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה

אחת הּזה ּפסּולה; הּזיתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה
ּכאחת, - ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. הּזיתֹו ּבׂשמאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמהן

ּכׁשרה זה, אחר זה ּפסּולה; ההיכלהּזיתן ּכנגד ּכּון ולא הּזה, . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּיכּון עד - מֹועד" אהל ּפני נכח "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, -ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשּלא ׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכנגד

לפניו". אתּה "וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ההיכל ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכנגד
ּכנגד ׂשרף אֹו ׁשחט אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אם אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון, ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום,
ּפי על אף - ההיכל ּפתח ּכנגד ּופניו ּומערב, מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

ּכׁשרה ּבדקּדּוק, ההיכל ּפתח ּכנגד ּכּון .ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הּמּתנֹות מן אחת הזאות]חּסר ׁשּתים,[- טבל ּפסּולה. , ְְִִִֵַַַַַַָָָ

על אף - ׁשּתים והּזה אחת, טבל ּפסּולה; הּזיתֹו - אחת ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָוהּזה
הּזיתֹו - אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה, הּזאה חּׁשב ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּפי
ׁשּׁשית והּזה ׁשּׁשית, טבילה אצּבעֹו טבל ּכיצד? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּפסּולה.
ׁשביעית, והּזה אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּוׁשביעית
- ּוׁשמינית ׁשביעית ׁשביעית, מּטבילה הּזה ּפסּולה. ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָהּזיתֹו

ׁשּכל ּכׁשרה; ׁשמינית, והּזה ׁשמינית טבילה וטבל חזר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָאפּלּו
ׁשהֹוסיף זה ׁשּיהיה והּוא, - ּכלּום אינֹו הּׁשבע, על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּמֹוסיף
ּפסלּה, הֹוסיף, אם - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּכהן

ׂשרפה. ּבׁשעת צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני
ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה, חּוץ הּדם את .הֹוציא ְְְֲִִִֶַַַָָָָ
ואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה - .ּבּלילה ְְַַָָ
מן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ירושלים]החֹומה ּפסּולה.[של - ְַָָ
ׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכּתּה חּוץ ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׂשרפּה

ּבמערכה ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
ּפסּולה - וׂשֹורףאחת אחרת מביא - אפר ׁשּנעׂשת אחר ואם ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה, ְֵֵַַָעל
ּכׁשרה - ּכּלּה ׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה, ואםהפׁשיטּה, ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ

מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה שבמיעיה]חּסר ּפסּולה.[אוכל - ְְְֲִִִִִֵֶָָָ
לאש]ּפקע מחוץ יצא מּׂשערּה,[- אפּלּו מּבׂשרּה, אֹו מעֹורּה ְְֲִִִֵַָָָָָָ

למערכּתּה חּוץ ּפקע ּפסּולה. החזיר, לא ואם יחזיר; - ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֹּכּזית
מּטלפיה, אֹו מּקרניה, ּפקע ּבמקֹומֹו; וׂשֹורפֹו עליו, מרּבה -ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה ְְְִִִִֵַָָאֹו
,הּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה; נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה

ּכׁשרה - למחר ונׂשרפה ּכהלכתֹו, ּדמּה .והּזה ְְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻ
ּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן קרבנו]ׂשרפּה הביא ולא טבל -], ְְֵַַָָָָֻ

ְֵָּכׁשרה;
ּכעין ׁשּמעׂשיה מּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים רחּוץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

ּבפניםעבֹודה ׁשרת ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן .-] ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
ּבמקידהבעזרה] אפּלּו חל, ּומּכלי ּבחּוץ, קּדׁש ואם כוס]. -] ְְְֲִִִִִִִֵַָֹ

ּכׁשּמטּבילין וכן ּבחּוץ. מעׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - חרׂש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ׁשּבאר ּכמֹו אֹותֹו ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף הּכהן אינֹואת נּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ

יֹום. ּבטבּולי מעׂשיה וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי
ואפּלּו ּבקׁש, אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׂשרפּה

לקרקע]ּבגבבא מחובר הנשאר קש ׁשּלא[- ּומצותּה, ּכׁשרה; - ְְְִִֵֶָָָָָֹ
לּה. הראּוי מן עצים לּה חביליימעט לּה הּוא מרּבה אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לֹו ויׁש העפר; את לרּבֹות ּכדי ׂשרפתּה, ּבזמן ואזֹוביֹון ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאזֹוב
לו] מותר אבל[- אפר. ׁשּתעׂשה עד ּבׂשרפתּה, עצים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלרּבֹות

זה הרי אחד, עץ אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם - אפר ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָמּׁשּתעׂשה
מקלה אפר שריפה]ּכמערב הּפרה.[- ּבאפר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

,ּבּיֹום אּלא אינֹו - סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה, מעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
והּמלאכה ּכהּנה; בה]ּובזכרי המתעסק עד[של ּבּה, ּפֹוסלת ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבּלילה, אפרּה ּכּנס אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל אפר. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתעׂשה
ּכניסתֹו ּבׁשעת אחרת מלאכה ׁשעׂשה אֹו אּׁשה, ׁשּכּנסּתּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹו
מּיׂשראל, אדם ּבכל האפר ׁשאספת ּומּנין ּכׁשרה. זֹו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
טהֹור", איׁש "ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה מחרׁש ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּוץ
ּבין טהֹור", "אדם נאמר ּוכאּלּו ּכהן, צריכה ׁשאינּה - ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּכלל
ׁשּנאמר: ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין אּׁשה. ּבין ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאיׁש
ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - לפניו" אתּה ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ"וׁשחט
ּבׁשעת אחר ּבדבר נתעּסק ׁשאם ללּמד אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב
ׁשּיהיּו לעיניו", הּפרה את "וׂשרף ונאמר: ּפסלּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשחיטתּה,
ׁשחיטתּה מּׁשעת ּבּה ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ללּמד - ּבּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעיניו



סי            
      

עצינגמרה וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ׁשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ
וכל ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברים ּבהן, ׁשּנׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן ּבין מּבׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשחר
אפר, ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין - ׂשרפה ּבלא ׁשּנׁשאר מעצמיה עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש היה ּכ ּובין ּכ. ְִֵָָָָָ

ּבֹואין ׁשּנאמר ּבעזרה, להּניחֹו ּכלּום מאפרּה :מכניסין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכל את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה". מחּוץ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"והּניח
מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, נּתן אחד - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפרּה
הּכהנים היּו הּמׁשמרֹות, לכל ׁשּמתחּלק זה הּמׁשמרֹות. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלכל
מּזין יׂשראל היּו הּמׁשחה, ּבהר ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמקּדׁשין
"והיתה ׁשּנאמר: - ּומצנע מּוכן היה ּבחיל, ׁשּנּתן וזה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּמּנּו;
וכן מּמּנּו. ׁשּמצניעין מלּמד למׁשמרת", יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלעדת
ותׁשע ּבחיל. ׁשּׂשֹורפין, ּופרה ּפרה ּכל מאפר מצניעין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
הּבית ׁשחרב עד זֹו, ּבמצוה מּׁשּנצטּוּו נעׂשּו אדּמֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֻּפרֹות
וׁשבע עזרא, עׂשה ּוׁשנּיה רּבנּו, מׁשה עׂשה ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבּׁשנּיה:
הּמׁשיח, הּמל עֹוׂשה והעׂשירית הּבית; חרּבן עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמעזרא

יּגלה מהרה    ְִֵֶָָ

    
ׁשּנאמר ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין "וׁשחטאין : ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻ

ָֹאתּה".

לצאת ּפרה רצת ׁשחרה[מהרפת]לא עּמּה מֹוציאין אין - ְִִִֵֵָָָָָָָֹֹ
ׁשּלא[לפתותה] אדּמה, ולא ׁשחטּו'; 'ׁשחרה יאמרּו: ׁשּלא ,ְְְֲֲֶֶָָָֹֹֹֹֹֻ

ׁשחטּו'. 'ׁשּתים ְְֲִַָֹיאמרּו:

ׁשּלא ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
אֹו ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ּבבגדי ׁשעׂשיּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן, ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּנעׂשת

ּפסּולה - חל ּבבגדי אֹו מּבׂשרּה,זהב, לאכל מנת על ׁשחטּה ; ְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָָָָֹֹ
ניחֹוח". "ריח ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

ׁשּנאמר ּפסּולה, - ּבכלי ּדמּה הּכהןקּבל אלעזר "ולקח : ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכלי. מצות לא יד, מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו" ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה

אחת הּזה ּפסּולה; הּזיתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה
ּכאחת, - ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. הּזיתֹו ּבׂשמאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמהן

ּכׁשרה זה, אחר זה ּפסּולה; ההיכלהּזיתן ּכנגד ּכּון ולא הּזה, . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּיכּון עד - מֹועד" אהל ּפני נכח "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, -ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשּלא ׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכנגד

לפניו". אתּה "וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ההיכל ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכנגד
ּכנגד ׂשרף אֹו ׁשחט אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אם אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון, ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום,
ּפי על אף - ההיכל ּפתח ּכנגד ּופניו ּומערב, מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

ּכׁשרה ּבדקּדּוק, ההיכל ּפתח ּכנגד ּכּון .ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הּמּתנֹות מן אחת הזאות]חּסר ׁשּתים,[- טבל ּפסּולה. , ְְִִִֵַַַַַַָָָ

על אף - ׁשּתים והּזה אחת, טבל ּפסּולה; הּזיתֹו - אחת ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָוהּזה
הּזיתֹו - אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה, הּזאה חּׁשב ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּפי
ׁשּׁשית והּזה ׁשּׁשית, טבילה אצּבעֹו טבל ּכיצד? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּפסּולה.
ׁשביעית, והּזה אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּוׁשביעית
- ּוׁשמינית ׁשביעית ׁשביעית, מּטבילה הּזה ּפסּולה. ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָהּזיתֹו

ׁשּכל ּכׁשרה; ׁשמינית, והּזה ׁשמינית טבילה וטבל חזר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָאפּלּו
ׁשהֹוסיף זה ׁשּיהיה והּוא, - ּכלּום אינֹו הּׁשבע, על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּמֹוסיף
ּפסלּה, הֹוסיף, אם - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּכהן

ׂשרפה. ּבׁשעת צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני
ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה, חּוץ הּדם את .הֹוציא ְְְֲִִִֶַַַָָָָ
ואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה - .ּבּלילה ְְַַָָ
מן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ירושלים]החֹומה ּפסּולה.[של - ְַָָ
ׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכּתּה חּוץ ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׂשרפּה

ּבמערכה ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
ּפסּולה - וׂשֹורףאחת אחרת מביא - אפר ׁשּנעׂשת אחר ואם ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה, ְֵֵַַָעל
ּכׁשרה - ּכּלּה ׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה, ואםהפׁשיטּה, ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ

מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה שבמיעיה]חּסר ּפסּולה.[אוכל - ְְְֲִִִִִֵֶָָָ
לאש]ּפקע מחוץ יצא מּׂשערּה,[- אפּלּו מּבׂשרּה, אֹו מעֹורּה ְְֲִִִֵַָָָָָָ

למערכּתּה חּוץ ּפקע ּפסּולה. החזיר, לא ואם יחזיר; - ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֹּכּזית
מּטלפיה, אֹו מּקרניה, ּפקע ּבמקֹומֹו; וׂשֹורפֹו עליו, מרּבה -ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה ְְְִִִִֵַָָאֹו
,הּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה; נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה

ּכׁשרה - למחר ונׂשרפה ּכהלכתֹו, ּדמּה .והּזה ְְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻ
ּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן קרבנו]ׂשרפּה הביא ולא טבל -], ְְֵַַָָָָֻ

ְֵָּכׁשרה;
ּכעין ׁשּמעׂשיה מּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים רחּוץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

ּבפניםעבֹודה ׁשרת ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן .-] ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
ּבמקידהבעזרה] אפּלּו חל, ּומּכלי ּבחּוץ, קּדׁש ואם כוס]. -] ְְְֲִִִִִִִֵַָֹ

ּכׁשּמטּבילין וכן ּבחּוץ. מעׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - חרׂש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ׁשּבאר ּכמֹו אֹותֹו ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף הּכהן אינֹואת נּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ

יֹום. ּבטבּולי מעׂשיה וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי
ואפּלּו ּבקׁש, אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׂשרפּה

לקרקע]ּבגבבא מחובר הנשאר קש ׁשּלא[- ּומצותּה, ּכׁשרה; - ְְְִִֵֶָָָָָֹ
לּה. הראּוי מן עצים לּה חביליימעט לּה הּוא מרּבה אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לֹו ויׁש העפר; את לרּבֹות ּכדי ׂשרפתּה, ּבזמן ואזֹוביֹון ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאזֹוב
לו] מותר אבל[- אפר. ׁשּתעׂשה עד ּבׂשרפתּה, עצים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלרּבֹות

זה הרי אחד, עץ אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם - אפר ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָמּׁשּתעׂשה
מקלה אפר שריפה]ּכמערב הּפרה.[- ּבאפר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

,ּבּיֹום אּלא אינֹו - סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה, מעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
והּמלאכה ּכהּנה; בה]ּובזכרי המתעסק עד[של ּבּה, ּפֹוסלת ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבּלילה, אפרּה ּכּנס אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל אפר. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתעׂשה
ּכניסתֹו ּבׁשעת אחרת מלאכה ׁשעׂשה אֹו אּׁשה, ׁשּכּנסּתּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹו
מּיׂשראל, אדם ּבכל האפר ׁשאספת ּומּנין ּכׁשרה. זֹו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
טהֹור", איׁש "ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה מחרׁש ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּוץ
ּבין טהֹור", "אדם נאמר ּוכאּלּו ּכהן, צריכה ׁשאינּה - ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּכלל
ׁשּנאמר: ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין אּׁשה. ּבין ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאיׁש
ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - לפניו" אתּה ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ"וׁשחט
ּבׁשעת אחר ּבדבר נתעּסק ׁשאם ללּמד אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב
ׁשּיהיּו לעיניו", הּפרה את "וׂשרף ונאמר: ּפסלּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשחיטתּה,
ׁשחיטתּה מּׁשעת ּבּה ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ללּמד - ּבּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעיניו



סי           
      

מלאכה ועׂשה ּבׂשרפתּה העֹוסק וכל אפר; ׁשּתעׂשה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָעד
אפר. ׁשּתעׂשה עד ּפסלּה, - ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחרת

הּפרהׁשחט ארוכה]את אחרת[בסכין ּבהמה ונׁשחטה , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
נתּכּון לא ׁשהרי ּכׁשרה; - עּמּה ּדלעת נתחּתכה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעּמּה,
ּכׁשרה עּמּה ׁשּנׁשחטה ׁשהּבהמה ּפי על אף - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמלאכה
נתּכּון אם אבל ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ׁשאין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאכילה,
ׁשהרי ּפסּולה, - ׁשחיטה ּבׁשעת ונתחּתכה הּדלעת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלחּתּו

מלאכה. עּמּה ְִָָָָָעׂשה

ה'תש"ע כסלו כ"ג חמישי יום

    
ּבגדים מטּמאין סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּכל

עׂשּיתן זמן "וכּבסּכל ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
- אֹותּה "והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבׂשרֹו", ורחץ . . ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָֹּבגדיו
הּפרה"; אפר את האסף "וכּבס ונאמר: ּבגדיו", ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכּבס
מטּמאין - סֹוף ועד מּתחּלה ּבּה העֹוסקין ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמלּמד
אבל ּתֹורה; ּדין ׁשמׁש, והערב טבילה ּוטעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּבגדים
- מּדבריהם ּבגדים מטּמא עׂשּיתּה, ּבׁשעת אֹותּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהמׁשּמר

ּבּה יזיז ׁשּמא אבר.ּגזרה, ְִֵֵֶֶָָָָ
לא ּבגדיו", "יכּבס ּבּטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

אּלא הּטמאים, הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבא
חּבּורֹו ּבׁשעת הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד

טמאים הם הרי - מּמטּמאיו,ּבמטּמאיו ׁשּיפרׁש אחר אבל ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבגד אחד - הּנבלה את הּנֹוׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו
הרי - אֹותּה נֹוׂשא ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליו,
הרי הּנֹוׂשא, זה וכן לטמאה; ראׁשֹון הן והרי טמאין, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֻהן
הרי - הּנבלה את והׁשלי מּמטּמאיו, ּפרׁש ראׁשֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא
אינֹו - ּבגד אֹו ּבכלי יּגע ואם ׁשהיה, ּכמֹות ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָהּוא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין אֹותֹו, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻמטּמא
העֹוסקין ּכל וכן ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּספר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבתחּלת
ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ּבׁשעת ּבכלי אֹו ּבבגד נגע אם - ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּבּפרה
אף - מּמעׂשיה ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאין; הן הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׂשרפה
מּפני מטּמאֹו; אינֹו ּבכלי, נגע אם - טבל לא ׁשעדין ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל
אדם לא מטּמאה, אינּה עצמּה והּפרה טמאה. ולד ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשהּוא
הּוא - ּבלבד ּבּה הּמתעּסק אּלא בּה; ׁשּנגעּו ּכלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ּבגדים ּומטּמא טבילה, וטעּון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּטמא

אם אבל ּכמצותּה. ׁשּנׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה
א ּבׁשחיטתּה, ּפסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - ינּהנפסלה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

לפני ּבּה העֹוסק ּכל - ּפסּול ּבהּזיתּה ארע ּבגדים. ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמטּמאּה
ּבגדים מטּמא אינֹו ּפסּולּה, לאחר ּבגדים; מטּמא .ּפסּולּה, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּבחּלּוק ּכן אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים
טהֹור - ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו, אֹו הּפרההאפר ולא . ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּומן הּפרים מן הּנׂשרפֹות החּטאֹות ּכל אּלא ְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּבלבד,
עד ׂשרפתן, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אֹותם הּׂשֹורף - ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׂשעירים
יֹום ׁשל וׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ׁשהרי אפר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיעׂשּו
הּׁשמּועה מּפי - ּבגדיו" יכּבס - אֹותם "והּׂשרף ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים:
ּבגדים מטּמאין ׁשּיהיּו הּנׂשרפין, לכל אב ּבנין ׁשּזה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמדּו,
ּבהן ארע ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה אפר. ׁשּיעׂשּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

ּבעזרה נפסלּו אם אבל הּדׁשן; ּבבית ּכמצותן ונׂשרפּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּפסּול,
וכן טהֹור. וׂשֹורפן הּמקּדׁשין, ּכפסּולי ׁשם נׂשרפין -ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻ
ואיזה ּבגדים. מטּמא אינֹו אפר, מּׁשּיעׂשּו ּבהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמתעּסק
ּבּבׂשר, המהּפ ּכגֹון - ּבּׂשרפה המסּיע זה ׂשֹורף? ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּוא
ּכדי ּגחלים והחֹותה ּבאׁש, והמהּפ עצים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמׁשלי
לׂשרפן, האּור את הּמּצית אבל ּבזה; וכּיֹוצא האׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּתבער
הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן טהֹור. - הּמערכה את ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהמסּדר
הּדׁשן לבית להֹוציאן הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּפרים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּנֹוׂשא
ׁשהּוא זמן ּכל ּתֹורה, ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָלׂשרפן
המׁשּלח ּכמֹו ׁשמׁש; והערב טבילה וטעּון ּבהֹולכתן; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹוסק
ׁשּיּגע ּכלי וכל ּבגד ּכל מטּמא ׁשהּוא לעזאזל, הּׂשעיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

זמן ּכל ׁשעליו ּכּכלים ׁשּנאמר:ּבֹו ּבׁשּלּוחֹו, ׁשּמתעּסק ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבגדיו". יכּבס - לעזאזל הּׂשעיר את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"והמׁשּלח

ּוׂשעירים ּפרים הּנֹוׂשאין ּבגדים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי
נׂשאּום העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהם מּׁשּיצאּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנׂשרפים?
העזרה, לחֹומת חּוץ הּנֹוׂשאים מקצת ויצאּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָּבמֹוטֹות,
ואּלּו ּבגדים; מטּמאין ׁשּיצאּו, אּלּו - יצאּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחרֹונים

ׁשּיצאּו עד ּבגדים מטּמאין אינן יצאּו, לא יצאּוׁשעדין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אֹותן[הפרים] הּנֹוׂשא - לעזרה עדוחזרּו טהֹור ּבעזרה, ְְֲֲֵַַָָָָָָָָָ

מאחר מּׁשם אֹותן ּומֹוׁש לעזרה, חּוץ עֹומד היה ּבהן. ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּיצא
אֹותן הּמֹוׁש זה והרי לחּוץ, יצאּו ּוכבר הֹואיל - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשחזרּו

טמא. ספק הּוא הרי - ְֲֵֵֵַָּבחּוץ

מּׁשּיצא הּׂשעיר? את המׁשּלח ּבגדים, מטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומאימתי
ירּוׁשלים לחֹומת ּדחּיתֹוחּוץ ׁשעת עד לעזאזל.[דחיפתו], ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

נגע אם - ׁשּדחהּו אחר ּובגדים,[הדוחה]אבל ּבכלים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
ְִטהֹורים.

ׁשּיצאּו אחר אפּלּו עצמן, הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּבפרים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹוגע
טהֹור; הּכל - מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין -ְֳִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹ
טהֹורין; - הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבׂשעיר נגעּו אם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָוכן

לּמ אּלא מטּמאין אּלּו ׁשּנאמרׁשאין ּבלבד, ּבהם :תעּסק ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור. הּנֹוגע, אבל ּבגדיו"; יכּבס - אֹותם ְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָֹ"והּׂשרף

    
אֹותֹוהּמים ממּלאין אין - הּפרה אפר עליו ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבכלי הּנֹובעֹותאּלא הּמעינֹות ּומן זורמות], הּנהרֹות[- אֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּכלי". אל חּיים מים עליו "ונתן ׁשּנאמר: מהן, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוׁשכין
הּנקרא הּוא ׁשּנתמּלאּו, הּמים על הּפרה אפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּונתינת
'מי הּנקראין הן האפר, עליהם ׁשּנּתן האּלּו והּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'קּדּוׁש';

נּדה'. 'מי הּכתּוב ׁשּקרא והן מקּדׁשין', ּו'מים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּטאת'
וקטןהּכל ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ הּמים, את למּלאת ;ּכׁשרין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ממּלאין ואין וקטן. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לקּדׁש, ּכׁשרין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּכל
והּמּלּוי מּכלי. אּלא מּזין ואין ּבכלי, אּלא מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואין
אּלא מטּבילין ואין מּזין אין אבל ּבּלילה, ּכׁשרין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהּקּדּוׁש

ולטבילה. להּזיה ּכׁשר הּיֹום וכל ְְְְִִֵַַַָָָָָּבּיֹום;
ּבכליּבכל אפּלּו - ּומקּדׁשין ּומּזין ממּלאין הּכלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

חרׂש,ּגלל ּכלי ואחד ּובספינה; אדמה, ּוכלי אבנים, ּוכלי ים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
הּכלים ּכל מּזיןואחד ולא מקּדׁשין ולא ממּלאין אין אבל . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
הּכלים ּבׁשּולי[שנשברו]ּבדפנֹות ולא [כליהּמחץ[תחתית], ְְְְִֵֵַַַַָֹ

           
      

ּבמגּופתגדול] ולא פקק], ּבחפניו[- ולא כפותהחבית, -] ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבׁשקתידיו] ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא מים], שקע -] ְְְְְְֵֶֶַַַֹֹֹֹ

הּיֹוצרים ּביצת אבל חרס]ׁשּבסלע; של גלמי ּכׁשרה,[חומר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
אדמה. ּכלי ׁשהיא ְְֲִִִֵֶָָמּפני

תחתיות]ׁשּולי אין[- - עצם ּוכלי זכּוכית, ּוכלי עץ, ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶ
אֹותם ויעׂשה אֹותם ויתּקן אֹותם ׁשּיׁשּוף עד ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמקּדׁשין
ּכלי, להיֹות ׁשהתקינּה מגּופה וכן עצמם; ּבפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּכלים

הּנעמית ּוביצת ּבּה. יענה]מקּדׁשין ּבּה;[בת לקּדׁש ּכׁשרה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
מּמּנה. ּולהּזֹות בּה למּלא ּכׁשרה ׁשהיא לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

ּכלי- ּבסיד חּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ
לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
העטרה נּטלת אם - לעטרה ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּמים
ּבכלי הן ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - הּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעם
טיט ׁשל עטרה ׁשהּקיף ּכמי הן הרי - לאו ואם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאדמה;

אֹו מּפניּבסלע ּפסּולין, ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבכלי .ׁשאינן ְִִֵֶָ

מׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרׂש בו]ּכלי נכנסים מים אין[- , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ
מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ּבֹו; ּומקּדׁשין [חורממּלאין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

יותר] ּבֹו.קטן מקּדׁשין ,ְְִַ

ׁשהּמיםּכלי ּפסּול; - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה, ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
הּכלי עּגּול על אינן הּפקק[עצמו]ׁשּבֹו על אּלא .[הסתימה], ְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּולקּדׁש למּלאת ּכׁשר זה הרי - ּופקקֹו הּצד, מן נקּוב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהיה
מּמּנּו. ְִֶַּולהּזֹות

שואב]הּזֹולף ּובחרׂשים[- ּוברגליו ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ
שברים] נתמּלאּו[- ׁשּלא מּפני ּפסּולין, - החבית לתֹו ונתן ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

אֹו ּבידיו הּמים את ודחק ּבּמים, החבית את נתן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכלי.
אּלּו הרי - לחבית ׁשּיעברּו ּכדי ירקֹות ּבעלי אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּברגליו
ויעלּו הּמים ׁשּיגּברּו ּכדי ּבּמים, ׁשּקעֹו אם וכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַּפסּולין.
ועלי קנים ּבעלי כן עׂשה ואם ּפסּולין. - לחבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָויּׁשפכּו
מקּבל ׁשהּוא ּדבר הּכלל: זה ּכׁשרים. הּמים הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאגֹוז,
ּפסּולין; הּכלי, ׁשּיתמּלא ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻטמאה

ּכׁשרים. טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻואם

הּג[מי]אתהּמפנה לתֹו הּגבאהּמעין לתֹו אֹו ת ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּפסּולין;[גומא] - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ּבכלי ּומּלא וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבּתחּלה. ּבכלי, הּמעין מן הּמים לקיחת ׁשּתהיה צרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהרי
ממּלאיןהּים אין ,לפיכ ּכמעין; ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לּקּדּוׁש חטאת]מּמּנּו מהן[מי לקּדׁש ּפסּולין - הּנהרֹות וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּכמעין. - הּיּמים ּוׁשאר חּטאת. ְְְִֵַַַַָָָמי

הּנגררין הּיּמים[עוברים]והּמים בשפתמּׁשאר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ
הּמעיןהים] מן והּזֹוחלין ּפסּולין; - 'זֹוחלין' הּנקראין והם ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָ

ּוכׁשרים. ּכמעין, הן הרי -ְְְֲִֵֵֵַָ
מזיקים]הּמּכיןמים הם[- ואּלּו ּפסּולין. והמכּזבין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַֻ

הּמעינֹות הן - והמכּזבין הּפֹוׁשרין. אֹו הּמלּוחין - ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָֻהּמּכין
מקירין זורמים]ׁשּפעמים אפּלּו[- ויבׁשין; חרבין ּופעמים , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ

חרבין היּו אם אבל ּפסּולין. ׁשנים, לׁשבע ּפעם חרבין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיּו
ׁשהיּו אֹו ׁשנים, מּׁשבע יתר רּבֹות לׁשנים אֹו ּבּצרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשני
הרי - חרבין ואינם מּועטין ּופעמים מרּבין ּפעמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻמימיהן

ּכׁשרים ּכּתחּלהאּלּו ׁשּיצא ּומעין חדש]. ואינֹו[- ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכּזב. ׁשּמא לבּדק ְְִִֵֶַָָֹצרי

ּבּצים בטיט]מי מעורבים -]הּירמּו ּומי הּירּדן, ּומי [שם, ְְִִֵֵֵֵַַַַ
תערבתנהר] מי ׁשהן מּפני ּפסּולין, פסולין]- מים ואּלּו[של . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַֹ

ּבמים ׁשּנתערבּו לקּדּוׁש הּכׁשרים מים - הּתערבת מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהן
ּכׁשרים, מים אבל ׁשניהם; מּתערבת ממּלאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּפסּולין,

ונמׁשכּו ׁשּנתערבּו, מעינֹות ׁשּתי מימי יחד]ּכגֹון זרמו -]- ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
מהן. ְְִֵֶַממּלאין

עצמןהּמים מחמת ׁשּנּויין טעמם]ׁשּנׁשּתּנּו או -[צבעם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
ְִֵּכׁשרין.

מימיהּבאר ונעׂשּו אדמה, אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מלוכלכים]עכּורין להמּתין;[- צרי ואינֹו מּמּנה, ממּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּתצל עד ימּתין - גׁשמים מימי ׁשל ׁשטף לתֹוכּה [יהיונפל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
.צלולים]

תעלת]אּמת ּותחּלתּה[- הֹואיל - מרחֹוק הּבאה הּמים ְִִִֵַַַַַָָָָָ
ׁשּלא ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה; למּלאת ּכׁשרה הּמעין, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן

אדם ׁשּפסקּו[במחיצה]יפסיקּנה הּמים מן ממּלא ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מקורן]ּתחּלתן ּפסּולין.[- ׁשהן הּמעין, מן ְְְִִִֵֶַַָָָ

    
ׁשּיתקּדׁשּו קדם ּבּמים ּפֹוסלת - אפרהּמלאכה [בנתינת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

הןעליהם] קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים ּבהּזיה; ּפֹוסלת ואינּה ,ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
רבינו] לקּדּוׁש[ממשה מים הממּלא ּכיצד? חטאת]. ,[מי ְְִִֵֵַַַַ

הֹולכת ּבׁשעת אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָונתעּסק
ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּמּלא, מוזג]הּמים -]- לכלי מּכלי אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

את להם ׁשּיטיל עד ּבּמים, ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסלן;
אין - נּדה מי ונעׂשּו ונתקּדׁשּו האפר, את הטיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר.
אֹו הּמקּדׁשים, הּמים מֹולי אּלא ּבהן, ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמלאכה
ואין אחרת, ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי, מּכלי אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה עֹוׂשה והּוא אחת, ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ֶֶַַָָּבּיד
ּובהּזיה ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל - ּכיצד?הּׂשכר ּבּמּלּוי. ּפֹוסל ואינֹו , ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אֹותן הרי - מהן להּזֹות אֹו חּטאת, מי לקּדׁש ׂשכרֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹוטל
מקלה ּכאפר והאפר הּמערה, ּכמי ׁשאינֹו[שריפה]הּמים , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

להֹוליכן. אֹו הּמים למּלאת ׂשכר הּוא נֹוטל אבל ְְְֲִִֵַַַָָָָֹּכלּום.
המקּדׁש היה ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ּבחּנם, אֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּומקּדׁשין

ׁשאינֹו זקן הּמּזה ּובּקׁשאֹו הּטמא ּובא רגליו, על להּל יכֹול ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זה הרי - להּזֹות אֹו לקּדׁש רחֹוק למקֹום עּמֹו להל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמּמּנּו
ׁשּבטל ּבטל ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו ונֹותן החמֹור, על ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָמרּכיבֹו
והיה ּכהן, היה אם וכן מּמּנה. ׁשּבּטלֹו מלאכה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹמאֹותּה
ׁשּיל ּבעת ּתרּומתֹו מּלאכל אֹותֹו הּמֹונעת ּבטמאה ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמתטּמא
וסכֹו ּומׁשקהּו מאכילֹו זה הרי - לקּדׁש אֹו להּזֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָעּמֹו

ּבטל[בשמן] ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן - מּמלאכה ּבּטלֹו ואם ;ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ
ׁשּנׂשּתּכר ׂשכר אינן הּדברים, אּלּו ׁשּכל מלאכה; אֹותּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל
אּלא נטל ולא ּכלּום, הרויח לא ׁשהרי - ּבהּזיה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּבּקּדּוׁש

ּׁשהפסיד. מה ְְִִֶֶֶַּכנגד
אֹו האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
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ּבמגּופתגדול] ולא פקק], ּבחפניו[- ולא כפותהחבית, -] ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבׁשקתידיו] ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא מים], שקע -] ְְְְְְֵֶֶַַַֹֹֹֹ

הּיֹוצרים ּביצת אבל חרס]ׁשּבסלע; של גלמי ּכׁשרה,[חומר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
אדמה. ּכלי ׁשהיא ְְֲִִִֵֶָָמּפני

תחתיות]ׁשּולי אין[- - עצם ּוכלי זכּוכית, ּוכלי עץ, ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶ
אֹותם ויעׂשה אֹותם ויתּקן אֹותם ׁשּיׁשּוף עד ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמקּדׁשין
ּכלי, להיֹות ׁשהתקינּה מגּופה וכן עצמם; ּבפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּכלים

הּנעמית ּוביצת ּבּה. יענה]מקּדׁשין ּבּה;[בת לקּדׁש ּכׁשרה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
מּמּנה. ּולהּזֹות בּה למּלא ּכׁשרה ׁשהיא לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

ּכלי- ּבסיד חּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ
לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
העטרה נּטלת אם - לעטרה ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּמים
ּבכלי הן ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - הּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעם
טיט ׁשל עטרה ׁשהּקיף ּכמי הן הרי - לאו ואם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאדמה;

אֹו מּפניּבסלע ּפסּולין, ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבכלי .ׁשאינן ְִִֵֶָ

מׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרׂש בו]ּכלי נכנסים מים אין[- , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ
מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ּבֹו; ּומקּדׁשין [חורממּלאין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

יותר] ּבֹו.קטן מקּדׁשין ,ְְִַ

ׁשהּמיםּכלי ּפסּול; - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה, ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
הּכלי עּגּול על אינן הּפקק[עצמו]ׁשּבֹו על אּלא .[הסתימה], ְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּולקּדׁש למּלאת ּכׁשר זה הרי - ּופקקֹו הּצד, מן נקּוב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהיה
מּמּנּו. ְִֶַּולהּזֹות

שואב]הּזֹולף ּובחרׂשים[- ּוברגליו ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ
שברים] נתמּלאּו[- ׁשּלא מּפני ּפסּולין, - החבית לתֹו ונתן ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

אֹו ּבידיו הּמים את ודחק ּבּמים, החבית את נתן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכלי.
אּלּו הרי - לחבית ׁשּיעברּו ּכדי ירקֹות ּבעלי אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּברגליו
ויעלּו הּמים ׁשּיגּברּו ּכדי ּבּמים, ׁשּקעֹו אם וכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַּפסּולין.
ועלי קנים ּבעלי כן עׂשה ואם ּפסּולין. - לחבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָויּׁשפכּו
מקּבל ׁשהּוא ּדבר הּכלל: זה ּכׁשרים. הּמים הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאגֹוז,
ּפסּולין; הּכלי, ׁשּיתמּלא ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻטמאה

ּכׁשרים. טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻואם

הּג[מי]אתהּמפנה לתֹו הּגבאהּמעין לתֹו אֹו ת ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּפסּולין;[גומא] - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ּבכלי ּומּלא וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבּתחּלה. ּבכלי, הּמעין מן הּמים לקיחת ׁשּתהיה צרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהרי
ממּלאיןהּים אין ,לפיכ ּכמעין; ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לּקּדּוׁש חטאת]מּמּנּו מהן[מי לקּדׁש ּפסּולין - הּנהרֹות וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּכמעין. - הּיּמים ּוׁשאר חּטאת. ְְְִֵַַַַָָָמי

הּנגררין הּיּמים[עוברים]והּמים בשפתמּׁשאר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ
הּמעיןהים] מן והּזֹוחלין ּפסּולין; - 'זֹוחלין' הּנקראין והם ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָ

ּוכׁשרים. ּכמעין, הן הרי -ְְְֲִֵֵֵַָ
מזיקים]הּמּכיןמים הם[- ואּלּו ּפסּולין. והמכּזבין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַֻ

הּמעינֹות הן - והמכּזבין הּפֹוׁשרין. אֹו הּמלּוחין - ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָֻהּמּכין
מקירין זורמים]ׁשּפעמים אפּלּו[- ויבׁשין; חרבין ּופעמים , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ

חרבין היּו אם אבל ּפסּולין. ׁשנים, לׁשבע ּפעם חרבין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיּו
ׁשהיּו אֹו ׁשנים, מּׁשבע יתר רּבֹות לׁשנים אֹו ּבּצרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשני
הרי - חרבין ואינם מּועטין ּופעמים מרּבין ּפעמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻמימיהן

ּכׁשרים ּכּתחּלהאּלּו ׁשּיצא ּומעין חדש]. ואינֹו[- ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכּזב. ׁשּמא לבּדק ְְִִֵֶַָָֹצרי

ּבּצים בטיט]מי מעורבים -]הּירמּו ּומי הּירּדן, ּומי [שם, ְְִִֵֵֵֵַַַַ
תערבתנהר] מי ׁשהן מּפני ּפסּולין, פסולין]- מים ואּלּו[של . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַֹ

ּבמים ׁשּנתערבּו לקּדּוׁש הּכׁשרים מים - הּתערבת מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהן
ּכׁשרים, מים אבל ׁשניהם; מּתערבת ממּלאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּפסּולין,

ונמׁשכּו ׁשּנתערבּו, מעינֹות ׁשּתי מימי יחד]ּכגֹון זרמו -]- ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
מהן. ְְִֵֶַממּלאין

עצמןהּמים מחמת ׁשּנּויין טעמם]ׁשּנׁשּתּנּו או -[צבעם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
ְִֵּכׁשרין.

מימיהּבאר ונעׂשּו אדמה, אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מלוכלכים]עכּורין להמּתין;[- צרי ואינֹו מּמּנה, ממּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּתצל עד ימּתין - גׁשמים מימי ׁשל ׁשטף לתֹוכּה [יהיונפל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
.צלולים]

תעלת]אּמת ּותחּלתּה[- הֹואיל - מרחֹוק הּבאה הּמים ְִִִֵַַַַַָָָָָ
ׁשּלא ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה; למּלאת ּכׁשרה הּמעין, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן

אדם ׁשּפסקּו[במחיצה]יפסיקּנה הּמים מן ממּלא ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מקורן]ּתחּלתן ּפסּולין.[- ׁשהן הּמעין, מן ְְְִִִֵֶַַָָָ

    
ׁשּיתקּדׁשּו קדם ּבּמים ּפֹוסלת - אפרהּמלאכה [בנתינת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

הןעליהם] קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים ּבהּזיה; ּפֹוסלת ואינּה ,ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
רבינו] לקּדּוׁש[ממשה מים הממּלא ּכיצד? חטאת]. ,[מי ְְִִֵֵַַַַ

הֹולכת ּבׁשעת אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָונתעּסק
ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּמּלא, מוזג]הּמים -]- לכלי מּכלי אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

את להם ׁשּיטיל עד ּבּמים, ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסלן;
אין - נּדה מי ונעׂשּו ונתקּדׁשּו האפר, את הטיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר.
אֹו הּמקּדׁשים, הּמים מֹולי אּלא ּבהן, ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמלאכה
ואין אחרת, ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי, מּכלי אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה עֹוׂשה והּוא אחת, ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ֶֶַַָָּבּיד
ּובהּזיה ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל - ּכיצד?הּׂשכר ּבּמּלּוי. ּפֹוסל ואינֹו , ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אֹותן הרי - מהן להּזֹות אֹו חּטאת, מי לקּדׁש ׂשכרֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹוטל
מקלה ּכאפר והאפר הּמערה, ּכמי ׁשאינֹו[שריפה]הּמים , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

להֹוליכן. אֹו הּמים למּלאת ׂשכר הּוא נֹוטל אבל ְְְֲִִֵַַַָָָָֹּכלּום.
המקּדׁש היה ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ּבחּנם, אֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּומקּדׁשין

ׁשאינֹו זקן הּמּזה ּובּקׁשאֹו הּטמא ּובא רגליו, על להּל יכֹול ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זה הרי - להּזֹות אֹו לקּדׁש רחֹוק למקֹום עּמֹו להל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמּמּנּו
ׁשּבטל ּבטל ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו ונֹותן החמֹור, על ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָמרּכיבֹו
והיה ּכהן, היה אם וכן מּמּנה. ׁשּבּטלֹו מלאכה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹמאֹותּה
ׁשּיל ּבעת ּתרּומתֹו מּלאכל אֹותֹו הּמֹונעת ּבטמאה ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמתטּמא
וסכֹו ּומׁשקהּו מאכילֹו זה הרי - לקּדׁש אֹו להּזֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָעּמֹו

ּבטל[בשמן] ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן - מּמלאכה ּבּטלֹו ואם ;ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ
ׁשּנׂשּתּכר ׂשכר אינן הּדברים, אּלּו ׁשּכל מלאכה; אֹותּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל
אּלא נטל ולא ּכלּום, הרויח לא ׁשהרי - ּבהּזיה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּבּקּדּוׁש

ּׁשהפסיד. מה ְְִִֶֶֶַּכנגד
אֹו האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
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ּכאּלּו מּׁשניהם, מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה הֹודענּו ּוכבר אחרת; מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעׂשה

לאחרים ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין .ּבּמּלּוי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

זֹו אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא
הּמים נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים; ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף

ּומקּדׁשן נתּכּוןׁשּלֹו, אם - חבית אחר חבית לעצמֹו מּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
האפר, את עליהן ּולהׁשלי אחד, לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
אחד מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ּכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּומקּדׁשן
- עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּוא.
נפסלת ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ּפסּולין, ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֻּכּלן

ׁשּי קדם ׁשעׂשה וכןּבּמלאכה הּׁשנּיה; מּלּוי והּוא קּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחרֹונה. אּלא ּכׁשר ואין הּׁשליׁשית, ּבמּלּוי נפסלת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשנּיה

,קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמּלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה
ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיׁשלי
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמּלאּון אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
ׁשהרי ּכׁשרין; ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד,
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא נתעּסק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ונמל ׁשחזר ּפי על אף - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
לקּדׁשן מּלאן אחרֹון; אּלא ּכׁשר אין אחד, קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו' את ל 'קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
אמר אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אחד לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן הרי - אּלּו' את לי 'קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻלֹו:
לא הרי - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ׁשּנמל ּפי על ואף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּלאן;

לֹו קּדׁש אחר אּלא הּוא, .קּדׁש ִִֵֵֵֶַָ

- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן, מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה
ואחר לאחֹוריו; וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָממּלא
אחר ּבמלאכה יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

והֹול לפניו, ונֹותנן .הּמּלּוי, ְְְְִֵַָָָ

זה והגּביהּו לעצמֹו, ואחד אחד ּכל ממּלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים
זה השני][-על בעזרת אֹואחד מּידֹו קֹוץ לזה זה ונטל , ְִֶֶֶַַָָָ

הּמים אחד, לקּדּוׁש ׁשניהם מּלאּו אם - מּלּוי ּבׁשעת ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָמּגּופֹו
ׁשהגּביּה זה - לעצמֹו אחד ּכל לקּדׁש מּלאּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשרים;

מימיו. ּפסל הּקֹוץ, את הֹוציא ִֵֶַַָָאֹו
ּבידֹו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו, למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשֹואל

את להם ונתן ּבדרּכֹו, ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומימיו
יצא ואם ּכׁשרין; - מהּל ּכׁשהּוא הּדר[סטה]החבל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמים. את ּפסל - לּבעלים החבל להֹולי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכדי

,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא, ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי
וקּבץ חזר ׁשּמּלא כרך]ואחר הּמים;[- ּפסל - ידֹו על החבל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּומקּבץ ּדֹולה ידֹו, לתֹו ּומקּבץ ּדֹולה היה [באותהואם ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
ּכׁשרים.שעה] הּמים -ְִִֵַַ

את והצניע מים, אֹותּה ׁשּימּלא עד לחבית ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהממּלא
על ׁשּכפיּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהחבית
הּמּלּוי מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפיה

את ּבּה להֹולי ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל [מי]הּוא. ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָ
הּמּלּוי. לצר ׁשאינּה מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסּול, - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּקּדּוׁש

לׁשקת ונתן הממּלא בסלע]וכן חרׂשים[שקע ּופּנה ,-] ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
מיםשברים] ׁשּתחזיק ּבׁשביל אם - מּלּוי ּבׁשעת הּׁשקת ְְְִִִִִִִִֶֶַַַַֹמן

ׁשּלא ּבׁשביל ואם הּמּלּוי. צר זה ׁשהרי ּכׁשרים, - ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹרּבים
ׁשהּוא ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין חרׂשים מוציא]זֹולףיהיּו את[- ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפסּולין. אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹהּמים
- חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, ּדלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא

מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד ואינֹו[שופך]אם , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
לנּגב לייבשו]צרי -]- חּׁשב לּמים הּדלי מּׁשהּגיע ואם ; ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

ׁשלׁשל לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ואחר לנּגב, וצרי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמערה,
לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם - מּידֹו החבל ונפסק ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּדלי,
עֹודהּו והּוא נמל לנּגב. צרי ואינֹו מערה, - עליו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחּׁשב
צרי ואינֹו מערה, - חּטאת למי עליו וחּׁשב הּמים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבתֹו
עליהן חּׁשב ׁשּנתמּלאּו ואחר חּטאת, למי ׁשּמּלאן מים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלנּגב.
על אף הּמים, ּפסל - לׁשּתֹות הּכלי את ּכׁשּיּטה - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלׁשּתֹותן

ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ְִֵֶֶָָֹּפי

ה'תש"ע כסלו כ"ד שישי יום

    
מימיומי חטאת]ׁשהיּו למי ועמד[המיועדים ּכתפֹו, על ְְִֵֵֶַַָָָ

הֹוריה ׁשחלצה[הלכה]והֹורה אֹו ּדין, ׁשּדן אֹו לאחרים, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
מאנה אֹו ּבפניו, שהשיאוה]יבמה קטנה ׁשהראה[יתומה אֹו , ְְְֲֵֶֶָָָָָָ

אכלין נטל אֹו עקרב, אֹו נחׁש ׁשהרג אֹו ,הּדר את ְֲֳִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלאחרים
להצניען הּׁשּוק לאכסנם]מן ׁשהרי[- ּפסּולין; הּמים הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָ

נטל אם אבל הּמים. על האפר ׁשּיּתן קדם אחר ּבדבר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתעּסק
אֹו נחׁש ׁשהרג אֹו ,מהּל ּכׁשהּוא ואכלן לאכלן ְְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאכלין

אֹותֹו המעּכבין ׁשּזה[מלילך]עקרב ּכׁשרים, הּמים הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ
מלאכה מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר הּכלל: זה הּמים. הֹולכת ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּצר
ּפסל. עמד, ׁשּלא ּבין עמד ּבין - האפר מּתן קדם ֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו
עמד, לא ואם ּפסל; עמד, אם - מלאכה מּׁשּום ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹודבר

ּבּמים מהּל היה המים]ּכׁשרים. עם ּופרץ[- דרכו], [פילס ְְִִֵֵַַַַָָָ
מנת על ׁשּפרץ ּפי על אף - ּבֹו ׁשּיל מקֹום הּלּוכֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׁשעת
אם וכן ּפסּולין. האפר, ׁשּיּתן קדם ּגדר ואם ּכׁשרים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלגּדר,

להקצֹות ׁשּכּונתֹו ּפי על אף - לאכל ּפרֹות לקצוץ]קצץ -] ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּפסל. האפר, מּתן קדם הקצה ואם ּכׁשרין; הּׁשאר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאת

מההיה וזרק והֹותיר, הּמים, הֹולכת ּבׁשעת אֹוכל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
הּמקצה לּתחת אֹו הּתאנה לתחת מחצלת]ּׁשהֹותיר אם[- - ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻ

עׂשה ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - הּפרֹות יאבדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנתּכּון
ּכׁשרין. הּמים הרי ּבהן, צר לֹו ׁשאין לפי זרקן ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמלאכה.
הּבעלים ועׂשּו לׁשמרן, לאחר ּומסרן לקּדׁשן, מים ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהממּלא
עׂשה ואם לׁשֹומר. מסרן ׁשהרי הּמים, נפסלּו לא - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹמלאכה
ּתחת נכנס והּוא ּברׁשּותֹו, הם ׁשהרי ּפסלן, - מלאכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹומר

ה מהםהּבעלים. אחד ועׂשה הּמים, את ׁשֹומרין ׁשנים יּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הראׁשֹון חזר מׁשּמר; הּׁשני ׁשהרי ּכׁשרים, הּמים - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמלאכה
עד ּכׁשרין; הּמים - מלאכה ועׂשה הּׁשני ועמד ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹלׁשמר,

ּכאחת. מלאכה הּׁשֹומרין ּכל ְְְֲִֶַַַַָָָׁשּיעׂשּו
לעצמֹוהמקּדׁש אם - ּבּׁשנּיה מלאכה ועׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ

ואם ּבּמים. אפר מּתן קדם מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסל; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹקּדׁש,
חברֹו ׁשל מימיו ּפֹוסל זה ׁשאין ּכׁשרים; הּמים קּדׁש, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחברֹו

           
      

ּבּמים אּלא ּבּקּדּוׁש ּפֹוסלת הּמלאכה ׁשאין ׁשעׂשה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמלאכה
הּׁשֹומר אֹו הּבעלים העֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, -. ְְְִִֵֶֶֶַַָָ

נפסלּוהמקּדׁש ׁשהרי ּפסּול, ׁשּלֹו - ּכאחת ּולאחר לעצמֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
אם אבל חברֹו; ּבקּדּוׁש ׁשּנתעּסק ּבעסק עצמֹו ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
ּפֹוסלת מלאכּתֹו ׁשאין ּכׁשרין, ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַקּדׁש

אחרים .מי ֲִֵֵ
ּכאחתהממּלא ידיו ּבׁשּתי חביות]לעצמֹו -[לשתי ְְְְְִֵֵַַַַַָָ

ּבׁשּתי לעצמֹו קּדׁש ּכׁשר. קּדּוׁשין, ּבׁשני ּפסּול; אחד, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבקּדּוׁש
ּפסּולין. קּדּוׁשין, ּבׁשני ּכׁשר; אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָידיו
מּלא ּפסּולין. ׁשניהם לעצמֹו, - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמּלא
ּבׁשני ּכׁשר; אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלאחר
ּבקּדּוׁש ּבין - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי לאחר קּדׁש ּפסּול. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָקּדּוׁשין,
ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא ּכׁשרים; ׁשניהם קּדּוׁשין, ּבׁשני ּבין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָאחד

ו ּפסּול, הּמּלּוי - לאחר ּכאחת הּכלל:ידיו זה ּכׁשר. הּקּדּוׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין - מלאכה עּמֹו ׁשעׂשה מּלּוי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכל
עּמהן ועׂשה ּכהלכתן, ׁשּנתמּלאּו מים וכל ּפסּול. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלאחר,
הן הרי ׁשּלֹו, הּמים היּו אם - האפר את ׁשּיּתן קדם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמלאכה
ועׂשה ׁשּבידֹו, ּדבר וכל ּכׁשרין. אחר, ׁשל היּו ואם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּפסּולין;
ּבין מלאכה, עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשֹומר ׁשם ׁשּיׁש ּבין - ְְֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמלאכה
- מלאכה ועׂשה ּבידֹו, ׁשאינֹו ודבר ּפסל. - ׁשֹומר ׁשם ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשאין
ּפסל. ׁשֹומר, ׁשם אין ואם ּפסל; לא ׁשֹומר, ׁשם יׁש ְִִֵֵֵֵַַָָָָֹאם

האֹומר- לזה זה וקּדׁשּו ,'ל ואקּדׁש לי 'קּדׁש לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לֹו: אמר ּבׂשכר. קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהראׁשֹון
הֹואיל ּפסּול; הראׁשֹון - לזה זה ּומּלאּו ,'ל ואמּלא לי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מּלא

חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא זה[תמורת]וכּונתֹו הרי זה, מּלּוי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשהּמּלּוי ּכׁשר, והּׁשני ּפסּולין. ׁשהם ּולאחר, לֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּכממּלא
ואין ׁשּמּלא, אחר מלאכה עׂשה לא והרי מּתר, ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבׂשכר

אחר. מּלּוי ְִֵַַָָּבכּונתֹו
ליהאֹומר 'קּדׁש במים]לחברֹו: האפר ל'[תן ואמּלא ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

מהמעיין] ּפֹוסלת[מים אינּה ׁשהּמלאכה ּכׁשרים; ׁשניהן -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשניהם - 'ל ואקּדׁש לי 'מּלא מּתר. ּבׂשכר והּמּלּוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּקּדּוׁש,
ּכממּלא הּוא ׁשהרי - ּפסּול ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפסּולין;
ּבאחרֹונה ׁשּקּדׁש וזה ּבמלאכה; הּמים ּופסל ּכאחת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּומקּדׁש

ׁשעליו. חֹוב החזיר ּוכאּלּו ּבׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּפסּול
ּופֹותחההֹול הּמפּתח, את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

האפ הּפרה;להֹוציא אפר ּבֹו לחּפר צר אם קרּדם, ונֹוטל ר; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
וכׁשר האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם .ונֹוטל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֻ
ּבֹו ׁשהיה הּכלי ּכּסה ּבֹו, לקּדׁש האפר את מּׁשּנטל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואם

ׁשהגיף אֹו סגר]האפר, ׁשּזקף[- אֹו הּדלת, העמיד]את את[- ִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
אבל הּמים; ּפסל - לּמים האפר ׁשּיׁשלי קדם ּבארץ, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכלי
ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי את זקף אחרים. מים ּבֹו לקּדׁש ּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאפר
אפׁשר; ׁשאי מּפני ּכׁשרים, - יתּפּזר ׁשּלא ּכדי ּבידֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאפר
את נטל ּפסל. ּכּסהּו, ואם ּפסל; ּבארץ, הּניחֹו אם ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
האפר נתן ּכׁשר; - מּמּנּו והחזיר מרּבה, ׁשהּוא וראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻהאפר,
אחרים מים לקּדׁש מּמּנּו ונטל מרּבה, ׁשהּוא וראה הּמים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעל
ׁשּלא ּבׁשביל אם - האפר ּבֹו לחּתֹות זית עלי קרסם ּכׁשר. -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבּכלי, האפר ׁשּיּכנס ּבׁשביל ואם ּפסל; הרּבה, אפר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיחזיק

ֵָּכׁשר.

    
הּמיםּכיצד את נֹותן הּפרה? ּבאפר הּמים את מקּדׁשין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּמים ּפני על אפר ונֹותן ּבכלי, חּטאת מי לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנתמּלאּו
ּגדֹולה חבית ׁשהיא ּפי על אף הּמים, ּפני על ׁשּיראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכ ואחר ּתחּלה, האפר נתן ואם הּכל. ּומערב מים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה

ּבּתֹורה ׁשּנאמר זה הּוא ּומה ּפסל. - הּמים עליו "ונתןנתן ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבּמים. האפר את לערב ּכדי חּיים"? מים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ׁשּיתּכּוןצהמקּדׁש על[למעשיו]רי ּבידֹו האפר ויּתן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מתּכּון ׁשּיהיה עד - לּטמא" "ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמים,
ׁשּיׁש הּכלי מן האפר נפל אם אבל ּולהּזיה. ּולמּלּוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלקּדּוׁש,
חברֹו ּודחפֹו ּבידֹו האפר ׁשּנטל אֹו הּמים, לתֹו האפר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבֹו
מּידֹו האפר ׁשּנפל אֹו הּמים, על מּידֹו האפר ונפל הרּוח ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאֹו
ּפסּול. זה הרי - לּמים נפל ּכ ואחר ידֹו על אֹו הּכלי צד ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבכליקּדׁש הּזיה מּכדי ּופחֹות זה, ּבכלי הּזיה מּכדי ּפחֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
נתקּדׁשּו לא - וכנסאחר הּמים, ּפני על צף האפר היה . ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

מקּדׁשין.מּמּנּו אּלּו הרי - אחרים מים ּבֹו וקּדׁש מּלמעלה, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻ
ּפי על ואף ׁשנּיה, ּפעם ּבֹו מקּדׁשין אין ּבּמים, ׁשּנגע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָוכל
הּמים ּגּבי על האפר את ונתנה הרּוח נׁשבה ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנּגבֹו;

ּבֹו. ּומקּדׁש מנּגבֹו אינֹו -ְְְֵֵַַ
והּמים מים, מלאין והם ּגדֹול, ּכלי ּבתֹו ׁשהיה קטן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלי

נתקּדׁשּו הּגדֹול, ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשּנתן ּכיון - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמערבין
צר ּפיו ׁשהיה ּפי על ואף הּקטן, הּכלי ׁשּבתֹו הּמים ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּכל

מערבין ּכּלן הּמים ׁשהרי אפר; לֹו נכנס ולא .ּביֹותר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ
הּמים הרי - האפר ׁשּנתן ּבעת הּמים ּבתֹו ספֹוג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה

זֹול יעׂשה? ּכיצד ּבכלי. ׁשאינן מּפני ּפסּולין, [-ףׁשּבּספֹוג ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּבּספֹוג.שואב] יּגע ולא לּספֹוג, מּגיע ׁשהּוא עד הּמים ּכל ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָֹאת

ׁשהן ּכל ּגּביו על צפין ׁשהּמים ּפי על אף - ּבּספֹוג נגע ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָואם
יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים מּפני ּפסּולין, בו]- נגיעה [ע"י ְְְְִִִִֵֶֶַַַ

המקּדׁשין הּמים לתֹו ספֹוג נפל הּכׁשרין. ּבּמים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֻּומתערבין
ּכׁשרין. ׁשּבּכלי והּמים לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַ

ׁשקתֹות האפר[משקעים]ׁשּתי את ׁשּנתן אחת, ׁשּבאבן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
היּו ואם מקּדׁשין; ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - מהן אחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻלתֹו

לזֹו[ומחוברות]נקּובֹות -]זֹו של הּנֹוד,[בשיעור ּכׁשפֹופרת ְְִֶֶַָ
ונתן הּׁשּום, ּכקלּפת אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו

מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאפר
ׁשהּקיפן אבנים חיברם]ׁשּתי ׁשקת,[- אֹותן ועׂשה לזֹו, זֹו ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹ

ערבֹות ׁשּתי קערות]וכן ונתן[שברי ׁשּנחלקה, ׁשקת וכן , ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ואם מקּדׁשין; אינן ׁשּביניהן הּמים - מהן אחד ּבחלק ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻאפר

ּבגבסים אֹו ּבסיד גבס]חּברן ּכאחת[- להּנטל יכֹולֹות והן , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
מקּדׁשין. ׁשּביניהם הּמים -ְִִֵֵֶֶַַָֻ

מקּדׁשין ואפּלּומים ׁשהּוא, ּכל אחר מים ּבהם ׁשּנתערב ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ירד אם וכן ּפסּולין; אּלּו הרי - לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָמים
ּפרֹות, ּומי מׁשקין לתֹוכן נפל ּפסּולין. אּלּו הרי טל, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָלתֹוכם

ישפוך]יערה לתֹוכֹו[- יּתן ּכ ואחר הּכלי, לנּגב וצרי הּכל; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
וקלקנּתֹוס קּמֹוס, ּדיֹו, לתֹוכן נפל אחרים. מקּדׁשין [סוגימים ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻֻ

ׁשאםדיו] - לנּגב צרי ואינֹו יערה; - רֹוׁשם ׁשהּוא ּדבר וכל ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
נראה. הּוא הרי הרֹוׁשם, ּדבר ׁשם ְֲִִֵֵֵֶָָָָָיּׁשאר

צרי - לקּדׁש ראּויין ׁשאינן ּבמים לחּטאת ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמטּביל



סה            
      

ּבּמים אּלא ּבּקּדּוׁש ּפֹוסלת הּמלאכה ׁשאין ׁשעׂשה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמלאכה
הּׁשֹומר אֹו הּבעלים העֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, -. ְְְִִֵֶֶֶַַָָ

נפסלּוהמקּדׁש ׁשהרי ּפסּול, ׁשּלֹו - ּכאחת ּולאחר לעצמֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
אם אבל חברֹו; ּבקּדּוׁש ׁשּנתעּסק ּבעסק עצמֹו ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
ּפֹוסלת מלאכּתֹו ׁשאין ּכׁשרין, ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַקּדׁש

אחרים .מי ֲִֵֵ
ּכאחתהממּלא ידיו ּבׁשּתי חביות]לעצמֹו -[לשתי ְְְְְִֵֵַַַַַָָ

ּבׁשּתי לעצמֹו קּדׁש ּכׁשר. קּדּוׁשין, ּבׁשני ּפסּול; אחד, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבקּדּוׁש
ּפסּולין. קּדּוׁשין, ּבׁשני ּכׁשר; אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָידיו
מּלא ּפסּולין. ׁשניהם לעצמֹו, - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמּלא
ּבׁשני ּכׁשר; אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלאחר
ּבקּדּוׁש ּבין - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי לאחר קּדׁש ּפסּול. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָקּדּוׁשין,
ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא ּכׁשרים; ׁשניהם קּדּוׁשין, ּבׁשני ּבין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָאחד

ו ּפסּול, הּמּלּוי - לאחר ּכאחת הּכלל:ידיו זה ּכׁשר. הּקּדּוׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין - מלאכה עּמֹו ׁשעׂשה מּלּוי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכל
עּמהן ועׂשה ּכהלכתן, ׁשּנתמּלאּו מים וכל ּפסּול. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלאחר,
הן הרי ׁשּלֹו, הּמים היּו אם - האפר את ׁשּיּתן קדם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמלאכה
ועׂשה ׁשּבידֹו, ּדבר וכל ּכׁשרין. אחר, ׁשל היּו ואם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּפסּולין;
ּבין מלאכה, עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשֹומר ׁשם ׁשּיׁש ּבין - ְְֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמלאכה
- מלאכה ועׂשה ּבידֹו, ׁשאינֹו ודבר ּפסל. - ׁשֹומר ׁשם ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשאין
ּפסל. ׁשֹומר, ׁשם אין ואם ּפסל; לא ׁשֹומר, ׁשם יׁש ְִִֵֵֵֵַַָָָָֹאם

האֹומר- לזה זה וקּדׁשּו ,'ל ואקּדׁש לי 'קּדׁש לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לֹו: אמר ּבׂשכר. קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהראׁשֹון
הֹואיל ּפסּול; הראׁשֹון - לזה זה ּומּלאּו ,'ל ואמּלא לי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מּלא

חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא זה[תמורת]וכּונתֹו הרי זה, מּלּוי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשהּמּלּוי ּכׁשר, והּׁשני ּפסּולין. ׁשהם ּולאחר, לֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּכממּלא
ואין ׁשּמּלא, אחר מלאכה עׂשה לא והרי מּתר, ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבׂשכר

אחר. מּלּוי ְִֵַַָָּבכּונתֹו
ליהאֹומר 'קּדׁש במים]לחברֹו: האפר ל'[תן ואמּלא ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

מהמעיין] ּפֹוסלת[מים אינּה ׁשהּמלאכה ּכׁשרים; ׁשניהן -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשניהם - 'ל ואקּדׁש לי 'מּלא מּתר. ּבׂשכר והּמּלּוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּקּדּוׁש,
ּכממּלא הּוא ׁשהרי - ּפסּול ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפסּולין;
ּבאחרֹונה ׁשּקּדׁש וזה ּבמלאכה; הּמים ּופסל ּכאחת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּומקּדׁש

ׁשעליו. חֹוב החזיר ּוכאּלּו ּבׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּפסּול
ּופֹותחההֹול הּמפּתח, את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

האפ הּפרה;להֹוציא אפר ּבֹו לחּפר צר אם קרּדם, ונֹוטל ר; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
וכׁשר האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם .ונֹוטל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֻ
ּבֹו ׁשהיה הּכלי ּכּסה ּבֹו, לקּדׁש האפר את מּׁשּנטל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואם

ׁשהגיף אֹו סגר]האפר, ׁשּזקף[- אֹו הּדלת, העמיד]את את[- ִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
אבל הּמים; ּפסל - לּמים האפר ׁשּיׁשלי קדם ּבארץ, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכלי
ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי את זקף אחרים. מים ּבֹו לקּדׁש ּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאפר
אפׁשר; ׁשאי מּפני ּכׁשרים, - יתּפּזר ׁשּלא ּכדי ּבידֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאפר
את נטל ּפסל. ּכּסהּו, ואם ּפסל; ּבארץ, הּניחֹו אם ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
האפר נתן ּכׁשר; - מּמּנּו והחזיר מרּבה, ׁשהּוא וראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻהאפר,
אחרים מים לקּדׁש מּמּנּו ונטל מרּבה, ׁשהּוא וראה הּמים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעל
ׁשּלא ּבׁשביל אם - האפר ּבֹו לחּתֹות זית עלי קרסם ּכׁשר. -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבּכלי, האפר ׁשּיּכנס ּבׁשביל ואם ּפסל; הרּבה, אפר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיחזיק

ֵָּכׁשר.

    
הּמיםּכיצד את נֹותן הּפרה? ּבאפר הּמים את מקּדׁשין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּמים ּפני על אפר ונֹותן ּבכלי, חּטאת מי לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנתמּלאּו
ּגדֹולה חבית ׁשהיא ּפי על אף הּמים, ּפני על ׁשּיראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכ ואחר ּתחּלה, האפר נתן ואם הּכל. ּומערב מים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה

ּבּתֹורה ׁשּנאמר זה הּוא ּומה ּפסל. - הּמים עליו "ונתןנתן ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבּמים. האפר את לערב ּכדי חּיים"? מים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ׁשּיתּכּוןצהמקּדׁש על[למעשיו]רי ּבידֹו האפר ויּתן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מתּכּון ׁשּיהיה עד - לּטמא" "ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמים,
ׁשּיׁש הּכלי מן האפר נפל אם אבל ּולהּזיה. ּולמּלּוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלקּדּוׁש,
חברֹו ּודחפֹו ּבידֹו האפר ׁשּנטל אֹו הּמים, לתֹו האפר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבֹו
מּידֹו האפר ׁשּנפל אֹו הּמים, על מּידֹו האפר ונפל הרּוח ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאֹו
ּפסּול. זה הרי - לּמים נפל ּכ ואחר ידֹו על אֹו הּכלי צד ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבכליקּדׁש הּזיה מּכדי ּופחֹות זה, ּבכלי הּזיה מּכדי ּפחֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
נתקּדׁשּו לא - וכנסאחר הּמים, ּפני על צף האפר היה . ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

מקּדׁשין.מּמּנּו אּלּו הרי - אחרים מים ּבֹו וקּדׁש מּלמעלה, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻ
ּפי על ואף ׁשנּיה, ּפעם ּבֹו מקּדׁשין אין ּבּמים, ׁשּנגע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָוכל
הּמים ּגּבי על האפר את ונתנה הרּוח נׁשבה ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנּגבֹו;

ּבֹו. ּומקּדׁש מנּגבֹו אינֹו -ְְְֵֵַַ
והּמים מים, מלאין והם ּגדֹול, ּכלי ּבתֹו ׁשהיה קטן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלי

נתקּדׁשּו הּגדֹול, ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשּנתן ּכיון - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמערבין
צר ּפיו ׁשהיה ּפי על ואף הּקטן, הּכלי ׁשּבתֹו הּמים ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּכל

מערבין ּכּלן הּמים ׁשהרי אפר; לֹו נכנס ולא .ּביֹותר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ
הּמים הרי - האפר ׁשּנתן ּבעת הּמים ּבתֹו ספֹוג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה

זֹול יעׂשה? ּכיצד ּבכלי. ׁשאינן מּפני ּפסּולין, [-ףׁשּבּספֹוג ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּבּספֹוג.שואב] יּגע ולא לּספֹוג, מּגיע ׁשהּוא עד הּמים ּכל ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָֹאת

ׁשהן ּכל ּגּביו על צפין ׁשהּמים ּפי על אף - ּבּספֹוג נגע ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָואם
יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים מּפני ּפסּולין, בו]- נגיעה [ע"י ְְְְִִִִֵֶֶַַַ

המקּדׁשין הּמים לתֹו ספֹוג נפל הּכׁשרין. ּבּמים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֻּומתערבין
ּכׁשרין. ׁשּבּכלי והּמים לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַ

ׁשקתֹות האפר[משקעים]ׁשּתי את ׁשּנתן אחת, ׁשּבאבן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
היּו ואם מקּדׁשין; ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - מהן אחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻלתֹו

לזֹו[ומחוברות]נקּובֹות -]זֹו של הּנֹוד,[בשיעור ּכׁשפֹופרת ְְִֶֶַָ
ונתן הּׁשּום, ּכקלּפת אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו

מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאפר
ׁשהּקיפן אבנים חיברם]ׁשּתי ׁשקת,[- אֹותן ועׂשה לזֹו, זֹו ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹ

ערבֹות ׁשּתי קערות]וכן ונתן[שברי ׁשּנחלקה, ׁשקת וכן , ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ואם מקּדׁשין; אינן ׁשּביניהן הּמים - מהן אחד ּבחלק ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻאפר

ּבגבסים אֹו ּבסיד גבס]חּברן ּכאחת[- להּנטל יכֹולֹות והן , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
מקּדׁשין. ׁשּביניהם הּמים -ְִִֵֵֶֶַַָֻ

מקּדׁשין ואפּלּומים ׁשהּוא, ּכל אחר מים ּבהם ׁשּנתערב ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ירד אם וכן ּפסּולין; אּלּו הרי - לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָמים
ּפרֹות, ּומי מׁשקין לתֹוכן נפל ּפסּולין. אּלּו הרי טל, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָלתֹוכם

ישפוך]יערה לתֹוכֹו[- יּתן ּכ ואחר הּכלי, לנּגב וצרי הּכל; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
וקלקנּתֹוס קּמֹוס, ּדיֹו, לתֹוכן נפל אחרים. מקּדׁשין [סוגימים ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻֻ

ׁשאםדיו] - לנּגב צרי ואינֹו יערה; - רֹוׁשם ׁשהּוא ּדבר וכל ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
נראה. הּוא הרי הרֹוׁשם, ּדבר ׁשם ְֲִִֵֵֵֶָָָָָיּׁשאר

צרי - לקּדׁש ראּויין ׁשאינן ּבמים לחּטאת ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמטּביל
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לקּדׁש, הראּויין ּבמים הטּבילֹו ּבֹו; יקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָלנּגב,
ּבין - מקּדׁשין מים ּבֹו לאסף הטּבילֹו ואם לנּגב. צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻאינֹו

לנּגב צרי ,ּכ ּובין ּכ. ְִֵֵַָָָ

דלעת]קרּויה קליפת לקּדׁש,[- הראּויין ּבמים ׁשהטּבילּוה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
מּפני חּטאת, מי לתֹוכּה אֹוספין אין אבל ּבּה; ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָמקּדׁשין
ּומתערבין ויֹוצאין ּבתֹוכּה, נבלעין ּבהן ׁשהטּבלה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּמים
אין - והטּבילּוה נטמאת, אֹותן. ּופֹוסלין חּטאת, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָּבמי
יצאּו ּבגּופּה, הּנבלעין הּטמאין ׁשהּמׁשקין ּבּה; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמקּדׁשין

ּבתֹוכּה. אֹותן ׁשּמקּדׁשין ּבּמים ְְְְְְִִִֶַַַָָָויתערבּו

ונתּבּקעּו ּורמׂשים ׁשקצים לתֹוכן ׁשּנפל מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻמים
מראיהן[השקצים] ׁשּנׁשּתּנּו אֹו מים], אפּלּו[של ּפסּולין; - ְְְֲִִִֵֶֶַַ

ׁשּבּתבּואה. והּכּנה והּדירה הּנמלה ּכגֹון ּביֹותר, יבׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיּו
לתֹו נׁשּתּנּונפל ולא נתּבּקעה ׁשּלא ּפי על אף - חּפּוׁשית כּה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

והּמים ּכׁשפֹופרת, ׁשהיא מּפני ּפסּולין; הּמים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמראיהן,
ׁשּבּה. הּלחה עם מּתֹוכּה ויֹוצאין ּבתֹוכּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָנכנסין

וכן ּפסּולין. חּיה, אֹו ּבהמה מהן ׁשּׁשתת מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמים
מֹוצצת, ׁשהיא מּפני - הּיֹונה מן חּוץ ּפסּולין; העֹופֹות, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
הּׁשרצים ּכל וכן ּבּמים. ּומתערב מּפיה יֹוצא ריר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואין
מלּקקת ׁשהיא מּפני - החלּדה מן חּוץ ּפֹוסלין; אינן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּׁשתּו,

ּבּמים מּפיה יֹוצאה הּלחה ונמצאת .ּבלׁשֹונּה, ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

נׁשּתּנּו ּכׁשרין; עצמן, מחמת מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמי
הגלידּו ּפסּולין. עׁשן, מחמת קרח]מראיהן וחזרּו[נעשו , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

הּומחּו אם אבל ּבחּמה; נּמֹוחּו אפּלּו ּכׁשרים, - ְְְֲֲִִִִִֵַַָָונּמֹוחּו
ּפסּולין. ְִָּבאּור,

מחמת אֹו עצמֹו, מחמת מראיו ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאפר
אֹו סיד לתֹוכֹו ׁשּנפל אֹו אבק, מחמת נׁשּתּנה ּכׁשר; - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָעׁשן

מקלה אפר ּבֹו ׁשּנתערב אֹו שריפה]ּגבסים, -]- ׁשהּוא ּכל , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ּפסּול. זה ֲֵֶָהרי

ׁשּיׁשּתה עד ּפסלן, לא - לׁשּתֹותן חּטאת מי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהחֹוׁשב
ּבּמים ׂשפתֹו נגעה ולא ּגרֹונֹו, לתֹו הּכלי מן ׁשפ ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמהן;

ּפסל לא - .ׁשּבּכלי ְִֶַַָֹ
ּומצאֹו ּובא מגּלה, ׁשהּניחֹו מקּדׁשין מים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּכלי

לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו אדם ׁשּמא ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכּסה
ּומצאֹו ּובא מכּסה, הּניחֹו ּבוּדאי. ּכּסהּו אדם ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנגע
טל לֹו ׁשּירד אֹו מּמּנּו, לׁשּתֹות החלּדה יכֹולה אם - ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻמגּלה

ּכׁשרין - לאו ואם ּפסּולין. - ׁשּתיּבּלילה ּכאן ׁשּיׁש מּפני , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ואם רמׂש; אֹו וחּיה ּבהמה אֹו ּגּלהּו, אדם ספק ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָספקֹות:
אינֹו אֹו היה לחּטאת טהֹור ׁשּמא ּגּלהּו, אדם לֹומר ְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּתמצא

ָטהֹור.
לטמא לקּדּוׁש, ׁשּנתמּלאּו מים אֹו מקּדׁשין, מים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמֹוסר

ּפסּולין אּלּו הרי - .לׁשמרן ְְְֲִֵֵָָ
- מהן אחד ונטמא הּמים, את ׁשֹומרין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשנים

לׁשמר, וחזר טהר ׁשני; ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים,
ראׁשֹון. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ּכׁשרים, - הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

ּפסּולין הּמים ּכאחת, ׁשניהם .נטמאּו ְְְְְִִִֵֶַַַַ

    
לקּדּוׁשהממּלא חטאת]מים הּוא[מי ׁשּיהיה צרי אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

וכן אחר. ּומּזה אחד מקּדׁש אּלא והּמּזה, המקּדׁש ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעצמֹו
אחר; ּבכלי ּומקּדׁש לכלי, מּכלי ּומערה ּבכלי, אדם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָממּלא

אחר מּכלי ּומּזה לכלי, מּכלי המקּדׁשין הּמים .ּומערה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

זמןממּלא ּכל קּדּוׁש ּבלא אצלֹו ּומּניחן מים, אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ּומֹוליכן ּכלּום. ּבכ ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּירצה,

ׁשּירצה עת ּבכל ּומקּדׁשן אפר עליהן ונֹותן הּמיםלעיר, וכן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
האפר]המקּדׁשין בהם ימים[שניתן אצלֹו אדם מּניחן , ְְִִִֶַַָָָָָֻ

ׁשּיּתּמּו; עד ,צרי ׁשהּוא יֹום ּבכל מהן ּומּזה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשנים,
אפר אדם ּומׁשּמר לעיר. ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומֹוליכן
ּפעם לעיר. ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ּומֹוליכֹו אצלֹו, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּפרה
ּבּירּדן, ּבספינה חּטאת מי ּבֹו ׁשהיה ּכלי הֹוליכּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחת,
הּמים. ונטמאּו הּספינה, ּבקרקע הּמת מן ּכּזית ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָונמצא
חּטאת מי מעבירין ׁשאין הּגדֹול, ּדין ּבית ּגזרּו ׁשעה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאֹותּה

ּפני על יׁשיטם ולא ּובספינה; ּבנהר חּטאת אפר הּמים,ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
עֹובר אבל הּׁשני. לּצד ויזרקם מּכאן הּנהר ּבצד יעמד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
מקּדׁשין. מים אֹו ּפרה אפר ּובידֹו צּוארֹו, עד ּבּמים אדם ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּוא
ּומים לחּטאת, טהֹורין ׁשהן הריקנין וכלים אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוכן
ּבנהר אֹותן מעבירין - נתקּדׁשּו לא ועדין לחּטאת ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּנתמּלאּו

ְִִָּובספינה.
וׁשטין הּגדֹול, ּבּים ּבספינה מקּדׁשין מים מעבירין ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֻוכן

ועל המקּדׁשין הּמים על אּלא גזרּו ׁשּלא הּמים; ּפני על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻּבהן
ּבּנהר בים]האפר, .[ולא ֵֶַָָָ

- ׁשּנתקּדׁשּו מים לֹומר צרי ואין לקּדׁשן, מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמֹולי
ׁשּנאמר לפניו, אּלא לאחֹוריו, הּכלי יפׁשיל "למׁשמרתלא : ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לאו, ואם נּדה; מי הן ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלמי
ואחת אחת, לפניו נֹותן - חבּיֹות ׁשּתי ׁשּמּלא הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּפסּולין.

אפׁשר ׁשאי מּפני .[אחרת]לאחֹוריו, ְְֲִִֵֶֶַָָ
ּדעּתֹו הּסיח אם - ּבמׁשקל ׁשּׁשקלן חּטאת ,[מהם]מי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּדברים ׁשקל אם אבל ּכׁשרין. ּדעּתֹו, הּסיח לא ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹּפסּולין;
זֹו ׁשאין ּפסלן; מׁשקלת, ועׂשין הֹואיל - חּטאת ּבמי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאחרים
אֹו ׁשּמקּדׁשין אֹו ׁשּממּלאין הּטהֹורין אּלּו ּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמׁשמרת.
מהן וׁשּמּזין ּבהן ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין הּכלים ּכל וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּזין,

יֹום טבּולי היּו אם היום]- שטבלו טמאים ּפי[- על אף - ְִִֵַַָ
הּפרה מעׂשה ׁשּכל ּכׁשרים; אּלּו הרי ׁשמׁשן, העריב ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשר וההּזיה והּקּדּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהּמּלּוי

ׁשטף ּכלי ּכל את מטּמאין הּצדֹוקין המיטהריםּומּפני -] ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבמיבמקווה] ּבהן מׁשּתּמׁשין ּכ ואחר אֹותן, ּומטּבילין ,ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ַָחּטאת.
,ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום, מאּׁשה, חּוץ - להּזֹות ּכׁשרין ְְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֻהּכל

להּזֹות. ּכׁשר ּדעת, ּבֹו ׁשּיׁש קטן אבל ּדעת; ּבֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותינֹוק
מהול]והערל שאינו ל[- קטןּכׁשר טמא. הערל ׁשאין הּזֹות, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מסעּדּתּו והאּׁשה ׁשהּזה, ּדעת ּבֹו מסייעתו]ׁשּיׁש ּכגֹון[- , ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּתאחז ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; הּזיתֹו - ּבידּה הּמים לֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשאחזה

ּפסּולה. הּזיתֹו אחזה, ואם הּזיה; ּבׁשעת ְְְְֲִִַַַָָָָָָָָּבידֹו
הּזה ואם לטהרֹו; הּטמא על ּולהּזֹות להתּכּון, צרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּמּזה

צרי אינֹו - עליו ׁשּמּזין זה אבל ּפסּולה. הּזיתֹו ּבכּונה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּלא
לדעּתֹו וׁשּלא לדעּתֹו האדם על מּזין אּלא הּמתּכּוןּכּונה, . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

הּזיתֹו - לפניו והּזה לאחריו, לאחריו, והּזה לפניו, ְְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָָָלהּזֹות

            
      

הּזיתֹו - ּפניו ׁשל לצדדין והּזה לפניו, להּזֹות נתּכּון ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּפסּולה;
ְֵָּכׁשרה.

טבילה צרי אינֹו הפרה]הּמּזה אּלא[במי הּזיה, לכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּמים ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה האזֹוב, את ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָטֹובל

ּכלים[מהאזוב] ּכּמה אֹו אדם ּבני ּכּמה על אחת הּזיה ּומּזה .ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
- ׁשהּוא ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל מאה; אפּלּו - ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכאחד
האזֹוב, את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָטהר;
והּזה האדם, על אֹו טמאה ׁשּמקּבל ּדבר על להּזֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻונתּכּון
על אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּטבילה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמאֹותּה
ּולהטּביל, לחזר צרי אינֹו ּבאזֹוב, מים נׁשאר אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹהּבהמה

הּׁשא מן מּזה הּטמאים;אּלא הּכלים על אֹו האדם, על ר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
טבילתֹו ּתחּלת האזֹובׁשהרי את טבל אם אבל היתה. ּכׁשרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

על והּזה הּבהמה, על אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻלהּזֹות
ויטּבל ׁשּיחזר עד ּפסּולה; הּזיתֹו - הּטמא הּכלי על אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהאדם,
ּדבר על אֹו האדם על להּזֹות ויתּכּון ׁשנּיה, ּפעם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהאזֹוב

טמאה. ְְֵַַָֻהמקּבל
מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות ונתּכּון האזֹוב, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהטּביל

ּבּכלי, נטפּו אם ,לפיכ ּכׁשרין; המנּטפים, הּמים - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻטמאה
המקּבל ּדבר על להּזֹות ּבכּונה האזֹוב את ּבהן והטּביל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר

ּכׁשרה הּזיתֹו - .טמאה ְְֵַָָָָֻ
גבעֹולין ראׁשי אפּלּו טֹובל - ׁשּנתמעטּו חּטאת [שלמי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

יסּפגהאזוב] ׁשּלא ּובלבד ּומּזה; הכלי], מדפני יקנח -]. ְְִֵֶֶַַַֹ
צרי ואינֹו ּומּזה; ּכדרּכֹו, ּומעלה טֹובל - צר ׁשּפיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָצלֹוחית

ׁשנּיה. ּבפעם הּכלי ּבצּדי יּגע ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָלהּזהר

ה'תש"ע כסלו כ"ה קודש שבת יום

    
טהֹורּכיצד אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרין ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

קלחין בדים]ׁשלׁשה ּובכל[- אחת, אגּדה ואֹוגדן אזֹוב, ׁשל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻ
נּדה ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל אחד. ּגבעֹול - ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבד
ּבּיֹום הּכלים, על אֹו האדם על ּומּזה ּומתּכּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּכלי,
הּזה ואם החּמה; ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּבּיֹום עליו ׁשּיּזה ואחר ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּׁשעלה
טהֹור הּוא והרי ׁשמׁשֹו, ּומעריב ּבּיֹום; טֹובל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָהּׁשביעי,
את ׁשּטבל אֹו ּבּיֹום, והּזה ּבּלילה, האזֹוב את טבל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלערב.
מטּמאין והּמים ּפסּולה. הּזיתֹו - ּבּלילה והּזה ּבּיֹום, ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאזֹוב
האזֹוב טבילת ׁשּתהיה עד ׁשּיתּבאר, ּכמֹו חּטאת, מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
אחר הּׁשביעי ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו והּזיתֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָּבּמים
ּכׁשר הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה ועׂשה עבר ואם החּמה; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתנץ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּכׁשּיבֹואמי - הּזיה ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּבּׁשליׁשי עליו ּומּזין ימים; ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹלהּזֹות,
ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ּומעריב ּבּׁשביעי וטֹובל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָּובּׁשביעי,
'הּיֹום אמר ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָאמּורים?
צרי לפיכ נטמא; הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי' ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּׁשליׁשי

חבר אבל ּבפנינּו. חכם]למנֹות תלמיד מּזין[- להּזֹות, ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
הּזה ולא ּבּׁשליׁשי, עליו ׁשהּזה מי מּיד. ּכליו על אֹו ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻעליו
ׁשּירצה עת ּבכל טֹובל - ימים ּכּמה וׁשהה ּבּׁשביעי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליו

ּבין ּבּיֹום, עליו ּומּזין ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּׁשביעי, ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָאחר
טבילה; אחר ּבין טבילה אֹוקדם ּתׁשיעי, ּבליל טבל אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

עׂשירי הנץ.ּבליל אחר למחר עליו מּזין - ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

נּדֹות וזבֹות זבים ּכיצד? הּזיה. מקּבלין הּטמאין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
והרי ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַויֹולדֹות
ּבטמאה טמאין ׁשהן ּפי על ואף מת, מּטמאת טהֹורין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻֻהן

ׁשּנאמר למדּת,אחרת, הּנה - הּטמא" על הּטהר "והּזה : ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מקּבל הערל וכן טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו, מֹועלת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשההּזיה
ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ערל ּכיצד? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּזיה.
ואֹוכל טֹובל, - ּוכׁשּיּמֹול מת; מּטמאת טהֹור זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָֻ

לערב. ֳִֶֶַָָּבּקדׁשים

ּגבעֹול וקלח קלח ּובכל קלחין, ׁשלׁשה - אזֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות
ׁשנים ּוׁשיריו ּגבעֹולין. ׁשלׁשה נמצאּו אחדאחד; בד אבד [אם ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ

כשר] שאגדם ּכׁשר.אחר - ואגדן ּבּתחּלה, ׁשנים לקח ואם ;ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
ּגבעֹול מּכל נׁשאר לא אפּלּו העלין, ונׁשרּו הּגבעֹולין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹנתּפרדּו

ּוׁשירי ּכׁשר; - ׁשהּוא ּכל אּלא שארית]מהם ּכל[- האזֹוב, ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
מפּסקן - ּבּדין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש קלח ואחר[מפרידם]ׁשהּוא. , ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּלא ּפי על אף אגּדה, להיֹות ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכ
ׁשאגדֹו אֹו אגדֹו, ולא ּפּסקֹו אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻנתּפרׁש
האזֹוב ּכׁשר. - ּבֹו והּזה אגדֹו, ולא ּפּסקֹו ׁשּלא אֹו ּפּסקֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֹולא

אֹוגדֹו - קושרו]הּקצר הּכֹוׁש[- על מקל]ּבחּוט ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְֵַַַַָָ
מן אם לֹו נסּתּפק ּומּזה; ּבאזֹוב ואֹוחז ּומעלה, ּבּמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָוטֹובל
ּפסּולה. הּזיתֹו - הּגבעֹול מן אֹו הּכֹוׁש, מן אֹו הּזה, ְְִִִִַַַַָָָָהחּוט

אּלא ּבּתמרֹות, ולא האזֹוב, ּביֹונקֹות לא מּזין ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאין
ּגמלּו ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו לאּבּגבעֹולין. -] ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ּפטּור.בשלו] - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות, עליו ׁשהּזה ּומי .ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
מּׁשּינץ ּבאזֹוב? מּזין מי[הפרח]ּומאימתי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב . ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל הּמצרע. את ּבֹו לטהר ּכׁשר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּדה,
נוסף] ּביחּוד[- 'אזֹוב' אֹותֹו ׁשּקֹוראין והאזֹוב ּפסּול; ,-] ְְְִִֵֵֶָָ

ּבעליבלבד] אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב והּוא הּכׁשר, הּוא -ְְֲִֵֵֵֶַַָָ
ּכחלית', ו'אזֹוב 'אזֹוביֹון', אֹותֹו ׁשּקֹוראין זה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָבּתים.

ּפסּול. - רֹומי' ו'אזֹוב מדּברי', ְְְִִִֵֵָָו'אזֹוב

אׁשרה ׁשל זרה]אזֹוב לעבודה שניטע עיר[עץ וׁשל , ְֲִֵֵֶֶָ
ׁשל ּפסּול. - טמאה ּתרּומה וׁשל זרה, עבֹודה וׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנּדחת,

ּכׁשר. הּזה, ואם יּזה; לא טהֹורה, ְְְִִֵֶַָָָָֹּתרּומה
לעצים ׁשּלּקטֹו להסקה]אזֹוב -]- מׁשקין עליו ונפלּו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

לאכלין לּקטֹו להּזיה. ּכׁשר והּוא לאכילה]מנּגבֹו, ונפלּו[- , ְְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָ
להּזיה נטמא ׁשהרי ּפסּול; ׁשּנּגבֹו, ּפי על אף - מׁשקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
ּכטמאין הם הרי הּכלים, וכל האכלין וכל הּמׁשקין ׁשּכל -ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכנלקט זה הרי לחּטאת, לּקטֹו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חּטאת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלענין

ּבֹו. ּומּזה מנּגבֹו מׁשקין, עליו נפלּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלעצים;

    
ׁשהּואאדם ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

לֹו עלתה - טמא ׁשל ּבׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָמּמי
ׂשפתֹו ראׁש על אֹו אצּבעֹו, ראׁש על הּזיה נפלה אפּלּו ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּזיה;

שפתיו] ּפי[- על אף ּכלּום; אינּה ּבלׁשֹונֹו, נגעה אם אבל .ְְְֲִִִֵַַָָָָ
אינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּלׁשֹון
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הּזיתֹו - ּפניו ׁשל לצדדין והּזה לפניו, להּזֹות נתּכּון ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּפסּולה;
ְֵָּכׁשרה.

טבילה צרי אינֹו הפרה]הּמּזה אּלא[במי הּזיה, לכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּמים ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה האזֹוב, את ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָטֹובל

ּכלים[מהאזוב] ּכּמה אֹו אדם ּבני ּכּמה על אחת הּזיה ּומּזה .ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
- ׁשהּוא ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל מאה; אפּלּו - ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכאחד
האזֹוב, את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָטהר;
והּזה האדם, על אֹו טמאה ׁשּמקּבל ּדבר על להּזֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻונתּכּון
על אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּטבילה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמאֹותּה
ּולהטּביל, לחזר צרי אינֹו ּבאזֹוב, מים נׁשאר אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹהּבהמה

הּׁשא מן מּזה הּטמאים;אּלא הּכלים על אֹו האדם, על ר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
טבילתֹו ּתחּלת האזֹובׁשהרי את טבל אם אבל היתה. ּכׁשרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

על והּזה הּבהמה, על אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻלהּזֹות
ויטּבל ׁשּיחזר עד ּפסּולה; הּזיתֹו - הּטמא הּכלי על אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהאדם,
ּדבר על אֹו האדם על להּזֹות ויתּכּון ׁשנּיה, ּפעם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהאזֹוב

טמאה. ְְֵַַָֻהמקּבל
מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות ונתּכּון האזֹוב, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהטּביל

ּבּכלי, נטפּו אם ,לפיכ ּכׁשרין; המנּטפים, הּמים - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻטמאה
המקּבל ּדבר על להּזֹות ּבכּונה האזֹוב את ּבהן והטּביל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר

ּכׁשרה הּזיתֹו - .טמאה ְְֵַָָָָֻ
גבעֹולין ראׁשי אפּלּו טֹובל - ׁשּנתמעטּו חּטאת [שלמי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

יסּפגהאזוב] ׁשּלא ּובלבד ּומּזה; הכלי], מדפני יקנח -]. ְְִֵֶֶַַַֹ
צרי ואינֹו ּומּזה; ּכדרּכֹו, ּומעלה טֹובל - צר ׁשּפיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָצלֹוחית

ׁשנּיה. ּבפעם הּכלי ּבצּדי יּגע ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָלהּזהר

ה'תש"ע כסלו כ"ה קודש שבת יום

    
טהֹורּכיצד אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרין ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

קלחין בדים]ׁשלׁשה ּובכל[- אחת, אגּדה ואֹוגדן אזֹוב, ׁשל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻ
נּדה ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל אחד. ּגבעֹול - ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבד
ּבּיֹום הּכלים, על אֹו האדם על ּומּזה ּומתּכּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּכלי,
הּזה ואם החּמה; ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּבּיֹום עליו ׁשּיּזה ואחר ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּׁשעלה
טהֹור הּוא והרי ׁשמׁשֹו, ּומעריב ּבּיֹום; טֹובל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָהּׁשביעי,
את ׁשּטבל אֹו ּבּיֹום, והּזה ּבּלילה, האזֹוב את טבל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלערב.
מטּמאין והּמים ּפסּולה. הּזיתֹו - ּבּלילה והּזה ּבּיֹום, ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאזֹוב
האזֹוב טבילת ׁשּתהיה עד ׁשּיתּבאר, ּכמֹו חּטאת, מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
אחר הּׁשביעי ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו והּזיתֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָּבּמים
ּכׁשר הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה ועׂשה עבר ואם החּמה; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתנץ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּכׁשּיבֹואמי - הּזיה ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּבּׁשליׁשי עליו ּומּזין ימים; ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹלהּזֹות,
ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ּומעריב ּבּׁשביעי וטֹובל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָּובּׁשביעי,
'הּיֹום אמר ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָאמּורים?
צרי לפיכ נטמא; הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי' ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּׁשליׁשי

חבר אבל ּבפנינּו. חכם]למנֹות תלמיד מּזין[- להּזֹות, ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
הּזה ולא ּבּׁשליׁשי, עליו ׁשהּזה מי מּיד. ּכליו על אֹו ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻעליו
ׁשּירצה עת ּבכל טֹובל - ימים ּכּמה וׁשהה ּבּׁשביעי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליו

ּבין ּבּיֹום, עליו ּומּזין ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּׁשביעי, ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָאחר
טבילה; אחר ּבין טבילה אֹוקדם ּתׁשיעי, ּבליל טבל אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

עׂשירי הנץ.ּבליל אחר למחר עליו מּזין - ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

נּדֹות וזבֹות זבים ּכיצד? הּזיה. מקּבלין הּטמאין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
והרי ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַויֹולדֹות
ּבטמאה טמאין ׁשהן ּפי על ואף מת, מּטמאת טהֹורין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻֻהן

ׁשּנאמר למדּת,אחרת, הּנה - הּטמא" על הּטהר "והּזה : ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מקּבל הערל וכן טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו, מֹועלת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשההּזיה
ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ערל ּכיצד? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּזיה.
ואֹוכל טֹובל, - ּוכׁשּיּמֹול מת; מּטמאת טהֹור זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָֻ

לערב. ֳִֶֶַָָּבּקדׁשים

ּגבעֹול וקלח קלח ּובכל קלחין, ׁשלׁשה - אזֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות
ׁשנים ּוׁשיריו ּגבעֹולין. ׁשלׁשה נמצאּו אחדאחד; בד אבד [אם ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ

כשר] שאגדם ּכׁשר.אחר - ואגדן ּבּתחּלה, ׁשנים לקח ואם ;ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
ּגבעֹול מּכל נׁשאר לא אפּלּו העלין, ונׁשרּו הּגבעֹולין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹנתּפרדּו

ּוׁשירי ּכׁשר; - ׁשהּוא ּכל אּלא שארית]מהם ּכל[- האזֹוב, ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
מפּסקן - ּבּדין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש קלח ואחר[מפרידם]ׁשהּוא. , ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּלא ּפי על אף אגּדה, להיֹות ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכ
ׁשאגדֹו אֹו אגדֹו, ולא ּפּסקֹו אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻנתּפרׁש
האזֹוב ּכׁשר. - ּבֹו והּזה אגדֹו, ולא ּפּסקֹו ׁשּלא אֹו ּפּסקֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֹולא

אֹוגדֹו - קושרו]הּקצר הּכֹוׁש[- על מקל]ּבחּוט ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְֵַַַַָָ
מן אם לֹו נסּתּפק ּומּזה; ּבאזֹוב ואֹוחז ּומעלה, ּבּמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָוטֹובל
ּפסּולה. הּזיתֹו - הּגבעֹול מן אֹו הּכֹוׁש, מן אֹו הּזה, ְְִִִִַַַַָָָָהחּוט

אּלא ּבּתמרֹות, ולא האזֹוב, ּביֹונקֹות לא מּזין ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאין
ּגמלּו ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו לאּבּגבעֹולין. -] ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ּפטּור.בשלו] - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות, עליו ׁשהּזה ּומי .ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
מּׁשּינץ ּבאזֹוב? מּזין מי[הפרח]ּומאימתי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב . ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל הּמצרע. את ּבֹו לטהר ּכׁשר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּדה,
נוסף] ּביחּוד[- 'אזֹוב' אֹותֹו ׁשּקֹוראין והאזֹוב ּפסּול; ,-] ְְְִִֵֵֶָָ

ּבעליבלבד] אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב והּוא הּכׁשר, הּוא -ְְֲִֵֵֵֶַַָָ
ּכחלית', ו'אזֹוב 'אזֹוביֹון', אֹותֹו ׁשּקֹוראין זה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָבּתים.

ּפסּול. - רֹומי' ו'אזֹוב מדּברי', ְְְִִִֵֵָָו'אזֹוב

אׁשרה ׁשל זרה]אזֹוב לעבודה שניטע עיר[עץ וׁשל , ְֲִֵֵֶֶָ
ׁשל ּפסּול. - טמאה ּתרּומה וׁשל זרה, עבֹודה וׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנּדחת,

ּכׁשר. הּזה, ואם יּזה; לא טהֹורה, ְְְִִֵֶַָָָָֹּתרּומה
לעצים ׁשּלּקטֹו להסקה]אזֹוב -]- מׁשקין עליו ונפלּו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

לאכלין לּקטֹו להּזיה. ּכׁשר והּוא לאכילה]מנּגבֹו, ונפלּו[- , ְְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָ
להּזיה נטמא ׁשהרי ּפסּול; ׁשּנּגבֹו, ּפי על אף - מׁשקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
ּכטמאין הם הרי הּכלים, וכל האכלין וכל הּמׁשקין ׁשּכל -ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכנלקט זה הרי לחּטאת, לּקטֹו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חּטאת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלענין

ּבֹו. ּומּזה מנּגבֹו מׁשקין, עליו נפלּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלעצים;

    
ׁשהּואאדם ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

לֹו עלתה - טמא ׁשל ּבׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָמּמי
ׂשפתֹו ראׁש על אֹו אצּבעֹו, ראׁש על הּזיה נפלה אפּלּו ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּזיה;

שפתיו] ּפי[- על אף ּכלּום; אינּה ּבלׁשֹונֹו, נגעה אם אבל .ְְְֲִִִֵַַָָָָ
אינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּלׁשֹון
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ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי וכן ּוטבילה. הּזיה לענין ׁשּבּגלּוי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכאברים
נּדה, מּמי ׁשהּוא ּכל ּכלי ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - עליו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּזה

הּזיה. לֹו ְַָָָָעלתה

ׁשניהן על להּזֹות ׁשּנתּכּון אדם, בני ׁשני אֹו כלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני
על הראׁשֹון מעל הּמים ונטפּו מהן, אחד על והּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאחד,
מהּזית עליו הּמים ׁשּיּפלּו עד ּבטמאתֹו; הּׁשני הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשני

הּתמצית מן לא אחר]הּמּזה, ממקום שנתמצו ׁשני[- על הּזה . ְְִִִֵֶַַַַַָֹ
מחברֹו אֹו ּכאחד, ׁשניהן על הּזה אם לֹו ונסּתּפק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָכלים,

ּפסּולה. הּזיתֹו - עליו ְְִַָָָָָָנמצה
על ספק עליה, והּזה החרׂש, על נתּונה ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחט

ּפסּולה הּזיתֹו - עליה נמצה החרׂש מן ספק הּזה, .הּמחט ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מחלקים]המפּצליןּכלים מורכבים זה[- מחּברין ׁשהן ְְִִִֵֵֶֶַָָֻֻ

מסּפרת ּכגֹון ּבמסמרין, מספריים]לזה ּפרקין[- [-ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹ
מלאכה,חלקים] ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואזמל

לא חּבּור אינן מלאכה, ּבׁשעת וׁשּלא ּולהּזיה; לטמאה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻחּבּור
ׁשאם ּולהּזיה? לטמאה חּבּור הן ּכיצד להּזיה. ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻלטמאה
על הּזה ואם הּׁשני; נטמא מלאכה, ּבׁשעת מהן אחד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנטמא
הן ּוכאּלּו הּזיה, לׁשניהן עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
נטמא ׁשאם ּולהּזיה? לטמאה חּבּור אינן וכיצד אחד. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּגּוף
ואם חברֹו; נטמא לא מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאחד
- מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא מהם אחד על והּזה ׁשניהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנטמאּו
ּתֹורה. ּדין הּוא וזה מחּברין. ׁשהם ּפי על אף חברֹו, טהר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא
ׁשּלא אפּלּו לטמאה חּבּור ׁשּיהיה ּגזרּו סֹופרים מּדברי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֻאבל
אם ּולעֹולם מלאכה; ׁשעת מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָּבׁשעת
עליהם ּגזרּו וכן חברֹו. נטמא מהם, ּבאחד טמאה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻנגעה
מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ּבׁשעת אפּלּו להּזיה, חּבּור יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשּלא

מהם, אחד על הּזה אם ּולעֹולם מלאכה; ּבׁשעת לאׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
מקֹום ׁשּכל למדּת, הּנה עליו. ּגם ׁשּיּזה עד חברֹו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָטהר
זה אין - להּזיה' חּבּור ואינֹו לטמאה, 'חּבּור ׁשֹומע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאּתה

ׁשּבארנּו. הּדר על מּדבריהם, ּגזרה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
ׁשּתפרׁשני ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעׂשּו עד ׁשחּברן כלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לטמאה חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו בגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני
אחד ּככלי ׁשהן מּפני .ּולהּזיה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

חלשה]ׁשלל תפירה ּתפּור[- ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין, ְְְִֶֶֶַַַָ
להּזיה, חּבּור אינן להּתירן, עֹומדין והן הֹואיל - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבכלאים

ׁשּבּקנּתל הּסּלים וכן לטמאה. חּבּור הן [שקשוריםוהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
החמור] מצידי טרּבלומונחים ׁשל והּמּטה המסייע, כלי -] ְְִֶַַָָ

וקרןלדיש] רגל], ּכליבה[- מתים]ׁשל מיטת וקרנים[- ,-] ְְְְִִֶֶֶַַָ
שתיה] וׁשלׁשלתכלי דרכים, יֹוצאי -]ׁשל בה [שתלויים ְְְְִֵֶֶֶַָ

צרי אּלא להּזיה, חּבּור ואינן לטמאה, חּבּור - ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמפּתחֹות
ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, סל ּבכל הּמּזה מן הּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּיּגעּו
המפּצלת. זֹו מּמּטה וקֹורה קֹורה ּובכל וקרן, קרן ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּובכל

ּכסתֹותהמחּבר שמיכות]ׁשלׁש ׁשל[- וׁשׁש צמר, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי - מטּפחֹות עׂשרה ׁשּתים אֹו סדינין, ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹּפׁשּתן,
לטמאה, חּבּור - ּכן על יתר ּולהּזיה; לטמאה חּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻֻאּלּו

אח וטּלית אחד, חלּוק להּזיה. חּבּור ּוקלּובקריןואינן ת, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ארּכין היּו אפּלּו ּולהּזיה; לטמאה חּבּור הן הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻֻאחד
קלּובקרין? הּוא ואיזה ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּביֹותר,

אֹותן ותֹופרין ּביניהן, ּגפן צמר ׁשּמּניחין בגדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה
הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוׂשין ְְְִִִֵֶַַַָָּכאחת,

דוד]הּמחםּכּסּוי מחּבר[- -[למיחם]ׁשהּוא ּבׁשלׁשלּתֹו ְְְְִֵֶַַַַָֻ
טהר לא - הּכּסּוי על הּזה הּכל; טהר הּמחם, על ִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹהּזה

עליו. ׁשּיּזה עד ֵֶֶַַַַָָהּמחם,

והענּבל שלו]הּזּוג ולשונית הפעמון לטמאה[- חּבּור , ְְְְִִַָָָֻ
ׁשניהן. טהרּו מהן, אחד על הּזה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּולהּזיה;

טוויה]הּטוי כלי ּבֹו[- ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתן, ּבֹו ׁשּטוין ְְְִִִִֶַַָָ
הּטוּויהחבלים עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו; יׁש גּופין ׁשלׁשה - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
החוט] 'ּכֹוׁש'[- הּנקרא הּוא מקל], הּברזל[- אֹו והּנחׁשת ; ְְְְִֶֶַַַַָֹ

ּפֹותלין ׁשּבּה 'צנירה', הּנקרא הּוא הּזה, העץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבראׁש
'ּפּקה'. הּנקראת והיא הּכֹוׁש, ׁשּבאמצע והרחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטֹווין;
הּפּקה על לא יּזה לא - ׁשּנטמא החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּכֹוׁש
אחד על הּזה ואם הּצנירה; על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלֹו,

מּׁשל אחת על מּזה - ּפׁשּתן וׁשל הּכל. טהר ׁשּתןמּׁשלׁשּתן, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
חּבּור. ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְִִֶַָָָלכּתחּלה,

עריסה ׁשל התינוק]עֹור עריסת מחּבר[שבתחתית ׁשהּוא ְֲִֶֶָָֻ
כפתורים]לפּקֹות הּמלּבן[- ּולהּזיה; לטמאה חּבּור [של- ְְְְְִִֵַַַָָָֻ
להּזיה.עץ] ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ְְְְִִֵֶַָָָֹֹֻׁשל

הּקדּוחֹות הּכלים ידֹות שבידית]ּכל קדח ע"י ,[שהחיבור ְְִֵַַָ
נּצב נכנס[קת]ּכגֹון והּברזל נקּוב ׁשהּנּצב ּבֹו, וכּיֹוצא הּסּכין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

החדּוקֹות הּידֹות אבל ּולהּזיה; לטמאה חּבּור - [–ּבֹו ְְְֲֲִַַַָָָָָֻ
שבידית] 'חדק' ע"י נכנסשהחיבור ׁשהעץ החנית עץ ּכגֹון ,ְְֲִִֵֵֶַָָ

להּזיה. חּבּור אינֹו - ְְִֵֶַַַָָּבּברזל

    
חומרות]מעלֹות החּטאת[- ּבטהרת עׂשּו פרהיתרֹות -] ְְֲֳֵַַַַָָָ

ּומׁשּמׁשאדומה] ועֹומד לקדׁש, טבל אפּלּו הּטהֹור, ׁשהאדם :ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ולא לׂשרפתּה, ולא לחּטאת, טהֹור אינֹו - הּמזּבח ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹעל

לקּדׁשן ולא הּמים, לתוכן]למּלּוי האפר להּזֹות,[נתינת ולא , ְְְְְְִִַַַַָֹֹ
וכן לחּטאת. טהֹור יהיה ּכ ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּיטּבל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעד
עד לחּטאת, טהֹור אינֹו - ׁשּבעזרה מזרק אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּכלים
אף - והּמׁשקין האכלין ּכל וכן חּטאת. לׁשם ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּיטּבילּוהּו
ּומׁשקין ּכאכלין החּטאת לענין הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעל

.הּטמאין ְִֵַ
למׁשּכבּכל הראּוי ׁשהּואּכלי ּפי על אף - למֹוׁשב אֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָ

הּזב ּכמדרס הּוא הרי - הּקדׁש לגּבי מושבטהֹור [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
הזב] ע"י שונים באופנים שנטמאו ומדרס עדמרכב ,ַ

חּטאת. לׁשם -]ׁשּיטּבילּוהּו היה[התנא ּגּודגדה ּבן יֹוחנן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מטּפחּתֹו[חולין]אֹוכל והיתה ימיו, ּכל הּקדׁש ּבטהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ

החּטאת. לענין הּזב ְְְְִִַַַַַָָּכמדרס
ולדּכל[- מן נולד מטּמא[- ׁשאינֹו ּפי על אף - הּטמאֹות ְְְִֵֵֶַַַַַָֻ

הּוא הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, אפּלּו ּכלים ולא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹאדם
מי 'המקּדׁש אמרּו: לפיכ לחּטאת. וכלים אדם ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמטּמא
על מׁשקין יּפלּו ׁשּמא - הּסנּדל' את ינעל לא ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹחּטאת,
לגּבי הן טמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמא; הּסנּדל ונמצא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּסנּדל,
מי ונמצאּו ּבּסנּדל, ּבנגיעתֹו המקּדׁש זה ויתטּמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהחּטאת,

טמאים. ְִֵַָחּטאת

           
      

,הּידים את המטּמאים ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי
ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש, טהֹור ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ׁשּיתּבאר וצריּכמֹו חּטאת, לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכ נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא אפּלּו והריטבילה; ּלֹו, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

לטמאה. ראׁשֹון ְְִָֻהּוא

סֹופרים מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין טבילה, הּטעּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּכל
מי הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת החּטאת את מטּמא -ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ואת הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻחּטאת,
הריקן הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ׁשּנתמּלאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמים
לא אבל ּבמּגע, מאּלּו אחד ּכל מטּמא לחּטאת; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּטהֹור

ּכּלֹו.ּבמּׂשא את ּפסל החּטאת, אפר ּבמקצת ׁשּנגע וטמא . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּמֹונין ּכדר ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאין
ונטמא חּטאת, לׁשם ׁשּטבלּו עׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתרּומה
ּכגֹון ּבלבד, חּטאת לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהם, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
הם אפּלּו ּבחברֹו, וחברֹו ּבחברֹו, ונגע ּבלבד, ידֹו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּנטמאת

לחּטאת טמאין ּכּלם - לחּטאת,מאה הּטהֹורים ּכלים וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻ
לגּבי ּבלבד אחֹוריו אּלא נטמאּו לא אפּלּו מהן, ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנטמא
ּבכלי זה ּכלי ונגע ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָחּטאת,
חּטאת, לגּבי ּכּלן הּכלים נטמאּו - ּבׁשליׁשי וׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻׁשני,

מאה. הן ֲִֵֵַָואפּלּו

טהֹורּכל ׁשהּוא ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
הנידֹו אם הזיזו]לקדׁש, על[- אף נטמא, - לחּטאת הּטהֹור ְְְֱִִִֶַַַַָָָֹ

האדם את ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. נגע ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּפי
רגליו מימי את אֹו רּקֹו, את ׁשהניד אֹו לחּטאת, טהֹור ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו

זה אדם ּכליׁשל אבל ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
אּלא לחּטאת, הּטהֹור את מטּמא אינֹו - למדרס ראּוי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

ּבֹו. נגע ּכן ִֵַָאם

טמאּכלי לחּטאת[טומאת]הּטמא הּטהֹור הנידֹו אם מת, ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָ
טמא ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

טמא ׁשהּוא מפּתח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמא ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמת
- הּדלת את לחּטאת הּטהֹור וסגר ּבּדלת, ּתלּוי ׁשהיה ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמת
את הסיט אם וכן נטמא. הּטמא, הּמפּתח את והניד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהֹואיל
ּפי על אף לחּטאת, טמא זה הרי - זרע ׁשכבת ואת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשרץ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאין

הּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - 'מּדף' הּנקראין והם ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש,

לחּטאת נטמא .ּבמּדף, ְְְִַַָָָ
ּביןהּטהֹור טמאין ּבין - ּומׁשקין ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

- טהֹורין אינם חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורין,
ּבידֹו ּבהם נגע ּבהםאם נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

- ּבהם נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּברגלֹו
ּכלים מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור, ּבידֹו נגע אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור.
ּברגלֹו נגע אם אבל ּכּלֹו; נטמא - לחּטאת טהֹורין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשאינם

ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא הרי ְְֲֵֶֶַָָָָָּבהם,
מים לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְִִִֶַַַָָֹֻהּטהֹור

ּומּדברי ׁשאּובין, ׁשהם מּפני נטמא; - לחּטאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנתמּלאּו
נטמא - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהּבא ,סֹופרים, ְְְְְִִִִֶַַָָֹֻ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
הארץהּכל עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על ;נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּה; נזהרין הּכל בּה, ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמּפני
למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
ּכלי ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ למׁשמר. ראּויין יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- לחּטאת' טהֹור זה 'ּכלי ואמר: חרׂש, ּכלי אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טהֹור ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכלי
הן' 'טהֹורין ואמר: אצלֹו, חּטאת מי ׁשהיּו אֹו לחּטאת', ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאני

ּבּה. מזלזל מּיׂשראל אדם ׁשאין נאמן, -ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָ



       

ה'תש"ע כסלו י"ט ראשון יום

   
ימֹות מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים
להתעּנֹותּגׁשמים ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים ׁשני, , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -]לכ .ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
ּכסלו חדׁש ראׁש ּדיןהּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

ּומּתרין וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין
מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדיםּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ

שבוע] אותו עֹוסקיםבמקדש ׁשהם מּפני עּמהם, מתעּנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָאין
ּומתּפלליןּבעבֹודה ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ

הּתענּיֹות ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, .וזֹועקים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָ
אחרֹות ּתענּיֹות ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָֹֹעברּו

וחמיׁשי וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, אֹוכליןעל אּלּו ּובׁשלׁש ; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָֹ

ּכּפּור ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד מׁשמרוׁשֹותין ואנׁשי . ְְְְְְְִִִִִֵֶַָ
והם אב, ּבית ואנׁשי מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמתעּנים

ּבעב עּקרהעֹוסקין ּכל מתעּנים יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו .ֹודה ְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹ
וגמר ּופסק, אכל אם - יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָוכל
ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי על אף ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל .ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ

מלאכה ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש
ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,

מּתר ורגליו ידיו ּפניו הּמרחצאֹות.אבל את נֹועלים לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּבסיכה מּתרואסּורין הּזהמה, את להעביר ואם ואסּורין; . ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻֻ

הּמּטה מּתרּבתׁשמיׁש ,ּבּדר אבל ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּכׁשארלנעל ּומתחּננים וזֹועקים ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָֹ

.הּתענּיֹות ֲִַַ

ּתענּיֹות ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו
וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַאחרֹות
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,הּידים את המטּמאים ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי
ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש, טהֹור ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ׁשּיתּבאר וצריּכמֹו חּטאת, לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכ נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא אפּלּו והריטבילה; ּלֹו, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

לטמאה. ראׁשֹון ְְִָֻהּוא

סֹופרים מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין טבילה, הּטעּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּכל
מי הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת החּטאת את מטּמא -ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ואת הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻחּטאת,
הריקן הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ׁשּנתמּלאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמים
לא אבל ּבמּגע, מאּלּו אחד ּכל מטּמא לחּטאת; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּטהֹור

ּכּלֹו.ּבמּׂשא את ּפסל החּטאת, אפר ּבמקצת ׁשּנגע וטמא . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּמֹונין ּכדר ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאין
ונטמא חּטאת, לׁשם ׁשּטבלּו עׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתרּומה
ּכגֹון ּבלבד, חּטאת לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהם, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
הם אפּלּו ּבחברֹו, וחברֹו ּבחברֹו, ונגע ּבלבד, ידֹו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּנטמאת

לחּטאת טמאין ּכּלם - לחּטאת,מאה הּטהֹורים ּכלים וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻ
לגּבי ּבלבד אחֹוריו אּלא נטמאּו לא אפּלּו מהן, ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנטמא
ּבכלי זה ּכלי ונגע ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָחּטאת,
חּטאת, לגּבי ּכּלן הּכלים נטמאּו - ּבׁשליׁשי וׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻׁשני,

מאה. הן ֲִֵֵַָואפּלּו

טהֹורּכל ׁשהּוא ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
הנידֹו אם הזיזו]לקדׁש, על[- אף נטמא, - לחּטאת הּטהֹור ְְְֱִִִֶַַַַָָָֹ

האדם את ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. נגע ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּפי
רגליו מימי את אֹו רּקֹו, את ׁשהניד אֹו לחּטאת, טהֹור ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו

זה אדם ּכליׁשל אבל ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
אּלא לחּטאת, הּטהֹור את מטּמא אינֹו - למדרס ראּוי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

ּבֹו. נגע ּכן ִֵַָאם

טמאּכלי לחּטאת[טומאת]הּטמא הּטהֹור הנידֹו אם מת, ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָ
טמא ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

טמא ׁשהּוא מפּתח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמא ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמת
- הּדלת את לחּטאת הּטהֹור וסגר ּבּדלת, ּתלּוי ׁשהיה ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמת
את הסיט אם וכן נטמא. הּטמא, הּמפּתח את והניד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהֹואיל
ּפי על אף לחּטאת, טמא זה הרי - זרע ׁשכבת ואת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשרץ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאין

הּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - 'מּדף' הּנקראין והם ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש,

לחּטאת נטמא .ּבמּדף, ְְְִַַָָָ
ּביןהּטהֹור טמאין ּבין - ּומׁשקין ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

- טהֹורין אינם חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורין,
ּבידֹו ּבהם נגע ּבהםאם נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

- ּבהם נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּברגלֹו
ּכלים מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור, ּבידֹו נגע אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור.
ּברגלֹו נגע אם אבל ּכּלֹו; נטמא - לחּטאת טהֹורין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשאינם

ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא הרי ְְֲֵֶֶַָָָָָּבהם,
מים לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְִִִֶַַַָָֹֻהּטהֹור

ּומּדברי ׁשאּובין, ׁשהם מּפני נטמא; - לחּטאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנתמּלאּו
נטמא - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהּבא ,סֹופרים, ְְְְְִִִִֶַַָָֹֻ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
הארץהּכל עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על ;נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּה; נזהרין הּכל בּה, ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמּפני
למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
ּכלי ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ למׁשמר. ראּויין יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- לחּטאת' טהֹור זה 'ּכלי ואמר: חרׂש, ּכלי אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טהֹור ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכלי
הן' 'טהֹורין ואמר: אצלֹו, חּטאת מי ׁשהיּו אֹו לחּטאת', ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאני

ּבּה. מזלזל מּיׂשראל אדם ׁשאין נאמן, -ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָ



       

ה'תש"ע כסלו י"ט ראשון יום

   
ימֹות מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים
להתעּנֹותּגׁשמים ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים ׁשני, , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -]לכ .ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
ּכסלו חדׁש ראׁש ּדיןהּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

ּומּתרין וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין
מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדיםּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ

שבוע] אותו עֹוסקיםבמקדש ׁשהם מּפני עּמהם, מתעּנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָאין
ּומתּפלליןּבעבֹודה ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ

הּתענּיֹות ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, .וזֹועקים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָ
אחרֹות ּתענּיֹות ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָֹֹעברּו

וחמיׁשי וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, אֹוכליןעל אּלּו ּובׁשלׁש ; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָֹ

ּכּפּור ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד מׁשמרוׁשֹותין ואנׁשי . ְְְְְְְִִִִִֵֶַָ
והם אב, ּבית ואנׁשי מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמתעּנים

ּבעב עּקרהעֹוסקין ּכל מתעּנים יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו .ֹודה ְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹ
וגמר ּופסק, אכל אם - יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָוכל
ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי על אף ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל .ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ

מלאכה ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש
ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,

מּתר ורגליו ידיו ּפניו הּמרחצאֹות.אבל את נֹועלים לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּבסיכה מּתרואסּורין הּזהמה, את להעביר ואם ואסּורין; . ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻֻ

הּמּטה מּתרּבתׁשמיׁש ,ּבּדר אבל ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּכׁשארלנעל ּומתחּננים וזֹועקים ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָֹ

.הּתענּיֹות ֲִַַ

ּתענּיֹות ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו
וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַאחרֹות
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אבלוׁשני מתעּנֹות, ּומניקֹות עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
מתעּנֹות ּומניקֹות עּברֹות אין הּתענּיֹות, ּפיּבׁשאר על ואף ; ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻ

אֹוכלֹות אּלא ּבפּנּוקין, עצמן מעּנגין אין מתעּנֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינן
הּולד קּיּום ּכדי .וׁשֹותֹות ְְִֵַָָ

;ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע
מׁשלימין ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית ּדברואנׁשי וכל . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

הּׁשבע ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
.האחרֹונֹות ֲַָ

ּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות
מּדרּכם,העיר ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
ּברכֹות ועׂשרים ארּבע מתּפללין אתונמצאּו ונֹועלין . ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין את[- ּופֹותחין ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֻ
ּכבֹוד מּפני הּיֹום, ּכל ּפֹותחין ּבחמיׁשי, אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֻהחנּיֹות;
ונֹועל אחת ּפֹותח ּפתחים, ׁשני לחנּות יׁש ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשּבת.

אצטּבהאחת לחנּות יׁש ואם הסחורה]; להנחת לפניה[ספסל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו ּבחמיׁשי, ּכדרּכֹו ּפֹותח -. ְְְֲִִֵֵֵַַַ

ּומּתן ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ׁשלעברּו ּובבנין , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
וצּיּור ּכּיּור ּכגֹון הקירות]ׂשמחה קישוט ׁשל[- ּובנטיעה , ְְְְִִִִִֶָָ

ואהלים הדס מיני ּכגֹון ּבארּוסין[בשמים]ׂשמחה ּוממעטין . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָ
מיונּׂשּואין וכל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים לא ּכן אם אּלא , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּורבּיה ּפרּיה מצות ּבׁשניׁשּקּים מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
לחברֹורעבֹון אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין ותלמידי. ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

לּמקֹום וכמנּדין ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא ועםחכמים , ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָֹֻ
וכבד רפה ּבׂשפה לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהארץ

.ראׁש ֹ
ּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים וׁשניּתלמידי חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ

וׁשני ּתקּופהוחמיׁשי ׁשל ניסן ׁשּיצא עד הּצּבּור, לא אבל ; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
יתר ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

אּלּו ּתענּיֹות עׂשרה ׁשּיצאמּׁשלׁש עד הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻניסן,
ּכל ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,

ּולפּוריםהּתענּיֹות חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ׁשל. ניסן יצא . ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא איןּתקּופה, - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

קללה סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ,מתעּנים; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּׁשנה מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא .הֹואיל ְְְִִִִַַָָָָָֹ

.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה
ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות עׂשראבל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,
ׁשבעה ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבראׁשי
הּצּבּור על ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ְְְִִִִִִֵַַָָָֹימים;

ׁשאמרנּו הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה .ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּבּה אֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכל

הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּלילה,
ּובגלל ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתענית

וׁשבעהּמטר אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
.אחרֹונֹות ֲַ

ה'תש"ע כסלו כ' שני יום

   
,מטר ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל

ׁשל לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים
ּבׂשּקים ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל אפרעיר, ונֹותנין ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

שריפה]מקלה הּתבה[- ּגּבי ּתֹורהעל ספר ּגּבי ּכדיועל , ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
לּבם ּולהכניע הּבכּיה, את מןלהרּגיל נֹוטל העם מן ואחד . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּד ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן ּבמקֹוםיןהאפר, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ּתפּלין נֹוטלהנחת ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבראׁשֹו .ונֹותן ְְֵֹ

חכם זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ לאואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
חכם מעמידין חכם, זקן ׁשם ולאהיה זקן לא ׁשם היה לא ; ְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

צּורה ׁשל אדם מעמידים חשוב]חכם, אֹומר[- והּוא . ְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכּבּוׁשין ּדברי ּגֹורמין,לפניהם ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, : ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹ

טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה נינוה,אּלא ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּתעניתם" ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ,ׁשּלא ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

מעׂשיהם" את האלהים "וּירא ּובּקּבלהאּלא [שקיבלנו. ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
אֹומרמהנביאים] ּבגדיכם"'הּוא ואל לבבכם "וקרעּו :. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַ

ויׁשּובּו לּבם, ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף
ּגמּורה .ּתׁשּובה ְְָָ

ּבתפּלה עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ;ואחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
אּלּו ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ואםּומעמידין . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָ

מתּפּלל; להתּפּלל, ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאמר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה
אחר מֹורידין לאו, .ואם ְִִִֵַָ

ׁשהּוא איׁש אּלּו? ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה
ּובכתּובים, ּבנביאים ּבתֹורה לקרֹות ורגיל ּבתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל

לֹו[בילדים]ּומּטּפל פרנסתו]ואין ּבּׂשדה.[די יגיעה לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ּבעל עליו והּנלוים קרֹוביו וכל ּביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
ׁשם עליו יצא ולא העברֹות. מן ריקן ּביתֹו יהיה אּלא - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹעברה
וקֹולֹו נעימה, לֹו ויׁש לעם; ּומרּצה ,ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו, ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻרע

מפארערב זה הרי האּלּו, הּמּדֹות ּכל עם זקן היה ואם ואם. ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
יתּפּלל האּלּו, הּמּדֹות ּכל ּבֹו ויׁש הֹואיל זקן, .אינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

;'יׂשראל 'ּגֹואל ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל, צּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָּוׁשליח
הּצרה מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ה'ואֹומר "אל ואֹומר: , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

וּיענני" קראתי לי ההרים"ּבּצרתה אל עיני "אּׂשא ,, ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ה'" ,קראתי וגֹו'""מּמעמּקים יעטף כי לעני "ּתפּלה ,. ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָֹ

,בענינּו 'ראה ואֹומר: ּכחֹו; ּכפי ּתחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹואֹומר
ּתחנּוניו: ּבסֹוף ואֹומר ּומתחּנן; לגאלנּו', ּומהר ריבנּו, ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוריבה

וי אתכם יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה ׁשמע'מי ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל' ּגֹואל ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם .קֹול ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

;זֹו אחר זֹו מֹוסיף, ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי ּופסּוקים ּתחנּונים, ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתחּנן
אחת ּבכל וחֹותם רגיל, ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו ּבחתימֹות :מהן ֲִֵֵֶַ
ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבראׁשֹונה

ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
הּנׁשּכחֹות' זֹוכר ה', אּתה ּברּו .הּזה; ְִֵֶַַַָָָ

           
      

הּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה' .ׁשֹומע ְֵַָ

,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית
ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא

צעקה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְֵַַָָָ
ּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית

הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,
ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו. ְִֵַַָָָ

,הּדגה מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית
ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא

צרה' ּבעת העֹונה ה', .אּתה ְֵֶַָָָָ
ּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית

ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
עֹונין העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ּברּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזה;
ּכל אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ'אמן'

.הּברכֹות ְַָ
;הּסדר על הּתפּלה וגֹומר וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָואֹומר

מקֹום ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. .ותֹוקעין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
היּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו

ּכּסדר ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין
אברהם',הּזה את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מן יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
עֹונין והן יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
הּכנסת וחּזן ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָאחריו:

הכנסת] בית ּתקעּו'![שמש הּכהנים, 'ּתקעּו לּתֹוקעים: ְְְֲִִִִֵַַֹאֹומר
הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוחֹוזר
ּכ ואחר הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּוא

ותֹוקעין ּומריעין הּכהנים, .ּתֹוקעין ְְְְֲִִִִִַֹ
הּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל

לע מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ֹולםהּנׁשּכחֹות'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
על ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַים

ּומריעין ותֹוקעין מריעין, ּכ .ואחר ְְְְְִִִִִַַָ
ּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ונמצאּואֹומר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מריעין ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ּובּׁשֹופר ׁשאמרנּוּבחצֹוצרֹות ּכמֹו ,. ְְְֲֶַַַָָ
- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
ּכאּלּו מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; לאּומתחּננים אם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

מּדרכיכם' ּתעניתּתׁשּובּו ּובכל ׁשּגֹוזרין. הּצרֹות מּתעניתי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

ויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו
החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינההּצּבּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ
ׁשלׁש ּבעמקּה ׁשּירדּו טפחיםעד .ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

ה'תש"ע כסלו כ"א שלישי יום

   
ׁשם מּפני[במציאות]יׁש ּבהן מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּדרכי ולפּתח הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצרֹות
ּומעׂשההּתׁשּובה הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אֹותן ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;

אבֹותם" עֹון ואת עֹונם את ."והתוּדּו ְְְֲֲֲִֶֶַָָ
ּבן ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו

ּגלּותם להתם וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחיקם,
כשנהרג] גלו ּבבל[- מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּובמצֹוק ּבמצֹור והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע ;נבּוכדנאּצר ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָ
נׁשּתּברּו - ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוׁשבעה
ירּוׁשלים והבקעה ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּלּוחֹות,

ׁשני ספרּבחרּבן הרׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף והעמיד, ּתֹורה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבהיכל .צלם ֵֶֶַָ

ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראלותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּובּׁשנּיה; ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ביתר]ונלּכדה ּבּה[- והיּו ׁשמּה, היה ְְְְְְִִֵָָָָָָָ
מּיׂשראל ּורבבֹות ּגדֹולאלפים מל להם והיה כוזיבא], ,[בן ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ונפל הּמׁשיח, הּמל ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָודּמּו
חרּבן ּכמֹו ּגדֹולה צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻֻּביד

טֹורנֹוסרֹופֹוסהּמקּדׁש חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו ; ְְְְְִַַַַָָָָֻ
- "צּיֹון לקּים סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרׁשע

תחרׁש" .ׂשדה ֵֵֶָָ
:ּבּקּבלה מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבתּמּוז עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי ּבחדׁשצֹום ׁשהּוא , ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשרונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

המןּבאדר ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר "ּדברי, ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
להיֹותוזעקתם"הּצמֹות ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם . ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

עׂשר אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין אבלּבׁשּבת, . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ
אֹותֹו ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד

הּׁשּבת ׁשּבתלאחר ּבערב מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל ;. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּתפּלת מתּפללין ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹּובכל

ּומנחהנעילה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל מׁשה"; .ּב"ויחל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹ
ּבאב מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים .ּובכּלן ְְְְְְִִִִַַָָָָֻ

וׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל[שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכלי וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה



עי            
      

הּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה' .ׁשֹומע ְֵַָ

,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית
ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא

צעקה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְֵַַָָָ
ּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית

הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,
ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו. ְִֵַַָָָ

,הּדגה מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית
ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא

צרה' ּבעת העֹונה ה', .אּתה ְֵֶַָָָָ
ּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית

ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
עֹונין העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ּברּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזה;
ּכל אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ'אמן'

.הּברכֹות ְַָ
;הּסדר על הּתפּלה וגֹומר וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָואֹומר

מקֹום ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. .ותֹוקעין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
היּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו

ּכּסדר ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין
אברהם',הּזה את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מן יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
עֹונין והן יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
הּכנסת וחּזן ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָאחריו:

הכנסת] בית ּתקעּו'![שמש הּכהנים, 'ּתקעּו לּתֹוקעים: ְְְֲִִִִֵַַֹאֹומר
הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוחֹוזר
ּכ ואחר הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּוא

ותֹוקעין ּומריעין הּכהנים, .ּתֹוקעין ְְְְֲִִִִִַֹ
הּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל

לע מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ֹולםהּנׁשּכחֹות'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
על ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַים

ּומריעין ותֹוקעין מריעין, ּכ .ואחר ְְְְְִִִִִַַָ
ּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ונמצאּואֹומר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מריעין ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ּובּׁשֹופר ׁשאמרנּוּבחצֹוצרֹות ּכמֹו ,. ְְְֲֶַַַָָ
- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
ּכאּלּו מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; לאּומתחּננים אם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

מּדרכיכם' ּתעניתּתׁשּובּו ּובכל ׁשּגֹוזרין. הּצרֹות מּתעניתי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

ויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו
החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינההּצּבּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ
ׁשלׁש ּבעמקּה ׁשּירדּו טפחיםעד .ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

ה'תש"ע כסלו כ"א שלישי יום

   
ׁשם מּפני[במציאות]יׁש ּבהן מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּדרכי ולפּתח הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצרֹות
ּומעׂשההּתׁשּובה הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אֹותן ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;

אבֹותם" עֹון ואת עֹונם את ."והתוּדּו ְְְֲֲֲִֶֶַָָ
ּבן ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו

ּגלּותם להתם וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחיקם,
כשנהרג] גלו ּבבל[- מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּובמצֹוק ּבמצֹור והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע ;נבּוכדנאּצר ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָ
נׁשּתּברּו - ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוׁשבעה
ירּוׁשלים והבקעה ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּלּוחֹות,

ׁשני ספרּבחרּבן הרׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף והעמיד, ּתֹורה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבהיכל .צלם ֵֶֶַָ

ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראלותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּובּׁשנּיה; ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ביתר]ונלּכדה ּבּה[- והיּו ׁשמּה, היה ְְְְְְִִֵָָָָָָָ
מּיׂשראל ּורבבֹות ּגדֹולאלפים מל להם והיה כוזיבא], ,[בן ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ונפל הּמׁשיח, הּמל ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָודּמּו
חרּבן ּכמֹו ּגדֹולה צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻֻּביד

טֹורנֹוסרֹופֹוסהּמקּדׁש חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו ; ְְְְְִַַַַָָָָֻ
- "צּיֹון לקּים סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרׁשע

תחרׁש" .ׂשדה ֵֵֶָָ
:ּבּקּבלה מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבתּמּוז עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי ּבחדׁשצֹום ׁשהּוא , ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשרונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

המןּבאדר ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר "ּדברי, ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
להיֹותוזעקתם"הּצמֹות ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם . ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

עׂשר אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין אבלּבׁשּבת, . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ
אֹותֹו ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד

הּׁשּבת ׁשּבתלאחר ּבערב מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל ;. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּתפּלת מתּפללין ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹּובכל

ּומנחהנעילה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל מׁשה"; .ּב"ויחל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹ
ּבאב מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים .ּובכּלן ְְְְְְִִִִַַָָָָֻ

וׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל[שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכלי וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה



עי           
      

ּפׁשּתןמגהץ ּכלי אפּלּו הּתענית, ׁשּיעבר עד לכּבס, ואפּלּו ; ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשּלא יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל

החדׁשהּתענית מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
הּתענית .עד ֲִַַַ

אּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה
הּכּפּורים ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; ולאמּבעֹוד . ְְְְִִִֵֶַַָָֹ

יין יׁשּתה ולא ּבׂשר ּבּה[ישן]יאכל הּמפסיק אבלּבּסעּודה ; ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּפחֹות אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו יין הּוא ואֹוכלׁשֹותה , ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

יתר אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ׁשניּבׂשר יאכל ולא . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ
.ּתבׁשילין ְִִַ

אחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
מפסיק ׁשהּוא ּפי על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;

ּׁשּירצה מה ּכל אֹוכל להיֹותּבּה, ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת

ׁשלמה ּבׁשּבת,ּכסעּודת להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ; ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ּכלּום מחּסר .אינֹו ְְֵֵַ

.מּדי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו
ּבאב ּתׁשעה ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָָאבל
ּבמים וׁשֹורּה ּבמלח, חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים ,היּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשל קיתֹון עליה וׁשֹותה ואֹוכלּה; לכירים ּתּנּור ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָויֹוׁשב

לפניו מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה וכזהמים . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻ
אכלנּו לא ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, לחכמים ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹראּוי

עדׁשים ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ּכןערב אם אּלא , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבׁשּבת .היה ְַָָָ

ּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ
ּבאב ואפּלּוּבתׁשעה ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּבּמים אצּבעֹו ּתענּוגלהֹוׁשיט ׁשל ּבסיכה ואסּור ּובנעילת; , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות

ּבֹו ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ואמרּואינן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּברכה סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל .חכמים, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּבאב ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ,ּתלמידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדוים יֹוׁשבין נתן[מצטערים]אּלא ואם ּכאבלים; נאנחים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ראׁש וכבד רפה ּבׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם .להם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה לקרֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָואסּור
ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ּובהלכֹות ּובּמׁשנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָּבּכתּובים,
ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות, ּבאּיֹוב, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקֹורא

ּבֹו ּבטלין רּבן ּבית ׁשל ׁשּלאותינֹוקֹות נֹוהגין חכמים ּומקצת . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּבראׁש ּתפּלין ּבֹו .להניח ְְִִִַָָֹ

חכמי ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית הּדֹור,מּׁשחרב ּבאֹותֹו ׁשהיּו ם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ציורים]ׁשאין ּכבנין[מצוייר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻ

אּמה מקֹום ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמלכים,
מסּידת חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻעל

ּכחזקתּה היא הרי גוי]ּומכּירת, אֹותֹו[שעשאה מחּיבים ואין , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ
הּכתלים .לקלף ְְִִַָֹ

,לאֹורחים סעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻוכן
הּקערֹות מן קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמחּסר

הּכסף ּתכׁשיטיה עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהראּויֹות
ׁשּלא ּכדי ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּזהב,
ונֹותן מקלה אפר לֹוקח נֹוׂשא, ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיהיה
לזּכר ּכדי הּדברים, אּלּו וכל הּתפּלין. הנחת מקֹום ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹּבראׁשֹו

ימיני.ירּוׁשלים ּתׁשּכח ירּוׁשלים, ,אׁשּכח "אם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
את אעלה לא אם אזּכרכי, לא אם לחּכי, לׁשֹוני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹּתדּבק

ׂשמחתי" ראׁש על .ירּוׁשלים ְְִִִַַָָֹ
זמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו וכלוכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשיר ׁשל קֹול לׁשמעןמׁשמיעי ואסּור ּבהן, לׂשמח אסּור -, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
החרּבן ׁשּנאמר:מּפני אסּורה, - הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו . ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

יין" יׁשּתּו לא ּדברי"ּבּׁשיר, לֹומר יׂשראל, ּכל נהגּו ּוכבר ; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹ
הּיין על ּבהן וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו .ּתׁשּבחֹות ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

עטרֹות על ּגזרּו ּכ כתר]ואחר מין ּכלל[- חוקחתנים -] ְְְְֲִַַַַָָָָ
ּכלילותקנה] ׁשם ּבראׁשֹו החתן יּניח ׁשּלא "הסיר: ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

העטרה" והרים ּכּלֹותהּמצנפת, עטרֹות על ּגזרּו וכן היּו. אם , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּגדיל ׁשל אבל זהב; אֹו נחושת]ּכסף לּכּלה[- מּתרת ,. ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

היּו קדׁש "ערי אֹומר: - ּבחרּבנן יהּודה ערי ׁשראה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻמי
וקֹורעמדּבר" קדׁשנּו, "ּבית אֹומר: - ּבחרּבנּה ירּוׁשלים ראה . ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ

וגֹו'" וקֹורעותפארּתנּו הּצֹופים;, מן לקרע? חּיב ּומהיכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
ּתחּלה, ּבּמקּדׁש ּפגע ואם אחר. קרע קֹורע לּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּוכׁשּיּגיע
על ּומֹוסיף הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר מּדר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּיבֹוא

.ירּוׁשלים ְִַָ
מעּמד ּבידֹו קֹורע ּכּלן, האּלּו הּקרעים ּכלּכל וקֹורע ; ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

לּבֹו את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, מאחהּכסּות ואינֹו קרעים[תופר]. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ללקטן למללן לׁשללן הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם, תפירותאּלּו -] ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָ

סּלמֹותחלשות] ּכמין ישרה]ּולתפרן שאינה תפירה -]. ְְְִָָָֻ
ׁשלׁשים ּתֹו אם - ּובא הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ְִִִִֵֵַָָָָָֹהיה

חֹוזר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַֹיֹום,
.וקֹורע ְֵַ

הּמׁשיח לימֹות לּבטל עתידים האּלּו, הּצֹומֹות ולאּכל ; ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׂשׂשֹון וימי טֹובים ימים להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,

וצֹוםוׂשמחה הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר "ּכה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ
יהּודה לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָהחמיׁשי
אהבּו" והּׁשלֹום והאמת טֹובים; ּולמעדים ּולׂשמחה, .לׂשׂשֹון ְְְְְְֱֱֲִִִֶַָָָָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע כסלו כ"ב רביעי יום

  
מן ואינן סֹופרים, מּדברי עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהּמנין.

    
;סֹופרים מּדברי עׂשה מצות ּבזמּנּה, הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת

נביאים ּתּקנת ׁשהיא ידּועים, חּיביםוהּדברים והּכל . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
ונׁשיםּבקריאתּה אנׁשים, מׁשחררין- ועבדים וגרים, ,; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻ

לקרֹותּה הּקטּנים את ּבעבֹודתם,ּומחּנכין ּכהנים ואפּלּו . ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹ
מגּלה מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתם מבּטליםמבּטלין וכן ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

           
      

ׁשל מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
מגּלהּתֹורה מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ׁשּנדחה, ּדבר ל ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

ׁשהּפֹוגע קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמקרא
קֹורא ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - .ּבֹו ְְְִֵַַָָ

ידי יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
ּבקריאתּה;חֹובתֹו חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע לפיכ,והּוא, . ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה יצא.אם לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכּלּה את לקרֹות ּובּיֹוםמצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה .; ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

לקריאת ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל
אלהינּוהּיֹום ה' אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר . ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

מקרא על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָמל
נּסים ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמגּלה';
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים ְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאבֹותינּו

הּזה' לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, ּובּיֹום,מל . ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
'ׁשהחינּו' ּומבר חֹוזר אחריהאינֹו לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום ., ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

את הרב האל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמבר
לנּו והּנפרע נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָריבנּו
ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָמּצרינּו,

הּמֹוׁשיע' האל צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע .האל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לּה ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

מדינה;"ּבזמּניהם"ׁשּנאמר: ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבין ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה

לארץ קֹוריןּבחּוצה חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
לאדר עׂשר 'ּכר'ּבחמּׁשה הּנקראת היא זֹו, ּומדינה וכל; . ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָ

ּפי על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר' הּנקראת היא .זֹו, ְִִִֵַ
ּבימי חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן ,יהֹוׁשע ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבֹו" עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ּבימיׁשּנאמר: הּדבר ּתלּו ולּמה . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

חרבה ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם
זה ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי .מּקפין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּבׁשני אּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני
הּכניסה ּביֹום וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָּובחמיׁשי,

בו] שמתכנסים יום להיֹות[- עׂשר ארּבעה חל אם ּכיצד? .ְְִִֵַַָָָָָ
ּביֹום להיֹות חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָּבׁשני
אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַאחר

עׂשר לארּבעה הּסמּו .ּבחמיׁשי ְְֲִִַַַָָָָָ
מקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּבׁשליׁשי להיֹות חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָוקֹוראין
ּברביעי להיֹות חל עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

עׂשר ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין ׁשּמקּדימין.- אּלּו וכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבפחֹות אֹותּה קֹוראין אין עׂשר, ארּבעה קדם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹוקֹוראין

ֲֵָָמעׂשרה.
נכנסיןּכפ ׁשאין אין[מתכנסים]ר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ

עׂשר ּבארּבעה אּלא אֹותּה ּבּהקֹוראין ׁשאין עיר וכל עׂשרה. ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ

ּככפר, היא הרי - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבטלנין
הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ּבני;ּומקּדימין עׂשרה ּבעיר אין ואם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

קלקלתֹו ּתּקנתֹו היאאדם, המצומצמת האנשים כמות -] ְַַָָָָָָ
בי"ד] לקרוא ואיןהגורמת ּגדֹולה, עיר ּכאנׁשי הם והרי ,ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ

עׂשר ּבארּבעה אּלא .קֹוראין ְְְִֶַָָָָָ

?הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה
אין - הּזה ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזמן
ויֹום עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָקֹוראין
ּבארּבעה קֹוראין עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָחמּׁשה

עׂשר ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני .עׂשר; ְְְֲִִִֵַַָָָָָ
לכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן לעיר[עיר ׁשהל ּכר ּובן , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ולא ונתעּכב קריאה ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם -ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
ּכמקֹומֹו קֹורא לאחרחזר, אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ; ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשם ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, וכלזמן ,ּוכר . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
על יתר ּביניהם אין אם - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּסמּו

,ּככר זה הרי - אּמה עׂשראלּפים ּבחמּׁשה .וקֹוראין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
חֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון, ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ;הּימים, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

זמן והּוא הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין
העֹולם לרב .קריאתּה ְְִָָָָֹ

את ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו
ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

יּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ארּבע ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
הּׁשּבת קדם אֹותּה וקֹוראין ודֹורׁשיןמקּדימין וׁשֹואלין ; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹ

ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות
ּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?

מ קֹוראיםעירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּׁשּבת ּבאחד -ּבזמּנם ּבׁשּבת להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ארּבעה יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעׂשר;

עׂשר ּבארּבעה קֹוראין .הּכל ְְְִַַָָָָֹ

ה'תש"ע כסלו כ"ג חמישי יום

    
למפרע הּמגּלה את אחרוניםהּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ

יצאלראשונים] לא ּפסּוק, וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא . ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
ׁשליׁשי ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני

למפרע אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא ּכיצד- אּלא ; ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּסדר על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל .עֹוׂשה? ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

חציּה 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא
ׁשּזה ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון

הּסדר על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. קראקֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה

יצא הּסדר, על וקרא הֹואיל - .ּכּלּה ְִֵֶַַָָָָָֻ



עי            
      

ׁשל מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
מגּלהּתֹורה מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ׁשּנדחה, ּדבר ל ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

ׁשהּפֹוגע קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמקרא
קֹורא ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - .ּבֹו ְְְִֵַַָָ

ידי יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
ּבקריאתּה;חֹובתֹו חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע לפיכ,והּוא, . ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה יצא.אם לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכּלּה את לקרֹות ּובּיֹוםמצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה .; ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

לקריאת ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל
אלהינּוהּיֹום ה' אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר . ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

מקרא על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָמל
נּסים ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמגּלה';
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים ְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאבֹותינּו

הּזה' לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, ּובּיֹום,מל . ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
'ׁשהחינּו' ּומבר חֹוזר אחריהאינֹו לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום ., ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

את הרב האל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמבר
לנּו והּנפרע נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָריבנּו
ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָמּצרינּו,

הּמֹוׁשיע' האל צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע .האל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לּה ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

מדינה;"ּבזמּניהם"ׁשּנאמר: ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבין ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה

לארץ קֹוריןּבחּוצה חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
לאדר עׂשר 'ּכר'ּבחמּׁשה הּנקראת היא זֹו, ּומדינה וכל; . ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָ

ּפי על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר' הּנקראת היא .זֹו, ְִִִֵַ
ּבימי חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן ,יהֹוׁשע ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבֹו" עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ּבימיׁשּנאמר: הּדבר ּתלּו ולּמה . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

חרבה ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם
זה ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי .מּקפין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּבׁשני אּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני
הּכניסה ּביֹום וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָּובחמיׁשי,

בו] שמתכנסים יום להיֹות[- עׂשר ארּבעה חל אם ּכיצד? .ְְִִֵַַָָָָָ
ּביֹום להיֹות חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָּבׁשני
אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַאחר

עׂשר לארּבעה הּסמּו .ּבחמיׁשי ְְֲִִַַַָָָָָ
מקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּבׁשליׁשי להיֹות חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָוקֹוראין
ּברביעי להיֹות חל עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

עׂשר ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין ׁשּמקּדימין.- אּלּו וכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבפחֹות אֹותּה קֹוראין אין עׂשר, ארּבעה קדם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹוקֹוראין

ֲֵָָמעׂשרה.
נכנסיןּכפ ׁשאין אין[מתכנסים]ר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ

עׂשר ּבארּבעה אּלא אֹותּה ּבּהקֹוראין ׁשאין עיר וכל עׂשרה. ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ

ּככפר, היא הרי - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבטלנין
הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ּבני;ּומקּדימין עׂשרה ּבעיר אין ואם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

קלקלתֹו ּתּקנתֹו היאאדם, המצומצמת האנשים כמות -] ְַַָָָָָָ
בי"ד] לקרוא ואיןהגורמת ּגדֹולה, עיר ּכאנׁשי הם והרי ,ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ

עׂשר ּבארּבעה אּלא .קֹוראין ְְְִֶַָָָָָ

?הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה
אין - הּזה ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזמן
ויֹום עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָקֹוראין
ּבארּבעה קֹוראין עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָחמּׁשה

עׂשר ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני .עׂשר; ְְְֲִִִֵַַָָָָָ
לכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן לעיר[עיר ׁשהל ּכר ּובן , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ולא ונתעּכב קריאה ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם -ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
ּכמקֹומֹו קֹורא לאחרחזר, אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ; ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשם ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, וכלזמן ,ּוכר . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
על יתר ּביניהם אין אם - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּסמּו

,ּככר זה הרי - אּמה עׂשראלּפים ּבחמּׁשה .וקֹוראין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
חֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון, ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ;הּימים, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

זמן והּוא הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין
העֹולם לרב .קריאתּה ְְִָָָָֹ

את ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו
ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

יּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ארּבע ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
הּׁשּבת קדם אֹותּה וקֹוראין ודֹורׁשיןמקּדימין וׁשֹואלין ; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹ

ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות
ּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?

מ קֹוראיםעירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּׁשּבת ּבאחד -ּבזמּנם ּבׁשּבת להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ארּבעה יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעׂשר;

עׂשר ּבארּבעה קֹוראין .הּכל ְְְִַַָָָָֹ

ה'תש"ע כסלו כ"ג חמישי יום

    
למפרע הּמגּלה את אחרוניםהּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ

יצאלראשונים] לא ּפסּוק, וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא . ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
ׁשליׁשי ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני

למפרע אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא ּכיצד- אּלא ; ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּסדר על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל .עֹוׂשה? ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

חציּה 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא
ׁשּזה ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון

הּסדר על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. קראקֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה

יצא הּסדר, על וקרא הֹואיל - .ּכּלּה ְִֵֶַַָָָָָֻ



עי           
      

חֹובתֹו ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את הּלֹועזהּקֹורא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זרה] בשפה מדבר ּבלׁשֹון[- הּכתּובה הּמגּלה את ְְְִִֶֶַַַָָָׁשּׁשמע

ׁש ּפי על אף - הּקדׁש ּובכתב הןהּקדׁש, מה יֹודע אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ
חֹובתֹו ידי יצא ּוׁשמעּהאֹומרין, יונית ּכתּובה היתה אם וכן . ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָָ

עברי הּׁשֹומע היה ואפּלּו מּכיר, ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, -. ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּתרּגּום ּכתּובה מּלׁשֹונֹות[ארמית]היתה אחרת ּבלׁשֹון אֹו , ְְְְְִֶֶַַָָָָ

אֹותּה הּמּכיר אּלא ּבקריאתּה, חֹובתֹו ידי יצא לא - ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּגֹוים
ּבלבד אבללׁשֹון לׁשֹון. אֹותּה ּבכתב ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

לא - לארּמי ארמית ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹאם
ּפה על קֹורא זה ׁשּנמצא ידייצא; הּקֹורא יצא ׁשּלא וכיון , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּמּנּו הּׁשֹומע יצא לא .חֹובה, ִֵֶַַָָָֹ
היה ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו אם[בודקה], - ְְִִַָָָ
יצא לא לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו .ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָָֹֹ

יצא ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא .קרא, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ
?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון
נתּכ אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא זֹוּבׁשעה ּבקריאת לצאת [שקוראּון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הספר] אּלאמתוך חֹובתֹו ידי יֹוצא ׁשאינֹו יצא, לא - ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּכֹותב
קריאה ּבׁשעת ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר .ּבקריאתּה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

קריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא
שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין[אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבצּבּורּבקריאתּה ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה .; ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ
צּבּור ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹ

עׂשרה אפּלּו ׁשנים, הּקֹוראים,קראּוה יצאּו - ּכאחד , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָ
הּקֹוראים מן הּקטן,והּׁשֹומעים עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא ; ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ּבצּבּור .ואפּלּו ְֲִִַ
הּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שארּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

יצאספרי] לא קרא, ואם היתההּכתּובים; ּכן אם אּלא - ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
הּכר לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על .יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויֹוצא יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו ידי .ּבּה ְֵָָ
הּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עוראין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עפצאמעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
דיו]וקלקנּתֹוס צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

עצמּהּפסּולה ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ׁשּלּה. העֹור ואין ; ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
לׁשמּה עּבדה עֹורצרי על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה . ְְְְִִַַַַָָָָָָָָ

ּגֹוי ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ּפסּולהׁשאינֹו - מין אֹו ,. ְְְִֵֶֶָָָָֻ
נּכר רּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִִָָָָָָֹֻהיּו

היה אם - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו -ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻ
הּסֹופר ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻרּבּה

יצא - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו .אֹותּיֹות ְְִִֵֶַַָָָָ
מגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה

ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.
ּפסּולה ּבגידין, היריעה,ׁשּלא ּכל את לתּפר צרי ואינֹו . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

היריעה, ּבקצה ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכספר;
ּכׁשרה - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, מּפניוׁשלׁש , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

'אּגרת' .ׁשּנקראת ְִִֵֶֶֶ

ּבנׁשימה ו'עׂשרת' המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוצרי
ּכאחד ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי ּומנהגאחת, . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמגּלה, את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכאּגרת;ּכל ּופֹוׁשט קֹורא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּומבר ּכּלּה, וכֹורכּה חֹוזר .ּוכׁשּיגמר, ְְְְְִֵֵֶָָָֹֻ

,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
לבני ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
עירֹות, לבני ּבין ּבלבד, עׂשר חמּׁשה עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכרּכים,
אסּורים הּימים ּוׁשני ּבלבד. עׂשר ארּבעה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהם

ותענית הּׁשניּבספד ּכאדר הראׁשֹון, ּכפריםּבאדר אנׁשי . ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּתרים לפּורים, הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֻׁשהקּדימּו
האּלּו, הּימים ּבׁשני ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבספד

ּבהם קֹוראין ׁשאין ּפי על .אף ְִִֵֶֶַַָ

ויֹום ועירֹות, ּכפרים לבני עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות
וׂשמחה מׁשּתה ימי להיֹותם - ּכרּכים לבני עׂשר ,חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

לאביֹונים ּומּתנֹות לרעים מנֹות ּבעׂשּיתּומׁשלֹוח ּומּתר . ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרּומלאכה מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ראּוי אין כן, ּפי על ואף ; ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָ

סימן רֹואה אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה 'ּכל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָחכמים:
ּבחמיׁשיּברכה' אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים ּבני אם. - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ

יצאּו קריאתם, ּביֹום לאביֹונים מעֹות הּמׁשּתהחּלקּו אבל ; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ואם עׂשר, ארּבעה ּביֹום אּלא אֹותּה עֹוׂשין אין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּׂשמחה,

יצאּוהקּדימּו לא יצא- לא ּבּלילה, ׁשעׂשאּה ּפּורים ּוסעּודת . ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹ
חֹובתֹו .ידי ְֵָ

ּבׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּודה חֹובת נאה,ּכיצד סעּודה ויתּקן ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיׁשּתּכר עד יין, וׁשֹותה ידֹו; ּתמצא אׁשר וירדםּכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשלּבׁשכרּות אֹו ּבׂשר, ׁשל מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
אכלין מיני ׁשני אֹו ּתבׁשיל, ׁשּנאמר:מיני לחברֹו, - ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

לרעהּו" איׁש מנֹות אחד"ּומׁשלֹוח לאיׁש מנֹות, ׁשּתי וכל- . ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
לֹו אין ואם מׁשּבח. לרעים, לׁשלח מחליף[מנות]הּמרּבה , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח וזה סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח זה - חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעם
לרעהּו" איׁש מנֹות "ּומׁשלֹוח לקּים: .ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵַַָ

מּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים; ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב
ּתבׁשיל מיני אֹו מעֹות אֹו אחת, מּתנה אחד לכל נֹותן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָענּיים;

לאביֹונים" "ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין, מיני מּתנֹות,אֹו ׁשּתי - ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ענּיים הּפֹוׁשטלׁשני ּכל אּלא ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לֹו נֹותנין לּטל, אחרתידֹו לצדקה ּפּורים מעֹות מׁשּנין ואין ;. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

מּלהרּבֹות אביֹונים, ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב
ּגדֹולה ׂשמחה ׁשם ׁשאין - לרעיו ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבסעּודתֹו
וגרים, ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה,
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מּדּמה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהמׂשּמח

נדּכאים" לב ּולהחיֹות ׁשפלים, רּוח ."להחיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָ

לימֹות לּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָּכל
ּכחמּׁשה קּימת היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמׁשיח,
ּבטלין ׁשאינן ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחּמׁשי

יּבטללעֹולם הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף "ּכי. ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות יּבטלּונׁשּכחּו לא הּפּורים ימי -, ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

הּיהּודים,ׁשּנאמר מּתֹו יעברּו לא האּלה הּפּורים "וימי : ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
מּזרעם" יסּוף לא .וזכרם ְְְִִַָָָֹ

           
      

ה'תש"ע כסלו כ"ד שישי יום

    
יׂשראל על ּגזרֹות ּגזרּו - יון ּכׁשּמלכּו ׁשני, ּובּטלּוּבבית , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּובּמצוֹותּדתם ּבּתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ידם, ּופׁשטּו , ְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֹ
ּובבנֹותיהם ּפרצֹותּבממֹונם ּבֹו ּופרצּו להיכל, ונכנסּו ;, ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

ּולחצּום מּפניהם, מאד ליׂשראל להם וצר הּטהרֹות. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוטּמאּו
והֹוׁשיעם אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ּגדֹול, ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלחץ
והרגּום, הּגדֹולים הּכהנים חׁשמֹונאי ּבני וגברּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹמּידם.
וחזרה הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם, יׂשראל ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוהֹוׁשיעּו

ליׂשראל ׁשניםמלכּות מאתים על הּׁשנייתר החרּבן עד -. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

ועׂשרים ּבחמּׁשה ואּבדּום, אֹויביהם על יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו
אּלא טהֹור ׁשמן מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבחדׁש
ּבלבד, אחד יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד; ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפ
ׁשּכתׁשּו עד - ימים ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהדליקּו

טהֹור ׁשמן והֹוציאּו .זיתים, ְִִֵֶֶָ

ׁשמֹונת ׁשּיהיּו הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו החכמים התקינּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָּומּפני
ּבכסלו ועׂשרים חמּׁשה מּליל ׁשּתחּלתם האּלּו ימיהּימים , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּומדליקין והּלל; ּפתחיׂשמחה על ּבערב הּנרֹות ּבהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּלילֹות מּׁשמֹונת ולילה לילה ּבכל (להראותהּבּתים, ְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

אסּורין והן 'חנּכה'. הּנקראין הן אּלּו, וימים הנס). ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֻולגלות
הּפּורים ּכימי ותענית מצוהּבספד ּבהם הּנרֹות והדלקת , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּמגּלה ּכקריאת סֹופרים .מּדברי ְְְְִִִִִִֵַַָ

חנּכה נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּברּו' ּברכֹות: ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה אֹותּה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹוהּמדליק
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' חנּכה'; ׁשל נר ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלהדליק
אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשה
הּזה' לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו .ה' ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לאבֹותינּו', נּסים 'ׁשעׂשה - ׁשּתים מבר אֹותּה, הרֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
והרֹואה ׁשּתים, מבר הּמדליק הּלילֹות, ּובׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָו'ׁשהחינּו'.
הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא 'ׁשהחינּו', מברכין ׁשאין - אחת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמבר

ההּלל את ּגֹומרין האּלּו, הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום ;ּבכל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לפניו אׁשרּומבר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' : ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ההּלל' את לגמר וצּונּו ּבמצוֹותיו ּביןקּדׁשנּו יחיד, ּבין - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
סֹופרים מּדברי מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף ,צּבּור. ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

וצּונּו'מב ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליה רׁשּמבר ּכדר , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
מברכין ּדבריהם, ׁשל וּדאי ׁשּכל - הערּוב ועל הּמגּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מּפני לֹו עׂשּיתם ועּקר מּדבריהם ׁשהּוא ּדבר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

ּדמאי מעׂשר ּכגֹון עשרם]הּספק, אם שספק הארץ עם [פירות ְְֲֵַַַַָ
עליו מברכים אין והם;- ׁשני, טֹוב יֹום על מברכים ולּמה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

ּבֹו יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא ּתּקנּוהּו .לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

,סֹופרים ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל אּלאולא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּגֹומרין הּימים ּבכל סֹופרים, מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

ההּלל את ּבהםּבהם לגמר מצוה ּבּׁשנה, יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
החג ימי ׁשמֹונת הם: ואּלּו ההּלל; ּוׁשמֹונת[הסוכות]את , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ

עצרת ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון חנּכה, אבל[שבועות]ימי . ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָֻ
ימי ׁשהם לפי הּלל, ּבהם אין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש

יתרה ׂשמחה ימי לא ופחד, ויראה הּללּתׁשּובה ּתּקנּו ולא ; ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
ההּלל היא הּמגּלה ׁשּקריאת .ּבפּורים, ְְְִִִִֵֶַַַַָ

את ּגֹומרים - ימים ׁשני טֹובים ימים ׁשעֹוׂשים ְְְִִִִִֵֶֶָָמקֹומֹות
ּבא ימיההּלל ּוׁשמֹונת החג, ימי ּבתׁשעת יֹום: ועׂשרים חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עצרת ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני אבלחנּכה, . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ּומנהגּבראׁשי ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבצּבּור ׁשאיןזה, עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
הּמנהג על התחיל,מברכים ואם ּכלל; יקרא לא ויחיד . ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹ

הּצּבּור[יסיים]יׁשלים ׁשּקֹוראים ּכדר ּבׁשארּבדּלּוג וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
חדׁשים ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, .ימי ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָ

חּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
מים" וכּו'"למעינֹו זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג עד; , ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

לה'" אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג "הללּויּה";"הללּויּה"; עד , ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ
ּיּה" קראתי הּמצר "מן ואֹומר: וזהּומדּלג ההּלל. סֹוף עד , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אחר ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג .הּוא ְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ההּלל לקריאת ּכׁשר הּיֹום למפרעּכל ההּלל את והּקֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

הכתובים] כסדר -[שלא וקרא וחזר וׁשהה, קרא יצא. לא ,ְְְַָָָָָָָָָֹ
יצא ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על ׁשּגֹומריםאף ימים . ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

יׁש ההּלל, את מותר]ּבהם לפרק;[- ּפרק ּבין להפסיק לֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּבדּלּוג,אבל ּבהם ׁשּקֹורא וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּפֹוסק הּפרק, ּבאמצע .אפּלּו ְְֲִֵֶֶֶַַ
ּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל

מבר אחריו, לבר ּכלׁשּנהגּו ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבית עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ
ּתמיד וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו

ועד' לעֹולם ימל. ְְִֶָָֹ
סֹוף עד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש

ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָההּלל,
ּכֹופלין אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; .לכּפל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ

:היה ּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
ואֹומר: מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הללּויּה",
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ"הללּו
וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", ׁשם את ְְְְִֵֵֶַַָָָָ"הללּו
העם וכל עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ׁשם "יהי ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָֹואֹומר:

"הללּויּה" ודבר,עֹונין: ּדבר ּכל על וכן עֹונין. ׁשּנמצאּו עד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
סימן ּפעמים; ועׂשרים וׁשלׁש מאה "הללּויּה" ההּלל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבכל

אהרן ׁשל ׁשנֹותיו - .להם ְֲֶֶַָָֹ
חֹוזרין הם ּופרק, ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

ּׁשאמר מה יׂשראלואֹומרין "ּבצאת אֹומר: ּכׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יׂשראל "ּבצאת ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
העם וכל לֹועז", מעם יעקב "ּבית אֹומר: והּקֹורא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹמּמצרים";
את ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר: עד "הללּויּה"; ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹעֹונין:
יׁשמע ּכי "אהבּתי ואֹומרין: חֹוזרין העם וכל ּתחנּוני", ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָקֹולי

ּתחנּוני" קֹולי את ה'ה' את "הללּו הּקֹורא: ּכׁשּיאמר וכן . ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּגֹוים". ּכל ה' את "הללּו ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ּגֹוים", ְְְְִִִִֶַָָָָָּכל



עה            
      

ה'תש"ע כסלו כ"ד שישי יום

    
יׂשראל על ּגזרֹות ּגזרּו - יון ּכׁשּמלכּו ׁשני, ּובּטלּוּבבית , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּובּמצוֹותּדתם ּבּתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ידם, ּופׁשטּו , ְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֹ
ּובבנֹותיהם ּפרצֹותּבממֹונם ּבֹו ּופרצּו להיכל, ונכנסּו ;, ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

ּולחצּום מּפניהם, מאד ליׂשראל להם וצר הּטהרֹות. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוטּמאּו
והֹוׁשיעם אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ּגדֹול, ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלחץ
והרגּום, הּגדֹולים הּכהנים חׁשמֹונאי ּבני וגברּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹמּידם.
וחזרה הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם, יׂשראל ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוהֹוׁשיעּו

ליׂשראל ׁשניםמלכּות מאתים על הּׁשנייתר החרּבן עד -. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

ועׂשרים ּבחמּׁשה ואּבדּום, אֹויביהם על יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו
אּלא טהֹור ׁשמן מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבחדׁש
ּבלבד, אחד יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד; ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפ
ׁשּכתׁשּו עד - ימים ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהדליקּו

טהֹור ׁשמן והֹוציאּו .זיתים, ְִִֵֶֶָ

ׁשמֹונת ׁשּיהיּו הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו החכמים התקינּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָּומּפני
ּבכסלו ועׂשרים חמּׁשה מּליל ׁשּתחּלתם האּלּו ימיהּימים , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּומדליקין והּלל; ּפתחיׂשמחה על ּבערב הּנרֹות ּבהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּלילֹות מּׁשמֹונת ולילה לילה ּבכל (להראותהּבּתים, ְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

אסּורין והן 'חנּכה'. הּנקראין הן אּלּו, וימים הנס). ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֻולגלות
הּפּורים ּכימי ותענית מצוהּבספד ּבהם הּנרֹות והדלקת , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּמגּלה ּכקריאת סֹופרים .מּדברי ְְְְִִִִִִֵַַָ

חנּכה נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּברּו' ּברכֹות: ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה אֹותּה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹוהּמדליק
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' חנּכה'; ׁשל נר ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלהדליק
אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשה
הּזה' לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו .ה' ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לאבֹותינּו', נּסים 'ׁשעׂשה - ׁשּתים מבר אֹותּה, הרֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
והרֹואה ׁשּתים, מבר הּמדליק הּלילֹות, ּובׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָו'ׁשהחינּו'.
הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא 'ׁשהחינּו', מברכין ׁשאין - אחת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמבר

ההּלל את ּגֹומרין האּלּו, הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום ;ּבכל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לפניו אׁשרּומבר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' : ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ההּלל' את לגמר וצּונּו ּבמצוֹותיו ּביןקּדׁשנּו יחיד, ּבין - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
סֹופרים מּדברי מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף ,צּבּור. ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

וצּונּו'מב ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליה רׁשּמבר ּכדר , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
מברכין ּדבריהם, ׁשל וּדאי ׁשּכל - הערּוב ועל הּמגּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מּפני לֹו עׂשּיתם ועּקר מּדבריהם ׁשהּוא ּדבר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

ּדמאי מעׂשר ּכגֹון עשרם]הּספק, אם שספק הארץ עם [פירות ְְֲֵַַַַָ
עליו מברכים אין והם;- ׁשני, טֹוב יֹום על מברכים ולּמה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

ּבֹו יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא ּתּקנּוהּו .לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

,סֹופרים ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל אּלאולא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּגֹומרין הּימים ּבכל סֹופרים, מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

ההּלל את ּבהםּבהם לגמר מצוה ּבּׁשנה, יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
החג ימי ׁשמֹונת הם: ואּלּו ההּלל; ּוׁשמֹונת[הסוכות]את , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ

עצרת ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון חנּכה, אבל[שבועות]ימי . ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָֻ
ימי ׁשהם לפי הּלל, ּבהם אין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש

יתרה ׂשמחה ימי לא ופחד, ויראה הּללּתׁשּובה ּתּקנּו ולא ; ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
ההּלל היא הּמגּלה ׁשּקריאת .ּבפּורים, ְְְִִִִֵֶַַַַָ

את ּגֹומרים - ימים ׁשני טֹובים ימים ׁשעֹוׂשים ְְְִִִִִֵֶֶָָמקֹומֹות
ּבא ימיההּלל ּוׁשמֹונת החג, ימי ּבתׁשעת יֹום: ועׂשרים חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עצרת ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני אבלחנּכה, . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ּומנהגּבראׁשי ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבצּבּור ׁשאיןזה, עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
הּמנהג על התחיל,מברכים ואם ּכלל; יקרא לא ויחיד . ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹ

הּצּבּור[יסיים]יׁשלים ׁשּקֹוראים ּכדר ּבׁשארּבדּלּוג וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
חדׁשים ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, .ימי ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָ

חּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
מים" וכּו'"למעינֹו זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג עד; , ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

לה'" אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג "הללּויּה";"הללּויּה"; עד , ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ
ּיּה" קראתי הּמצר "מן ואֹומר: וזהּומדּלג ההּלל. סֹוף עד , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אחר ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג .הּוא ְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ההּלל לקריאת ּכׁשר הּיֹום למפרעּכל ההּלל את והּקֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

הכתובים] כסדר -[שלא וקרא וחזר וׁשהה, קרא יצא. לא ,ְְְַָָָָָָָָָֹ
יצא ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על ׁשּגֹומריםאף ימים . ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

יׁש ההּלל, את מותר]ּבהם לפרק;[- ּפרק ּבין להפסיק לֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּבדּלּוג,אבל ּבהם ׁשּקֹורא וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּפֹוסק הּפרק, ּבאמצע .אפּלּו ְְֲִֵֶֶֶַַ
ּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל

מבר אחריו, לבר ּכלׁשּנהגּו ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבית עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ
ּתמיד וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו

ועד' לעֹולם ימל. ְְִֶָָֹ
סֹוף עד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש

ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָההּלל,
ּכֹופלין אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; .לכּפל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ

:היה ּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
ואֹומר: מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הללּויּה",
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ"הללּו
וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", ׁשם את ְְְְִֵֵֶַַָָָָ"הללּו
העם וכל עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ׁשם "יהי ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָֹואֹומר:

"הללּויּה" ודבר,עֹונין: ּדבר ּכל על וכן עֹונין. ׁשּנמצאּו עד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
סימן ּפעמים; ועׂשרים וׁשלׁש מאה "הללּויּה" ההּלל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבכל

אהרן ׁשל ׁשנֹותיו - .להם ְֲֶֶַָָֹ
חֹוזרין הם ּופרק, ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

ּׁשאמר מה יׂשראלואֹומרין "ּבצאת אֹומר: ּכׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יׂשראל "ּבצאת ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
העם וכל לֹועז", מעם יעקב "ּבית אֹומר: והּקֹורא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹמּמצרים";
את ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר: עד "הללּויּה"; ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹעֹונין:
יׁשמע ּכי "אהבּתי ואֹומרין: חֹוזרין העם וכל ּתחנּוני", ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָקֹולי

ּתחנּוני" קֹולי את ה'ה' את "הללּו הּקֹורא: ּכׁשּיאמר וכן . ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּגֹוים". ּכל ה' את "הללּו ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ּגֹוים", ְְְְִִִִֶַָָָָָּכל
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עֹונים והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר: ְִִֵֵֵַָָָָהּקֹורא
ראׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ּנא" הֹוׁשיעה ה' "אּנא ֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחריו:
"אּנא עֹונים: והם נא", הצליחה ה' "אּנא אֹומר: הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּפרק.
העם וכל הּבא", ּברּו" אֹומר: הּוא נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'

ה'" "ּבׁשם אֹואֹומרים: קטן, ההּלל את הּמקרא היה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּלה מּלה אֹומרין, ּׁשהם מה אחריהם עֹונה - אּׁשה אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעבד,

ההּלל .ּבכל ְֵַַָ

ּבזמּנים אבל ;ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, הּמנהג הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזה
ּבקריאתֹו מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות, ּבכל ראיתי ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאּלּו,

לאחר. ּדֹומה מהם אחד ואין העם, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובענּית

ה'תש"ע כסלו כ"ה קודש שבת יום

    
ּבח מדליק הּוא נרֹות ּביתּכּמה ּכל ׁשּיהיה מצותּה נּכה? ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבין מרּבין, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּובית
מדליק הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבין אנׁשים ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ּכמנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנרֹות

הּמבחר,נׁשים מן מצוה ועֹוׂשה זה על יֹותר והמהּדר . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
והֹול ּומֹוסיף הראׁשֹון, ּבּלילה ואחד אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמדליק

אחד נר ולילה לילה .ּבכל ְְְֵֶַַָָָָָ
,הראׁשֹון ּבּלילה - עׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשליׁשי, ּובליל עׂשרים; ׁשני, ּובליל נרֹות; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק
ׁשמֹונים ׁשמיני, ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד .ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ

הּבית אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינּו ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
והֹולכין[יחד]מדליקין ּומֹוסיפין הראׁשֹון, ּבּלילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשמֹונה ׁשמיני ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ולילה, לילה ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנר
אחד. אדם ׁשהיה ּבין מרּבים, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנרֹות

קערה מּלא אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר
ּכלי עליה ּכפה אם - ּפתילֹות והּקיפּה למנועׁשמן [כדי ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ

הפתילות] בין אחד;חיבור ּכנר נחׁשבת ּופתילה ּפתילה ּכל ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
ּכנ ואפּלּו ּכמדּורה, נעׂשית - ּכלי עליה ּכפה אינּהלא אחד ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

.נחׁשבת ְֶֶֶ
עם אּלא החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין

מקּדימיןׁשקיעתּה ולא מאחרין, לא ולא- הזיד אֹו ׁשכח . ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹֹֹ
רגל ׁשּתכלה עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהדליק

הּׁשּוק ׁשעהמן חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה יתר. עבראֹו . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
מדליק אינֹו זה, ׁשּתהיהזמן ּכדי ּבּנר, ׁשמן לּתן וצרי . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

הּׁשּוק מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת וכבתה,ּדֹולקת הדליקּה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אחרת ּפעם להדליק זקּוק ׁשּכלתהאינֹו אחר ּדֹולקת נׁשארה . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לסּלקּה אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן עֹוׂשהרגל ,. ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
על ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות, וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל

נתלית האֹור ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
חנּכה, ימי ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻיפה
נר ּבהן להדליק ׁשאסּור והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמּתר
ּבין ּבׁשּבת ּבין חנּכה, לאֹור להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבת;

מעֹותּבחל לבּדק ואפּלּו למנֹותן, אסּוראֹו - .לאֹורּה ְְְְֲִִִַָָָָֹֹ
מּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה, ּבּטפחנר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

מזּוזה ׁשּתהיה ּכדי - לּבית הּנכנס ׂשמאל על לּפתח, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּסמּו

מּׂשמאל חנּכה ונר מּניחֹומּימין, ּבעלּיה, ּדר היה ואם ; ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹֻ
הרּבים לרׁשּות הּסמּוכה למעלהּבחּלֹון ׁשהּניחֹו חנּכה ונר . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

נּכר ׁשאינֹו מּפני ּכלּום, עׂשה לא - אּמה .מעׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הּסּכנה ּביתֹו[מהגויים]ּבימי ּבתֹו חנּכה נר מּניח , ְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ּדּיֹו ׁשלחנֹו, על הּניחֹו ואפּלּו ּבתֹומּבפנים; להיֹות וצרי . ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָֻ

אינֹו מדּורה, ׁשם היתה ואם לאֹורֹו. להׁשּתּמׁש אחר נר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּבית
להׁשּתּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין הּוא חׁשּוב אדם ואם אחר. נר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצרי

אחר נר צרי .למדּורה, ְִִֵֵַָָ

לא - ּגֹוי אֹו וקטן, ׁשֹוטה, חרׁש, ׁשהדליקֹו חנּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹֻנר
ּבהדלקה חּיב ׁשהּוא מי ׁשּידליקּנּו עד ּכלּום; הדליקֹועׂשה . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

עׂשה לא - ּביתֹו ּפתח על והּניחֹו ּדלּוק והֹוציאֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמּבפנים,
ּבמקֹומֹו ׁשּידליקּנּו עד עׂשהּכלּום; לא ועמד, הּנר אחז . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

עׁשׁשית עֹומד'. הּוא 'לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה [פנסּכלּום; ְְְֲִֵֵֶֶָָָ
מכּבּה,מנר] ׁשּבת למֹוצאי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּדֹולקת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה

ּומדליקּה ,הּמצוהּומבר היא ׁשהדלקה ההּנחה.; ולא , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
אחר חנּכה מּנר חנּכה נר להדליק .ּומּתר ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻ

רּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש צריכה[צדדים]חצר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
נר הּניחּו 'לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּלא נרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹֹׁשני

היּו אם אבל מהםחנּכה'; ּבאחד מדליק אחת, .ּברּוח ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
להדליק צרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורח

ּבֹו עליו להדליק ּבית לֹו אין ּבֹו; ׁשּנתארח ּבּמקֹום ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליו
עּמהם ּומׁשּתּתף ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק צרי -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפיּבּׁשמן על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ואם . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא ּבּבית להדליק צרי - ּביתֹו ּבתֹו עליו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמדליקים

העֹוברים מּפני .ּבֹו, ְְִִֵָ
וצרי מאד; עד היא חביבה מצוה חנּכה, נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֻמצות

האל ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס, להֹודיע ּכדי - ּבּה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאדם
ׁשעׂשה הּנּסים על לֹו אּלאוהֹודיה ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו . ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ונרֹות, ׁשמן ולֹוקח ּכסּותֹו; מֹוכר אֹו ׁשֹואל, - הּצדקה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמן
.ּומדליק ְִַ

הּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
על חנּכה, נר להדליק ׁשמן מקּדים - חנּכה נר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻוהדלקת

סֹופרים מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש מּוטבהּיין , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
הּנס זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר .להקּדים ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻ

וקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָֻהיה
ּביתֹו ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר - הּׁשםהּיֹום ׁשהרי ; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַ

לאׁשּתֹו איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ׁשּכלנמחק הּׁשלֹום, ּגדֹול . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
ּבעֹולם ׁשלֹום לעׂשֹות נּתנה דרכיהּתֹורה "ּדרכיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשלֹום" נתיבֹותיה וכל .נעם, ְְִֶַָָָֹ
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשליׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשלׁשים ׁשּבת, הלכֹות ותׁשעים: ׁשבעה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה עירּובין, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָּפרקים;
ׁשמֹונה טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ְְְְְִִִַָָָָֹעׂשֹור,
ׁשֹופר הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּצה, חמץ הלכֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָָּפרקים;
ארּבעה ׁשקלים, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ולּולב, ְְְְְְְִִִַָָָָָָָֻוסּכה
הלכֹות ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹּפרקים;
ארּבעה וחנּכה, מגּלה הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָָֻּתענּיֹות,

ְִָּפרקים.

           
      

      

ה'תש"ע כסלו י"ט ראשון יום

ה'תש"ע כסלו כ' שני יום

  


― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"ע כסלו כ"א שלישי יום

   
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדּמה,
לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו מת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת

למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל  ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו

ּפרה. ֶֶַָָמּסכת

ה'תש"ע כסלו כ"ב רביעי יום

ה'תש"ע כסלו כ"ג חמישי יום

  
― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדּמה,
לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו מת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת

למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל  ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו

ּפרה. ֶֶַָָמּסכת

ה'תש"ע כסלו כ"ד שישי יום

ה'תש"ע כסלו כ"ה קודש שבת יום

  
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני ׁשּצּונּו ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

       
       המטהרים ,ְֲִַַ

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן
זֹו מצוה ּבהלכֹות  ,ּדע . ְְְִִַָ

מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָּכלֿמין
מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָמהם
ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת ְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹטהרֹות
ּבלבד, אכלין טמאת ּכֹוללֹות אּלּו ְְְְֳִִֵֶַַַָֻמּסכּתֹות
מּדיני ּדין ּבהם נזּדּמן אם א נתחּברּו; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּובׁשבילּה
ּבמקרה. אּלא ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻׁשאר
מצות ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבדֹומה
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאת
נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ּכלּֿדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכֹוללת
ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ּכלּֿדיני ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכֹוללת
ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאהלֹות
טמאת אבל ּולטהר. לטּמא נּדה מי ּדיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻּכֹוללת
אּלא מּסכּתֹות, להן יחדּו לא ׁשרץ וטמאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻנבלה
רּבם זה, ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻֻּדיניהן
רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָּבמּסכת
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻמּסּוג
לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּכּלֹו,
הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּבספר

ְֳַָָוהּטהרה.





עז            
      

      

ה'תש"ע כסלו י"ט ראשון יום

ה'תש"ע כסלו כ' שני יום

  


― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"ע כסלו כ"א שלישי יום

   
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדּמה,
לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו מת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת

למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל  ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו

ּפרה. ֶֶַָָמּסכת

ה'תש"ע כסלו כ"ב רביעי יום

ה'תש"ע כסלו כ"ג חמישי יום

  
― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדּמה,
לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו מת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת

למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל  ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו

ּפרה. ֶֶַָָמּסכת

ה'תש"ע כסלו כ"ד שישי יום

ה'תש"ע כסלו כ"ה קודש שבת יום

  
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני ׁשּצּונּו ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

       
       המטהרים ,ְֲִַַ

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן
זֹו מצוה ּבהלכֹות  ,ּדע . ְְְִִַָ

מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָּכלֿמין
מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָמהם
ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת ְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹטהרֹות
ּבלבד, אכלין טמאת ּכֹוללֹות אּלּו ְְְְֳִִֵֶַַַָֻמּסכּתֹות
מּדיני ּדין ּבהם נזּדּמן אם א נתחּברּו; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּובׁשבילּה
ּבמקרה. אּלא ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻׁשאר
מצות ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבדֹומה
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאת
נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ּכלּֿדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכֹוללת
ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ּכלּֿדיני ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכֹוללת
ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאהלֹות
טמאת אבל ּולטהר. לטּמא נּדה מי ּדיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻּכֹוללת
אּלא מּסכּתֹות, להן יחדּו לא ׁשרץ וטמאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻנבלה
רּבם זה, ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻֻּדיניהן
רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָּבמּסכת
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻמּסּוג
לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּכּלֹו,
הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּבספר

ְֳַָָוהּטהרה.
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(„Ï).˙Â‡‰ ÍÏ ‰ÊÂביום הדבר, שיתקיים

אות לך תהיה והיא בניך, שני ימותו אחד
צר והבטת לך, שנאמר הפורענות כל שיתקיים
אנשים: ימותו ביתך מרבית וכל מעון,

(‰Ï).Ô‡ Ô‰Î:צדוק Â‚‡Ï˙(ÂÏ)הוא
.ÛÒÎ:כסף מעה להשתכר Â‚‡Ï˙בשביל
.ÛÒÎהוא גרה עשרים יג)ממשקלות: ל :(שמות

.ÈÁÙÒ:אספני

(‡).È ‰È‰וכן מנוע, כז)היה יז יקר(משלי :
מבין: אדם דברים, מנוע תבונה, איש ‡ÔÈרוח

.Ù ÔÂÊÁנפרץ גליא. נבואה לית (תרגום:)
לשון יד)- כח וקדמה:(בראשית ימה ופרצת :

(‚).ÂÂ ÎÂ˘ Ï‡Â˘Âהלוים בעזרת
יונתן: תרגם וכן המקדש, בית השומרים
שם אשר ה' בהיכל לואי בעזרת שכיב ושמואל

האלהים: ארון

 
(„Ï).˙Â‡‰ ÍÏ ‰ÊÂ:הנבואה דברי כל ‡˘שיתקיים
.‡ÂÈשימותו בניך שני אל יבוא אשר הדבר הוא האות,

הכל: שיתקיים תדע ובזה אחד, Ô‡.(Ï‰)ביום Ô‰Îזה
וכמצוה: כתורה בלבבי, כאשר יעשה והוא È˙צדוק,

.Ô‡:אחריו ולזרעו לו קבוע לפניÍÏ‰˙‰Â.בית יטייל
ביניהם: תהיה שלום ועצת עמו, לשעשע המלך

(ÂÏ).ÂÏ ˙ÂÁ˙˘‰Ïמזרע יועמד אשר הגדול להכהן
ÛÒÎ.צדוק: ˙Â‚‡Ïאשר לחם וככר כסף אגורת בעבור

במתנה: ממנו לו:‡Â.יקבל יאמר בביתך הנותר
הכהנים, ממשרות אחת אל נא וחברני אספני ממך בבקשה

זה: בזולת לחם חסר יהיה כי לחם, פת בזה לאכול
(‡).ÈÏ ÈÙÏ,'ה עבודת עלי הורהו מתחלה כי לו, וקודם עלי לפני לעשותה ה', בעבודת זריז שהיה לומר רוצה

לנבואה: שזכה עד יותר נתעלה ולבסוף מאליו, נתחזק זמן ‰.ואחר „Âיקר דבר ההם בימים היה הנבואה דברי
הימים: מבשאר יותר Ù.מאוד, ÔÂÊÁ ÔÈ‡:גדרה נפרץ ולא תצא, לבל גדורה הנבואה ‰‰Â‡.()כאילו ÂÈביום
עלי: אל האלהים איש הלוים:ÂÂ.בא מן לפנים שוכבים, שהכהנים Â‰Î˙.במקום ÂÏÁ‰כהות להיות התחילו

Â‡Ï˙.וחשוכות: ÏÎÂÈ ‡Ï:ביאור לתוספת הדבר וכפל מקודם, ÎÈ‰.(‚)כאשר אחד נר אף כבה לא עדיין
המנורה: ˘ÎÂ.מנרות Ï‡Â˘Â:שוכבים הלוים אשר ‰.במקום ÏÎÈ‰שם אשר מפרש: כאשר הקדשים, קדש זה

וכו': ה' בהיכל היה הקריאה שקול לומר שלאחריו, למקרא הוא ומוסב אלהים, ארון

 
(‰Ï).Ô‡כמו כג)מתקיים, כב במקום(ישעיהו יתד :
כמוÍÏ‰˙‰Â.נאמן: טיול, יב)ענין כו והתהלכתי(ויקרא :

גרה,Â‚‡Ï˙.(ÂÏ)בתוככם: כמו והוא נוספת, האל"ף
מעה: והוא כסף, של מטבע לחםÎÎÂ.שהיא נקרא כך

כמוÈÁÙÒ.שלם: והדבוק, הקבוץ א)ענין יד :(ישעיהו
יעקב: בית על כמוÙ˙.ונספחו פרוסה, ו)הוא ב :(ויקרא

פתים: אותה פתות
(‡).Èכמו כא)חשוב, כו נפשי:(לקמן יקרה :.ÔÂÊÁ

פרצה:Ù.נבואה: Â‰Î˙.התחילו:‰ÂÏÁ.()מלשון
כמו ו)חשוכות, יג כהה:(ויקרא והנה :
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(È).„˙Â Ì˙Âובמלכים דבר י"א)לשון (ב'

דוד אמר הזה הדור ועל ותאבד (תהליםכתיב

הקודשיב) ברוח שראה השמינית על למנצח
עתליהו ידי על זרעו כל יהרג שמיני שבדור
והתפלל דורות שמנה כאן עד משלמה שהרי

ואומר לזכרון זרעו ה'(שם)שישתייר הושיעה
ובמלכים וגומר חסיד גמר יא)כי אומר(ב'

ותגנוב שם כתיב שהרי הרגתם המות סם שע"י
המומתי' וקרינן הממותי' המלך בני מתוך אותו
המומתי' למסור' אם ויש למקרא אם ויש
הממותים למסורת ואם מתו שכבר משמע
ולא הוה ל' יסורים ע"י והולכים שמתים
שלא המות וסם כישוף מיתת וזהו לאלתר

בתחלואים ומדוכים הולכים לאלתר מתים
גם כי רעב תחלואי ממותי ודוגמא מתים ושוב

לאלתר: מתים אינם ‰ÂË˙.(È‡)הם „
בעזרה כלומר ערסתא בית באדרון תרגום
פי' זצ"ל שלמה ורבינו הכהנים שכיבת בחדר

במלכים כדכתיב הקדשים קדש בית (ב'בעליית

אמרי') ועליו וגו' מתחבא ה' בבית אתה ויהי
כז)דוד וקורהו(תילים וגו' בסוכה יצפנני כי

המטות יא)חדר ב' שדי(במלכים בין שם על
הקליר שיסד והוא ובזכרונותילין אליעזר ר' (קרא

ע"ש) זה יסד דר"ה א' נפץדיום למטות פץ אם
יכפר הבית חורבן יזכור לכפור המטות חדר

עליכם:

 
(Ë).‡˙ ‡Â‰Âבשומרון מתחבא היה שבקשוהו בעת

שם: לקברוÂ‰ÈÂ.ומצאו לירושלים להוליכו צוה
כבוד: בדרך לקבר ראוי אביו כבוד ובעבור וכו' אמרו כי במ"ב כמ"ש לו הראוי ËÂ‰È.בקבר Ôבנו יהורם בן

לבן: יחשב הבן בן אבל ÂÎÂ'.היה ÔÈ‡Âזרע כל כי במלוכה להתחזק אצלו הכח לעכב אחזיה מבית מי נשאר לא
קטנים: היו וכדומה:„˙Â.(È)הממלכה ארסי דבר אותם האכילה כי הדבר עליהם Â‰È„‰.הביאה ˙Èבית של

‰.(È‡)יהודה: ˙:אחזיה אחות היתה יהורם ‰ÂË˙.בת „:בבה"מ ‰Ô‰Î.שהי' Ú„ÈÂ‰Èשהוא יתכן
הדורות: בחשבון מלכים בסוף ועיין ה' א' בד"ה הנזכר ÂÎÂ'.יוחנן ‡Â‰ ÈÎ:בנו על חמלה È˙Ú‰.ולזה Èמוסב

עתליה: מפני היה ההסתרה לומר ותסתירהו ‡˙Ì.(È)על È‰ÈÂכי האלהים בבית ובעלה יהושבעת עם היה יואש
בב"המ: לשבת והתמידו כ"ג היה בעלה יהוידע

 
(Ë).‡˙:מסתתר



עט      
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(È).„˙Â Ì˙Âובמלכים דבר י"א)לשון (ב'

דוד אמר הזה הדור ועל ותאבד (תהליםכתיב

הקודשיב) ברוח שראה השמינית על למנצח
עתליהו ידי על זרעו כל יהרג שמיני שבדור
והתפלל דורות שמנה כאן עד משלמה שהרי

ואומר לזכרון זרעו ה'(שם)שישתייר הושיעה
ובמלכים וגומר חסיד גמר יא)כי אומר(ב'

ותגנוב שם כתיב שהרי הרגתם המות סם שע"י
המומתי' וקרינן הממותי' המלך בני מתוך אותו
המומתי' למסור' אם ויש למקרא אם ויש
הממותים למסורת ואם מתו שכבר משמע
ולא הוה ל' יסורים ע"י והולכים שמתים
שלא המות וסם כישוף מיתת וזהו לאלתר

בתחלואים ומדוכים הולכים לאלתר מתים
גם כי רעב תחלואי ממותי ודוגמא מתים ושוב

לאלתר: מתים אינם ‰ÂË˙.(È‡)הם „
בעזרה כלומר ערסתא בית באדרון תרגום
פי' זצ"ל שלמה ורבינו הכהנים שכיבת בחדר

במלכים כדכתיב הקדשים קדש בית (ב'בעליית

אמרי') ועליו וגו' מתחבא ה' בבית אתה ויהי
כז)דוד וקורהו(תילים וגו' בסוכה יצפנני כי

המטות יא)חדר ב' שדי(במלכים בין שם על
הקליר שיסד והוא ובזכרונותילין אליעזר ר' (קרא

ע"ש) זה יסד דר"ה א' נפץדיום למטות פץ אם
יכפר הבית חורבן יזכור לכפור המטות חדר

עליכם:

 
(Ë).‡˙ ‡Â‰Âבשומרון מתחבא היה שבקשוהו בעת

שם: לקברוÂ‰ÈÂ.ומצאו לירושלים להוליכו צוה
כבוד: בדרך לקבר ראוי אביו כבוד ובעבור וכו' אמרו כי במ"ב כמ"ש לו הראוי ËÂ‰È.בקבר Ôבנו יהורם בן

לבן: יחשב הבן בן אבל ÂÎÂ'.היה ÔÈ‡Âזרע כל כי במלוכה להתחזק אצלו הכח לעכב אחזיה מבית מי נשאר לא
קטנים: היו וכדומה:„˙Â.(È)הממלכה ארסי דבר אותם האכילה כי הדבר עליהם Â‰È„‰.הביאה ˙Èבית של

‰.(È‡)יהודה: ˙:אחזיה אחות היתה יהורם ‰ÂË˙.בת „:בבה"מ ‰Ô‰Î.שהי' Ú„ÈÂ‰Èשהוא יתכן
הדורות: בחשבון מלכים בסוף ועיין ה' א' בד"ה הנזכר ÂÎÂ'.יוחנן ‡Â‰ ÈÎ:בנו על חמלה È˙Ú‰.ולזה Èמוסב

עתליה: מפני היה ההסתרה לומר ותסתירהו ‡˙Ì.(È)על È‰ÈÂכי האלהים בבית ובעלה יהושבעת עם היה יואש
בב"המ: לשבת והתמידו כ"ג היה בעלה יהוידע

 
(Ë).‡˙:מסתתר
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אגרות קודש

]ח"י כסלו, תשט"ו[

מתאים  יומים  היום  בחיי  הצריכות  הלכות  התלמידים  עם  שלומדים  מזכיר  שאין  לפלא  ...הנה 

ולפני החג בהלכות  להשגתם. ומובן שיש להתחיל באותן ההלכות שפוגעים בהם לעתים תכופות ביותר 

החג, ובטח אין זה אלא חסרון בכתיבה אבל לא בפועל.
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בבא בתרא. פרק שביעי - בית כור דף קז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק שביעי - בית כור דף קז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מהבחורים  מאיזה  ובלימוד  בתפלה  הפרעות  לו  יש  אשר  כותב  בו  כסלו,  מה'  מכתבו  על  במענה 

והסיבה לזה הוא מה שהעלילו עליו עלילות שוא.

הנה העצה היעוצה בכגון דא הוא להרבות בתורה ותפלה ולא לשום לב לעלילות שוא ובלבולים. 

ונכון הדבר אשר בכל יום אחר תפלת שחרית יאמר תהלים - עכ"פ כפי שנחלק התהלים לימי החדש - וכן 

יהי' לו שיעורים קבועים בלימוד פנימיות התורה היא תורת החסידות והשי"ת יצליחו.

ויעוין גיטין ז, א: השכם והערב עליהן, עליהן - למעלה מהם - דוקא. ועיין תורה אור לרבנו הזקן 

דף לב, ע"א.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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בבא בתרא. פרק שביעי - בית כור דף קח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק עם הפ"נ המוסגר בו.

מה שהוקשה לו איך אפשר שלא הרגישו הקדושים אשר בארץ מענין החורבן כיון שע"י הקרבנות 

- י"ל ע"ד המבואר בלקו"ת פ' שמיני, בשני סוגי הצדיקים דלויתן ושור הבר,  נתוספו גילוי אורות וכו'. 

עיי"ש. ובבי' לשוש אשיש פ"ב.

נהניתי ממ"ש שמתחזק לימוד התניא, ובטח מתחזק הן בכמות היינו בהגדלת מספר המשתתפים 

והן באיכות. והשי"ת יצליחם.

בודאי התועדו בימי יו"ד וי"ט כסלו וימשיכו בזה בימי החנוכה הבע"ל. ואם על כל השנה כולה 

קאי מרז"ל דאני ישנה בגלותא ולבי ער להקב"ה לתורתו ומצותיו, עאכו"כ בימי סגולה כשפותחים - ע"י 

תעמולה מתאימה - באיש הישראלי אפילו כחודה של מחט - פותח הקב"ה כפתחו של אולם, וכמבואר 

בדא"ח הדיוק בזה, שלאולם לא היו דלתות, ובמילא הי' תמיד פתוח, ובלבד שישתדלו להכנס לעזרה, והרי 

בין עזרת ישראל וכהנים לא היתה מחיצה מפסקת, אף שצריכים היו לעלות במעלות מזו לזו, והנמשל 

מובן.

בברכה ופ"ש כהדו"ש,

מ. שניאורסאהן
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י כסלו, בשאלתו אם ימשיך בלימודו בצרפת כיון שמחשבות מבלבלות אותו 

וכן יצרו.

הנה כבר כתבתי כמה פעמים שפסקו רז"ל לפום גמלא שיחנא, ואדרבה לימוד התורה היא עצה 

לזה. ובהנוגע לאנשים פרטים שאפשר ישנם ענינים צדדיים שצריכים לשנות מקומם. הנה בכגון דא עליו 

ובכלל על תלמידי ישיבה להציע מצבם לפני הראש ישיבה והמשפיע הרוחני שבהישיבה, שכיון שההשגחה 

פרטית סידרה שמקבלים מהם השפעה בתורה על ידם יוכלו גם כן לקבל הוראה בעניניהם הפרטים, וככה 

יעשה וישמע לההוראות שיקבל וטוב יהי' לו.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... תמהתי לידיעה שהגיעתני מאחד שעפ"י הוראתי הי' עליו לקבל מהם גמ"ח, וענה שלא עשה את 

זה כיון שהגמ"ח שלהם הוא ע"פ היתר עיסקא ואין רצונו להכנס בעניני רבית אפי' באופן כזה. וכיון שגם 

אני משתמט מענינים כאלו, תמיה גדולה שהרי ידוע שבעניני רבית אינו נוגע רק להלוה והמלוה אלא גם 

להעדים וכל שיש לו שייכות כו' וכו'. וטרם לעשות באופן הנ"ל - גמ"ח בהיתר עיסקא - צריך הי' לקבל את 

הסכמתי, וכלשון המורגל במכתבי הנה - אין צועקין על העבר.

ויה"ר שיתוקן זה על להבא... ות"ח מראש.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קי עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קי עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מ"ש אודות התלמידים הפורצים גדר, הרי ידוע הנקודה שטובת הרבים דוחה טובת היחיד, אלא 

שצריך לעשות ככל האפשרי שגם היחיד לא ידחה וכמרז"ל לעולם תהא ימין מקרבת, ותקותי שכשידברו 

עמהם בעת התועדות ובאופן של קירוב וגם ע"י חבריהם וכיו"ב, ישנו הנ"ל את הנהגתם...

בברכה.
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קיב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קיב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם

              

         
         

          
         
          

      
          

          
          

         
          
           
            
          

           
        

           
           

        
       

   
        

          
         

      
         

            
           

         
         

  

































































קי               

         
         

          
         
          

      
          

          
          

         
          
           
            
          

           
        

           
           

        
       

   
        

          
         

      
         

            
           

         
         

  































































אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א מלאכתו מלאכת שמים

מוה"ר חיים משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' כסלו, בו כותב אודות התמנותו ע"י הנהלת ישיבת תורת אמת להיות משגיח 

לדא"ח )ולפלא שנתעכב מכתבו בענין זה כ"כ(.

שלא  כברם  תוכם  שיהי'  היינו  אמיתית  יר"ש  במושפעיו  להחדיר  שיצליח  מהשי"ת  יה"ר  הנה 

רק הלבושים יהי' לבושי ירושלמי )וכמבואר בדא"ח בדרוש ובאו האובדים גו' הנדחים גו' והשתחוו גו' 

אלא שגם בתוכם יהי' הענין דהר הקדש בירושלים וכמבואר שם(. ויהי' מתאים לכוונת מיסדי' ומנהלי' 

ושננתם  כנגד מדה שע"י  ומדתו של הקב"ה מדה  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  נשיאינו הק'  האמיתים, הם 

לבניך אלו התלמידים, יבוא לקיום הציווי לבניך כפשוטו, בנים ממש.

בודאי נצלו ימי חדש כסלו הוא חדש הגאולה ובפרט ימי יו"ד וי"ט כסלו להתועדות חסידותית, 

וקבלת החלטות טובות בהנוגע לפועל בחיי היום יומי ויודיע עד"ז בפרטיות המתאימה.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

נ.ב.

בודאי נתקבל מכתבי הקודם אליו וכן המכתב לקבוצת האברכים.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

האברך אהרן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד כסלו, הנה כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם כפי שכותב.

ובמענה על שאלתו. כדאי הי' שיתלמד לדבר בשפת המדינה כיון שעי"ז תהי' לו האפשרית להשפיע 

ולקרב ליהדות גם את אלו מהנוער שאין מבינים שפה אחרת, ומובן שאין כוונתי להתלמד בכל הפרטים 

אלא בהנוגע להנ"ל ובמילא תקותי שלא יקח זה זמן רב.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש לקרב לבן של ישראל לאבינו שבשמים ושתקוים בו הבטחת רבנו 

הזקן בתו"א בתחלתו שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קיג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קיג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

 ועד הפועל של הפעילים בארצות הברית 

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מעש"ק העבר בו מודיעים ע"ד הכינוס שמכינים ליום כ"ו כסלו הבע"ל כינוס 

שמטרתו להרבות חברים בחבר פעילי המחנה התורתי.

הנה יה"ר מהשי"ת אשר יצליחו לנצל את כחותיהם וכשרונותיהם להרים קרן ישראל סבא הן 

במקומם עתה היינו בארצות הברית והן בארצנו הקדושה ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד 

אחרית שנה, שנרגשת שם כבדות בעבודתם מפני החלישות בסיוע שהיו מקבלים עד עתה מכאן.

ובימים המיועדים להועידה שלהם הם ימי חנוכה שענינו נס בכדי שיוכלו להדליק המנורה בבית 

המקדש בשמן טהור בלי מגע נכרים, בודאי יחזק גם זה את ההחלטה המוכרחת אשר על כל אחד ואחת 

מעם ישראל להאיר חלקו בעולם רק בשמן טהור ואור ומנורה טהורים של נר מצוה ותורה אור ומאור 

שבתורה מבלי מגע של ענין נכרי, ואף שבתחלה מעטים הם המחליטים בזה בתוקף המתאים. הרי כמו שהי' 

בימים ההם כן הוא גם בזמן הזה אשר השם ברחמיו הרבים מוסר רבים ביד מעטים ויכולים הם לטהר את 

המקדש, היינו סביבתו של כל אחד ואחת מבני ישראל ולהדליק שם נר המצוה ואור התורה מיוסדים על 

המאור שבתורה זוהי פנימיות התורה עד שמאירים חשכת הלילה באור ההולך ומוסיף ומעלים בקדש.

בברכת הצלחה.
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n‰ ˙Èa ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈna ÔeÂ ÔL‡ BÏ ˙BÎÈˆ Ô‰L ‰ÏÈ ÏÈÏa ÌÈL‰ ˙ˆ˜Ó ˙B‰B CÎÈÏe
Ï ÔzÎÏ Ì„B˜ ˙B‰ ˜ÈÏ„‰Ï Ô‰Ï L‡ È‡Â ‰Â˜n‰ Ïˆ‡˙B‰ ˙˜Ï„‰ ÈÚ ˙a‰ ˙BÏa˜Ó Ô‰L ÈÏ ÌL 

‡a˙L BÓkÎ‡ ÔÈna BÏ ˙BeÒ‡Â˙B ˜ÈÏ„‰Ï Ô˙ÈÏ ‰ÏÈÏ ‰È ÔÈa ÏÈÏ ˙BˆB ÔÈ‡Â 
ÏL ˙Òk‰ ˙Èa ‰ÏÈÏ ‰È ÔÈa Ô‰lL ˙B ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÎÏ ‰ˆÈˆ Ì‰a ‡‰˙e ÔzÎÏa ÌÈ ‡lL ˙B‡È˙ÓL

‰È˙B B‡Ï ‰ÏÈÎ‡ ÈÎˆÓ  ÌeL ÌL LnzLÓ LÓL‰Â ‰ÏÈ‰ ˙ÈÏ CeÓÒ ‡e‰ Ì‡ ÌÈLÌ‡ ÔkL ÏÎÂ 
ÏÚ CÏe ˜ÈÏ„‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ï‡ ‰ÏÈÎ‡ CBˆÏ ‰ÏÈÏa Ba ‰‰zL  ÌeL ÌL LnzL‰Ï ‰ÏBÎÈ dÓˆÚ ‡È‰
ÈÏ ÔB‡Ï ‰ÏÈÎ‡ ÈÎˆ LnzL‰Ï ‰ˆz Ì‡ elÈ‡ ˙aL ÏÎa ÌL Ô˜ÈÏ„‰Ï CL ˙Òk‰ ˙ÈÏ ÌÈ„eÈÓ‰ ˙B

„Ïa „BÎÏ ‡l‡ ÔB‡Ï LnzL‰Ïe È‡‰Ï ÌÈÈeNÚ ÔÈ‡ eÏl‰ ˙BL. 
ÏÎÂ ÌL ˜ÈÏ„‰Ï d˙ÈÏ ‰ÏÈÏ ‰È ÔÈa CÏz B‡ CÈÂ ÏÚa‰ ˜ÈÏ„È ‰ÏÈ ÏÈÏaL B ˙BÈ ÌB˜Ó ÏkÓe

B ˙BÈ ‰L d˙Èa BzL L‡ Ì‡ ÔkL‰l‡ ÏÎa L‡ È‡ Ì‡Â˙ÈÏ dzÎÏ Ì„B˜ C˙e ˜ÈÏ„z 
‰ÏÈ‰‡a˙L BÓk CB‰ ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ‰Ê È‡zL BÊ ‰˜Ï„‰a ˙aL ˙Ïa˜Ó dÈ‡L ‰˙zÂ‰NÚz ÔÎÂ ( 

Ï CÏÈÏ ‰ÎÈˆe ˙aL Úa ‰e LiLk˙aL Ïa˜zL dÏ L‡ È‡Â ‰n‰ ˙ÚÈ˜L ‡ „Ú ÌL ‡˙zÂ ÌL 
Ì„B˜Ï dzÎÏÈ‡z ˙B˙‰Ï dÏ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓe BÊ ‰˜Ï„‰a ˙aL ˙Ïa˜Ó dÈ‡L ‰˙zÂ C˙e ˜ÈÏ„z ÈÊ‡ ÌL 

d˙˜Ï„‰Ï CeÓÒ „iÓ ˙aL ÂÈÏÚ Ïa˜È ÏÚa‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰Êd˙˜Ï„‰ ‡Ï zÏ‡Ï ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ‡È‰L ÔÂÈÎ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 
   אוכל היה הכנסת בית ששמש כיון

לבית פתוחים שחלונותיו הכנסת לבית הסמוך בחדר
זה בנר להשתמש ויכול - .הכנסת

    שדרכן הנשים מן רבות נוהגות כיום
מקום מכל המרחץ, בבית כלל בדרך החפיפה לעשות
נרות להדליק שתוכל בכדי בבית, זאת עושות שבת בערב

.שבת
     לחפוף יכולה שאינה כגון

מקום לה ואין הטבילה, מבית רחוק וביתה בביתה,

להיעדר הוא גם צריך ובעלה הטבילה, בית ליד בו להדליק
האסורים דברים עוד לעשות צריך אינו אבל - הבית מן

בשבת.
     פלג' לאחר שיהיה בלבד
ו. סעיף לעיל המבואר המנחה'

    בכך די ואין - הבעל דוקא
זאת יעשה הבית מבני .שאחד

    לאחר שעה מרבע פחות היינו
הדלקתה.

 
בהדלקת130) תנאי לענין הסעיף בהמשך וראה ז, סעיף לעיל
נרות.
גופו131) כל לרחוץ חכמים אסרו א: סעיף שכו סימן כדלהלן

רוב ולא לבדו ואבר אבר כל רוחץ ואפילו . . בחמין רובו או
שעכ"פ כיון בגזרתם חכמים חלקו לא ואעפ"כ אחת בבת גופו

ע"כ. רובו. או גופו כל שרוחץ שבמרחץ לרחיצה קצת דומה
מדברי באיסורים נאסרים ולא – מדבריהם רחיצה שאיסור ואף
שבת קבלת דין מקום מכל סתם, שבת בקבלת סופרים
נאסרים בה – הצבור ידי שעל שבת קבלת כדין נרות שבהדלקת

.(80 הערה (כדלעיל השבותים בכל
להלן.132) הובא סי"ז, רחצ סי' כדלהלן
היו133) בימיהם הכנסת בית של נר יז: סעיף רחצ סי' כדלהלן

בבית אצלם מתארח חשוב אדם היה אם לפעמים עליו מברכים
אוכל הכנסת שמש אם או לו להאיר נעשה הנר שאז הכנסת
הכנסת לבית פתוחים שחלונותיו הכנסת לבית הסמוך בחדר
אם אבל שמה לו מאירה הלבנה אין אם לו להאיר הנר שנעשה
שם דולק נר ויש שם האוכל שמש ולא חשוב אדם שם היה לא

שכינה. לכבוד אלא להאיר נעשה שלא עליו מברכין היו לא
האוכל שמש ולא הכנסת בבית אורחים לנו שאין עכשיו לפיכך
דרכנו שעכשיו (ועוד הכנסת שבבית נר על מברכים אין שם
ולפיכך שכינה כבוד בשביל ביום אפילו הכנסת בבית להדליק
עליו מברכים אין להאיר בשביל גם בלילה מדליקים אם אף
נרות מרבים אם (אבל אותו) מדליקים היו ביום ואף הואיל

עליהם). מברכים להאיר בשביל מביום יותר בלילה
   בית של נרות כגון מצוה של נר כל וכן :

טוב ביום אפילו להדליקן ומותר בטלה של נר זה אין הכנסת
בהדלקתו שהרי לחול מיו"ט מכין משום בזה ואין מנחה אחר
הכנסת בבית אדם שום שם אין אפילו שעה לאותה מצוה יש
כן על שנאמר לפניו נרות כשמדליקין המקום כבוד שהוא מפני

ה'. כבדו באורים
דיני134) פרטי כל נתבארו ושם שמה, ע' כהלכה טהרה

בשבת. הטבילה
נהגו).135) (שכן ז סעיף
כהלכה'136) ב'טהרה ועד"ז 55 הערה משוע"ר הלכות קיצור

   

                  
          

יא סעיף תחילת המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

 
אינה האשה ודאי "דהא סק"ב: בקו"א הנאמר פי על שמה, ע'
בבית שלום הטלת דעיקר בדין וכן . . הבעל של שלוחו אלא
מקבל הוא אם כן אם . . הבית הבעל שהוא רמיא דידיה עליה

וכ"ז לבטלה". בירכה לא והיא בהדלקתה נפטר הוא מיד שבת
(סכ"ד). מג פרק כהלכתה שבת בשמירת כמש"כ דלא

ו.137) סעיף

•
     

שנאמר בעשה עובר הכהנים עם אפילו כפיו את שנשא זר
ולא ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר

עשה: עשה מכלל הבא ולאו זרים

לא‚ אם שיתבאר המעכבין מהדברים אחד בו שאין כהן כל
בג' כעובר ה"ז אחת עשה מצות שביטל אע"פ לדוכן עלה
בבית שיהיה והוא שמי את ושמו להם אמור תברכו כה עשה
לו אמר העם משאר אחד אם או כהנים הש"ץ כשקרא הכנסת
תימר כד ומתרגמינן להם אמור שנאמר ידיו ליטול או לעלות

רוצה. אם אלא כפיו לישא כלל מחוייב אינו לאו ואם להון

רגליו עקר לא אם אבל לדוכן לעלות בעבודה רגליו שעקר והוא
כהנים כשקראו הכנסת בבית היה אפילו עולה אינו שוב בעבודה
לו אמרו אם מקום ומכל שיתבאר כמו לעלות לו אמרו ואפילו
על יעבור שלא בעבודה רגליו לעקור הוא חייב העבודה קודם

עשה. ג'

הש"ץ שיקרא שיודע אלא העבודה קודם לו אמרו לא אם (ואף
שיבוטל יגרום שלא בעבודה רגליו לעקור הוא צריך כהנים
היא התפלה וכל עבודה ברכת שהרי תורה של עשה מצות
ביד כח שיש אלא התורה מן היא כפים ונשיאת סופרים מדברי
מנעוהו והם תעשה ואל בשב תורה דבר לעקור החכמים
אע"פ עבודה בברכת רגליו עקר שלא כל כפים מנשיאת
לעקור לגרום אין לכתחלה א"כ לעלות ואומרים אותו שקוראים
כפיו לישא רוצה ואינו חלוש שהוא כהן כל לפיכך תורה דבר
יהיה שלא הוא צריך אלא בעבודה רגליו יעקור שלא לו די לא

כהנים): הש"ץ כשקורא הכנסת בבית

אפילו„ עובר אינו שוב זה ביום אחת פעם כבר עלה ואם
ותקנת התורה מן חובתו ידי יצא שכבר עלה לו אמרו
להתקיים יכולה צבור תפלת בכל כפים נשיאת שתקנו חכמים

אחרים. בכהנים

לברך יכול זה ביום שנית פעם לעלות רוצה אם מקום ומכל
כגון היום כפיו נשא שכבר צבור באותו אפילו כפיו שישא קודם
מצד כפיו לישא מחוייב אינו שהוא (ואע"פ ומוסף בשחרית
בתפלה כפים נשיאת שתהיה היא חכמים תקנת מקום מכל עצמו
דברי ומצות תקנות שאר כל על כמו עליו לברך ויכול זו

סופרים):

הכנסת‰ מבית ויוצאים לדוכן לעלות רוצים שאינם כהנים
קורא שהש"ץ בשעה אלא הכנסת לבית חוץ לשהות א"צ
כששאר הכנסת בבית שהם שאף ליכנס רשאים ואח"כ כהנים

כלום בכך אין כפיהם נושאים אינם והם כפיהם נושאים הכהנים
בבית היו לא כהנים וכשקראו לעלות להם אפשר שאי כיון

. כלל להם קראו ולא הכנסת

השאר שיגמרו עד ליכנס שלא סלסול נהגו הכהנים מקום ומכל
בני דהיינו פגומים שהם עליהם יאמרו שלא כדי כהנים ברכת
הכהנים כשאחיהם הכנסת בבית יהיו אם חלוצה או גרושה
יוצאים זה ומטעם עמהם נושאים אינם והם כפיהם נושאים
פגומים שהם עליהם יאמרו שלא רצה קודם הכנסת מבית
והם לדוכן לעלות רגליהם שעוקרים הכהנים אחיהם את כשיראו
שלא כפים לנשיאת הפסולין אף זה מטעם וכן עוקרים אינם
יאמרו שלא הדוכן בשעת הכנסת מבית יוצאים פגמם מחמת

פגומים. שהם עליהם

כהנים הש"ץ כשקורא הכנסת מבית יצאו לא אם מקום ומכל
אלא פסולין אינן אפילו יעלו לא לעלות להם אמרו ואפילו
לו אומרים או כשקוראין עולה שכשאינו ואע"פ סופרים מדברי
חכמים ביד כח יש מקום מכל עשה מצות על עובר הוא הרי
כלום עובר אינו ולפיכך תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור

מנעוהו: שחכמים כיון

Âבמנעלים או בסנדלים לדוכן כהנים יעלו שלא חכמים תקנת
ויתיירא המנעל או הסנדל רצועות לאחד תפסק שמא גזירה
לומר ויבאו מברכין וחבריו לקשרה וישב עליו יתלוצצו שלא

לו. וישב הלך ולפיכך חלוצה בן או גרושה בן שהוא עליו

חלקו שלא אסור מקושרת רצועה בהם שאין מנעלים ואפילו
מותרים שוקיים בתי אבל למנעל מנעל בין בגזירתם חכמים
אותה קושרים אלא יחד ומכנסים שוקיים בתי אינן אפילו
וישב הרצועה תפסק שמא חוששין אין לארכובה סמוך ברצועה
הוא שגנאי סנדל ברצועות אלא (חכמים) חששו שלא לקשרה
רצועה בהתרת אבל מותרת כשסנדלו עליו ומתלוצצין לו

כך.שקוש כל גנאי בה אין שוקיים בתי בה רין

מנעל שבכלל אסורים עור של הם אם מקום שמכל אומרים ויש
ואם כלל רצועה בו אין אפילו ואסרו חלקו לא ובמנעלים הם
ומותרים זה לענין מנעל בכלל אינם עור מחופה בגד של הם
כיון יחד ומכנסים שוקיים בתי הם אם לבד עור של ואפילו
בקצת נהגו אבל מנעלים בכלל אינן המתניים עד שמגיעים

ענין: בכל שוקיים בבתי להקל מקומות

Êיהיה שלא הספסלין תחת המנעלים להצניע ליזהר טוב
הצבור: כבוד מפני ונראין מגולים
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יא סעיף תחילת המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

 
אינה האשה ודאי "דהא סק"ב: בקו"א הנאמר פי על שמה, ע'
בבית שלום הטלת דעיקר בדין וכן . . הבעל של שלוחו אלא
מקבל הוא אם כן אם . . הבית הבעל שהוא רמיא דידיה עליה

וכ"ז לבטלה". בירכה לא והיא בהדלקתה נפטר הוא מיד שבת
(סכ"ד). מג פרק כהלכתה שבת בשמירת כמש"כ דלא

ו.137) סעיף

•
     

שנאמר בעשה עובר הכהנים עם אפילו כפיו את שנשא זר
ולא ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר

עשה: עשה מכלל הבא ולאו זרים

לא‚ אם שיתבאר המעכבין מהדברים אחד בו שאין כהן כל
בג' כעובר ה"ז אחת עשה מצות שביטל אע"פ לדוכן עלה
בבית שיהיה והוא שמי את ושמו להם אמור תברכו כה עשה
לו אמר העם משאר אחד אם או כהנים הש"ץ כשקרא הכנסת
תימר כד ומתרגמינן להם אמור שנאמר ידיו ליטול או לעלות

רוצה. אם אלא כפיו לישא כלל מחוייב אינו לאו ואם להון

רגליו עקר לא אם אבל לדוכן לעלות בעבודה רגליו שעקר והוא
כהנים כשקראו הכנסת בבית היה אפילו עולה אינו שוב בעבודה
לו אמרו אם מקום ומכל שיתבאר כמו לעלות לו אמרו ואפילו
על יעבור שלא בעבודה רגליו לעקור הוא חייב העבודה קודם

עשה. ג'

הש"ץ שיקרא שיודע אלא העבודה קודם לו אמרו לא אם (ואף
שיבוטל יגרום שלא בעבודה רגליו לעקור הוא צריך כהנים
היא התפלה וכל עבודה ברכת שהרי תורה של עשה מצות
ביד כח שיש אלא התורה מן היא כפים ונשיאת סופרים מדברי
מנעוהו והם תעשה ואל בשב תורה דבר לעקור החכמים
אע"פ עבודה בברכת רגליו עקר שלא כל כפים מנשיאת
לעקור לגרום אין לכתחלה א"כ לעלות ואומרים אותו שקוראים
כפיו לישא רוצה ואינו חלוש שהוא כהן כל לפיכך תורה דבר
יהיה שלא הוא צריך אלא בעבודה רגליו יעקור שלא לו די לא

כהנים): הש"ץ כשקורא הכנסת בבית

אפילו„ עובר אינו שוב זה ביום אחת פעם כבר עלה ואם
ותקנת התורה מן חובתו ידי יצא שכבר עלה לו אמרו
להתקיים יכולה צבור תפלת בכל כפים נשיאת שתקנו חכמים

אחרים. בכהנים

לברך יכול זה ביום שנית פעם לעלות רוצה אם מקום ומכל
כגון היום כפיו נשא שכבר צבור באותו אפילו כפיו שישא קודם
מצד כפיו לישא מחוייב אינו שהוא (ואע"פ ומוסף בשחרית
בתפלה כפים נשיאת שתהיה היא חכמים תקנת מקום מכל עצמו
דברי ומצות תקנות שאר כל על כמו עליו לברך ויכול זו

סופרים):

הכנסת‰ מבית ויוצאים לדוכן לעלות רוצים שאינם כהנים
קורא שהש"ץ בשעה אלא הכנסת לבית חוץ לשהות א"צ
כששאר הכנסת בבית שהם שאף ליכנס רשאים ואח"כ כהנים

כלום בכך אין כפיהם נושאים אינם והם כפיהם נושאים הכהנים
בבית היו לא כהנים וכשקראו לעלות להם אפשר שאי כיון

. כלל להם קראו ולא הכנסת

השאר שיגמרו עד ליכנס שלא סלסול נהגו הכהנים מקום ומכל
בני דהיינו פגומים שהם עליהם יאמרו שלא כדי כהנים ברכת
הכהנים כשאחיהם הכנסת בבית יהיו אם חלוצה או גרושה
יוצאים זה ומטעם עמהם נושאים אינם והם כפיהם נושאים
פגומים שהם עליהם יאמרו שלא רצה קודם הכנסת מבית
והם לדוכן לעלות רגליהם שעוקרים הכהנים אחיהם את כשיראו
שלא כפים לנשיאת הפסולין אף זה מטעם וכן עוקרים אינם
יאמרו שלא הדוכן בשעת הכנסת מבית יוצאים פגמם מחמת

פגומים. שהם עליהם

כהנים הש"ץ כשקורא הכנסת מבית יצאו לא אם מקום ומכל
אלא פסולין אינן אפילו יעלו לא לעלות להם אמרו ואפילו
לו אומרים או כשקוראין עולה שכשאינו ואע"פ סופרים מדברי
חכמים ביד כח יש מקום מכל עשה מצות על עובר הוא הרי
כלום עובר אינו ולפיכך תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור

מנעוהו: שחכמים כיון

Âבמנעלים או בסנדלים לדוכן כהנים יעלו שלא חכמים תקנת
ויתיירא המנעל או הסנדל רצועות לאחד תפסק שמא גזירה
לומר ויבאו מברכין וחבריו לקשרה וישב עליו יתלוצצו שלא

לו. וישב הלך ולפיכך חלוצה בן או גרושה בן שהוא עליו

חלקו שלא אסור מקושרת רצועה בהם שאין מנעלים ואפילו
מותרים שוקיים בתי אבל למנעל מנעל בין בגזירתם חכמים
אותה קושרים אלא יחד ומכנסים שוקיים בתי אינן אפילו
וישב הרצועה תפסק שמא חוששין אין לארכובה סמוך ברצועה
הוא שגנאי סנדל ברצועות אלא (חכמים) חששו שלא לקשרה
רצועה בהתרת אבל מותרת כשסנדלו עליו ומתלוצצין לו

כך.שקוש כל גנאי בה אין שוקיים בתי בה רין

מנעל שבכלל אסורים עור של הם אם מקום שמכל אומרים ויש
ואם כלל רצועה בו אין אפילו ואסרו חלקו לא ובמנעלים הם
ומותרים זה לענין מנעל בכלל אינם עור מחופה בגד של הם
כיון יחד ומכנסים שוקיים בתי הם אם לבד עור של ואפילו
בקצת נהגו אבל מנעלים בכלל אינן המתניים עד שמגיעים

ענין: בכל שוקיים בבתי להקל מקומות

Êיהיה שלא הספסלין תחת המנעלים להצניע ליזהר טוב
הצבור: כבוד מפני ונראין מגולים
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קי   

Áידיכם שאו שנאמר כפיו את ישא לא ידיו נטל שלא כהן כל
לחזור צריך שחרית ידיו שנטל ואע"פ ה' את וברכו קודש
ושיעור ברכה לה תיכף שתהיה לדוכן עלותו לפני וליטול
(וברצה לרצה סמוך ליטול צריך ולכן קס"ו בסי' יתבאר תכיפה
לא והש"ץ שיתבאר כמו לדוכן לעלות רגליהם עוקרים הם

ובמודים). ברצה יאריך

שבמקדש עבודה לפני ידים קידוש כשיעור זו נטילה ושיעור
ג"כ שצריך ואפשר והזרוע היד חבור שהוא הפרק עד דהיינו
המים ושיבאו ק"ס בסי' שיתבאר כמו מברייתן נשתנו שלא מים
בקידוש וכמו קנ"ט בסי' שיתבאר כמו אדם מכח הכהן ידי על

שבמקדש: ידים

כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק

בֿח סעיפים בכהן הפוסלים דברים ואיזה
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: אלקיתוכןתוכןתוכןתוכן באור להרבות הלל בית שיטת

חשך הרבה דוחה אור ומעט

       
      
     
       



        
     

נפעל ה"חיצונים") (ביטול מרע שהסור ונמצא,
דוחה בנפשו המאיר האלקי דהאור טוב", ה"עשה ע"י

ממקומו. שבו הרע את

(עשיית רק (לא) היא טוב" ב"עשה [הכוונה
- רחב במובן אלא) טובים ומעשים המשכתמצוות

) אלקי אור אלקיםוגילוי וירא כמ"ש "טוב", נקרא אור
טוב)]. כי האור את

        
עלי נרו "בהילו הכתוב כלשון אור, לשון הוא הלל
חסד של ענינו זהו כי ראשי), על נרו (כשהאיר ראשי"
וגילוי, אור - מחסדים) הוא ב"ה נשמת (דשרש
מלמעלה.. לעולם האור והמשכת התפשטות "דבחינת

החסד". מדת בחינת היא

       
     

עוד בנפשו, אלקות "ממשיכים" אכן כיצד אך
עצמו את זיכך שהאדם קודם (היינו מרע" לסור "קודם
ההתבוננות ע"י זהו הנה - וחומריותו) מגשמיותו
ענייני בשכלו ומשיג מבין דכשאדם השם, בגדלות
דעתו ומעמיק מתבונן ואח"כ יתברך, וגדולתו אלקות
ויתקע מאד וחזק אמיץ בקשר דעתו "שמקשר בזה,
שהתבוננות - ב"ה" סוף אין בגדולת בחוזק מחשבתו

עי"ז הנה - האדם בלב ויראתו ה' אהבת מולידה זו
ולבו. במוחו אלקי אור נמשך

והילול, שבח לשון - "הלל" בשם נרמז זה וגם
[המביאו השם בגדולת בהתבוננות האדם עבודת והיא
אלקי אור נמשך שעי"ז בתפלה], ה' את ולשבח להלל
"בהילו מלשון ב"הלל", הראשון (כפירוש בנפשו
אור דמעט וכנ"ל, ממילא, בדרך נדחה והרע נרו"),

" חושך, הרבה מאליודוחה ממנו ".וממילאשנדחה

וימנע אדם ימתין שלא הלל, בית שיטת וזוהי
שיתברר עד בנפשו אלקות בהמשכת שבלב מעבודה
לא לעולם זה, על ימתין אם כי תחלה, מעשיו בכל
בעבודה ה' לפני לבא יוכל ולא האלקי אור יראה

ולבו; שבמוחו

שיתבונן למטה", "מלמעלה יתחיל אדרבה, אלא
לה' ולבו דעתו ויעמיק בפרטיות הבורא בגדלות
שיקבע עד ממש אלקות גילוי בבחינת נפשו להאיר
ואז נפשו, ופנימיות בתוך ולבו במוחו הזה האור
עד גופו וחומריות במדות שבלב רע כל יפול ממילא
בג' ולילה יום זו עבודתו בהרגל מעט מעט שיזדכך

כו'. תפלות

   [נרוצה [אחריך
      

      
"משכני בכתוב נרמזת הלל בית של זו שיטה
תוצאה היא לאלקות האדם ד"ריצת" נרוצה", אחריך
מלמעלה). אליו האדם את מושך (שהקב"ה מ"משכני"

הקב"ה מאת שמבקשים הכוונה, פשוט דבאופן
נרוצה". "אחריך ואז חנם, בחסד אליו אותנו שימשוך

עוסק שבתחילה הוא, יותר עמוק פירוש אבל
כו' השם בגדולת בהתבוננות היינו ב"משכני", האדם
גשמיותו שמצד (אף נפשו על אלקי אור להמשיך כדי
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ועי"ז בנפשו), אלקות לגילוי ראוי אינו וחומריותו
למעלה", "מלמטה היא זו דריצה ה', אל "ירוץ" גופא
עצמו שמצד עד עצמו את מזכך שהאדם מה היינו

השם. אל להתקרב ומשתוקק רוצה

נעשית זו ש"ריצה" ממילאוהיינו ע"יבדרך
בנפשו). אלקות (המשכת "משכני"

       
      
      


חסודה שנעשית היינו - נפעל לשון - "חסודה"

.אחריםע"י

       
      

       
      

וחסודה", נאה "כלה הלל בית לשון דיוק וזהו
מזדכך שהאדם היינו - נאה" "כלה נעשים דכיצד
"כלה", בבחינת שנעשה עד וחומריותו מגשמיותו
הוא (שאז הנפש" "כלות בבחינת לאלקות שמשתוקק
גילוי ע"י זה הרי - אתפאר") בך אשר "ישראל "נאה",
עוסק שהאדם ידי דעל מלמעלה, עליון" "חסד
בגדולת (בהתבוננות בנפשו אלקות גילוי בהמשכת

מאליו. הרע נופל כו') השם

   
שהיתה "הרי שמאי בית שהקשו מה מיושב ובזה
והתורה וחסודה נאה כלה לה אומרים סומא או חגרת
או "חגרת שהיא אע"פ כי - תרחק" שקר מדבר אמרה
הנפש של הרוחניים באברים פגם שיש היינו סומא",
שענינה חכמה, בבחינת פגם הוא ["סומא" האלקית
שהוא המעשה, בבחינת פגם הוי וחיגרת באלקות, ראי'
אלקות בהמשכת שעוסק ע"י מקום, מכל ברגל],
"נאה שיהי' בו פועל זה גילוי הרי ולבבו, במוחו

כנ"ל. וחסודה"

     
בזה: הענין ועומק

העולמות בגדר שאינו עצמו, הקב"ה לגבי
ומשוה "שוה - ממש שווים כולם הרי כלל, והנבראים

ית'. אצלו מקום תופס דבר שום שאין וגדול", קטן

פגם אינם העוונות של פגמים אפילו מזה: ויתירה

חטאת "אם וכמ"ש יתברך, ומהותו עצמותו לגבי כלל
שייך לא כי לו", תתן מה צדקת אם גו' בו תפעל מה
תתפוס עבודתם העדר או הנבראים שעבודת לומר

ית'. אצלו מקום

בין להקב"ה לו איכפת מה "וכי רז"ל [וכמאמר
את בהן לצרף אלא המצוות ניתנו לא כו' ששוחט
ענין שכל איך ספרים בכמה וכמבואר הבריות",
שום אין הקב"ה לגבי כי יתברך, בשבילו אינו העבודה
אלא אדם, בני למעשה וחשיבות וערך מקום תפיסת

לטובתנו]. היא

הגילוי מצד הרי לפניו, שווה שהכל ומאחר
התגלות להיות ו"יכול האדם, מצב נוגע לא מלמעלה

וסומא". לחיגרת אפילו וההמשכה האור

הרע נדחה - האור בהגלות מזה: ויתירה
הפגמים, כל ומהותוומתתקנים עצמותו שלגבי היות כי

מקום תופסים אינם ופשעים דעוונות הפגמים כל ית'
משם ית', דעצמותו האור נגלות בהגלות כן על כלל,

ופגם. חסרון כל נתמלא

- ממש הנשמה שעצם האדם, בנשמת גם הוא וכן
ע בתכלית מיוחדת שהיא שם על "יחידה", םהנקראת

תמיד והיא עוונות, של פגם שום בה שייך לא - אלקות
מתגלה כאשר ולכן, כלל; שינויים בלי ית' בו בדביקות
ב"אברים" הפגמים כל שבנפש, האלקי הניצוץ
עד פגם כל ויתמלא יתוקן "הכל דהנשמה, הרוחניים

נאה". כלה שתקרא

[לסיכום:

וההתבוננות"ע אלקות ענייני בהשגת עוסק שהאדם י

ועי בנפשו, אלקות ממשיך השם, עצם"בגדלות מתגלה ז

הענינים כל את שדוחה שבנפש, יחידה בחינת הנשמה,

" בחינת שנעשה עד רצויים וחסודההבלתי נאה ]."כלה

     
כאיל ידלג "אז לבא דלעתיד ביעודים שנאמר וזהו
יהי' שלעתיד "לפי - ידלג (חיגר) הפסח שגם - פסח"
כבוד ונגלה וכמ"ש סוף אין אור עצמות גילוי בחינת
פגם כל נדחה זה עליון אור נגלות ובהגלות ה',

וחסרון".
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קיי    

ועי"ז בנפשו), אלקות לגילוי ראוי אינו וחומריותו
למעלה", "מלמטה היא זו דריצה ה', אל "ירוץ" גופא
עצמו שמצד עד עצמו את מזכך שהאדם מה היינו

השם. אל להתקרב ומשתוקק רוצה

נעשית זו ש"ריצה" ממילאוהיינו ע"יבדרך
בנפשו). אלקות (המשכת "משכני"

       
      
      


חסודה שנעשית היינו - נפעל לשון - "חסודה"

.אחריםע"י

       
      

       
      

וחסודה", נאה "כלה הלל בית לשון דיוק וזהו
מזדכך שהאדם היינו - נאה" "כלה נעשים דכיצד
"כלה", בבחינת שנעשה עד וחומריותו מגשמיותו
הוא (שאז הנפש" "כלות בבחינת לאלקות שמשתוקק
גילוי ע"י זה הרי - אתפאר") בך אשר "ישראל "נאה",
עוסק שהאדם ידי דעל מלמעלה, עליון" "חסד
בגדולת (בהתבוננות בנפשו אלקות גילוי בהמשכת

מאליו. הרע נופל כו') השם

   
שהיתה "הרי שמאי בית שהקשו מה מיושב ובזה
והתורה וחסודה נאה כלה לה אומרים סומא או חגרת
או "חגרת שהיא אע"פ כי - תרחק" שקר מדבר אמרה
הנפש של הרוחניים באברים פגם שיש היינו סומא",
שענינה חכמה, בבחינת פגם הוא ["סומא" האלקית
שהוא המעשה, בבחינת פגם הוי וחיגרת באלקות, ראי'
אלקות בהמשכת שעוסק ע"י מקום, מכל ברגל],
"נאה שיהי' בו פועל זה גילוי הרי ולבבו, במוחו

כנ"ל. וחסודה"

     
בזה: הענין ועומק

העולמות בגדר שאינו עצמו, הקב"ה לגבי
ומשוה "שוה - ממש שווים כולם הרי כלל, והנבראים

ית'. אצלו מקום תופס דבר שום שאין וגדול", קטן

פגם אינם העוונות של פגמים אפילו מזה: ויתירה

חטאת "אם וכמ"ש יתברך, ומהותו עצמותו לגבי כלל
שייך לא כי לו", תתן מה צדקת אם גו' בו תפעל מה
תתפוס עבודתם העדר או הנבראים שעבודת לומר

ית'. אצלו מקום

בין להקב"ה לו איכפת מה "וכי רז"ל [וכמאמר
את בהן לצרף אלא המצוות ניתנו לא כו' ששוחט
ענין שכל איך ספרים בכמה וכמבואר הבריות",
שום אין הקב"ה לגבי כי יתברך, בשבילו אינו העבודה
אלא אדם, בני למעשה וחשיבות וערך מקום תפיסת

לטובתנו]. היא

הגילוי מצד הרי לפניו, שווה שהכל ומאחר
התגלות להיות ו"יכול האדם, מצב נוגע לא מלמעלה

וסומא". לחיגרת אפילו וההמשכה האור

הרע נדחה - האור בהגלות מזה: ויתירה
הפגמים, כל ומהותוומתתקנים עצמותו שלגבי היות כי

מקום תופסים אינם ופשעים דעוונות הפגמים כל ית'
משם ית', דעצמותו האור נגלות בהגלות כן על כלל,

ופגם. חסרון כל נתמלא

- ממש הנשמה שעצם האדם, בנשמת גם הוא וכן
ע בתכלית מיוחדת שהיא שם על "יחידה", םהנקראת

תמיד והיא עוונות, של פגם שום בה שייך לא - אלקות
מתגלה כאשר ולכן, כלל; שינויים בלי ית' בו בדביקות
ב"אברים" הפגמים כל שבנפש, האלקי הניצוץ
עד פגם כל ויתמלא יתוקן "הכל דהנשמה, הרוחניים

נאה". כלה שתקרא

[לסיכום:

וההתבוננות"ע אלקות ענייני בהשגת עוסק שהאדם י

ועי בנפשו, אלקות ממשיך השם, עצם"בגדלות מתגלה ז

הענינים כל את שדוחה שבנפש, יחידה בחינת הנשמה,

" בחינת שנעשה עד רצויים וחסודההבלתי נאה ]."כלה

     
כאיל ידלג "אז לבא דלעתיד ביעודים שנאמר וזהו
יהי' שלעתיד "לפי - ידלג (חיגר) הפסח שגם - פסח"
כבוד ונגלה וכמ"ש סוף אין אור עצמות גילוי בחינת
פגם כל נדחה זה עליון אור נגלות ובהגלות ה',

וחסרון".
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קיי   

בל עליון "חסד נאמר זה גבוה אלקי אור גילוי על
ובהגלות (כנ"ל), עליון" "חסד נקרא זה דאור ימוט",
וכל, מכל לגמרי הרע נדחה - עליון" "חסד נגלות
באופן האדם בלב לה' האהבה אור יוקבע ובמילא

תמוט. בל כיתד ותמידי, נצחי

        
       

   
תלוי האדם בלב הנפש" "כלות גילוי ב"ש לדעת
"סור להיות אפשר שאי והיות שלו, מרע" "סור במדת
ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק (דאין בתכלית מרע"
כמות "כלה אלא אחד, בכל אינו הגילוי כן על יחטא),
וסומא) (חגרת עוונות של פגמים לו שיש ומי שהיא",

בנפשו. אלקי אור גילוי אצלו להיות אפשר אי

ג: פרק קיצור

ולשיטתם עליונים, מחסדים שרשם הלל בית אך
כנרמז בנפשו, אלקי אור בהמשכת להתחיל האדם צריך

ו אור. מלשון "הלל", שהיאבשם שבח, מלשון כן
ממשיכים ידה שעל השם בגדלות דהתבוננות העבודה
חשך, הרבה דוחה אור מעט ואז, ולב. במוח אלקי אור
לשון "חסודה", לשון דיוק וזהו מאליו. נדחה שהרע
המשכת ידי על ממילא נעשית הרע דחיית כי נפעל,
אפשר סומא" אפילו חיגרת ש"אפילו וזהו האור.
הקב"ה שלגבי מאחר כי וחסודה", "נאה שהיא לשבחה
אלקי אור בהמשכת כן על מקום, תופסים הפגמים אין
עד וחסודה, נאה ונעשית וסומא מחיגרת גם הרע נדחה

תמוט. בל כיתד בלב נקבעת השם שאהבת

ומשווה. שוה חיצונים. בפרק: שנתבארו מושגים
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בע"ח[א] מבואר הנה ויושר, עגולים ענין שרש
החלל כל ממלא הי' ממש אוא"ס שעצמות
וחלל מק"פ בחי' ונעשה כביכול א"ע צמצם [ו]אח"כ כו'
נמשך הזה והקו כו', הקו"ח בחי' נמשך הצמצום ואחר כו'
מתעגל וגם ביושר שנמשך דהיינו ויושר עגולים בבחי'
בכלל דעגולי' וי"ס דיושר י"ס בו ויש כו' ומתעגל וחוזר
למטה רואים אנו זו בדוגמא הנה זה ביאור ולהבין כו'.
ג"כ יובן שביניהם ההפרש ומענין ואופנים, בשרפים והוא
מעצמות שנמשך ויושר עגולים שבין בהפרש למעלה
השרפים בענין אך למטה, מלמעלה הקו בבחי' אוא"ס
רואים שאנו להיות למעלה מלמטה הוא ואופנים
כמ"ש ומשתחווי' הסובבי' העגולי' בציור הם שהאופנים
בחי' כמו ממש ה"ז כו' האופן בתוך האופן יהי' כאשר
הבצלים [כ]גילדי שהן בע"ח כמ"ש הקו שבבחי' העגולי'
מלמטה או"ח [ב]בחי' משתחווי' שהאופנים אך כו',
מלמעלמ"ט הנמשך הוא שבקו דעגולי' י"ס ובחי' למעלה
בבחי' עומדים שרפים נאמר ובשרפים כו', אוא"ס מעצמות
היושר. בבחי' והוא באופנים וסיבוב הילוך בלי עמידה
עולם שהוא בכורסיי' מקננא דאימא כידוע הוא והענין
והוא דבריאה, בשרפים שמאיר חב"ד בחי' [והוא] הבריאה
שכל השגתם, מצד התלהבות אש ברשפי מתפעל[ים] אשר
שבמוח ההתבוננות מן מסתעף הוא אש ברשפי התפעלות
האש יסוד בבחי' והוא ליבא בינה כי ללב שנמשך הבינה

אדם בחי' שהוא היושר בחי' והוא כידוע, שרפים נק' וע"כ
עמידה בבחי' עומדים שרפים שכתוב וזהו חב"ד, בבחי'
עומד עודנו ואברהם לפניו עמדתי אשר ה' חי כמ"ש דאדם
שבעולם האופנים משא"כ דחב"ד, ביטול בחי' שהוא
נה"י בבחי' הוא הרי בעשי' מקננא דאופן כידוע העשי'
בחי' בהם יש אעפי"כ ואמנם הודאה, בחי' רק שהוא בלבד
השתחוואה וכל משתחווי' שהמה מאחר מ"ה דכח הביטול
הקדש אופני נק' ע"כ כידוע דחכ' הביטול בבחי' הוא
משתחווי' וע"כ כידוע, העליון קודש שנק' החכ' בבחי'
[מ]פני בסיבובם תמיד שמתגלגלי' הגלגל שהוא וסובבי'
יש ובזה דוקא, נה"י בבחי' שמאיר דחכ' מ"ה כח הארת

שהשרפיםל הגם השרפים על ומדריגה מעלה יתרון הם
כמשי"ת כנ"ל היושר בבחי' דבריאה חב"ד בבחי' המה

וד"ל. בעז"ה
'פי וענין בבחי' תחלה להקדים יש כ"ז להבין

הוא דא"ס מל' ובחי' מי"ס שכלול עצמו דאוא"ס
אותיו' בבחי' הארה גילוי בחי' רק הוא שבו האחרונה בחי'
בחי' שהוא רק העצמי אור בבחי' עדיין הוא והכל בלבד,
מהות[ו] אינו אוא"ס פי' כי העצמי', אור ראשי' גילוי
י"ס יש אורו [ב]בחי' גם אבל כידוע בלבד אורו רק העצמי
המל' ובחי' כו', העצמיי' [ית'] וחכמתו רצונו אור כח"ב
כמארז"ל הגדול שמו שנק' בלבד אותיו' גילוי בחי' הוא
בחי' גליפו גליף הזוהר ובלשון בלבד, ושמו הוא הי'
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אשר והוא כו' אוא"ס עצמות בחי' בטה"ע אותיו' חקיקת
האדם שם עד"מ כמו שם, בבחי' האור עצמי' נתפס
בשמו אותו לקרא עצמותו הארת כל בו ומלובש שנתפס
הארה בבחי' הודו פי' כו' ארץ על הודו וזהו כידוע,
נמשך פניו ואור מזיו דהיינו עליו מהודך ונתת כמו דהארה
נשגב כי וכך בלבד, דהארה הארה רק שהוא לזולתו האור
הודו נק' משמו הנמשכת והארה הנ"ל דא"ס מל' גם שמו
בו נאמר דא"ס מל' דאור הזיו עצם אבל הגדול, שמו הוד
שהמלך כמו מל' הוד ונק' בעצמותו לפניו והדר הוד
בחי' והנה וד"ל. כו' לזולתו הודו כשמאיר משא"כ לעצמו
עמק בס' כמבואר הא"ס עולם סוף נק' הנ"ל דא"ס מל'

אור גילוי סוף שהוא הדיבור אותיו' כמו עד"מ והוא המלך
הגדול שמו אותיו' בחי' כך כידוע, והתענוג והרצון השכל
שבעצמו' וחכ' ותענוג הרצון של גילוי סוף הוא הנ"ל
שבאוא"ס כו' דכח"ב הראשונים הט"ס שכל לפי אוא"ס,
שהוא דא"ס מל' בחי' מלבד בעצמות בהעלם כלולי' עצמו
סוף נק' ע"כ כנ"ל דא"ס האור עצמות של הגילוי ראשית
בתחילתו בע"ח מבואר והנה וד"ל. עצמו דא"ס העולם
בבחי' לא"ק מקור נעשה דא"ס מל' דבחי' הכללים בשער
הזוהר ובל' כו' דע"י ג"ר נעשה דא"ק מל' ומבחי' שבו ג"ר
ע"ד דא"ס מל' מבחי' ושרשו כו' דעתיקי' עתיקא א"ק נק'

הכללי'. בשער הנז'
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בעניןÈ"ÙÚÂי) נחמד ביאור לנו יצא למעלה, המבואר
לעיל בהם לדבר שהתחלנו העליונים היחודים
בפרדס כמו המקובלים בס' מעיין לכל ידוע דהנה ב', אות
ותפלה ובק"ש בתומ"צ מגמתינו שעיקר איך ובכהאריז"ל
כמה ויש או"א או זו"נ יחוד עליונים יחודי' ליחד הוא
ומעלת מהות ולפי היחודים בענין ומדריגות מעלות
זה באופן היחוד בשבת כמו היום מעלת הוא כך היחודים
מהו מובן אינו ולכאורה כו', בר"ח וכן אחר באופן וביו"ט
השתלשלות שכל נודע הלא היחודים בענין כ"כ הרעש
ואפי' ב"ה א"ס לגבי מאוקיינוס כטפה רק הוא העולמות
ע"י מאא"ס נמשך וכללותן העולמות כל ראשית שהוא א"ק
שנסתלק בע"ח המבואר המק"פ ענין והוא עצום צמצום
דשרש שרש הוא הרשימו ומאותו רשימו רק ונשאר האור
נתהוו הצמצום וע"י א"ק נתצמצם ואח"כ א"ק, להתהוות
עד השתלשלות כמה יש ואח"כ ממנו שלמטה עולמות ממנו
ערוך שאין איך היטב מובן וא"כ כו', וזו"נ או"א שנתהוו
ויותר ב"ה אא"ס לגבי זו"נ או או"א הנק' דאצי' לי"ס כלל
שהים לפי כו' אוקיינוס ים לגבי א' הטפה ערוך שאין ממה
אא"ס לגבי הספי' משא"כ בו יש טיפין כמה לשער יוכלו
כל שהרי תמוה לכאורה שכן וכיון כלל, ממש ערוך אין
ב"ה א"ס אור בהמשכת להיות ראוי הי' מגמתינו עיקר
ושרשא עיקרא והוא פנה ממנו יתד שממנו ממש עצמו
ומה יתן מה אבל כו' חי כל נפש תכלה ואליו עלמין דכולהו
עליונו' וספי' המדות וזיווגי היחודי' ענין כ"כ לנו יוסיף
שכללות כיון מ"מ אור גלוי תוס' היחוד ע"י שיהי' הגם
איך וא"כ לאא"ס כלל ערוך ואין חשיבי' ממש כלא הספי'
לכאורה והיא כו', לבד א' הטפה בענין עסקינו כל יהי'

מבואר דבאמת קשיא ועוד נשגבה, ופליאה עצומה קושיא
קוב"ה יחוד נק' עליונות י"ס דיחוד טובא בדוכתי בזוה"ק
לגבי ממש ערוך אין שהי"ס כיון הוא והאיך ושכינתי'.

שכינתי' או קוב"ה הנק' ית' החילוקהבורא מהו צ"ל וגם .
על מורים השמות שני דלכאורה לשכינתי' קוב"ה פי' בין
אמנם א'. עצם בין היחוד לומר שייך איך א"כ ית' הבורא
זיווגי הוא שהיחוד היות דעם והוא זה. כל יתיישב לפמש"ל
א"ס אור ושורה מלובש אלו וספי' במדות הרי מ"מ המדות
א"ס האור וגילוי יחוד הוא המדות יחוד ע"י הרי וא"כ ממש
במדה ומתגלה שמאיר העליונה המדה שבאותו ממש
בחכמ' הנה או"א יחוד ענין דוגמא ע"ד כמו הימנה שלמטה
הביטול כלי היא שהחכמ' משום א"ס אור שורה אבא הנק'
האור ומתגלה מאיר או"א יחוד וע"י כו' בחכמ' הוי' וכמ"ש
הזה היחוד נק' ולכן כו' הבינה ספי' בתוך שבחכמ' א"ס
האלו השמות שני והנה אהי' הוי' או אלקים הוי' יחוד
הוי' נק' בחכמ' התלבשותו שמצד ית' הבורא על מורים
זה יחוד וע"י אהי' או אלקי' נק' בבינה התלבשותו ומצד
בחי' עם הוי' הנק' שבחכמ' א"ס האור ומתייחד מאיר נמצא
שמעלת מובן הרי וא"כ כו', אלקים הנק' שבבינה האור
מעיקרא כדקס"ד ולא ממש א"ס אור גלוי הוא היחודים
שמעלת כיון האומר יאמר ואם לבד. המדות זיווגי שהוא
מהו א"כ שבי"ס א"ס האור המשכת מצד הוא היחודים
האור להמשיך הכונה יהי' עצמן הספי' ביחוד כ"כ הצורך
אור להמשיך שרצונינו או"א יחוד בענין כגון עצמו א"ס
יוצא ונהר כמ"ש למטה אח"כ יומשך שממנה בבינה א"ס
החכמ' שע"י חו"ב ביחוד לכוין לנו למה א"כ כו' מעדן
בעצמו א"ס אור להמשיך לכוין לנו הי' בבינה האור יומשך

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



קיי    

אשר והוא כו' אוא"ס עצמות בחי' בטה"ע אותיו' חקיקת
האדם שם עד"מ כמו שם, בבחי' האור עצמי' נתפס
בשמו אותו לקרא עצמותו הארת כל בו ומלובש שנתפס
הארה בבחי' הודו פי' כו' ארץ על הודו וזהו כידוע,
נמשך פניו ואור מזיו דהיינו עליו מהודך ונתת כמו דהארה
נשגב כי וכך בלבד, דהארה הארה רק שהוא לזולתו האור
הודו נק' משמו הנמשכת והארה הנ"ל דא"ס מל' גם שמו
בו נאמר דא"ס מל' דאור הזיו עצם אבל הגדול, שמו הוד
שהמלך כמו מל' הוד ונק' בעצמותו לפניו והדר הוד
בחי' והנה וד"ל. כו' לזולתו הודו כשמאיר משא"כ לעצמו
עמק בס' כמבואר הא"ס עולם סוף נק' הנ"ל דא"ס מל'

אור גילוי סוף שהוא הדיבור אותיו' כמו עד"מ והוא המלך
הגדול שמו אותיו' בחי' כך כידוע, והתענוג והרצון השכל
שבעצמו' וחכ' ותענוג הרצון של גילוי סוף הוא הנ"ל
שבאוא"ס כו' דכח"ב הראשונים הט"ס שכל לפי אוא"ס,
שהוא דא"ס מל' בחי' מלבד בעצמות בהעלם כלולי' עצמו
סוף נק' ע"כ כנ"ל דא"ס האור עצמות של הגילוי ראשית
בתחילתו בע"ח מבואר והנה וד"ל. עצמו דא"ס העולם
בבחי' לא"ק מקור נעשה דא"ס מל' דבחי' הכללים בשער
הזוהר ובל' כו' דע"י ג"ר נעשה דא"ק מל' ומבחי' שבו ג"ר
ע"ד דא"ס מל' מבחי' ושרשו כו' דעתיקי' עתיקא א"ק נק'

הכללי'. בשער הנז'
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בעניןÈ"ÙÚÂי) נחמד ביאור לנו יצא למעלה, המבואר
לעיל בהם לדבר שהתחלנו העליונים היחודים
בפרדס כמו המקובלים בס' מעיין לכל ידוע דהנה ב', אות
ותפלה ובק"ש בתומ"צ מגמתינו שעיקר איך ובכהאריז"ל
כמה ויש או"א או זו"נ יחוד עליונים יחודי' ליחד הוא
ומעלת מהות ולפי היחודים בענין ומדריגות מעלות
זה באופן היחוד בשבת כמו היום מעלת הוא כך היחודים
מהו מובן אינו ולכאורה כו', בר"ח וכן אחר באופן וביו"ט
השתלשלות שכל נודע הלא היחודים בענין כ"כ הרעש
ואפי' ב"ה א"ס לגבי מאוקיינוס כטפה רק הוא העולמות
ע"י מאא"ס נמשך וכללותן העולמות כל ראשית שהוא א"ק
שנסתלק בע"ח המבואר המק"פ ענין והוא עצום צמצום
דשרש שרש הוא הרשימו ומאותו רשימו רק ונשאר האור
נתהוו הצמצום וע"י א"ק נתצמצם ואח"כ א"ק, להתהוות
עד השתלשלות כמה יש ואח"כ ממנו שלמטה עולמות ממנו
ערוך שאין איך היטב מובן וא"כ כו', וזו"נ או"א שנתהוו
ויותר ב"ה אא"ס לגבי זו"נ או או"א הנק' דאצי' לי"ס כלל
שהים לפי כו' אוקיינוס ים לגבי א' הטפה ערוך שאין ממה
אא"ס לגבי הספי' משא"כ בו יש טיפין כמה לשער יוכלו
כל שהרי תמוה לכאורה שכן וכיון כלל, ממש ערוך אין
ב"ה א"ס אור בהמשכת להיות ראוי הי' מגמתינו עיקר
ושרשא עיקרא והוא פנה ממנו יתד שממנו ממש עצמו
ומה יתן מה אבל כו' חי כל נפש תכלה ואליו עלמין דכולהו
עליונו' וספי' המדות וזיווגי היחודי' ענין כ"כ לנו יוסיף
שכללות כיון מ"מ אור גלוי תוס' היחוד ע"י שיהי' הגם
איך וא"כ לאא"ס כלל ערוך ואין חשיבי' ממש כלא הספי'
לכאורה והיא כו', לבד א' הטפה בענין עסקינו כל יהי'

מבואר דבאמת קשיא ועוד נשגבה, ופליאה עצומה קושיא
קוב"ה יחוד נק' עליונות י"ס דיחוד טובא בדוכתי בזוה"ק
לגבי ממש ערוך אין שהי"ס כיון הוא והאיך ושכינתי'.

שכינתי' או קוב"ה הנק' ית' החילוקהבורא מהו צ"ל וגם .
על מורים השמות שני דלכאורה לשכינתי' קוב"ה פי' בין
אמנם א'. עצם בין היחוד לומר שייך איך א"כ ית' הבורא
זיווגי הוא שהיחוד היות דעם והוא זה. כל יתיישב לפמש"ל
א"ס אור ושורה מלובש אלו וספי' במדות הרי מ"מ המדות
א"ס האור וגילוי יחוד הוא המדות יחוד ע"י הרי וא"כ ממש
במדה ומתגלה שמאיר העליונה המדה שבאותו ממש
בחכמ' הנה או"א יחוד ענין דוגמא ע"ד כמו הימנה שלמטה
הביטול כלי היא שהחכמ' משום א"ס אור שורה אבא הנק'
האור ומתגלה מאיר או"א יחוד וע"י כו' בחכמ' הוי' וכמ"ש
הזה היחוד נק' ולכן כו' הבינה ספי' בתוך שבחכמ' א"ס
האלו השמות שני והנה אהי' הוי' או אלקים הוי' יחוד
הוי' נק' בחכמ' התלבשותו שמצד ית' הבורא על מורים
זה יחוד וע"י אהי' או אלקי' נק' בבינה התלבשותו ומצד
בחי' עם הוי' הנק' שבחכמ' א"ס האור ומתייחד מאיר נמצא
שמעלת מובן הרי וא"כ כו', אלקים הנק' שבבינה האור
מעיקרא כדקס"ד ולא ממש א"ס אור גלוי הוא היחודים
שמעלת כיון האומר יאמר ואם לבד. המדות זיווגי שהוא
מהו א"כ שבי"ס א"ס האור המשכת מצד הוא היחודים
האור להמשיך הכונה יהי' עצמן הספי' ביחוד כ"כ הצורך
אור להמשיך שרצונינו או"א יחוד בענין כגון עצמו א"ס
יוצא ונהר כמ"ש למטה אח"כ יומשך שממנה בבינה א"ס
החכמ' שע"י חו"ב ביחוד לכוין לנו למה א"כ כו' מעדן
בעצמו א"ס אור להמשיך לכוין לנו הי' בבינה האור יומשך
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קיי   

המלובש א"ס שהאור שהענין זו"נ ביחוד עד"ז וכן בבינה,
בעולמות למטה לנו יומשך וממנה בנוק' ויתגלה יאיר בז"א
הי' דוקא הז"א ביחוד לנו צורך ומה ממנה. המקבלים בי"ע
בזה והתשובה כו'. בנוק' עצמו א"ס אור להמשיך לכוין לנו
שום לקבל להעולמות שא"א למעלה שנת' דכמו הוא
משום הספי' ע"י לא אם גלוי בדרך עצמו מאא"ס המשכה
המאציל הטביע כמו"כ כו' ממציאותן יתבטלו דאל"כ
ההארה מקבלים שיהיו שהאציל הי"ס בבחי' העליון
ומדות שכל יש באדם עד"מ כמו דייקא מזה זה וההשפעה
עצמה, מהנפש ומקורן שרשן שכולן היות עם ומודו"מ.
ואח"כ בשכל מתחלה הוא בתוכן הנפש אור המשכת מ"מ
לזככן בהמדות הנפש אור נמשך דייקא השכל אמצעות ע"י
אמצעות ע"י שלא במדות מהנפש יומשך ולא ולתקנן
איך יודע ואינו יולד אדם פרא שעיר בעליל כנראה השכל
נמשך השכל ע"י אבל ירצה לא ומה ירצה מה מדותיו יטה

להתאוות המדות לתקן הנפש שראויאור גדולים דברים
שמצד הגם ראוים שאין דברים ולמאוס עליהם להתאוות
קטן ששכלו הקטן ולכן אותן. חומד הי' עצמן המדות
באותן ימאוס שכלו וכשמתגדל קטנים לדברים מתאוה
ה' את לאהבה להתאוות שראוי למה ויתאוה הדברים
ע"י עד"ז וכן כו', איש יהולל שכלו לפי וכמ"ש כו' ולעבדו
בלתי דבר באיזו שיחשוב שא"א המחשבה מקבל המדות
יהי' כך המדה ולפי זו במחשבה ורצון חשק איזו לו שיהי'
או וקפידא כעס או ותשוקה אהבה ענין הוא אם המחשבה
ובלתי דייקא המחשבה ע"י מקבל הדבור וכן כו'. התפארות
אמצעות ע"י לא אם בדבור הנפש אור להגיע אפשר

ענין למעלה ג"כ יובן זה עד"מ וכמ"כ כו', המחשבה
בחב"ד האור מאיר שמתחלה בי"ס א"ס האור המשכת
דרך ואין ז"א הנק' המדות מקבלים דייקא חב"ד ע"י ואח"כ
ז"א ע"י וכן חב"ד אמצעות מבלי במדות השפע להגיע
ונמצא כו'. ודיבור מחשבה בבחי' לנוק' אח"כ נמשך
ע"י צ"ל נוק' הנק' במל' א"ס אור והמשכת יחוד כשצ"ל
האור מתלבש שמתחלה ז"א הנק' עליונות המדות אמצעות
או מל' הנק' העליון בדיבור נמשך ידן על ואח"כ בתוכן
בבינה א"ס אור והמשכת יחוד וכעד"ז לאה. הנק' במחשבה
זו"נ ויחוד או"א יחוד ענין וזהו דייקא החכמ' ע"י צ"ל
המדות זיווגי אמצעות ע"י א"ס אור המשכת ענין שהוא
ונוק' ז"א הנק' המדות וזיווג יחוד שע"י ונמצא כו',
שהוא אלקי' הוי' או ואדני הוי' שמות שני ממש מתייחדים
האור מאיר שבז"א הנ"ל שבמדות האא"ס התלבשות בחי'
אד' ונק' יותר בצמצום מאיר ובמל' הוי' ונק' יותר בגלוי
דהיינו באדני הוי' בחי' מתגלה המדות זיווג ע"י אמנם
נפרדים להחיות ההארה צמצום בחי' שהוא א"ד שבשם
האור גילוי שם יהי' כו' כולא על אדון לאשתמודע ובע"ג
שלא בז"א שמאיר כמו שהוא הוי' מבחי' עצום ביתרון א"ס
כי ושכינתי'. קוב"ה יחוד ג"כ הנק' וזהו כ"כ, צמצום ע"י
ששוכן ע"ש שכינתי' נק' דיבור הנק' שבמל' א"ס האור
שמלובש כמו א"ס והאור התחתוני' בעולמות ומתלבש
זו מהתלבשות ומובדל קדוש שהוא ע"ש קוב"ה נק' בז"א
ופי' כו' באצי' בגילוי להאיר ונמשך ברוך ג"כ שהוא אלא
בז"א שהוא כמו אוא"ס גלוי היינו ושכינתי' קוב"ה יחוד

כו': דאתגליא עלמא העליון הדיבור בבחי' שיתגלה
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Â‰ÊÂאלקיכם לבין ביניכם מבדילים היו עוונותיכם מ"ש
שלנו אלקינו נק' יהי' שלא ומסתיר מבדיל שהעון
כמה ויש בנש"י. גילוי בבחי' אלקות מאיר שאינו דהיינו
דהיינו לקדש, קדש בין המבדיל וכמו בקדושה, גם הבדלות
קודם כמו קדש שאינו רק קדש ג"כ הוא הפרסא לאחר שאף
אינו הפרסא מ"מ פרסא שיש שאף לפי והיינו כו', הפרסא
כ"כ מסתיר שאינו דק מסך הוא שהפרסא לפי גמור הסתר
לחול קדש בין המבדיל אך קדש. הוא הפרסא לאחר גם וע"כ
ואינו אלקות גילוי בחי' על שמסתיר גמורה הבדלה הוא
ק"נ וזהו עב, מסך הוא שהמסך לפי גילוי בבחי' כלל מאיר
כמו המסתיר דחויא משכא עור כתנות וזהו לו, המסתיר
השמש, זיו אור את לגמרי מסתיר מעור מסך עושין אם למשל

מ"מ מעט מסתיר שהוא אף מזכוכית מסך עושין אם משא"כ
המבדיל הבדלות כמה שיש וזהו ג"כ, השמש אור ע"י מאיר
המבדיל אך זכוכית, של מסך למשל כמו זהו לקדש קדש בין
כו' לגמרי שמסתיר מעור מסך למשל כמו הוא לחול קדש בין
יכול שבק"נ לרע טוב בין הבדלה יש ועוד ק"נ. בחי' שהוא
להתהפך יכול אינו לגמרי גקה"ט משא"כ לקדושה להתהפך
לבין ביניכם מבדילין עוונותיכם וזהו כו', כלל לקדושה
בבחי' אלקינו שיהי' וכדי כו', מבדיל מסך שנעשה אלקיכם
העון יהי' שלא כדי מרע סור בחי' מתחלה שיהי' צריך גילוי

תתאה. ה' תשוב תשו"ת וזהו"ע כנ"ל, מבדיל מסך
Í‡,יבדיל שלא המסך את ומסיר מרע סור שהוא אף כ"ז

בחי' שהוא ממכ"ע מבחי' רק הוא שמאיר הגילוי מ"מ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

   

הוי' סוכ"ע בחי' גילוי מאיר שיהי' כדי אבל לבד, אלקינו
מעשה ע"י טוב ועשה ע"י זהו אלקינו הוי' שיהי' אלקינו
כי צדיק אמרו וכמ"ש טוב נק' המצות מעשה כי המצות,
ובטוב בשמחה אלקיך הוי' את עבדת לא אשר תחת טוב,
את ר"ת שהוא ו"ה א"ה בגימ' הוא טוב והנה כל, מרוב לבב
ועשה שע"י והיינו סוכ"ע, בחי' מלא אני הארץ ואת השמים
אלקינו, יהי' שהוי' הוי' שם בחי' סוכ"ע בחי' ממשיכים טוב
סור שע"י ו"ה יחוד וזהו"ע למטה, מלמעלה המשכה וזהו

ומל'. ז"א מבחי' הגילוי נמשך עי"ז טוב ועשה מרע
Âב הוא שלום ורדפהו, שלום בקש מדרגה עוד חי'יש

שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזיק או כמ"ש תורה
בפמליא שלום משים בתורה העוסק כל וארז"ל לי יעשה
בחי' מחבר שהתורה והיינו מטה, של ובפמליא שלמעלה
בממכ"ע סוכ"ע בחי' מחבר שהתורה וכיון בממכ"ע, סוכ"ע
כיון וממלא, סובב מבחי' גם למעלה התורה ששרש עכצ"ל

ד"ע הוי' דעות אל כי וזהו כו', לחבר התורה ביכולת שיש
כלא קמי' שכולא אין הוא ולמטה היש שלמעלה מלמעלמ"ט
הוא ולמטה אין הוא שלמעלה מלמטלמ"ע הוא וד"ת חשיבי,
דיעות ב' התחברות ושיהי' וממלא, סובב בחי' וזהו היש,
חשיב כלא קמי' שכולא איך הגילוי ג"כ יהי' שבד"ת דהיינו
הדיעות ב' שם אשר הדיעות מב' מלמעלה נמשך שיהי' צריך
ע"י וזהו ממש, בד"ע כמו בד"ת הגילוי להיות יכול ע"כ שוין
נפקת, מח"ע שאוריי' לפי הדיעות ב' מחבר שהתורה התורה
חפץ מבחי' דהיינו חכ' מבחי' גם למעלה הוא התורה ושורש
וזהו ו"ה יחוד נעשה התו' שע"י והיינו כו', הרצון פנימי'
ה' תשוב מדרגות שני ג"כ בזה ויש י', לגבי עילאה ה' תשוב
בעל וכשנק' ה', לגבי יו"ד תשוב וגם מלמטלמ"ע יו"ד לגבי
זהו לבינה ומחכ' לחכ' מע"ק ההשפעה שנמשך זהו תשובה
ע"ק דא ישוב מאן בזהר וכמ"ש תשובה, לבחי' משפיע בעל

אליכם. ואשובה אלי שובה מ"ש וזהו לאתגלאה,
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È"ÚÂמהענינים מתרחק ה"ה באלקות והדביקות הקירוב
ממקום העתקה היא דאהבה הטבעים החומרים
כי למקום ממקום ההולך וכמו ונסוע הלוך וכמ"ש למקום
מהמקום מתרחק ה"ה שהולך המקום אל שמתקרב מה
אל יותר שמתקרב מה דכל באהבה הוא וכך משם, שהלך
חלישות והו"ע החומרים מהענינים מתרחק ה"ה אלקות
האהבה התגברות ע"י החומרי טבעו שנחלש הנה"ב
בעבודה התפלה דע"י ה' עובד לכל שנרגש (וכמו לאלקות
כמה גם הנה לאלקות וקירוב אהבה בהתעוררות טובה
א גאר איז (ער אחר אדם הוא התפלה אחר שעות
החלישות שתהי' דבכדי ומובן שלם, יום גם או אנדערער)
העבודה בשקידת כ"א ושתים אחת בפעם לא ה"ז באמת
להתלבש מתפשט שאינו היא החלישות ובד"כ יום יום
פי"ב בסש"ב וכמ"ש ומחשבה דבור במעשה הגוף באברי
ה"ה הטבעיים בהכחות השימוש העדר ע"י וגם וי"ג)
התאוה שבירת בענין ז"ל לר"י בשע"ת וכמ"ש מתחלשים
בהעדר זמן ובמשך בפועל העשי' העדר ע"י שזהו
שע"י זאת ועוד הרבה. נחלשים ה"ה בהם ההשתמשות

של והעביות החומריות אצלו נרגש לאלקות הקירוב
שהוא דבעת דעם) פון גראבקייט (די הגשמיים הענינים
כאשר אבל שבהם העביות כלל מרגיש אינו אחריהם נמשך
והבהמיות העביות את היטיב מרגיש ה"ה לאלקות מתקרב
הטעם (וזהו כבהמה להיות בשו"א חפץ ואינו בהם אשר
בעת הוא פרטים בענינים הכפי' בנפשו לפעול שבכדי
דנה"ב והכחות הנה"א בו מאיר שאז מפני דוקא התפלה
לו בנקל ע"כ דנה"ב החלישות ענין דהוא אז בהעלם הן
היטב ומרגיש רואה הוא שאז מפני ועוד יותר. לפעול אז
כו') א"ע לכפות בעצמו יפעול ובנקל בזה העביות את
ואת החיים את לפניך נתתי ראה בענין כשמתבונן ובפרט
מות דבר הוא מצ"ע דהגשמי הרע ואת המות ואת הטוב
ביותר. ונשקץ ונפסד חיות בלי מאוס ה"ה המת גוף וכמו
האלקית הכוונה בלי מצ"ע הגשמיים הדברים כל כמו"כ
דבאריכות ושקץ, מיאוס דבר ה"ז שבהם התאוה כ"א
חעניני' עכ"פ במקצת בעיניו נמאסים בזה ההתבוננות
במא' הנ"ל תקעו בדרוש מזה וכמ"ש החומרים הגשמיים

הנ"ל.

•

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



קטו    

הוי' סוכ"ע בחי' גילוי מאיר שיהי' כדי אבל לבד, אלקינו
מעשה ע"י טוב ועשה ע"י זהו אלקינו הוי' שיהי' אלקינו
כי צדיק אמרו וכמ"ש טוב נק' המצות מעשה כי המצות,
ובטוב בשמחה אלקיך הוי' את עבדת לא אשר תחת טוב,
את ר"ת שהוא ו"ה א"ה בגימ' הוא טוב והנה כל, מרוב לבב
ועשה שע"י והיינו סוכ"ע, בחי' מלא אני הארץ ואת השמים
אלקינו, יהי' שהוי' הוי' שם בחי' סוכ"ע בחי' ממשיכים טוב
סור שע"י ו"ה יחוד וזהו"ע למטה, מלמעלה המשכה וזהו

ומל'. ז"א מבחי' הגילוי נמשך עי"ז טוב ועשה מרע
Âב הוא שלום ורדפהו, שלום בקש מדרגה עוד חי'יש

שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזיק או כמ"ש תורה
בפמליא שלום משים בתורה העוסק כל וארז"ל לי יעשה
בחי' מחבר שהתורה והיינו מטה, של ובפמליא שלמעלה
בממכ"ע סוכ"ע בחי' מחבר שהתורה וכיון בממכ"ע, סוכ"ע
כיון וממלא, סובב מבחי' גם למעלה התורה ששרש עכצ"ל

ד"ע הוי' דעות אל כי וזהו כו', לחבר התורה ביכולת שיש
כלא קמי' שכולא אין הוא ולמטה היש שלמעלה מלמעלמ"ט
הוא ולמטה אין הוא שלמעלה מלמטלמ"ע הוא וד"ת חשיבי,
דיעות ב' התחברות ושיהי' וממלא, סובב בחי' וזהו היש,
חשיב כלא קמי' שכולא איך הגילוי ג"כ יהי' שבד"ת דהיינו
הדיעות ב' שם אשר הדיעות מב' מלמעלה נמשך שיהי' צריך
ע"י וזהו ממש, בד"ע כמו בד"ת הגילוי להיות יכול ע"כ שוין
נפקת, מח"ע שאוריי' לפי הדיעות ב' מחבר שהתורה התורה
חפץ מבחי' דהיינו חכ' מבחי' גם למעלה הוא התורה ושורש
וזהו ו"ה יחוד נעשה התו' שע"י והיינו כו', הרצון פנימי'
ה' תשוב מדרגות שני ג"כ בזה ויש י', לגבי עילאה ה' תשוב
בעל וכשנק' ה', לגבי יו"ד תשוב וגם מלמטלמ"ע יו"ד לגבי
זהו לבינה ומחכ' לחכ' מע"ק ההשפעה שנמשך זהו תשובה
ע"ק דא ישוב מאן בזהר וכמ"ש תשובה, לבחי' משפיע בעל

אליכם. ואשובה אלי שובה מ"ש וזהו לאתגלאה,

  

  

•

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


         

 

È"ÚÂמהענינים מתרחק ה"ה באלקות והדביקות הקירוב
ממקום העתקה היא דאהבה הטבעים החומרים
כי למקום ממקום ההולך וכמו ונסוע הלוך וכמ"ש למקום
מהמקום מתרחק ה"ה שהולך המקום אל שמתקרב מה
אל יותר שמתקרב מה דכל באהבה הוא וכך משם, שהלך
חלישות והו"ע החומרים מהענינים מתרחק ה"ה אלקות
האהבה התגברות ע"י החומרי טבעו שנחלש הנה"ב
בעבודה התפלה דע"י ה' עובד לכל שנרגש (וכמו לאלקות
כמה גם הנה לאלקות וקירוב אהבה בהתעוררות טובה
א גאר איז (ער אחר אדם הוא התפלה אחר שעות
החלישות שתהי' דבכדי ומובן שלם, יום גם או אנדערער)
העבודה בשקידת כ"א ושתים אחת בפעם לא ה"ז באמת
להתלבש מתפשט שאינו היא החלישות ובד"כ יום יום
פי"ב בסש"ב וכמ"ש ומחשבה דבור במעשה הגוף באברי
ה"ה הטבעיים בהכחות השימוש העדר ע"י וגם וי"ג)
התאוה שבירת בענין ז"ל לר"י בשע"ת וכמ"ש מתחלשים
בהעדר זמן ובמשך בפועל העשי' העדר ע"י שזהו
שע"י זאת ועוד הרבה. נחלשים ה"ה בהם ההשתמשות

של והעביות החומריות אצלו נרגש לאלקות הקירוב
שהוא דבעת דעם) פון גראבקייט (די הגשמיים הענינים
כאשר אבל שבהם העביות כלל מרגיש אינו אחריהם נמשך
והבהמיות העביות את היטיב מרגיש ה"ה לאלקות מתקרב
הטעם (וזהו כבהמה להיות בשו"א חפץ ואינו בהם אשר
בעת הוא פרטים בענינים הכפי' בנפשו לפעול שבכדי
דנה"ב והכחות הנה"א בו מאיר שאז מפני דוקא התפלה
לו בנקל ע"כ דנה"ב החלישות ענין דהוא אז בהעלם הן
היטב ומרגיש רואה הוא שאז מפני ועוד יותר. לפעול אז
כו') א"ע לכפות בעצמו יפעול ובנקל בזה העביות את
ואת החיים את לפניך נתתי ראה בענין כשמתבונן ובפרט
מות דבר הוא מצ"ע דהגשמי הרע ואת המות ואת הטוב
ביותר. ונשקץ ונפסד חיות בלי מאוס ה"ה המת גוף וכמו
האלקית הכוונה בלי מצ"ע הגשמיים הדברים כל כמו"כ
דבאריכות ושקץ, מיאוס דבר ה"ז שבהם התאוה כ"א
חעניני' עכ"פ במקצת בעיניו נמאסים בזה ההתבוננות
במא' הנ"ל תקעו בדרוש מזה וכמ"ש החומרים הגשמיים

הנ"ל.
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נ"ע רבקה מרת הּצדקנית הרּבנית זקנתֹו אּמֹו ּכבֹוד ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָיארצייט
זי"ע

‰ÓÚË"ּופרׁש נרּה". בּלילה יכּבה לא סחרּה טֹוב ּכי »¬»ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
לזאת סחרּה, טֹוב ּכי ׁשּטעמה לפי ּדוד, ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמצּודת
הרגיל ּדהּסדר ּבּלילה, ּגם ועֹוסקת נרּה יכּבה לא ּבּלילה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגם
העבֹודה ועּקר הּיֹום, מעבֹודת הּמנּוחה זמן הּוא ׁשּלילה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָהּוא
ולעבדתֹו לפעלֹו אדם "יצא ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא, ּבּיֹום ְְְְֲֳֵֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
ּבּלילה אבל לּמלאכה", הּיֹום לנּו "והיה ּוכתיב ערב", ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָעדי
אּלא לילה אברי "לא ּוכמאמר הּמנּוחה, זמן ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹהּוא

ּכלאלׁשנּתא" ולאּותֹו מעיפּותֹו נח ׁשהאדם היא ׁשהּׁשנה , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
אבל מלאכה, ּובעל עֹובד ּבכל הרגיל הּסדר הּוא וכן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּיֹום,
רב ענג לֹו ויׁש הּמסחר, טּוב טעם טֹועם ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמי
ּבּלילה, ּגם ׁשעֹוסק נרֹו, יכּבה לא ּבּלילה ּגם הּנה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבעבֹודתֹו,
ׁשּכל עד מעבֹודתֹו והענג הּתׁשּוקה עליו ּגברה ּכ ּכל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהיֹות
ואּדרּבא ענג, ּבֹו מֹוסיף ּולהתעּסק לעבד ׁשּמרּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹמה

צער לֹו יּסֹוב מהעבֹודה והּמנּוחה ׁשאנּו1הּׁשביתה ּוכמֹו . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
ּביֹותר טרּודים ׁשהם אדם, ּבני ּבכּמה ּבחּוׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָרֹואים
יעדר ׁשּבאם עד מּזה, רב ענג ּומתעּנגים ועסקיהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבעניניהם
ּבלבד זֹו לא הּנה והּׁשביתה, הּמנּוחה ויּׂשיגם העבֹודה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹרּבּוי
והּוא והּכאב, החלי יּגיעם ּגם אף אּלא מּזה, יתענגּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא
יּובן הּזה הּמׁשל ּוככל והתעּסקּותם. מעבֹודתם ׁשּנהנים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלפי
הּטֹוב ּומּׂשגת טֹועמת ׁשהּנפׁש ׁשּלאחר הּנפׁש, ּברּוחנּיּות ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּגם
הּוא, הענין ּובאּור נרּה. יכּבה לא ּבּלילה ּגם הּנה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהרּוחני
ּוכמֹו נר, נקראת ׁשהּתֹורה "ראה רּבה: ּבמדרׁש איתא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדהּנה
ּוכמֹו נר, נקראת הּנפׁש וכן אֹור', ותֹורה מצוה נר 'ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּכתּוב
נרי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אדם', נׁשמת הוי' 'נר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשּכתּוב
נרי את מׁשּמר אּתה אם ּבידי, (הּנׁשמה) ונר ּביד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ(הּתֹורה)
וזהּו מהּתֹורה. היא הּנׁשמה ׁשחּיּות ,"נר את מׁשּמר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהנני
הּנעם את טֹועמת ּכׁשהּנפׁש סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפרּוׁש
הּנׁשמה ׁשל נרּה" ּבּלילה יכּבה "לא אז ׁשּבּתֹורה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאמּתי
"סחרּה" זה על ואמר הּׁשם). ירצה אם ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ּוכמֹו
איזה לֹוקח ׁשהאדם הּוא הּמסחר ענין ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדוקא,

מֹוכרם הּוא ואזי ּומׁשּביחם, – ּותבּואה ּפרי אֹו חפץ – ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּדבר
הּדבר את ּׁשּמׁשּביח מה וההׁשּבחה ּבזה, ּומרויח ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלזּולתֹו

ּב היא ּבפעםהּנקנה הרּבה ׁשּקֹונה אֹו ׁשֹונים, אפנים כּמה ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּברּוחנּיּות הּוא ּכן אֹותֹו, להּדֹורׁשים מעט מעט ּומֹוכר ְְְְְִִֵֵַַַַַָאחת
מה ּבנפׁשֹו קנין ונעׂשה הרּוחני את ּׁשּקֹונה מה ּכן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּגם
ׁשּיהיה "סחרּה", אמר זה ועל ּומהּותֹו, עצמֹו עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּׁשּמתעּצם
עם ׁשּיתעּצם והּוא סחרּה, ּבמדרגת מּׂשיג ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּדבר
ׁשּלֹו הּגּוף חּיי הּוא ׁשהּמסחר ּוכמֹו ּדוקא, ונפׁשֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָמהּותֹו
ׁשהּדבר ּברּוחנּיּות הּוא ּכן ּפרנסתֹו, את יּׂשיג מּמּנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
נפׁשֹו ּתתּפרנס ׁשּמּמּנּו נׁשמתֹו חּיי מקֹור יהיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּׂשיגֹו
נרּה, ּבּלילה יכּבה לא אז ּכן, יהיה וכאׁשר רּוחני, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבמזֹון
ּפסחים ריׁש וכדאיתא ענינים, ׁשני יׁש לילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּבפרּוׁש
ּבפרט הּגלּות זמן וכן לילה, ּבׁשם נקרא ּבכלל הּזה ,2ּדעֹולם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מאיר נפׁשֹו ׁשאֹור נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוזהּו
ּולהחזיקֹו הּמסחר לקּים ׁשּיּוכל ּבכדי והּנה ההארה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבתכלית
ועֹוסקים ׁשנים ּׁשּמתחּברים מה ההׁשּתּתפּות, ידי על ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַהּוא

לעּלא הּוא הּמסחר ּדלעֹולם יחּדו, ּומסחר מּכחבּבקנין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹ
הרּבית אמנם זּולתֹו, הׁשּתּתפּות לֹו ּודרּוׁשה ּבעצמֹו, ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָהאדם
מה והּוא עסקא, הּתר ותּקנּו ּתֹורה ּפי על אסּורה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהיא

ּבהפסדא ּופלּגא ּבאגרא ּפלּגא ּביחד, ועֹודגּׁשּמׁשּתּתפים , ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ההתעּסקּות3יתרֹון ׁשהרי עמלֹו, ׂשכר ׁשּלֹוקח להּלוה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

החסר את ׁשּנֹותן רק הּוא והּמלוה לבד, עליו ּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמסחר
ּבזה ּגדֹול יֹותר חלק אֹו עמלֹו ׂשכר מקּבל הּוא ולזאת ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו,
ּופלגא ּבאגרא ּתלתא קטן, חלק מקּבל והּמלוה ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעסק,

ּותרד4ּבהפסדא ּבאגרא ּתלתא אֹו ּבהפסדא, ּתלתא ּכפיה5י ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשּביניהם מן6הּפׁשרה ּתֹועלת ּבאה להּמלוה הרי ׁשּבאמת . ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכזאת ּובדגמא ּביניהם, יׁשּתּוּו אׁשר החלק ּכפי הּזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהעסק
לנהל האדם ּבכח ׁשּיהיה ׁשּבכדי הרּוחני, ּבעסק ּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּוא
ּבהּתר והּוא זה על ּכחֹות מּלמעלה לֹו נֹותנים ּולהרויח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹעסקֹו
הּדֹורֹות סדר ּבעל ׁשל הּכּנּוים ּבערכי ּכדאיתא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעסקא,
עסקא, ּבהּתר הּוא ּבּגּוף הּנׁשמה ׁשּירידת הלואה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמערכת

ּפּקדֹון ּופלּגא מלוה לבדוּפלּגא הּנה הּזה הּכח ידי ועל , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
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ומראי ההערות ואילך. 27 עמוד תש"ט המאמרים בספר נדפס (*
שם. הנדפס פי על אדמו"ר מכ"ק הם מקומות

חלשי.1) עבדי לא דאי דמחוזא באכלושי א: עז, מציעא בבא ראה
כן2) גם ועיין ב). רלח, ג חלק (זוהר גלותא" אלא לילה ד"ולית

א. צד, סנהדרין

א.3) סח, מציעא בבא
נסמן.4) ושם יד, סעיףֿקטן ד סעיף קעז סימן דעה יורה ש"ך ראה

לח. סעיף ריבית הלכות הזקן רבנו ערוך שולחן
שם.5) ד סעיף ערוך שולחן
שם.6) בש"ך ראה

לשינה.א. אלא הלילה נברא בהפסד.ג.למעלה.ב.לא ומחצה בשכר בהפסד.ד.מחצה ומחצה בשכר בשכרה.שליש שליש
בהפסד. שליש פדו.ו.ושני ומחצה הלוואה מחצה

   

העלּיה ענין ׁשהּוא מרויח האדם הּוא ּׁשהּלוה מה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹזאת
ּתֹועלת מּגיע להּמלוה ּגם הּנה הירידה, ׁשהּוא7ׁשאחר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ּוכמֹו למּטה, וכן ׁשּלמעלה ּבעֹולמֹות האֹור והֹוספת ְְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָהגּדלת
איכה, רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא לאלקינּו", גדל "הבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּכתּוב
ּוגבּורה ּכח מֹוסיפין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ּבזמן
זה וכל חיל", נעׂשה "ּבאלקים ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה",
רּבה ּבעבֹודה ּבמסחר ׁשעֹוסק הּלוה עבֹודת ידי על ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹנעׂשה

ּׁשהּוא מה לבד הּנה והרוח מרויח, עבֹודתֹו ידי ועל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָועצּומה
להּמלוה. חלק נֹותן עֹוד הּנה נפׁשֹו, ּופרנסת חּייו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמקֹור

.˜ואז הּתֹורה, עסק על סחרּה" טֹוב ּכי "טעמה יפרׁש ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ
לא – ּבפרט הּגלּות ּוזמן הּזה עֹולם – ּבּלילה ְְְִֶַַַַַַָָָָֹּגם
צרי זה ּכי "סחרּה", נקראת ּתֹורה הּנׁשמה. ׁשל נרּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיכּבה
ּגם רוח מּגיע ּכי ּבעסקא, והּוא נפׁשֹו, ּפרנסת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָלהיֹות

למעלה. ּכח ּדמֹוסיפין ְְְְְִִֶַַַַָֹלהּמלוה,
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גדול.7) בית חלק של"ה בהקדמת ב. חלק הקודש בעבודת גבוה צורך עבודה דבר על בארוכה
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ח.1) כה, שמות



קיז    

העלּיה ענין ׁשהּוא מרויח האדם הּוא ּׁשהּלוה מה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹזאת
ּתֹועלת מּגיע להּמלוה ּגם הּנה הירידה, ׁשהּוא7ׁשאחר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ּוכמֹו למּטה, וכן ׁשּלמעלה ּבעֹולמֹות האֹור והֹוספת ְְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָהגּדלת
איכה, רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא לאלקינּו", גדל "הבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּכתּוב
ּוגבּורה ּכח מֹוסיפין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ּבזמן
זה וכל חיל", נעׂשה "ּבאלקים ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה",
רּבה ּבעבֹודה ּבמסחר ׁשעֹוסק הּלוה עבֹודת ידי על ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹנעׂשה

ּׁשהּוא מה לבד הּנה והרוח מרויח, עבֹודתֹו ידי ועל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָועצּומה
להּמלוה. חלק נֹותן עֹוד הּנה נפׁשֹו, ּופרנסת חּייו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמקֹור

.˜ואז הּתֹורה, עסק על סחרּה" טֹוב ּכי "טעמה יפרׁש ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ
לא – ּבפרט הּגלּות ּוזמן הּזה עֹולם – ּבּלילה ְְְִֶַַַַַַָָָָֹּגם
צרי זה ּכי "סחרּה", נקראת ּתֹורה הּנׁשמה. ׁשל נרּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיכּבה
ּגם רוח מּגיע ּכי ּבעסקא, והּוא נפׁשֹו, ּפרנסת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָלהיֹות

למעלה. ּכח ּדמֹוסיפין ְְְְְִִֶַַַַָֹלהּמלוה,
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שקר ואילו לספר, לו אסור היה הישיבה ראש אצל ביקורו על האמת את במבוכה. שרוי היה ברוך
לומר. רצה לא

מנוחה: לו נתנו הישיבה,שלא לבני סיפר מחשבה לאחר

לקבל גדולה שאיפה בקרבו התעוררה שלמה, רבי של צדקנותו גודל את לדעת שנוכח לאחר כי
ולשמוע ביחידות הגאון עם להיפגש הצליח רב מאמץ לאחר פעם. שחטא חטא על תשובה דרך ֶָָממנו
לעבודת מתאימה הכנה מהוות שתיהן אשר האמת, מידת ועל הענווה מידת על ותוכחה מוסר דברי מפיו

כראוי. הבורא

חכמה" "ראשית בספרים שלמד ממה מספר רעיונות מאזיניו לפני ברוך השמיע הזדמנות באותה
שקר, מדבר להימנע ברוך הצליח זה באופן התלמידים. את מאוד הרשימו הדברים הקודש". ו"עבודת

ביחידות. עימו ללמוד עצמו על קיבל שהצדיק גילה לא שני ומצד

והגיע שלמה, מרבי ששמע מה כל את במחשבתו ברוך שיחזר לן שבו המדרש לבית חזר ְִֵָכאשר
עדיין כי הבין שלמה רבי של מדבריו משקר. ולהתרחקות הענווה לטיפוח להתמסר עליו כי למסקנה

והשקר. הגאווה ממידות משוחרר ברוך, הוא, אין

ושקר, גאווה של השליליות המידות אצלו נשארו זה כיצד להבין מסוגל היה לא מוויאזין ברוך
רבים. כה סיגופים ועבר תעניות של רב כה מספר שהתענה לאחר

שופך הוא כאשר גאווה", ו"בעל "שקרן" לעצמו וקרא לעצמו מוסר להטיף אפוא, החל, הוא לכן
שבפעולה לבטא, אמור היה זה פניו, את בהן ורחץ בחופניו אסף הדמעות את לרוב. דמעות כך כדי תוך

ובפניו. במצחו עושים שהחטאים הרושם את ומנקה שוטף הריהו זו

לייב, זלמן של מפיו כך על שמע הוא זמנים. אותם של המוסר בעלי של בדרכם ברוך צעד בכך
שבעים שישב הזקן הפרוש שרגא, חיים זלמן ר' על בשעתו שמע כן מוסר. איש שהיה המבוגר, אחיו

פניו. את בהן ורוחץ דמעותיו את אוסף היה חצות תיקון עורך היה כאשר כי בפרישות, שנה

חיים זלמן ר' כבר נודע צעיר נער בהיותו עוד כי סיפר הצדיק, אליהו ישראל ר' ברוך, של סבו
שהפרוש ולמרות כקדוש, כולם בעיני מקובל והיה לפרוש נראהשרגא היה מופלג, ישיש כבר אז היה

מאה בגיל גם הרי פניו מעל חטאיו כתמי את האדם רוחץ כאשר כי הסביר ברוך של סבו שישים, כבן
בלבד. שישים כבן נראה הוא שנה

פרשת שבת ערב שישי, ביום להסתיים עמדה עצמו על קיבל שברוך היממות שלוש תענית
ולמד שישי ליום אור של הלילה כל ברוך ישב אותו החליש שהצום למרות היום. בחצי בחוקותי,

רבה. בשקידה תורה

"שניים השבוע פרשת את לומר וישב קודש, שבת לקראת הדרושות ההכנות את ביצע שישי ביום
מאחוריו כי בו להכיר יכול היה לא איש רבה, ודבקות בהתעוררות זאת עשה הוא תרגום". ואחד מקרא

צום. של יממות שלש

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



קיט

      

       

שקר ואילו לספר, לו אסור היה הישיבה ראש אצל ביקורו על האמת את במבוכה. שרוי היה ברוך
לומר. רצה לא

מנוחה: לו נתנו הישיבה,שלא לבני סיפר מחשבה לאחר

לקבל גדולה שאיפה בקרבו התעוררה שלמה, רבי של צדקנותו גודל את לדעת שנוכח לאחר כי
ולשמוע ביחידות הגאון עם להיפגש הצליח רב מאמץ לאחר פעם. שחטא חטא על תשובה דרך ֶָָממנו
לעבודת מתאימה הכנה מהוות שתיהן אשר האמת, מידת ועל הענווה מידת על ותוכחה מוסר דברי מפיו

כראוי. הבורא

חכמה" "ראשית בספרים שלמד ממה מספר רעיונות מאזיניו לפני ברוך השמיע הזדמנות באותה
שקר, מדבר להימנע ברוך הצליח זה באופן התלמידים. את מאוד הרשימו הדברים הקודש". ו"עבודת

ביחידות. עימו ללמוד עצמו על קיבל שהצדיק גילה לא שני ומצד

והגיע שלמה, מרבי ששמע מה כל את במחשבתו ברוך שיחזר לן שבו המדרש לבית חזר ְִֵָכאשר
עדיין כי הבין שלמה רבי של מדבריו משקר. ולהתרחקות הענווה לטיפוח להתמסר עליו כי למסקנה

והשקר. הגאווה ממידות משוחרר ברוך, הוא, אין

ושקר, גאווה של השליליות המידות אצלו נשארו זה כיצד להבין מסוגל היה לא מוויאזין ברוך
רבים. כה סיגופים ועבר תעניות של רב כה מספר שהתענה לאחר

שופך הוא כאשר גאווה", ו"בעל "שקרן" לעצמו וקרא לעצמו מוסר להטיף אפוא, החל, הוא לכן
שבפעולה לבטא, אמור היה זה פניו, את בהן ורחץ בחופניו אסף הדמעות את לרוב. דמעות כך כדי תוך

ובפניו. במצחו עושים שהחטאים הרושם את ומנקה שוטף הריהו זו

לייב, זלמן של מפיו כך על שמע הוא זמנים. אותם של המוסר בעלי של בדרכם ברוך צעד בכך
שבעים שישב הזקן הפרוש שרגא, חיים זלמן ר' על בשעתו שמע כן מוסר. איש שהיה המבוגר, אחיו

פניו. את בהן ורוחץ דמעותיו את אוסף היה חצות תיקון עורך היה כאשר כי בפרישות, שנה

חיים זלמן ר' כבר נודע צעיר נער בהיותו עוד כי סיפר הצדיק, אליהו ישראל ר' ברוך, של סבו
שהפרוש ולמרות כקדוש, כולם בעיני מקובל והיה לפרוש נראהשרגא היה מופלג, ישיש כבר אז היה

מאה בגיל גם הרי פניו מעל חטאיו כתמי את האדם רוחץ כאשר כי הסביר ברוך של סבו שישים, כבן
בלבד. שישים כבן נראה הוא שנה

פרשת שבת ערב שישי, ביום להסתיים עמדה עצמו על קיבל שברוך היממות שלוש תענית
ולמד שישי ליום אור של הלילה כל ברוך ישב אותו החליש שהצום למרות היום. בחצי בחוקותי,

רבה. בשקידה תורה

"שניים השבוע פרשת את לומר וישב קודש, שבת לקראת הדרושות ההכנות את ביצע שישי ביום
מאחוריו כי בו להכיר יכול היה לא איש רבה, ודבקות בהתעוררות זאת עשה הוא תרגום". ואחד מקרא
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אותו שישרת הישיבה של החדשים מהתלמידים אחד את "זמן" בכל לבחֹור שלמה רבי היה ְִנוהג
שולחנו. על וסועד הישיבה ראש של בביתו לן היה זה תלמיד ָבביתו.

ב"זמן" משמשו להיות הגאון ידי על נבחר הוא כי לברוך הודעה נמסרה הבא הראשון ביום
הגאון. של בביתו זה לצורך להתייצב עליו שלישי ביום וכי הנוכחי,

עליו העיקה מאידך ברם, כך. על ברוך של העילאית והרגשתו רוחו רוממות את לשער אפשר
ברוך קיבל כזכור, אותו. ששימשו התלמידים כשאר הגאון שולחן על מלסעוד להתחמק כיצד הבעיה
איך אפוא, ידע, לא הוא כפיו. מיגיע רק עצמו לכלכל אם כי אחרים משולחן ליהנות לא עצמו על

שלמה. רבי של ביתו בן יהיה כאשר זה מנהגו לקיים יוכל

מוכן הישיבה, ראש לבית ומיהר הראשון, במניין שחרית ברוך התפלל בבוקר שלישי יום באותו
ובגמרא, במשנה הקבוע היומי שיעורו את לסיים אז עמד שלמה רבי עליו. שיוטל כל לבצע ומזומן

התפילה. אחר ביחידות ללמוד נהג אותו

לברוך, מרובה רוח קורת גרם הדבר השולחן. אל ברוך הוזמן לא שחרית סעודת שעת הגיעה כאשר
רוחו. לפי שלא דברים ועשיית מבוכה ממנו למנוע רוצה רבו כי מזה שהבין

בהם, חפץ שליבו בעניינים ברוך עם ביחידות ללמוד הבטחתו את לקיים שלמה רבי היה יכול עתה
ביותר, טבעי דבר - פניו על - כעת היתה הגאון בבית ברוך של ושהותו היות מכך. ידע שאיש מבלי

קודם. זאת עשו לפניו רבים שתלמידים כפי הישיבה, ראש את לשמש כדי

מוסר - הבורא לעבודת שייכות להם שיש ספרים ובעיקר רבים, ספרים ברוך עם למד שלמה רבי
טובות. ומידות

מקור שימש לבריסק, הגיעו לפני עוד עסק בהן שונות ממלאכות ברוך חסך אותו מסוים, ַָסכום
צר ממושךלסיפוק זמן ומחסור דאגה ידע לא וכך לצדקה, מעשר מזה שנתן אחרי גם ההכרחיים, כיו

יחסית.

היה לומד, היה כאשר ולכן, אדם. עם מיותרת שיחה מכל להימנע והשתדל להתבודד, אהב ברוך
המדרש. בית חלל בכל נשמע קולו היה למד וכאשר ערב, בקול ניחן הוא רם. בקול זאת ֵָעושה

התנאים דברי רבה. ובדייקנות בבהירות הסוגיא את לעצמו להסביר לימוד כדי תוך אהב הוא
וסברותיו דבריו עמם. משוחח והוא לפניו העומדים חיים מאנשים באים כאילו עבורו, היו ִָוהאמוראים

האומר. מפי אותם שומע הוא כאילו רם בקול לעצמו השמיע אחד כל של

ברוך של ללימודו מקשיבים רבה ובהתעניינות לידו, מתעכבים קרובות לעיתים היו אנשים
התלמוד. חכמי עם לו שיש ומהדיןֿודברים

כאשר שעתיים או שעה יום מידי מתבודד ברוך היה ובה גינה, היתה שלמה רבי של ביתו מאחורי
במחשבותיו. ומפליג הגן מפינות באחת דומם לו מתכנס הוא

שעבודתו כיוון אך העיר, לשאון מחוץ וביער בשדה להתבודד ברוך יותר אהב דבר של לאמתו
השאיפה בקרבו קיננה זאת עם הבית. בחצר להישאר נאלץ - רבו מבית להתרחק לו אפשרה לא ְְִָהחדשה

לעיר. מחוץ קלה לשעה להתבודד כדי הזדמנות למצוא

אחיו בת נישואי לחגיגת איתו אותו לקח שלמה רבי לו. ניתנה כזו והזדמנות הימים ארכו לא
במרחק היתה שאחוזתו עשיר חוכר של חתנו היה ישראל, חיים ר' זה, אח ישראל. חיים ר' הצעיר
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אייר ז' ב"ה,

אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' מנשה מו"ה

וברכה שלום

לידידינו שלחו אשר הדבר וטוב הגיעני, נכון מכתבו

בכל להצליחם והמעשים העושים כל בעזר יהי' וה' שי' רשפ"ז

להם. אשר

אשר אלטהויז שי' רא"ח ידידנו מחו' מכתב קבלו בטח

ע"ד אחדים ימים על פה הוא כעת וגם העבר, טבת בחדש כתב

צלחה. פט"ב לעיר מגורנו מקום העתקת

בפרטיות כתב אשר שי' ישעי' ר' האיש של מכתבו קראתי

יש וגם שי' מאנ"ש כנסיות בתי הרבה ת"ל ישנם במחנם כי

ומאד שונים, בשיעורים התורה, על קבועים עתים להם

טוב ואין הטוב, השמע על אתענג ומרחוק זה, על התענגתי

ועד מנפש להם אשר בכל להצליח בעזרם יהי' וה' תורה, אלא

בשר.

את לשאול נא יואילו בפרטיות, בשלומינו דרישתם וע"ד

שלומינו, מנועם תמידיות ידיעות המקבל שי' דוד ר' ידידנו

בגו"ר. יעזור הוא הטוב והאל

רא"ח ידידנו כתובת על לפט"ב לשלוח אבקש תשובתם

עמו על וירחם יחוס ית' והוא כוננו גבר מצעדי מה' כי שי'

כפולה בברכה יברכם שהם מקום בכל מרעיתו וצאן

ומשולשת.

בגו"ר. אנ"ש הדו"ש עוז וידידם כאו"נ ושלום ברכה והי'
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ישראל חיים ר' עדיין המשיך נישואיו, מאז רבות שנים עברו שכבר למרות מבריסק. ויורסט שלושים
ובעבודה. בתורה בשקידה ולעסוק מזונות", ל"אכילת חותנו, שולחן על סמוך להיות

שעליו שלמה, רבי ישיבת תלמיד העילוי, גדליה שמואל את ישראל חיים ר' בחר בתו עבור לחתן
נמנה ברוך גם כאשר וכאמור, מתלמידיו, קבוצה בליווי הישיבה ראש נסע לחתונה הקודם. בפרק ַסּופר

שלמה. רבי של בקשתו לפי עליהם,

בינתיים ברוך ניצל אלו ימים עשרת ואת אחיו. חותן באחוזת שלמה רבי שהה ימים עשרה
בילה רבות שעות כלֿכך. חיבב אותה אשר האלוקית הבריאה אל יותר להתקרב שאיפתו, להגשמת

הידיים. רחבת שבאחוזה וביערות בשדות יום מדי

בין בשעת כאשר ברוך נכנס בטבע, ונפלאותיו ה', מעשי מגודל ומיוחדת גדולה להתלהבות
השטחים על להשקיף היה ניתן ממנה אשר גבעה לראש רגליו הביאוהו במרחב סיור כדי תוך הערביים
נהר, זרם הגבעה למרגלות מוריקים. שדות פרושים היו העין מלוא לכל למרחקים. לרגליו ַָשהשתרעו
מחנה מפי כאילו שנשמעה ערבה, לזמרה הטבע קולות שאר עם התמזגה השוטפים מימיו ֵַָואיוושת

לה'. שירה האומרים מלאכים
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אייר ז' ב"ה,

אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' מנשה מו"ה

וברכה שלום

לידידינו שלחו אשר הדבר וטוב הגיעני, נכון מכתבו

בכל להצליחם והמעשים העושים כל בעזר יהי' וה' שי' רשפ"ז

להם. אשר

אשר אלטהויז שי' רא"ח ידידנו מחו' מכתב קבלו בטח

ע"ד אחדים ימים על פה הוא כעת וגם העבר, טבת בחדש כתב

צלחה. פט"ב לעיר מגורנו מקום העתקת

בפרטיות כתב אשר שי' ישעי' ר' האיש של מכתבו קראתי

יש וגם שי' מאנ"ש כנסיות בתי הרבה ת"ל ישנם במחנם כי

ומאד שונים, בשיעורים התורה, על קבועים עתים להם

טוב ואין הטוב, השמע על אתענג ומרחוק זה, על התענגתי

ועד מנפש להם אשר בכל להצליח בעזרם יהי' וה' תורה, אלא

בשר.

את לשאול נא יואילו בפרטיות, בשלומינו דרישתם וע"ד

שלומינו, מנועם תמידיות ידיעות המקבל שי' דוד ר' ידידנו

בגו"ר. יעזור הוא הטוב והאל

רא"ח ידידנו כתובת על לפט"ב לשלוח אבקש תשובתם

עמו על וירחם יחוס ית' והוא כוננו גבר מצעדי מה' כי שי'

כפולה בברכה יברכם שהם מקום בכל מרעיתו וצאן

ומשולשת.

בגו"ר. אנ"ש הדו"ש עוז וידידם כאו"נ ושלום ברכה והי'
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ישראל חיים ר' עדיין המשיך נישואיו, מאז רבות שנים עברו שכבר למרות מבריסק. ויורסט שלושים
ובעבודה. בתורה בשקידה ולעסוק מזונות", ל"אכילת חותנו, שולחן על סמוך להיות

שעליו שלמה, רבי ישיבת תלמיד העילוי, גדליה שמואל את ישראל חיים ר' בחר בתו עבור לחתן
נמנה ברוך גם כאשר וכאמור, מתלמידיו, קבוצה בליווי הישיבה ראש נסע לחתונה הקודם. בפרק ַסּופר

שלמה. רבי של בקשתו לפי עליהם,

בינתיים ברוך ניצל אלו ימים עשרת ואת אחיו. חותן באחוזת שלמה רבי שהה ימים עשרה
בילה רבות שעות כלֿכך. חיבב אותה אשר האלוקית הבריאה אל יותר להתקרב שאיפתו, להגשמת

הידיים. רחבת שבאחוזה וביערות בשדות יום מדי

בין בשעת כאשר ברוך נכנס בטבע, ונפלאותיו ה', מעשי מגודל ומיוחדת גדולה להתלהבות
השטחים על להשקיף היה ניתן ממנה אשר גבעה לראש רגליו הביאוהו במרחב סיור כדי תוך הערביים
נהר, זרם הגבעה למרגלות מוריקים. שדות פרושים היו העין מלוא לכל למרחקים. לרגליו ַָשהשתרעו
מחנה מפי כאילו שנשמעה ערבה, לזמרה הטבע קולות שאר עם התמזגה השוטפים מימיו ֵַָואיוושת

לה'. שירה האומרים מלאכים
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(‡)B‚Â È LÂ.עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְִֵֵֶַַַָָ

קצרה, ּבדר וחׁשּוביםותֹולדֹותיו ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ
אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפרׁש
ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, את ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹהֹוריׁשּו
חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ארּכה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבדר
ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפני
ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ׁשּמאדם ְְְִִִֵֶֶַַָָֹּדֹורֹות
ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי לנח ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּוכׁשּבא
אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם קּצר אברהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָועד
אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָהארי
את ׁשּמֹוצא עד ּבכברה וכֹוברֹו ּבחֹול ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָממׁשמׁש
הּצרֹורֹות את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּמרּגלית,
יעקב", "וּיׁשב אחר: (ּדבר הּמרּגלית. ונֹוטל ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמּידֹו
הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּפׁשּתני
אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּתמּה:
ׁשּׂשֹורף ,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָמׁשיב
הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', ְֲִִֶַַַָָָָָֹֻאת
מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻלמעלה,
ּוכתיב: יֹוסף", יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹּכתיב
עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית ְֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ"והיה
ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא ניצֹוץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻלקׁש",

יׁשן): È()ּברׁש"י ˙BÏ ‰l‡.ׁשל ואּלה ְִַָָ≈∆…¿«¬…ְֵֶֶ
ׁשּבאּו עד וגלּגּוליהם יּׁשּוביהם אּלה יעקב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּתֹולדֹות
ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: סּבה יּׁשּוב. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלכלל
אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו זה, ידי על ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָוגֹו'",
על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְִִִֶַָָָָיּׁשּוב

ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש ְְְִֵַַַָָָָָָָאפניו",
ּדברים: ּכּמה מּפני ּביֹוסף עצמֹויעקב ׁשּכל אחת, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

אּלא לבן אצל עבד לא יעקב וׁשהיהׁשל ּברחל, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ּדֹומה יֹוסף ׁשל איקֹונין ּׁשארעזיו מה וכל לֹו, ְִִִֵֵֶֶֶַַָ

אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹליעקב
הרּבה וכן להרגֹו, מבּקׁשים אחיו וזה להרגֹו ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמבּקׁש
ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבבראׁשית
יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ ּבׁשלוה, ליׁשב ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֻיעקב
ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָצּדיקים
לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּוא:
הּזה'?: ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב מבּקׁשים אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבא,

 ‡‰Â.מתּקןׁש נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ¿««ְֲֲֵֵֶֶַַַָָ
יפה נראה ׁשּיהיה ּכדי ּבעיניו, ממׁשמׁש :ּבׂשערֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

‰‰Ï ÈaŒ˙‡.לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל ּכלֹומר, ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֶַָָ
מקרבן: והּוא אֹותן מבּזין אחיו ‡˙Ì˙acŒׁשהיּו ְְְְִֶֶַָָָָָ∆ƒ»»

‰.ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה היהּכל לאה, ּבני »»ְְֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ
ּומזלזלין החי, מן אבר אֹוכלין ׁשהיּו לאביו: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּגיד
על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָּבבני

החי:העריֹות. מן אבר על לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְֲִִֵַַַָָָָָָָ
חי אכלּוהּו ולא ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר ,"וּיׁשחטּו ְְְְֲֲִִִִִִַַָָֹ
'עבדים': לאחיהם ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָועל
עליהם: ׁשּסּפר העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ"לעבד

וגֹו'": אדניו אׁשת ּדּבה.Ì˙ac"וּתּׂשא לׁשֹון ּכל ְֲִֵֶַָָֹƒ»»ְִָָ
רעה, ּבהם לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֹפרלי"ץ

מסּפר: ז)לׁשֹון:.ac‰היה השירים "ּדֹובב(שיר ְֵַָָƒ»ְֵ
יׁשנים לעת.ÌÈŒÔa(‚)":ׂשפתי לֹו ׁשּנֹולד ְְִִֵֵ∆¿Àƒְֵֶַ
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‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ Ó‡Â È‰e‡ da≈¬ƒ«¬«≈»∆¿»
È˙È ‡˙ÈÓ‰ ‡ÓÏÁ Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¬≈¿»¬≈»≈≈
ÏÚ Ï „bÒÓÏ ÈÁ‡Â n‡Â ‡‡¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»«


ּכלזקנתֹו. לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְִִִֵֵַַָָ

ׁשהיה אחר: ּדבר לֹו. מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמה
לֹו: ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין י).ÌÈqtזיו לׁשֹון(שבת ִִִֶֶ«ƒְ

"ּכתנת ּוכמֹו ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַֹּכלי
ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָהּפּסים"
ּוליׁשמעאלים ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָצרֹותיו:

ÌÏLÏ(„)ּולמדינים: Bac eÏÎÈ ‡ÏÂ.מּתֹו ְְִִָ¿…»¿«¿¿»…ִ
ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹּגנּותם

עּמֹו:.Bacּבּלב: הלדּבר ÌÈÓl‡Ó(Ê)תורה ֵַ«¿ְִֵַ¿«¿ƒ
ÌÈnÏ‡.:וכן עמרין, אסרן' 'מאּסרין ּכתרּגּומֹו: ¬Àƒְְְְְֱֳִִֵַַָָָ

קכו) מׁשנה:(תהלים ּבלׁשֹון וכמֹוהּו אלּמתיו", ְְְֲִִֵָָָֹֹֻ"נׂשא

ּומכריז': נֹוטל ‡È˙nÏ'והאלּמֹות ‰Ó˜.:נזקפה ְְֲִֵַָֻ»»¬À»ƒְְִָ
‰ŒÌÂ.עמדּה על ŒÏÚÂ(Á)ּבזקיפה:לעמד ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ¿«

ÂÈc.:לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם תורהעל ¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â(È)ט ÂÈ‡ŒÏ‡ tÒÈÂ.ׁשּסּפר לאחר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְִֵֶַַ

לאחיו, ּבפניהםאֹותֹו לאביו וסּפרֹו ŒÚÂ:חזר ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«ƒ¿«
Ba.:עליו ׂשנאה מּטיל ׁשהיה B‡לפי ‡B‰. ְְִִִֶַָָָָָ¬»

מתה'? ּכבר אּמ יֹודע(ב"ר)'והלא היה לא והּוא ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
ּכאּמֹו ׁשּגּדלּתּו לבלהה, מּגיעין .(ב"ר)ׁשהּדברים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ

ּדברים ּבלא חלֹום ׁשאין 'מּכאן, למדּו: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹורּבֹותינּו
ּבניו מּלב הּדבר להֹוציא נתּכּון ויעקב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּבטלים'.
וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: אמר לכ יקּנאּוהּו, ְְְְֲֶַַָָָֹׁשּלא
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ÛÊeי È‰BÁ‡ÏÂ È‰e‡Ï ÈÚL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«
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ּכלזקנתֹו. לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְִִִֵֵַַָָ

ׁשהיה אחר: ּדבר לֹו. מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמה
לֹו: ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין י).ÌÈqtזיו לׁשֹון(שבת ִִִֶֶ«ƒְ

"ּכתנת ּוכמֹו ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַֹּכלי
ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָהּפּסים"
ּוליׁשמעאלים ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָצרֹותיו:

ÌÏLÏ(„)ּולמדינים: Bac eÏÎÈ ‡ÏÂ.מּתֹו ְְִִָ¿…»¿«¿¿»…ִ
ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹּגנּותם

עּמֹו:.Bacּבּלב: הלדּבר ÌÈÓl‡Ó(Ê)תורה ֵַ«¿ְִֵַ¿«¿ƒ
ÌÈnÏ‡.:וכן עמרין, אסרן' 'מאּסרין ּכתרּגּומֹו: ¬Àƒְְְְְֱֳִִֵַַָָָ

קכו) מׁשנה:(תהלים ּבלׁשֹון וכמֹוהּו אלּמתיו", ְְְֲִִֵָָָֹֹֻ"נׂשא

ּומכריז': נֹוטל ‡È˙nÏ'והאלּמֹות ‰Ó˜.:נזקפה ְְֲִֵַָֻ»»¬À»ƒְְִָ
‰ŒÌÂ.עמדּה על ŒÏÚÂ(Á)ּבזקיפה:לעמד ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ¿«

ÂÈc.:לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם תורהעל ¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â(È)ט ÂÈ‡ŒÏ‡ tÒÈÂ.ׁשּסּפר לאחר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְִֵֶַַ

לאחיו, ּבפניהםאֹותֹו לאביו וסּפרֹו ŒÚÂ:חזר ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«ƒ¿«
Ba.:עליו ׂשנאה מּטיל ׁשהיה B‡לפי ‡B‰. ְְִִִֶַָָָָָ¬»

מתה'? ּכבר אּמ יֹודע(ב"ר)'והלא היה לא והּוא ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
ּכאּמֹו ׁשּגּדלּתּו לבלהה, מּגיעין .(ב"ר)ׁשהּדברים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ

ּדברים ּבלא חלֹום ׁשאין 'מּכאן, למדּו: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹורּבֹותינּו
ּבניו מּלב הּדבר להֹוציא נתּכּון ויעקב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּבטלים'.
וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: אמר לכ יקּנאּוהּו, ְְְְֲֶַַָָָֹׁשּלא
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È‰BÁ‡ ˙a BÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Âיחd˙È BÊÁÂ ¿«¿¿ƒ¿…»«¬»≈
ÔB‰˙ÂÏ È˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁÓ≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ eÈÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

ÈÓיט ‡‰ È‰eÁ‡Ï  eÓ‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈
:‡˙‡ ÈÎÈ„ ‡iÓÏÁכB˙‡ ÔÚÎe ∆¿«»≈ƒ¬»¿«¡

‡ia ÔÓ ‡„Áa dpÓÂ dpÏË˜Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒÀ«»


ּבטל הּוא הּׁשאר ּכ ,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי :(ב"ר)ּכׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

(‡È)‰Œ˙‡ ÓL.מתי ּומצּפה ממּתין היה »«∆«»»ְְִֶַַַָָָ
וכן: כו)יבא, וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר (איוב ְְֱִֵֵֵָֹֹֻ

ּתמּתין: לא עלֿחּטאתי", BÚÏ˙(È)"לאּֿתׁשמר ְְִִִַַַָֹֹֹƒ¿
Ô‡ˆŒ˙‡.לרעֹות אּלא הלכּו ׁשּלא 'את', על נקּוד ∆…ְְִֶֶֶַָָָֹ

עצמן ּוזריזּות,.‰Èp(È‚):(ב"ר)את ענוה לׁשֹון ְֶַָƒ≈ƒְְֲִָָ
ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ּפי על ואף אביו, למצות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנזּדרז

אֹותֹו: ÔBÁ(È„)ׁשּׂשֹונאין ˜ÓÚÓ.חברֹון והלא ְִֶ≈≈∆∆¿ְֲֶַֹ
ׁשּנאמר: יג)ּבהר, עד(במדבר וּיבא ּבּנגב "וּיעלּו ֱֲֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אּלא: צּדיק(ב"ר)חברֹון"? אֹותֹו ׁשל עמּקה 'מעצה ְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ּבין לאברהם ּׁשּנאמר מה לקּים ּבחברֹון, ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקבּור
טו)הּבתרים: זרע":(לעיל יהיה iÂ‡"ּכיּֿגר ְְְֲִִִֵֶַַָ«»…

‰ÓÎL.(יא לפרענּות:(סוטה מּוכן קלקלּומקֹום ׁשם ¿∆»ְְְְִָָָָֻ
ּבית מלכּות נחלקה ׁשם ּדינה, את עּנּו ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּׁשבטים,

ׁשּנאמר: יב)ּדוד, א ׁשכמה(מלכים רחבעם וּיל":" ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָ
(ÂË)LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ.(תנחומא),ּגבריאל זה «ƒ¿»≈ƒְִֵֶַ

ט)ׁשּנאמר: ּגבריאל(דניאל טז":"והאיׁש תורה ְְֱִִֵֶֶַַָ
(ÊÈ)‰Ó eÚ.(תנחומא)מן עצמן האחוה:הּסיעּו »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ

‰È˙ ‰ÎÏ.ׁשּימיתּו ּדתֹות, נכלי ל לבּקׁש ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶַָ
יֹוצאּבהם. מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו ּולפי ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

ּפׁשּוטֹו: נכלים.eÏk˙iÂ(ÁÈ)מידי נתמּלאּו ְִֵ«ƒ¿«¿ְְְִִַָ
ּכלֹומר,.‡˙Bוערמּומּיּות: 'עּמֹו', 'אּתֹו', אליו:ּכמֹו ְְִַ…ְְִִֵַָ

יט ÂÈ˙ÓÏÁ(Î)תורה eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡Â.רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ִַַָ
אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה מקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיצחק:
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ÏÎ‡ ‡˙LÈ ‡˙ÈÁ ÓÈÂ¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈
È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È ‰Ó ÈÊÁÂ¿∆≈»¿¿∆¿ƒ

ÊLÂכא Ôe‡ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈
LÙ ÏË˜ ‡Ï Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓƒ≈«¬«»ƒ¿¿ƒ≈¿»

Ï‡כב Ôe‡ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿¿≈»
‡a‚Ï ˙È BÓ ‡Ó Ôe„LB˙¿¿»¿»≈¿À»
‡Ï ‡„ÈÂ ‡a„Óa È ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
˙È ‡ÊÈLÏ ÏÈ„a a ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈
È‰e‡ ˙ÂÏ ˙e˙‡Ï ÔB‰È„ÈÓƒ≈«¬»≈¿«¬ƒ

‡È‰BÁכג ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ
˙È ek ˙È ÛÒBÈ ˙È eÁÏL‡Â¿«¿»»≈»ƒ≈»
È‰BÏÚ È ÈÙ„ ‡ekƒ»¿«≈ƒ¬ƒ

a‚Ï‡כד ˙È BÓe È‰eÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»
‡ÈÓ a ˙ÈÏ ‡˜È ‡a‚Â¿À»≈»≈≈«»

ÎÈÓÏכה eÁÒ‡ÂeÙ˜Êe ‡ÓÁÏ Ï ¿«¿»¿≈««¿»¿»
È‡Ú ˙ÈL ‡‰Â BÊÁÂ ÔB‰ÈÈÚ≈≈«¬¿»¿»«¬»»≈
ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â „ÚÏÓ ‡È˙‡»¿»ƒƒ¿»¿«¿≈¿ƒƒ
‡˙Á‡Ï ÔÈÏÊ‡ ÒBËÏe ÛË˜e ÛÚL¿«¿«¿»¿ƒ«¬»»

ÈˆÓÏכו‰„e‰È Ó‡Â ¿ƒ¿»ƒ«¬«¿»
‡Ï È‰˙Ó ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï«¬ƒ»»¿«¬≈»»
ÏÚ ÈÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È‡¬≈ƒ¿»»»¿«≈«


מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", אֹומרים הם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָּכן:
אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹֹ"ונראה
"ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר ואי ׁשּלי. אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּלכם
ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹמהּֿיהיּו

LÙ(Î‡)חלֹומֹותיו: ek ‡Ï.היא זֹו נפׁש מּכת ֲָ…«∆»∆ִֶֶַַ
‡˙B(Î)מיתה: ÏÈv‰ ÔÚÓÏ.הּקדׁש רּוח ִָ¿«««ƒ…ֶַַֹ

זאת אמר ׁשּלא ראּובן על להּצילהעידה אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּבכֹור 'אני אמר: מּׁשם. ויעלּנּו הּוא ׁשּיבא ְְֲֲִִֶֶַַָָָֹאֹותֹו,
ּבי': אּלא הּסרחֹון יתלה לא ׁשּבכּלן, ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻוגדֹול

(‚Î)BkŒ˙‡.:חלּוק ‰Èזה ˙˙kŒ˙‡. ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒ
אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיוהּוא על :(ב"ר)יֹותר ִִֵֶֶַָָ

(„Î)ÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜ Ba‰Â.:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְֱִֶֶַַָ
מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", ְִִֵֵֵֵֶַַַָ"והּבֹור
אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין לֹומר: ְֲִִֵֵַַַָָּתלמּוד

ועקרּבים ּבֹונחׁשים כב)יׁש שבת :(ב"ר. ְְְִִֵַַָ
(‰Î)˙Á‡.הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', ּכתרּגּומֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַָ
B‚Âארח: È‡ ‰ÈÓ‚e.הּכתּוב ּפרסם לּמה ַֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵַָָָ

ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע מּׂשאם? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּדרּכן
רע מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים נזּדּמנּו ולזה :רע, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

˙‡Î.:וכן נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי ּכל ¿…ְְְְִִֵֵֵַָָָֹ
כ) ב מרקחת(מלכים נכתה", ּבית ּכל את ְְְִֵֵֶַַַַָֹֹ"וּיראם

ׁשעוה: לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ׂשרף.Èˆeּבׂשמיו, ְְְְְְֲִֵַָָָ¿ƒָָ
סּמני עם הּנמנה נטף והּוא הּקטף, מעצי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹוטף

מׁשנה,.ËÏÂ:הּקטרת ּבלׁשֹון ׁשמֹו לּוטיתא ְֶַֹ»…ְְְִִִָָ
אשטרוליזא"ה, ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ְְְֵֵֵֶֶַֹורּבֹותינּו

נּדה ח)ּבמּסכת ּממֹון,.ÚˆaŒ‰Ó(ÂÎ):(דף מה ְִֶֶַָ«∆«ַָ
‡˙BÓŒּכתרּגּומֹו: eÈÎÂ.את מיתתֹו:ונעלים ְְַ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ
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ÏÎ‡ ‡˙LÈ ‡˙ÈÁ ÓÈÂ¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈
È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È ‰Ó ÈÊÁÂ¿∆≈»¿¿∆¿ƒ

ÊLÂכא Ôe‡ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈
LÙ ÏË˜ ‡Ï Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓƒ≈«¬«»ƒ¿¿ƒ≈¿»

Ï‡כב Ôe‡ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿¿≈»
‡a‚Ï ˙È BÓ ‡Ó Ôe„LB˙¿¿»¿»≈¿À»
‡Ï ‡„ÈÂ ‡a„Óa È ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
˙È ‡ÊÈLÏ ÏÈ„a a ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈
È‰e‡ ˙ÂÏ ˙e˙‡Ï ÔB‰È„ÈÓƒ≈«¬»≈¿«¬ƒ

‡È‰BÁכג ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ
˙È ek ˙È ÛÒBÈ ˙È eÁÏL‡Â¿«¿»»≈»ƒ≈»
È‰BÏÚ È ÈÙ„ ‡ekƒ»¿«≈ƒ¬ƒ

a‚Ï‡כד ˙È BÓe È‰eÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»
‡ÈÓ a ˙ÈÏ ‡˜È ‡a‚Â¿À»≈»≈≈«»

ÎÈÓÏכה eÁÒ‡ÂeÙ˜Êe ‡ÓÁÏ Ï ¿«¿»¿≈««¿»¿»
È‡Ú ˙ÈL ‡‰Â BÊÁÂ ÔB‰ÈÈÚ≈≈«¬¿»¿»«¬»»≈
ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â „ÚÏÓ ‡È˙‡»¿»ƒƒ¿»¿«¿≈¿ƒƒ
‡˙Á‡Ï ÔÈÏÊ‡ ÒBËÏe ÛË˜e ÛÚL¿«¿«¿»¿ƒ«¬»»

ÈˆÓÏכו‰„e‰È Ó‡Â ¿ƒ¿»ƒ«¬«¿»
‡Ï È‰˙Ó ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï«¬ƒ»»¿«¬≈»»
ÏÚ ÈÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È‡¬≈ƒ¿»»»¿«≈«


מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", אֹומרים הם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָּכן:
אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹֹ"ונראה
"ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר ואי ׁשּלי. אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּלכם
ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹמהּֿיהיּו

LÙ(Î‡)חלֹומֹותיו: ek ‡Ï.היא זֹו נפׁש מּכת ֲָ…«∆»∆ִֶֶַַ
‡˙B(Î)מיתה: ÏÈv‰ ÔÚÓÏ.הּקדׁש רּוח ִָ¿«««ƒ…ֶַַֹ

זאת אמר ׁשּלא ראּובן על להּצילהעידה אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּבכֹור 'אני אמר: מּׁשם. ויעלּנּו הּוא ׁשּיבא ְְֲֲִִֶֶַַָָָֹאֹותֹו,
ּבי': אּלא הּסרחֹון יתלה לא ׁשּבכּלן, ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻוגדֹול

(‚Î)BkŒ˙‡.:חלּוק ‰Èזה ˙˙kŒ˙‡. ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒ
אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיוהּוא על :(ב"ר)יֹותר ִִֵֶֶַָָ

(„Î)ÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜ Ba‰Â.:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְֱִֶֶַַָ
מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", ְִִֵֵֵֵֶַַַָ"והּבֹור
אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין לֹומר: ְֲִִֵֵַַַָָּתלמּוד

ועקרּבים ּבֹונחׁשים כב)יׁש שבת :(ב"ר. ְְְִִֵַַָ
(‰Î)˙Á‡.הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', ּכתרּגּומֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַָ
B‚Âארח: È‡ ‰ÈÓ‚e.הּכתּוב ּפרסם לּמה ַֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵַָָָ

ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע מּׂשאם? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּדרּכן
רע מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים נזּדּמנּו ולזה :רע, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

˙‡Î.:וכן נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי ּכל ¿…ְְְְִִֵֵֵַָָָֹ
כ) ב מרקחת(מלכים נכתה", ּבית ּכל את ְְְִֵֵֶַַַַָֹֹ"וּיראם

ׁשעוה: לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ׂשרף.Èˆeּבׂשמיו, ְְְְְְֲִֵַָָָ¿ƒָָ
סּמני עם הּנמנה נטף והּוא הּקטף, מעצי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹוטף

מׁשנה,.ËÏÂ:הּקטרת ּבלׁשֹון ׁשמֹו לּוטיתא ְֶַֹ»…ְְְִִִָָ
אשטרוליזא"ה, ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ְְְֵֵֵֶֶַֹורּבֹותינּו

נּדה ח)ּבמּסכת ּממֹון,.ÚˆaŒ‰Ó(ÂÎ):(דף מה ְִֶֶַָ«∆«ַָ
‡˙BÓŒּכתרּגּומֹו: eÈÎÂ.את מיתתֹו:ונעלים ְְַ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ
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:ÈBLeÏ ˙È ÚÊe ‡‚ ÛÒBÈ≈¿À»¿«»¿ƒ
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(ÊÎ)eÚÓLiÂ.ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְִִִִֵֶַָָ

אל יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה ּכגֹון ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹקּבלת
ׁשהּוא וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", "נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻאביו",
אלהים ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ְְְְֱִִִֶֶַַָֹֹׁשמיעת
יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ּבּגן", ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמתהּל
'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את ְְְְְִֶַָָָָֻֻֻ"ׁשמעּתי

קדמי': ׁשמיע ּוׁשמע, eÚiÂ(ÁÎ)ּוׁשמעת, ְְְֳִַַַַַָ«««¿
ÈÈ„Ó ÈL‡.והֹודיע אחרת, ׁשּירא היא זֹו ¬»ƒƒ¿»ƒְֲִִֶֶַַָָ

הרּבה ּפעמים ׁשּנמּכר יעקב.eÎLÓiÂ:הּכתּוב ּבני ְְְִִֵֶַַַָָ«ƒ¿¿ְֲֵַֹ
הּבֹור, מן יֹוסף לּיׁשמעאלים,את וּימּכרּוהּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַ

לּמצרים: והּמדינים לּמדינים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָוהּיׁשמעאלים
(ËÎ)e‡ LiÂ.,ׁשם היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְִִָָָָֹ

אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּגיע
אביו: יצּועי ׁשּבלּבל על ּובתעניתֹו ּבׂשּקֹו היה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעסּוק

(Ï)‡È‡ ‡.אברח אּבא?:אנה ׁשל מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ
(‡Ï)ÈÚ ÈÚ.:אדם לׁשל ּדֹומה .˙ּדמֹו ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆

ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָזה
נקּוד ּבד" "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ"ּכתנת

לב'ּכתנת': È(Ï‚)תורה ˙˙ Ó‡iÂ.:זֹו היא ְֶֹ«…∆¿…∆¿ƒִ
e˙ÏÎ‡ Ú iÁ.,הּקדׁש רּוח ּבֹו (ב"ר)נצנצה «»»»¬»»¿ְְִֶַַָֹ

לֹו ּגּלה לא ולּמה ּפֹוטיפר. אׁשת ּבֹו ׁשּתתּגרה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹסֹופֹו
ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּוא? ּברּו ְְְֱִִִֶֶֶַָָָהּקדֹוׁש

להּקד וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, עּמהם,מי הּוא ּברּו ֹוׁש ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
אמר:(תנחומא) חי ׁשהּוא יֹודע היה יצחק ְֲִֵֶַַַָָָָָאבל

לגּלֹות רֹוצה אינֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש אגּלה, האי'ְְֲֵֵֶֶַַַָָָ
È(Ï„)לֹו'?: ÈÓÈ.מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒִִֶֶַָָָ

ּבןֿׁשבעֿ "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ׁשּירד ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹעד
ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן וגֹו'", ׁשנה ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹעׂשרה
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הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפני
כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב הרי למצרים, יעקב ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּבא

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא יז)ׁשנה כ'(מגילה ֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
מּבית ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשנה
ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה ְְְֳִִִֵֵֵָָָָָָָֻלבן:
,"ּבבית ׁשנה עׂשרים "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזהּו

ּכנגּדן: ללקֹות וסֹופי הן עלי הן, ŒÏÎÂ(Ï‰)לי ְְְְִִִֵֵֶַָָ¿»
ÂÈ˙a.נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿…»ְְְֲִֵַָָ

וׁשבט ׁשבט ּכל אֹומר:עם נחמיה רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, ְְְֲִֶַַַָָָָָֹ'ּכנענּיֹות
ּולכּלתֹו, ּבנֹו, לחתנֹו, מּלקרא נמנע אדם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹׁשאין

ÌÁ˙‰Ïּבּתֹו': Ô‡ÓÈÂ.(ב"ר)מקּבל אדם אין ִ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְֵֵַָָ
נגזרה הּמת ׁשעל ׁשּמת, וסבּור החי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתנחּומין

החי: על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ‡„ּגזרה ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ≈≈
ÈaŒÏ‡.מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ּכמֹו: ∆¿ƒְְְְְְִִֵֶַַַ

'על': כא)ּבלׁשֹון ב ּבית(שמואל ואל ׁשאּול "אל ְְִֵֶֶַָ
ד)הּדמים", א האלהים,(שמואל ארֹון הּלקח "אל ֱֲִִִֶַַָָָֹ

ואיׁשּה":(מות)ואל Ï‡L‰חמיה Ï‡.,ּכפׁשּוטֹו ְְִִֶָָָ»≈¿…»ְִ
ּכל אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי הּוא: קבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹלׁשֹון
ּבידי מסּור היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָימי'.
מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם הּגבּורה: ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻמּפי

ּגיהּנם: רֹואה ׁשאיני ‡ÂÈאני B˙‡ iÂ.יצחק ֲִִִֵֵֶֶָ«≈¿¿…»ƒְִָ
היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו מּפני ּבֹוכה ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹהיה

חי:מתאּבל, ׁשהּוא יֹודע .‰ÌÈÁah(ÂÏ)ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָ««»ƒ
:הּמל ּבהמֹות ‰‰Â‡(‡)ׁשֹוחטי ˙Úa È‰ÈÂ. ֲֲֵֶֶַַ«¿ƒ»≈«ƒ

ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָלּמה
ּכׁשראּו מּגדּלתֹו, אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻיֹוסף?
אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבצרת

:'ל ׁשֹומעים היינּו להׁשיבֹו מאת.ËiÂאמרּת ְְְֲִִִַַָָָ«≈ֵֵ
ÈÓl„Úאחיו: LÈ‡ „Ú.:עּמֹו .ÈÚ()נׁשּתּתף ֶָ«ƒ¬À»ƒְִִֵַ¿«¬ƒ
ב"ר)ּתּגרא נ. ג:(פסחים ÈÊÎa(‰)תורה ‰È‰Â.ׁשם ַָָ¿»»ƒ¿ƒֵ

נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמקֹום,
לׁשֹון: טו)'ּכזיב', אכזב",(ירמיה ּכמֹו לי ּתהיה "היֹו ְְְְְִִִֶַָָ

נה) ּכן,(ישעיה לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא ְְְֲִֵֵֶַָֹֹ"אׁשר
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כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב הרי למצרים, יעקב ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּבא

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא יז)ׁשנה כ'(מגילה ֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
מּבית ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשנה
ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה ְְְֳִִִֵֵֵָָָָָָָֻלבן:
,"ּבבית ׁשנה עׂשרים "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזהּו

ּכנגּדן: ללקֹות וסֹופי הן עלי הן, ŒÏÎÂ(Ï‰)לי ְְְְִִִֵֵֶַָָ¿»
ÂÈ˙a.נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿…»ְְְֲִֵַָָ

וׁשבט ׁשבט ּכל אֹומר:עם נחמיה רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, ְְְֲִֶַַַָָָָָֹ'ּכנענּיֹות
ּולכּלתֹו, ּבנֹו, לחתנֹו, מּלקרא נמנע אדם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹׁשאין

ÌÁ˙‰Ïּבּתֹו': Ô‡ÓÈÂ.(ב"ר)מקּבל אדם אין ִ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְֵֵַָָ
נגזרה הּמת ׁשעל ׁשּמת, וסבּור החי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתנחּומין

החי: על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ‡„ּגזרה ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ≈≈
ÈaŒÏ‡.מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ּכמֹו: ∆¿ƒְְְְְְִִֵֶַַַ

'על': כא)ּבלׁשֹון ב ּבית(שמואל ואל ׁשאּול "אל ְְִֵֶֶַָ
ד)הּדמים", א האלהים,(שמואל ארֹון הּלקח "אל ֱֲִִִֶַַָָָֹ

ואיׁשּה":(מות)ואל Ï‡L‰חמיה Ï‡.,ּכפׁשּוטֹו ְְִִֶָָָ»≈¿…»ְִ
ּכל אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי הּוא: קבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹלׁשֹון
ּבידי מסּור היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָימי'.
מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם הּגבּורה: ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻמּפי

ּגיהּנם: רֹואה ׁשאיני ‡ÂÈאני B˙‡ iÂ.יצחק ֲִִִֵֵֶֶָ«≈¿¿…»ƒְִָ
היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו מּפני ּבֹוכה ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹהיה

חי:מתאּבל, ׁשהּוא יֹודע .‰ÌÈÁah(ÂÏ)ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָ««»ƒ
:הּמל ּבהמֹות ‰‰Â‡(‡)ׁשֹוחטי ˙Úa È‰ÈÂ. ֲֲֵֶֶַַ«¿ƒ»≈«ƒ

ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָלּמה
ּכׁשראּו מּגדּלתֹו, אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻיֹוסף?
אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבצרת

:'ל ׁשֹומעים היינּו להׁשיבֹו מאת.ËiÂאמרּת ְְְֲִִִַַָָָ«≈ֵֵ
ÈÓl„Úאחיו: LÈ‡ „Ú.:עּמֹו .ÈÚ()נׁשּתּתף ֶָ«ƒ¬À»ƒְִִֵַ¿«¬ƒ
ב"ר)ּתּגרא נ. ג:(פסחים ÈÊÎa(‰)תורה ‰È‰Â.ׁשם ַָָ¿»»ƒ¿ƒֵ

נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמקֹום,
לׁשֹון: טו)'ּכזיב', אכזב",(ירמיה ּכמֹו לי ּתהיה "היֹו ְְְְְִִִֶַָָ

נה) ּכן,(ישעיה לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא ְְְֲִֵֵֶַָֹֹ"אׁשר
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‡ È‡ ˙ÊÁ È‡ ˙Óz Á‡…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»


ראיתי: רּבה ּובבראׁשית להֹודיענּו? ּבא ְְִִִִִֵֵַַָָָמה

ּפסקת: וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו ו"וּתקרא Ê)(Úתורה ְְְְִֵַַַָָ«
‰ ÈÈÚa.ׁשּנאמר זרעֹו, מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו ¿≈≈ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ

מיתתֹו ער, ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ְְִִֵֶֶַַָָָָֹּבאֹונן:
אֹונן. ׁשּלאׁשל ּכדי זרעֹו? מׁשחית ער היה ולּמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

יפיּה: ויכחיׁש ÚÊ(Á)ּתתעּבר ‰Â.יּקרא הּבן ְְְְִִֵַַָָ¿»≈∆«ִֵֵַָ
הּמת: ׁשם ‡‰(Ë)על ˙ÁÂ.מּבפנים ּדׁש ֵֵַַ¿ƒ≈«¿»ְִִִָ
מּבחּוץ י:(ב"ר)וזֹורה B‚Â(È‡)תורה Ó‡ Èk. ְִֶַƒ»«¿

ּבקׁש, אֹותּה היה ּדֹוחה ּבדעּתֹוּכלֹומר, היה ׁשּלא ְְְְֶֶַַַָָָָָֹ

לֹו: eÓÈŒ˙להּׂשיאּה Ó‡ Èk.זֹו היא מחזקת ְִַָƒ»«∆»ְִֶֶֻ
אנׁשיה לד)ׁשּימּותּו ÈÊÊbŒÏÚ(È):(יבמות ÏÚiÂ ֲֶֶָָָ««««…¿≈

B‡.:צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה וּיעל …ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ
(‚È)‰˙Ó˙ ‰ÏÚ.:אֹומר הּוא (שופטיםּובׁשמׁשֹון …∆ƒ¿»»ְְִֵ
היתהיד) ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה וגֹו'", ׁשמׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ"וּירד

מּכאן: לּה ויֹורדין מּכאן, לּה עֹולין ְְִִִִֶֶָָָָיֹוׁשבת:
(„È)ÛlÚ˙zÂ.ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר zÂ:ׁשּלא «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆

ÈÈÚ Á˙a.ׁשעל ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ּבפתיחת ¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר ׁשל(סוטה ּבפתחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ
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„È Èc ËeÁÂ tLBLÂ ˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»
:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ dÏ ‰ÈÂƒ««¿«¿»«¿«ƒ«≈

dÙÈÚיט ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«
:d˙eÏÓ‡ ÈLeÏ ˙LÈÏe dÓƒ«¿≈«¿≈«¿¿«

ÈÚכ  ‡È„ ˙È ‰„e‰È cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈
ÓÏ ‰‡Ó„Ú dÓÁ ‡„Èƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ«
‡ÏÂ ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ«¿»ƒ»¿ƒ¿»¿»

:dÁkL‡כאÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le «¿¿«¿ƒ»¬»≈
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‡Â d˙ÈÁkL‡ ‡Ï Ó‡Â ‰„e‰È¿»«¬«»«¿¿ƒ«¿«
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אבינּו, לראֹותֹואברהם מצּפֹות עינים Èk:ׁשּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָƒ

'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk עצמּה.‡˙‰ הפקירה לפיכ »¬»ƒ»«≈»¿ְְְִִִַָָָ
ּבנים: מּמּנּו להעמיד מתאּוה ׁשהיתה יהּודה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאצל

(ÂË)‰BÊÏ ‰LÁÂ.ׁשּיֹוׁשבת ּבפרׁשתלפי ««¿¿∆»¿»ְְִֶֶֶַָָ
Èt‰ּדרכים: ‰˙Î Èk.לראֹותּה יכל ולא ְִָƒƒ¿»»∆»ְְִָָֹֹ

ּפניה", כּסתה "ּכי רּבֹותינּו: ּומדרׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּולהּכירּה.
צנּועה, היתה חמיה ּבבית לאּכׁשהיתה לפיכ ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹ

‡c‰ŒÏ(ÊË)חׁשדּה: ‰ÈÏ‡ ËÂ.ׁשהיה מּדר ֲָָ«≈≈∆»∆«∆∆ִֶֶֶָָ
לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר אל נטה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּה

לכŒ‰‰..‡דשטורני"ר: ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְִִֵֵַַָָ
מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ְְְִַָָָָָָּכל
הזמנה ׁשל אֹותן ואף נתינה, ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

הם: נתינה ללׁשֹון מׁשּכֹון:.BÚ(ÊÈ)קרֹובים ְְְִִִֵָ≈»ְַ
(ÁÈ)EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á.טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת' …»¿¿ƒ∆ְְְִִַַַָָ

ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלת ּבּה, חֹותם :ׁשאּתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
BÏ ‰zÂ.,ּבֹו ּכּיֹוצא ּבֹו:ּגּבֹורים ּכּיֹוצא צּדיקים «««ִִִִֵֵַַַ
יט לזנּות:.‰L„w‰(Î‡)תורה ּומזּמנת מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ
כב ׁשּלּה.dÏŒÁwz(Î‚)תורה ּׁשּבידּה:יהיה מה ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ
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‡BkLÓ zz ‡ ˙Ó‡Â ‡Ú Óƒ»»«¬∆∆ƒƒ≈«¿»
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dÙÈÚיט ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«
:d˙eÏÓ‡ ÈLeÏ ˙LÈÏe dÓƒ«¿≈«¿≈«¿¿«

ÈÚכ  ‡È„ ˙È ‰„e‰È cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈
ÓÏ ‰‡Ó„Ú dÓÁ ‡„Èƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ«
‡ÏÂ ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ«¿»ƒ»¿ƒ¿»¿»

:dÁkL‡כאÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le «¿¿«¿ƒ»¬»≈
‡È‰ ‡zLc˜Ó ‡Ï ÓÈÓÏ d˙‡«¿«¿≈«¿»¿«ƒ¿»ƒ
˙ÈÏ eÓ‡Â ‡Á‡ ÏÚ ÈÈÚ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰כב˙ÂÏ ˙Â »»¿«ƒ¿»¿»¿«
‡Â d˙ÈÁkL‡ ‡Ï Ó‡Â ‰„e‰È¿»«¬«»«¿¿ƒ«¿«
‡Î‰ ˙ÈÏ eÓ‡ ‡˙‡ ÈL‡¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Óכגz ‰„e‰È Ó‡Â ¿«ƒ¿»«¬«¿»ƒ«
˙ÈcL ‡‰ BÁÏ È‰ ‡ÓÏÈc dÏ«ƒ¿»¿≈¿»«»ƒ


אבינּו, לראֹותֹואברהם מצּפֹות עינים Èk:ׁשּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָƒ

'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk עצמּה.‡˙‰ הפקירה לפיכ »¬»ƒ»«≈»¿ְְְִִִַָָָ
ּבנים: מּמּנּו להעמיד מתאּוה ׁשהיתה יהּודה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאצל

(ÂË)‰BÊÏ ‰LÁÂ.ׁשּיֹוׁשבת ּבפרׁשתלפי ««¿¿∆»¿»ְְִֶֶֶַָָ
Èt‰ּדרכים: ‰˙Î Èk.לראֹותּה יכל ולא ְִָƒƒ¿»»∆»ְְִָָֹֹ

ּפניה", כּסתה "ּכי רּבֹותינּו: ּומדרׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּולהּכירּה.
צנּועה, היתה חמיה ּבבית לאּכׁשהיתה לפיכ ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹ

‡c‰ŒÏ(ÊË)חׁשדּה: ‰ÈÏ‡ ËÂ.ׁשהיה מּדר ֲָָ«≈≈∆»∆«∆∆ִֶֶֶָָ
לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר אל נטה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּה

לכŒ‰‰..‡דשטורני"ר: ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְִִֵֵַַָָ
מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ְְְִַָָָָָָּכל
הזמנה ׁשל אֹותן ואף נתינה, ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

הם: נתינה ללׁשֹון מׁשּכֹון:.BÚ(ÊÈ)קרֹובים ְְְִִִֵָ≈»ְַ
(ÁÈ)EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á.טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת' …»¿¿ƒ∆ְְְִִַַַָָ

ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלת ּבּה, חֹותם :ׁשאּתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
BÏ ‰zÂ.,ּבֹו ּכּיֹוצא ּבֹו:ּגּבֹורים ּכּיֹוצא צּדיקים «««ִִִִֵֵַַַ
יט לזנּות:.‰L„w‰(Î‡)תורה ּומזּמנת מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ
כב ׁשּלּה.dÏŒÁwz(Î‚)תורה ּׁשּבידּה:יהיה מה ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ
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˙‡ÈpÊ ÓÈÓÏ ‰„e‰ÈÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ»¿≈««ƒ«
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â ˙k Óz»»«¿»¿«»«¿¿»
‰e˜t‡ ‰„e‰È Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«

:„˜Bz˙Âכה‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ ¿ƒ»ƒƒ«¿»¿ƒ
Èc Ï ÓÈÓÏ ‡‰eÓÁÏ ˙ÁÏL¿»««¬»¿≈«ƒ¿«ƒ
‡ÈcÚÓ ‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈ‡ƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»«¿¿»
ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»
:ÔÈ‡‰ ‡eÁÂ ‡tLBLÂ ‡˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

Ó‡Âכו ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬«
‡Ï Ôk ÏÚ È‡ ‡ÈcÚÓ ÈpÓ ‰‡kÊ«»»ƒƒ«¿¿»¬≈«≈»
ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ È ‰ÏLÏ dz‰È¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿»ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚכזÔcÚa ‰Â‰Â ¿ƒ¿««¬»¿ƒ«
:‡‰ÚÓa ÔÈÓBÈ˙ ‡‰Â d„ÏÈÓc¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿»»

È„‡כח ‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»
d„È ÏÚ ˙˜e ‡˙ÈÁ ˙ÈÒe¿ƒ««¿»¿»««¿≈
˜ ÔÈc ÓÈÓÏ ‡˙ÈB‰Ê¿ƒ»¿≈«≈¿«


ÊeÏ ‰È‰ Ôt.הּדבר יתּפרסם עֹוד ּתבּקׁשּנה אם ∆ƒ¿∆»ְְְְִִֵֶַַַָָָ

ּדברי: לאּמת עֹוד לעׂשֹות עלי מה ּכי ּגנאי, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָויהיה
‰f‰ È„b‰ ÈzÁÏL ‰p‰.את יהּודה ׁשרּמה לפי ƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ«∆ְְִִֶֶָָ

רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת ׁשהטּביל עּזים ּבגדי ְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָֹאביו
עּזים ּבגדי אֹותֹו LÏLÓk(Î„):(ב"ר)ּגם ְִִִִַ¿ƒ¿…

ÌÈL„Á.(מג ׁשל(נדה ורּבֹו ראׁשֹון ׁשל אחרֹוןרּבֹו √»ƒְֲִֶֶַֻֻ
ּכהׁשּתּלׁש חדׁשים", "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹואמצעי

ּכמֹו: ט)החדׁשים, "מׁשלח(אסתר מנֹות", "ּומׁשלֹוח ְְְֳִִִֶַַָָֹ
ירחּיא': 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ‰‰ידם", ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ»»

ÌÈeÊÏ."הרה "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: ׁשם ƒ¿ƒְְִֵֶֶָָָָָֻ
ּכחּמה": "ּברה אפרים.Û˙Âּוכמֹו: אמר ְַַָָָ¿ƒ»≈ְִֶַַָ

היתה, ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי מּׁשּום ְְִִִִִֵֵֶַָָָָמקׁשאה
ּדנּוה לפיכ ּכהן, ‰Â‡(Î‰)ּבׂשרפה:ׁשהּוא ְְִִֵֵֶָָָָֹƒ

˙‡ˆeÓ.ליּׂשרף:‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â.לא ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆»ƒ»ֹ
מעּברת', אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻרצתה
יֹודה 'אם אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָאּלא
ּפניו'. אלּבין ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָמעצמֹו,

האׁש לכבׁשן ׁשּיּפילּוהּו לאדם לֹו 'נֹוח אמרּו: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּכאן
ּברּבים': חברֹו ּפני ילּבין 'נא'.‰Œk‡ואל אין ְְְֲִִֵֵַַַָ«∆»ֵָ

ּתאּבד ואל ּבֹורא 'הּכרֿנא ּבּקׁשה: לׁשֹון ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָאּלא
נפׁשֹות': היא.ÈpnÓּבדבריה:.ˆ„˜‰(ÂÎ)ׁשלׁש ְָָֹ»¿»ְִֶָָƒ∆ƒִ

ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו לברכה זכרֹונם ורּבֹותינּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמעּברת.
לפי הּדברים, יצאּו ּומאּתי 'מּמּני ואמרה: ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָקֹול
מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית צנּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה ּומּׁשבט ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמלכים,

Èz˙Œ‡Ï‰:ּביׂשראל' ÔkŒÏÚŒÈk.עׂשתה ּבדין ּכי ְְִֵָƒ«≈…¿«ƒ»ְְִִָָ
ּבני: לׁשלה נתּתיה לא אׁשר BÚ„על ÛÒÈŒ‡ÏÂ.יׁש ְְְֲִִֵֶַַָָֹ¿…»«ֵ

ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', 'לא ְְְִִִֵַָֹֹאֹומרים:
ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: אלּדד ּגּבי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוחברֹו

ּפסקּו': dz„Ï(ÊÎ)'ולא ˙Úa.הּוא ּוברבקה ְְָָ¿≈ƒ¿»ְְִָ
וכאן למלאים, להּלן ללדת", ימיה "וּימלאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר:

˙‡ÌÈÓBלחסרים: ‰p‰Â.,"תֹומים" ּולהּלן: מלא, ֲִֵַ¿ƒ≈¿ƒְִֵַָָ
צּדיקים: ׁשניהם אּלּו אבל רׁשע, ׁשהאחד לפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחסר.

(ÁÎ)„ÈŒÔziÂ.ּולאחר לחּוץ ידֹו האחד הֹוציא «ƒ∆»ְִֶַַַָָָ
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החזירּה: הּׁשני, ידֹו על .z(ËÎ)ׁשּקׁשרה ְֱִִֶֶַַָָָָָ»«¿»

חזק: עלי ‰È(Ï)חזקּת B„ÈŒÏÚ L‡.ארּבע ְֶֶַָָָֹ¬∆«»«»ƒְַַ
עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ּכאן ּכתּובֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָידֹות
ׁשּלקח: ּדברים ד' ּכנגד אֹומרים: ויׁש מּמּנּו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיצא
מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ׁשנער, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאּדרת

זהב ּולׁשֹון ÁÊ:(ב"ר)ׁשקלים BÓL ‡˜Â.על ְְִָָָ«ƒ¿»¿»«ַ
הּׁשני: מראית זריחת ‰e„(‡)ׁשם ÛÒBÈÂ.חֹוזר ְְִִִֵַַַָ¿≈«ֵ

ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹלענין
ׁשּבׁשבילֹו ל לֹומר יֹוסף, ׁשל למכירתֹו יהּודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָׁשל
אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵַָֹֻהֹורידּוהּו

לׁשם ּזֹו מה ,ל לֹומר ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָׁשל
ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו אף ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשמים,
יֹודעת ואינּה מּמּנּו, ּבנים להעמיד ׁשעתידה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלּה

מּבּתּה: אם מּמּנה באם ‡Bz(‚)תורה '‰ Èk.ׁשם ִִִִִֶָָƒƒֵ
ּבפיו ׁשגּור הרי.BÏŒLÈŒÏÎÂ(„):(ב"ר)ׁשמים ְִִַָָ¿»∆ֲֵ

'אׁשר': חסר קצר, הלׁשֹון ‡Bz(Â)תורה Ú„ÈŒ‡ÏÂ ֲֵֶָָָָ¿…»«ƒ
‰Óe‡Ó.:לכלּום לּבֹו נֹותן היה ‡ÌÁl‰ŒÌלא Èk. ¿»ְִִֵָָֹƒƒ«∆∆

אׁשּתֹו, נקּיההיא ּבלׁשֹון ׁשּדּבר ÛÒBÈ:אּלא È‰ÈÂ ְְְִִִִֵֶֶָָָ«¿ƒ≈
‡˙Œ‰È.אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ּכיון ¿≈…«ְְִִֵֵֵֶַָָָ

ּבׂשערֹו.וׁשֹותה ּברּו(ב"ר)ּומסלסל הּקדֹוׁש אמר ְְְְִֵֶַַַָָָָ
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הּנהר, מעברמעבר אחרים: (ספרים עבר מּבני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

טוהּנהר): יֹוסף:.‡„ÂÈ(ÊË)תורה a‡(ÊÈ)ׁשל ַָָ¬…»ֵֶ»
ÈÏ‡.העברי העבד ּבי, לנּו:לצחק הבאת אׁשר ≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

יח ‚Â(ËÈ)תורה ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ.ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְִַ
'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּתׁשמיׁש

ּכאּלה: ּתׁשמיׁש עניני ,'עבּד לי עׂשה כהאּלה תורה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
(‡Î)„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ.,רֹואיו לכל מקּבל ׁשהיה «≈≈»»∆ְְֶָָָָָֻ

ׁשּבּמׁשנה: וחסּודה' נאה 'ּכּלה ‰e‡(Î)לׁשֹון ְְֲִֶַַַָָָָָ
‰NÚ ‰È‰.הוה 'ּבמימריּה מתעבד':ּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

(‚Î)z‡ ‰ L‡a.:אּתֹו ׁשה' ּבׁשביל «¬∆ƒְִִִֶ
(‡)‰l‡‰ È‰ Á‡.אֹותה ׁשהרּגילה לפי «««¿»ƒ»≈∆ְְִִִֶָָ

הביא לגנּותֹו, ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻארּורה
ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֶֶֶַָָָָָֻלהם

הר ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא עלאליהם לּצּדיק וחה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
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יח) ּוכתיב:(ישעיה נּצּה", יהיה ּגֹומל (במדבר"ּובסר ְְִִִֵֶֶָֹ

ציץיז) "וּיצץ והדר פרח" .ËÁN‡Â(È‡)":"וּיצא ְִֵֵֶַַַַָָֹ»∆¿«
מׁשנה: ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית' ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָּכתרּגּומֹו:

(È)Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL.לׁשלׁשת ל הם סימן ¿…∆»ƒ≈ְְִִֵֶָֹ
הרּבה אּגדה מדרׁשי ויׁש צב)ימים, :(חולין ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

(‚È)EL‡Œ˙‡ ‰Ú ‡È.,חׁשּבֹון לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְֶ
ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻּכׁשּיפקד

עּמהם: אֹותEpk.:ּומֹוׁשב ׁשּל Èk(È„)ּבסיס ְִֶָ«∆ְְִֶָָƒ
Ez‡ ÈzÎÊŒÌ‡.,אּת זכרּתני אם מאחראׁשר ƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְֲִִִֵֶַַַַ

ל ÒÁ„ּכפתרֹוני:ׁשּייטב È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ.אין ְְְִִִֶַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆ֵ
חסד: עּמי עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'נא'

טו ÈÁ(ÊË)תורה ÈlÒ.קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְִִִֶַָ
ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַחֹורין
ּבאֹותם לתּתם אובלי"ׁש, ׁשּקֹורין ְְִִִִֶָָָּכיסנין,
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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§¨¨¬§¦§¥¤−
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.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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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:
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קמי    

גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:
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לוח זמנים לשבוע פרשת וישב חנוכה 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
6:226:278:238:268:558:589:479:5016:4116:4217:0717:0816:2217:18באר שבע )ח(

6:256:298:248:278:568:599:489:5116:3716:3817:0317:0416:0817:15חיפה )ח(

6:206:248:228:258:538:569:459:4916:4016:4117:0617:0716:0117:16ירושלים )ח(

6:256:308:248:288:569:009:489:5216:3916:4017:0517:0616:1917:17תל אביב )ח(

7:257:319:029:069:339:3810:1710:2116:0516:0516:3916:3915:4716:54אוסטריה וינה )ח(

5:485:488:558:579:279:2910:4210:4420:3520:4021:0421:0920:2121:23אוסטרליה מלבורן )ק(

7:237:299:019:059:339:3810:1810:2216:1316:1316:4516:4515:5516:49אוקראינה אודסה )ח(

7:137:198:488:529:209:2410:0310:0715:4915:4816:2216:2215:3016:26אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:477:539:179:229:499:5410:3210:3616:0516:0516:4116:4015:4716:44אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:397:459:109:159:429:4610:2410:2815:5815:5816:3416:3315:4016:37אוקראינה קייב )ח(

6:597:058:368:409:079:129:519:5515:4015:3916:1316:1315:2116:17אוקראינה דונייצק )ח(

7:457:509:269:309:5710:0210:4310:4716:4316:4317:1517:1516:2517:30איטליה מילאנו )ח(

5:535:568:278:308:579:0010:0010:0218:1718:2018:4018:4218:0118:46אקוואדור קיטו )ח(

5:315:328:338:359:069:0710:1910:2119:5820:0320:2620:3119:4420:45ארגנטינה ב. איירס )ח(

5:595:599:159:179:469:4711:0311:0421:1321:1821:4521:5021:0021:54ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:097:148:599:039:319:3510:2010:2416:4616:4617:1417:1516:2817:19ארה״ב בולטימור )ח(

7:027:078:518:559:229:2610:1110:1416:3216:3317:0217:0216:1517:14ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:037:088:518:559:239:2710:1110:1416:3216:3217:0117:0116:1417:14ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:437:489:299:3310:0110:0510:4810:5217:0417:0417:3417:3416:4617:47ארה״ב דטרויט )ח(

7:007:049:029:059:349:3810:2710:3017:2517:2617:5017:5217:0818:02ארה״ב היוסטן )ח(

6:416:458:398:429:109:1410:0210:0516:4716:4817:1417:1516:3017:25ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:516:558:579:019:309:3310:2410:2717:3217:3417:5717:5817:1518:08ארה״ב מיאמי )ח(

7:017:068:478:519:209:2410:0710:1116:2416:2516:5416:5416:0717:09ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:597:048:478:519:189:2210:0610:0916:2516:2516:5416:5516:0717:06ארה״ב שיקאגו )ח(

5:425:438:328:349:019:0310:0810:1119:0619:0919:3019:3318:5119:37בוליביה לא פאס )ח(

8:288:359:5610:0110:2910:3311:1011:1416:3816:3717:1417:1416:1917:32בלגיה אנטוורפן )ח(

8:258:329:5610:0010:2710:3211:0911:1316:4116:4017:1717:1716:2217:34בלגיה בריסל )ח(

7:598:069:199:259:519:5610:3010:3415:3415:3316:1516:1315:1516:17בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:075:087:598:018:308:329:399:4218:4918:5219:1319:1718:3419:25ברזיל ס.פאולו )ח(

4:544:567:467:488:178:199:269:2818:3418:3818:5819:0218:1919:10ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:467:529:159:209:469:5110:2810:3215:5715:5616:3316:3215:3816:50בריטניה לונדון )ח(

8:058:129:299:3410:0010:0510:4010:4415:5515:5316:3316:3215:3516:51בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:588:049:249:289:5510:0010:3610:4015:5715:5616:3416:3315:3816:37גרמניה ברלין )ח(

8:048:109:379:4110:0810:1210:5110:5516:2816:2817:0417:0316:1017:07גרמניה פרנקפורט )ח(

6:567:009:089:119:419:4410:3710:4018:0318:0518:2618:2817:4618:32הודו בומביי )ח(

6:506:539:049:079:369:3910:3210:3518:0118:0318:2518:2717:4518:31הודו פונה )ח(

7:137:198:508:549:229:2610:0610:1015:5615:5616:2916:2915:3816:33הונגריה בודפשט )ח(

7:117:178:599:039:319:3510:1910:2316:3916:3917:0817:0816:2117:12טורקיה איסטנבול )ח(

7:247:289:169:199:489:5210:3710:4117:0817:0917:3617:3716:5117:41יוון אתונה )ח(

7:337:399:109:149:429:4710:2710:3016:1816:1716:5116:5115:5916:55מולדובה קישינב )ח(



קמי לוח זמנים לשבוע פרשת וישב חנוכה 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
6:496:539:079:109:379:4010:3410:3718:0618:0818:2918:3117:4918:35מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:404:407:567:578:288:299:469:4720:0020:0620:3320:3919:4820:43ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:346:388:428:459:129:1610:0710:1017:1517:1617:4017:4116:5817:45נפאל קטמנדו )ח(

6:516:549:199:229:519:5410:5310:5519:0019:0219:2219:2518:4419:29סינגפור סינגפור )ח(

7:247:318:528:579:249:2810:0510:0915:2915:2816:0616:0515:1016:09פולין ורשא )ח(

5:335:358:118:148:448:479:499:5218:2618:2918:4918:5218:1018:56פרו לימה )ח(

8:028:089:439:4810:1510:1911:0011:0417:0117:0017:3217:3316:4217:47צרפת ליאון )ח(

8:248:309:5910:0410:3110:3511:1411:1816:5916:5817:3317:3216:4017:48צרפת פריז )ח(

5:435:468:138:168:438:469:459:4717:5217:5518:1418:1717:3618:21קולומביה בוגוטה )ח(

7:327:389:179:219:489:5210:3510:3916:4516:4517:1517:1616:2717:29קנדה טורונטו )ח(

7:167:218:579:019:289:3310:1410:1816:1516:1416:4616:4615:5617:01קנדה מונטריאול )ח(

6:386:438:328:369:059:099:569:5916:3516:3617:0217:0316:1717:07קפריסין לרנקה )ח(

8:368:439:5610:0110:2610:3111:0411:0816:0416:0216:4616:4415:4517:04רוסיה מוסקבה )ח(

7:507:569:279:319:5910:0310:4310:4716:3416:3417:0717:0716:1617:11רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:537:589:329:3610:0310:0710:4710:5116:4116:4017:1417:1416:2217:27שוייץ ציריך )ח(

6:266:298:438:469:159:1810:1310:1617:5217:5418:1518:1717:3618:21תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב חנוכה 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
6:226:278:238:268:558:589:479:5016:4116:4217:0717:0816:2217:18באר שבע )ח(

6:256:298:248:278:568:599:489:5116:3716:3817:0317:0416:0817:15חיפה )ח(

6:206:248:228:258:538:569:459:4916:4016:4117:0617:0716:0117:16ירושלים )ח(

6:256:308:248:288:569:009:489:5216:3916:4017:0517:0616:1917:17תל אביב )ח(

7:257:319:029:069:339:3810:1710:2116:0516:0516:3916:3915:4716:54אוסטריה וינה )ח(

5:485:488:558:579:279:2910:4210:4420:3520:4021:0421:0920:2121:23אוסטרליה מלבורן )ק(

7:237:299:019:059:339:3810:1810:2216:1316:1316:4516:4515:5516:49אוקראינה אודסה )ח(

7:137:198:488:529:209:2410:0310:0715:4915:4816:2216:2215:3016:26אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:477:539:179:229:499:5410:3210:3616:0516:0516:4116:4015:4716:44אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:397:459:109:159:429:4610:2410:2815:5815:5816:3416:3315:4016:37אוקראינה קייב )ח(

6:597:058:368:409:079:129:519:5515:4015:3916:1316:1315:2116:17אוקראינה דונייצק )ח(

7:457:509:269:309:5710:0210:4310:4716:4316:4317:1517:1516:2517:30איטליה מילאנו )ח(

5:535:568:278:308:579:0010:0010:0218:1718:2018:4018:4218:0118:46אקוואדור קיטו )ח(

5:315:328:338:359:069:0710:1910:2119:5820:0320:2620:3119:4420:45ארגנטינה ב. איירס )ח(

5:595:599:159:179:469:4711:0311:0421:1321:1821:4521:5021:0021:54ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:097:148:599:039:319:3510:2010:2416:4616:4617:1417:1516:2817:19ארה״ב בולטימור )ח(

7:027:078:518:559:229:2610:1110:1416:3216:3317:0217:0216:1517:14ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:037:088:518:559:239:2710:1110:1416:3216:3217:0117:0116:1417:14ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:437:489:299:3310:0110:0510:4810:5217:0417:0417:3417:3416:4617:47ארה״ב דטרויט )ח(

7:007:049:029:059:349:3810:2710:3017:2517:2617:5017:5217:0818:02ארה״ב היוסטן )ח(

6:416:458:398:429:109:1410:0210:0516:4716:4817:1417:1516:3017:25ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:516:558:579:019:309:3310:2410:2717:3217:3417:5717:5817:1518:08ארה״ב מיאמי )ח(

7:017:068:478:519:209:2410:0710:1116:2416:2516:5416:5416:0717:09ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:597:048:478:519:189:2210:0610:0916:2516:2516:5416:5516:0717:06ארה״ב שיקאגו )ח(

5:425:438:328:349:019:0310:0810:1119:0619:0919:3019:3318:5119:37בוליביה לא פאס )ח(

8:288:359:5610:0110:2910:3311:1011:1416:3816:3717:1417:1416:1917:32בלגיה אנטוורפן )ח(

8:258:329:5610:0010:2710:3211:0911:1316:4116:4017:1717:1716:2217:34בלגיה בריסל )ח(

7:598:069:199:259:519:5610:3010:3415:3415:3316:1516:1315:1516:17בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:075:087:598:018:308:329:399:4218:4918:5219:1319:1718:3419:25ברזיל ס.פאולו )ח(

4:544:567:467:488:178:199:269:2818:3418:3818:5819:0218:1919:10ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:467:529:159:209:469:5110:2810:3215:5715:5616:3316:3215:3816:50בריטניה לונדון )ח(

8:058:129:299:3410:0010:0510:4010:4415:5515:5316:3316:3215:3516:51בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:588:049:249:289:5510:0010:3610:4015:5715:5616:3416:3315:3816:37גרמניה ברלין )ח(

8:048:109:379:4110:0810:1210:5110:5516:2816:2817:0417:0316:1017:07גרמניה פרנקפורט )ח(

6:567:009:089:119:419:4410:3710:4018:0318:0518:2618:2817:4618:32הודו בומביי )ח(

6:506:539:049:079:369:3910:3210:3518:0118:0318:2518:2717:4518:31הודו פונה )ח(

7:137:198:508:549:229:2610:0610:1015:5615:5616:2916:2915:3816:33הונגריה בודפשט )ח(

7:117:178:599:039:319:3510:1910:2316:3916:3917:0817:0816:2117:12טורקיה איסטנבול )ח(

7:247:289:169:199:489:5210:3710:4117:0817:0917:3617:3716:5117:41יוון אתונה )ח(

7:337:399:109:149:429:4710:2710:3016:1816:1716:5116:5115:5916:55מולדובה קישינב )ח(

     

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 לעזור      

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
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