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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
ÔÈ‰Ï1הּדבר טעם הּנה, הּנ"ל, הּדברים ׁשל ׁשרׁשן ¿»ƒְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

גבּול הּבלי לאמּתית מּגעת הּנׁשמה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָׁשאין
הּגּוף ּדחׁש וההסּתר ההעלם ידי על אּלא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּדלמעלה

אֹור2ּדוקא נעׂשה הּברּורים ענין ידי ׁשעל לפי הּוא, , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ
הּידּוע ּפי על ויּובן הּכתּוב3חֹוזר. על4ּבבאּור לא ּכי ְְִִֵֵַַַַַָָָֹ

יחיה הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם יחיה לבּדֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּלחם
מֹוצא יׁשנֹו ּבאדם ּגם הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָהאדם,
חּיּות לקּבל צרי ולּמה מאמרֹות, מהעׂשרה הוי' ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָּפי
מּמּנּו למּטה ׁשהּוא ּדוקא, ׁשּבּמאכל הוי' ּפי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמהּמֹוצא
יׁש ׁשּבּמאכל רֹואים ׁשאנּו הּוא, הענין א ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמדרגה.
ּבּה ׁשּיׁש אף האדם, נפׁש ּכן ּׁשאין מה ּומתיקּות, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטעם
צֹומח מּבחינת יֹותר למעלה ׁשהם ּומּדֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׂשכל
ודוקא ּכלל, ּתענּוג ׁשּום ּבהם אין מקֹום, מּכל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּמאכל,
מּובן ּומּזה לּנפׁש. ערב ּומתיקּות טעם יׁש ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמאכל
הּוא, והענין הּתענּוג. מעֹולם הּוא הּמאכל ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשּׁשֹורׁש
ּכּידּוע ּבינה, חצֹונּיּות מּבחינת הּוא הּמאכל 5ׁשּׁשֹורׁש ְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ
קדּׁשה נּצֹוצֹות נפלּו זה ידי (ׁשעל הּכלים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׁשבירת
ס"ג ׁשם ׁשהּוא ּבינה ּבבחינת היתה הּגׁשמּיים) ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּבּדברים

(ּכּידּוע הּתענּוג ּגּלּוי יׁש ׁשּבבינה וכיון ׁשהתּגּלּות6כּו', ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
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הנ"ל1) הדברים של שרשן להבין ד"ה על ומיוסד דחנוכה, א' וישב דש"פ הרבים ברחמיך ואתה למאמר המשך הוא זה מאמר

ואילך. א'שנא ע' ח"ג נ"ך אוה"ת ואילך. קכ ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי בספר לאח"ז נדפס – במאמר2)תקס"ב כמשנת"ל

(ס"ז). ובכ"מ.3)שלפנ"ז ואילך. ב יג, צו לקו"ת קצד. סימן כש"ט ג. ח, עקב להאריז"ל תורה ג.4)לקוטי ח, חיים5)עקב עץ

ובכ"מ. סע"ג. סט, נח א. ט, בראשית תו"ח וראה פ"א. נקודות) דרושי (שער ח יא,6)שער לך תו"א וראה א. קעח, זח"ג ראה

ובכ"מ. סע"ב.

    
לשון נתבארה בו הרבים" ברחמיך "ואתה למאמר בהמשך בא זה מאמר

הרבים ברחמיך "ואתה בעתÓÚ„˙התפילה: ע"יˆÌ˙להם שדוקא ,"

'בלי של (באופן במסירותֿנפש עבודה שזו – הצרות בזמן ה' את עבודתם

- 'עמידה' בשם הנקראת גבול' 'בלי שהיא עליונה לדרגה הגיעו - גבול')

שם, מוסיף ועוד להם'. 'עמדת

בעיקר היא כזה באופן שעבודה

כאשר ה'תשובה', בעבודת

ומגיע לה' רבה באהבה מתעורר

אחרי דווקא עליונה לדרגה

הגוף בחשכת התבוננות ומתוך

הנשמה. על המסתיר

השורש מהו יבאר הראשון בפרק

על דוקא מדוע זה: לענין הפנימי

האדם בא הגוף חשכת ידי

תחילה ויבאר גבול. בלי לאהבה

לאכילה, זקוק שהאדם הטעם

היא שבאדם שהחיות למרות

וגבוהה, נעלית אלוקית חיות

בכל הנבראים, שבשאר מהחיות

לחיות האדם זקוק זאת

כיון הגשמיים שבמאכלים

האלוקית החיות ששורש

רוחני מעולם מגיעה שב'צומח'

שורש שבו מהעולם יותר גבוה

האדם. של החיונית נפשו

ÔÈ‰Ï1ÏL ÔLL ¿»ƒ»¿»∆
,‰‰ ,Ï‰ ÌÈc‰«¿»ƒ««ƒ≈
‰ÓL‰ ÔÈ‡L c‰ ÌÚË«««»»∆≈«¿»»
ÈÏa‰ ˙ÈzÓ‡Ï ˙ÚbÓ««««¬ƒƒ«¿ƒ
ÏÚ ‡‡ ‰ÏÚÓÏc Ïe¿ƒ¿«¿»∆»«
z‰‰Â ÌÏÚ‰‰ È„È¿≈«∆¿≈¿«∆¿≈

‡˜Âc Ûeb‰ CLÁc2, ¿…∆««¿»
ÔÈÚ È„È ÏÚL ÈÏ ,‡e‰¿ƒ∆«¿≈ƒ¿«

BÁ B‡ ‰NÚ ÌÈea‰לבחינת האדם בא הגשמיות, בירור ע"י «≈ƒ«¬∆≈
בכוח אוכל, האדם כאשר האכילה: מענין בדוגמא יובן וזה גבול. הבלי

להגיע הוא יכול הגשמיים המאכלים מתוך שמתבררים הקדושה ניצוצות

שלמעלה. גבול' ה'בלי לדרגת ‰Úe„iבעבודתו Èt ÏÚ ÔeÈÂ3e‡a ¿»«ƒ«»«¿≈
e˙k‰4‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ BcÏ ÌÁ‰ ÏÚ ‡Ï Èk «»ƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ«»»

Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ Ètכי לבדו, הלחם מן חי האדם אין הכתוב: ביאור ƒ«¬»ƒ¿∆»»»

בתוך הנמצא הוי'" מ"דבר חי שהאדם מבואר ובחסידות ה'". מ"דבר אם

שבו הקדושה ניצוצות שהן Ìbהלחם, È‰ ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,¿ƒ¿»≈»¬≈«
˙BÓ‡Ó ‰NÚ‰Ó 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ BLÈ Ì„‡aנברא שבהם »»»∆¿»ƒ«¬»≈»¬»»«¬»

האדם את המחיה הוא זה ו'דיבור' eiÁ˙העולם, Ïa˜Ï CÈˆ ‰nÏÂ ,¿»»»ƒ¿«≈«
'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBn‰Ó≈«»ƒ«¬»
‡e‰L ,‡˜Âc ÏÎ‡naL∆««¬»«¿»∆
‰„Óa enÓ ‰ÓÏ¿«»ƒ∆¿«¿≈»
אלוקית חיות נמצאת שבמאכל

מהחיות יותר נמוכה ממדריגה

האדם זקוק ומדוע שבאדם,

מהצומח חיותו ‡Cלקבל ?«
,‡e‰ ÔÈÚ‰המאכל שאמנם »ƒ¿»

מהאדם, נמוך שבתוכו) (והחיות

ב החיותÂאך גבוהה ,

האדם. חיות משורש שבמאכל

ÏÎ‡naL ÌÈ‡B e‡L∆»ƒ∆««¬»
‰Ó ,˙e˜È˙Óe ÌÚË LÈ≈««¿ƒ«
Û‡ ,Ì„‡‰ L Ôk ÔÈ‡∆≈≈∆∆»»»«
˙BcÓe ÏÎN da LiL∆≈»≈∆ƒ
˙BÈ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»≈
,ÏÎ‡naL ÁÓBˆ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈«∆««¬»
Ì‰a ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈»∆
‡˜Â„Â ,ÏÏk eÚz ÌeL«¬¿»¿«¿»
ÌÚË LÈ ÏÎ‡na««¬»≈««
LÏ Ú ˙e˜È˙Óe¿ƒ»≈«∆∆
LBL ÔeÓ ‰Óeƒ∆»∆∆
ÌÏBÚÓ ‡e‰ ÏÎ‡n‰««¬»≈»

eÚz‰של העריבות שורש ««¬
המתיקות היא הגשמית המתיקות

‰e‡,הרוחנית ÔÈÚ‰Â ¿»ƒ¿»
‡e‰ ÏÎ‡n‰ LBL∆∆««¬»
‰Èa ˙eiBˆÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒƒƒ»
שבספירת הנמוכה [=הדרגה

Úe„ikה'בינה'] ,5 ÌÈÏk‰ ˙ÈLהספירות של המועטים שה'כלים' «»«∆¿ƒ««≈ƒ
נשברו ולכן המרובים האורות את להכיל יכלו לא ה'תהו'] עולם [של העליונות

נפילת גרמה זו ושבירה הכלים', 'שבירת נקראת זו וירידה ממדרגתם, וירדו

˜„‰החיות ˙BˆB eÏ ‰ È„È ÏÚLקדושה שכולו מעולם וירדו ∆«¿≈∆»¿ƒ¿À»
‰ÌÈiÓLbונכנסו ÌÈcaזו Èa‰ו'שבירה' ˙ÈÁa ‰˙È‰ «¿»ƒ««¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ«ƒ»

ÌL ‡e‰LÚe„ik eÚz‰ Èeb LÈ ‰ÈaL ÔÂÈÎÂ ,'eÎ 6 ∆≈¿≈»∆¿ƒ»≈ƒ««¬«»«
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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
ÔÈ‰Ï1הּדבר טעם הּנה, הּנ"ל, הּדברים ׁשל ׁשרׁשן ¿»ƒְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

גבּול הּבלי לאמּתית מּגעת הּנׁשמה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָׁשאין
הּגּוף ּדחׁש וההסּתר ההעלם ידי על אּלא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּדלמעלה

אֹור2ּדוקא נעׂשה הּברּורים ענין ידי ׁשעל לפי הּוא, , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ
הּידּוע ּפי על ויּובן הּכתּוב3חֹוזר. על4ּבבאּור לא ּכי ְְִִֵֵַַַַַָָָֹ

יחיה הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם יחיה לבּדֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּלחם
מֹוצא יׁשנֹו ּבאדם ּגם הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָהאדם,
חּיּות לקּבל צרי ולּמה מאמרֹות, מהעׂשרה הוי' ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָּפי
מּמּנּו למּטה ׁשהּוא ּדוקא, ׁשּבּמאכל הוי' ּפי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמהּמֹוצא
יׁש ׁשּבּמאכל רֹואים ׁשאנּו הּוא, הענין א ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמדרגה.
ּבּה ׁשּיׁש אף האדם, נפׁש ּכן ּׁשאין מה ּומתיקּות, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטעם
צֹומח מּבחינת יֹותר למעלה ׁשהם ּומּדֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׂשכל
ודוקא ּכלל, ּתענּוג ׁשּום ּבהם אין מקֹום, מּכל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּמאכל,
מּובן ּומּזה לּנפׁש. ערב ּומתיקּות טעם יׁש ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמאכל
הּוא, והענין הּתענּוג. מעֹולם הּוא הּמאכל ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשּׁשֹורׁש
ּכּידּוע ּבינה, חצֹונּיּות מּבחינת הּוא הּמאכל 5ׁשּׁשֹורׁש ְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ
קדּׁשה נּצֹוצֹות נפלּו זה ידי (ׁשעל הּכלים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׁשבירת
ס"ג ׁשם ׁשהּוא ּבינה ּבבחינת היתה הּגׁשמּיים) ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּבּדברים

(ּכּידּוע הּתענּוג ּגּלּוי יׁש ׁשּבבינה וכיון ׁשהתּגּלּות6כּו', ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
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הנ"ל1) הדברים של שרשן להבין ד"ה על ומיוסד דחנוכה, א' וישב דש"פ הרבים ברחמיך ואתה למאמר המשך הוא זה מאמר

ואילך. א'שנא ע' ח"ג נ"ך אוה"ת ואילך. קכ ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי בספר לאח"ז נדפס – במאמר2)תקס"ב כמשנת"ל

(ס"ז). ובכ"מ.3)שלפנ"ז ואילך. ב יג, צו לקו"ת קצד. סימן כש"ט ג. ח, עקב להאריז"ל תורה ג.4)לקוטי ח, חיים5)עקב עץ

ובכ"מ. סע"ג. סט, נח א. ט, בראשית תו"ח וראה פ"א. נקודות) דרושי (שער ח יא,6)שער לך תו"א וראה א. קעח, זח"ג ראה

ובכ"מ. סע"ב.

    
לשון נתבארה בו הרבים" ברחמיך "ואתה למאמר בהמשך בא זה מאמר

הרבים ברחמיך "ואתה בעתÓÚ„˙התפילה: ע"יˆÌ˙להם שדוקא ,"

'בלי של (באופן במסירותֿנפש עבודה שזו – הצרות בזמן ה' את עבודתם

- 'עמידה' בשם הנקראת גבול' 'בלי שהיא עליונה לדרגה הגיעו - גבול')

שם, מוסיף ועוד להם'. 'עמדת

בעיקר היא כזה באופן שעבודה

כאשר ה'תשובה', בעבודת

ומגיע לה' רבה באהבה מתעורר

אחרי דווקא עליונה לדרגה

הגוף בחשכת התבוננות ומתוך

הנשמה. על המסתיר

השורש מהו יבאר הראשון בפרק

על דוקא מדוע זה: לענין הפנימי

האדם בא הגוף חשכת ידי

תחילה ויבאר גבול. בלי לאהבה

לאכילה, זקוק שהאדם הטעם

היא שבאדם שהחיות למרות

וגבוהה, נעלית אלוקית חיות

בכל הנבראים, שבשאר מהחיות

לחיות האדם זקוק זאת

כיון הגשמיים שבמאכלים

האלוקית החיות ששורש

רוחני מעולם מגיעה שב'צומח'

שורש שבו מהעולם יותר גבוה

האדם. של החיונית נפשו

ÔÈ‰Ï1ÏL ÔLL ¿»ƒ»¿»∆
,‰‰ ,Ï‰ ÌÈc‰«¿»ƒ««ƒ≈
‰ÓL‰ ÔÈ‡L c‰ ÌÚË«««»»∆≈«¿»»
ÈÏa‰ ˙ÈzÓ‡Ï ˙ÚbÓ««««¬ƒƒ«¿ƒ
ÏÚ ‡‡ ‰ÏÚÓÏc Ïe¿ƒ¿«¿»∆»«
z‰‰Â ÌÏÚ‰‰ È„È¿≈«∆¿≈¿«∆¿≈

‡˜Âc Ûeb‰ CLÁc2, ¿…∆««¿»
ÔÈÚ È„È ÏÚL ÈÏ ,‡e‰¿ƒ∆«¿≈ƒ¿«

BÁ B‡ ‰NÚ ÌÈea‰לבחינת האדם בא הגשמיות, בירור ע"י «≈ƒ«¬∆≈
בכוח אוכל, האדם כאשר האכילה: מענין בדוגמא יובן וזה גבול. הבלי

להגיע הוא יכול הגשמיים המאכלים מתוך שמתבררים הקדושה ניצוצות

שלמעלה. גבול' ה'בלי לדרגת ‰Úe„iבעבודתו Èt ÏÚ ÔeÈÂ3e‡a ¿»«ƒ«»«¿≈
e˙k‰4‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ BcÏ ÌÁ‰ ÏÚ ‡Ï Èk «»ƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ«»»

Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ Ètכי לבדו, הלחם מן חי האדם אין הכתוב: ביאור ƒ«¬»ƒ¿∆»»»

בתוך הנמצא הוי'" מ"דבר חי שהאדם מבואר ובחסידות ה'". מ"דבר אם

שבו הקדושה ניצוצות שהן Ìbהלחם, È‰ ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,¿ƒ¿»≈»¬≈«
˙BÓ‡Ó ‰NÚ‰Ó 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ BLÈ Ì„‡aנברא שבהם »»»∆¿»ƒ«¬»≈»¬»»«¬»

האדם את המחיה הוא זה ו'דיבור' eiÁ˙העולם, Ïa˜Ï CÈˆ ‰nÏÂ ,¿»»»ƒ¿«≈«
'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBn‰Ó≈«»ƒ«¬»
‡e‰L ,‡˜Âc ÏÎ‡naL∆««¬»«¿»∆
‰„Óa enÓ ‰ÓÏ¿«»ƒ∆¿«¿≈»
אלוקית חיות נמצאת שבמאכל

מהחיות יותר נמוכה ממדריגה

האדם זקוק ומדוע שבאדם,

מהצומח חיותו ‡Cלקבל ?«
,‡e‰ ÔÈÚ‰המאכל שאמנם »ƒ¿»

מהאדם, נמוך שבתוכו) (והחיות

ב החיותÂאך גבוהה ,

האדם. חיות משורש שבמאכל

ÏÎ‡naL ÌÈ‡B e‡L∆»ƒ∆««¬»
‰Ó ,˙e˜È˙Óe ÌÚË LÈ≈««¿ƒ«
Û‡ ,Ì„‡‰ L Ôk ÔÈ‡∆≈≈∆∆»»»«
˙BcÓe ÏÎN da LiL∆≈»≈∆ƒ
˙BÈ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»≈
,ÏÎ‡naL ÁÓBˆ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈«∆««¬»
Ì‰a ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈»∆
‡˜Â„Â ,ÏÏk eÚz ÌeL«¬¿»¿«¿»
ÌÚË LÈ ÏÎ‡na««¬»≈««
LÏ Ú ˙e˜È˙Óe¿ƒ»≈«∆∆
LBL ÔeÓ ‰Óeƒ∆»∆∆
ÌÏBÚÓ ‡e‰ ÏÎ‡n‰««¬»≈»

eÚz‰של העריבות שורש ««¬
המתיקות היא הגשמית המתיקות

‰e‡,הרוחנית ÔÈÚ‰Â ¿»ƒ¿»
‡e‰ ÏÎ‡n‰ LBL∆∆««¬»
‰Èa ˙eiBˆÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒƒƒ»
שבספירת הנמוכה [=הדרגה

Úe„ikה'בינה'] ,5 ÌÈÏk‰ ˙ÈLהספירות של המועטים שה'כלים' «»«∆¿ƒ««≈ƒ
נשברו ולכן המרובים האורות את להכיל יכלו לא ה'תהו'] עולם [של העליונות

נפילת גרמה זו ושבירה הכלים', 'שבירת נקראת זו וירידה ממדרגתם, וירדו

˜„‰החיות ˙BˆB eÏ ‰ È„È ÏÚLקדושה שכולו מעולם וירדו ∆«¿≈∆»¿ƒ¿À»
‰ÌÈiÓLbונכנסו ÌÈcaזו Èa‰ו'שבירה' ˙ÈÁa ‰˙È‰ «¿»ƒ««¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ«ƒ»

ÌL ‡e‰LÚe„ik eÚz‰ Èeb LÈ ‰ÈaL ÔÂÈÎÂ ,'eÎ 6 ∆≈¿≈»∆¿ƒ»≈ƒ««¬«»«
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ו    

ׁשּתענּוג ּבחּוׁש ּכּנראה ּבחכמה, ולא ּדוקא ּבבינה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹעּתיק
ּכןהא ּׁשאין מה ּדוקא, ּכׁשּמּׂשיגֹו אּלא אינֹו ּבׂשכל דם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּנה ׁשהּׂשיגֹו), קֹודם החכמה ּבבחינת הּׂשכל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבהיֹות
והּמתיקּות הּטעם ּגם למּטה נפל ׁשּבבינה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָמהּתענּוג
מּבחינת ׁשׁשרׁשם הּגׁשמּיים ׁשּבּמאכלים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָוהּתענּוג
ׁשּבאדם החּיּונית נפׁש ּכן ּׁשאין מה ּבינה. ִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחּצֹונּיּות
מּבחינת למּטה ׁשהיא הּמּדֹות ּפנימּיּות מּבחינת ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָׁשרׁשּה
יֹותר ּגבֹוּה העליֹון ׁשחּצֹונּיּות ּכּידּוע ּבינה, ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָחּצֹונּיּות
יֹותר ּגבֹוּה הּתענּוג ׁשחּצֹונּיּות ּוכמֹו הּתחּתֹון, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָמּפנימּיּות
יׁש הּגׁשמּיים ּבּמאכלים ׁשּגם ואף הּמּדֹות. ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָמּפנימּיּות
ותּפּוחים ענבים ׁשּיׁש ׁשרֹואים ּכפי הּמּדֹות, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָמּבחינת
אֹו מּגבּורֹות הם אם מהּותם לפי לבנים, אֹו ְְְֲִִִִִֵָָָֻאדּמים
ׁשּבמראה הּגבּורה אֹו החסד מקֹום, מּכל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמחסדים,
וכיון ׁשּבתענּוג. מּדֹות אּלא עצמּיים, מּדֹות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּפרֹות
הּתענּוג מּבחינת הּוא הּגׁשמּיים הּמאכלים ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָׁשּׁשֹורׁש
למעלה הּוא ׁשּבּמאכל הוי' ּפי ׁשּמֹוצא נמצא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבבינה,
ׁשּכאׁשר הּברּורים, ענין וזהּו ׁשּבאדם. הוי' ּפי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמֹוצא
הנה כּו', ּומתּפּלל לֹומד זה ּובכח הּמאכל, אֹוכל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאדם
חּצֹונּיּות מעלת ּכער יֹותר, ּגדֹול עּלּוי נּתֹוסף זה ידי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָעל
ׁשּבעבֹודת הּיתרֹון ּגם וזהּו הּמּדֹות. ּפנימּיּות על ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָּבינה
ּדבכל האהבה ענין ׁשּזהּו יתיר, ּבחילא ּתׁשּובה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבעלי
ּדחׁש וההסּתר ההעלם ּברּור ידי על ׁשּנעׂשה ,ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹמאד
עֹולם ּתענּוגי ּכל את מעלים זה ידי ׁשעל ּדוקא, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגּוף
הּיֹותר וׁשרׁשם למקֹורם ּתחּלה, ּבהם ׁשקּועים ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּזה

חֹוזר. אֹור ּבדר ְְֵֶֶֶעליֹון,

האהבהÔeÈÂב) ידי על ׁשּנעׂשה חֹוזר האֹור ענין ¿»ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
ההמׁשכה ּבאה ּדוקא ידֹו (ׁשעל מאד ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹּדבכל

גבּול ּבלי ׁשל ּבאפן ׁשאנּו7מּלמעלה ההפרׁש ּבהקּדם ,( ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
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Ú ˙elb˙‰L˜Èz[התענוג=]‰‡k ,‰ÓÎÁa ‡ÏÂ ‡˜Âc ‰Èa ∆ƒ¿««ƒ¿ƒ»«¿»¿…¿»¿»«ƒ¿∆

‡˜Âc BÈnLk ‡l‡ BÈ‡ ÏÎa Ì„‡‰ eÚzL LeÁaבינה, «∆«¬»»»¿≈∆≈∆»¿∆«ƒ«¿»
BÈ‰L Ì„B˜ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÏÎ‰ ˙BÈ‰a Ôk ÔÈ‡ ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ««»¿»∆∆ƒƒ
עדיין, מבינו אינו אך העניין נקודת את רק מקיף בדרך האדם תופס (ב'חכמה'

תענוג עדיין לו אין ולכן

בבינה זאת לעומת מהשכל,

בפנימיות הענין את ומבין תופס

מזה) מתענג גם כך ),ומשום
eÚz‰Ó ‰‰הרוחני ƒ≈≈««¬

‰ÈaL- העליון שבעולם - ∆¿ƒ»
‰hÓÏ ÏÙשבירת ידי על »«¿«»

‰ÌÚhהכלים Ìb««««
eÚz‰Â ˙e˜È˙n‰Â¿«¿ƒ¿««¬
ÌÈiÓLb‰ ÌÈÏÎ‡naL∆««¬»ƒ««¿ƒƒ
˙ÈÁaÓ ÌLLL∆»¿»ƒ¿ƒ«
ÔÈ‡ ‰Ó .‰Èa ˙eiBÁƒƒƒ»«∆≈
Ì„‡aL ˙ÈeiÁ‰ LÙ Ôk≈∆∆«ƒƒ∆»»»
˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ LL»¿»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

˙Bcn‰הגבוהה [=הדרגה «ƒ
hÓÏ‰שבמידות] ‡È‰L∆ƒ¿«»

‰Èa ˙eiBÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒƒƒ»
(בינה) מוחין קודם הוא שהסדר

מידות כך Úe„ikואחר ,«»«
Bb ÔBÈÏÚ‰ ˙eiBÁL∆ƒƒ»∆¿»«
,ÔBzÁz‰ ˙eiÓÈtÓ ˙BÈ≈ƒ¿ƒƒ««¿
eÚz‰ ˙eiBÁL BÓÎe¿∆ƒƒ««¬
˙eiÓÈtÓ ˙BÈ Bb»«≈ƒ¿ƒƒ

˙Bcn‰הוא ש'תענוג' כיון «ƒ
ביותר והגבוה הפנימי הכוח

הנמוכה הדרגה גם לכן ממידות,

בינה) (חיצוניות שבו והחיצונית

העליונה מהדרגה גבוהה

ÌbLשבמידות Û‡Â .¿«∆«
LÈ ÌÈiÓLb‰ ÌÈÏÎ‡na««¬»ƒ««¿ƒƒ≈
ÈÙk ,˙Bcn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ
ÌÈÚ LiL ÌÈ‡BL∆ƒ∆≈¬»ƒ
B‡ ÌÈn„‡ ÌÈÁet˙Â¿«ƒ¬Àƒ
Ì‡ Ì˙e‰Ó ÈÙÏ ,ÌÈÏ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ

ÌÈ„ÁÓ B‡ ˙BebÓ Ì‰'חסד' הוא הלבן שהגוון בקבלה שמבואר ≈ƒ¿≈¬»ƒ
'גבורה' הוא מהמדות,והאדום הוא שורשם המאכלים שגם רואים אנו אםֿכן

הבאה האדם נפש משורש שורשם גבוה ובמה מהתענוג, ולא וגבורה) (חסד

Lמהמידות ‰eb‰ B‡ „Á‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙Bt‰ ‰‡Óa ƒ»»«∆∆«¿»∆¿«¿∆«≈
ÌÈiÓˆÚ ˙BcÓ ÌÈ‡הפירות של מהותם מבטאים ו'גבורה' ה'חסד' ,ואין ≈»ƒ«¿ƒƒ

‡l‡מ מגיע בגוון והשינוי ה'תענוג' מעולם הוא הפירות של BcÓ˙שורשם ∆»ƒ
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈÏÎ‡n‰ LBL ÔÂÈÎÂ .eÚ˙aL∆¿«¬¿≈»∆∆««¬»ƒ««¿ƒƒƒ¿ƒ«
‡e‰ ÏÎ‡naL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnL ,‡ˆÓ ,‰ÈaL eÚz‰««¬∆¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¬»∆««¬»

Ì„‡aL 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBnÓ ‰ÏÚÓÏ'ה'מידות ממדריגת רק .שהוא ¿«¿»ƒ»ƒ«¬»∆»»»
ÔÈÚ e‰ÊÂעבודת ¿∆ƒ¿«

Ì„‡‰ L‡kL ,ÌÈea‰«≈ƒ∆«¬∆»»»
‰Ê ÁÎe ,ÏÎ‡n‰ ÏÎB‡≈««¬»¿…«∆
‰‰ ,'eÎ Ïlt˙Óe „ÓBÏ≈ƒ¿«≈ƒ≈
ÈelÚ ÛBz ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ≈ƒ

˙BÈ ÏB„bהמאכל ידי שעל »≈
את ומוציא מברר האדם שאוכל

(בינה) התענוג חיצוניות

הכלים בשבירת שנפלה הרוחנית

ÏÚÓ˙במאכל Úk ,¿∆∆«¬«
ÏÚ ‰Èa ˙eiBÁƒƒƒ»«
Ìb e‰ÊÂ .˙Bcn‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ¿∆«
ÈÏÚa‰ ˙„BÚaL ÔB˙i‰«ƒ¿∆«¬«««¬≈
È˙È ‡ÏÈÁa ‰eLz¿»¿≈»»ƒ

יותר] ותוקף e‰fL[=בכוח ,∆∆
ÏÎc ‰‰‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬»ƒ¿»

E„‡Ó'בליֿגבול' -, ¿…∆
ea È„È ÏÚ ‰ÚL∆«¬∆«¿≈≈
LÁc z‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈¿…∆
‰Ê È„È ÏÚL ,‡˜Âc Ûeb‰««¿»∆«¿≈∆
על המסתירים המסכים שמסירים

הדברים שבתוך אלוקי האור

Ïkהגשמיים ˙‡ ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆»
eÈ‰L ‰f‰ ÌÏBÚ ÈeÚz«¬≈»«∆∆»
,‰lÁz Ì‰a ÌÈÚe˜L¿ƒ»∆¿ƒ»
˙Bi‰ ÌLLÂ ÌB˜ÓÏƒ¿»¿»¿»«≈
.ÊBÁ B‡ „a ,ÔBÈÏÚ∆¿¿∆∆≈
מכיון חוזר' 'אור בשם ונקרא

שבגוף והסתר מהעלם שיוצא

תוקף, ביתר למקורו ו'חוזר'

מקורו ומתגלה נמשך ועי"ז

עלֿידי רק נעשה וזה העליון.

'תשובה' של בתוקף עבודה

הבא ובסעיף ('בכלֿמאדך').

חוזר'] 'אור בדרך [המתגלה - שלמעלה 'בליֿגבול' - זו גבוהה שדרגה יתבאר

גבול'. 'בלי כוח בה שיש שב'אש' לתכונה נמשלה

ÏÎc ‰‰‡‰ È„È ÏÚ ‰ÚL ÊBÁ B‡‰ ÔÈÚ ÔeÈÂ (¿»ƒ¿«»≈∆«¬∆«¿≈»«¬»ƒ¿»
ÏL ÔÙ‡a ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‰‡a ‡˜Âc B„È ÏÚL) E„‡Ó¿…∆∆«»«¿»»»««¿»»ƒ¿«¿»¿…∆∆

Ïe ÈÏa7‡B e‡L LÙ‰‰ Ìc˜‰a ,(ÌÈÓe L‡ ÔÈa ÌÈ ¿ƒ¿¿∆¿≈«∆¿≈∆»ƒ≈≈«ƒ
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להדליק יכֹולים ׁשּבאׁש, הּגׁשמּיים. ּומים אׁש ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָרֹואים
לא כן ּפי על ואף וכּו', לּׁשליׁשי ּומּׁשני לׁשני אחד ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹמּנר
ּכן ּׁשאין מה לעֹולם, יכלה ולא מאּומה, מהאׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיחסר

ּכׁשּממּל ּבּגדֹול,ּבּמים, יחסר אזי מּגדֹול, קטן ּכלי אים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
אֹוקּינּוס ים ׁשאפּלּו ועד הּמים, ּכל יכלּו הּכלים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּוברּבּוי
האׁש יהיה אי מּובן אינֹו ולכאֹורה הּכלים. ּברּבּוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיכלה
הּוא מהּותֹו ׁשּכל מאחר גבּול, ּבלי ּכח ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּגׁשמי
ּבעלי ּבנבראים ׁשּגם הּוא, הענין א ליׁש. מאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנברא
ׁשּנּכיר ּכדי אחד ּבדבר גבּול הּבלי ּכח נמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹגבּול
ׁשּכח [אּלא ּגבּול ּבעל הּבלּתי אמּתית ּבחינת ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָֹמּתֹוכֹו

רק ׁשּי גבּול ׁשּבאהּבלי ּכפי לא אבל האׁש, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבא ׁשּכאׁשר והינּו, ּבהגּבלה. הּוא ּגם ׁשאז ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָּבפֹועל,
ּגם ּבֹו ויׁש ּדכלים, והגּבלה ּבמדידה הּוא הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּבפֹועל,
הּירח, אֹור האבּוקה, אֹור הּנר, אֹור ּכמֹו ּדרּגֹות, ְְֲִֵֵֵַַַַָָָחּלּוקי

ורק מגּבל. הּוא ׁשּגם הּׁשמׁש לאֹור ׁשהּואועד האׁש, ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
גבּול]. הּבלי ּכח ּבֹו יׁש ּבכלים, מהתלּבׁשּות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹלמעלה
ּבהתלּבׁשּות היא ה' אהבת ׁשּכאׁשר ּבעבֹודה, ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָֻודגמתֹו
אזי והגּבלה, ּבמדידה היא ׁשהאהבה והינּו, הּלב, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבכלי
אֹור ּבדר היא ׁשהמׁשכתֹו מגּבל, אֹור ידּה על ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֻנמׁש
אבל כּו'. מעט מעט ויכלה כּו', ּבמדידה ׁשּבא ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָיׁשר,
הּלב, ּבכלי מהתלּבׁשּות למעלה היא ה' אהבת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּכאׁשר
ׁשּלמעלה, המאד ּבבחינת מּגיע זה הרי ,מאד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבכל
אֹור ּומתּגּלה נמׁש זה ידי ועל גבּול, הּבלי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָאמּתית
ׁשפעֹו יכלה ׁשּלא מדידה, ּבלי היא ׁשהׁשּפעתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹחֹוזר,

כּו'. ּכלל יחסר ְְְֶָָֹולא

נרÏÚÂג) הדלקת ענין להבין יׁש הּנ"ל האׁש מׁשל ּפי ¿«ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ּוכלי. ּופתילה וׁשמן (אׁש) אֹור ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֻחנּכה,
יכלה ׁשהּׁשמן הּוא, לּׁשמן האֹור ׁשּבין החּלּוק ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּדהּנה,
ׁשּכליֹון ּבזה, והענין ּדבר. יחסר לא מהאֹור אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבאֹור,

ׁשּי המׁשכתהּׁשמן ּכליֹון ּבדגמת הּוא מעט מעט כלה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֻ
ׁשל ּבאֹופן היא ׁשהמׁשכתֹו לפי הּכלים, ּברּבּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּמים
ּכּנ"ל, ּבהׁשּפעתֹו יחסר ׁשּלא האׁש ּכן ּׁשאין מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמדידה,
לא הּקיסם להדליק האׁש ׁשּימׁש ׁשּמּיד מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוהינּו
אל מּיד ויחזֹור יקּפֹוץ אּלא ּבּקיסם, מאּומה מּמּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיּׁשאר
יׁשר אֹור ׁשּבין החּלּוק ּכללּות ׁשּזהּו כּו', ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשלהבת
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ÈMÓe ÈLÏ „Á‡ pÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÏBÎÈ ,L‡aL .ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ≈∆»¿≈ƒƒ≈ƒ
‡ÏÂ ,‰Óe‡Ó L‡‰Ó ÒÁÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ ‡Â ,'eÎÂ ÈLÈÏMÏƒ¿ƒƒ¿¿««ƒ≈…∆¿«≈»≈¿»¿…

‰ÏÎÈ(יפסק)ÈÏk ÌÈ‡lÓnLk ,ÌÈna Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÌÏBÚÏ ƒ¿∆¿»«∆≈≈««ƒ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ
ÌÈn‰ Ïk eÏÎÈ ÌÈÏk‰ Èeae ,ÏB„ba ÒÁÈ ÈÊ‡ ,ÏB„bÓ ÔË»̃»ƒ»¬«∆¿««»¿ƒ«≈ƒƒ¿»««ƒ

הגדול elÙ‡Lמהכלי „ÚÂ ,¿«∆¬ƒ
‰ÏÎÈ Òei˜B‡ ÌÈכאשר »ƒ»ƒ¿∆

ממנו ‰ÌÈÏk.ישאבו Èeaa¿ƒ«≈ƒ
CÈ‡ ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»≈
ÈÓLb‰ L‡‰ ‰È‰Èƒ¿∆»≈««¿ƒ
,Ïe‚ ÈÏa Ák ˙ÈÁaƒ¿ƒ«…«¿ƒ¿
‡e‰ B˙e‰Ó ÏkL Á‡Ó≈««∆»»

LÈÏ ÔÈ‡Ó ‡נברא וכל ƒ¿»≈«ƒ¿≈
גבולי הוא ‰ÔÈÚהרי C‡ «»ƒ¿»

ÌÈ‡a ÌbL ,‡e‰∆«¿ƒ¿»ƒ
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ז      

להדליק יכֹולים ׁשּבאׁש, הּגׁשמּיים. ּומים אׁש ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָרֹואים
לא כן ּפי על ואף וכּו', לּׁשליׁשי ּומּׁשני לׁשני אחד ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹמּנר
ּכן ּׁשאין מה לעֹולם, יכלה ולא מאּומה, מהאׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיחסר

ּכׁשּממּל ּבּגדֹול,ּבּמים, יחסר אזי מּגדֹול, קטן ּכלי אים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
אֹוקּינּוס ים ׁשאפּלּו ועד הּמים, ּכל יכלּו הּכלים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּוברּבּוי
האׁש יהיה אי מּובן אינֹו ולכאֹורה הּכלים. ּברּבּוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיכלה
הּוא מהּותֹו ׁשּכל מאחר גבּול, ּבלי ּכח ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּגׁשמי
ּבעלי ּבנבראים ׁשּגם הּוא, הענין א ליׁש. מאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנברא
ׁשּנּכיר ּכדי אחד ּבדבר גבּול הּבלי ּכח נמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹגבּול
ׁשּכח [אּלא ּגבּול ּבעל הּבלּתי אמּתית ּבחינת ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָֹמּתֹוכֹו

רק ׁשּי גבּול ׁשּבאהּבלי ּכפי לא אבל האׁש, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבא ׁשּכאׁשר והינּו, ּבהגּבלה. הּוא ּגם ׁשאז ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָּבפֹועל,
ּגם ּבֹו ויׁש ּדכלים, והגּבלה ּבמדידה הּוא הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּבפֹועל,
הּירח, אֹור האבּוקה, אֹור הּנר, אֹור ּכמֹו ּדרּגֹות, ְְֲִֵֵֵַַַַָָָחּלּוקי

ורק מגּבל. הּוא ׁשּגם הּׁשמׁש לאֹור ׁשהּואועד האׁש, ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
גבּול]. הּבלי ּכח ּבֹו יׁש ּבכלים, מהתלּבׁשּות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹלמעלה
ּבהתלּבׁשּות היא ה' אהבת ׁשּכאׁשר ּבעבֹודה, ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָֻודגמתֹו
אזי והגּבלה, ּבמדידה היא ׁשהאהבה והינּו, הּלב, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבכלי
אֹור ּבדר היא ׁשהמׁשכתֹו מגּבל, אֹור ידּה על ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֻנמׁש
אבל כּו'. מעט מעט ויכלה כּו', ּבמדידה ׁשּבא ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָיׁשר,
הּלב, ּבכלי מהתלּבׁשּות למעלה היא ה' אהבת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּכאׁשר
ׁשּלמעלה, המאד ּבבחינת מּגיע זה הרי ,מאד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבכל
אֹור ּומתּגּלה נמׁש זה ידי ועל גבּול, הּבלי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָאמּתית
ׁשפעֹו יכלה ׁשּלא מדידה, ּבלי היא ׁשהׁשּפעתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹחֹוזר,

כּו'. ּכלל יחסר ְְְֶָָֹולא

נרÏÚÂג) הדלקת ענין להבין יׁש הּנ"ל האׁש מׁשל ּפי ¿«ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ּוכלי. ּופתילה וׁשמן (אׁש) אֹור ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֻחנּכה,
יכלה ׁשהּׁשמן הּוא, לּׁשמן האֹור ׁשּבין החּלּוק ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּדהּנה,
ׁשּכליֹון ּבזה, והענין ּדבר. יחסר לא מהאֹור אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבאֹור,

ׁשּי המׁשכתהּׁשמן ּכליֹון ּבדגמת הּוא מעט מעט כלה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֻ
ׁשל ּבאֹופן היא ׁשהמׁשכתֹו לפי הּכלים, ּברּבּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּמים
ּכּנ"ל, ּבהׁשּפעתֹו יחסר ׁשּלא האׁש ּכן ּׁשאין מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמדידה,
לא הּקיסם להדליק האׁש ׁשּימׁש ׁשּמּיד מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוהינּו
אל מּיד ויחזֹור יקּפֹוץ אּלא ּבּקיסם, מאּומה מּמּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיּׁשאר
יׁשר אֹור ׁשּבין החּלּוק ּכללּות ׁשּזהּו כּו', ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשלהבת
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זו אהבה להכיל יכולים הלב כלי שאין 'בליֿגבול', ÚÈbÓאהבה ‰Ê È‰ ,¬≈∆«ƒ«
‰Ê È„È ÏÚÂ ,Ïe‚ ÈÏa‰ ˙ÈÓ‡ ,‰ÏÚÓlL „‡Ó‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿…∆¿«¿»¬ƒƒ«¿ƒ¿¿«¿≈∆
B‡ ‰lb˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«∆
‡È‰ B˙ÚtL‰L ,ÊBÁ≈∆«¿»»ƒ
‰ÏÎÈ ‡lL ,‰„È„Ó ÈÏa¿ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿∆
ÏÏk ÒÁÈ ‡ÏÂ BÚÙLƒ¿¿…∆¿»¿»

.'eÎשדרגת שנתבאר אחרי

שלמעלה ה'בליֿגבול'

חוזר אור בדרך המתעוררת

מוגבלת הבלתי אהבה מתוקף

ל'אש', נמשלת למטה האדם של

הנמשכת המדריגה יתבאר

זו שבמצוה נרֿחנוכה'. ב'הדלקת

ה'אש' דרגת את ממשיכים אנו

שתומשך גבול, בלי הרוחנית,

שתרד פירוש, ה'כלי'. בתוך

למטה. ותתגלה

L‡‰ ÏLÓ Èt ÏÚÂ (‚¿«ƒ¿«»≈
ÔÈÚ ÔÈ‰Ï LÈ Ïp‰««≈¿»ƒƒ¿«
LiL ,‰kÁ  ˙˜Ï„‰«¿»«≈¬À»∆≈
ÔÓLÂ (L‡ B‡ Ba≈¿∆∆
,‰p‰c .ÈÏÎe ‰ÏÈ˙Ùe¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
ÔÓMÏ B‡‰ ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈»«∆∆
‰ÏÎÈ ÔÓM‰L ,‡e‰∆«∆∆ƒ¿∆
‡Ï B‡‰Ó Ï‡ ,B‡a»¬»≈»…
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .c ÒÁÈ∆¿«»»¿»ƒ¿»»∆
‰ÏÎiL ÔÓM‰ ÔBÈÏkL∆ƒ¿«∆∆∆ƒ¿∆
˙Ó‚„a ‡e‰ ËÚÓ ËÚÓ¿«¿«¿À¿«
ÌÈn‰ ˙ÎLÓ‰ ÔBÈÏkƒ¿«¿»«««ƒ
ÈÙÏ ,ÌÈÏk‰ Èeaa¿ƒ«≈ƒ¿ƒ
ÔÙB‡a ‡È‰ B˙ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒ¿∆

‰„È„Ó ÏLמתמעטת ,ולכן ∆¿ƒ»
‡lL L‡‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈»≈∆…
,Ïpk B˙ÚtL‰a ÒÁÈ∆¿«¿«¿»»««
„inL ÈtÓ eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆ƒ»
˜ÈÏ„‰Ï L‡‰ CLÓiL∆À¿»»≈¿«¿ƒ
‰pnÓ ‡MÈ ‡Ï ÌÒÈw‰«≈»…ƒ»≈ƒ∆»
‡l‡ ,ÌÒÈwa ‰Óe‡Ó¿»«≈»∆»

הקיסם את שיכלה ¿ıBt˜Èƒאחרי
‡Ïהאש „iÓ BÊÁÈÂ¿«¬ƒ»∆

e‰L ,'eÎ ˙‰ÏM‰««¿∆∆∆∆
B‡ ÔÈaL ˜elÁ‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ∆≈
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L LÈ»»∆¿∆∆
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ח    

והגּבלה ּבמדידה והׁשּפעה המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהּוא
עלּיה ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא חֹוזר לאֹור מעט, מעט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיכלה
זה ּפי ועל גבּול. ּבלי ּבבחינת למקֹורֹו ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַוהסּתּלקּות
ׁשּגם ּפֹועלים ידֹו ׁשעל חנּכה, נר הדלקת ענין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻיתּבאר
ויאיר ימׁש מהגּבלה, ׁשּלמעלה חֹוזר אֹור ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבחינת
להאיר יּוכל זה ידי ׁשעל ּכלי, ּבתֹו ׁשּבא ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבּׁשמן,
ּדנר חֹוזר אֹור והמׁשכת ּדגּלּוי הענין ּוכללּות ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָלמּטה.
ׁשּלכן כו', החׁש התּגּברּות אז ׁשהיה מּפני הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻחנּכה
,החׁש את להאיר ּכדי מאד ּגדֹולה להארה ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻהצרכּו
חֹוזר אֹור ,החׁש מּתֹו ׁשּבא האֹור יתרֹון ענין ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּזהּו

העצמּיּות. ּבבחינת ְְִִִֶַַָׁשהּוא

צרתםe‰ÊÂד) ּבעת להם עמדּת ׁשּנאמר מה ,8ּגם ¿∆ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
למעלה העמידה ענין נעׂשה כּו' הּצרה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּמּצד
עמדים והרגלים למעלה מגּבּה ׁשהראׁש ּדיקא), ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ(עמדּת
למּטה נמׁשכת עליֹונה הּיֹותר ׁשהּדרּגא הינּו, הארץ, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל

ּבזהר המבאר ּבהקּדם ויּובן לּמּבּול9ּביֹותר. הוי' ּבענין ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ּדינא10יׁשב ׁשל ּבאפן ּומׁשּפט לּדין הּיׁשיבה ענין ׁשּזהּו , ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכן ּׁשאין מה קׁשה, וסֹופא (ּתחּלתֹו) ׁשּׁשרּותא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעּלאה
עד אתחּלׁש ּדאזיל מה וכל קׁשה ׁשּׁשרּותא ּדתּתא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדינא
הּמׁשּפיע ׁשּבין ההפרׁש ּבענין ּכּידּוע כּו', אנּפין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּדנהיר

ּבתחילת קׁשים הּמׁשּפיע ׁשּגבּורֹות ורּכיםלּמקּבל, ן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
הּוא ּובמקּבל רחמים), ּכ ואחר ּדין (ּתחּלה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּבסֹופן

קׁשה וסֹופֹו רפיא) (ּדינא רפה ׁשּתחּלתֹו וטעם11להפך, . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשאצל לּתלמיד, הרב מהׁשּפעת מׁשל ּפי על יּובן ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּדבר
לצֹור עצמֹו את ּולצמצם להׁשּפיל ׁשּצרי ּכיון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהרב,
ולא ּביֹותר, לֹו קׁשה ההׁשּפעה ּתחּלת הרי ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָֹההׁשּפעה,
ההׁשּפעה ּכבר ּכׁשּנמׁשכה ּבסֹופּה, ורק ּכלל, ּבזה ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיתעּנג
ּכן ּׁשאין מה ּתענּוג. יקּבל אזי אצלֹו, ונתקּבלה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלּתלמיד
סברת ׁשמיעת ׁשּבתחּלת ,להפ זה הרי הּתלמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאצל
קרֹוב ׁשהיא ּכפי הּסברא ּומבין ּדעּתֹו מתרחבת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרב
לאחרי אבל מאד, יתעּנג ולכן הרב, ּדעת הרחבת ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלער
הּוא הרי ׁשּלֹו, ּובאֹותּיֹות ּבמֹוחֹו, הּסברא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּנתקּבלה
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דחנוכה.8) הנסים" "ועל הודאת א.9)נוסח קפז, יו"ד.10)ח"ב כט, (שער11)תהלים לו שער פ"ז. הכללים שער חיים עץ ראה

    
,ËÚÓ ËÚÓ ‰ÏÎiL ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‰ÚtL‰Â ‰ÎLÓ‰«¿»»¿«¿»»ƒ¿ƒ»¿«¿»»∆ƒ¿∆¿«¿»
BB˜ÓÏ ˙e˜zÒ‰Â ‰iÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ÊBÁ B‡Ï¿≈∆¿∆∆¬ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¿
,‰kÁ  ˙˜Ï„‰ ÔÈÚ ‡a˙È ‰Ê Èt ÏÚÂ .Ïe‚ ÈÏa ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿»«≈¬À»
,‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓL ÊBÁ B‡ ˙ÈÁa ÌL ÌÈÏÚBt B„È ÏÚL∆«»¬ƒ∆«¿ƒ«≈∆¿«¿»≈«¿»»

BÓk ,ÔÓMa È‡ÈÂ CLÓÈÀ¿»¿»ƒ«∆∆¿
È„È ÏÚL ,ÈÏk CB˙a ‡aL∆»¿¿ƒ∆«¿≈
.‰ÓÏ È‡‰Ï ÏÎeÈ ‰Ê∆«¿»ƒ¿«»
Èe‚c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿ƒ

‡ ˙ÎLÓ‰Âc ÊBÁ B ¿«¿»«≈¿≈
‰È‰L ÈtÓ ‡e‰ ‰kÁ¬À»ƒ¿≈∆»»
,ÂÎ CLÁ‰ ˙ea˙‰ Ê‡»ƒ¿«¿«…∆
‰‡‰Ï eÎˆ‰ ÔÎL∆»≈À¿¿¿∆»»
È‡‰Ï È„k „‡Ó ‰ÏB„¿»¿…¿≈¿»ƒ

CLÁ‰ החושך‡˙ כן, אם ∆«…∆
אצל מוגבלת בלתי אהבה עורר

ישראל ÔÈÚעם e‰L ,∆∆ƒ¿«
CBzÓ ‡aL B‡‰ ÔB˙Èƒ¿»∆»ƒ
‡e‰L ÊBÁ B‡ ,CLÁ‰«…∆≈∆

.˙eiÓˆÚ‰ ˙ÈÁaכעת ƒ¿ƒ«»«¿ƒ
עליונה דרגא המשכת כי יבאר,

למטה - 'בליֿגבול' 'אש', - זו

אנו ולכן 'עמידה' בשם נקראת

" בתפילה להםÓÚ„˙אומרים

צרתם". בעת

Ó‡L ‰Ó Ì e‰ÊÂ („¿∆««∆∆¡«
Ì˙ˆ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ8, »«¿»»∆¿≈»»»

‰Ú eÎ ‰‰ „nL∆ƒ««»»«¬∆
‰ÏÚÓÏ ‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚƒ¿«»¬ƒ»¿«¿»

‡˜Èc z„ÓÚ)[מדויק=],( »«¿»«¿»
Lבעמידהa‚Ó L‡‰ ∆»…À¿»

ÌÈ„ÓÚ ÌÈÏ‚‰Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»«¿«ƒ…¿ƒ
,eÈ‰ ,‡‰ ÏÚ«»»∆«¿
‰BÈÏÚ ˙Bi‰ ‡c‰L∆««¿»«≈∆¿»
.˙BÈa ‰ÓÏ ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿«»¿≈
‡Ó‰ Ìc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿∆¿≈«¿…»

‰Êa9ÏeanÏ ÈÂ‰ ÔÈÚa ¿…«¿ƒ¿»«¬»««
LÈ10ÔÈÚ e‰L , »»∆∆ƒ¿«

ËtLÓe ÔÈcÏ ‰ÈLi‰«¿ƒ»¿ƒƒ¿»
‰‡Ú ‡Èc ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ»ƒ»»
הגבורה במידת עליון. [=דין

היה המבול דור שדין שלמעלה.

דין על המורה ישיבה בבחי'

ÙBÒÂ‡קשה] (B˙Áz) ‡˙eML[וסופה=]Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰L˜ ∆≈»¿ƒ»¿»»∆«∆≈≈

‡z˙„ ‡Ècמהמידות (המקבלת המלכות מידת שהיא התחתון. [=דין ƒ»¿«»
˜L‰העליונות)] ‡˙eML[קשה ÏÈÊ‡c[=תחילתו ‰Ó ÏÎÂ ∆≈»»∆¿»«¿»ƒ

eÎ ÔÈt‡ È‰c „Ú LÁ˙‡,הדין נחלש ומתפשט שהולך מה [=וכל ƒ¿«≈«¿»ƒ«¿ƒ
פנים] שמאיר ‰ÚÈtLnעד ÔÈaL LÙ‰‰ ÔÈÚa Úe„ik ,,Ïa˜nÏ «»«¿ƒ¿««∆¿≈∆≈««¿ƒ««¿«≈

ÌÈL˜ ÚÈtLn‰ ˙BeL∆¿««¿ƒ«»ƒ
ÔÙBÒa ÌÈkÂ Ô˙ÏÈÁ˙aƒ¿ƒ»»¿«ƒ¿»
Ck Á‡Â ÔÈc ‰Áz)¿ƒ»ƒ¿««»
‡e‰ Ïa˜Óe ,(ÌÈÓÁ«¬ƒ«¿«≈
‰Ù B˙ÁzL ,Ù‰Ï¿≈∆∆¿ƒ»»∆

‡ÈÙ ‡Èc)[רך )[=דין ƒ»»¿»
‰L˜ BÙBÒÂ11ÌÚËÂ . ¿»∆¿««

ÏLÓ Èt ÏÚ ÔeÈ c‰«»»»«ƒ»»
,„ÈÓÏzÏ ‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»«»«««¿ƒ
CÈL ÔÂÈk ,‰ Ïˆ‡L∆≈∆»«≈»∆»ƒ
˙‡ ÌˆÓˆÏe ÏÈtL‰Ï¿«¿ƒ¿«¿≈∆
‰ÚtL‰‰ CBˆÏ BÓˆÚ«¿¿∆««¿»»
את לתלמיד להעביר יכול ואינו

עליו אלא רעיונותיו עומק כל

ערך לפי השפעתו למדוד

של יחסית המוגבלות יכולותיו

Áz˙התלמיד È‰ ,¬≈¿ƒ«
BÏ ‰L˜ ‰ÚtL‰‰««¿»»»»
‰Êa ‚Ú˙È ‡ÏÂ ,˙BÈa¿≈¿…ƒ¿«≈»∆

ÏÏkהמשפיע שצריך כיון ¿»
עצמו ÙBÒa,להשפיל ˜Â ,¿«¿»

k ‰ÎLÓLk¿∆ƒ¿¿»¿»
„ÈÓÏzÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»««¿ƒ
ÈÊ‡ ,BÏˆ‡ ‰Ïa˜˙Â¿ƒ¿«¿»∆¿¬«

‚eÚz Ïa˜Èמהתלמיד‰Ó . ¿«≈«¬«
„ÈÓÏz‰ Ïˆ‡ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈≈∆««¿ƒ
˙Á˙aL ,CÙ‰Ï ‰Ê È‰¬≈∆¿≈∆∆ƒ¿ƒ«
‰ ˙Ò ˙ÚÈÓL¿ƒ«¿»«»«
ÔÈÓe BzÚc ˙Á˙Óƒ¿«∆∆«¿≈ƒ
B˜ ‡È‰L ÈÙk ‡‰«¿»»¿ƒ∆ƒ»
,‰ ˙Úc ˙Á‰ CÚÏ¿∆∆«¿»«««»«
בעת לתלמיד בהיר השכל שאז

בדומה מהרב הדברים שמיעת

הרב השגת ≈«¿ÔÎÏÂלאופן
ÈÁ‡Ï Ï‡ ,„‡Ó ‚Ú˙Èƒ¿«≈¿…¬»¿«¬≈
‡‰ ‰Ïa˜˙L∆ƒ¿«¿»«¿»»
BL ˙Bi˙B‡e ,BÁBÓa¿»ƒ∆
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ההׁשּפעה. ּבעת ׁשהיתה מּכמֹו ורחּוק צמצּום ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבאפן
למלכּות הּמּדֹות מּבחינת ּבהׁשּפעה למעלה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֻודגמתֹו
ּדז"א ׁשּגבּורֹות הּמקּבלים, ּכל מקֹור ׁשהיא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָּדאצילּות
ממהּותן הירידה להיֹות ׁשּצרי ּכיון ּבתחילתן, ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָקׁשים
ּכׁשּמתּגּלים ּבסֹופן, אבל למלכּות, מקֹור להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָהעצמית
הּתענּוג נעׂשה ׁשּׁשם ונייחין, רּכין הם אזי נה"י, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָּבבחינת
ׁשאינם כּו' הּדינין נמּתקין זה ּומּצד נהירין, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָואנּפין
למׁשּפט הּיׁשיבה ענין ּכׁשּיׁשנֹו א ּכלל. מקֹום ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּתֹופסים
הּמׁשּפיע ׁשל הּגבּורֹות ּבאים אזי יׁשב), לּמּבּול ְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָ(הוי'
אמנם, כּו'. ּתענּוג ּבהם ואין קׁשים, הם ׁשּׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלתחילתן,
העלאת ׁשּנעׂשה הּוא כּו') להם (עמדּת העמידה ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָענין
הּמּדֹות לבחינת (ׁשנׁשּפלּו והמחין הראׁש ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֹוהגּבהת
הּתענּוג ׁשהּוא עצמּותן, אל ּבמלכּות) ההמׁשכה ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָלצֹור
ׁשּזהּו ּבסֹופן, הּתענּוג התּגּלּות הּוא ּומּׁשם ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבחכמה,
עץ ּבפרי ּׁשּכתּוב מה ּדר ועל ּברגלים. העמידה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָענין

ׁשׁש12חּיים אזיׁשּבגמר ׁשּבת, ּבערב הּמעׂשה, ימי ת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ונתלּבׁשּו ׁשנׁשּפלּו ׁשהּמֹוחין והינּו, ּדז"א, ראׁשֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹנגּדל
לצֹור ׁשּבמּדֹות) מֹוחין ּדז"א, ראׁשֹו ענין (ׁשּזהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹּבּמּדֹות
העמידה ּכמׁשל לעצמּותם, עֹולים ּבעֹולמֹות, ְְְְֲִִַַַָָָָָָָָָההׁשּפעה

הּיׁשיבה. ְְִֶַַַָׁשּלאחר

ידי‰Â‰ה) על נעׂשה למעלה העמידה ענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָ
אלקיכם להוי' אּתם ּבנים יׂשראל, ּברא13ּבני , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּדאבּוה את14ּכרעא הּמגּביהים הרגלים ּבחינת ׁשהם , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ויׂשראל, ּתֹורה ּבענין הּידּוע ּבהקּדם ויּובן ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹהראׁש.

מׁשמע מּיׂשראל,15ׁשּלפעמים למעלה היא ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבזֹוהר ּבדא16ּכדאיתא ּדא מתקׁשראן אּנּון ּדרגין ּתלת ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

הם ׁשּיׂשראל הינּו, ויׂשראל, אֹוריתא הּוא ּברי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָקּודׁשא
ּבקּודׁשא מתקׁשרין הּתֹורה ידי ועל מהּתֹורה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָלמטה
הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות מׁשמע ולפעמים הּוא, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּברי

רז"ל ּכמאמר מהּתֹורה, הּפסּוק17למעלה גֹו'18על ּתֹורה ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָ
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ט      

ההׁשּפעה. ּבעת ׁשהיתה מּכמֹו ורחּוק צמצּום ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבאפן
למלכּות הּמּדֹות מּבחינת ּבהׁשּפעה למעלה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֻודגמתֹו
ּדז"א ׁשּגבּורֹות הּמקּבלים, ּכל מקֹור ׁשהיא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָּדאצילּות
ממהּותן הירידה להיֹות ׁשּצרי ּכיון ּבתחילתן, ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָקׁשים
ּכׁשּמתּגּלים ּבסֹופן, אבל למלכּות, מקֹור להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָהעצמית
הּתענּוג נעׂשה ׁשּׁשם ונייחין, רּכין הם אזי נה"י, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָּבבחינת
ׁשאינם כּו' הּדינין נמּתקין זה ּומּצד נהירין, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָואנּפין
למׁשּפט הּיׁשיבה ענין ּכׁשּיׁשנֹו א ּכלל. מקֹום ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּתֹופסים
הּמׁשּפיע ׁשל הּגבּורֹות ּבאים אזי יׁשב), לּמּבּול ְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָ(הוי'
אמנם, כּו'. ּתענּוג ּבהם ואין קׁשים, הם ׁשּׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלתחילתן,
העלאת ׁשּנעׂשה הּוא כּו') להם (עמדּת העמידה ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָענין
הּמּדֹות לבחינת (ׁשנׁשּפלּו והמחין הראׁש ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֹוהגּבהת
הּתענּוג ׁשהּוא עצמּותן, אל ּבמלכּות) ההמׁשכה ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָלצֹור
ׁשּזהּו ּבסֹופן, הּתענּוג התּגּלּות הּוא ּומּׁשם ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבחכמה,
עץ ּבפרי ּׁשּכתּוב מה ּדר ועל ּברגלים. העמידה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָענין

ׁשׁש12חּיים אזיׁשּבגמר ׁשּבת, ּבערב הּמעׂשה, ימי ת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ונתלּבׁשּו ׁשנׁשּפלּו ׁשהּמֹוחין והינּו, ּדז"א, ראׁשֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹנגּדל
לצֹור ׁשּבמּדֹות) מֹוחין ּדז"א, ראׁשֹו ענין (ׁשּזהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹּבּמּדֹות
העמידה ּכמׁשל לעצמּותם, עֹולים ּבעֹולמֹות, ְְְְֲִִַַַָָָָָָָָָההׁשּפעה

הּיׁשיבה. ְְִֶַַַָׁשּלאחר

ידי‰Â‰ה) על נעׂשה למעלה העמידה ענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָ
אלקיכם להוי' אּתם ּבנים יׂשראל, ּברא13ּבני , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּדאבּוה את14ּכרעא הּמגּביהים הרגלים ּבחינת ׁשהם , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ויׂשראל, ּתֹורה ּבענין הּידּוע ּבהקּדם ויּובן ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹהראׁש.

מׁשמע מּיׂשראל,15ׁשּלפעמים למעלה היא ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבזֹוהר ּבדא16ּכדאיתא ּדא מתקׁשראן אּנּון ּדרגין ּתלת ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

הם ׁשּיׂשראל הינּו, ויׂשראל, אֹוריתא הּוא ּברי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָקּודׁשא
ּבקּודׁשא מתקׁשרין הּתֹורה ידי ועל מהּתֹורה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָלמטה
הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות מׁשמע ולפעמים הּוא, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּברי

רז"ל ּכמאמר מהּתֹורה, הּפסּוק17למעלה גֹו'18על ּתֹורה ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָ
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י    

מאֹורסה, אּלא מֹורׁשה ּתקרי אל יעקב, קהּלת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹמֹורׁשה
חתן ּבחינת הם ׁשּיׂשראל ליׂשראל, מאֹורסה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיא
הּוא, הענין א ּכּלה? ּבחינת ׁשהיא לּתֹורה ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּמׁשּפיע
ׁשּמגּבלת ּבאהבה היא יׂשראל ׁשל עבֹודתם ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּכאׁשר
מּבחינת הּתֹורה ידי על הם מתעּלים אזי ּומּדה, ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָּבכלי
ׁשל עבֹודתם ּכאׁשר אבל המֹוחין, לבחינת ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהּמּדֹות
מּגיעים ידּה ׁשעל ,מאד ּדבכל ּבאהבה היא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
מעלים זה ידי על הרי האמּתי, גבּול ּבלי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָּבבחינת
מֹוחין ּבבחינת ונׁשּפלה ׁשּירדה הּתֹורה את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָיׂשראל
הּמּדֹות מּבחינת למעלה היא הרי אז (ׁשּגם ),ׁשּבּמּדֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשעל רגליו, על העֹומד האדם ּכמׁשל הּמֹוחין, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלעצמּיּות
מירידתם והמֹוחין הראׁש הגּבהת נעׂשה זה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹידי
רב מאמר ּפרּוׁש ּגם וזהּו הּמּדֹות. ּבבחינת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָוהׁשּפלתם

ּכי19ׁשׁשת מעּקרא כּו', ּתּנאי ל קראי ל נפׁשאי חדאי ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ׁשּתחּלת והינּו, עביד, קא ּדנפׁשיּה אדעּתא איניׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָעביד
ּבהּקּב"ה לקׁשרּה נפׁשֹו העלאת לצֹור הּוא ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָהּלּמּוד
ענין ׁשּזהּו ּבּתֹורה, הּמׁשּפיע הּוא נעׂשה ּכ ואחר ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָּכּנ"ל,

ׁשּזֹוהי ,מאד ּדבכל העבֹודה ידי על נעׂשה זה ענין אמנם, כּו'. ּתּנאי ל קראי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹל
ונפׁש הּגּוף ּדחׁש וההסּתר ההעלם ּבברּור היא ׁשעבֹודתם ּתׁשּובה הּבעלי ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמדרגת
ּבבחינת ׁשהּוא חֹוזר אֹור מאיר זה ידי ׁשעל צרתם, ּבעת ּדר על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבהמית,

כּו'. ְַָהעצמּות
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מאֹורסה, אּלא מֹורׁשה ּתקרי אל יעקב, קהּלת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹמֹורׁשה
חתן ּבחינת הם ׁשּיׂשראל ליׂשראל, מאֹורסה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיא
הּוא, הענין א ּכּלה? ּבחינת ׁשהיא לּתֹורה ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּמׁשּפיע
ׁשּמגּבלת ּבאהבה היא יׂשראל ׁשל עבֹודתם ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּכאׁשר
מּבחינת הּתֹורה ידי על הם מתעּלים אזי ּומּדה, ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָּבכלי
ׁשל עבֹודתם ּכאׁשר אבל המֹוחין, לבחינת ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהּמּדֹות
מּגיעים ידּה ׁשעל ,מאד ּדבכל ּבאהבה היא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
מעלים זה ידי על הרי האמּתי, גבּול ּבלי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָּבבחינת
מֹוחין ּבבחינת ונׁשּפלה ׁשּירדה הּתֹורה את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָיׂשראל
הּמּדֹות מּבחינת למעלה היא הרי אז (ׁשּגם ),ׁשּבּמּדֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשעל רגליו, על העֹומד האדם ּכמׁשל הּמֹוחין, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלעצמּיּות
מירידתם והמֹוחין הראׁש הגּבהת נעׂשה זה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹידי
רב מאמר ּפרּוׁש ּגם וזהּו הּמּדֹות. ּבבחינת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָוהׁשּפלתם

ּכי19ׁשׁשת מעּקרא כּו', ּתּנאי ל קראי ל נפׁשאי חדאי ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ׁשּתחּלת והינּו, עביד, קא ּדנפׁשיּה אדעּתא איניׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָעביד
ּבהּקּב"ה לקׁשרּה נפׁשֹו העלאת לצֹור הּוא ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָהּלּמּוד
ענין ׁשּזהּו ּבּתֹורה, הּמׁשּפיע הּוא נעׂשה ּכ ואחר ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָּכּנ"ל,

ׁשּזֹוהי ,מאד ּדבכל העבֹודה ידי על נעׂשה זה ענין אמנם, כּו'. ּתּנאי ל קראי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹל
ונפׁש הּגּוף ּדחׁש וההסּתר ההעלם ּבברּור היא ׁשעבֹודתם ּתׁשּובה הּבעלי ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמדרגת
ּבבחינת ׁשהּוא חֹוזר אֹור מאיר זה ידי ׁשעל צרתם, ּבעת ּדר על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבהמית,
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יי אגרות קודש

  ב"ה,  ערב שבת קודש, 

 ערב ימי  חנוכה, ה'תשמ"ג

ברוקלין, נ.י. 

אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם ה' עליהם יחיו

שלום וברכה 

נוסף על ההוראות הכלליות  ולברכה –  ועל כל ישראל לטובה  ימי חנוכה, הבאים עלינו  לקראת 

אותן לומדים מעניני' דיומא, ובמיוחד מנרות חנוכה, ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר: מען דארף זיך צוהערן 

וואס די ליכטלאך דערציילן ]="יש להאזין לסיפורי הנרות"[ – 

מהנכון להתבונן בהוראות הנרמזות בנוסח מצות נר חנוכה, נוסח המועט בכמות ומרובה באיכות 

– נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך כו' מבחוץ, ומהן:

)או אשה, שגם הנשים היו  ואיש  כיו"ב דברים גשמיים,  ופתילה או  – שענינו שלוקחים שמן  נר 

באותו הנס( מדליק דברים גשמיים אלו עד שמאירים באור הנראה לעיני בשר, וביחד עם זה הרי זה נר 

מצוה ותורה אור – תכלית הרוחניות; 

חנוכה – מרמז על ענין חינוך והתחלה של דבר חדש בחגיגיות והדרת קודש, כמו שהי' בחנוכת 

שבת . . חנוכה: שייכותם – בשניהם עיקר נר מצוה. וראה שבת )כג, ב ובפרש"י(. ובמגילת אנטיוכוס בתחלתה 
שאנטיוכוס גזר בפרט על שבת מילה וחודש. וראה לקו"ש חט"ו ע' שעב ואילך. 

ערב ימי חנוכה: להעיר, אשר לדעת המאירי )שבת כא, ב( נצחון המלחמה הי' בכ"ד בכסלו. וכ"כ בשערי 
אורה לאדהאמ"צ ד"ה בכ"ה בכסלו רפנ"ג )כב, א( ובסהמ"צ להצ"צ ריש מצות נ"ח )דרמ"צ עא, א(. וראה תו"א ס"פ 
וישב. לקו"ת צו טז, א. וגם להרמב"ם )הל' חנוכה פ"ג ה"ב( שבכ"ה בכסלו הי' – הוקבע )ראה רמב"ם שם ה"ג( להתחיל 
הדלקת נ"ח באור לכ"ה )ולא באור לכ"ו( – ראה פר"ח לשו"ע או"ח סתר"ע. בנין שלמה על הרמב"ם שם. ולהעיר, אשר 

הודעת "ועל הנסים" דחנוכה הוא )בעיקר( על הנס דנצחון המלחמה. ולהעיר מחגי כ, יח. שם כא ואילך. 
ההוראות . . מעניני' דיומא: להעיר משל"ה )חלק תושב"כ פ' וישב דרוש צאן יוסף בהגה"ה(, אשר חנוכה 

קשור ופועל בכל העולם כולו, עיי"ש בארוכה. 
ובמיוחד מנרות חנוכה: שעיקר נס חנוכה קבעו בנרות. וראה רמב"ם שם פ"ד הי"ב: מצות נר חנוכה מצוה 
חביבה היא עד מאד כו'. וראה תו"א מקץ )לב, ב(.  וראה לקו"ש ח"ה ע' תמה הערה ד"ה "קבעו הנס בנרות". ח"י ע' 
קמב ואילך. בצפע"נ לרמב"ם שם ה"ג: דעכשיו כו' נשאר רק מן )נס( הנרות )בהדה"נ – ולא על שניצולו מן העכו"ם(, 

אבל לע"ע לא מצאתי לו חבר. וצע"ג – שהרי אומרים ועל הנסים. 
ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר: שיחת ליל ש"ק וישב, כ"ו כסלו, שבת חנוכה תש"ו )נדפסה בהוספה לקונטרס 

ד"ה ברוך שעשה נסים – ברוקלין, תשי"א(. 
נר . . מבחוץ: שו"ע או"ח סתרע"א ס"ה. ובשינוי לשון – בש"ס )שבת כא, ב( וברמב"ם )שם פ"ד ה"ז(. 

נר: בארוכה – ראה לקו"ש ח"ה ע' תמה ואילך. 
שמן ופתילה: כך סדרם ברמב"ם )שם ה"ד )וכן הוא בש"ס שם כג, ב( וה"ו(, שו"ע )שם סד. סתרע"ג ס"א( 

וכו'. וצ"ע, שהוא היפך הסדר בש"ס )שבת שם, א(: פתילות ושמנים. 

ועד"ז ברמב"ם הל' תו"מ פ"ג, הי"ב )משא"כ בש"ס מנחות )פח, ב( ברש"י ד"ה כיצד(, ומפורש כהרמב"ם 
ביומא כד, ב: נתן פתילה ליחייב איכא נתינת שמן. 

אשה: שגם הן חייבות בנ"ח )טושו"ע שם סתרע"ה ס"ג. ולהעיר שלא הובא זה בר"ס תרע"א(. 
שגם הנשים היו באותו הנס(: שבת כג, א. ובפרש"י שם: וע"י אשה נעשה הנס. ולהעיר מהרשב"ם פסחים 
בת  ע"י  יון  גאולתן  החנוכה:  שער  סוף  ובפע"ח  וכיו"ב(.  "תימה"  ולא  "קשה"  בלשונו  )ומדייק  שם  ובתוס'  ב  קח, 

מתתיהו. 
באור הנראה לעיני בשר: ראה שו"ע שם סתרע"א ס"ו ובנ"כ שם. לקו"ש ח"ה ע' תנו. 

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה פרש"י ד"ה בנים – שבת כג, ב. תו"א שם לח, ב ואילך. מב, א ואילך. 
שערי אורה שם כב, סע"א ואילך. אוה"ת נ"ך עה"פ. ובכ"מ. 

נר . . הרוחניות: ראה זח"ב קסו, רע"א. 
חנוכה .  . חינוך: ראה של"ה הנ"ל. תו"א וישב סד"ה בכ"ה בכסלו )וראה לקו"ת נשא כט, סע"א. ברכה צח, 

סע"ב ואילך(. שערי אורה ואוה"ת שם בארוכה. 
חינוך והתחלה: ראה פרש"י עה"פ לך לך יד, יד. שופטים כ, ה. 
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נר  ולימוד, שמצות  גם מלשון חינוך  זה  וביחד עם  וחנוכת בית המקדש בימים ההם בזמן הזה,  המזבח 

חנוכה מחנכת ומלמדת את מקיים המצוה וכל אשר בסביבתו לימוד חדש וסדר עבודה חדש, באופן דמוסיף 

והולך ואור; 

מניחו שם בלי טלטולים ושינויים; כל עבודתו האמורה היא  מניחו – שמדליקו במקום הנחתו, 

קבועה בסדר חייו, קביעות בנפש. 

שתהא   – הם  עבודתו  ואופן  מקום  כמוך,  לרעך  ואהבת  שבתורה  גדול  לכלל  מתאים   – פתח  על 

נראית ומאירה, שמשפיעה למחוץ ממנו, ולא עוד אלא – 

)עדיין מפני איזו סיבה שתהי'( מבחוץ  – מניחו בסמיכות לכל אלה הנמצאים  כו' מבחוץ  סמוך 

לעניני חנוכה, כולל גם כן הנמצאים עדיין מבחוץ לעניני יהדות בכלל, ולא עוד, אלא שאפילו 

אם הי' דר בעלי' – שהוא מבני עלי', יש לו חלון הסמוך )ושייך( לרשות הרבים, שגם ברשות הרבים 

יהי' מאיר ומשפיע נר של בן עלי' זה. 

והלכה כבית הלל, אשר הולך ומוסיף מיום ליום בעניני נר מצוה ותורה אור כי טוב, בכל פרטיהם 

ודקדוקיהם. 

ז"ל שאין הקב"ה  הרי הבטיחונו חכמינו  היא,  גדולה  עבודה  לעיל  פי שלכאורה האמור  על  ואף 

מבקש אלא לפי כוחם של כל אחד ואחת, ולכל אחד ואחת ניתנו כל הכחות הדרושים למלא את כל האמור 

בחנוכת המזבח וחנוכת בית המקדש: שעש"ז נקראו ימים אלו בשם "חנוכה" – שבלי הלקט סקע"ד. וראה 
פרש"י ד"ה בחנוכה – מגילה ל, סע"ב. מרדכי ואו"ז )ח"ב סשכ"א( הובאו בדרכי משה לטור או"ח )ורמ"א( ר"ס עתר. 
חדא"ג מהרש"א לשבת כא, ב )ע"פ יל"ש מלכים רמז קפד. מגילת תענית פ"ט(. וראה ג"כ תו"א ושערי אורה סד"ה 
הנ"ל. רד"ה ת"ר נ"ח תרנ"ט )סה"מ תרנ"ט ע' קנב(. רד"ה הנ"ל תש"ד )סה"מ תש"ד ע' פב(. ועוד. ויש לומר הטעם לזה 
שקבעו חנוכה לזכר חנוכת המזבח לבד )כמ"ש ברש"י, מרדכי וכו' שבריש ההערה( – נוסף על ש)בפשטות( אותו טמאו 
היוונים במיוחד – ע"פ מ"ש הרמב"ם )ריש הל' ביהב"ח( דעיקר מצות בנין בית המקדש הוא "לעשות בית לה' מוכן 
להיות מקריבים בו הקרבנות כו'", שהוא במזבח. ומש"כ במור וקציעה סתר"ע שזהו זכרון לחנוכת הבית בימי חגי לא 
זכיתי להבין, שהרי כל השנים שעד החשמונאים לא הזכירו זה!  ומה שהקשו דקדושה הקודמת לא בטלה וא"צ חינוך 
)ועד"ז הקשה ג"כ ברד"ה זאת חנוכת, תר"ם. וראה שם ספ"ט( – יש לומר, דהכוונה כאן אינו לחינוך בגדר דעבודתן 
הפסק ארוך ולאחרי שפינו וטיהרו וכו'. ועפ"ז יומתק ג"כ  כפשוטו – התחלה לאחרי  מחנכתן )שבועות טו, א( כ"א 

הלשון "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו )רק וע"י( להודות ולהלל". ואכ"מ. 
חינוך ולימוד: ראה פיה"מ להרמב"ם מנחות פ"ד ה"ד. 

באופן דמוסיף והולך ואור: דהלכה כב"ה דבלילה הראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך )שבת כא, 
ב. שו"ע שם סתרע"א ס"ב(. 

מניחו: להעיר ממחז"ל: העולם חסר מנוחה באת שבת באת מנוחה )פרש"י בראשית ב, ב. פרש"י מגילה ט, 
א. וראה ב"ר פ"י, ט(. 

שמדליקו במקום הנחתו: שו"ע שם סתרע"ה ס"א. 
קביעות בנפש: ראה לקו"ד כרך א ז, א.

לכלל גדול . . כמוך: קדושים יט, יח. תו"כ ופרש"י עה"פ. ובשבת לא, א: זו היא כל התורה כולה. וראה תניא 
פל"ב. קונטרס אהבת ישראל. 

שמשפיעה למחוץ ממנו: להעיר מע"ח שכ"ו פ"א )הובא בתניא פל"ז )מח, ב(( דהתלבשות הנשמה בעוה"ז 
היא רק לתקן הגוף כו' – שהם ה"חוץ" דהנשמה. 

הנמצאים . . יהדות: ראה סד"ה מצותה תר"ל ותרע"ח, סד"ה ת"ר נ"ח תרמ"ג )ועוד( בפירוש מאמר רז"ל 
)שבת כא, ב( "עד דכליא ריגלא דתרמודאי". 

אם הי' דר בעלי' . . לרשות הרבים: שו"ע שם סתרע"א ס"ה. 
מבני עלי' . . מאיר ומשפיע: להעיר מתורת הה"מ ד"ה צדיק כתמר יפרח )או"ת עו, ג(. תניא ספ"י. 

והלכה כבית הלל: שו"ע שם ס"ב. 
אור כי טוב: בראשית א, ד. 

הבטיחונו חכמינו ז"ל: במדב"ר פי"ב, ג. 
ובשלימות: להעיר אשר בשבת כל מלאכתך עשוי' )מכילתא יתרו כ, ט. טושו"ע )ודאדה"ז( או"ח סש"ו ס"ח 

)סכ"א((, ובשבת ויכולו השמים גו' – באופן דשלימות ותענוג )ראה אוה"ת בראשית ד"ה ויכולו )מב, ב ואילך((. 

אגרות קודש
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ובשלימות, וכמובן, כבכל סוגי ואופני עבודת "השם אלקיך, בשמחה ובטוב לבב". 

מדליק  ואחד  אחד  שכל  פשוט  המנהג  אשר  עד   – האחרונים  בדורות  דוקא  ניתנה  כח  ותוספת 

כמהדרין מן המהדרין בזמן הש"ס. 

ויהי רצון אשר השם מקור חיים, אשר באורו )תורתו( נראה אור, הוראות בחיי יום יום – יתן ברכתו 

ויצליח את כל אחד ואחת, הן בענינים הפנימיים והן בעניני חוץ ורשות הרבים, ובהידור מן ההידור, 

ובקרוב ממש – יתן בעין יפה ברכתו הכללית והעיקרית, ברכה לאנשים ולנשים לגדולים ולקטנים 

גם יחד, קהל גדול – הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו ויקויים הציווי וההבטחה – שאו 

זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל, כנור של מקדש בימות המשיח – כנור של שמונה נימים. 

 בכבוד ובברכה לימי חנוכה מאירים, 

 מאירים בזמנם ואינן בטלין לעולם,

 ממשיכים אורם והארתם בכל ימות השנה 

מ. שניאורסאהן

"השם . . לבב": תבוא כח, מז. וראה רמב"ם סוף הל' לולב. וראה של"ה ס"פ תבוא )שפו, א(. ועוד. תניא 
פכ"ו. 

. כמהדרין מן המהדרין: אולי יש לקשר זה עם מש"כ הבעש"ט   . . המנהג פשוט   . בדורות האחרונים 
דבזמן הגלות הוא בקלות נענה בתפלה ולהשיג רוה"ק יותר מבזמן הבית כו' )כש"ט – הוצאת קה"ת – סי' שיב. וראה 

גם לקו"א להה"מ סע"ז(. 
ושני   – בספרד.  ערינו  בכל  פשוט  מנהג  ה"ג:  פ"ד  חנוכה  הל'  וברמב"ם  שם.  או"ח  רמ"א  פשוט:  המנהג 
)הידור( על  המנהגים כמהדרין מן המהדרין, ובפרט מנהג הרמ"א – דור אחרון לגבי דור הרמב"ם, שהוא בהוספה 

המנהג בספרד, אבל לא הונהג, אע"פ שהרמב"ם מביאו בהלכה שלפני'. 
שכל . . הש"ס: שבת שם. 

כמהדרין מן המהדרין: ראה לקוטי לוי"צ לזח"א ע' ריד. 
מקור . . אור: תהלים לו, י. וראה דרושי חנוכה בתו"א שערי אורה ואוה"ת עה"פ. 

ובהידור מן ההידור: שהרי מדתו של הקב"ה היא מדה כנגד מדה )סוטה ט, ב(. וראה תורת הבעש"ט עה"פ 
ה' צלך )כש"ט הוספות סי' ס. וראה גם או"ת להה"מ פ, ג. הוספות סי' יט(. 

יתן בעין יפה: דכל הנותן בעין יפה נותן )ראה ב"ב נג, א(. 
קהל גדול: וכמ"ש )ירמי' לא, ז( "קהל גדול ישובו הנה". ויש לומר החידוש, שעוד קודם השיבה יעשו מציאות 

של: א( קהל, ב( גדול. 
הציווי וההבטחה: ראה תו"א תשא פו, ג. לקו"ת ואתחנן יא, ב בנוגע ל"ואהבת" )שהוא שורש כל הרמ"ח 
מ"ע כולל מצות היראה, שורש כל שס"ה מל"ת( שהוא לשון ציווי וגם לשון עתיד והבטחה. וראה לקו"ת במדבר יג, ג. 

שאו . . נבל: תהלים פא, ג. 
כנור של שמונה נימים: משא"כ בביהמ"ק )הא' והב'( של ז' נימים )ערכין יג, ב. לקו"ת ויקרא כא, ד ואילך(, 
ע"ד דמנורת ביהמ"ק של ז' ובחנוכה – ח'. ומובן ע"פ שו"ת הרשב"א ח"א ס"ט. תו"א מקץ לג, סע"ג. סהמ"צ להצ"צ 

מצות נ"ח, עפמש"נ )מיכה ה, ד( ז' רועים ושמונה נסיכי אדם. 
ואינן בטלין לעולם: במדב"ר ותנחומא ר"פ בהעלותך, ע"פ פירוש הרמב"ן שם. וראה ירושלמי תענית פ"ב 

הי"ב. 
ממשיכים אורם והארתם בכל ימות השנה: כמו בכל המועדים )ובכמכש"כ מהם( שנמשך מהם הארה על 

ובכל השנה – ראה לקו"ת ברכה צח, ב. 

אגרות קודש
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– הק' בחדרו דברוקלין, תמימים תומכי ישיבות לתלמידי –

ענינים:‡ בשני המצוות מכל חלוקה חנוכה נר מצות .
ההידור. מן הידור של ענין אין אבל בהמצוה, וההידור כתיקונה, המצוה קיום ישנו המצוות בכל א)

הגמרא מדברי – לדבר מכאן1וראיה משלו, שליש "עד מוסיפה והגמרא במצוה", שליש עד מצוה "הידור
מצוה". ב"הידור נכלל זה וכל שיעור, אין עד להדר שיכולים ונמצא, הקב"ה", משל ואילך

המהדרין מן מהדרין גם אלא מצוה, הידור רק ולא עצמה, המצוה רק לא ישנה חנוכה במצות כן שאין .2מה

ישראל כל נהגו חנוכה נר במצות אבל עצמה. המצוה את רק ישראל בני רוב מקיימים – המצוות בכל 3ב)

ההידור. מן ההידור את ואפילו ההידור, את גם אלא עצמה, המצוה את רק לא לקיים

ניסים שני ישנם בחנוכה זה4. שעל השמן, פך נס (ב) והודאה, הלל תיקנו זה שעל המלחמה, נצחון (א) :
הנרות. הדלקת תיקנו

נס עם הקשורה הנרות הדלקת במצות אלא) והודאה, הלל במצות (לא הוא המהדרין" מן ד"מהדרין והענין
השמן. פך

שבהנהגות ולבאר להקדים יש – המלחמה נצחון נס גם ובכללם הנסים כל על השמן פך נס מעלת ולהבין
הנהגות: אופני ג' מצינו שלמעלה

של ענין שזהו אף אבל, בהצלחה, נעלה, באופן להיות יכולה גופא הטבעית ההנהגה – טבעית. הנהגה א)
טבע. פי שעל הצלחה רק זאת בכל זה הרי הצלחה,

חלשים ביד גבורים "מסרת – בחנוכה המלחמה נצחון היה כזה ובאופן מטבע. שלמעלה נסית הנהגה ב)
מעטים" ביד ג5ורבים של באופן הנצחון היה אילו – מטבע. שלמעלה נס שזהו גם, זה הרי גבורים, ביד בורים

הוא מעטים" ביד ורבים חלשים ביד "גבורים אבל נס; זה אין עדיין אבל מלחמה, זוהי שהרי הצלחה, של ענין
מטבע. שלמעלה נס

זהו אלא הנשמה, עניני מצד אפילו או הגוף, עניני מצד מוכרח שאינו דבר – מנס גם שלמעלה הנהגה ג)
בהנס שהיה כפי – הנשמה בעניני והידור הידור, של הנשמה,6ענין עם רק הקשור ענין שזהו טהור, שמן שמצאו

טמא, בשמן גם להדליק יכולים היו דין פי על (שהרי ישראל של חיבתן להראות כדי רק שהיה מזה, ויתירה
ישראל) של חיבתן להראות בכדי רק היה והנס בציבור, הותרה או דחוי' שטומאה .7לפי

אופני‚ ג' שמביאים האדם בעבודת אופנים ג' ישנם האדם, בעבודת תלויים שלמעלה הענינים שכל היות .
הנ"ל: הנהגות

 ‚שכתוב כמו ומצוות, התורה קיום ידי על באה גשמיכם8– ונתתי וגו' תלכו בחוקותי "אם
הברכות שאר וכל יבולה", הארץ ונתנה .9בעתם
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שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה (ס"אֿה) הראשון חלקה (*
מהנחה – ואילך) (ס"ו והמשכה ואילך. 92 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס

מוגה. בלתי
ב.1) ט, ב"ק
ואילך.2) רכא ע' ח"א אג"ק בארוכה וראה ב. כא, שבת
הרמ"א.3) בהגהת ס"ב, סתרע"א או"ח שו"ע
(4366 ע' חט"ו ואילך. 142 ע' ח"י בלקו"ש – בזה השקו"ט ראה

ועוד. ואילך. 235 ע' חכ"ה ואילך.
וברהמ"ז.5) העמידה בתפלת הנסים" "ועל הודאת נוסח
הנסים,6) משאר חלוק המלחמה דנצחון הנס גם יותר: ובפרטיות

עם קשורים דפורים, והנס דיצי"מ הנס כמו הנסים, (הצלתשכל

עם קשור חנוכה נס כן שאין מה הגוף), מיסורי הצלה או ,הגוף
ועל רצונך", מחוקי ולהעבירם תורתך "להשכיחם היתה הגזירה שהרי
דנצחון הנס שגם ונמצא, מס"נ, מתוך ולחמו ישראל בני עמדו זה
עילוי ניתוסף גופא ובזה הנשמה. עם הקשור ענין הוא המלחמה

של ענין זה הי' גופא הנשמה שבעניני – השמן בנס מיוחד
מוגה). בלתי (מהנחה

ואילך.7) 81 ע' ח"א לקו"ש ראה
ואילך.8) ג כו, בחוקותי
מקיימי9) יהודים בשביל לא אם – העולם נברא מי בשביל שכן,

מוגה). בלתי (מהנחה תומ"צ

     

 ‰‰‰אלא דין, פי על רק המצוה בקיום מסתפקים לא כאשר דוקא; מצוה הידור ידי על באה –
מדה" כנגד "מדה הקב"ה נותן אזי – בהידור תהיה שהמצוה משתדלים בהמצוה, שלמעלה10מהדרים הנהגה ,

מהטבע.
מצוה. דהידור מהענין גם יותר נעלה שהוא דוקא, נפש מסירת ידי על בא – הג' ההנהגה אופן אבל

מצוה:„ הידור על נפש המסירות מעלת וביאור .
("געשמאק") תענוג לו יש אלא לקיימה, שמוכרח בגלל לא המצוה את מקיים שהאדם פירושו מצוה ַהידור
אף יותר, ויפה טוב באופן זאת לעשות כיצד דרכים ומחפש משתדל ולכן וחיות, חשק מתוך זאת ועושה בדבר,

בכך. מחוייב שאינו פי על

מפני רק זאת ועושה בדבר, וחיות געשמאק לו אין שאם המלך, פקודת שמקיים מעבד לזה והמשל –ַ
מקיים אזי הפקודה, את לקיים לושמוכרח שאין כיון להדר, להשתדל מבלי כשלעצמה, הפקודה את הוא

– בזה. להדר משתדל אזי בדבר, חיות לו ויש אצלו יקר הדבר אם כן שאין מה בזה. ַגעשמאק

וישנה המצוות, את לקיים שרוצה והרצון הגעשמאק ישנו עצמו; בפני מציאות הוא הרי כן, פי על אף ַאבל
הרוצה. של מציאותו

העליון. רצון לקיים היא מציאותו וכל כלל, עצמו בפני מציאות שאינו – פירושה נפש מסירת כן שאין מה

ש אינה ומטרתו שכוונתו היא ומטרתו כוונתו וה"עושה"; ה"מדבר" ה"חושב", ייעשה,יהיה
ייעשה. שהדבר העיקר אחר; ידי על או ידו על ייעשה הדבר אם נפקאֿמינה אצלו אין ובמילא,

הוא אצלו והעיקר נשמתו, את אפילו ומניח לגמרי, הצדה עצמו את שמניח נפש, דמסירות העבודה ידי ועל
שזהו מנס, יותר נעלה באופן היא שלמעלה שההנהגה מדה", כנגד "מדה הקב"ה לו משלם אזי – המצוה קיום

מציאות. עם כלל קשור שאינו ענין

של‰ חיבתן להראות כדי השמן דפך הנס היה לכן – נפש במסירות ישראל בני עמדו שבחנוכה וכיון .
שלמעלה נסים של ההנהגה נמשכת – הידורים של ענין ידי על מציאות; של לענינים שייכות לזה שאין ישראל,
את לגמרי שמניח נפש, מסירות ידי על כן שאין מה מציאות. עם הגוף, עם הקשור ענין זהו אבל מהטבע,

למציאות. כלל נוגע שאינו באופן מלמעלה ההנהגה נמשכת – מציאותו
בני אצל מעוררת היא הרי מציאות, עם קשורה אינה שלמעלה ההנהגה שכאשר – גיסא לאידך כן וכמו
שבקלים קל אפילו ישראל, בני בכל ישנו נפש המסירות ענין ודוקא נפש. מסירות מתוך עצמם את להניח ישראל

בנפשו נוגע הדבר כאשר וכו').11– צדקה דתורה, בענין כמו (שלא

על ישראל בני עוררו זה שענין – ישראל של חיבתן להראות מלמעלה ההנהגה היתה שאז בחנוכה, ולכן,
המצוה קיום רק לא היינו, המהדרין", מן ד"מהדרין הענין את ישראל בני אצל עורר זה הרי – נפשם מסירת ידי

עצמ הנחת המהדרין, מן מהדרין אלא בהידור, המצוות קיום רק ולא לגמרי.כתיקונה, וביטול ותו

שכללות כיון – כן נהגו ישראל וכל המצוות, בשאר שאינו המהדרין מן דמהדרין הענין חנוכה בנר יש ולכן
נפש. המסירת ענין שזהו לגמרי, ביטול המהדרין, מן מהדרין הוא חנוכה של ענינו

Â:בזה והענין .
שבהיכל השמנים כל טמאו – דחנוכה ענין12בזמן את אּפגע'סם'ט") ("מ'האט והרעילו שטמאו והיינו, ,ָָ

מהשכל. שלמעלה נפש מסירות מתוך לילך והוצרכו שכל, פי על ההנהגה להיות יכולה היתה לא ובמילא, השכל,

על שגם כיון בהידור, המצוות קיום גם מחייב שהשכל מזה, ויתירה כתיקונם, המצוות קיום מחייב – שכל
נפש מסירות אבל מצוה; הידור נעשה זה ידי שעל וגעשמאק, חיות מתוך המצוות קיום להיות צריך שכל ַפי

בשכל. אחיזה לו שאין ענין הוא נפש מסירות מחייב. השכל אין –
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טו      

 ‰‰‰אלא דין, פי על רק המצוה בקיום מסתפקים לא כאשר דוקא; מצוה הידור ידי על באה –
מדה" כנגד "מדה הקב"ה נותן אזי – בהידור תהיה שהמצוה משתדלים בהמצוה, שלמעלה10מהדרים הנהגה ,

מהטבע.
מצוה. דהידור מהענין גם יותר נעלה שהוא דוקא, נפש מסירת ידי על בא – הג' ההנהגה אופן אבל

מצוה:„ הידור על נפש המסירות מעלת וביאור .
("געשמאק") תענוג לו יש אלא לקיימה, שמוכרח בגלל לא המצוה את מקיים שהאדם פירושו מצוה ַהידור
אף יותר, ויפה טוב באופן זאת לעשות כיצד דרכים ומחפש משתדל ולכן וחיות, חשק מתוך זאת ועושה בדבר,

בכך. מחוייב שאינו פי על

מפני רק זאת ועושה בדבר, וחיות געשמאק לו אין שאם המלך, פקודת שמקיים מעבד לזה והמשל –ַ
מקיים אזי הפקודה, את לקיים לושמוכרח שאין כיון להדר, להשתדל מבלי כשלעצמה, הפקודה את הוא

– בזה. להדר משתדל אזי בדבר, חיות לו ויש אצלו יקר הדבר אם כן שאין מה בזה. ַגעשמאק

וישנה המצוות, את לקיים שרוצה והרצון הגעשמאק ישנו עצמו; בפני מציאות הוא הרי כן, פי על אף ַאבל
הרוצה. של מציאותו

העליון. רצון לקיים היא מציאותו וכל כלל, עצמו בפני מציאות שאינו – פירושה נפש מסירת כן שאין מה

ש אינה ומטרתו שכוונתו היא ומטרתו כוונתו וה"עושה"; ה"מדבר" ה"חושב", ייעשה,יהיה
ייעשה. שהדבר העיקר אחר; ידי על או ידו על ייעשה הדבר אם נפקאֿמינה אצלו אין ובמילא,

הוא אצלו והעיקר נשמתו, את אפילו ומניח לגמרי, הצדה עצמו את שמניח נפש, דמסירות העבודה ידי ועל
שזהו מנס, יותר נעלה באופן היא שלמעלה שההנהגה מדה", כנגד "מדה הקב"ה לו משלם אזי – המצוה קיום

מציאות. עם כלל קשור שאינו ענין

של‰ חיבתן להראות כדי השמן דפך הנס היה לכן – נפש במסירות ישראל בני עמדו שבחנוכה וכיון .
שלמעלה נסים של ההנהגה נמשכת – הידורים של ענין ידי על מציאות; של לענינים שייכות לזה שאין ישראל,
את לגמרי שמניח נפש, מסירות ידי על כן שאין מה מציאות. עם הגוף, עם הקשור ענין זהו אבל מהטבע,

למציאות. כלל נוגע שאינו באופן מלמעלה ההנהגה נמשכת – מציאותו
בני אצל מעוררת היא הרי מציאות, עם קשורה אינה שלמעלה ההנהגה שכאשר – גיסא לאידך כן וכמו
שבקלים קל אפילו ישראל, בני בכל ישנו נפש המסירות ענין ודוקא נפש. מסירות מתוך עצמם את להניח ישראל

בנפשו נוגע הדבר כאשר וכו').11– צדקה דתורה, בענין כמו (שלא

על ישראל בני עוררו זה שענין – ישראל של חיבתן להראות מלמעלה ההנהגה היתה שאז בחנוכה, ולכן,
המצוה קיום רק לא היינו, המהדרין", מן ד"מהדרין הענין את ישראל בני אצל עורר זה הרי – נפשם מסירת ידי

עצמ הנחת המהדרין, מן מהדרין אלא בהידור, המצוות קיום רק ולא לגמרי.כתיקונה, וביטול ותו

שכללות כיון – כן נהגו ישראל וכל המצוות, בשאר שאינו המהדרין מן דמהדרין הענין חנוכה בנר יש ולכן
נפש. המסירת ענין שזהו לגמרי, ביטול המהדרין, מן מהדרין הוא חנוכה של ענינו

Â:בזה והענין .
שבהיכל השמנים כל טמאו – דחנוכה ענין12בזמן את אּפגע'סם'ט") ("מ'האט והרעילו שטמאו והיינו, ,ָָ

מהשכל. שלמעלה נפש מסירות מתוך לילך והוצרכו שכל, פי על ההנהגה להיות יכולה היתה לא ובמילא, השכל,

על שגם כיון בהידור, המצוות קיום גם מחייב שהשכל מזה, ויתירה כתיקונם, המצוות קיום מחייב – שכל
נפש מסירות אבל מצוה; הידור נעשה זה ידי שעל וגעשמאק, חיות מתוך המצוות קיום להיות צריך שכל ַפי

בשכל. אחיזה לו שאין ענין הוא נפש מסירות מחייב. השכל אין –
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טז     

Êהשנה כל על הארה נמשכת מועד שמכל הידוע פי ועל כל13. על ליקח צריכים דחנוכה מהמועד גם הרי ,
מן דמהדרין הענין תוכן שזהו נפש, ומסירת ביטול מתוך יהיה השנה שבכל המצוות קיום שגם – כולה השנה

המהדרין.
ועוד: זאת

המצוה"14ידוע מן פטור במצוה "העוסק שלכן המצוות, מכל כלולה מצוה נר15שכל שמצות מובן ומזה .
המהדרין. מן דמהדרין ענין שזהו נפש, המסירות ענין יהיה בהם שגם המצוות, בכל להאיר צריכה חנוכה

Á:הישיבה תלמידי אצל גם לפועל ונוגע שייך לעיל האמור .
אופנים: בג' להיות יכולה המצוות וקיום התורה בלימוד הישיבה תלמידי של העבודה כללות

בחור"). ערליכער ("א תמים לבחור הראויה כתיקונה והנהגה הלימוד סדרי שמירת ַא)

הוא הלימוד אלא התניא, ספר את או הגמרא את סוגר הסדר לאחר ומיד הלימוד, סדרי ששומר רק לא ב)
לפנ ההכנות, שכל (ופשיטא הלימוד לסדרי שמחוץ הפנוי בזמן גם ולומד השעון, על מביט שאינו יבאופן
יוקר מפני אלא ההכרח, מפני אינו לימודו כי, הפנוי), בזמן אלא הלימוד בזמן אינם הלימוד, ולאחרי הלימוד

הענין.

את למלא הוא ענינו כל אלא עצמו, בפני מציאות שאינו לגמרי, עצמו את שמניח באופן הוא לימודו ג)
בעולם וחלקו הבהמית ונפשו גופו את להאיר הקב"ה של שלוחו הוא יהודי כל שהרי – הקב"ה של שליחותו

אדם" נשמת הוי' ד"נר האור ידי הדבר16על אם נפקאֿמינה ללא ייעשה, שהדבר לו שנוגע היא עבודתו ולכן ,
לאו אם ידו על .17ייעשה

פועל לידי יבוא שהענין אם כי עצמו, על כלל חושב שאינו נפש, מסירות של באופן היא עבודתו וכאשר
– הבהמית ונפש בגוף המלובשת הנשמה הארת מצד רק ולא הנשמה, עצם מצד היא כזה באופן שעבודה –
הטבע בדרך כאשר שגם כך כלל, בטבע אחיזה וללא מהטבע שלמעלה באופן מלמעלה ההנהגה גם נעשית אזי

מהטבע. שלמעלה באופן מצליח הוא הרי הדבר, את לבצע כיצד דרך שום רואה אינו

Ë:דוקא התורה פנימיות לימוד ידי על בא – נפש מסירות מתוך עצמותו הנחת – זה וענין .
ועל ומצוות, דתורה היוקר אצלו שיורגש ומצוות, התורה בקיום חיות ניתוסף דתורה נגלה לימוד ידי על גם
התורה דקיום היוקר הרגש אבל, מצוה. הידור של באופן גם אלא כתיקונה רק לא המצוה את יקיים זה ידי

שלו. להמציאות ששייכת כזו במדה רק הוא ומצוות

הביטול בענין יותר נעלות דרגות וגם היש, דביטול הענין מבואר שבה התורה, פנימיות לומד כאשר אבל
ש"קרבת באופן לא היינו, עצמו, מצד דאלקות היוקר אצלו שנרגש כזו לדרגא מגיע אזי עילוי, אחר בעילוי

כלל,18טוב"אלקים עצמו על חושב שאינו באופן היא עבודתו ובמילא, עצמו, מצד בעצם, טוב שזהו אלא ,
הקב"ה. רצון לקיים הוא ענינו כל אלא

חסידות, בעניני חוש ומקבל שזוכה – לגמרי מהטבע שלמעלה באופן מלמעלה ההנהגה גם נעשית ואז
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ב. תלה, ח"ב קונטרסים
וש"נ.15) סע"א. כה, סוכה
שם.16) תניא וראה כז. כ, משלי
קצת).17) (חסר ידו על ייעשה שהדבר שזכה אלא אחדים: בזכרון

כח.18) עג, תהלים
כג.19) ו, משלי
חגיגה20) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט

דתרמודאי" רגלא ד"כליא הענין נעשה אזי – כזה באופן מתנהגים ישראל בני כל אותיות12וכאשר תרמודאי ,
כולו.21מורדת העולם בכל אור ונעשה באלקות, המרידה ענין שמתבטל היינו, ,

Èחנוכה מעות ליתן ישראל מנהג שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (ואמר מהתלמידים22. אחד לכל הקדושה בידו (ונתן
אחד). שקל

       
מוגה בלתי

הנשיאים‡ קרבנות פרשת חנוכה בימי קורין שלכן הנרות, להעלאת והן המזבח, לחנוכת הן שייך – חנוכה .
הנרות" את "בהעלותך הנרות: בפרשת ומסיימים המזבח, לחנוכת .1שהקריבו

הנרות": את ד"בהעלותך הענין וביאור

בתניא הזקן אדמו"ר שמביא כפי האהבה, ענין עם קשור ואור אור, ענינו – שלפני2נר בספרים שכתוב (מה
אור".3זה פעמים ב' בגימטריא ש"ואהבת (

ישראל. בני כל אצל אהבה שהמשיך – הנרות" את "בהעלותך – אהרן של עבודתו וזוהי

א אוהב שלום ורודף שלום "אוהב של באופן – בגשמיות – אהרן של הנהגתו גם היתה זה הבריותומשום ת
בתניא4כו'" וכמבואר היותם5, היא היחידה שמעלתם היינו, בעלמא", בריות בשם ש"נקראים אלה על דקאי

בגמרא המסופר דרך על – הקב"ה ידי על שנבראו שהיה6"בריות" אחד אדם לו ש"נזדמן התנאים אחד אודות
ואמור לך . . לו אמר . . האיש אותו מכוער כמה ריקה לו אמר . . ביותר מכוער ,והיינו כו'",

היה לא שהתנא כך כדי (עד גדול היותר כיעור גם הרי שעשאני"), ("אומן הקב"ה של ברי' היותו מעלת שלגבי
הבריות". את "אוהב – אליו אהבה של ברגש שמתעורר אלא עוד ולא לכיעור, נחשב אינו לסובלו) יכול

:יותר ובפרטיות .
שכתוב כמו לאברהם, מתייחס האהבה שענין האהבה7מצינו המשכת ענין גם נכלל ובזה אוהבי", "אברהם

בחסידות כמבואר ישראל, בני "אברהם8לכל אףבפירוש אבל אחריו". ישראל לכל האהבה "שהמשיך ,"
דאברהם. האהבה לגבי דאהרן באהבה מעלה שיש אלא עוד ולא לאהרן, גם האהבה ענין מתייחס כן, פי על

ביניהם החילוק ונסוע9וכללות "הלוך באברהם שכתוב ממה כמובן מוגבלת, אהבה היא דאברהם שאהבה –
דאהרן10הנגבה" האהבה כן שאין מה דאברהם; האהבה היא זו ובמדרגה החום, תוקף הוא ששם דרום, לצד ,

הבריות". את "אוהב כאמור, מקום, בכל שנמשכת מוגבלת, בלתי אהבה היא

רצוא של באופן נשארת אינה זו שאהבה מובן, מקום, בכל שנמשכת גבול בלי היא דאהרן שאהבה וכיון
תנועה היא האהבה ענין שכללות פי על שאף והיינו, דוקא. למטה ההמשכה שתהיה היא הכוונה אלא וכליון,

שהכו באופן היא דאהרן האהבה מקום, מכל וכליון, רצוא למטה.של ההמשכה ענין הוא בזה ונה

שמרווה הדבר לו שיתנו – בזה והמבוקש הכוונה הרי ועליה, כליון של תנועה שזהו שאף הצמאון, ענין וכמו
למטה. ההמשכה ענין שזהו הצמאון, את

כו'" מגרמי' יתיר לון דרחים ואימי' אבוי בתר דאשתדל "כברא – יותר נעלה שאודות11ובאופן והיינו, ,
הוא בריך קודשא לייחדא דילי', קן עם קונו, עם המתחסד חסיד "איזהו – אם כי כלל, חושב אינו עצמו
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בתחתונים" בתחתונים12ושכינתיה דירה יתברך לו לעשות המשכה13, – הוא זו אהבה של שהמבוקש כך, ,
למטה.

דמטרוניתא" "שושבינא נקרא שאהרן מה גם הוא14וזהו שענינו דאף –,מקום מכל המטרוניתא, את
דוקא. למטה ההמשכה שתהי' היא זו בהעלאה הכוונה

הצמחֿצדק‚ של במאמר נתבאר הנ"ל ענין המאמר15. לשון וזה ,16:

„'גו הנרות את בהעלותך אליו ואמרת אהרן דבר1אל הלשון כפל להבין .
ומדת בבחינת להקדים יש הללו הדברים ביאור ולהבין . . כו' ואמרת כו'
והוא האהבה, ומדריגת בחינת ב' שיש וידוע רבה. אהבה בבחינת שהוא אהרן

בו שנאמר אברהם לבנים)7מדריגת סימן אבות כי פועל, (לשון אוהבי אברהם
אהרן ומדריגת בחינת הוא והב' אחריו. ישראל לכל האהבה שהמשיך שהוא
נשמות לכל זאת רבה אהבה שהמשיך כן גם והוא רבה, האהבה בחינת שהוא
מה פי על יובן דאהרן לאהבה דאברהם אהבה שבין וההפרש כו'. ישראל

האהבה10שכתוב ובחינת ענין לומר יש ומעתה . . הנגבה ונסוע הלוך באברהם
שהוא גדול כהן בבחינת הוא אהרן דהנה כו'. רבה אהבה בשם שנקרא דאהרן

(ד חסד ורב שכתובבחינת כמו עולם, חסד אית חסד, ואית חסד כי17אית
סוף אין אור דעצמות חסד רב דאיהו חסד ואית כו', יבנה חסד עולם אמרתי
שושבינא היה שאהרן (דהיינו למטה מלמעלה המשכה בבחינת זה הרי ממש),
את בהעלותך שכתוב שזהו . . ישראל דנשמות העלאה בבחינת דמטרוניתא
צמאונו, לרוות למים הצמא כאדם צמאון, הנקרא הוא זו ואהבה כו'. הנרות
כו').. למעלה כמו למטה העליונים אורות המשכות שיהיה הצמאון דהיינו
בבחינת גם מטה למטה שיבוא עד . . העצמות אור והתגלות המשכת שיהיה

הגשמי. וזמן מקום

נאמר תורה מיותר,18במתן זה לאמר דלכאורה לאמר, כו' אלקים וידבר
זכרונו המגיד הרב בשם ואיתא הדברות. עשרת שמעו ישראל כל דהרי

בעשרה19לברכה הדברות דעשרת וחיבור יחוד היה התורה ידי שעל שזהו
ואמרת כו' אהרן אל דבר שכתוב וזהו . . כו' לאמר כו' וידבר וזהו כו'. מאמרות

כו'. למאמרות הדברות והקשר החיבור שיהיה כו', אליו
יותר:„ ובפרטיות .

המפרשים18נאמר20במתןֿתורה והקשו לאמר". האלה הדברים כל את אלקים שבו21"וידבר מקום בכל :
אבל, מעשה. בשעת אותם שמעו שלא ישראל לבני הדברים את שימסרו היא, הכוונה לאמר", גו' "וידבר נאמר

ב"לאמר"? הכוונה מהי – הדברים את שמעו וכולם ישראל, בני כל נוכחים היו תורה מתן שבעת מכיון
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ובכ"מ.12) שם. בתניא הובא סע"ב). (א, בהקדמה תקו"ז ראה
תניא13) ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו.
ערה,14) ב. נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר

ב.
(15– גו' הנרות את בהעלותך אליו ואמרת אהרן אל דבר ד"ה

ואילך א קלט, 1230 מס' בכת"י והוא לע"ע, נדפס לא (המאמר תרי"ח
חב"ד). חסידי אגודת בספריית –

הדברים16) תוכן את עתה שיאמר אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

הוא וגם לעמוד, יצטרכו שלא להשומעים, יותר וקל נוח שיהי' באופן
כו'. עצמו את להטריח יצטרך לא

ג.17) פט, תהלים
א.18) כ, יתרו
וש"נ.19) ס"ח. בהוספות ליעקב דבריו מגיד גם ראה
ונדפס20) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ה עד מכאן

.149-148 ע' ח"א בלקו"ש (באידית)
ובכ"מ.21) ב. מ, שה"ש לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א גם ראה

      

הנשמות גם נוכחים היו תורה מתן בעת שהרי הבאים, דורות בשביל היא ב"לאמר" שהכוונה לומר, ואין
זה שלאחרי הדורות .22של

עדן נשמתו ממעזריטש המגיד זה על של19ומתרץ הדברות עשרת להמשיך הוא תורה מתן של שענינו –
העולםה נברא שבהם המאמרות בעשרה הפירוש23תורה כידוע הפסוק24, בשקל25על הכף עשרה "עשרה

" נאמר ולכן הדברות. עשרת כנגד ומכוונים שקולים המאמרות שעשרה הכוונהגו'הקודש", כי, ,"
ה" את להמשיך ב"היא הדברות, עשרת – ".המאמרות עשרה – "

השם:‰ בעבודת הענין וביאור .
מאמרות. עשרה העולם, בעניני גם להאיר צריך – הדברות עשרת התורה, אור

תורה של בסביבה בהיותו עצמו; בפני דבר הוא והעולם עצמו בפני ענין היא שהתורה הסוברים כדעת לא
וההנהגות העמדה לפי – העולם הנחות לפי יתנהג לעולם בצאתו ואילו איד"), תורה ("א תורני יהודי יהי' –ַ

התורה. הנחות לפי יהיו העולם, עניני גם עניניו, שכל – מיהודי נדרש אלא, העולם. של

– ניט טאר מען וואס ("דאס אסור – שאסור שמה הפשוט דבר שכן, האסורים, דברים אודות מדובר ָָָלא
העולם, הנחות להיות צריכות לא – המותרים בדברים שאפילו היא, הכוונה ניט"). דאך מען ָָטאר

הנחות" תורה.26"בעלֿהבית'ישע של הנחות אלא ,

Â(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו דירת היתה ברסטוב דרו שכאשר סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד .
נשמתו אדמו"ר היה ולפעמים התחתונה. בדיוטא אדמו"ר) מו"ח כ"ק (של ודירתו העליונה, בדיוטא עדן נשמתו
נשמתו אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדויות באחד והתוועדות. קידוש לערוך אדמו"ר מו"ח כ"ק בנו לדירת הולך עדן
נשמתו אדמו"ר כ"ק מאביו אדמו"ר מו"ח כ"ק וביקש בעלֿהבית". "לחיים, אדמו"ר: מו"ח כ"ק בנו אל עדן
מו"ח כ"ק לשון היה כן – מזוהם. דבר הוא "בעלֿהבית" כי, "בעלֿהבית", התואר את ממנו שיסיר עדן

.27אדמו"ר
דבר בלתיֿרצוי, דבר עליו לומר שייך לא ובמילא הענינים, בכל כדבעי שמתנהג "בעלֿהבית" שגם והיינו,

מזוהם. דבר מאוס, דבר זאת בכל זה הרי – טהור שאינו דבר אפילו או האסור

בני כל אצל מופרך דבר זה יהיה סוףֿסוף הנה הנחות", "בעלֿהבית'ישע ביותר שונאת שחסידות וכיון
אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי ישראל, בני לכל היא החסידות תורת שהרי שתורת28ישראל, הזקן אדמו"ר בשם

ישראל. בני כל עבור אלא כתה, או מפלגה איזו עבור אינה החסידות

Êמאמרות עשרה העולם, בעניני שגם – לאמר" גו' "וידבר נאמר שבו תורה דמתן החידוש כללות וזהו .
הדברות עשרת התורה, פי על אלא הנחות", "בעלֿהבית'ישע העולם, הנחות פי על לא ההנהגה תהיה ("לאמר"),

בעולם. התורה את להמשיך היינו, ("וידבר"),
הנרות" את "בהעלותך בענין שהכוונה דכיון – אליו" ואמרת אהרן אל "דבר הלשון בכפל הביאור גם וזהו

מאמרות. בעשרה הדברות עשרת את להמשיך ואמרת", גו' "דבר נאמר לכן למטה, ההמשכה שתהיה היא

*

Áבתניא איתא – הנרות") את ("בהעלותך אודותיו שמדברים הענין שזהו – ל"נר" בנוגע "נר29. ענין שזהו
אדם" נשמת כו'".30ה' בטבעו למעלה תמיד שמתנענע הנר כאור למשל היא נשמתם אדם הקרויים "שישראל ,

בזהר שכתוב מה גם שזוהי31וזהו וכידוע התורה. ולימוד התפלה בשעת ישראל בני מתנענעים זה שמטעם
הזהר ספר נגד שטענו הטענות .32אחת
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א.22) צא. זח"א יא. יתרו תנחומא ו. פכ"ח, שמו"ר פמ"א. פרדר"א
רפ"ה.23) אבות
ב.24) יא, זח"ג
פו.25) ז, נשא
סקי"ג.26) ס"ג בחו"מ סמ"ע ראה
קה27) ס"ע ח"כ שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש גם ראה
ואילך.

מוהריי"צ28) אדמו"ר אגרות-קודש .163 .93 ע' תש"ד סה"ש ראה
ועוד. .344 ע' ח"ט לקו"ש דש. ע' ח"י

רפי"ט.29)
כז.30) כ, משלי
ואילך.31) סע"ב ריח, ח"ג
וציונים32) בהערות שנסמנו בספרים – זה בענין השקו"ט ראה

קנג). (ע' סח סימן תשנ"ח) (הוצאת הריב"ש צוואת שבסו"ס
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דרוש אם יודע אינני צושאקלען"). זיך ("מ'דארף נענוע של ענין להיות צריך שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ָ(וסיים
והזזה. נענוע של ענין שיהיה אופן, בכל אבל ריקוד, או ניגון של ענין

אחד יהודי שיש33– חוצה, מעינותיך שיפוצו היא הכוונה [שהרי ד"חוצה" בפלוגה הם שלעתֿעתה מאלה
ו"חוצה" "מעינותיך", "יפוצו", ענינים: ג' ("ער34בזה מאד מעריך שהוא אדמו"ר, מו"ח לכ"ק פעם כתב ,[

מדוע מבין: אינו אחד דבר אבל וכו', לישיבות בנוגע ליובאוויטש של מהפעולות שטארק") זייער ַַהאלט
באופן הלימוד יהיה לא למה סדר; ללא – יחד צועקים וכולם לימודם, באמצע הישיבה תלמידי מתנענעים
אצבעו את יגביה שאלה, לשאול ירצה וכשמישהו להתנענע, מבלי בשקט, מקומותיהם על ישבו שכולם מסודר,
אדמו"ר מו"ח שכ"ק היחידות השאלות אחת זוהי זו. שאלה על מאומה לו השיב לא אדמו"ר מו"ח כ"ק – וכו'.

עליהם. השיב לא

עצמית. הזזה להיות צריכה שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ואמר:] שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק והריקוד, הניגון [באמצע

ובלשון געהויבן"). זיך האט באלקן ("דער התרומם שהגג עד בליובאוויטש בהתוועדות רקדו שפעם ַָמספרים
איגרא".35חז"ל "פקע

בזה: והענין

הוא הרי האדם מדת לפי עשוי שלהיותו לבוש, הקרוב, ממקיף יותר למעלה שהוא הרחוק, מקיף הוא – גג
המוגבל דבר מקיף הוא שהרי להגבלה, שייכות לו יש הרחוק מקיף גם כן, פי על אף אבל בהגבלה. בודאי

כו'). (עולמות

הרחוק. דמקיף ההגבלות אפילו שיתבטלו עד עצמית הזזה להיות שצריכה – איגרא" ד"פקע החידוש וזהו

יותר]. בחוזק שירקדו שליט"א אדמו"ר כ"ק [ורמז

***

Ë:לאמירה דיבור בין החילוק ביאור – לאמר" גו' "וידבר ואמרת", גו' "דבר בענין ממשיך הנ"ל במאמר .

'בחי הוא המאמרות הנה כי למאמרות, דברות בין ההפרש לומר
בזהר שכתוב כמו רוח, מים אש כבר36אמ"ר, שבא כמו דהיינו ,

ושרשו כידוע. הללו מיסודות שמורכב הגרון בקול שבא הלב דהבל בהרכבה
בכלל, מדבר נקרא שהאדם וכמו דיבור, בשם שנקרא הוא הנפש בעצמות

לנפש37וכנאמר האדם הדיבורויהי כח שבא אחר והנה, כו'. ממללא לרוח חיה,
בשם כן גם נקרא אז הפה, מוצאות ה' במבטא ובא הלב בהבל מורכב שבנפש
תחלתן נעוץ כח להיות והוא כו'. בפה ודיבור בלב דאמירה וכידוע דיבור,

ועל38בסופן עצמה, שבנפש הדיבור עצמות מבחינת שבפה בדיבור כח ויש ,
שבאו קודם שהיו מכמו הכחות שיתוספו הוא הדיבור ידי שעל רואים אנו כן
בתכלית ואשורו לעומקו יבוא בדיבור יבוא כאשר השכל השגת וכמו בדיבור,
לבטל הדיבור בבחינת כח יש וכן כו'. השגתו עצמות מצד שהיה מכמו יותר

שכתוב וכמו בו, המתלבש כח הדיבור39איזה ידי שעל ישיחנה, איש בלב דאגה
מבחינת יותר נעלה כח בו יש שבפה שהדיבור מצד זה וכל כו'. הדאגה יבוטל
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(33.42 ע' ריש ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ועוד.34) .138 ע' ח"ד שם ראה
ח"ג35) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה סע"ב. פה, פסחים

ואילך. 10 ע'
אדמו"ר36) מאמרי גם וראה רע"ב). (קד, תס"ט תקו"ז ראה

וש"נ. לד. ס"ע ח"א חתונה דרושי האמצעי
ובת"א.37) ז ב, בראשית
מ"ז.38) פ"א ס"י
כה.39) יב, משלי

      

האותיות דבחינת למעלה, מזה ויובן כו'. הנפש שבעצמות הדיבור כח עצמות
שכתוב מה והוא כו', מאמרות שנקראים הוא כו' וארץ שמים בהם 40שנבראו

אך בעצמותו, החקוקים אותיות בטה"ע, גליפו גליף דמלכא הורמנא בריש
השייכים בלבושים העולמות בריאת לסיבת למטה ובאים שמתלבשים
אותיות אבל כנ"ל. בהיסודות שמורכבים מאמרות, שנקראים והוא להעולמות,
וכאשר כנ"ל. דברות בשם שנקראים והוא דטה"ע, באותיות שרשם התורה

ז"ש בפה בדיבור שנעוץ41באים וכנ"ל ממש, דברי בפיך, שמתי אשר ודברי
ודברת וכמו דוקא, בפה בדיבור התורה מצות כן ועל בסופן. כו',42תחלתן בם

חיים בלבושים43וכן נתלבשה התורה הרי באמת אך דוקא. בפה למוציאהם הם
מפני זהו העשי', דעולם הלבושים בהתלבשות למטה שבאה עד דעולמות
מאמרות בעשרה דעצמות הדברות דעשרת והתחברות התאחדות היה שבתורה
כנ"ל. כו' לאמר כו' וידבר תורה במתן נאמר כן ועל כו'. בראשית דמעשה

È:הדברים ביאור .
אש היסודות מג' שמורכב הגרון בקול בא הלב הבל כאשר כי, מאמירה, למעלה הוא דיבור – גיסא מחד

אמר תיבות (ראשי רוח בעצם44מים בשרשו וכשהוא אמירה, בשם נקרא אזי – העפר יסוד גם נכלל שבהם (
דיבור. בשם נקרא אזי – הנפש

כמ"ש בהעלם, היא שאמירה מצינו – גיסא ולא45ולאידך בהעלם שישאר להיות ויכול בלבי", אני "אמרתי
בשרשו כשהוא שנקרא שם באותו – דיבור בשם נקרא אזי ובגילוי בפועל בא וכאשר ובגילוי, בפועל יבוא

הנפש. בעצם

האמירה בשורש מאמירה, למעלה הוא מגיע למטה, בהתגלות בא הדיבור כאשר דוקא כי – הדבר וטעם
שכתוב כמו ממש, הנפש בעצם – יותר ולמעלה הנפש, בעצם שהיא כח46כפי יש וכן בדברו", יצאה "נפשי

שכתוב כמו שבלב, הדאגה את לבטל ישיחנה".39בדיבור איש בלב "דאגה

לאחרים" ו"ישיחנה מדעתו", "יסיחנה הפירושים דב' השייכות גם צריך47וזוהי מדעתו להסיח שכדי –
ולכן, הנפש, בעצם ונוגע מאמירה, למעלה שרשו דוקא, למטה שמתגלה כפי שהדיבור כיון לאחרים, להשיח

מדעתו. יסיחנה – לאחרים ישיחה הדיבור, ידי שעל התורה פוסקת לאדם, שנוגעת דאגה יש כאשר גם

בעשרה שבתורה הדברות עשרת להמשיך שצריך וכנ"ל דוקא, למטה ההמשכה מעלת מצד הוא זה וכל
העולם. נברא שבהם מאמרות

‡È:בהמאמר ממשיך – דוקא למטה וההתגלות ההמשכה להיות שצריך זה ובענין .

Â‰ÊÂאיה48שכתוב היום כל אלי באמור ולילה יומם לחם דמעתי לי היתה
לפעמים שיש דהגם כו', למטה העצמות אור התגלות שום שאין כו', אלקיך
לפי רק זה אין ותורה, בתפלה בעבודה וכמו אלקות בהתגלות התעוררות איזה
איה דוקא היום כל אלי באמור שכתוב מה שזהו היום, כל ולא כו', שעה
גודל על לו בהמר זאת הבכיה אך . . למטה בהתגלות בא שלא דהיינו אלקיך,
. . וחפצו ישעו כל ולזה למטה בהתגלות מלבוא העצמות אור והעלם הסתר

ה אור התגלות שבא הוא דוקא זה ידי ידיעל על והוא למטה. מלמעלה עצמות
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א.40) טו, זח"א
כא.41) נט, ישעי'
ז.42) ו, ואתחנן
רע"א.43) נד, עירובין וראה כב. ד, משלי
רקיע44) מים אור הוא ד"אמר" שהר"ת איתא שלפעמים ולהעיר,

תסד). (ע' סט"ז רקיע מים אור ערך ג) (כרך חב"ד הערכים ספר (ראה

רוח. מים אש הר"ת הוא לעניננו שנוגע מה אבל, וש"נ),
יז-ח.45) ג, טו. א. ב, קהלת
ו.46) ה, שה"ש
רע"א.47) עה, יומא
ד.48) מב, תהלים



כי       

האותיות דבחינת למעלה, מזה ויובן כו'. הנפש שבעצמות הדיבור כח עצמות
שכתוב מה והוא כו', מאמרות שנקראים הוא כו' וארץ שמים בהם 40שנבראו

אך בעצמותו, החקוקים אותיות בטה"ע, גליפו גליף דמלכא הורמנא בריש
השייכים בלבושים העולמות בריאת לסיבת למטה ובאים שמתלבשים
אותיות אבל כנ"ל. בהיסודות שמורכבים מאמרות, שנקראים והוא להעולמות,
וכאשר כנ"ל. דברות בשם שנקראים והוא דטה"ע, באותיות שרשם התורה

ז"ש בפה בדיבור שנעוץ41באים וכנ"ל ממש, דברי בפיך, שמתי אשר ודברי
ודברת וכמו דוקא, בפה בדיבור התורה מצות כן ועל בסופן. כו',42תחלתן בם

חיים בלבושים43וכן נתלבשה התורה הרי באמת אך דוקא. בפה למוציאהם הם
מפני זהו העשי', דעולם הלבושים בהתלבשות למטה שבאה עד דעולמות
מאמרות בעשרה דעצמות הדברות דעשרת והתחברות התאחדות היה שבתורה
כנ"ל. כו' לאמר כו' וידבר תורה במתן נאמר כן ועל כו'. בראשית דמעשה

È:הדברים ביאור .
אש היסודות מג' שמורכב הגרון בקול בא הלב הבל כאשר כי, מאמירה, למעלה הוא דיבור – גיסא מחד

אמר תיבות (ראשי רוח בעצם44מים בשרשו וכשהוא אמירה, בשם נקרא אזי – העפר יסוד גם נכלל שבהם (
דיבור. בשם נקרא אזי – הנפש

כמ"ש בהעלם, היא שאמירה מצינו – גיסא ולא45ולאידך בהעלם שישאר להיות ויכול בלבי", אני "אמרתי
בשרשו כשהוא שנקרא שם באותו – דיבור בשם נקרא אזי ובגילוי בפועל בא וכאשר ובגילוי, בפועל יבוא

הנפש. בעצם

האמירה בשורש מאמירה, למעלה הוא מגיע למטה, בהתגלות בא הדיבור כאשר דוקא כי – הדבר וטעם
שכתוב כמו ממש, הנפש בעצם – יותר ולמעלה הנפש, בעצם שהיא כח46כפי יש וכן בדברו", יצאה "נפשי

שכתוב כמו שבלב, הדאגה את לבטל ישיחנה".39בדיבור איש בלב "דאגה

לאחרים" ו"ישיחנה מדעתו", "יסיחנה הפירושים דב' השייכות גם צריך47וזוהי מדעתו להסיח שכדי –
ולכן, הנפש, בעצם ונוגע מאמירה, למעלה שרשו דוקא, למטה שמתגלה כפי שהדיבור כיון לאחרים, להשיח

מדעתו. יסיחנה – לאחרים ישיחה הדיבור, ידי שעל התורה פוסקת לאדם, שנוגעת דאגה יש כאשר גם

בעשרה שבתורה הדברות עשרת להמשיך שצריך וכנ"ל דוקא, למטה ההמשכה מעלת מצד הוא זה וכל
העולם. נברא שבהם מאמרות

‡È:בהמאמר ממשיך – דוקא למטה וההתגלות ההמשכה להיות שצריך זה ובענין .

Â‰ÊÂאיה48שכתוב היום כל אלי באמור ולילה יומם לחם דמעתי לי היתה
לפעמים שיש דהגם כו', למטה העצמות אור התגלות שום שאין כו', אלקיך
לפי רק זה אין ותורה, בתפלה בעבודה וכמו אלקות בהתגלות התעוררות איזה
איה דוקא היום כל אלי באמור שכתוב מה שזהו היום, כל ולא כו', שעה
גודל על לו בהמר זאת הבכיה אך . . למטה בהתגלות בא שלא דהיינו אלקיך,
. . וחפצו ישעו כל ולזה למטה בהתגלות מלבוא העצמות אור והעלם הסתר

ה אור התגלות שבא הוא דוקא זה ידי ידיעל על והוא למטה. מלמעלה עצמות
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רקיע44) מים אור הוא ד"אמר" שהר"ת איתא שלפעמים ולהעיר,

תסד). (ע' סט"ז רקיע מים אור ערך ג) (כרך חב"ד הערכים ספר (ראה

רוח. מים אש הר"ת הוא לעניננו שנוגע מה אבל, וש"נ),
יז-ח.45) ג, טו. א. ב, קהלת
ו.46) ה, שה"ש
רע"א.47) עה, יומא
ד.48) מב, תהלים



כי      

לחם בחינת ולילה, יומם לחם דמעתי לי היתה שכתוב שזהו דוקא התורה
נאמר זה (שעל ומדת49דתורה יום מדת ולילה יומם לחבר בלחמי) לחמו לכו

יצירה בבריאה שבאה כמו לילה ומדת באצילות שהוא כמו יום מדת לילה
למבין. ודי כידוע עשיה

Èיותר ובפרטיות .50:
עד פארביטערט") אזויפיל איז ("ער כך כל ממורמר הוא יהודי ולילה": יומם לחם דמעתי לי ַַ"היתה

כידוע הלחם, במקום הם זה51שהדמעות על המרירות? נובעת וממה רעבון. מרגישים שלא פועלת שמרירות
אלקיך". איה היום "כל מלמעלה: ותובעים טוענים אלי", "באמור – בפסוק ממשיך

וחיותך כוחך – פירושו "52"אלקיך" "אלקיך"? ומיהו ,"אלקיך ומקום53– מזמן למעלה הוא "הוי'" .
מזו: ויתירה וחיותך. כוחך – "אלקיך" היא זו ובחינה מהשתלשלות, אלקיך"ולמעלה ש"אנכי",53הוי' ,

קוץ" בשום ולא אות בשום לא איתרמז דלא שאנכי מי וחיותך.54"אנכי כוחך – "אלקיך" הוא ,

" ממנו: תובעים זה ודבר במשך אצלך הוא היכן – אלקיך" הוי' "אנכי של ההרגש אלקיך"?! אי'
היום?! כל

הכוונה. זוהי לא מספיק. זה אין – התוועדות בשעת או והלימוד, התפלה בשעת ה"אלקיך" את שמרגיש מה
הכבוד כסא תחת שנמצאות כפי למעלה נשמות ידי על או מלאכים ידי על גם להשיג יכולים היו זה .55ענין

ונפש הגוף את לברר כדי היא, בגוף, הנשמה ירידת של צריכההכוונה אינה עצמה הנשמה (שהרי הבהמית
כלל במסחרו,56תיקון שעוסק בשעה ששותה, בשעה שאוכל, בשעה – היום" "כל שבמשך תובעים, ממנו ולכן, ,(

("דערהערט") והרגיש הבין בעצמו שהוא כפי ד"אלקיך", ההרגש אצלו יהיה – בניֿאדם עם שמדבר ובשעה
הלימוד. ובשעת התפלה בשעת

‚Èהשיעור תהלים, השיעור את אּפ") זאגט ("ער אומר התפלה שלאחרי – היא בפועל ההנהגה אמנם, .ָָ
מאומה. עליו ניכר לא מזה ויותר תניא, אחדות ושורות חומש,

רישומה עליו ניכר שיהיה מבלי מלח, מוסיף – במאכל מלח חסר ואם יפה, חלק לו בורר – האכילה בעת
התפלה. של

שאינו מי לבין בינו חילוק ניכר לא זה, מלבד אבל ואחרונה, ראשונה ברכה מברך טובה", "עושה אמנם הוא
אין" הבהמה מן האדם "ומותר להבדיל, אינוֿיהודי, לבין בינו – מזה ויתירה באופן57חסיד, היא שהנהגתו ,
הבית בעל עליה שאין בהמה") נאוואטנע ("א בר בהמת כמו שחפץ, מה כל .58שעושה ַַָ

מכוין שאינו באופן הוא התורה לימוד למה בתפלה, געשמאק לו אין למה טענות לו יש – זה כל ַולאחרי
עליהם. לפעול מצליח אינו למה – מקבלים לו יש ואם תירוצים, ללא קושיות ריבוי לו יש למה לאמיתתה, הלכה

נאמר זה על שאומרים59הנה כזה באופן שמתנהג – אדם" "אולת לבו": יזעף ה' ועל דרכו תסלף אדם "אולת
לבו". יזעף ה' "על – טענות לו יש כך ואחר דרכו", "תסלף – אלקיך" איה היום "כל לו

פארשיקט") ("ער ששולח באופן היא היום כל במשך שהנהגתו – אדם" "אולת זוהי בכך. אשם בעצמו ַהוא
ואז שאתפלל, עד לי המתן להקב"ה: באמרו תחת, בעומק נמצא עצמו והוא רום, לעומק הקב"ה הנהגה60את ...

געשמאק לו שאין – לבו" יזעף ה' "על – טענות עוד לו יש כך ואחר דרכו", "תסלף – אדם" "אולת – ַזו
וכו'. בתפלה
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ה.49) ט, משלי
(באידית)50) ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זה סעיף

.20 שבהערה ח"א בלקו"ש
וש"נ.51) קסג). (ע' עה"פ אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות ראה
ס"ה.52) או"ח שו"ע ראה
ב.53) כ, יתרו
א.54) יא, זח"ג ב. פ, פנחס לקו"ת ראה

רע"ב.55) כט, זח"ג ראה
ב).56) (מח, פל"ז תניא
יט.57) ג, קהלת
(58.(72 ע' (לעיל 78 הערה סוכות דחוה"מ ג' שיחת גם ראה
בתחילתו.59) תרל"ו רבים מים המשך וראה ג. יט, משלי
(המו"ל).60) תיבות איזה חסר

      

לו. נוגע הדבר ואין באמת, זאת תובע לא הוא דאמת. אליבא אינם שטוען הטענות גם טענותיוובאמת,
הלשון. וצחות המליצה לתפארת אלא אינם

ואמר:] הפסיק ולפתע זה, בענין בדברו מאד בכה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

בגמרא אדם"61איתא בני ומשמחים "שמחים בדוחי", "אינשי שהיו אנשים שני עליהם62אודות ואמרו ,
עולם הזה, עולם להם נתנו אדם בני ומשמחים שמחים שהיו זה שבשכר והיינו, נינהו", דאתי עלמא ש"בני

הטובים. הענינים כל – ברוךֿהוא איןֿסוף ומהות עצמות הבא,

ותהיו שמח ניגון תנגנו – עצבות?! של רגש אצלכם לעורר איפוא לי למה שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
בשמחה.

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק המשיך – הניגון [לאחרי

„È.הרבי אל שייכות להם שיש אלה אצל יותר עוד נוגע – אלקיך" איה היום "כל – זה ענין .
נצבים בפרשת הכתוב כלשון מדריגות, חילוקי כמה יש גופא ישראל בני שאצל "ראשיכם63ובהקדם :

חז"ל ובלשון מימיך", שואב עד עציך מחוטב גו' כו'".64שבטיכם יוחסין "עשרה

לעניננו: ובנוגע

להיות צריך – שלו התקנות את לשמור או שלו, החסידות מאמרי ללמוד הרבי, את לראות שזכו אלה יהודים
שהוא הרבי של ענינו שהרי אלקיך", איה היום ד"כל הענין יותר עוד אצלם 65עם ישראל בני

שעת בין וחילוק הפסק שאין באופן הנהגתם להיות צריכה ובמילא כלל, הפסק ללא חיבור היינו, הקב"ה,
ד"אלקיך". הענין אצלם נרגש להיות צריך היום כל שבמשך כיון היום, עניני לשאר התורה ולימוד התפלה

הרמב"ם בדברי הוא מפורש זה ניכר66ענין שיהיה צריך כך . . ובדעותיו בחכמתו ניכר שהחכם "כשם :
החסידות ובסגנון דתורה, נגלה של וסגנון באותיות זאת כותב שהרמב"ם אלא וכו'". ובמשקהו במאכלו במעשיו

ד"כל הענין תוכן זה ובכלהרי עשיותיו בכל היום, כל להיות צריך אלקיך" ד"הוי' שההרגש אלקיך", אי' היום
עניניו.

הזקנים חסידים פגש67– ההתוועדות לאחר לאין. היש דביטול הענין אודות ודיברו בהתוועדות פעם ישבו
וקרא מההתוועדות, בחזרתו ברחוב שהלך החסידים באחד "ּפאליסֿמאן") "ּפאליצעיי", זשאנדאר", ("א ַַַַָָשוטר
הנ"ל החסיד כלומר: הולך). (ביטול אידיוט" "ביטול החסיד: לו והשיב ההולך)? (מיהו אידיוט" "קטא ָלעברו:
ביטול! מלבד ענין שום בעצמו מצא שלא עד לאין, היש ביטול בענין ההתוועדות של בתוכנה כך כל חדור היה

היא זה מצד הנה – ד"אלקיך" ההרגש אצלו חסר היום כל ובמשך כדבעי, אינו זה ענין כאשר אמנם,
כו'. בדמעות המרירות

לאסוף נהוג היה שפעם אדמו"ר, מו"ח כ"ק ממכתבי באחד המובא שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר זה [בענין
אלקים" ה"צלם שיאיר כדי הפנים, את בהם ולרחוץ הדמעות ].68את

שכתוב כמו תורה, על קאי – "לחם" ולילה": יומם לחם דמעתי) לי "(היתה שכתוב מה גם "לכו49וזהו
התורה לימוד בשעת שישנו וההרגש בלחמי". בבחינת69לחמו שהם בענינים גם הענינים, בכל להיות צריך –

"יומם אומרו שזהו ה"יום", עם אותם שמחברים זה ידי על המחבר."לילה", בוא"ו לילה",

שנאמר ואמרת" גו' ל"דבר תורה במתן שנאמר לאמר" גו' ד"וידבר והשייכות הקשר בביאור והנה, .
בהמאמר: מבאר – כנ"ל דוקא, למטה ההמשכה ענין מודגש שבשניהם המנורה, בהדלקת
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א.61) כב, תענית
שם.62) פרש"י
ט-יו"ד.63) כט,
רפ"ד.64) קידושין
(65.158 ע' שלום תורת סה"ש ראה

רפ"ה.66) דעות הל'
(67.251 ע' תרח"ץ סה"ש ראה
וש"נ.68) תפ. ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר מאמרי גם ראה
ב.69) ל, בהעלותך לקו"ת ראה
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וקרא מההתוועדות, בחזרתו ברחוב שהלך החסידים באחד "ּפאליסֿמאן") "ּפאליצעיי", זשאנדאר", ("א ַַַַָָשוטר
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ביטול! מלבד ענין שום בעצמו מצא שלא עד לאין, היש ביטול בענין ההתוועדות של בתוכנה כך כל חדור היה

היא זה מצד הנה – ד"אלקיך" ההרגש אצלו חסר היום כל ובמשך כדבעי, אינו זה ענין כאשר אמנם,
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שנאמר ואמרת" גו' ל"דבר תורה במתן שנאמר לאמר" גו' ד"וידבר והשייכות הקשר בביאור והנה, .
בהמאמר: מבאר – כנ"ל דוקא, למטה ההמשכה ענין מודגש שבשניהם המנורה, בהדלקת

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

א.61) כב, תענית
שם.62) פרש"י
ט-יו"ד.63) כט,
רפ"ד.64) קידושין
(65.158 ע' שלום תורת סה"ש ראה

רפ"ה.66) דעות הל'
(67.251 ע' תרח"ץ סה"ש ראה
וש"נ.68) תפ. ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר מאמרי גם ראה
ב.69) ל, בהעלותך לקו"ת ראה



כי      

 'הוי שמי בחינת ממש, העצמות אור התגלות בו שהיה תורה במתן
וזמן מקום בבחינת למטה גם זאת התגלות והיה לבדו, שהוא כמו

רז"ל שאמרו הוא מקום להיות70(בחינת רוחות, מארבע נשמע הקול שהיה
שכתוב מה הוא זמן ובחינת כו', נתפס אינו ואשר71שהמקום פה ישנו אשר את

וכמו הבית, בזמן שהיה המנורה בחינת עם אחד ענין הוא והתורה . . פה איננו
כו'.72שכתוב אור ותורה מצוה נר כי

ÊË:בזה והענין .
הכתוב בפירוש דזכריה,73ידוע החזיון שזהו הפשוט הפירוש על שנוסף גו'", כולה זהב מנורת והנה "ראיתי

ה" בעבודת מדרגות ז' שהם נרות ז' בחינת בה ויש מנורה נקרא ישראל נשמות ש"כללות הפירוש גם ,74ישנו
נוטים שמצידה הקנים ששת היו שבהמנורה ש"כמו בהמאמר כמובא התורה, על דקאי הפירוש ישנו כן וכמו

רש"י שפירש כמו האמצעי קנה מול אל ושבעל1בהדלקתם שבכתב תורה בחינות ב' בה שיש בתורה כן כמו ,
וכמו שבכתב, תורה שהוא האמצעי קנה אל נוטים משנה סדרי הששה להיות שצריך משנה, סדרי ששה שהן פה

כו'" קרא אמר .75מ"ט

וקוב"ה אורייתא שישראל כיון – לזה זה מתאימים התורה) ועל ישראל על קאי (שמנורה הפירושים וב'
חד .76כולא

למטה, העצמות אור התגלות שהיה תורה במתן כמו – למטה ההמשכה ענין מודגש הנרות שבהעלאת וזהו
וזמן. במקום נמשכה וזמן ממקום שלמעלה שהבחינה היינו,

הזמן: מבחינת למעלה גם ובמילא המקום מבחינת למעלה היה תורה דמתן הגילוי דהנה,

את ושומעין למזרח "מסתכלים רוחות, מארבע נשמע הקול שהיה רז"ל כמאמר – מקום מבחינת למעלה
הר של במזרחו שעמדו שאלה באופן להיות צריך היה דלכאורה כו'", רוחות לארבע וכן אנכי, יוצא הדיבור
ואף וכו', דרום מצד הדיבור את ישמעו סיני הר של בדרומו שעמדו ואלה מזרח, מצד הדיבור את ישמעו סיני
למעלה היה תורה דמתן שהגילוי כיון הרוחות, ד' מכל הדיבור את כולם שמעו שעמדו צד באיזה כן, פי על

מקום; מבחינת

ה כל היו תורה במתן שהרי – זמן מבחינת אשרולמעלה ואת גו' פה ישנו אשר "את שכתוב כמו נשמות,
פה". איננו

שכתוב מה החכם77ובהקדם המלך, שלמה לן משמע קא מאי מובן: אינו דלכאורה – בא" ודור הולך "דור
שדור – הוא הפירוש אלא במקומו? בא אחר ודור הולך אחד שדור יודע אדם כל הרי אדם, שהולךמכל

 חדשות נשמות שאין האחרונים בדורות מבעי [לא חדשות נשמות אינם הנשמות רוב כי, הבא, הדור
אינם הנשמות רוב סגולה, יחידי מלבד הנה הראשונים בדורות אפילו אלא בלבד, העתים מן לעת אם, כי בכלל,

שליחותם ולהשלים לתקן כדי לעולם הפעם עוד ובאים דין, בעלמא היו שכבר נשמות אלא חדשות], .78נשמות

דכיון – להיות העתידים הנשמות גם הנשמות, כל היו תורה שבמתן יתכן איך מובן: אינו זה פי ועל
העתידים הנשמות של שמציאותם לומר בהכרח לפנ"ז, שהיו הנשמות אותם הם להיות העתידים שהנשמות

רק שייכת הנשמותלהיות שהיו שעה שבאותה יתכן איך כן, ואם נמצאות, אינן זה שלפני שהנשמות
להיות? העתידים הנשמות גם היו זה שלפני

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

(סד,70) תכ"ב תקו"ז ט. פ"ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא ראה
פל"ו. תניא ב).

יד.71) כט, נצבים
כג.72) ו, משלי
ב.73) ד, זכרי'
בהעלותך.74) ר"פ לקו"ת

ע"ד75) "המנורה – תשנ"ח) (קה"ת המנורה" "רשימת גם ראה
ואילך). קיא (ע' הדרוש"

א.76) עג, זח"ג ראה
ד.77) א, קהלת
ועוד.78) ו'. הקדמה הגלגולים שער ראה

      

הנשמות להיות יכולים שונים זמנים שבשני כשם ולכן, מהזמן, למעלה היה תורה שמתן – בזה והביאור
במתן פה) איננו ואשר פה ישנו (אשר שניהם להיות יכולים היו כן כמו להיות, העתידים והנשמות זה שלפני

רגע. באותו ועתיד הוה עבר מהזמן, למעלה שהיה תורה,

הוא שהעיקר כיון וזמן, במקום למטה נמשך וזמן, ממקום שלמעלה שהגילוי – תורה דמתן החידוש וזהו
כנ"ל. התורה ענין עם שקשור המנורה בענין הוא וכן למטה. ההמשכה להיות

ÊÈ:בהמאמר וממשיך .

ÈÙÏÂבה שהיו במנורה כמו . . ע"כ המנורה עם א' ענין שהתורה הנ"ל כל
כ"ב בה יש . . בתורה כן כמו . . פרחים ט' כפתורים י"א גביעים כ"ב
מצינו הגביעים ובחינת ענין דהנה הוא, והענין כו'. גביעים כ"ב שהן אותיות

שכתוב וכמו אבל79ביוסף, כו', הכסף גביע גביעי השלוםואת עליו המלך דוד
קטן,80אמר הוא שהכוס לגביע, כוס בין ההפרש וכידוע כו'. אשא ישועות כוס

דוד המצודת שכתב (כמו הכוסות את מוזגין ובו גדול הוא וענין81והגביע ..(
וכידוע הגביע, כבחינת גדול כלי שהוא התורה אותיות בחינת הוא דיוסף הגביע
מאמרות דעשרה האותיות אבל בכלל, רברבן אתוון נקראים התורה שאותיות

שכתוב וכמו זעירין, אתוין נקראים וארץ שמים בהם תולדות82שנבראו אלה
רז"ל ואמרו בהבראם, כו' כידוע,83השמים זעירא הוא דה"ה בראם, בה'

אותיות אבל . . וההסתר הצמצום בתכלית האלקי האור שבא על להורות
גם העצמות התגלות אור להביא ביכולתם שיש רברבין אתוון נקראים התורה
הקטנים הכוסות מוזגין שבו גדול כוס גביע, בשם זה מפני ונקרא כנ"ל, למטה

נאמר זה שעל שבמנורה גביעים כ"ב הן התורה אותיות וכ"ב . נגילה84.
כנ"ל. דוקא התורה אותיות כ"ב ידי ועל בעצמותך ב"ך ונשמחה

ÈÂשכתוב מה זהו כפתורים שהכפתור85י"א כו', הקנים שני תחת וכפתור
האמצעי בקו ושרשו ומשמאל, שמימין הקנים ב' ומחבר המקשר הוא

יצירה בספר ואיתא מכוון86כו'. יחיד וברית אצבעות חמש כנגד אצבעות חמש
ספירות שבעשר והגבורות החסדים המחבר האמצעי קו בחינת שהוא באמצע,
שכתוב וכמו ספירות, העשר מכל שלמעלה העצמות באור ושרשו בכלל,
מכוון יחיד וברית שכתוב מה שזהו העצמות, עד עולה האמצעי דקו בסה"ק
בכלל שהוא כפתורים י"א ענין שזהו כו'), ממש לו בדומה המוליד כח (כי כו'
כנ"ל כתר בחינת העצמות באור ושרשם והגבורות החסדים ספירות העשר קשר

כו'. האמצעי בקו

'Ë‰Âשכתוב מה הוא למטה87פרחים ההתגלות עיקר שזהו ישראל, ופרח יציץ
בה להמשיך וצריך אחת בנקודה רק שרש בסוד נאצלה המלכות כי . .
הגשמי וזמן במקום למטה הוא ההתגלות שעיקר וכנ"ל כו', ספירות ט'
אורות גילוי תוספת המלכות בבחינת ולהיות המלכות, ידי על בא ששרשם
מקום בבחינת כן גם למטה יבא כן על בה, שנתוסף ספירות ט' שזהו העליונים
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כה       
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הוא שהעיקר כיון וזמן, במקום למטה נמשך וזמן, ממקום שלמעלה שהגילוי – תורה דמתן החידוש וזהו
כנ"ל. התורה ענין עם שקשור המנורה בענין הוא וכן למטה. ההמשכה להיות
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קטן,80אמר הוא שהכוס לגביע, כוס בין ההפרש וכידוע כו'. אשא ישועות כוס

דוד המצודת שכתב (כמו הכוסות את מוזגין ובו גדול הוא וענין81והגביע ..(
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מאמרות דעשרה האותיות אבל בכלל, רברבן אתוון נקראים התורה שאותיות

שכתוב וכמו זעירין, אתוין נקראים וארץ שמים בהם תולדות82שנבראו אלה
רז"ל ואמרו בהבראם, כו' כידוע,83השמים זעירא הוא דה"ה בראם, בה'

אותיות אבל . . וההסתר הצמצום בתכלית האלקי האור שבא על להורות
גם העצמות התגלות אור להביא ביכולתם שיש רברבין אתוון נקראים התורה
הקטנים הכוסות מוזגין שבו גדול כוס גביע, בשם זה מפני ונקרא כנ"ל, למטה

נאמר זה שעל שבמנורה גביעים כ"ב הן התורה אותיות וכ"ב . נגילה84.
כנ"ל. דוקא התורה אותיות כ"ב ידי ועל בעצמותך ב"ך ונשמחה
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האמצעי בקו ושרשו ומשמאל, שמימין הקנים ב' ומחבר המקשר הוא

יצירה בספר ואיתא מכוון86כו'. יחיד וברית אצבעות חמש כנגד אצבעות חמש
ספירות שבעשר והגבורות החסדים המחבר האמצעי קו בחינת שהוא באמצע,
שכתוב וכמו ספירות, העשר מכל שלמעלה העצמות באור ושרשו בכלל,
מכוון יחיד וברית שכתוב מה שזהו העצמות, עד עולה האמצעי דקו בסה"ק
בכלל שהוא כפתורים י"א ענין שזהו כו'), ממש לו בדומה המוליד כח (כי כו'
כנ"ל כתר בחינת העצמות באור ושרשם והגבורות החסדים ספירות העשר קשר

כו'. האמצעי בקו

'Ë‰Âשכתוב מה הוא למטה87פרחים ההתגלות עיקר שזהו ישראל, ופרח יציץ
בה להמשיך וצריך אחת בנקודה רק שרש בסוד נאצלה המלכות כי . .
הגשמי וזמן במקום למטה הוא ההתגלות שעיקר וכנ"ל כו', ספירות ט'
אורות גילוי תוספת המלכות בבחינת ולהיות המלכות, ידי על בא ששרשם
מקום בבחינת כן גם למטה יבא כן על בה, שנתוסף ספירות ט' שזהו העליונים
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כו      

ÁÈשנתבאר למה בהתאם הוא – ממש" לו בדומה המוליד כח "כי עיגול בחצאי בהמאמר שכתוב מה והנה, .
ביותר. עליון ממקום היא דוקא למטה שההמשכה י) (סעיף לעיל

לו בדומה המוליד ד"כח הלשון דיוק בביאור להוסיף ":ויש

בתניא שכתוב מה ממעל88בביאור אלקה "חלק היא אדמו"רשהנשמה הוספת היא "ממש" שתיבת – "
הכתוב לשון על ממכתביו89הזקן באחד אדמו"ר מו"ח כ"ק מבאר – ממעל" אלקה תוארו90"חלק ש"ממש

שברוחניות"). רוחניות ש"תוארו ל"ממעל", (בניגוד ממשות מלשון שבגשמיות", גשמיות

שהנשמה שזה פירושה, ממעל", אלקה "חלק להתיבות ובהמשך בסמיכות באה "ממש" תיבת כאשר אמנם,
אלקה (חלק הוא שכן אלא בלבד, פרטים באיזה השתוות או בעלמא, דמיון זה אין ממעל", אלקה "חלק היא

ממש. ממעל)

ומתגלה נמשך ממש) (אלקות ממש" ממעל אלקה ד"חלק שהענין – בזה זה קשורים הפירושים ושני
ממשות. מלשון ממש הגשמי, בגוף בהתלבשותה

לו בדומה המוליד "כח הדיוק גם לבאר יש זה פי שעולהועל האמצעי קו המשכת מעלת שעיקר – "
ויראה דאהבה ענין שזהו ברוחניות, ובת בן הולדת בענין לא היא הכתר לו91עד "בדומה ההולדה בענין אלא ,

.דוקא בגשמיות ,"

***

ËÈא פולין. חסידי של בספרים גם92יתא נמצא מסתמא אבל חב"ד, בחסידות זה ענין מצאתי לא [לעתֿעתה
עקרות. לפקידת מסוגל חנוכה", "זאת דחנוכה, השמיני שיום שם]

המשיך:] כך ואחר לחיים, שיאמרו מהמסובים לכמה רמז שליט"א אדמו"ר [כ"ק

בזה: והענין

שזהו93ידוע – תיבות י"ג חנוכה נר של הברכה בנוסח יש וכנגדם הרחמים, מדות י"ג מאירים שבחנוכה
הטעמים "נר94אחד (ולא חנוכה" נר "להדליק הברכה: נוסח את קבע הזקן שמספרשאדמו"ר כדי חנוכה"),

להוליד ההולדה כח נמשך – מהשתלשלות למעלה שהם הרחמים מדות י"ג התגלות ומצד י"ג. יהי' התיבות
ממש. לו בדומה

אחד מדה מאירה חנוכה ימי משמונת יום בכל כי, – דחנוכה השמיני ליום שייך זה הרי יותר ובפרטיות
"ונוצר", מזל שהוא השמיני, מזל מאיר דחנוכה שמיני וביום המדות, י"ג כל כלולים ובה הרחמים, מדות מי"ג

ההולדה ענין נעשה בדא, דא האם), וטיפת האב טיפת כנגד (שהם ונקה דנוצר הבטישה ידי .93ועל

מספר בענין אחר במקום הצמחֿצדק מביאור הוא[ולהעיר המדות שמספר אף חנוכה, –ימי
שנמשכת וכפי באצילות, שהיא כפי מדריגות: ב' יש המלכות בספירת (א) ביאורים: ב' בזה שיש

כו' העליון הכח ישנו המדות שבעת על נוסף (ב) שהירידה60בבריאהֿיצירהֿעשיה. – הביאורים ב' לתווך ויש .
דוקא]. עליון כח מצד נעשית לבריאהֿיצירהֿעשיה

שעל ו"ה, עם י"ה יחוד ידי על נעשה – הלידה ענין תקוה": תהי אל "ולמלשינים הבקשה תוכן גם וזהו
כו' שלם והכסא שלם השם נעשה זה בחי'95ידי על כיסוי לעשות רוצים "מלשינים" שנקראים הקליפות אמנם, .

תהי אל "ולמלשינים הבקשה וזוהי י"ה. בחי' שם יאיר שלא תיקו"ה, לעשות יוכלו שלא – ו"ה תק ,"
ו"ה בחי' על .96(כיסוי)

***
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רפ"ב.88)
ב.89) לא, איוב
מנחם90) כג יום" ב"היום (נעתק תד ע' ח"ד שלו אגרות-קודש

אב).
תס91) ע' הקצרים אדה"ז מאמרי א. עט, משפטים תו"א ראה

וש"נ. ואילך.

יו"ד.92) אות ב מאמר טבת כסלו חודש מאמרי יששכר בני
פ"ד.93) החנוכה שער פע"ח ראה
ס"ב.94) פמ"ו הכולל שער ראה
ועוד.95) בשלח. ס"פ פרש"י תצא. ס"פ תנחומא ראה
(עם96) סידור ד. צג, מג"א תו"א פ"ז. ר"ה שער פע"ח ראה

ובכ"מ. ג. רפב, הפורים שער דא"ח)

      

Îעינים מאור בספר איתא שמ"ש97. מטשערנאביל נחום ר' נרות98להרה"צ על קאי למשיחי" נר "ערכתי ָ
חנוכה.

את מאירים זה ידי שעל החסידות, דתורת המעיינות בהפצת ביותר לעסוק צריכים חנוכה שבימי מובן ומזה
דתרמודאי רגלא דכליא עד החמה משתשקע שמצותה ענין שזהו הגלות, משיח.99חשכת ביאת ופועלים ,

גדול, כהן מתתיהו ידי על נעשה זה וענין

גדול" כהן יוחנן בן מתתיהו "בימי הי' דחנוכה הענין כללות שהרי גדול"100– "כהן אם הדעות מב' ולהעיר .
כה"ג" יוחנן בן) "(מתתיהו יוחנן על או מתתיהו, על האריז"ל101קאי בכתבי אבל שמתתיהו102. להדיא מפורש

– גדול כהן הי'

רבינו, ומשה נשיאים, י"ב שהיו רבינו, משה של בזמנו כמו – הנשיאים כל את שכולל הדור, נשיא על דקאי
ודרא דרא שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע הוא וכן כולם, את כולל הי' הדור, הכל,103נשיא כללות שהוא ,

דתרמודאי, רגלא דכליא עד מקום, בכל חנוכה נרות עם להאיר – למשיחי" נר ד"ערכתי הענין את פועל והוא
משיח. ידי על השלימה להגאולה ההכנה שזוהי

‡Îידעו שכולם כך גדול, בפירסום זה הי' לגאולה", "לאלתר הקריאה עם יצא אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר .
משיח. אודות לדבר מרבה מליובאוויטש שהרבי

שבה בתחנה עברו וכאשר ברכבת, יהודים שני נסעו פעם מהם– אחד נענה הרבי, של לביתו להגיע יורדים
– לו והשיב ה"ליובאוויטש'ערס"? הם מי חבירו אותו שאל מליובאוויטש. הרבי גר כאן לחבירו: ואמר

במשיח!... שמאמינים היהודים הם אלה – בפשיטות

למטה, המשכה הוא שהעיקר הזמן כל מדברים הרי שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

הסיפור וכידוע אדמו"ר104– ואמר אליהו, גילוי עם הקשור ענין איזה הזקן לאדמו"ר פעם אמר שהמגיד
– "ליטוואק"... של דרכו שזוהי המגיד ואמר לראותו, שרוצה ַהזקן

ביאת שתהי' היינו, בשר, לעיני הנראה באופן בגילוי, ויבוא שיומשך – דמשיח להענין בנוגע זה דרך ועל
בגשמיות. ממש, בפועל המשיח

("עס ההנהגות אותם עם הרבי, אותו זהו המסובים: לאחד שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות [במהלך
יותר מאירים לבושים – אחרים בלבושים שהתלבש אלא הנהגות"), זעלבע די מיט רבי, זעלבער דער איז

הרבי]. אותו שזהו העיקר לכם, איכפת מה כן, ואם לבושים")... ("ליכטיקערע
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כז       

Îעינים מאור בספר איתא שמ"ש97. מטשערנאביל נחום ר' נרות98להרה"צ על קאי למשיחי" נר "ערכתי ָ
חנוכה.

את מאירים זה ידי שעל החסידות, דתורת המעיינות בהפצת ביותר לעסוק צריכים חנוכה שבימי מובן ומזה
דתרמודאי רגלא דכליא עד החמה משתשקע שמצותה ענין שזהו הגלות, משיח.99חשכת ביאת ופועלים ,

גדול, כהן מתתיהו ידי על נעשה זה וענין

גדול" כהן יוחנן בן מתתיהו "בימי הי' דחנוכה הענין כללות שהרי גדול"100– "כהן אם הדעות מב' ולהעיר .
כה"ג" יוחנן בן) "(מתתיהו יוחנן על או מתתיהו, על האריז"ל101קאי בכתבי אבל שמתתיהו102. להדיא מפורש

– גדול כהן הי'

רבינו, ומשה נשיאים, י"ב שהיו רבינו, משה של בזמנו כמו – הנשיאים כל את שכולל הדור, נשיא על דקאי
ודרא דרא שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע הוא וכן כולם, את כולל הי' הדור, הכל,103נשיא כללות שהוא ,

דתרמודאי, רגלא דכליא עד מקום, בכל חנוכה נרות עם להאיר – למשיחי" נר ד"ערכתי הענין את פועל והוא
משיח. ידי על השלימה להגאולה ההכנה שזוהי

‡Îידעו שכולם כך גדול, בפירסום זה הי' לגאולה", "לאלתר הקריאה עם יצא אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר .
משיח. אודות לדבר מרבה מליובאוויטש שהרבי

שבה בתחנה עברו וכאשר ברכבת, יהודים שני נסעו פעם מהם– אחד נענה הרבי, של לביתו להגיע יורדים
– לו והשיב ה"ליובאוויטש'ערס"? הם מי חבירו אותו שאל מליובאוויטש. הרבי גר כאן לחבירו: ואמר

במשיח!... שמאמינים היהודים הם אלה – בפשיטות

למטה, המשכה הוא שהעיקר הזמן כל מדברים הרי שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

הסיפור וכידוע אדמו"ר104– ואמר אליהו, גילוי עם הקשור ענין איזה הזקן לאדמו"ר פעם אמר שהמגיד
– "ליטוואק"... של דרכו שזוהי המגיד ואמר לראותו, שרוצה ַהזקן

ביאת שתהי' היינו, בשר, לעיני הנראה באופן בגילוי, ויבוא שיומשך – דמשיח להענין בנוגע זה דרך ועל
בגשמיות. ממש, בפועל המשיח

("עס ההנהגות אותם עם הרבי, אותו זהו המסובים: לאחד שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות [במהלך
יותר מאירים לבושים – אחרים בלבושים שהתלבש אלא הנהגות"), זעלבע די מיט רבי, זעלבער דער איז

הרבי]. אותו שזהו העיקר לכם, איכפת מה כן, ואם לבושים")... ("ליכטיקערע
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כח

  י כרך

שבת במסכת שכשנכנסואיתא חנוכה מאי :
וכשגברו שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים
פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום חשמונאי בית מלכות
ולא גדול כהן של בחותמו חתום שהיה שמן של אחד
והדליקו נס בו נעשה אחד, יום אלא להדליק בו היה
ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה ימים. שמונה ממנו

והודאה. בהלל טובים
הטור ז"ל]וכתב מרוטנבורג מאיר רבי [בשם

הרשות, סעודות הן בהם שמרבים הסעודות "שריבוי
ולא ולהודות להלל אלא קבעום למשתהשלא

הרמב"ם אבל "התקינוושמחה". לשונו: וזה כתב
האלו ימים שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים

ימי בכסלו כ"ה וכתבשתחלתן והלל".
סעודותהמהרש"ל "אותן - הרמב"ם שלדעת ,

סעודות הם . . . חנוכה בימי מצוה".שעושים

. . . "קבעום אמרו בגמרא הרי תמוה: ולכאורה
 ימי" (גם) שהם כותב וברמב"ם ,"

"?

:בגמרא שכתוב ממה ברמב"ם שינוי עוד
מצאו ולא . . . חנוכה "מאי שם: שבת במסכת
ממנו והדליקו נס בו נעשה . . . שמן של אחד פך אלא
חנוכה שימי והיינו, כו'". קבעום אחרת לשנה ימים, ח'

השמן דפך הנס על דנצחוןקבעום הנס על
המלחמה:

הרמב"ם כואילו מבאר ,ל"התקינו
שמחה ימי . . . האלו ימים שמונת שיהיו . . . חכמים
היוונים, מידי והצלתם ישראל ישועת את - והלל"
השמן. דפך הנס (- כך ו(אחר לישראל, המלכות וחזרת

הידועה הקושיא בהקדים זה "עיקרויובן הרי :
גבורים מעטים ביד רבים המלחמה בנצחון היה הנס
החנוכה שימי בגמרא אמרו ולמה כו'", חלשים ביד

] וישועתהוקבעו המלחמה דנצחון הנס מפני
של אחד דפך הנס מצד אם] כי היוונים, מידי ישראל

"איך דלכאורה כו'. כו'"?שמן עיקר הטפל מן עשו
להרמב"ם, סביראֿליה זו קושיא חומר ומצד

היא חנוכה" ב"מאי הגמרא נסשכוונת איזה "על
"" שקבעוה מה על טעם לתת אם: כי ,

קובעים היו השמן דפך הנס לולי שגם והיינו, ."
ליוםֿטוב המלחמה נצחון יום שמחהאת ));(יום

כו'", שמן של אחד פך . . . חנוכה "מאי שאמרו ומה
מה דזה - והודאה" ד"הלל להפרט בנוגע הוא

יוםֿטוב ועשאום ש"קבעום מצד הוא ,"
בשמן. שהיה הנס

את בארוכה מבאר שהרמב"ם שלאחרי וזהו
" מסיים: הוא דחנוכה המאורעות התקינו

סוגי שני שמפני היינו, והלל", שמחה ימי . . . חכמים
התקינו לעיל האמורים והניסים ם,עניניהמאורעות

הלל": ו"ימי שמחה" "ימי -
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ב.1) כא,
וכן2) בב"י). גם הועתק וכן וכו'. פראג דפוס (ע"פ סתר"ע או"ח

ס"ב. שם המחבר פסק
לקמן3) וראה שם. בב"י הובא – סתר"ה פסחים במרדכי גם וכ"ה

הארוך. ממרדכי שהובא מה ס"ה
ה"ג.4) פ"ג חנוכה הל'
שמדברי5) שם, או"ח ב"ח גם וראה סל"ז. פ"ז לב"ק יש"ש

ומשתה". שמחה לנהוג יש "דבחנוכה קצת מוכח הרמב"ם
בנוגע אבל א"ומשתה", קאי לנהוג" "יש שהלשון צ"ל, ולכאורה
ברמ"א אשר ולהעיר הרמב"ם). (לדעת גמור חיוב הוא ל"שמחה"

"שיש כ' שם למהר"אאו"ח ומציין הסעודות". בריבוי מצוה
" מפראג ממהר"א שם ובד"מ מפראג, ."ושמחה

צ"ל6) ושמחה" משתה "ימי בהו דכתיב בפורים אשר להעיר
אלא שמחה (דאין בשר סעודת הט"ו) פ"ב מגילה (הל' הרמב"ם לדעת
מ"ש וצע"ק סק"ב. סתרצ"ה או"ח נימוקי וראה שם). מ"מ בבשר.
לעשות שצריך כתב ולא כו'", שעושין סעודות "אותן שם היש"ש

הרמב"ם). לשיטת שם שקאי (אף סעודה
מזכיר7) ואינו – ו)הלל" (שמחה "ימי רק הרמב"ם למ"ש הטעם

.19 הערה לקמן ראה – "הודאה"

וב'.8) א' הלכה שם חנוכה הל'
בה"ג:9) וכלשונו שכוונת לומר שאין ופשוט, כו'. התקינו

סיפור כל לפי"ז, כי – השמן דפך להנס רק היא זה" ב"ומפני הרמב"ם
שבה"א .המאורע

להצ"צ10) סהמ"צ גם וראה א. כב, אורה בשערי האמצעי אדמו"ר
. . סברא "שאין שם: או"ח פר"ח גם וראה א). (עא, נ"ח מצות ריש
לדורות". יקבעוהו שלא . . . מאויביהם שנחו הנצחון יום (ש)עיקר .

שם.11) שבת כפרש"י
ופורים12) חנוכה מדוע שמקשה א) (טז, צו מלקו"ת גם להעיר

שהקביעות מוכח שמזה - הנס* שנעשה ביום ולא המנוחה ביום הן
המלחמה. דנצחון הנס משום הא דחנוכה

בכסלו בכ"ד הי' המלחמה שנצחון לאדה"ז שס"ל מוכח מזה (*
שם) שבת המאירי וכשיטת 10 שבהערה וספהמ"צ בש"א (וכמפורש
הי' בכסלו שבכ"ה ה"ב) (פ"ג חנוכה הל' הרמב"ם כשיטת ודלא
(לשו"ע ברכ"י פר"ח, ראה – לכ"ה אור נ"ח להתחיל הוקבע (ואעפ"כ
שם). הרמב"ם על שלמה בנין מ"ד. פ"ז, ליומא גדול אור חנוכה), הל'

ב"מאי13) הגמרא שכוונת שם), פר"ח (וראה לומר אפשר או
דפך הנס לולא (גם המלחמה דנצחון הנס מצד שגם [אף חנוכה"

תקנו מה מפני היא: יו"ט] תקנו מתרץהשמן) זה ועל חנוכה, ימי
ממנו והדליקו כו' להיכל יוונים ימים"."שכשנכנסו

  

. . והצילם מידם "שהושיעם מפני - שמחה" "ימי
לישראל" מלכות וחזרה .באו - הלל" ו"ימי ;

ממנובעיקר ש"הדליקו השמן, בפך שהיה הנס מפני
ימים". שמונה המערכה נרות

חלקם אלו מאורעות שב' מה גם יומתק זה פי ועל
שברמב"םהרמב"ם ההלכות חלוקת [שגם הלכות

באות אלו מאורעות שמב' להורות, - בדיוק] היא
שמחה", ד"ימי הדין - הראשון ממאורע הלכות:
ד"מדליקין (והדין הלל" ד"ימי הדין - השני וממאורע

כו'"). הנרות בהן

לא שהרמב"ם פשיטא והנה טעם
הנסים" מ"ועל - ויסודו חנוכה. ימי לקביעות
- חנוכה מדרש גם לפניו היה ואולי רז"ל. וממדרשי

שכותב מה בפשטות מובן גזרושאז פרטים: כמה
וכו'. וכו' גזירות

ישראל ישועת שמפני – זו לחלוקה הטעם
הנס מצד ואילו שמחה"; "ימי התקינו וכו' והצלתם

הלל": ד"ימי התקנה באה השמן דפך
[שאין להגוף השייכים בדברים ענינה שמחה

ביין אלא שמחה ואין בבשר אלא שאיןשמחה מה ;[
להנשמה. שבלב, לעבודה שייך הוא ההלל ענין כן

ולכן:

ידם ש"פשטו היוונים, מידי והצלתם ישראל ישועת
מה זה דרך ועל גדול", לחץ ולחצום כו' בממונם
הנוגעות והצלה ישועה - לישראל" מלכות "שחזרה

הנוגע בענין היא התקנה גם זה משום לגוף, (גם)
"ימי ",לגוף:

ממנו ש"הדליקו השמן דפך הנס כן שאין מה
ישועה שהיא מכיון – התקינוכו'" ,

"ימי ."בגללה

אחד פך . . . הנוכה ב"מאי הנ"ל פירוש והנה
השמן דפך שהנס – כו'" שמן העניןטעםשל

גם הוא מוכרח - והודאה דהלל להפרט אם כי דחנוכה
(הארוך) וז"ל:למרדכי

משוםובמגלת יוםֿטוב שקבעום אמרו תענית
במדרש משמע וכן זרוע" "אור כתב וכן המזבח חנוכת

והכא בהעלותך, פרשת טוברבתי יום שקבעום אומר
(דנרות) הנס קבעומשום זה דמשום לומר ויש .

נס. משום קבעו ולהלל להודות אבל ושמחה, משתה

הוא ושמחה משתה שקבעו מה - שלהמרדכי אלא
מה - להרמב"ם כן שאין מה המזבח; חנוכת משום

הוא שמחה" "ימי עליהםשהתקינו "שריחם מפני
כנ"ל. כו'", והושיעם אבותינו אלקי

הרי"ף . . . ההוראה עמודי שמ"שלשת ומכיון
והרא"ש) (הרי"ף מהם ושנים ז"ל והרא"ש והרמב"ם
דאיתא מאי אלא הביאו ולא אחת" לדעת מסכימים
מה פי על כמותם, הלכה ה"ביתֿיוסף" פסק - בגמרא

לה"ביתֿיוסף". בהקדמתו שכתב
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שהתקינו14) שהתקינוומה מכיון לומר: יש – שמחה ימי
וצ"ל הנסים") ב"ועל (כנאמר המלחמה נצחון על גם ימיהלל

ששמונה התקינו הבאה), הערה וראה השמן. דפך הנס (משום הלל
ישראל ש"גברו יום בכסלו", כ"ה (הוא) "שתחלתן מכיון – אלו ימים

ימי גם יהיו – ואבדום" אויביהם .על
דלכאורה – בכסלו" כ"ה "שתחלתן הרמב"ם לשון יומתק ועפ"ז
אלו) ימים (דכל "שתחלתן כי – וכיו"ב ואילך" בכסלו "מכ"ה הול"ל

הוא בכסלו" "שיהיוכ"ה ימיעל . . . האלו ".ימים
להודות15) חנוכה ימי ח' "קבעו המלחמה נס מפני שגם אף

ולהלל".
א.16) קט, פסחים
(17" בזה הרמב"ם (להגאוןהוספת צפע"נ ראה – "

ביותר. רוחניית – היא ועפ"ז הרמב"ם. על הרגצובי)
ישועת18) שגם שם, שבלבוש אלא שם. לאו"ח בלבוש עד"ז ראה

להעבירם . . . אלא מהם בקשו ש"לא מכיון – היוונים מידי ישראל
למשתה ולא ולהודות להלל אלא קבעום לא לכן . . . דתם על

ידם ש"פשטו מכיון – הרמב"ם לדעת משא"כ וכו'ושמחה";
ימי התקינו והצילם", מידם כש"הושיעם לכן, גדול", לחץ ולחצום

.
מה – להרמב"ם שגם ,(452 ע' ריש ח"ה לקו"ש גם (וראה לומר ויש
דתם ובטלו . . . גזירות ש"גזרו מזה כתוצאה היתה כו' ידם שפשטו

ביאור (לפי הטור שפלוגתת יומתק, ועפ"ז לפנ"ז). (שכתוב כו'"
היא והרמב"ם בגשמיות),פלוגתאהלבוש) לחצום (אם

קובעיםכ"א אם :כתוצאה הבא גופני מלחץ הצלחה על
הדת. על מגזירה

"הלל"19) רק מזכיר שהרמב"ם מה גם לבאר יש בפנים מ"ש ע"פ
הטור כתב ובהודאה" "בהלל בפירוש דהנה "הודאה". מזכיר ואינו
הניסים על בו לומר ולהודות הלל, בהן "לומר סתר"ע) (או"ח
הנס על (בעיקר) היא הניסים" ד"ועל שההודאה ומכיון – בהודאה"
הרמב"ם) (לדעת לומר אין וכו'"), גבורים ("מסרת המלחמה דנצחון

הנס משום (שתקנו ב"הודאה" הגמרא שכוונת לומר" היא (
ב' הם שבש"ס והודאה" ש"הלל להרמב"ם ס"ל ולכן הניסים". על בו

ומהפרטים כאן: תענית ובמגלת הודו). הללו, בהלל: (וכנאמר
לה' ובהודות בהלל ויענו שנאמר כענין כו' הלל את בהם לגמור ראו

ד"הודאה"). הפרט גם כולל שברמב"ם "הלל" (והלשון כו'.
שם.20) או"ח בד"מ הובא
פ"ט.21)
ב.22) כא, שבת בש"ס
הי'23) ואולי השמן. דפך הנס נזכר תענית במגלת שגם להעיר,

במג"ת. אחרת גירסה להמרדכי
ימי24) הם דחנוכה השיטה באותה אולי והמרדכי שהרמב"ם אף
שמחה.



כט   

. . והצילם מידם "שהושיעם מפני - שמחה" "ימי
לישראל" מלכות וחזרה .באו - הלל" ו"ימי ;

ממנובעיקר ש"הדליקו השמן, בפך שהיה הנס מפני
ימים". שמונה המערכה נרות

חלקם אלו מאורעות שב' מה גם יומתק זה פי ועל
שברמב"םהרמב"ם ההלכות חלוקת [שגם הלכות

באות אלו מאורעות שמב' להורות, - בדיוק] היא
שמחה", ד"ימי הדין - הראשון ממאורע הלכות:
ד"מדליקין (והדין הלל" ד"ימי הדין - השני וממאורע

כו'"). הנרות בהן

לא שהרמב"ם פשיטא והנה טעם
הנסים" מ"ועל - ויסודו חנוכה. ימי לקביעות
- חנוכה מדרש גם לפניו היה ואולי רז"ל. וממדרשי

שכותב מה בפשטות מובן גזרושאז פרטים: כמה
וכו'. וכו' גזירות

ישראל ישועת שמפני – זו לחלוקה הטעם
הנס מצד ואילו שמחה"; "ימי התקינו וכו' והצלתם

הלל": ד"ימי התקנה באה השמן דפך
[שאין להגוף השייכים בדברים ענינה שמחה

ביין אלא שמחה ואין בבשר אלא שאיןשמחה מה ;[
להנשמה. שבלב, לעבודה שייך הוא ההלל ענין כן

ולכן:

ידם ש"פשטו היוונים, מידי והצלתם ישראל ישועת
מה זה דרך ועל גדול", לחץ ולחצום כו' בממונם
הנוגעות והצלה ישועה - לישראל" מלכות "שחזרה

הנוגע בענין היא התקנה גם זה משום לגוף, (גם)
"ימי ",לגוף:

ממנו ש"הדליקו השמן דפך הנס כן שאין מה
ישועה שהיא מכיון – התקינוכו'" ,

"ימי ."בגללה

אחד פך . . . הנוכה ב"מאי הנ"ל פירוש והנה
השמן דפך שהנס – כו'" שמן העניןטעםשל

גם הוא מוכרח - והודאה דהלל להפרט אם כי דחנוכה
(הארוך) וז"ל:למרדכי

משוםובמגלת יוםֿטוב שקבעום אמרו תענית
במדרש משמע וכן זרוע" "אור כתב וכן המזבח חנוכת

והכא בהעלותך, פרשת טוברבתי יום שקבעום אומר
(דנרות) הנס קבעומשום זה דמשום לומר ויש .

נס. משום קבעו ולהלל להודות אבל ושמחה, משתה

הוא ושמחה משתה שקבעו מה - שלהמרדכי אלא
מה - להרמב"ם כן שאין מה המזבח; חנוכת משום

הוא שמחה" "ימי עליהםשהתקינו "שריחם מפני
כנ"ל. כו'", והושיעם אבותינו אלקי

הרי"ף . . . ההוראה עמודי שמ"שלשת ומכיון
והרא"ש) (הרי"ף מהם ושנים ז"ל והרא"ש והרמב"ם
דאיתא מאי אלא הביאו ולא אחת" לדעת מסכימים
מה פי על כמותם, הלכה ה"ביתֿיוסף" פסק - בגמרא

לה"ביתֿיוסף". בהקדמתו שכתב
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שהתקינו14) שהתקינוומה מכיון לומר: יש – שמחה ימי
וצ"ל הנסים") ב"ועל (כנאמר המלחמה נצחון על גם ימיהלל

ששמונה התקינו הבאה), הערה וראה השמן. דפך הנס (משום הלל
ישראל ש"גברו יום בכסלו", כ"ה (הוא) "שתחלתן מכיון – אלו ימים

ימי גם יהיו – ואבדום" אויביהם .על
דלכאורה – בכסלו" כ"ה "שתחלתן הרמב"ם לשון יומתק ועפ"ז
אלו) ימים (דכל "שתחלתן כי – וכיו"ב ואילך" בכסלו "מכ"ה הול"ל

הוא בכסלו" "שיהיוכ"ה ימיעל . . . האלו ".ימים
להודות15) חנוכה ימי ח' "קבעו המלחמה נס מפני שגם אף

ולהלל".
א.16) קט, פסחים
(17" בזה הרמב"ם (להגאוןהוספת צפע"נ ראה – "

ביותר. רוחניית – היא ועפ"ז הרמב"ם. על הרגצובי)
ישועת18) שגם שם, שבלבוש אלא שם. לאו"ח בלבוש עד"ז ראה

להעבירם . . . אלא מהם בקשו ש"לא מכיון – היוונים מידי ישראל
למשתה ולא ולהודות להלל אלא קבעום לא לכן . . . דתם על

ידם ש"פשטו מכיון – הרמב"ם לדעת משא"כ וכו'ושמחה";
ימי התקינו והצילם", מידם כש"הושיעם לכן, גדול", לחץ ולחצום

.
מה – להרמב"ם שגם ,(452 ע' ריש ח"ה לקו"ש גם (וראה לומר ויש
דתם ובטלו . . . גזירות ש"גזרו מזה כתוצאה היתה כו' ידם שפשטו

ביאור (לפי הטור שפלוגתת יומתק, ועפ"ז לפנ"ז). (שכתוב כו'"
היא והרמב"ם בגשמיות),פלוגתאהלבוש) לחצום (אם

קובעיםכ"א אם :כתוצאה הבא גופני מלחץ הצלחה על
הדת. על מגזירה

"הלל"19) רק מזכיר שהרמב"ם מה גם לבאר יש בפנים מ"ש ע"פ
הטור כתב ובהודאה" "בהלל בפירוש דהנה "הודאה". מזכיר ואינו
הניסים על בו לומר ולהודות הלל, בהן "לומר סתר"ע) (או"ח
הנס על (בעיקר) היא הניסים" ד"ועל שההודאה ומכיון – בהודאה"
הרמב"ם) (לדעת לומר אין וכו'"), גבורים ("מסרת המלחמה דנצחון

הנס משום (שתקנו ב"הודאה" הגמרא שכוונת לומר" היא (
ב' הם שבש"ס והודאה" ש"הלל להרמב"ם ס"ל ולכן הניסים". על בו

ומהפרטים כאן: תענית ובמגלת הודו). הללו, בהלל: (וכנאמר
לה' ובהודות בהלל ויענו שנאמר כענין כו' הלל את בהם לגמור ראו

ד"הודאה"). הפרט גם כולל שברמב"ם "הלל" (והלשון כו'.
שם.20) או"ח בד"מ הובא
פ"ט.21)
ב.22) כא, שבת בש"ס
הי'23) ואולי השמן. דפך הנס נזכר תענית במגלת שגם להעיר,

במג"ת. אחרת גירסה להמרדכי
ימי24) הם דחנוכה השיטה באותה אולי והמרדכי שהרמב"ם אף
שמחה.



ל

   י כרך

פעמים כמה בפירושודובר רש"י של שדרכו
לפרש התורה בפשוטועל מובן ובלתי הקשה דבר

(בפירוש ביאור לכאורה הדורשים והענינים מקרא. של
זה הרי מפרשם, רש"י ואין הכתובים) של הפשוט
בפשטות הם מובנים רש"י של שלדעתו הוכחה גופא

לפרשם צורך שאין כך כדי עלועד הם שמובנים או ,
מה זה.פי לפני רש"י

המתעוררת גדולה תמיהה להבין צריך זה פי על
ממפרשי וכמה בפרשתנו, כתובים של פשוטן בלימוד

עליה עמדו אינוהתורה הפשטנים ראש רש"י ודוקא ,
אביו אהבת גודל ידע הרי יוסף והוא: זה, על מעיר
עליו, ואבלו אביו צער גודל הבין - ובמילא אליו,

חי?! שעודנו לו הודיע לא ומדוע

מדובר אודותו להזמן בנוגע היא זו ותמיהה
את שהביאו מסופר וישב בפרשת דוקא: בפרשתנו

ל ומכרוהו למצרים בביתיוסף נתנוהו כך ואחר
לאביו להודיע שלו באפשריות היה שלא ומובן הסהר,

חי למלך,שהוא משנה שנעשה דפרשתנו בזמן אמנם .
למה מובן אינו ירצה, אשר ככל לעשות בידו והרשות
ידי על הודיעו ולא ואבילות בצער אביו את יניח

שליח) ידי על (או לכנען ההולכות חי,שיירות שהוא
אביו נפש את .ויחיה

מתורצת זו שתמיהה לומר אפשר היה לכאורה
וישב בפרשת זה לפני רש"י שפירש מה פי .על

שנה "כ"ב רבים ימים בנו על התאבל שיעקב דהטעם
שנה כ"ב כנגד כו' למצרים שירד עד ממנו משפרש

כו'". ואם אב כבוד יעקב קיים שלא
קודם חי שעודנו לאביו להודיע יוסף שלח לא ולכן
להיות צריך היה דיעקב עונש כי שנה, כ"ב שיעברו

ואם. אב כבוד קיים שלא שנה כ"ב כנגד שנה כ"ב

של הנהגתו כן לתרץ אפשר אי כיאבל :

ידע מנין עונשא) לקבל יעקב שנהשעל

ואם אב כבוד קיים שלא זה לומרעל תרצה אם וגם .
הרי: זה, דבר על שידע

מקום לו יודיע ולא חי שהוא להודיעו יכול היה ב)
כנגד בפרידתו ויענש שנה, הכ"ב שיעברו עד מושבו

מיצחק שפירש שנה .כ"ב

של הנהגתו כלל מיישב אינו הנ"ל ענין ועיקר: ג)
שלא על השמים מן עונש יעקב על נגזר אם גם כי ,

נותן זה שאין פשוט הרי שנה, כ"ב ואם אב כבוד נהג
יודיעו שלא ידי על אביו את להעניש ליוסף רשות

חי שהשבטים,שהוא לומר מקום אין לזה:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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שם.1) 1 בהערה ובהנסמן 13 ע' לעיל ראה
(תולדות2) יודע" "איני רש"י כותב הפשט) (ע"ד תירוץ כשאין

.(2 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה מקומות, בכו"כ ועוד ה. כח,
עקידה3) א. מב, בעה"ת רבותינו ט. מב, פרשתנו רמב"ן ראה

ועוד. כו). (מה, ויגש אוה"ח לסופו). קרוב כט (שער פרשתנו
לא4) עבד ד"כשהי' שם), בעקידה גם (וראה שם בעה"ת ברבותינו

אבל הסהר". בבית כשהי' וכן מצערו הי' יותר כי לו להגיד רצה
'יהי לא עכ"פ הרי לו שיודיע עי"ז כי מספיק, זה אין

לז, (וישב פרש"י (וראה צער לו יהי' שעדיין אף עוד עליו "מתאבל"
שאיני אני מובטח כו' ימות לא אם כו' בידי מסור הי' זה סימן לה)
לא הסהר ובבית עבד שבהיותו כבפנים, צ"ל ובפשטות גיהנם), רואה
חשש יתעורר שעי"ז (ובפרט יעקב את להודיע כלל עצמו ברשות הי'

כי יוסף: וכטענת לשחרורו תביעה וישב) העברים מארץ
.14 ,6 הערות לקמן ראה בעה"ת שברבותינו התירוצים בשאר טו)). מ,

לחברון5) קרוב מצרים - בשלח). (ר"פ הוא" ש"קרוב ובפרט
שם). (רמב"ן ימים כששה שם, בעה"ת (רבותינו ימים ה' או ד' כמהלך

אפילו6) כי לו יאמין לא מלך כשהי' "וגם שם: בעה"ת ברבותינו
אין פשש"מ שע"פ מובן אבל האמין". לא אחיו לו כשספרו לבסוף
ע"י יעקב האמין סו"ס דהרי לאביו, יודיע לא שיוסף מספיק טעם זה
איזה למסור אפשר הי' עד"ז כז) מה, ויגש (פרש"י להם שמסר הסימן

וכו'. ושיירא שליח ע"י סימן
ולאמר אחיכם יוסף אני להם להגיד רצה לא "וע"כ שם: ברמב"ן
אביו הי' כי השני' בפעם עמהם עשה כאשר כו' אבי אל ועלו מהרו

כו ספק בלא מיד החלומותבא לקיים בעתו יפה עשה הכל את אבל '
שהי' לא בגביע להם שעשה השני הענין גם באמת שיתקיימו ידע כי
עי"ש. כו'". בבנימין שנאה להם יש שאולי חשב אבל לצערם כוונתו

זה רק מתרץ שהנ"ל ע"ז ד(נוסף י"ל כן, תירץ לא שרש"י והטעם
לא מדוע קשה עדיין אבל אחיו, אליו באו שכבר אחרי הודיעו שלא

במשך לאביו הודיע גם הנה) למצרים, אחיו שבאו קודם
אביו את יוסף דיניח בפשש"מ מסתבר אין זה לזמן בנוגע

,כט (שער בעקידה שהקשה (וכמו החלומות שיתקיימו כדי
שמסיים במה קשה ועד"ז שם). עה"ת ובחת"ס מקץ) וישב פרשה סוף
שם הגדולה הצלחתו בראותו כי במצרים שם להיות מקוה "והי' (שם)
שמה כולם יבואו כי לו שנתברר פרעה חלום ששמע אחרי וכ"ש

חלומותיו". כל ויתקיימו
תרפ"ב. וילנא, דירושלמי ברכות למס' ההשמטות (בסוף המאסף

קס"ד דיוסף מתרץ תשי"ט) יארק, עלניו לענשו ציוה אביו
שלא לגדולה שעלה הודיעו לא ולכן לעבד ולמוכרו כו' שמתגדל
מפורש אבל - (!) פשוט הדבר כנ"ל ומסיים: כו', בו כמתגרה יתראה

יד). (לז, גו' ראה נא לך בקרא:
א.7) יז, ממגילה והוא לד. לז,
לשבטים.8) בנוגע (31 הערה לקמן (הובא בגו"א עד"ז ראה
ורבקה9) שיצחק שידע אשהובפרט ליקח ארם פדנה אותו

ב). כח, (תולדות לבן מבנות
(10.33 ובהערה ס"ה בפנים לקמן ראה
בכיבוד11) מחוייבים ב"נ האם להשקו"ט שייכות לכ"ז שאין מובן

ואילך 153 ,147 ע' ח"ה לקו"ש וראה נח), (ס"פ פרש"י (ראה או"א
ממכתב (להעיר או"א בכבוד נכללת כזו הודעה והאם שם) ובהנסמן

אופן בכל דהרי א)), ד, שערים במאה (נדפס הי'אדה"ז דלא
את מצער יוסף צע ובפרט שנים כו"כ כזהבמשך גדול ר

יעקב! אביו את וביחוד
(12מן עליו נגזר הניזק שעל שאף כה) (סי' באגה"ק משנ"ת

למקום שלוחים הרבה מ"מ בחירתו.השמים, רוע על נענש

   

בשביל – יוסף את למכור מחוייבים גם או מותרים היו
יעקב! עונש ויתקיים חלומותיו שיתקיימו

בפרשת רש"י דברי בהקדים יובן זה ענין וביאור
הקב"הוישב גילה לא למה הטעם ביאור: הדורשים

שהחרימו "לפי רש"י: פירש חי, שיוסף ליעקב
להקב"ה ושתפו שיגלה מי כל את וקללו (השבטים)
אמר חי שהוא יודע היה יצחק אבל (וממשיך) עמהם

לו" לגלות רוצה אינו והקב"ה אגלה .האיך
לה זו:וצריך וקללה חרם חל מי ועל נתפס מי בין,

את וקללו "שהחרימו לפרש אין "ליעקב שיגלה
שיגלה בעולם ואחד אחד כל על חל שהחרם היינו –

רש"יליעקב דברי המשך (א) מובן אינו כן דאם ,
. . יודע היה יצחק דכיון"אבל כו'", אגלה האיך

זה בכלל יצחק גם הרי ואחד, אחד כל על חל
הוצרכו למה (ב) לגלות, עמהם,שלא הקב"ה את

מטעם לגלות לו אפשר אי הקב"ה גם כביכול הרי
.זה

אלה על רק חל דהחרם לומר צריך כן ועל
לכל הכוונה שיגלה" מי וב"כל בהחרם שהשתתפו
בהחרם, ומשתתפים מעמד באותו הנמצאים מאלו אחד
פי על אבל – עמהם הקב"ה את לשתף הוצרכו ולכן

להבין: צריך עדיין זה

. . יצחק "אבל דבריו בהמשך רש"י של לשונו א)
והקב"ה אגלה האיך לו".אמר לגלות

הקב"ה למימר ליה הוה שלאולכאורה
-לגלות ומכאן .

(מטעם ליעקב מלגלות יצחק נמנע למה ב)
אפשר אי כביכול הקב"ה הרי לו) מגלה אינו שהקב"ה
זה אין אבל בהחרם, אותו ששתפו מכיון לגלות, לו
היה לא הרי כי ליעקב, לגלות יצחק את כלל מונע

בהחרם .משותף

ביניהםג) שיתדברו מספיק הרי - למה? זה
ועל ליעקב. יגלו לא זה במעמד הנמצאים אלה שכל
שלא ולבקש להתפלל - להקב"ה בנוגע זה דרך

בחרם?יגלה צורך ומה ,

רש"י) (ובפירוש מקרא של בפשוטו מצינו לא ד)

ליעקב שהודיעו קודם החרם את התירו שהשבטים
חי? שיוסף

מפרשים יש המדרשוהנה דרך על רש"י כונת
אמרותנחומא שם: דאיתא - רש"י פירוש מקור -

אמר אבינו ליעקב ממנו אחד יגיד שלא בינינו נחרים
אלא מתקיים החרם ואין כאן אינו ראובן יהודא להם
שלא החרם באותו להקב"ה שתפו עשו מה בעשרה
החרם". מפני הגיד לא . . הקב"ה ואף . . לאביהם יגיד
החרם וחלות בעשיית להקב"ה ששתפו ומבארים, -

אלא מתקיים שאינו ,לזה כלל ענין ואינו ,
הדבר את יגלה לא גילה,שהקב"ה לא והקב"ה .

שלהם. בחרם מקיל שאינו מכיון

בהחרם, להקב"ה שתפו למה מבואר זה פי ועל
"והקב"ה רש"י של סיומו גם ומבואר  
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50 לג.13) שם,
יצחק14) אבל רל"ו): אלחג'ארה, (ואדי רש"י של שני בדפוס
 לו לגלות רוצה אינו הקב"ה ואמר חי שהוא הי' אנייודע

אגלה. לא
יש15) מכאן לה): לז, (וישב התוס' בעלי מרבותינו משמע עד"ז

סרבן ויש החרם בכח אחד בדבר מסכימין הקהל כאשר כי להוכיח
באותו הוא שגם בחרם עמהן אכנס לא כו' שאומר שאע"פ מהם אחד
יוסף רצה לא ואעפי"כ בחרם נכנס לא יוסף שהרי כרחו בעל הברית
לג (שם, בחיי רבינו גם וראה חי. הוא כי לאביו ולהודיע לגלות
והקב"ה התשעה כל הסכימו "שכן בנימין גילה שלא בזה בסופו):

עמהם בצירוף   ."
וגם ביניהם חרם שהטילו אלא כתב: מקץ בפ' בעה"ת וברבותינו

להקב"ה דכתיבשתפו מוכיח והכתוב לגלות שלא השביעו נמי
מפני לזרים לגלות רצה שלא מעלי איש כל הוציאו א) מה, (ויגש
החרם בכלל הי' הוא שגם שם): (ויגש רזא בפענח וכ"כ השבועה.
לומר קשה מקרא של בפשוטו אבל שמכרוהו. לגלות שלא והשבועה
כא) (מב, בהתחננו" נפשו "צרת שראו אף יוסף את מכרם עם שביחד

אותו) השביעו גם (או החרם בכלל יוסף את זהשתפו (ושחרם
לומר ועוד ממצרים!). יגאלנו - ליעקב שיגלה שע"י שאפשר אף חל
לב ואפילו אפילו, לרמזו צריך רש"י שאין - כ"כ עד פשוט ןשכ"ז

חמש!
הקב"ה16) אין שאז לומר לגלות,ואין שלא החרם לקבל

אינו להקב"ה כששתפו גם לגלותכי ושלא זה לקבל כביכול
.24 שבהערה וכביפ"ת בפנים כדלקמן

ובהערה17) ס"ה לקמן ראה – תירוצו ע"ד ברא"ם, שהקשה כמו
.25

שום18) יוכל לא בהחרם הסכים דהקב"ה "דכיון לדוד: במשכיל
וז"ש כו' לתלמיד מנודה לרב מנודה דקיימ"ל למאי ודומה לעבור אדם

בכלל אני גם ממילא כו' והקב"ה אגלה האיך אבליצחק ,"
הקב"ה דהסכים דכיון לאמר הכרח אין בפשש"מ 

חל – "עמהם רש"י מל' ע"ז: נוסף לגלות. אדם כל על
בכלל הי' שלא משמע לגלות.כו'" שלא

לא19) שהקב"ה בודאות אצלם יהי' לא תפלה שע"י לומר ואין
שהקב"ה ודאות אין כששתפוהו, גם שהרי לשתפו, הוצרכו ולכן יגלה

כנ"ל. עמהם, להשתתף מסכים
את20) "והתירו ב: וישב תנחומא ראה וכו' במדרש משא"כ

גם הובא כו. כה, ויגש בעה"ט שם. בעה"ת ברבותינו וכ"ה החרם".
ועוד. הרשב"ץ. בשם והרשב"ץ) (ד"ה רכח סי' יו"ד בב"י

כו'".21) המדרש מדברי "אמנם שם: גו"א ראה
שם.22) אורות ובניצוצי ב. קפג, זח"א גם וראה שם.

לפי הקב"ה לו גילה לא "ולמה רש"י ל' הובא בחיי ברבינו
אבל פדר"א, בשם עמהם" להקב"ה ושתפו כו' וקללו שהחרימו

אחר. באופן הוא בפל"ח הרד"ל) פי' (עם שלפנינו בפרדר"א
החרםאב23) באותו להקב"ה "שתפו המדרש מל' ל 

.כן משמע לא "



לי    
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להקב"ה ושתפו שיגלה מי כל את וקללו (השבטים)
אמר חי שהוא יודע היה יצחק אבל (וממשיך) עמהם

לו" לגלות רוצה אינו והקב"ה אגלה .האיך
לה זו:וצריך וקללה חרם חל מי ועל נתפס מי בין,

את וקללו "שהחרימו לפרש אין "ליעקב שיגלה
שיגלה בעולם ואחד אחד כל על חל שהחרם היינו –

רש"יליעקב דברי המשך (א) מובן אינו כן דאם ,
. . יודע היה יצחק דכיון"אבל כו'", אגלה האיך

זה בכלל יצחק גם הרי ואחד, אחד כל על חל
הוצרכו למה (ב) לגלות, עמהם,שלא הקב"ה את

מטעם לגלות לו אפשר אי הקב"ה גם כביכול הרי
.זה

אלה על רק חל דהחרם לומר צריך כן ועל
לכל הכוונה שיגלה" מי וב"כל בהחרם שהשתתפו
בהחרם, ומשתתפים מעמד באותו הנמצאים מאלו אחד
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להבין: צריך עדיין זה

. . יצחק "אבל דבריו בהמשך רש"י של לשונו א)
והקב"ה אגלה האיך לו".אמר לגלות
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(מטעם ליעקב מלגלות יצחק נמנע למה ב)
אפשר אי כביכול הקב"ה הרי לו) מגלה אינו שהקב"ה
זה אין אבל בהחרם, אותו ששתפו מכיון לגלות, לו
היה לא הרי כי ליעקב, לגלות יצחק את כלל מונע

בהחרם .משותף

ביניהםג) שיתדברו מספיק הרי - למה? זה
ועל ליעקב. יגלו לא זה במעמד הנמצאים אלה שכל
שלא ולבקש להתפלל - להקב"ה בנוגע זה דרך

בחרם?יגלה צורך ומה ,

רש"י) (ובפירוש מקרא של בפשוטו מצינו לא ד)
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אלא מתקיים החרם ואין כאן אינו ראובן יהודא להם
שלא החרם באותו להקב"ה שתפו עשו מה בעשרה
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אלא מתקיים שאינו ,לזה כלל ענין ואינו ,
הדבר את יגלה לא גילה,שהקב"ה לא והקב"ה .

שלהם. בחרם מקיל שאינו מכיון

בהחרם, להקב"ה שתפו למה מבואר זה פי ועל
"והקב"ה רש"י של סיומו גם ומבואר  
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לג (שם, בחיי רבינו גם וראה חי. הוא כי לאביו ולהודיע לגלות
והקב"ה התשעה כל הסכימו "שכן בנימין גילה שלא בזה בסופו):
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מפני לזרים לגלות רצה שלא מעלי איש כל הוציאו א) מה, (ויגש
החרם בכלל הי' הוא שגם שם): (ויגש רזא בפענח וכ"כ השבועה.
לומר קשה מקרא של בפשוטו אבל שמכרוהו. לגלות שלא והשבועה
כא) (מב, בהתחננו" נפשו "צרת שראו אף יוסף את מכרם עם שביחד

אותו) השביעו גם (או החרם בכלל יוסף את זהשתפו (ושחרם
לומר ועוד ממצרים!). יגאלנו - ליעקב שיגלה שע"י שאפשר אף חל
לב ואפילו אפילו, לרמזו צריך רש"י שאין - כ"כ עד פשוט ןשכ"ז

חמש!
הקב"ה16) אין שאז לומר לגלות,ואין שלא החרם לקבל

אינו להקב"ה כששתפו גם לגלותכי ושלא זה לקבל כביכול
.24 שבהערה וכביפ"ת בפנים כדלקמן
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את20) "והתירו ב: וישב תנחומא ראה וכו' במדרש משא"כ

גם הובא כו. כה, ויגש בעה"ט שם. בעה"ת ברבותינו וכ"ה החרם".
ועוד. הרשב"ץ. בשם והרשב"ץ) (ד"ה רכח סי' יו"ד בב"י

כו'".21) המדרש מדברי "אמנם שם: גו"א ראה
שם.22) אורות ובניצוצי ב. קפג, זח"א גם וראה שם.

לפי הקב"ה לו גילה לא "ולמה רש"י ל' הובא בחיי ברבינו
אבל פדר"א, בשם עמהם" להקב"ה ושתפו כו' וקללו שהחרימו

אחר. באופן הוא בפל"ח הרד"ל) פי' (עם שלפנינו בפרדר"א
החרםאב23) באותו להקב"ה "שתפו המדרש מל' ל 

.כן משמע לא "



לי   

(ולא היהלו" לא עצמו הקב"ה כי לגלות) שלא
ליעקב גילה שלא ומה (כנ"ל), בהחרם הנאסרים מן

" מפני רק הוא יצחק גם ולכן לו", לגלות
אגלה". "האיך אמר

כי רש"י פירוש בפשטות כן לפרש אפשר אי אמנם
זה על [נוסף עשו מתי נתפרש לא

שעשוהו לומר מסתבר – ואדרבא לאחרהחרם,
יחול, עליו שגם בכדי עשרה) (שהיו ראובן אליהם שחזר
ראובן] גילה לא למה ברש"י לפרש ליה הוה לאו, דאם

רמז כל אין רש"י ובפירוש מקרא של בפשוטו
לרש"י ליה והוה בעשרה, אלא מתקיים החרם שאין
רש"י שכוונת (כנ"ל) לפרש לכאורה ומוכרח לפרשו.
כביכול הקב"ה שגם היינו עמהם" להקב"ה ב"שתפו

(הנ הקושיות וכל זה. ידי על בתוקפן.נאסר "ל)

רש"י במפרשי מניןוהנה עוד: הקשו
בשר גם והרי - להחרם מסכים שהקב"ה להשבטים
שתפו ואיך לזה, שיסכים לא אם לשתף אפשר אי ודם

הסכמתו שידעו מבלי טעמיםלהקב"ה כמה וביארו .
ליעקב לגלות הקב"ה ירצה שלא השבטים דידעו

שלהם: לחרם הקב"ה ושיסכים
יעקב וירד הבתרים בין ברית שתתקיים בכדי א)

למצרים שנהובניו כ"ב נגד יעקב שיענש כדי ב) .
ואם אב כבוד קיים יעקבשלא יקלל שלא כדי ג) .

בניו יעקבאת של בזרעו התלויים ישראל "ונמצאו
העולם" מן ושלום חס .בטלים

בפניאבל פירוש בכל שישנו הקושי על [נוסף

רש"י:עצמו כוונת כן לפרש אין [

אמר חי שהוא יודע היה יצחק "אבל ממשיך רש"י
חי. שהוא - לו" לגלות רוצה אינו והקב"ה אגלה האיך
"לפי מפורש לגלות רוצה הקב"ה אין למה והטעם

מי כל את וקללו שהחרימו   "
על רק (לא חלו והקללה שהחרם לומר צריך כן ועל
מי על גם אלא) יוסף, מכירת פרשת כל שיגלה מי

שיוסף רקשיגלה מכריחים הנ"ל וטעמים .
יגלה לא (שהשבטיםשהקב"ה הדברים סיפור

כו'), למצרים והורידוהו ישמעאלים לאורחת מכרוהו
לו יודיע ולא חי, שיוסף ליעקב לגלות אפשר אבל
יהיו כאשר שנה כ"ב לאחר עד אותו והקורות מקומו
לירד יעקב ויוכרח למלך משנה יהיה ויוסף הרעב שני
(ב) וגם הבתרים בין ברית (א) ותתקיים - למצרים

יעקב של אבעונשו כבוד קיים שלא על שנה כ"ב
יחשודואם למה כי בניו, את מקלל היה ולא (ג) ,
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רפצ"א)24) (ב"ר יפ"ת גם וראה האורה. ובלבוש בגו"א ראה
"ואע"ג קיים שיוסף נתגלה ליעקב שם: במדרש עמש"כ שכתב
מחויבת רוה"ק אין מ"מ להקב"ה גם ושתפו כו, החרימו שהשבטים

החרם". לקבל
ירד25) מהם שאחד תירץ האורה יעשהבלבוש אם ושאל

שיעשו התשובה להם ובאת כו' עמהם יסכים אם שימכרוהו זה דבר
מקרא. של פשוטו שאינו מובן אבל עיי"ש כו'

להקב"ה26) "ושתפו רש"י מש"כ מפרש הוא אבל שם. רא"ם
מאבותיהם מקובלים שהיו פי' "תנחומא שכ' כפשוטו, שלא עמהם"
בודאי שכן וכיון במצרים מהשבטים אחד מכירת ע"י שירדו שעתידים
ראי' ומביא בפרש"י. זה הובא לא אבל הסוד" זה הקב"ה יגלה שלא
בה מתקיימת למצרים לרדת לאביו יוסף שבשליחות ד"כשראו מזה
אבל החרם. שיתירו בלתי אביהם ליעקב הסוד גלו הבתרים בין גזירת
מפורש פירושו) יסוד הוא (שממנו בתנחומא דהרי ראייתו מובן אינו

.(20 הערה (כנ"ל החרם" את "והתירו
הטעם27) האורה בלבוש כתב וכן בגו"א הובא לז. שרש מהרי"ק
מה הטעםעל אמנם לגלות. שלא בחרם הסכים

מאבותיהם מקובל שהי' כיון שם, כתב יסכים שהקב"ה חשבו
כברא"ם. מהשבטים, אחד מכירת ע"י שירדו שעתידים

גו"א.28)
בחיי.29) רבינו
(30" ברש"י מפורש הלא הקב"הוגם: גלה שהחרימולא

מהרי"ק ראה אבל אחר. מטעם ולא עמהם", להקב"ה ושתפו וקללו
לבטל (ויצחק) יעקב יוכל שלא מועיל הי' שהחרם שתירצו וגו"א שם

בתפילתו. הגזירה
"בסוף31) דא"כ בגו"א גם וראה .26 הערה ראה הא' לטעם בנוגע

לו שיגיד ראוי הי' למצרים יעקב שירד הקב"ה רצה כאשר שנה כ"ב
גו"א ראה שנה) כ"ב יעקב עונש (מפני הב' לטעם ובנוגע הקב"ה".
עונש ידעו לא הם בודאי השבטים דעת על עלה מה קשה "א"כ שם

עמהם"*. מסכים הקב"ה שיהי' ס"ד ומאי יעקב
בתחלתו. האורה לבוש ראה כו', בניו את יקלל שלא הג' ובטעם
שהיו הרא"ם כתב "שכבר האורה בלבוש שתירץ ומה (*
השבטים מן אחד מכירת ע"י שירדו שעתידין מאבותיהם מקובלים

בפרש"י. ברמז) לא (גם זה הובא לא כו'" חשבו ולכך למצרים
את32) רק וקללו שהחרימו היא רש"י שכוונת לומר אפשר לכאו'

מה וזהו חי, שהוא המגלה את ולא יוסף, את מכרו שהם שיגלה מי
יודע הי' יצחק "אבל רש"י שדייק והקב"ה אגלה האיך אמר

 רק הי' הקב"ה שתפו שבו שהחרם שמכיון היינו, לו", לגלות
ליעקב לגלות שלא זה על ליעקב מגלה הקב"ה אין ובכ"ז ,*

הקב"ה שאין מובן החרם) הי' לא שבזה (אף חי לגלות**,שהוא
ע"ז רק חרם שעשו כלל מסתבר אין - אבל אגלה". האיך "אמר ולכן

שהרי חי, שהוא לגלות ומותר מכרוהו שהם ליעקב לגלות שלא
רעה ש"חי' שפירושו בדם טבולה יוסף כתנת ליעקב ".הביאו

- ובמילא אכלתהו רעה שחי' יעקב (שיאמר לזה שהוצרכו ומה
את שלח שיעקב מכיון כי חי) שהוא ג"ז לגלות שלא החרם לעשות
ולכן - כו' בזה אשמים שהם חזק לחשד מקום – ואיננו אליהם, יוסף

אכלתהו. רעה שחי' שיאמר השתדלו
את וקללו שהחרימו כת"י: שברש"י מהגירסא לכאו' משמע כן (*

אינו. הדפוסים בכל אבל הסוד. שיגלה מי כל
חי. שהוא הקב"ה גילה לא למה הטעם מובן אינו עפ"ז אבל (**

יעקב).33) של עונשו (בשביל בגו"א גם זה טעם על הקשה כן
צער בזה די שהי' (להגו"א) לו גילה "מי מתרץ: האורה ובלבוש
שמא הוא אי' יודע ואינו ממנו נאבד והוא חי שבנו כשידע ליעקב
לו יהי' שבזה מת שהוא יעקב שיסבור בעונשו מאד לצער רצה הש"י
כנגד "מדה הוא שעונש מובן הפשט דרך ע"פ אבל כו'", יותר צער
עד"ז למדנו וכבר תולדות). בס"פ ישן" "רש"י בשם גם (וראה מדה"

ועוד).(ראה כד. ה, נשא יא. יח, יתרו פרש"י גם וראה יא. ז, נח
.9 הערה כנ"ל אשה ליקח לשם לילך ורבקה יצחק ציוו שכאן ובפרט

   

.שהם

:נוספת תמיה בהקדים יובן הנ"ל בכל והביאור
בתשובה יתעורר לא יעקב מבני אחד שאף יתכן איך
את שמכרו ליעקב ויספר ויתודה יוסף של מכירתו על

בפרשתנו שמצינו ובפרט חי. ועודנו סוףיוסף שסוף
אבל אחיו אל איש "ויאמרו זה על התחרטו כולם
נפשו צרת ראינו אשר אחינו על אנחנו אשמים

ש אלא - גו'" אלינו כוונתםבהתחננו הייתה
זה שלאחרי חששו שמתחלה היינו החרם, בעשיית
וירצה מהם מי יתחרט בודאי חמתם תשוך כאשר
ולכן בהשאר), זה ידי על (ויפגע ליעקב לגלות

את וקללו "החרימו לאחד שאין היינו שיגלה" י
(אבל ליעקב הדבר את לגלות רשות למקצתם) (או מהם
כולם באם שאפילו שהחרימו לומר סברא שאיו בודאי

אסור אז גם לגלות יחליטו .לגלות)מעצמם
ירצה רובם) (או מהם שאחד חשש יש עדיין אבל
ועל ליעקב, ולגלות לקולו לשמוע השאר את להכריח

דרך להשיבו אמרת "אילו אחיו שאמרו
בהחרם עמהם הקב"ה שתפו לכן – לך" שומעים היינו
ליעקב יגלו (ומתי) אם הדבר שהחלטת היינו - שעשו
לגלות רשאים אינם יחד כולם ואף - בהקב"ה תלוי
של והסכמתו בצירופו אם כי החרם על ולעבור

בהחרםהקב"ה הקב"ה את שכללו הכוונה אין (אבל
הקב"ה אם להם ידוע אין שהרי לגלות, שלא ומוכרח

כנ"ל לזה, ).מסכים

ושתפוומה . . שהחרימו "לפי גילה לא שהקב"ה
להקב"ה שתפו שהם מכיון הכוונה: כו'" הקב"ה את
(עם לכן וצירופו, הסכמתו בלי ליעקב יגלו לא שהם

שבהחרם שהקב"ההיות התכוונו לגלותלא
עמהם עצמו הוא נשתתף כביכול הסכמתם) בלי

בשיתוף דוקא יהיה ליעקב הדבר וגילוי החרם שביטול
.יחד והשבטים) (הקב"ה

גילה לא "(ולמה רש"י שפירש מה יובן זה פי ועל
שיגלה מי כל את וקללו שהחרימו לפי הקב"ה לו
שהוא יודע היה יצחק אבל עמהם), להקב"ה ושתפו
לו". לגלות רוצה אינו והקב"ה אגלה האיך אמר חי

מפני היה לא ליעקב הקב"ה גילה שלא הטעם כי
אלא השבטים, שעשו החרם את לקיים היה
ש יצחקמפני למד ומזה וכנ"ל, לו, לגלות

והקב"ה אגלה "האיך ואמר ."לו לגלות

שלח לא למה יוסף של טעמו גם מובן זה פי ועל
שהקב"ה שידע דמכיון חי; שהוא ליעקב להודיע

צריך אינו שיעקב הוראה זוהי הרי ליעקב לגלות
אגלה "האיך יוסף) (גם ואמר חי, שהוא עדיין לדעת

לו". לגלות רוצה אינו והקב"ה

היה אסור – החרם ידי על להבין: צריך עדיין אמנם
להם אמר איך וגם חי, שיוסף ליעקב להודיע להשבטים
מגלה. אינו שהקב"ה כיון חי, שהוא ליעקב להודיע יוסף

פי על נתבאר זה גם אך בפרשתנו :על
רש"י פירש במצרים" שבר יש כי יעקב "וירא הפסוק

של באספקלריא ראה וירא לו"ומהו יש שעדיין
שזה להודיעו ממש נבואה היתה ולא במצרים שבר
מובן במצרים הוא שיוסף שידעו והשבטים – יוסף".

של באספקלריא זו שראיה היינושהבינו –
את ויבקשו שיחקרו הזמן שמתחיל הקב"ה שמודיע

אחי "וירדו ולכן – ליעקב ויגידו שהיויוסף –
באחוה עמו להתנהג לבם ונתנו במכירתו מתחרטין

"עליהם שיפסקו ממון .בכל

שהם ראה כאשר יוסף, בהודעת היה זה דרך ועל
אותו למצוא אבלמשתדלים בגו, דברים שיש הבין

ידע שלא באםמכיון – ועיקר ועוד הזמן, שבא
ביחס יפגע – השבטים להודעת קודם ליעקב יודיע
על ליעקב בעצמו הודיע לא לכן – וכו' אליהם יעקב
יוסף "אני להשבטים אמר אם כי כו', שליח ידי
כשירצה ידעו בודאי החרם את שעשו והם אחיכם",
חי. יוסף עוד ליעקב: ויאמרו ליעקב, לגלות הקב"ה
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מעצמו34) יודע הי' חי שהוא ידע "אם זה טעם דלפי בגו"א,
ביאר לא אבל רעה" חי' אותו אכלה לא דהא אותו מכרו שהשבטים

אם וגם אדםדבריו*. שום דעת על יעלה "האיך שמכרוהו
לבדו יוסף מחמת כו' רוגזו שמתוך יעקב אבינו את השי"ת שיחשוד

ח"ו יקללם האורה לבוש – כו'" אחד ביום מכולן עצמו וישכל
עי"ש.

או הרגוהו שמא שחשדן "מלמד לו): מב, (פרשתנו בפרש"י (*
על ג"כ עכשיו "שחשדן שם לדוד משכיל ראה אבל כיוסף" מכרוהו

לו"). ברור הי' "לא (וג"ז יוסף"
כא.35) מב,
מהם36) אחד שאין בינינו נחרים "אמרו שם: בפדר"א גם ראה

כולנו". ברשות שיהי' עד אבינו ליעקב הדבר יגיד
א.37) לח,
להקב"ה38) "ושתפו רש"י ל' יומתק "שתפוועפ"ז ולא "
".הקב"ה
על39) הי' עמהם הקב"ה ששתפו דמה שם: מהרי"ק תשובת ראה

שהסכים למפרע הדבר הוברר כאשר עמהם הקב"ה יסכים שאולי ספק
אבינו. ליעקב גלה לא שהרי

א.40) מב,
ג.41) שם, פרש"י

וכמו – להם מאמין הי' לא בודאי כי – מיד ליעקב הודיעו שלא ומה
ולפדותו למצאו רצו ש)מקודם מובן (ובלאה"כ ולכן אח"כ. שהי'

ליעקב. ולהביאו
יד.42) שם, פרש"י ראה



לי    

.שהם

:נוספת תמיה בהקדים יובן הנ"ל בכל והביאור
בתשובה יתעורר לא יעקב מבני אחד שאף יתכן איך
את שמכרו ליעקב ויספר ויתודה יוסף של מכירתו על

בפרשתנו שמצינו ובפרט חי. ועודנו סוףיוסף שסוף
אבל אחיו אל איש "ויאמרו זה על התחרטו כולם
נפשו צרת ראינו אשר אחינו על אנחנו אשמים

ש אלא - גו'" אלינו כוונתםבהתחננו הייתה
זה שלאחרי חששו שמתחלה היינו החרם, בעשיית
וירצה מהם מי יתחרט בודאי חמתם תשוך כאשר
ולכן בהשאר), זה ידי על (ויפגע ליעקב לגלות

את וקללו "החרימו לאחד שאין היינו שיגלה" י
(אבל ליעקב הדבר את לגלות רשות למקצתם) (או מהם
כולם באם שאפילו שהחרימו לומר סברא שאיו בודאי

אסור אז גם לגלות יחליטו .לגלות)מעצמם
ירצה רובם) (או מהם שאחד חשש יש עדיין אבל
ועל ליעקב, ולגלות לקולו לשמוע השאר את להכריח

דרך להשיבו אמרת "אילו אחיו שאמרו
בהחרם עמהם הקב"ה שתפו לכן – לך" שומעים היינו
ליעקב יגלו (ומתי) אם הדבר שהחלטת היינו - שעשו
לגלות רשאים אינם יחד כולם ואף - בהקב"ה תלוי
של והסכמתו בצירופו אם כי החרם על ולעבור

בהחרםהקב"ה הקב"ה את שכללו הכוונה אין (אבל
הקב"ה אם להם ידוע אין שהרי לגלות, שלא ומוכרח

כנ"ל לזה, ).מסכים

ושתפוומה . . שהחרימו "לפי גילה לא שהקב"ה
להקב"ה שתפו שהם מכיון הכוונה: כו'" הקב"ה את
(עם לכן וצירופו, הסכמתו בלי ליעקב יגלו לא שהם

שבהחרם שהקב"ההיות התכוונו לגלותלא
עמהם עצמו הוא נשתתף כביכול הסכמתם) בלי

בשיתוף דוקא יהיה ליעקב הדבר וגילוי החרם שביטול
.יחד והשבטים) (הקב"ה

גילה לא "(ולמה רש"י שפירש מה יובן זה פי ועל
שיגלה מי כל את וקללו שהחרימו לפי הקב"ה לו
שהוא יודע היה יצחק אבל עמהם), להקב"ה ושתפו
לו". לגלות רוצה אינו והקב"ה אגלה האיך אמר חי

מפני היה לא ליעקב הקב"ה גילה שלא הטעם כי
אלא השבטים, שעשו החרם את לקיים היה
ש יצחקמפני למד ומזה וכנ"ל, לו, לגלות

והקב"ה אגלה "האיך ואמר ."לו לגלות

שלח לא למה יוסף של טעמו גם מובן זה פי ועל
שהקב"ה שידע דמכיון חי; שהוא ליעקב להודיע

צריך אינו שיעקב הוראה זוהי הרי ליעקב לגלות
אגלה "האיך יוסף) (גם ואמר חי, שהוא עדיין לדעת

לו". לגלות רוצה אינו והקב"ה

היה אסור – החרם ידי על להבין: צריך עדיין אמנם
להם אמר איך וגם חי, שיוסף ליעקב להודיע להשבטים
מגלה. אינו שהקב"ה כיון חי, שהוא ליעקב להודיע יוסף

פי על נתבאר זה גם אך בפרשתנו :על
רש"י פירש במצרים" שבר יש כי יעקב "וירא הפסוק

של באספקלריא ראה וירא לו"ומהו יש שעדיין
שזה להודיעו ממש נבואה היתה ולא במצרים שבר
מובן במצרים הוא שיוסף שידעו והשבטים – יוסף".

של באספקלריא זו שראיה היינושהבינו –
את ויבקשו שיחקרו הזמן שמתחיל הקב"ה שמודיע

אחי "וירדו ולכן – ליעקב ויגידו שהיויוסף –
באחוה עמו להתנהג לבם ונתנו במכירתו מתחרטין

"עליהם שיפסקו ממון .בכל

שהם ראה כאשר יוסף, בהודעת היה זה דרך ועל
אותו למצוא אבלמשתדלים בגו, דברים שיש הבין

ידע שלא באםמכיון – ועיקר ועוד הזמן, שבא
ביחס יפגע – השבטים להודעת קודם ליעקב יודיע
על ליעקב בעצמו הודיע לא לכן – וכו' אליהם יעקב
יוסף "אני להשבטים אמר אם כי כו', שליח ידי
כשירצה ידעו בודאי החרם את שעשו והם אחיכם",
חי. יוסף עוד ליעקב: ויאמרו ליעקב, לגלות הקב"ה
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מעצמו34) יודע הי' חי שהוא ידע "אם זה טעם דלפי בגו"א,
ביאר לא אבל רעה" חי' אותו אכלה לא דהא אותו מכרו שהשבטים

אם וגם אדםדבריו*. שום דעת על יעלה "האיך שמכרוהו
לבדו יוסף מחמת כו' רוגזו שמתוך יעקב אבינו את השי"ת שיחשוד

ח"ו יקללם האורה לבוש – כו'" אחד ביום מכולן עצמו וישכל
עי"ש.

או הרגוהו שמא שחשדן "מלמד לו): מב, (פרשתנו בפרש"י (*
על ג"כ עכשיו "שחשדן שם לדוד משכיל ראה אבל כיוסף" מכרוהו

לו"). ברור הי' "לא (וג"ז יוסף"
כא.35) מב,
מהם36) אחד שאין בינינו נחרים "אמרו שם: בפדר"א גם ראה

כולנו". ברשות שיהי' עד אבינו ליעקב הדבר יגיד
א.37) לח,
להקב"ה38) "ושתפו רש"י ל' יומתק "שתפוועפ"ז ולא "
".הקב"ה
על39) הי' עמהם הקב"ה ששתפו דמה שם: מהרי"ק תשובת ראה

שהסכים למפרע הדבר הוברר כאשר עמהם הקב"ה יסכים שאולי ספק
אבינו. ליעקב גלה לא שהרי

א.40) מב,
ג.41) שם, פרש"י

וכמו – להם מאמין הי' לא בודאי כי – מיד ליעקב הודיעו שלא ומה
ולפדותו למצאו רצו ש)מקודם מובן (ובלאה"כ ולכן אח"כ. שהי'

ליעקב. ולהביאו
יד.42) שם, פרש"י ראה
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ג.5. פד, ג.6.תהלים מב, ב.7.שם, סג, שם,
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א.1. משנה א. פרק פאה
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א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' שני.3.חלק ג.4.בפרק קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, ז.7.ישעי' יא, איוב

ח.8. נה, א.9.ישעי' לא, מגילה
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ח.8. נה, א.9.ישעי' לא, מגילה
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א.10. יז, קמא כט.11.בבא כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, תהלים
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הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של מהותה עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו
וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות, של ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות
מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות, בהתגלות כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם
השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא שהשכל ואומר בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות.

יד.4. א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק א.7.אבות לט, סנהדרין



מה היום יום . . . 

ה'תש"גכו כסלו, ב חנוכהשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: וישב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק ב. ונפש . . . בראשית.

ֹקֶדם  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ְלָך.   ן  ְוִיּתֶ ֲאִמיַרת  ְוֹקֶדם  ָלה  ַהְבּדָ ַאַחר  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ּוָמָטר.  ַטל  ִהְתַוֲעדּות.  יֹום 
ָלה. ַהְבּדָ

"ד[  לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ צּו ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ּבֶֹקר ִיְתַקּבְ ם ּבַ ּכֵ ָבְרִכים ַהֹחֶדׁש, ַהׁשְ ּמְ ת ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ
ְהֶיה מּוָבן  ּיִ ל ֲחִסידּות ׁשֶ ָעה ַמֲאָמר ׁשֶ ׁשָ ים. ַאַחר ָהֲאִמיָרה ִיְלְמדּו ּכְ ִהּלִ ל ַהּתְ יד ּכָ ֶנֶסת ְלַהּגִ ְלֵבית ַהּכְ
יָרָתם  קֹום, ְמקֹום ּדִ ילּו ַמְתִאים ִלְתָנֵאי ַהּמָ ְגּבִ ּיַ ַמן ׁשֶ ִפי ַהּזְ ה. מֹוֵעד ִהְתַוֲעדּות ּכְ ִפּלָ ְך ּתְ ַלּכֹל, ְוַאַחר ּכָ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ְלַהְצָלָחה ּבְ
יׁש ָיתֹום. ְוִאם ֵיׁש ִחּיּוב – יָאְרַצייט ]=יֹום  ת ְמָבְרִכים ֹיאְמרּו ַקּדִ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ַאַחר ֲאִמיַרת ּכָ

ל ֵסֶפר. יׁש ָיתֹום ַאַחר ּכָ ִטיָרה[ אֹו ָאֵבל – אֹוְמִרים ַקּדִ ָנה ַלּפְ ַהּשָׁ

ה'תש"גכז כסלו, ג חנוכהיום ראשון

חומש: מקץ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: פרק ג. והנה כל . . . 14 ופחדו.

ָבִראׁשֹוָנה.  ֵבד ּכְ ְתִפיָסא ּוַמֲאָסר ּכָ ב ּבִ ַנת תקס"א – ֹלא ָיׁשַ ׁשְ ֵקן – ּבִ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ִני ׁשֶ ֲאָסר ַהּשֵׁ ּמַ ּבַ
דּות  ְוַהִהְתַנּגְ ַהֲחִסידּות,  ּתֹוַרת  ַעל  ָהָיה  ָנה  ַהַהְלׁשָ ר  ִעּקַ י  ּכִ יֹוֵתר,  ֵבָדה  ּכְ ָהְיָתה  ינּות  ְלׁשִ ַהּמַ ֲאָבל 
ָצא ְלֵחרּות: ֵנר ג'  ּיָ ִאית[. יֹום ׁשֶ ְיינֶע סָאווֶעט" ]=ַהּמֹוֵעָצה ַהֲחׁשָ ּטַ פּוס "ּבַ ְמֹאד. ָהָיה ּתָ דֹוָלה ּבִ ָהְיָתה ּגְ

ה. ֲחֻנּכָ ּדַ

ה'תש"גכח כסלו, ד חנוכהיום שני

חומש: מקץ, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי השכל . . . ויראה וענפי'.

ֵרייְנגֶען ]=ִהְתַוֲעדּות[  ֵעין פַאְרּבְ ים ּכְ ה ָהיּו עֹוׂשִ יֵלי ֲחֻנּכָ ֶאָחד ִמּלֵ י ּבְ ַמח ֶצֶדק", ּכִ הּוג ֵאֶצל ַה"ּצֶ ַהּנָ
ּלֹוָתיו, ְוִנְקָרא "לַאְטקֶעס ָאווֶעְנט" ]=ֶעֶרב ְלִביבֹות[. ְוֵכן ָהָיה ֵאֶצל  ם ּכַ ִאים ּגַ ִית, ְוָהיּו ּבָ ֵני ַהּבַ ִעם ּבְ
ְסעּוָדה זֹו, ָהיּו  ִרים ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹוִרי"ם[ ְמַסּפְ ָהיּו ָהֶרּבֵ ּפּוִרים ׁשֶ ין ַהּסִ ֵקן ְוַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ָנה ָהָעְבָרה. ׁשָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ה ָהיּו ְמׂשֹוֲחִחים אֹודֹוָתם, ַאף ׁשֶ ָכל ֲחֻנּכָ ר ּבְ ִסּפּוִרים ֲאׁשֶ

י. ֵליל ֵנר ָהְרִביִעי אֹו ַהֲחִמיׁשִ ה ּבְ ֵמי ֲחֻנּכָ "ּב[ ָהָיה נֹוֵתן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן זיך 
מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט היטען די 
אידישע טהרה. די שטרָאף־צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית המקדש, הריגה 
און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען די גרויסע גטליכע 

וואונדער־ישועה, דער נס חנוכה.

יום 
ראשון
תהלים:
פרק קיט

מה . . . 
עד סוף 
הפרק

יום שני
תהלים:
מפרק קכ
עד פרק 

קלד

יום 
שלישי
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק קמ

עד פרק קמד

יום 
חמישי
תהלים:

מפרק קמה
עד פרק קנ



היום יום . . . מו

ת  ּבָ ְרּבּוָתם, ִחּלּול ׁשַ ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
ית  ל ּבֵ נֹו ָהרּוָחִני ׁשֶ הּוִדית. ָהֹעֶנׁש ָהָיה ֻחְרּבָ ֳהָרה ַהּיְ ִמיַרת ַהּטָ ּומֹוֵעד, ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ְוִאי ׁשְ
ֶלא ָהֱאֹלִקית  ָאה ְיׁשּוַעת ַהּפֶ ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ַהּמִ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ַהּגְ

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ֶהם ֶאת ַהַהּלֵ ֵאין ּגֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ ם ּבַ ה ָוסֹוף, ּגַ ִחּלָ ל – ּתְ ַהּלֵ ִחיד ְמָבֵרְך – ּבְ ר ַהּיָ נֹוֲהִגים ֲאׁשֶ
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאֹלֵקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשִׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר )ב"ר פט"ז( 
כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל מען לערנען 
תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר שהיא תורת ה' 

ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון גטליכקייט.

ה  ית ַרּבָ ֵראׁשִ י ְרצֹוֶנָך", ּוְכַמֲאַמר )ּבְ יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ּכִ ָוִנים ָהְיָתה "ְלַהׁשְ ִמְלֶחֶמת ַהּיְ
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאֹלקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאֹלֵקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשֵׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאֹלקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, ֹלא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

יום 
שישי
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז

            

ה'תש"ע כסלו כ"ו ראשון יום    

         
           

          
    

במשנה ניתן כ"נגע" נידונת שתהיה כדי הבהרת של שיעורה
מ"א) פ"ו מקום(נגעים, מרובע. הקלקי כגריס בהרת של "גופה :

שלושים נמצאו שערות, ארבע עדשה מקום עדשות. תשע הגריס
שערות". ושש

("שלושים אלו מידות האם להסתפק: יש המשנה בדברי
שגם כלומר, ורוחב אורך של מינימום מידות הן שערות") ושש
ששטחה או שערות לשש מקום להיות צריך ברוחב וגם באורך
שבכל צורך ואין שערות, ושש שלושים מכיל הבהרת של הכולל

שערות. שש לפחות יהיו צד
מטמא הנגע כי וקובע זה לספק ברור מענה נותן הרמב"ם אך
שש כמקום ורוחב שערות שש כמקום אורך (לפחות) בו כשיש

להיפך. או ברוחב חסרון משלים האורך ואין שערות
לחסום יוכל היקפו אם רק מטמא הוא הרי עגול, הנגע [ואם
מהשטח גדול שטח והוא שערות שש על שערות שש של ריבוע

שערות שש שצלעו ריבועי נגע ].(רע"ב)של
בהרת של "גופה המשנה דברי משמעות הרמב"ם לפי כן, אם
ויש מרובע היה הקלקי שהגריס היא מרובע" הקלקי כגריס
הוא במשנה האמור והשיעור עגול היה הקלקי שהגריס מפרשים

הגריס. את המקיף הריבוע גודל
    



מז

            

ה'תש"ע כסלו כ"ו ראשון יום    

         
           

          
    

במשנה ניתן כ"נגע" נידונת שתהיה כדי הבהרת של שיעורה
מ"א) פ"ו מקום(נגעים, מרובע. הקלקי כגריס בהרת של "גופה :

שלושים נמצאו שערות, ארבע עדשה מקום עדשות. תשע הגריס
שערות". ושש

("שלושים אלו מידות האם להסתפק: יש המשנה בדברי
שגם כלומר, ורוחב אורך של מינימום מידות הן שערות") ושש
ששטחה או שערות לשש מקום להיות צריך ברוחב וגם באורך
שבכל צורך ואין שערות, ושש שלושים מכיל הבהרת של הכולל

שערות. שש לפחות יהיו צד
מטמא הנגע כי וקובע זה לספק ברור מענה נותן הרמב"ם אך
שש כמקום ורוחב שערות שש כמקום אורך (לפחות) בו כשיש

להיפך. או ברוחב חסרון משלים האורך ואין שערות
לחסום יוכל היקפו אם רק מטמא הוא הרי עגול, הנגע [ואם
מהשטח גדול שטח והוא שערות שש על שערות שש של ריבוע

שערות שש שצלעו ריבועי נגע ].(רע"ב)של
בהרת של "גופה המשנה דברי משמעות הרמב"ם לפי כן, אם
ויש מרובע היה הקלקי שהגריס היא מרובע" הקלקי כגריס
הוא במשנה האמור והשיעור עגול היה הקלקי שהגריס מפרשים

הגריס. את המקיף הריבוע גודל
    

            

ה'תש"ע כסלו כ"ז שני יום     

        
           


נעלם מכן ולאחר לטמאה, החליט והכהן שפשתה בהרת
הטומאה סימני עם כגריס הפשיון ונשאר (ה'אום') הנגע עיקר

תנאים בה נחלקו - הלבן) שיער או מ"י)(מחיה פ"ד רבי(נגעים :
וחכמים טומאה, סימני עם נגע כאן יש כי מטמא, עקיבא
יש וכעת הלכה הראשונה הבהרת כי כתחלה", "תראה אומרים

כחכמים. והלכה כגריס. חדשה בהרת
אף והרי לחכמים, עקיבא רבי בין מינה' ה'נפקא מהי
יטמאנה הכהן שיראנה מיד כתחלה", "תראה האומרים לחכמים

טומאה? סימני בה יש שהרי
שלמה' ה'מלאכת מ"י)ומבאר פ"ד :(נגעים

ומכיון הראשון, מהנגע חלק הוא הפשיון עקיבא רבי לדעת
והוחלט הראשון הנגע של ההסגר בימי נולדו הטומאה שסימני

נוספת. פעם הכהן בראיית צורך אין לטמאו,
טמא ואינו חדש נגע כאן יש הלכה, וכן חכמים, לדעת אך
לראות נזקק הכהן שאין הרגל, בימי לפיכך, הכהן. שיראנו עד

הרגל אחר עד הנגע ה"ח)את פ"ט יתרפא(להלן שבינתיים יתכן
שוב. ייטמא לא והאדם הנגע

'נפקאֿמינה': ועוד
כל את המחיה) או הלבן (השער הטומאה בסימני אין כאשר
הוא שהפשיון עקיבא, לרבי – לטמא כדי הנדרשים התנאים
בטומאתו, הוא הרי לטמאו, הוחלט וכבר הראשון מהנגע חלק
בסימנים אין שכעת כיון כאן, יש חדש שנגע לחכמים, ואילו

טהור. זה הרי - לטמא כדי

ה'תש"ע כסלו כ"ח שלישי יום  

        
           

     
יש העור בצרעת בראש. צרעת כהרי בעור צרעת הרי לא

טומאה סימני ה"י)שלושה בפ"ב לעיל שצמח(כמבואר לבן שיער :
("פשיון") הנגע התפשטות בבהרת; ("מחיה") חי בשר בבהרת;
מהווה אינו לבן שיער זאת, לעומת הראש, בנגעי ההסגר. לאחר

טומאה. סימן
הפסוק על כהנים' ה'תורת בדרשת הדברים מב)מקור יג, (ויקרא

ב'מחיה'; שמטמאת מלמד – "צרעת" היא": פורחת "צרעת
שאינה – "היא" ב'פשיון'; שמטמאת מלמד – "פורחת"
לא נשרו, שהשערות היות לכך: הסיבה לבן. בשער מטמאת

לבן שיער מ"י)יתכן פ"י נגעים .(פיה"מ

ובראש בעור – סוגים לשני מתחלקים הצרעת שנגעי כשם
לשניים: מתחלקים הנגעים סיבות אף –

עור על נגעים מביאים והם הרע, ולשון ליצנות דברי יש
חיצוני העור כן בנפש, הוא חיצוני הדיבור שכוח כשם הבשר.

בגוף; הוא
באלוקים "לדבר נגררים אנשים בו יותר, חמור מצב ויש
בדעות פנימית בעיה על מלמד כזה מצב בעיקר". וכופרים

בראשו. פוגעים הנגעים זאת ובעקבות האדם,
אך להיות צריך יהודי של ושיחו שיגו ה': בעבודת ההוראה
אותו ומזכה ידו על עוזר הקב"ה ואז וחכמה, תורה בדברי ורק

בתורה.
     

התש"ע כסלו כ"ט רביעי יום     

        
         

          
  

כרבא סובר ב)הרמב"ם ד, רחמנא(תמורה דאמר מילתא ש"כל
לוקה, הועילו לא שמעשיו ואף מהני" לא עביד אי תעביד לא

ה' ציווי על שעבר מצוהכיון החינוך ס' ולוה(ראה מלוה ומשל"מ של"ט,

ה"א) .פ"ג
להקשות: ויש

והרי לוקה אינו שלש מתוך אחת שערה התולש מדוע כן, אם
ה'? ציווי על עבר מקום מכל מעשיו, הועילו שלא אף

המלך" ה"שער הי"ט)ותירץ פ"ד :(גירושין

דברי על שעבר בגלל רק מועילים אינם מעשיו כאשר
שערה בתולש אבל זאת, בכל מעשיו על לוקה הוא הרי התורה,
ציווי על שעבר בגלל לא תועלת חסרי מעשיו שלוש, מתוך אחת
עדיין כי נטהר היה לא מעצמו השער נתלש אפילו (שהרי ה'
היו לא מעשיו האיסור לולי שגם ומאחר שערות) שתי נותרו

לוקה. אינו רבא לדעת אף מועילים,
מיישב: רוקח' וב'מעשה

בנגע "השמר מהפסוק הנלמד טומאה סימני לתלוש האיסור
כי הנגע, את להסיר כדי הסימנים את בתולש רק חל הצרעת"
מתוך אחת שערה התולש אבל בטומאתו, הנגע את להשאיר יש
ולכן הנותרות, השניים בגלל בטומאתו הוא עדיין הרי שלוש,

איסור. כאן אין



מח            

ה'תש"ע כסלו ל' חמישי יום  

         
            

      
ומטמא הטומאות מאבות אב הוא הרי בצרעת שנטמא בגד
– הבית לתוך מנוגע בגד הכניסו שאם – וביאה משא במגע,
אדם על המנוגע בבגד חומר ויש טמא. בו אשר וכל הבית
מוקפת העיר אם בין לעיר חוץ משתלח המנוגע הבגד המצורע:
מחוץ אלא משתלח אינו והאדם מוקפת, אינה אם ובין חומה

חומה המוקפת ט"ו)לעיר הל' .(להלן
הדבר כי אומרים יש בהנאה. אסור המנוגע בגד לכך, פרט
תהנה ולא מארה בו תן ודרשו: ממארת", "צרעת מהפסוק נלמד
הוא". טמא ממארת "צרעת מהפסוק זאת לומדים ויש בו.

הוא עוד וכל בטומאה, ה'ממארת' את תלה שהכתוב ודורשים
בהנאה. אסור הוא הרי טמא,

כמצות המנוגע מבגד הנאה איסור שמונים ראשונים יש
אינה זו מצוה זו, דעה לפי הנאתו. את להרחיק שנצטווינו עשה,
והטהרה הטומאה מדיני איננה כי הצרעת, מדיני כחלק נמנית

עצמו בפני דין אלא הצרעת י"ד)של מ"ע לסהמ"צ בהוספות .(רמב"ן
נגעי ממצות חלק הוא זה שציווי הסוברים ראשונים יש אך

עצמו בפני נמנה ואינו הרמב"ם)בגדים לדעת שם .(מג"א
אפילו הוא המנוגע הבגד מן ההנאה איסור שיעור ומעניין:

בכזית! אלא אינה טומאתו ואילו שהוא בכל
   

ה'תש"ע טבת א' שישי יום  

        
     

שעליו. בגדים מטמא והוא טמא בו הנוגע כל המנוגע, בית
המוסגר בית המוחלט": ל"בית המוסגר" "בית בין הבדל וקיים
מתוכו בין מטמא המוחלט בית ואילו מתוכו, אלא מטמא אינו

מאחוריו. ובין
בדבר: ראשונים ונחלקו

ומה במגע כלל מטמא אינו המוסגר שבית אומרים יש
לתוך כולו שהנכנס היינו מתוכו מטמא המוסגר שבית שאמרו
מצינו לא זו, דעה ולפי המנוגע. לבית ביאה משום מטמא הבית
כל הבית אל "והבא שנאמר: בביאה אלא המנוגע בבית טומאה
אף מטמא המוחלט בית אבל הערב". עד יטמא אותו הסגיר ימי
הוא". טמא – בבית היא ממארת "צרעת בו נאמר כי מאחוריו

הכתוב שבא אלא טמא? המוסגר בית אפילו הרי ולכאורה,
מאחוריו ובית מתוכו בין שיטמא טומאתו, על טומאה להוסיף

ב) קג, יבמות .(תוס'
נכנס כשלא אפילו מתוכו מטמא המוסגר שבית אומרים ויש
בית למעט הכוונה ואין בכותל. נגע רק אלא הבית, לתוך גופו
"בבית אמרו ולכן בלבד. מאחוריו אלא מגע מטומאת המוסגר
שהנגע כלומר, מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא מתוכו
זה לנגע אין כי הסגר, טעון אינו המוסגר בית מאחורי שנולד
הנגע אם גם מטמא אינו מאחוריו שהרי - לטומאה קשר שום
נמצא כשהנגע ביאה טומאת שייכת לא וגם בפנים, נמצא
מגע בין הבדל אין כי מטמא תוכו במגע אבל הבית. מאחורי

נטמא. מעט, רק המוסגר לבית נכנס אם אפילו ולכן לביאה,
   

ה'תש"ע טבת ב' קדש שבת   

       
          
אל "דברו שנאמר בזיבה גם טומאה לו אין הגוי התורה, מן
יהיו הגויים שכל גזרו אבל זב", יהיה כי איש איש ישראל... בני

כזבים. טמאים
שמאי. ובית הלל בית שגזרו גזירות עשר משמונה אחת וזו

התוספות ב)אבל כא, החשמונאים(שבת שבימי יתכן כי אומרים
שמונה את גזרו וכאשר כישראל, יטמא זיבה הרואה שגוי גזרו

ראה. לא אם אפילו כזב הגוי שיהיה גזרו הגזירות, עשר
בה הקלו סופרים, מדברי היא כזבים הגויים שטומאת וכיוון

אכילה לעניין זו טומאה עליהם גזרו לא וכן מקדש. ביאת לעניין
הגרים יכולים היו לא כזבים, היו אם כי כשיתגיירו, בקודשים
כפרה, מחוסרי נחשבים היו הם כי לעולם, פסח קרבן לאכול
ומאחר התורה, מן שאיסורו בדבר רק מועילה שהכפרה משום
יכולים אינם שוב שנתגיירו, קודם נטמאו לא התורה שמן

כפרה א)להביא צב, פסחים .(רש"י
טומאה משום אינו הגוי מן שנקנו כלים לטבול הצורך אמנם,
ההיפך שהם בידים היו שהכלים כיון מעלה, משום אלא ממש,

ישראל הירושלמי)מקדושת ע"פ ב, ע"ה, ע"ז .(ריטב"א
  

           
      

        

ה'תש"ע כסלו כ"ו ראשון יום

    
חּטאתּכלי‡. אפר ּבֹו ׁשהיה אדומה]חרׂש פרה ּבֹו[- ונגע , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אפּלּו מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין; - מּצּדֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשרץ
ׁשּלא ּפי על אף - הּׁשרץ ּגּבי על הּכלי הּניח חּטאת. ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹלגּבי
מחּוץ "והּניח ׁשּנאמר: טמא, האפר הרי הּכלי, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנטמא
ּגּבי על ולא טהֹור. מקֹום זה ואין טהֹור", ּבמקֹום ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּמחנה

ׁשני אכל ּגּבי על הּניחֹו אפּלּו אּלא ּבלבד, [-הּׁשרץ ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והןלטומאה] קּלה, טמאה ׁשּטמאתן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ

"ּבמקֹום ׁשּנאמר: האפר, נטמא הרי - סֹופרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדברי
חרׂש ּכלי וכן ּבעֹולם. טמאה ׁשם ּגּבי על יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻטהֹור",
אם - טמא ׁשּבבית ארּבה על ונתּון חּטאת, אפר ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה

לּבית מׁשלׁשל הּכלי שבבית]היה הארובה נטמא[לחלק - ְְְְִִִַַַָָָָֻ
ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ּפי על אף חלל]האפר, ואם[- טפח. ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

טמא. טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה אם - מׁשלׁשל היה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻלא

.ׁשאיןהיה ּבין טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבן ׁשל הּכלי ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
טהֹור. האפר ֵֶָָָּבּה,

ּומּקףוכן‚. מקּדׁשין, מים אֹו אפר, ּבֹו ׁשּיׁש חרׂש ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻ
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי האפר[- הרי - הּמת ּבאהל ונתּון , ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּנאמר ּפתיל, ּבצמיד נּצלת החּטאת ׁשאין טמאים, :והּמים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
טהֹור. מקֹום זה ואין טהֹור", ְְֵֶָָָָ"ּבמקֹום

ּפתילוכן„. ּבצמיד נּצֹולין אינם קדׁש, ׁשל ּומׁשקין ;אכלין ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נּצל - לחּטאת הּטהֹור ריקן ּוכלי מקּדׁשין, ׁשאינן מים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻאבל
הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפתיל. ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָּבצמיד
מקֹום ּבכל הּמים נפסלּו הּבעלים, נטמאּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָטהֹורים;
והם והּוא ּפתיל, צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻׁשהם.
ׁשאינם והּמים מּבחּוץ, הּוא טמאים; ׁשניהם - הּמת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבאהל
והּמים ּבפנים, הּוא טהֹורין; ׁשניהם - מּבפנים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֻמקּדׁשין

ּפסּולין. מימיו ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ְְִֵֵֵֶַָָָּבחּוץ
ּבֹוהּטהֹור‰. וכּיֹוצא הּתּנּור, ּגּבי על עֹומד ׁשהיה לחּטאת ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּוכלי לּתּנּור, חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת, טהֹורים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּכלים
הּתּנּור, ּגּבי על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיׁש
מּכאן אחד ּבֹו, ּתלּויין חּטאת מי ּבהם ׁשּיׁש כלים ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשני
הּטהֹור ּבמקֹום ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי - מּכאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואחד
מּנחין ּכאּלּו הן הרי הּתּנּור, על נׁשענין והן והֹואיל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻלחּטאת;

ּגּביו ריקןעל ּכלי ּובידֹו הּתּנּור, על עֹומד היה אם אבל . ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ
טהֹורין אּלּו הרי - מקּדׁשין ׁשאינם מים אֹו לחּטאת, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּטהֹור
ונטל לחּלֹון, יד ּופׁשט לּתּנּור, חּוץ עֹומד היה ׁשהיּו; ְְֵֶַַַַַַָָָָָָּכמֹות
זה הרי - הּתּנּור ּגּבי על והעבירֹו חּטאת, מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכלי
ּומֹוׁשב מׁשּכב ּכגֹון טמאה, ּגּבי על ׁשעברה הּזיה וכן ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻטהֹור.

זב] ּבה[של טהֹורה.וכּיֹוצא זֹו הרי - ן ְְֲֵֵֶַָָ
.Âזהּכלי ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּכלי אבל ּבֹו; ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
ּבׁשניהם לחּטאת הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדׁש,

חּטאת; ׁשל נטמא הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהם ידיו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבׁשּתי
טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי

ׁשּבארנּו ּכמֹו חּטאת.לחּטאת, מי את וטּמא וחזר , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

.Êׁשלהגּביּה זה טמאין; ׁשניהם ידיו, ּבׁשּתי הּכלים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
טהֹור ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
טמא והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני נטמא קדׁש וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּטאת,
ׁשּנטמאּו מּפני ּבמּׂשא, מטּמאין ׁשהם נּדה, מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנׂשיאת
ּכרּו קדׁש ׁשל הּכלי היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל הּכלי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמחמת
ׁשנּיה ּבידֹו החּטאת והגּביּה ּבֹו, נגע ולא ּבּניר והגּביהֹו ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָֹּבניר,
לחּטאת. נטמא ולא ּבּכלי, נגע לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהם -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּבניר, חּטאת ׁשל היה אפּלּו - הּקדׁש ּכלי היה אם ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹאבל

טמאין .ׁשניהם ְְִֵֵֶ

.Áהזיז]הסיט -]- ּבהם נגע ולא ּבידֹו, הּכלים ׁשני את ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
את מטּמא לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשניהם
ראּוי היה ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד לחּטאת, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּטהֹור

ׁשּבארנּו ּכמֹו .למדרס, ְְְְִֵֶַָ

.Ëּכמֹוּכל תרּומה, לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ְְְְְֵֵֶַַָָָֻ
ׁשּתֹוליןׁשּיתּבאר הּספקֹות וכל לחּטאת. טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּתרּומה את מספק]עליהן מטמאים ּבחּטאת,[- נֹולדּו אם - ְְְֲִֵֶֶַַָָ
ּכלים אֹותם ּגּבי על טהרֹות נעׂשּו ואם נׁשּפכין; אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָהרי
- עליהם נׁשּפכין ׁשהחּטאת אּלּו ספקֹות להם ׁשּנֹולדּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואדם

והרפפֹות ּתלּויֹות. הּטהרֹות אֹותן מנסרים]הרי רשתות אינן[- ְְְְֲֵֵַָָָָָ
ּולחּטאת. ּולקדׁש לתרּומה טהֹורֹות הן והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹּככלים,

.Èתאנים]ּדבלה גוש חּטאת,[- מי לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל ְְְְֵֵֶֶַָָָָָ
ּבין טמאין, הּמים ּכביצה, ּבּה יׁש אם - ואכלּה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּונטלּה
האכלין, ׁשּכל טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה, הּדבלה ְְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשהיתה
מיתה חּיב והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, אכל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאפּלּו
אין ואם נּדה. ּבמי נטמא ּכבר והּוא ּתרּומה, ׁשאכל מּפני -ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
אחרים, את מטּמא האכל ׁשאין ּבטהרתם; הּמים ּכביצה, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּה
לחּטאת. ּבין לקדׁש ּבין לתרּומה ּבין - ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעד

    
ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנֹוגע

"והּנגע ׁשּנאמר: מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, -ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אב - הּנּדה ׁשּמי למדּת, הּנה הערב"; עד יטמא הּנּדה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבמי
ואם ׁשהּוא. ּבכל מּגעם וטמאת ּתֹורה, ׁשל הּטמאֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻמאבֹות
ּבהן והּנֹוגע ּובמּׂשא; ּבמּגע מטּמאין הּזאה, ּכדי ּבהם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
אֹו מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא הּנֹוׂשאן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאֹו
מי "ּומּזה ׁשּנאמר: מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבׁשעת
טהר אם - הּטמא על ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו"; יכּבס ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנּדה,
הּׁשמּועה מּפי טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

רבינו] לא[ממשה הּנּדה", מי "ּומּזה ׁשּנאמר: ׁשּזה ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלמדּו,
לׁשעּור אּלא הּנּדה[טומאה]נאמר מי הּנֹוׂשא אֹו ׁשהּנֹוגע - ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּומטּמא טמא - הּזיה לצר ׁשּלא הּזיה, ּכדי ּבהם ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּיׁש
ׁשּיטּבל ּכדי הּזאה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּבגדים,
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חּטאתּכלי‡. אפר ּבֹו ׁשהיה אדומה]חרׂש פרה ּבֹו[- ונגע , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אפּלּו מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין; - מּצּדֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשרץ
ׁשּלא ּפי על אף - הּׁשרץ ּגּבי על הּכלי הּניח חּטאת. ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹלגּבי
מחּוץ "והּניח ׁשּנאמר: טמא, האפר הרי הּכלי, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנטמא
ּגּבי על ולא טהֹור. מקֹום זה ואין טהֹור", ּבמקֹום ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּמחנה

ׁשני אכל ּגּבי על הּניחֹו אפּלּו אּלא ּבלבד, [-הּׁשרץ ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והןלטומאה] קּלה, טמאה ׁשּטמאתן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ

"ּבמקֹום ׁשּנאמר: האפר, נטמא הרי - סֹופרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדברי
חרׂש ּכלי וכן ּבעֹולם. טמאה ׁשם ּגּבי על יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻטהֹור",
אם - טמא ׁשּבבית ארּבה על ונתּון חּטאת, אפר ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה

לּבית מׁשלׁשל הּכלי שבבית]היה הארובה נטמא[לחלק - ְְְְִִִַַַָָָָֻ
ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ּפי על אף חלל]האפר, ואם[- טפח. ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

טמא. טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה אם - מׁשלׁשל היה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻלא

.ׁשאיןהיה ּבין טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבן ׁשל הּכלי ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
טהֹור. האפר ֵֶָָָּבּה,

ּומּקףוכן‚. מקּדׁשין, מים אֹו אפר, ּבֹו ׁשּיׁש חרׂש ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻ
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי האפר[- הרי - הּמת ּבאהל ונתּון , ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּנאמר ּפתיל, ּבצמיד נּצלת החּטאת ׁשאין טמאים, :והּמים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
טהֹור. מקֹום זה ואין טהֹור", ְְֵֶָָָָ"ּבמקֹום

ּפתילוכן„. ּבצמיד נּצֹולין אינם קדׁש, ׁשל ּומׁשקין ;אכלין ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נּצל - לחּטאת הּטהֹור ריקן ּוכלי מקּדׁשין, ׁשאינן מים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻאבל
הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפתיל. ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָּבצמיד
מקֹום ּבכל הּמים נפסלּו הּבעלים, נטמאּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָטהֹורים;
והם והּוא ּפתיל, צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻׁשהם.
ׁשאינם והּמים מּבחּוץ, הּוא טמאים; ׁשניהם - הּמת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבאהל
והּמים ּבפנים, הּוא טהֹורין; ׁשניהם - מּבפנים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֻמקּדׁשין

ּפסּולין. מימיו ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ְְִֵֵֵֶַָָָּבחּוץ
ּבֹוהּטהֹור‰. וכּיֹוצא הּתּנּור, ּגּבי על עֹומד ׁשהיה לחּטאת ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּוכלי לּתּנּור, חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת, טהֹורים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּכלים
הּתּנּור, ּגּבי על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיׁש
מּכאן אחד ּבֹו, ּתלּויין חּטאת מי ּבהם ׁשּיׁש כלים ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשני
הּטהֹור ּבמקֹום ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי - מּכאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואחד
מּנחין ּכאּלּו הן הרי הּתּנּור, על נׁשענין והן והֹואיל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻלחּטאת;

ּגּביו ריקןעל ּכלי ּובידֹו הּתּנּור, על עֹומד היה אם אבל . ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ
טהֹורין אּלּו הרי - מקּדׁשין ׁשאינם מים אֹו לחּטאת, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּטהֹור
ונטל לחּלֹון, יד ּופׁשט לּתּנּור, חּוץ עֹומד היה ׁשהיּו; ְְֵֶַַַַַַָָָָָָּכמֹות
זה הרי - הּתּנּור ּגּבי על והעבירֹו חּטאת, מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכלי
ּומֹוׁשב מׁשּכב ּכגֹון טמאה, ּגּבי על ׁשעברה הּזיה וכן ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻטהֹור.

זב] ּבה[של טהֹורה.וכּיֹוצא זֹו הרי - ן ְְֲֵֵֶַָָ
.Âזהּכלי ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּכלי אבל ּבֹו; ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
ּבׁשניהם לחּטאת הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדׁש,

חּטאת; ׁשל נטמא הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהם ידיו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבׁשּתי
טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי

ׁשּבארנּו ּכמֹו חּטאת.לחּטאת, מי את וטּמא וחזר , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

.Êׁשלהגּביּה זה טמאין; ׁשניהם ידיו, ּבׁשּתי הּכלים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
טהֹור ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
טמא והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני נטמא קדׁש וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּטאת,
ׁשּנטמאּו מּפני ּבמּׂשא, מטּמאין ׁשהם נּדה, מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנׂשיאת
ּכרּו קדׁש ׁשל הּכלי היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל הּכלי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמחמת
ׁשנּיה ּבידֹו החּטאת והגּביּה ּבֹו, נגע ולא ּבּניר והגּביהֹו ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָֹּבניר,
לחּטאת. נטמא ולא ּבּכלי, נגע לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהם -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּבניר, חּטאת ׁשל היה אפּלּו - הּקדׁש ּכלי היה אם ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹאבל

טמאין .ׁשניהם ְְִֵֵֶ

.Áהזיז]הסיט -]- ּבהם נגע ולא ּבידֹו, הּכלים ׁשני את ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
את מטּמא לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשניהם
ראּוי היה ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד לחּטאת, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּטהֹור

ׁשּבארנּו ּכמֹו .למדרס, ְְְְִֵֶַָ

.Ëּכמֹוּכל תרּומה, לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ְְְְְֵֵֶַַָָָֻ
ׁשּתֹוליןׁשּיתּבאר הּספקֹות וכל לחּטאת. טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּתרּומה את מספק]עליהן מטמאים ּבחּטאת,[- נֹולדּו אם - ְְְֲִֵֶֶַַָָ
ּכלים אֹותם ּגּבי על טהרֹות נעׂשּו ואם נׁשּפכין; אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָהרי
- עליהם נׁשּפכין ׁשהחּטאת אּלּו ספקֹות להם ׁשּנֹולדּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואדם

והרפפֹות ּתלּויֹות. הּטהרֹות אֹותן מנסרים]הרי רשתות אינן[- ְְְְֲֵֵַָָָָָ
ּולחּטאת. ּולקדׁש לתרּומה טהֹורֹות הן והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹּככלים,

.Èתאנים]ּדבלה גוש חּטאת,[- מי לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל ְְְְֵֵֶֶַָָָָָ
ּבין טמאין, הּמים ּכביצה, ּבּה יׁש אם - ואכלּה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּונטלּה
האכלין, ׁשּכל טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה, הּדבלה ְְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשהיתה
מיתה חּיב והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, אכל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאפּלּו
אין ואם נּדה. ּבמי נטמא ּכבר והּוא ּתרּומה, ׁשאכל מּפני -ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
אחרים, את מטּמא האכל ׁשאין ּבטהרתם; הּמים ּכביצה, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּה
לחּטאת. ּבין לקדׁש ּבין לתרּומה ּבין - ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעד

    
ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנֹוגע

"והּנגע ׁשּנאמר: מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, -ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אב - הּנּדה ׁשּמי למדּת, הּנה הערב"; עד יטמא הּנּדה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבמי
ואם ׁשהּוא. ּבכל מּגעם וטמאת ּתֹורה, ׁשל הּטמאֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻמאבֹות
ּבהן והּנֹוגע ּובמּׂשא; ּבמּגע מטּמאין הּזאה, ּכדי ּבהם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
אֹו מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא הּנֹוׂשאן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאֹו
מי "ּומּזה ׁשּנאמר: מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבׁשעת
טהר אם - הּטמא על ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו"; יכּבס ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנּדה,
הּׁשמּועה מּפי טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

רבינו] לא[ממשה הּנּדה", מי "ּומּזה ׁשּנאמר: ׁשּזה ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלמדּו,
לׁשעּור אּלא הּנּדה[טומאה]נאמר מי הּנֹוׂשא אֹו ׁשהּנֹוגע - ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּומטּמא טמא - הּזיה לצר ׁשּלא הּזיה, ּכדי ּבהם ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּיׁש
ׁשּיטּבל ּכדי הּזאה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּבגדים,
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ׁשּמי אמּורים, ּדברים ּבּמה ּבּמים. אזֹוב ׁשל גבעֹולין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָראׁשי
,לצר ׁשּלא נׂשאם אֹו ּבהם ׁשּנגע ּבזמן מטּמאין? ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹחּטאת
אינם מצותם, ׁשעׂשּו אחר אבל מצותם; ׁשּיעׂשּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדם
האדם על והּזה האזֹוב את ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמטּמאין
הּטמא מעל ויֹורדין ׁשֹותתין הּמים והיּו הּכלים, על אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּטמא
על אֹו הארץ על הּזיה ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָלארץ,

ּבהם והּנֹוגע טהֹורים, הּמים אֹותם הרי - והּנֹוׂשאםהּטהֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות האזֹוב את הטּביל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻטהֹור.
ׁשּבארנּו; ּכמֹו מהם, להּזֹות ּכׁשרין המנּטפין הּמים הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַ
- מצותם עׂשּו ׁשּלא לפי חּטאת, מי טמאת מטּמאין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻלפיכ

טמאה. מקּבל ׁשאינֹו ּדבר לׁשם היתה הּטבילה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשהרי
.אין- מצותם ׁשּיעׂשּו קדם הּכל, את מטּמאין חּטאת מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּנפסלּו חּטאת מי אבל להּזיה. ּוכׁשרין טהֹורין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד
וכּיֹוצא ּבהמה, מהם ׁשּׁשתת אֹו מים, ּבהם ׁשּנתערב ּכגֹון -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּטהֹור ּבהם נגע אם - אֹותם הּפֹוסלין מּדברים ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָּבהן
ּגּופֹו. ּבׁשאר ׁשּנגע ּבין ּבידיו, ׁשּנגע ּבין נטמא; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלתרּומה,
הּוא הרי - ּבידיו ואפּלּו לחּטאת, הּטהֹור אדם ּבהן ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָנגע

ׁשהיה ּכמֹות .טהֹור ְֶָָָ
אדםמי‚. ׁשּנטמאּו אחר ּבהם ונגע ׁשּנטמאּו, חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבהם נגע נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּטהֹור
הּוא הרי ּגּופֹו, ּבׁשאר נגע נטמא; ּבידיו, לחּטאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהּטהֹור

ׁשהיה ּכמֹות .טהֹור ְֶָָָ
מימי„. אֹו מקוה, מי אֹו מעין, מי לתֹוכם ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מי רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין חּטאת, מי רב אם - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹפרֹות
מטּמאין למחצה, מחצה מטּמאין; אין ּפרהפרֹות, אפר . ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מקלה ּבאפר שריפה]ׁשּנתערב היה[- אם - ּבכּלן וקּדׁש , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
אפר הרב היה ואם נּדה; ּכמי מטּמאין ּפרה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע, מטּמאין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה
ׁשּנת‰. ּכׁשר ונגעאפר לקּדׁשן, ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על נֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נגע נטמא; - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבהם
ׁשהיה ּכמֹות טהֹור זה הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, הּטהֹור .ּבהם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

.Âיגּבלםמי לא ׁשּנפסלּו, יערבבם]חּטאת ׁשּלא[- - ּבטיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
חּטאת ׁשּמי ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא לאחרים, ּתּקלה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיעׂשם

היא". "חּטאת ׁשּנאמר: ּבטיט, ּבטלין ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָאינם
.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף - ּפרה ׁשּׁשתאתן חּטאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי

ׁשעֹות וארּבע מהשתיה]עׂשרים ׁשּנאמר:[- טהֹור, ּבׂשרּה , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ
ּבטלין; אינם ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת

ּבטלּו - ּפרה אֹותן ׁשּׁשתאתן ּבזמן נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
ׁשמּורין. אינן ְֲִֵֵֶָׁשהרי

.Áהרּבים על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון והּזה[הטמאים]הּמּזה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הרי - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
ׁשהם הרּבים, על מהם ׁשּמּזין הּמים ׁשחזקת ּפטּור; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
יחיד, ׁשל מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ּכאנּוס. זה והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכׁשרין,
עֹולה ּבקרּבן חּיב - ּפסּולין הּמים ונמצאּו לּמקּדׁש, ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָונכנס
יּכנס ּכ ואחר הּמים, על לבּדק לֹו ׁשהיה מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויֹורד;
מחּלֹון ּבארץ ׁשּׁשֹותתים ּבּמים העם היּו מחליקים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלּמקּדׁש.

רּבים שם]ׁשל לּמקּדׁש;[שהוזו ונכנסים אֹותם, ודֹורסים , ְְְְְִִִִִֶַַָָָ
הם. ּפסּולין ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין היּו ְְְִִֵֶֶָָָֹולא

.Ëהּמיםהּמּזה - ּכביצה ּבֹו יׁש אם - לחּטאת הּטמא ּבאזֹוב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ּכׁשרים, הּמים - ּכביצה ּבֹו אין ּפסּולה; והּזיתֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּפסּולין,
אפּלּו לחברֹו, וחברֹו חברֹו, מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּזיתֹו

מֹונין ׁשאין מאה; טומאה]הם לחּטאת.[דרגות ְִֵֵֵֶַָָ
.È- הּזיה ּכדי מים עליו והרי עליו, ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה

מטּמאין אינם מצותן ׁשעׂשּו ׁשהּמים ׁשּבארנּו.טהֹור; ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּכדינּה אדם ּבצרעת להֹורֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹלא
יגּלח ׁשּלא (ג) טמאה; סימני יּקץ ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻהּכתּוב
ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת מפרסם הּמצרע ׁשּיהיה (ד) ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנתק;

טהרת (ה) ׂשפם; על ועטּיה ׁשּיגּלחראׁשֹו (ו) צרעת; ְֲֳִֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּבגד; צרעת ּדין (ז) ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמצרע
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבית. צרעת ּדין ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ(ח)

    
ותהיה‡. העֹור, מן מקֹום ׁשּילּבין הּוא - הּבׂשר עֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָצרעת

ּולמעלה ּביצה ּומּקרּום ּביצה ּכקרּום יותר]הּלבנּונית לבן -]; ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
דהה ׁשהיא לבנּונית -[כהה]אבל ּולמּטה הּביצה מּקרּום ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבהק אּלא צרעת, הּוא.[פריחה]אינּה ֵֶַַַָָָֹ
.עז לבן הן: ואּלּו הּבׂשר, עֹור ּבצרעת יׁש מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוארּבע

ּכּׁשלג; הּבׂשר ּבעֹור נראה ׁשהּוא מּמּנּו, למעלה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּביֹותר
'ּבהרת' הּנקרא דהההּוא ׁשהּוא ולבן מעט,[כהה]. מּזה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

'ׂשאת'. הּנקרא הּוא יֹומֹו; ּבן ּכבׂש ׁשל נקי ּכצמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּנראה
ההיכל ּכסיד ׁשּנראה מעט, הּׂשאת מן ׁשּדהה [בביתולבן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

'סּפחת'המקדש] ונקראת הּבהרת, ּתֹולדת הּוא נספח; -] ְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
ּכקרּוםוטפל] הּוא והרי מעט, ההיכל מּסיד ׁשּדהה ולבן .ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

'סּפחת' נקרא זה וגם הּׂשאת, ּתֹולדת הּוא הּנהּביצה; . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הּבהרת, סּפחת הּוא ההיכל, ּכסיד ׁשהּוא ׁשהּמראה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָלמדּת,
ׁשאין הּׂשאת; סּפחת הּוא ּביצה, ּכקרּום ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוהּמראה
'מראֹות חכמים: אמרּו מּכאן טפלה. אּלא סּפחת, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָלׁשֹון

ׁשנים - בתורה]נגעים ּבהרת[המפורשים ארּבעה: ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
וסּפחּתּה'. ׂשאת ְְְְְֵַַַַָָוסּפחּתּה,

ּבין‚. זה, עם זה מצטרפין ּכּלן - אּלּו נגעים מראֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻארּבע
ראּית ּבתחּלת ּבין להחמיר, ּבין ּבסֹוףלהקל ּבין הּנגע, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ההסגרים]הּׁשבעה ׁשּנפטר[של לאחר ּבין הּמצרע[נטהר], ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ
נחלט נטמא]אֹו ּכׁשלג,[- לבן ּכּלֹו ׁשהיה נגע אחד ּכיצד? . ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

נגע ואחד ּביצה, ּכקרּום אֹו נקי, ּכצמר אֹו ההיכל, ּכסיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ּכמראה ּומקצתֹו הּבהרת, ּכמראה הּלבן מקצת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיה
הּוא אחד ּכמראה הּכל - הּסּפחת ּכמראה ּומקצתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּׂשאת,
הּנגעים 'מראֹות ואמרּו חכמים, מנאּום לּמה ּכן אם ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָחׁשּוב.
ׁשאינֹו ּכהן ׁשּכל ּבּמראֹות; להבין ּכדי ארּבעה'? ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשנים
אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו ּכׁשּמלּמדין ּוׁשמֹותיהם ּבּמראֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַמּכיר
הּבהרת, היא 'זֹו ויאמר: ויּכיר ׁשּיבין עד הּנגע, יראה לא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

סּפחּתּה'. היא וזֹו הּׂשאת, היא 'זֹו סּפחּתּה'; היא ְְְְְִִִֵַַַַַָָוזֹו
מקצתהיה„. אּלּו, מראֹות מארּבעה הּלבן ּבמראה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

           
      

ה צרעת נגע זה ּגם - ּבֹו מערבת ׁשּנאמראדמימּות "אֹוּוא, : ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשל ּולסּפחת לּׂשאת, הּדין והּוא אדמּדמת"; לבנה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבהרת
מּלבנּונית המערב הּזה והּמראה הּבהרת. ּולסּפחת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹׂשאת

'ּפתּו' הּנקרא הּוא אדם, מעורב]ּומעט מראה[- וכיצד . ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹ
ארּבעה הן ּכאּלּו רֹואין אּלּו? מראֹות ּבארּבעה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּפתּו
דם, טּפי ׁשני הראׁשֹון ּבּכֹוס ונתערב חלב, מלאֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָכֹוסֹות
ׁשׁש ּוברביעי טּפין, ׁשמֹונה ּובּׁשליׁשי טּפין, ארּבעה ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָּובּׁשני
הרביעי; הּכֹוס ּכמראה הּוא ׁשּבּבהרת, הּפתּו טּפין. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעׂשרה
ׁשּבסּפחת והּפתּו ׁשליׁשי; ּכֹוס ּכמראה ׁשּבּׂשאת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוהּפתּו
הּׂשאת, ׁשּבסּפחת והּפתּו ׁשני; ּכֹוס ּכמראה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּבהרת,

הראׁשֹון. הּכֹוס ְְִֵַַָּכמראה

עםּכל‰. זה מצטרפין - הּפתּו ּבין הּלבן ּבין הּמראֹות, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לבן, ּכּלֹו הּנגע ׁשהיה ּובין חׁשּובין; הן אחד ּוכמראה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻזה,
הּוא, אחד ּכמראה הּכל - אדמּדם ּומקצתֹו לבן מקצתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו

להחמיר ּבין להקל .ּבין ְְְִֵֵֵַָ
.Âולא 'נגע' קרּויה אינּה - הּבׂשר עֹור צרעת מראה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּכל

הּבׂשר מעֹור עמק הּנגע מראה ׁשּיהיה עד עמקמטּמאה, לא ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
למששו]ּבמׁשיׁשתֹו שניתן ּכמראה[- - העין ּבמראית אּלא , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

מראה היה אם אבל הּצל; מן עמּקה לעין הּנראית ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻהחּמה
ּב הּפתּו אֹו -הּלבן העֹור מן ּגבֹוּה אֹו העֹור, ׁשאר עם ׁשוה ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹ

הּצמחים מן צמח ּכמֹו אּלא נגע, פריחה]אינֹו ּבּגּוף.[- העֹולים ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
.Êּבגדים צרעת ּבין אדם צרעת ּבין צרעת, נגעי ּכל ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָׁשעּור

ּכגריס פול]- חצי מקום]הּקלקי[= והּוא[שם מרּבע; ׁשהּוא ְְְְִִִִֶַָֻ
וׁשׁש ׁשלׁשים צמיחת ּכדי הּבׂשר, מעֹור מרּבע ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֻמקֹום
הּפחֹות וכל רחב. ׂשערֹות וׁשׁש אר ׂשערֹות ׁשׁש ְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֹׂשערֹות,

צרעת. נגע אינֹו ִֵֶֶַַַָמּזה,
.Áהיה אפּלּו - ׂשערֹות חמׁש צמיחת ּכדי רחּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנגע

ּבֹו ׁשּיהיה עד צרעת, נגע ואינֹו טהֹור; זה הרי אּמה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָארּכֹו
ּכגריס מּסיני.רּבּוע למׁשה הלכה הּׁשעּורין, וכל . ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹ

.Ëארּבעה לׁשאר הּדין הּוא 'ּבהרת', ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
אֹו ּכגריס הּנגע ׁשּיהיה - והּוא ;ּפתּו ׁשל אֹו לבן ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמראֹות
אֹותֹו קֹוראין ׁשאנּו הּוא וזה הּבׂשר; מעֹור עמק ויהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיתר,

סתם ׁשהּוא'ּבהרת' ּבאדם נראית ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיא ּבהרת . ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
,לפיכ עּזה; ּבּכּוׁשי נראית ּכהה, ׁשהיא ּובהרת ּכהה; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלבן
ׁשחר. ולא לבן לא ׁשאינֹו ּבבינֹוני, אּלא הּכל מׁשערין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹאין

.Èלבן,ׁשלׁשה ׂשער הּבׂשר: עֹור ּבצרעת הן טמאה סימני ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻ
באמצעה]והּמחיה בריא בשר והּפׂשיֹון[- התפשטות, -] ְְְְִִַַָ
ּבֹוהצרעת] ׁשּנֹולדה מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ;ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הּכהן, ּכׁשּיראהּו - חי ּבׂשר מחית אֹו לבן ׂשער ּובּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהרת,
- מחיה ולא לבן ׂשער בּה היה לא 'טמא'. ויאמר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹיחליטֹו
ׂשער ּבּבהרת נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָיסּגיר

ׁשּפׂשתה אֹו מחיה, אֹו פשטה]לבן, זה[- הרי - והֹוסיפה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
ּפׂשתה ולא לבן, ׂשער ולא מחיה לא ּבּה נֹולד לא ְְְְְִֵַָָָָָָָָֹֹֹֹֻמחלט;
מּׁשלׁשּתן, אחד ּבּה נֹולד אם ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבעֹור
ּבנגעי ׁשאין ויפטרּנּו, טהֹור זה הרי - לאו ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמחליטֹו.
ׁשּפטרֹו לאחר ואם ׁשבּועֹות; ׁשני על יתר הסּגר הּבׂשר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹור
הרי - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנגע, ּפׂשה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוטהר,

לטמאה. מחלט ְְְֶָָֻֻזה

.‡Èּכהה נעׂשת ההסּגר ּולאחר ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיתה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהרת
ונעׂשת ּביצה, ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ּביצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכקרּום
סימן הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכּׁשלג

ּכהּיתֹו ולא חולשתו]טמאה, אם[- אּלא טהרה; סימן ְְְֳִִִֶַָָָָָֹֻ
ׁשהרי - ּביצה מּקרּום ּכהה ונעׂשת מראֹות, מארּבע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתמעט

ּבהק פריחה]נעׂשת זה[- הּוא מה ּכן, אם טהֹור. ּולפיכ , ְֲִִֵֶַַַָָָֹ
- ּבעֹור הּנגע פׂשה ולא הּנגע, ּכהה "והּנה ּבּתֹורה: ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
אם וכן טהֹור; מראֹות, מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן"? ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוטהרֹו
מחיה ולא לבן ׂשער לא ּבֹו נֹולדה ולא ּפׂשה, ולא ּכהה, ְְְְְִֵֵָָָָָָָָֹֹֹֹֹלא

טהֹור. זה הרי -ֲֵֶָ

ה'תש"ע כסלו כ"ז שני יום

    
מּׁשּתיׂשער‡. ּפחֹות אין - ּבּצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּבזּוגׂשערֹות נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה ;-] ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
אֹומספריים] זה, מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה אחת היתה .ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

מּלמּטה אחת אֹו לבנה, ואחת ׁשחרה [בשורשה]אחת ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ
עּקרן ׁשהיה אֹו ּכׁשּתים, ונראת מּלמעלה [שורשן]ונחלקה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

מלּבין עּקרן היה טהֹור; זה הרי - מלּבין וראׁשן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמׁשחיר
טמא. ׁשהּוא, ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף - מׁשחיר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוראׁשן

.ׁשּיׁשׁשּתי ּפי על אף - הּנגע ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּנה ואחת הּנה אחת מפּזרֹות והן ּביניהן, ׁשחר הריׂשער - ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו טמאה; סימן בדיוק]אּלּו -], ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻֻ
הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהיּו ּובין ממעטֹו. הּׁשחר ׂשער מקֹום ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאין
הרי - הּבהרת ּבסֹוף ׁשהיּו ּובין מּקפּתן, והיא הּבהרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבתֹו

הרי - מּבחּוץ הּבהרת ּבצד היּו אם אבל טמא; טהֹור,זה זה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לבן. הּלבנֹות הּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּצֹומחֹות העֹור ׁשּיהיה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָעד
טמא; - לֹו חּוצה וׁשֹוכבֹות הּנגע, ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֵֵֶַַָָָָהיּו

טמאה. סימן אינן - ּבתֹוכֹו וׁשֹוכבֹות לּנגע, חּוצה ְְְְִֵֶַַַָָָָֻהיּו
לבנֹותלבן‚. ׁשהיּו ּבין מראה; ּבכל מטּמא הּׂשערֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין הֹואיל[כהה]ּכּׁשלג, - ּביֹותר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
טמא. לבן, ְֵֵֶַָָָּומראיהן

ּבהרת.„. ׁשל ּבגּופּה ׁשּיהיה עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻאין
ׁשחין ותֹוכּה ּבהרת מכה]ּכיצד? מכוה[- כוויה]אֹו ּבהק[- אֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

פריחה] מחית[- קרום]אֹו ּוׁשּתי[- הּמכוה, מחית אֹו הּׁשחין ְְְְְִִִִֵַַַַָ
ׁשּבתֹו הּבהק אֹו הּמכוה אֹו הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹׂשערֹות
ׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת זֹו והרי טמאה; סימן אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּנגע
את אֹו הּׁשחין את מּקפת ׁשהּבהרת ּפי על אף - ויסּגיר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלבן,
הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ׁשּיׁש הּבהק את אֹו מחיתן את אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמכוה
את מּקיף ּבהק אֹו מחיתן אֹו מכוה אֹו ׁשחין היה אם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹוכן
חֹולק ׁשהיה אֹו ּבצּדן, להן סמּו אֹו הּלבנֹות, הּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתי
הּבהרת והרי טמאה; סימן אינן אּלּו הרי - הּׂשערֹות ׁשּתי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבין

ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ימים]ּכבהרת .[שבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אתהלכּו‰. מּקיפין ׁשהיּו והּמכוה והּבהק הּׁשחין להן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ונמצאּו אֹותן, חֹולקין אֹו להן, נסמכין אֹו הּלבנֹות, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָהׁשערֹות
הראׁשֹון, הּׁשבּוע ּבסֹוף ּבגּופּה, הּבהרת ּבתֹו הּׂשערֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּתי

מחלט זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ּבסֹוף טמא]אֹו לא[- ואם ; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֻ
אֹותֹו יפטר להן, .[הכהן]הלכּו ְְִֶָָֹ



ני            
      

ה צרעת נגע זה ּגם - ּבֹו מערבת ׁשּנאמראדמימּות "אֹוּוא, : ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשל ּולסּפחת לּׂשאת, הּדין והּוא אדמּדמת"; לבנה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבהרת
מּלבנּונית המערב הּזה והּמראה הּבהרת. ּולסּפחת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹׂשאת

'ּפתּו' הּנקרא הּוא אדם, מעורב]ּומעט מראה[- וכיצד . ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹ
ארּבעה הן ּכאּלּו רֹואין אּלּו? מראֹות ּבארּבעה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּפתּו
דם, טּפי ׁשני הראׁשֹון ּבּכֹוס ונתערב חלב, מלאֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָכֹוסֹות
ׁשׁש ּוברביעי טּפין, ׁשמֹונה ּובּׁשליׁשי טּפין, ארּבעה ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָּובּׁשני
הרביעי; הּכֹוס ּכמראה הּוא ׁשּבּבהרת, הּפתּו טּפין. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעׂשרה
ׁשּבסּפחת והּפתּו ׁשליׁשי; ּכֹוס ּכמראה ׁשּבּׂשאת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוהּפתּו
הּׂשאת, ׁשּבסּפחת והּפתּו ׁשני; ּכֹוס ּכמראה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּבהרת,

הראׁשֹון. הּכֹוס ְְִֵַַָּכמראה

עםּכל‰. זה מצטרפין - הּפתּו ּבין הּלבן ּבין הּמראֹות, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לבן, ּכּלֹו הּנגע ׁשהיה ּובין חׁשּובין; הן אחד ּוכמראה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻזה,
הּוא, אחד ּכמראה הּכל - אדמּדם ּומקצתֹו לבן מקצתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו

להחמיר ּבין להקל .ּבין ְְְִֵֵֵַָ
.Âולא 'נגע' קרּויה אינּה - הּבׂשר עֹור צרעת מראה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּכל

הּבׂשר מעֹור עמק הּנגע מראה ׁשּיהיה עד עמקמטּמאה, לא ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
למששו]ּבמׁשיׁשתֹו שניתן ּכמראה[- - העין ּבמראית אּלא , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

מראה היה אם אבל הּצל; מן עמּקה לעין הּנראית ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻהחּמה
ּב הּפתּו אֹו -הּלבן העֹור מן ּגבֹוּה אֹו העֹור, ׁשאר עם ׁשוה ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹ

הּצמחים מן צמח ּכמֹו אּלא נגע, פריחה]אינֹו ּבּגּוף.[- העֹולים ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
.Êּבגדים צרעת ּבין אדם צרעת ּבין צרעת, נגעי ּכל ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָׁשעּור

ּכגריס פול]- חצי מקום]הּקלקי[= והּוא[שם מרּבע; ׁשהּוא ְְְְִִִִֶַָֻ
וׁשׁש ׁשלׁשים צמיחת ּכדי הּבׂשר, מעֹור מרּבע ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֻמקֹום
הּפחֹות וכל רחב. ׂשערֹות וׁשׁש אר ׂשערֹות ׁשׁש ְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֹׂשערֹות,

צרעת. נגע אינֹו ִֵֶֶַַַָמּזה,
.Áהיה אפּלּו - ׂשערֹות חמׁש צמיחת ּכדי רחּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנגע

ּבֹו ׁשּיהיה עד צרעת, נגע ואינֹו טהֹור; זה הרי אּמה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָארּכֹו
ּכגריס מּסיני.רּבּוע למׁשה הלכה הּׁשעּורין, וכל . ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹ

.Ëארּבעה לׁשאר הּדין הּוא 'ּבהרת', ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
אֹו ּכגריס הּנגע ׁשּיהיה - והּוא ;ּפתּו ׁשל אֹו לבן ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמראֹות
אֹותֹו קֹוראין ׁשאנּו הּוא וזה הּבׂשר; מעֹור עמק ויהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיתר,

סתם ׁשהּוא'ּבהרת' ּבאדם נראית ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיא ּבהרת . ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
,לפיכ עּזה; ּבּכּוׁשי נראית ּכהה, ׁשהיא ּובהרת ּכהה; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלבן
ׁשחר. ולא לבן לא ׁשאינֹו ּבבינֹוני, אּלא הּכל מׁשערין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹאין

.Èלבן,ׁשלׁשה ׂשער הּבׂשר: עֹור ּבצרעת הן טמאה סימני ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻ
באמצעה]והּמחיה בריא בשר והּפׂשיֹון[- התפשטות, -] ְְְְִִַַָ
ּבֹוהצרעת] ׁשּנֹולדה מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ;ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הּכהן, ּכׁשּיראהּו - חי ּבׂשר מחית אֹו לבן ׂשער ּובּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהרת,
- מחיה ולא לבן ׂשער בּה היה לא 'טמא'. ויאמר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹיחליטֹו
ׂשער ּבּבהרת נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָיסּגיר

ׁשּפׂשתה אֹו מחיה, אֹו פשטה]לבן, זה[- הרי - והֹוסיפה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
ּפׂשתה ולא לבן, ׂשער ולא מחיה לא ּבּה נֹולד לא ְְְְְִֵַָָָָָָָָֹֹֹֹֻמחלט;
מּׁשלׁשּתן, אחד ּבּה נֹולד אם ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבעֹור
ּבנגעי ׁשאין ויפטרּנּו, טהֹור זה הרי - לאו ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמחליטֹו.
ׁשּפטרֹו לאחר ואם ׁשבּועֹות; ׁשני על יתר הסּגר הּבׂשר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹור
הרי - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנגע, ּפׂשה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוטהר,

לטמאה. מחלט ְְְֶָָֻֻזה

.‡Èּכהה נעׂשת ההסּגר ּולאחר ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיתה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהרת
ונעׂשת ּביצה, ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ּביצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכקרּום
סימן הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכּׁשלג

ּכהּיתֹו ולא חולשתו]טמאה, אם[- אּלא טהרה; סימן ְְְֳִִִֶַָָָָָֹֻ
ׁשהרי - ּביצה מּקרּום ּכהה ונעׂשת מראֹות, מארּבע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתמעט

ּבהק פריחה]נעׂשת זה[- הּוא מה ּכן, אם טהֹור. ּולפיכ , ְֲִִֵֶַַַָָָֹ
- ּבעֹור הּנגע פׂשה ולא הּנגע, ּכהה "והּנה ּבּתֹורה: ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
אם וכן טהֹור; מראֹות, מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן"? ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוטהרֹו
מחיה ולא לבן ׂשער לא ּבֹו נֹולדה ולא ּפׂשה, ולא ּכהה, ְְְְְִֵֵָָָָָָָָֹֹֹֹֹלא

טהֹור. זה הרי -ֲֵֶָ

ה'תש"ע כסלו כ"ז שני יום

    
מּׁשּתיׂשער‡. ּפחֹות אין - ּבּצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּבזּוגׂשערֹות נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה ;-] ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
אֹומספריים] זה, מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה אחת היתה .ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

מּלמּטה אחת אֹו לבנה, ואחת ׁשחרה [בשורשה]אחת ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ
עּקרן ׁשהיה אֹו ּכׁשּתים, ונראת מּלמעלה [שורשן]ונחלקה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

מלּבין עּקרן היה טהֹור; זה הרי - מלּבין וראׁשן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמׁשחיר
טמא. ׁשהּוא, ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף - מׁשחיר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוראׁשן

.ׁשּיׁשׁשּתי ּפי על אף - הּנגע ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּנה ואחת הּנה אחת מפּזרֹות והן ּביניהן, ׁשחר הריׂשער - ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו טמאה; סימן בדיוק]אּלּו -], ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻֻ
הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהיּו ּובין ממעטֹו. הּׁשחר ׂשער מקֹום ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאין
הרי - הּבהרת ּבסֹוף ׁשהיּו ּובין מּקפּתן, והיא הּבהרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבתֹו

הרי - מּבחּוץ הּבהרת ּבצד היּו אם אבל טמא; טהֹור,זה זה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לבן. הּלבנֹות הּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּצֹומחֹות העֹור ׁשּיהיה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָעד
טמא; - לֹו חּוצה וׁשֹוכבֹות הּנגע, ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֵֵֶַַָָָָהיּו

טמאה. סימן אינן - ּבתֹוכֹו וׁשֹוכבֹות לּנגע, חּוצה ְְְְִֵֶַַַָָָָֻהיּו
לבנֹותלבן‚. ׁשהיּו ּבין מראה; ּבכל מטּמא הּׂשערֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין הֹואיל[כהה]ּכּׁשלג, - ּביֹותר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
טמא. לבן, ְֵֵֶַָָָּומראיהן

ּבהרת.„. ׁשל ּבגּופּה ׁשּיהיה עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻאין
ׁשחין ותֹוכּה ּבהרת מכה]ּכיצד? מכוה[- כוויה]אֹו ּבהק[- אֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

פריחה] מחית[- קרום]אֹו ּוׁשּתי[- הּמכוה, מחית אֹו הּׁשחין ְְְְְִִִִֵַַַַָ
ׁשּבתֹו הּבהק אֹו הּמכוה אֹו הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹׂשערֹות
ׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת זֹו והרי טמאה; סימן אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּנגע
את אֹו הּׁשחין את מּקפת ׁשהּבהרת ּפי על אף - ויסּגיר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלבן,
הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ׁשּיׁש הּבהק את אֹו מחיתן את אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמכוה
את מּקיף ּבהק אֹו מחיתן אֹו מכוה אֹו ׁשחין היה אם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹוכן
חֹולק ׁשהיה אֹו ּבצּדן, להן סמּו אֹו הּלבנֹות, הּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתי
הּבהרת והרי טמאה; סימן אינן אּלּו הרי - הּׂשערֹות ׁשּתי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבין

ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ימים]ּכבהרת .[שבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אתהלכּו‰. מּקיפין ׁשהיּו והּמכוה והּבהק הּׁשחין להן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ונמצאּו אֹותן, חֹולקין אֹו להן, נסמכין אֹו הּלבנֹות, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָהׁשערֹות
הראׁשֹון, הּׁשבּוע ּבסֹוף ּבגּופּה, הּבהרת ּבתֹו הּׂשערֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּתי

מחלט זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ּבסֹוף טמא]אֹו לא[- ואם ; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֻ
אֹותֹו יפטר להן, .[הכהן]הלכּו ְְִֶָָֹ



ני           
      

.Âאתאין הּבהרת ׁשּתקּדם עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר - הּלבן ׁשּתהפהּׂשער לבן", ׂשער הפכה "והיא : ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּבהרת לבן]אֹותֹו השער את[את לבן ׂשער קדם אם אבל ; ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ויסּגיר. טמאה, סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת היא הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּבהרת

.Êּבֹו והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, בֹו טמא]היתה ,[נהיה ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
וטהר, ּבמקֹומֹו, לבן ׂשער והּניחה הּבהרת, הלכה ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
והרי הראׁשֹונה, הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת חזרה ּכ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָואחר

ּפקּדה' 'ׂשער הּנקרא הּוא זה - ּבתֹוכּה הּלבן "פקדון"הּׂשער -] ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הראשונה] "והיאמהבהרת ׁשּנאמר: טמאה, סימן ואינֹו ,ְְְֱִִֵֶֶַַָֻ

חברּתּה. ׁשהפכּתּו לא היא, ׁשהפכּתּו - לבן" ׂשער ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהפכה

.Áהיתהוהל והחלט, ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
גריס ּבחצי הּׂשערֹות ׁשּתי ונׁשארּו וטהר, ּגריס, ּכחצי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּמּנה

זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר ׁשּתיהּנׁשאר, והרי ,ׁשהל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
עד טמאה; סימן אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׂשערֹות

אחת ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיהפ. ְְֲֵֶֶֶַַַַַָֹ

.Ëּבהרתּבהרת ּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס, ּכחצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּכחצי ּבהרת להסּגיר; זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּכחצי
ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לֹו ונֹולדה אחת, ׂשערה ּובּה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָגריס,
ׁשּתי ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׂשערה
- אחת ׂשערה ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָׂשערֹות,
ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס, ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָהרי
להחליט; זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָלֹו

הּלבנֹות הּׂשערֹות לׁשּתי הּבהרת קדמה ׂשערׁשהרי ספק . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לי, ויראה טמא; זה הרי - קדמה הּבהרת ספק קדם, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלבן

ּבספק. ְְֵֶָָֻׁשּטמאתֹו

    
הנגע]הּמחיהאין‡. באמצע בריא בשר עד[- טמאה, סימן ְְִִֵַַַָָֻ

ּכדי ׁשעּורּה? וכּמה זה; על יתר אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּתהיה
והּוא רחב; ּוׁשּתים אר ׁשּתים ׂשערֹות, ארּבע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָֹֹצמיחת

ּבאמצ הּמחיה מּכלׁשּתהיה אֹותּה מּקפת והּבהרת הּבהרת, ע ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
והיא מּכל[הבהרת]צד, ׂשערֹות ׁשּתי רחב הּמחיה על יתרה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

סימן אינּה הּבהרת, ּבצד הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָצד
ּכחרּדל חי ּבׂשר ׁשהיה ּכגֹון מפּזרת, היתה שיעורטמאה; -] ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

ּפיקטן] על אף - אחר ּבמקֹום ּכחרּדל חי ּובׂשר זה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּבמקֹום
ׁשּיהיה עד לכעדׁשה, מצטרפין אינן הּבהרת, ּבאמצע ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהּכל

יתר. אֹו מרּבע ּכעדׁשה הּבהרת, ּבאמצע אחד ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבמקֹום
.הּמחיההּמחיה מראה ׁשהיה ּבין - מראה ּבכל מטּמאה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לבן אֹו ׁשחר, אֹו מארּבעאדם, הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא, : ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַמראֹות

ּבהרת.אין‚. ׁשל ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה, סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ׁשחין ּבאמצעּה ׁשהיה ּבהרת מכוה[מכה]ּכיצד? [כוויה]אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מחיתן שעליהם]אֹו קרום ּבהק[- פריחה]אֹו והּמחיה[- , ְְְִִַַָָָֹ
ּבתֹו אֹו מחיתן ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ְְְְְְְִִִַַָָָּבתֹו
סימן אינּה הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּבהק
אֹו מחיתן, אֹו הּמכוה אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻטמאה;
את והּמכוה מחיתֹו, את הּׁשחין הּקיף אם וכן הּבהק. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבתֹו

ׁשּנסמ אֹו הּמחיה, את והּבהק נצמד]מחיתּה, מהם[- אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ונכנס הּמחיה את מהן אחד ׁשחלק אֹו מּצּדּה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלּמחיה
ו טמאה; סימן אינּה - סימן,לתֹוכּה ּבּה ׁשאין ּכבהרת זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ימים]ויסּגיר הּבהק[שבעה אֹו הּמכוה אֹו הּׁשחין להן הלכּו . ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ
מּקיפין ׁשהיּו אֹו ּבצּדּה, ׁשהיּו אֹו הּמחיה, ּתחת ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ונמצאת לתֹוכּה, נכנסין ׁשהיּו אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאֹותּה,
זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהרת

הכהן]יחליט יטמאהו יפטר.[- להן, הלכּו לא ואם ; ְְְְִִִֶַָָֹֹ

אתהּמחיה„. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
נאמר ׁשּלא לפי הּמחיה; את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבהרת,

ׂשערּבּה הפכה "והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה". "והיא : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לׂשער לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת" חי ּבׂשר ּומחית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלבן,
ׂשער נאמר ולא טמאה. סימן מהן אחד ּכל אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּולמחיה;

ׁשּתהיה - לּמחיה ׁשעּור לּתן אּלא הּמחיה, עם [בגודלה]לבן ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׂשערֹות. ׁשּתי ׁשהּוא לבן, ׂשער לקּבל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָּכדי

מצמצם‰. ּכגריס בדיוק]ּבהרת ּכעדׁשה[- מחיה ּובאמצעּה , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּנתמעטה אֹו הּבהרת, נתמעטה מחלט. זה הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמצמצמת
טהֹור; - זֹו ּבהרת ׁשּבתֹו הּמחיה רבתה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחיה,
הּמחיה על יתרה ׁשּתהיה עד ּבמחיה, מטּמאה הּבהרת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאין
מּכעדׁשה, ּפחּותה הּמחיה היתה צד. מּכל ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֹרחב

גדלה]ורבת מחלט;[- זה הרי - ּכעדׁשה ׁשּנעׂשת עד הּמחיה ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
זה הרי - לּה ׁשהלכה אֹו ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנתמעטה

טמאה. סימן ּכאן ואין ׁשהיה, ְְְִֵֶַָָָָֻּכמֹות

.Âאֹו ורבּו מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס, יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת
ולא מּכגריס, ּבהרת ּתתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנתמעטּו

לסֹוף הּמחיה ּתקרב ולא מּכעדׁשה, הּמחיה קצה]ּתתמעט -] ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׂשערֹות, ׁשּתי צמיחת מּכדי ּבפחֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהרת

.Êאֹותּהּבהרת מּקיף יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובׂשר ּכגריס, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבהרת הרי - החי הּבׂשר את מּקפת ׁשנּיה ּובהרת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּבחּוץ,
ּובהרת טמאה; סימן ּבּה אין ׁשהרי להסּגיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּפנימית
הּבׂשר נתמעט ּבאמצעּה. הּמחיה ׁשהרי להחליט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחיצֹונה
וכלה מתמעט ׁשהיה ּבין - ּכּלֹו ׁשהל אֹו ׁשּביניהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהחי
ּכבהרת ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּבפנים,

טמאה סימן ּבּה ׁשאין .אחת ְִֵֶַַַָָֻ

Áּבאמצע והּמחיה האברים, מן אבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהרת
ׁשהּמחיה מּפני טמאה; סימן אינּה - האבר ּבראׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּבהרת
ּומקצתֹו מּכאן ויֹורד ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחֹולקת

ּבּנגעים ונאמר מּכאן; ויֹורד עדׁשֹופע הּכהן", "וראהּו : ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשאינן אברים ראׁשי הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיהיה
אזנים, וראׁשי ורגלים, ידים אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמטּמאין

החטם, אבלוראׁש אּׁשה; ׁשל הּדּדין וראׁשי העטרה, וראׁש ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
והיבלת איׁש, ׁשל הּדּדין יבלת]ראׁשי והּדלּדּולין[- [גידול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּבמחיה.בעור] מטּמאין -ְְְְִִַָ

.Ëיֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו, אברים ראׁשי שטוח]וכל ּכגריס[- ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; מטּמאין טבע]- ּבני[- ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָֹֻ

ּבראׁש אֹו חטמֹו, ּבראׁש ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹאדם,
"וראהּו ׁשּנאמר: טהֹור, - ואיל איל ׁשֹופעת ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאצּבעֹו,

ּכאחד. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד ְְִֵֵֶֶַַָֹֻהּכהן",

           
      

    
הנגע]הּפׂשיֹון‡. התפשטות והּוא,[- - ׁשהּוא ּבכל מטּמא ְְְְִֵֶַַָ

היה אם אבל הּנגעים; מּמראֹות מאחד הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבהק מראה פריחה]הּפׂשיֹון הּפׂשיֹון[- ואין ּפׂשיֹון. אינֹו , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹ

לתֹו ּפׂשה אם אבל לּנגע; חּוץ ׁשּיפׂשה עד טמאה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻסימן
חי ּבׂשר ּובתֹוכּה ּבהרת ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,

והסּגירּה[בריא] מּכעדׁשה, ימים]ּפחֹות שבעה ּובס[הכהן ֹוף, ְְְֲִִִַָָָָ
החי הּבׂשר ׁשהל אֹו ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשבּוע
אּלא לתֹוכּה, ּפֹוׂשה הּבהרת ׁשאין ּפׂשיֹון; זה אין - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכּלֹו

לּה. ְָָלחּוצה
.אםאין אבל הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה, סימן הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

אינֹו - והֹול ּפֹוׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבא
מטמא]מחליט ויראה.[- הּׁשבּוע, סֹוף עד מסּגירֹו אּלא ; ְְְְִִִֶֶַַַַַָָ

ּפֹוׂשהאין‚. לפסיון]הּבהרת סימן מהווה הּׁשחין[- לתֹו-] ְְִֵֶֶַַַָ
הּמכוהמכה] לתֹו ולא כוויה], מחית[- לתֹו ולא קרום], -] ְְְְְְִִַַָֹֹ

אף לּזקן, ולא לראׁש ולא הּמכוה; מחית לתֹו ולא ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֹֹֹהּׁשחין,
תפׂשה ּפׂשה "ואם ׁשּנאמר: מהן, הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

הּבהק לתֹו ׁשּפׂשת הּבהרת אבל ּבעֹור". ,[פריחה]הּמסּפחת ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּפׂשיֹון. זה ְֲִֵֶהרי

הּמכוה,„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין
חֹולקין האם[מפרידים]ׁשהיּו המקורית]ּבין הבהרת לּפׂשיֹון[- ְְִִֵֶַָָֹ

ראשון] הסגר הסּגירֹו[אחרי טמאה; סימן אינֹו שני]- ,[הסגר ְְִִִֵַָֻ
ל מחלט.והלכּו זה הרי - לאם סמּו הּפׂשיֹון ׁשּנמצא עד הן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

.‰והל ועֹוד, גריס ּכחצי ּופׂשתה ּכגריס, מן[התרפא]ּבהרת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
יתר הּפׂשיֹון עם האם מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף - גריס ּכחצי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהאם

ּופׂשת ּכגריס, היתה טהֹור; זה הרי ּכגריס[התפשטה]מּכגריס, ְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָ
ּכּתחּלה ּתראה - האם לּה והלכה חדשה]ועֹוד, ,[כבהרת ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

והלכה והסּגירֹו, ּבהרת ּבֹו היתה ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָויסּגיר
ׁשהיתה ּכמֹות ּבמקֹומּה ּבהרת וחזרה הסּגר, ימי ּבסֹוף ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהרת

ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי כחדשה]- ימי[אינה ּבתֹו נתמעטה ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָ
ונתמעט ׁשּפׂשתה אֹו ׁשהיתה, ּכמֹות וחזרה ּופׂשתה ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהסּגר,
יפטור). (או יסּגיר זה הרי - ׁשהיתה ּכמֹות וחזרה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהּפׂשיֹון,

.Âמחיה ּבּפׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופׂשתה ּכגריס, [בשרּבהרת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
באמצעו] ּתראהבריא - האם לּה והלכה לבן, ׂשער ְְֵֵֶָָָָָָָָֹאֹו

חדשה]ּכּתחּלה והסּגירֹו,[כבהרת ּכגריס ּבהרת ּבֹו היתה . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
ספק היא, ׁשהיא ספק - ּכסלע היא והרי הּׁשבּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּובסֹוף

טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאחרת
.Êוחּוט ּכגריס, נגוע]ּבהרת דק יׁש[קטע אם - מּמּנה יֹוצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

זֹוקקּה - ׂשערֹות ׁשּתי רחב -]ּבֹו להיטמאות כדי לׂשער[זקוקה ְְְְֵֵַָָָֹ
- טמאה סימן הּמחיה ׁשאין למחיה; לא אבל ּולפׂשיֹון, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻלבן
וסֹוף הּמחיה סֹוף ּבין ויהיה הּבהרת, אֹותּה ׁשּתּקיף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעד
וחּוט ּבהרֹות, ׁשּתי היּו ׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּבהרת
ואם מצרפן; ׂשערֹות, ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם - לזֹו מּזֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹיֹוצא
לֹו נֹולד ולא ׁשבּוע, אחר ׁשבּוע הסּגירֹו מצרפן. אינֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹלאו,
- ׁשהּוא ּכל הּנגע ּפׂשה הפטר ּולאחר ּופטרֹו, טמאה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻסימן

מחלט. זה ְֲֵֶָֻהרי
.Áׁשהלכּו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת

לעֹולם ּבּה מסּגירין אין - הּטמאה סימני .מּמּנה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

.Ëׁשּכנסה הפטר[התמעטה]ּבהרת טהרה]אחר ּופׂשתה[- , ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הרי - ׁשהיתה לכמֹות וחזרה ׁשּפׂשתה, אֹו ׁשהיתה, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָלכמֹות

ּבטהרתֹו. ְֳָָהּוא

.Èּבתֹו לבן וׂשער ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת
מּפני טמא - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר והחליטֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמחיה,
היה הּמחיה. מּפני טמא - הּלבן הּׂשער הל לבן; ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָׂשער
מּפני טמא - הּלבן הּׂשער והל הּבהרת, ּבתֹו הּלבן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּׂשער

לבן ׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה .הּמחיה; ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
.‡Èה - ּופׂשיֹון מחיה ּובּה מּפניּבהרת, טמא - הּמחיה לכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לבן ּבׂשער וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפׂשיֹון הל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּפׂשיֹון;
ׂשערּובפׂשיֹון ּבֹו וחזר הּׂשער, והל לבן, ּבׂשער החליטֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו מחיה, לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלבן
ׂשער אֹו אחרת, מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה, והלכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמחיה,
וחזר הּפׂשיֹון, והל ּבפׂשיֹון, ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָלבן,
זה הרי - לבן ׂשער אֹו מחיה, ּבֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ּפׂשיֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו
אֹו ּבּתחּלה, ׁשהחלט הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבטמאתֹו
אחר אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשהחלט
ׁשּלא עד טהֹור, אינֹו - מקֹום מּכל והחלט הֹואיל - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהפטר
אחר. סימן ולא ּבֹו, ׁשהחלט סימן לא טמאה; סימן ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻיּׁשאר

ה'תש"ע כסלו כ"ח שלישי יום

    
מחמת‡. העֹור ונפׁשט ּבׂשרֹו, ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבגחלת ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה
ּברמץ אפר]אֹו ּבאׁש[- ׁשּלּבנּה ּובאבן ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבברזל אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשּלא הּמכוה היתה ואם 'מכוה'. נקראת זֹו הרי - ּבהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּלקה ּבין - האׁש ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמחמת

חזזית אֹו ּגרב ּכגֹון הּגּוף, חלי מחמת הּמכוה מיניׁשהיתה -] ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָ
וכּיֹוצאפריחות] ּדּלקת אֹו וקּדחת ׁשחפת אֹו העֹור, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשהפסיד

'ׁשחין'. נקרא זה הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָּבהן
.מברזלּבן ראׁשֹו היה אם - ּבֹו והּכה הרי[מעוגל]ׁשּפּוד , ְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹ

מכוה היא אם ספק זה הרי חד, ראׁשֹו היה ואם מכוה; ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹזֹו
ּבגפת אֹו טבריה, ּבמי לקה ׁשחין. זיתים]אֹו וכּיֹוצא[פסולת , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשחין. זה הרי - ְֲִֵֶֶָּבהן
הןהּׁשחין‚. - טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל - והּמכוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

הּׁשחין חיּו ּכלל. ּבנגעים מטּמאים ואינם 'מֹורדין', ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָהּנקראין
צּלקת, ׁשהּמקֹום ּפי על אף - ּגמּור רּפּוי ונתרּפאּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהּמכוה,
ּדבר, לכל הּבׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור לׁשאר ּדֹומה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואינֹו

סימנין ּבׁשלׁשה ופשיון]ּומתטּמאין מחיה לבן, ויׁש[שער , ְְְְִִִִִֵַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָּבהן

ונעׂשתהתחילּו„. ּולהתרּפאֹות, לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
קלּפה קרום]עליהן "צרבת[- היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשם; האמּור מכוה" ּו"מחית ּבּתֹורה, האמּורה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהּׁשחין"
ּבהן ואין ּבפׂשיֹון, אֹו לבן ּבׂשער סימנין: ּבׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומטּמאֹות
ּבצרבת ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? אחד. ׁשבּוע אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהסּגר

ּבמחי אֹו יחליט.הּׁשחין לבן, ׂשער בּה היה אם - הּמכוה ת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבסֹוף ויראה אחד, ׁשבּוע יסּגיר - לבן ׂשער בּה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
לא ואם יחליט. - ּפׂשת אֹו לבן, ׂשער ּבּה נֹולד אם ְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּׁשבּוע:



ני            
      

    
הנגע]הּפׂשיֹון‡. התפשטות והּוא,[- - ׁשהּוא ּבכל מטּמא ְְְְִֵֶַַָ

היה אם אבל הּנגעים; מּמראֹות מאחד הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבהק מראה פריחה]הּפׂשיֹון הּפׂשיֹון[- ואין ּפׂשיֹון. אינֹו , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹ

לתֹו ּפׂשה אם אבל לּנגע; חּוץ ׁשּיפׂשה עד טמאה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻסימן
חי ּבׂשר ּובתֹוכּה ּבהרת ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,

והסּגירּה[בריא] מּכעדׁשה, ימים]ּפחֹות שבעה ּובס[הכהן ֹוף, ְְְֲִִִַָָָָ
החי הּבׂשר ׁשהל אֹו ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשבּוע
אּלא לתֹוכּה, ּפֹוׂשה הּבהרת ׁשאין ּפׂשיֹון; זה אין - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכּלֹו

לּה. ְָָלחּוצה
.אםאין אבל הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה, סימן הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

אינֹו - והֹול ּפֹוׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבא
מטמא]מחליט ויראה.[- הּׁשבּוע, סֹוף עד מסּגירֹו אּלא ; ְְְְִִִֶֶַַַַַָָ

ּפֹוׂשהאין‚. לפסיון]הּבהרת סימן מהווה הּׁשחין[- לתֹו-] ְְִֵֶֶַַַָ
הּמכוהמכה] לתֹו ולא כוויה], מחית[- לתֹו ולא קרום], -] ְְְְְְִִַַָֹֹ

אף לּזקן, ולא לראׁש ולא הּמכוה; מחית לתֹו ולא ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֹֹֹהּׁשחין,
תפׂשה ּפׂשה "ואם ׁשּנאמר: מהן, הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

הּבהק לתֹו ׁשּפׂשת הּבהרת אבל ּבעֹור". ,[פריחה]הּמסּפחת ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּפׂשיֹון. זה ְֲִֵֶהרי

הּמכוה,„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין
חֹולקין האם[מפרידים]ׁשהיּו המקורית]ּבין הבהרת לּפׂשיֹון[- ְְִִֵֶַָָֹ

ראשון] הסגר הסּגירֹו[אחרי טמאה; סימן אינֹו שני]- ,[הסגר ְְִִִֵַָֻ
ל מחלט.והלכּו זה הרי - לאם סמּו הּפׂשיֹון ׁשּנמצא עד הן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

.‰והל ועֹוד, גריס ּכחצי ּופׂשתה ּכגריס, מן[התרפא]ּבהרת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
יתר הּפׂשיֹון עם האם מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף - גריס ּכחצי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהאם

ּופׂשת ּכגריס, היתה טהֹור; זה הרי ּכגריס[התפשטה]מּכגריס, ְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָ
ּכּתחּלה ּתראה - האם לּה והלכה חדשה]ועֹוד, ,[כבהרת ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

והלכה והסּגירֹו, ּבהרת ּבֹו היתה ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָויסּגיר
ׁשהיתה ּכמֹות ּבמקֹומּה ּבהרת וחזרה הסּגר, ימי ּבסֹוף ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהרת

ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי כחדשה]- ימי[אינה ּבתֹו נתמעטה ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָ
ונתמעט ׁשּפׂשתה אֹו ׁשהיתה, ּכמֹות וחזרה ּופׂשתה ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהסּגר,
יפטור). (או יסּגיר זה הרי - ׁשהיתה ּכמֹות וחזרה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהּפׂשיֹון,

.Âמחיה ּבּפׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופׂשתה ּכגריס, [בשרּבהרת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
באמצעו] ּתראהבריא - האם לּה והלכה לבן, ׂשער ְְֵֵֶָָָָָָָָֹאֹו

חדשה]ּכּתחּלה והסּגירֹו,[כבהרת ּכגריס ּבהרת ּבֹו היתה . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
ספק היא, ׁשהיא ספק - ּכסלע היא והרי הּׁשבּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּובסֹוף

טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאחרת
.Êוחּוט ּכגריס, נגוע]ּבהרת דק יׁש[קטע אם - מּמּנה יֹוצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

זֹוקקּה - ׂשערֹות ׁשּתי רחב -]ּבֹו להיטמאות כדי לׂשער[זקוקה ְְְְֵֵַָָָֹ
- טמאה סימן הּמחיה ׁשאין למחיה; לא אבל ּולפׂשיֹון, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻלבן
וסֹוף הּמחיה סֹוף ּבין ויהיה הּבהרת, אֹותּה ׁשּתּקיף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעד
וחּוט ּבהרֹות, ׁשּתי היּו ׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּבהרת
ואם מצרפן; ׂשערֹות, ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם - לזֹו מּזֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹיֹוצא
לֹו נֹולד ולא ׁשבּוע, אחר ׁשבּוע הסּגירֹו מצרפן. אינֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹלאו,
- ׁשהּוא ּכל הּנגע ּפׂשה הפטר ּולאחר ּופטרֹו, טמאה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻסימן

מחלט. זה ְֲֵֶָֻהרי
.Áׁשהלכּו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת

לעֹולם ּבּה מסּגירין אין - הּטמאה סימני .מּמּנה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

.Ëׁשּכנסה הפטר[התמעטה]ּבהרת טהרה]אחר ּופׂשתה[- , ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הרי - ׁשהיתה לכמֹות וחזרה ׁשּפׂשתה, אֹו ׁשהיתה, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָלכמֹות

ּבטהרתֹו. ְֳָָהּוא

.Èּבתֹו לבן וׂשער ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת
מּפני טמא - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר והחליטֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמחיה,
היה הּמחיה. מּפני טמא - הּלבן הּׂשער הל לבן; ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָׂשער
מּפני טמא - הּלבן הּׂשער והל הּבהרת, ּבתֹו הּלבן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּׂשער

לבן ׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה .הּמחיה; ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
.‡Èה - ּופׂשיֹון מחיה ּובּה מּפניּבהרת, טמא - הּמחיה לכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לבן ּבׂשער וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפׂשיֹון הל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּפׂשיֹון;
ׂשערּובפׂשיֹון ּבֹו וחזר הּׂשער, והל לבן, ּבׂשער החליטֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו מחיה, לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלבן
ׂשער אֹו אחרת, מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה, והלכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמחיה,
וחזר הּפׂשיֹון, והל ּבפׂשיֹון, ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָלבן,
זה הרי - לבן ׂשער אֹו מחיה, ּבֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ּפׂשיֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו
אֹו ּבּתחּלה, ׁשהחלט הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבטמאתֹו
אחר אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשהחלט
ׁשּלא עד טהֹור, אינֹו - מקֹום מּכל והחלט הֹואיל - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהפטר
אחר. סימן ולא ּבֹו, ׁשהחלט סימן לא טמאה; סימן ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻיּׁשאר

ה'תש"ע כסלו כ"ח שלישי יום

    
מחמת‡. העֹור ונפׁשט ּבׂשרֹו, ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבגחלת ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה
ּברמץ אפר]אֹו ּבאׁש[- ׁשּלּבנּה ּובאבן ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבברזל אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשּלא הּמכוה היתה ואם 'מכוה'. נקראת זֹו הרי - ּבהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּלקה ּבין - האׁש ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמחמת

חזזית אֹו ּגרב ּכגֹון הּגּוף, חלי מחמת הּמכוה מיניׁשהיתה -] ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָ
וכּיֹוצאפריחות] ּדּלקת אֹו וקּדחת ׁשחפת אֹו העֹור, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשהפסיד

'ׁשחין'. נקרא זה הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָּבהן
.מברזלּבן ראׁשֹו היה אם - ּבֹו והּכה הרי[מעוגל]ׁשּפּוד , ְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹ

מכוה היא אם ספק זה הרי חד, ראׁשֹו היה ואם מכוה; ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹזֹו
ּבגפת אֹו טבריה, ּבמי לקה ׁשחין. זיתים]אֹו וכּיֹוצא[פסולת , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשחין. זה הרי - ְֲִֵֶֶָּבהן
הןהּׁשחין‚. - טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל - והּמכוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

הּׁשחין חיּו ּכלל. ּבנגעים מטּמאים ואינם 'מֹורדין', ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָהּנקראין
צּלקת, ׁשהּמקֹום ּפי על אף - ּגמּור רּפּוי ונתרּפאּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהּמכוה,
ּדבר, לכל הּבׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור לׁשאר ּדֹומה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואינֹו

סימנין ּבׁשלׁשה ופשיון]ּומתטּמאין מחיה לבן, ויׁש[שער , ְְְְִִִִִֵַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָּבהן

ונעׂשתהתחילּו„. ּולהתרּפאֹות, לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
קלּפה קרום]עליהן "צרבת[- היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשם; האמּור מכוה" ּו"מחית ּבּתֹורה, האמּורה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהּׁשחין"
ּבהן ואין ּבפׂשיֹון, אֹו לבן ּבׂשער סימנין: ּבׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומטּמאֹות
ּבצרבת ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? אחד. ׁשבּוע אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהסּגר

ּבמחי אֹו יחליט.הּׁשחין לבן, ׂשער בּה היה אם - הּמכוה ת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבסֹוף ויראה אחד, ׁשבּוע יסּגיר - לבן ׂשער בּה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
לא ואם יחליט. - ּפׂשת אֹו לבן, ׂשער ּבּה נֹולד אם ְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּׁשבּוע:



ני           
      

ׂשער ּבּה נֹולד אֹו הפטר, לאחר ּפׂשת יפטר; ּכלּום, ּבּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹנֹולד
יחליט. - ְִַָָלבן

חּלקן‰. לפיכ זה; עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין
זה ּפֹוׂשין ואין זה, עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
ּפֹוׂשה הּבׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, לעֹור ּפֹוׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה,
ּכגריס ּובהרת הּמכוה, ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלתֹוכן.

ּופׂשת[יחד]ּבׁשּתיהן מהן, ּבאחת היתה טהֹור; זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבעֹור ּבהרת היתה טהֹור. - הּבׂשר לעֹור ׁשּפׂשת אֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָלּׁשנּיה,

ּכּפֹו ּבתֹו היה ּפׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופׂשת [-הּבׂשר, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ידו] ׁשאףכף יסּגיר; - ּכגריס ּבהרת ּובּה ּכגריס, ׁשחין ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָצרבת

יּולד ׁשּמא - לפׂשיֹון ולא לבן לׂשער ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹעל
לתֹוכֹו. ותפׂשה ּבצּדּה, אחר ׁשחין ְְְְְִִִֵֶַָלֹו

.Âּומכוה הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה מכוה, ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשחין
ׁשחין אם ידּוע אין אם הּמכוה. את ׁשחין ּבּטל ׁשחין, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשת
וטמאה אחד, סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻהיּו

מצטרפין ׁשאינן לֹומר אּלא הּכתּוב, חּלקן ולא .אחת; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.Êעֹורהסּגירֹו נעׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבּׁשחין, ּבבהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ
התרפא]הּבׂשר הּׁשבּוע[- ּובסֹוף הּבׂשר, ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְִִֶַַַַָָָָָ

ּכּתחּלה יראה - ׁשחין .[כחדש]נעׂשה ְְֲִִֵֶַַָָָ

.Áמחמתמי ּבין חלי, מחמת ּבין - ראׁשֹו ׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
הּמּׁשירין ּדברים ׁשאכל ּבין ׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ׁשראּוי ּפי על אף - ׂשערֹו ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
זה הרי עּתה, ראׁשֹו ׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלגּדל

הּקדקד מן ׂשערֹו נׁשר אם 'ּגּבח'; אֹו 'קרח', [גובהנקרא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ּפּקההראש] עד לאחֹוריו, ׁשֹופע צּואר[חוליה]ּולמּטה ׁשל ְֲִֵֶַַַַַָָָָ

לפניו, ׁשֹופע ּולמּטה הּקדקד מן נׁשר ואם 'קרח'; נקרא -ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ּפּדחּתֹו ּכנגד 'ּגּבח'.[מצחו]עד נקרא - ְְְִִֵֶֶַַַַָ

.Ëּבמחיההּקרחת סימנין, ּבׁשני מּטּמאֹות - והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ
ּבהן ׁשּנאמר ׁשבּועֹות, ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש :ּובפׂשיֹון, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אין ׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבׂשר". עֹור צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"ּכמראה
סימנין ּבׁשני מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן הּלבן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהּׂשער
- בגּבחּתֹו אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּובׁשני
יסּגיר מחיה, בּה היתה לא יחליט. מחיה, בּה היתה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹאם
- ּפׂשיֹון אֹו מחיה בּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָויראה
אֹו ּפׂשת ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר ּכלּום, ּבּה נֹולד לא ְְְִִִֵַַַַָָָָֹיחליט.
ואם יפטר; ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. מחיה, ּבּה ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹׁשּנֹולד

יחליט. הפטר, לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּפׂשת

.Èׁשּנאמרהּקרחת זֹו, עם זֹו מצטרפֹות אינן :והּגּבחת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּפֹוׂשֹות ואין ׁשּתים, ׁשהן מלּמד - בגּבחּתֹו" אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"ּבקרחּתֹו
הּבׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, עֹור לׁשאר ולא לזֹו, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּזֹו

לתֹוכן. ְָָּפֹוׂשה
.‡Èׁשחין ּבהן ונעׂשה ׁשּנקרח, הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

ׁשהראׁש הּבׂשר; ּכעֹור ּובמכוה ּבׁשחין מּטּמאין - מכוה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹאֹו
ּדבר לכל הּבׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן ׁשאיןאֹו אּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

הּׂשער ּבהן ׁשּיצמח קדם והּזקן, הראׁש לבן. ּבׂשער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמּטּמאין
הּדלּדּולין וכן מעֹולם, ׂשער העלּו לא [גידולים]ועדין ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין הּבׂשר, ּכעֹור הן הרי - וׁשּבּזקן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּבראׁש

ׁשּלא עד - והּסריס האּׁשה זקן וכן ׁשבּועֹות. ּוׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹסימנין
הן הרי ׂשער, העלּו ואם הּבׂשר; ּכעֹור הן הרי ׂשער, ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהעלּו

ּבנתקים ׁשּמתטּמא - האיׁש ׁשּיתּבאר,[קרחת]ּכזקן ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבבהרת. מּטּמא ְְִֵֵֶֶַַואינֹו

    
העין,‡. ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשּבּבטן, והּקמטין הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹותֹו
הרגל, וכף הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוהּקמטין
והּמכוה והּׁשחין ׂשער, ּבהם ׁשּיׁש והּזקן והראׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהּצּפרן,

הטריים]הּמֹורדין מתטּמאין[- אין - הּמקֹומֹות אּלּו ּכל . ְְְְִִִֵֵַַַָ
מצטרפין ואין ּפֹוׂשה[לשיעור]ּבנגעים, הּנגע ולא ּבנגעים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ההֹופ את מעּכבין ואינן מחיה, מּׁשּום מּטּמאין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלתֹוכן,
לבן אינֹו[מליטהר]ּכּלֹו אּלּו וכל ּבׂשרֹו", "ּבעֹור ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֶֶַָָָָֻ

והּוא עֹור ׁשהּוא ּומהן עֹור, ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָעֹור
הּסתרים ּכבית נּדֹון הּׂשפתים ואדם גלּוי. ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמכּסה

פנימיים] ּבנגעים.[אברים מּטּמא ואינֹו ,ְְִִִֵֵַָ

.ׁשהעלּו והּמכוה והּׁשחין ׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש
ואינן[קרום]צרבת ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת מתטּמאין - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

זה עם זה נגע]מצטרפין הּבׂשר[לשיעור עֹור נגע ואין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
את מעּכבין אבל מחיה; מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּפֹוׂשה

לבן ּכּלֹו [מליטהר]ההֹופ. ֵַָָֻ

הּסמּוכה‚. צמודה]ּבהרת וכּיֹוצא[- ולאזן לעין אֹו לראׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּכהן "וראה ׁשּנאמר: טהֹורה, - למכוה אֹו לׁשחין אֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהן,
ּכעֹור לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבׂשר" ּבעֹור הּנגע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפׂשיֹון וראּוי הבשר]הּבׂשר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ
היתה„. ונתּגּיר, ּבהרת, ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו

ונגלה ּבּקמט, ונֹולד, ּכׁשהיה[נפשט]ּבעּבר, ּובּזקן ּבראׁש , ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
היתה הּבהרת, ונתּגּלתה הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ׂשער, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבהן

מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה הרי[טריים]ּבּׁשחין - צרבת והעלּו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
קדם ּבּזקן אֹו ּבראׁש הּבהרת היתה אם וכן טהֹורֹות. ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּלּו
ׁשהיתה אֹו הּׂשער, והל ׂשער והעלּו מעֹולם, ׂשער ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיעלּו
היא והרי וחיּו מכוה אֹו ׁשחין מקֹומּה ונעׂשה ּבעֹור, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּבהרת
הֹואיל - טמא וסֹופּה ׁשּתחּלתּה ּפי על אף - הּבׂשר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבעֹור

מראיהן נׁשּתּנּו טהֹורה. זֹו הרי ּבינתים, טהֹורה [אחרוהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
האמורים] ׁשהעּזּוהשינויים ּבין יותר]- ׁשּכהּו,[הלבינו ּבין ֵֵֵֵֶֶָ

ּכּתחּלה חדשה]יראּו ּבהרת[כבהרת ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי ּכיצד? . ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהיתה אֹו ּכּׁשלג, נעׂשת ׁשּנתּגּיר ּולאחר ּביצה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכקרּום
ּכּתחּלה. ּתראה - ּביצה ּכקרּום נעׂשת ׁשּנתּגּיר ּולאחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכּׁשלג,
ׁשּנקרחּו, ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ּובקמט ׁשּנֹולד, ּבקטן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכן
הּבהרֹות, אֹותן מראי נׁשּתּנּו אם - ׁשחיּו ּובמכוה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּובׁשחין

טהֹורֹות. הן הרי נׁשּתּנּו, לא ואם ּכּתחּלה; ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹיראּו
טהֹור‰. - ּכבר ׁשּמנינּו הּספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ,ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשּל לטמאהעד נזקק בוודאות]א נטמא לא מּׁשּנזקק[- אבל ; ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֻ
ּבזה ּכהן, אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלטמאה,
ּבזה והרי הּׁשבּוע ּובסֹוף הסּגירן, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהרת
ּבׁשני ּבין - ּפׂשתה מהם ּבאיזה ידּוע ואין ּכסלע, ּובזה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכסלע
ׁשּוּדאי ּפי על ׁשאף טהֹור; זה הרי - אחד ּבאיׁש ּבין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאנׁשים,

           
      

הּבהרת היא איזֹו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּבזה הּנגע ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפׂשה
טּמאֹו. נגע ּבאיזה ׁשּיּודע עד טהֹור, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּפׂשתה

.Âאצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
ּובסֹוף והסּגירן, ּכסלע, ּבהרת ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכהן,
ׁשניהם - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבּוע
הּפׂשיֹון הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהם חזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאין;
ׁשניהם - הּוא איזה יֹודע ואינֹו הֹואיל - מהן ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
הּוא וזה ּכגריס. להיֹות ׁשניהם ׁשּיחזרּו עד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבטמאתן,

טמא' ספקֹו לטמאה, 'מּׁשּנזקק בֹוׁשאמרּו: ׁשהיתה מי וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לבן וׂשער הּבהרת, את ׁשּקדם לבן ׂשער ּובּה ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבהרת,

]ׁשהפכּתּו - ע"י מּזה[שנעשה ׁשּקדם זה יֹודע ואינֹו הּבהרת, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ואם טהֹור. זה הרי לֹו, נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנהּפ
מהן, אחד ׂשער ׁשהל ּפי על אף טמא, זה הרי החלט, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר
אֹו טמאה, סימן ׁשהיה הּׂשער אם - הל איזה יֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻואינֹו

האחר. ֵֵַַָָהּׂשער
.Êׁשהּוא אֹו הסּגר צרי ׁשהּוא וראהּו ּכהן, אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי

סימני לֹו נֹולדּו ּפטרֹו, ׁשּלא עד אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפטּור,
טמ סימני ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן יחליט; זה הרי - אה,טמאה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

סימני להם הלכּו אּתה', 'טמא לֹו ויאמר ׁשּיחליטֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוקדם
יסּגיר; ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ּבּתחּלה היה אם - ְְְְִִִִַַַָָָָָֻטמאה

אֹותֹו יפטר הפטר, לאחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף היה .ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

    
ּביןמי‡. טמאה מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת בֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

הכהן]ּבּתחּלה ואחר[כשראהו ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻ
הסּגר מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכ
נֹולד ולא הסּגר, אם אבל טהֹור; זה הרי - החלט מּתֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבין
ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה הפטר ּולאחר ונפטר, טמאה, סימן ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻֻלֹו

מחלט. טמא זה הרי -ְֲֵֵֶָָֻ
.מחיההּבא בֹו היתה אם - לבן הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה, ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻ

בריא] מחליטין[בשר לבנֹות, ׂשערֹות ׁשּתי [מטמאין]אֹו ְְְְִִֵַָָ
ׁשבּוע אֹותֹו מסּגירין טמאה, סימני ׁשם אין אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאֹותֹו.
נֹולד לא מחליטֹו. - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד ְְִִִֵַַַָָָָֹראׁשֹון:
הרי - טמאה סימן נֹולד לא ׁשני: ׁשבּוע מסּגירֹו ּכלּום, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּבֹו
קטּנה. ּבהרת ּכדין הּגדֹולה, זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור; ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּת והׁשחירּו ּבֹו, ׁשּנֹולד לבן ּבׂשער אחתהחליטֹו אֹו יהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
-]מהן, נסמ[או מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן [נצמד]והקצירּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

את[מכה]הּׁשחין הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת את אֹו [קרום]ׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

והּמכוה והּבהק[כוויה]הּׁשחין הּמכוה -[פריחה]ּומחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ
זה הרי - מחיה אֹו אחר, לבן ׂשער לֹו נֹולד טהֹור. זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
הּצרעת ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. לבן ּכּלֹו ׁשּבא מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻטמא,
ׁשהלּבין עד מעט מעט ּופרחה ׁשּפׂשתה ואחד ּכאחת, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבכּלֹו
אחר ואם טהֹור; החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֻּכּלֹו
מראה ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. ּבּתחּלה, ואם טמא; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהפטר,
ּובארּבעה ׁשּבּלבן מראֹות ּבארּבעה לבן ּכּלֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻאחד,

באדמומיות]ׁשּבּפתּו לטהרֹו[מעורבין ּבין מצטרפין, הּכל - ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ְְְְֵֵֶַַּבין

והחלטהיתה‚. ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

המחיה]ּבּמחיה משום נטמא ואחר[- ּבכּלֹו, הּצרעת ּופרחה , ְְְְִַַַַַַָָָָֻ
ּכ ואחר ּתחּלה, הּמחיה ׁשהלכה אֹו הּמחיה, הלכה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָּכ
לבן. ׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרחה
ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טמא, - מחיה בֹו ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנֹולדה
היתה יתר. אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא, יטמא"; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחי,

ּבּׂשער והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, השיעבֹו משום ,ר][- ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻואחר
יטמא" חי, ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד,
אחר אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבפׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבׂשער מּטּמא ואינֹו משוםהסּגר, -] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] טהֹור;התפשטות - ּבכּלֹו ּופרחה ּפׂשתה ּכ ואחר ,ְְְְַַָָָָָָֻ

טמא. מחיה, ּבֹו נראית ְְְִִִֵֵָָואם

ׁשּבתֹואף„. מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן אברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מּטּמאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבׂשר מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת, ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
- ּבהן וכּיֹוצא חטמֹו, ּבראׁש אֹו אצּבעֹו, ּבראׁש אפּלּו - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
אם - וטהר לבן, ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻהרי
- האברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ מחלט. זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהרי

לבהק ׁשּנהּפ האברים מן אחד ּבראׁש פריחה]אפּלּו -]- ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לא הּצרעת", כּסתה "והּנה ׁשּנאמר: מחלט, טמא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהרי
- ּבהק ּומקצתּה חי, ּבׂשר העדׁשה מקצת היה אפּלּו ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהק.
ואחר וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ טמאה. סימן זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻהרי
ׁשּיראה עד טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ּבׂשר ּבֹו חזר ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכ
חי", ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָּבֹו

ּומקצ חי ּבׂשר מקצתּה ּכעדׁשה, ּבֹו חזר ּבהק. ּבהקלא תּה ְְֲִִַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבטהרתֹו. הּוא והרי טמאה, סימן אינֹו -ְְֲֳִֵֵַַָָָֻ

מּמּנּוּכל‰. נתּגּלה טהר; ּבכּלֹו, הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
חזר טהר; ּבצרעת, ונתּכּסה חזר נטמא; חי, ּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה

ּפעמים מאה אפּלּו נטמא; החיונתּגּלה, הּבׂשר התחיל . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הרי - מתמעטת והּצרעת ,והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות,

מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻזה
.Â[מקום]ּכלההֹופ את מעּכב הּבהרת, ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לבן נהפך]ּכּלֹו לא במקומו אם ראּוי[מליטהר, ׁשאינֹו וכל ; ְֵֶָָָָֻ
אבל ּבכּלֹו, ּפרחה ּכיצד? מעּכב. אינֹו הּבהרת, ּבנגע ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלּטּמא

הּמֹורדין ּובּמכוה ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש אֹו[טריים]לא , ְְְִִִַַַַָָָָֹֹ
ולּמכוה לּׁשחין סמּו חי ּבׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּנׁשאר
והּזקן הראׁש חזר טהֹור. זה הרי - ולּזקן ולראׁש ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּמֹורדין,

צרבת והעלּו והּמכוה הּׁשחין חיּו אם וכן -[קרום]ונקרחּו, ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ראּויין הן ׁשהרי ּבהן; הּצרעת ׁשּתפרח עד טמא, זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהרי
טמאה סימן ּבּה יׁש אחת בהרֹות, ׁשּתי בֹו היּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלבהרת.
ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה, הּטהֹורה ּופרחה טהֹורה, ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָואחת
על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה מּפני טהֹור; זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבכּלֹו
אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ׁשּפרחה. היא ׁשהּטהֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפי

הּתחּתֹונה ּבׂשפתֹו ואחת העליֹונה שפתיו]ּבׂשפתֹו בשתי -], ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ
זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו אצּבעֹותיו, ּבׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאֹו
ּופרחה הֹואיל - אחת ּכבהרת הּבהרֹות ׁשּתי נראין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלזה

טהֹור .ּבכּלֹו, ְָֻ



נה            
      

הּבהרת היא איזֹו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּבזה הּנגע ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפׂשה
טּמאֹו. נגע ּבאיזה ׁשּיּודע עד טהֹור, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּפׂשתה

.Âאצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
ּובסֹוף והסּגירן, ּכסלע, ּבהרת ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכהן,
ׁשניהם - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבּוע
הּפׂשיֹון הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהם חזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאין;
ׁשניהם - הּוא איזה יֹודע ואינֹו הֹואיל - מהן ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
הּוא וזה ּכגריס. להיֹות ׁשניהם ׁשּיחזרּו עד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבטמאתן,

טמא' ספקֹו לטמאה, 'מּׁשּנזקק בֹוׁשאמרּו: ׁשהיתה מי וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לבן וׂשער הּבהרת, את ׁשּקדם לבן ׂשער ּובּה ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבהרת,

]ׁשהפכּתּו - ע"י מּזה[שנעשה ׁשּקדם זה יֹודע ואינֹו הּבהרת, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ואם טהֹור. זה הרי לֹו, נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנהּפ
מהן, אחד ׂשער ׁשהל ּפי על אף טמא, זה הרי החלט, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר
אֹו טמאה, סימן ׁשהיה הּׂשער אם - הל איזה יֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻואינֹו

האחר. ֵֵַַָָהּׂשער
.Êׁשהּוא אֹו הסּגר צרי ׁשהּוא וראהּו ּכהן, אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי

סימני לֹו נֹולדּו ּפטרֹו, ׁשּלא עד אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפטּור,
טמ סימני ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן יחליט; זה הרי - אה,טמאה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

סימני להם הלכּו אּתה', 'טמא לֹו ויאמר ׁשּיחליטֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוקדם
יסּגיר; ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ּבּתחּלה היה אם - ְְְְִִִִַַַָָָָָֻטמאה

אֹותֹו יפטר הפטר, לאחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף היה .ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

    
ּביןמי‡. טמאה מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת בֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

הכהן]ּבּתחּלה ואחר[כשראהו ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻ
הסּגר מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכ
נֹולד ולא הסּגר, אם אבל טהֹור; זה הרי - החלט מּתֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבין
ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה הפטר ּולאחר ונפטר, טמאה, סימן ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻֻלֹו

מחלט. טמא זה הרי -ְֲֵֵֶָָֻ
.מחיההּבא בֹו היתה אם - לבן הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה, ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻ

בריא] מחליטין[בשר לבנֹות, ׂשערֹות ׁשּתי [מטמאין]אֹו ְְְְִִֵַָָ
ׁשבּוע אֹותֹו מסּגירין טמאה, סימני ׁשם אין אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאֹותֹו.
נֹולד לא מחליטֹו. - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד ְְִִִֵַַַָָָָֹראׁשֹון:
הרי - טמאה סימן נֹולד לא ׁשני: ׁשבּוע מסּגירֹו ּכלּום, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּבֹו
קטּנה. ּבהרת ּכדין הּגדֹולה, זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור; ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּת והׁשחירּו ּבֹו, ׁשּנֹולד לבן ּבׂשער אחתהחליטֹו אֹו יהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
-]מהן, נסמ[או מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן [נצמד]והקצירּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

את[מכה]הּׁשחין הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת את אֹו [קרום]ׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

והּמכוה והּבהק[כוויה]הּׁשחין הּמכוה -[פריחה]ּומחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ
זה הרי - מחיה אֹו אחר, לבן ׂשער לֹו נֹולד טהֹור. זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
הּצרעת ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. לבן ּכּלֹו ׁשּבא מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻטמא,
ׁשהלּבין עד מעט מעט ּופרחה ׁשּפׂשתה ואחד ּכאחת, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבכּלֹו
אחר ואם טהֹור; החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֻּכּלֹו
מראה ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. ּבּתחּלה, ואם טמא; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהפטר,
ּובארּבעה ׁשּבּלבן מראֹות ּבארּבעה לבן ּכּלֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻאחד,

באדמומיות]ׁשּבּפתּו לטהרֹו[מעורבין ּבין מצטרפין, הּכל - ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ְְְְֵֵֶַַּבין

והחלטהיתה‚. ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

המחיה]ּבּמחיה משום נטמא ואחר[- ּבכּלֹו, הּצרעת ּופרחה , ְְְְִַַַַַַָָָָֻ
ּכ ואחר ּתחּלה, הּמחיה ׁשהלכה אֹו הּמחיה, הלכה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָּכ
לבן. ׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרחה
ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טמא, - מחיה בֹו ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנֹולדה
היתה יתר. אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא, יטמא"; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחי,

ּבּׂשער והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, השיעבֹו משום ,ר][- ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻואחר
יטמא" חי, ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד,
אחר אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבפׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבׂשער מּטּמא ואינֹו משוםהסּגר, -] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] טהֹור;התפשטות - ּבכּלֹו ּופרחה ּפׂשתה ּכ ואחר ,ְְְְַַָָָָָָֻ

טמא. מחיה, ּבֹו נראית ְְְִִִֵֵָָואם

ׁשּבתֹואף„. מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן אברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מּטּמאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבׂשר מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת, ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
- ּבהן וכּיֹוצא חטמֹו, ּבראׁש אֹו אצּבעֹו, ּבראׁש אפּלּו - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
אם - וטהר לבן, ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻהרי
- האברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ מחלט. זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהרי

לבהק ׁשּנהּפ האברים מן אחד ּבראׁש פריחה]אפּלּו -]- ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לא הּצרעת", כּסתה "והּנה ׁשּנאמר: מחלט, טמא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהרי
- ּבהק ּומקצתּה חי, ּבׂשר העדׁשה מקצת היה אפּלּו ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהק.
ואחר וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ טמאה. סימן זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻהרי
ׁשּיראה עד טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ּבׂשר ּבֹו חזר ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכ
חי", ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָּבֹו

ּומקצ חי ּבׂשר מקצתּה ּכעדׁשה, ּבֹו חזר ּבהק. ּבהקלא תּה ְְֲִִַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבטהרתֹו. הּוא והרי טמאה, סימן אינֹו -ְְֲֳִֵֵַַָָָֻ

מּמּנּוּכל‰. נתּגּלה טהר; ּבכּלֹו, הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
חזר טהר; ּבצרעת, ונתּכּסה חזר נטמא; חי, ּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה

ּפעמים מאה אפּלּו נטמא; החיונתּגּלה, הּבׂשר התחיל . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הרי - מתמעטת והּצרעת ,והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות,

מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻזה
.Â[מקום]ּכלההֹופ את מעּכב הּבהרת, ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לבן נהפך]ּכּלֹו לא במקומו אם ראּוי[מליטהר, ׁשאינֹו וכל ; ְֵֶָָָָֻ
אבל ּבכּלֹו, ּפרחה ּכיצד? מעּכב. אינֹו הּבהרת, ּבנגע ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלּטּמא

הּמֹורדין ּובּמכוה ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש אֹו[טריים]לא , ְְְִִִַַַַָָָָֹֹ
ולּמכוה לּׁשחין סמּו חי ּבׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּנׁשאר
והּזקן הראׁש חזר טהֹור. זה הרי - ולּזקן ולראׁש ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּמֹורדין,

צרבת והעלּו והּמכוה הּׁשחין חיּו אם וכן -[קרום]ונקרחּו, ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ראּויין הן ׁשהרי ּבהן; הּצרעת ׁשּתפרח עד טמא, זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהרי
טמאה סימן ּבּה יׁש אחת בהרֹות, ׁשּתי בֹו היּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלבהרת.
ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה, הּטהֹורה ּופרחה טהֹורה, ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָואחת
על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה מּפני טהֹור; זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבכּלֹו
אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ׁשּפרחה. היא ׁשהּטהֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפי

הּתחּתֹונה ּבׂשפתֹו ואחת העליֹונה שפתיו]ּבׂשפתֹו בשתי -], ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ
זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו אצּבעֹותיו, ּבׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאֹו
ּופרחה הֹואיל - אחת ּכבהרת הּבהרֹות ׁשּתי נראין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלזה

טהֹור .ּבכּלֹו, ְָֻ
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.Êלהראֹותֹויׁש ׁשהקּדים מּפני ונׂשּכר לּכהן, נגעֹו מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
מחלט, ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש נתאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻולא
עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני להם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻוהלכּו
קדם ּופטרֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ּבכּלֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשּפרחה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מחלט, היה - הפטר אחר ונהּפ ,ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּיהפ
לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא ּכלּום, ּבּה ואין ּבהרת, בֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהיתה
קדם ואּלּו הסּגר; וצרי טמא, זה הרי - ּבכּלֹו ׁשּפרחה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעד
- הסּגר מּתֹו ונהּפ ,ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוהראה

טהֹור ׁשּבארנּו.היה ּכמֹו , ְְֵֶַָָָ

ה'תש"ע כסלו כ"ט רביעי יום

    
מעּקרֹו,‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא - והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי

נתק ואין 'נתק'. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי; הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָויּׁשאר
מּכגריס פול]ּפחֹות עמק,[=חצי מראהּו ׁשהיה ּבין - המרּבע ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

לֹומר אּלא ּבנתקין, "עמק" נאמר ולא עמק; היה ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹּבין
עמק ּמראה מה :הּמּטּמא[הוא]ל נתק אף ׁשמים, ּבידי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא אדם, ׁשּנתקֹו להֹוציא ׁשמים; ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבידי
ּבנתקים. מּטּמא זה הרי ׂשער, זקנם ׁשהעלה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּסריס

.,ּדק צהב ּבׂשער - סימנים ּבׁשני מּטּמאין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקים
הנתק]ּובפׂשיֹון התפשטות ׁשבּועֹות.[- ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָ

ּבראׁשֹו נתק לֹו ׁשּנֹולד מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכל
יתר, אֹו ּדּקין צהּבין ׂשערֹות ׁשּתי בֹו היה אם - ּבזקנֹו ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹו

יחליט - ּכלל ׁשחר ׂשער ּבּנתק ׁשם הכהן]ואין .[יטמאהו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אחד, ׁשבּוע יסּגיר - צהב ולא ׁשחר לא ׂשער, בֹו היה ְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹלא
ׁשּפׂשה אֹו ּדק, צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּובּׁשביעי
אֹותֹו. יפטר ׁשחרֹות, ׂשערֹות ׁשּתי בֹו נֹולדּו יחליט; - ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹהּנתק
יגּלח - צהב ׂשער ולא ׁשחר ׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפׂשה, ְְְֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹֹֹלא

הּנתק יגּלח ולא הּנתק, הנתק]סביבֹות סביב רצועה -], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ
אם ׁשני: ׁשבּוע ּבסֹוף ורֹואהּו וחֹוזר ׁשני. ׁשבּוע ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָויסּגיר
נֹולד לא יחליט; - ּדק צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנתק, ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּפׂשה
ׁשבּועֹות. ׁשני על יתר הסּגר ּבנתקין ׁשאין יפטר; ּכלּום, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבֹו
יחליט - ּפׂשה אֹו צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד ׁשּפטרֹו אחר .ואם ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּתי‚. ּומּניח לֹו, חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד
הּפׂשיֹון נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ּכׁשרהׂשערֹות ותגלחּתֹו . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ואפּלּו ּדבר. ּבכל ּכׁשרה וכן "והתּגּלח", ׁשּנאמר אדם, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל
מסּגר. זה הרי - ּגּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי נזיר, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻהיה

ּבּתֹורה„. האמּור צהב" ּכתבנית"ׂשער ׁשּיהיה הּוא ,-] ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
קצרכדוגמת] ׁשּיהיה הּוא "ּדק", ׁשּנאמר וזה [משארהּזהב. ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
צהבהשערות] ׁשהּוא ּפי על אף - אר היה אם אבל ;ֲִִֶַַָָָָָֹֹ

טמאה. סימן אינֹו הּזהב, ְְְִִֵַַַָָָֻּכתבנית
ׁשהיּו‰. ּבין טמאה. סימן - הּדּקֹות הּצהּבֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּתי

ּבאמצע ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻזֹו
הּׂשער את הּנתק ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנתק,

הּנתק את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ּבין סימןהּצהב, הן הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבזּוג נּטלֹות ׁשּיהיּו והּוא, ׁשּבארנּו[מספריים]טמאה; ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ

הּלבן. ֵַַָָָּבּׂשער
.Âהּמּציל הּׁשחר מטהר]הּׂשער ּפחֹות[- אין ּבנתקים, ְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

לכף ּכדי ארּכן ׁשּיהיּו עד מּצילֹות, ואינן ׂשערֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשּתי
מפּזרֹות; ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ׁשהיּו ּבין - לעּקרן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻראׁשן
ּבין ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר הּנתק, ּבאמצע ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוהּוא,
צמיחת ּכדי לֹו, ׁשחּוצה הּׂשער ּובין ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשער
ּבצד הּׁשחרֹות ׂשערֹות הּׁשּתי נׁשארּו אם אבל ׂשערֹות. ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹׁשּתי

ּבסֹופֹו בקצהו]הּנתק מּצילֹות?[- ּכיצד מּצילֹות. אינן - ְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפי על אף - ׁשחרֹות ׂשערֹות ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשאם
טהֹור. זה הרי ׁשּפׂשה, אֹו ּדק צהב ׂשער ּבּנתק ֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנֹולד
ׂשערֹות ׁשּתי ּבּנתק וצמח ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהחליטֹו
הּׂשער ּומּיד הּפׂשיֹון מּיד ּומּצילֹות הּנתק. טהר - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשחרֹות
ּבסֹופֹו; ׁשּצמחּו ּבין הּנתק, ּבאמצע ׁשּצמחּו ּבין - ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּצהב

החלט]ׁשהּצֹומח והּנׁשאר[אחר מקֹום, ּבכל שלאמּציל -] ְְְִִֵֶַַַַָָָ
הּקמהנשר] מן רחֹוק ׁשּיהיה עד מּציל הבריא]אינֹו שער -] ְִִִֵֶֶַַַָָָ

ׂשערֹות. ְְֵָׁשּתי

.Ê,צהּבה אֹו לבנה ואחת ׁשחרה אחת ׁשּצמחּו ׂשערֹות ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתי
מּצילֹות אינן - קצרה ואחת ארּכה .אחת ְְֲִֵַַַַַָָָָֻ

.Áׁשהחלט ּבֹו[נטמא]נתק ונֹולד ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ
וט ׁשחר הריׂשער - הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף - הר ְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּיּולד עד טהֹור, ּפׂשיֹוןזה יפׂשה אֹו אחר, צהב ׂשער ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנתק "נרּפא ׁשּנאמר: הּׁשחר, הּׂשער ׁשהל מאחר -אחר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

- הּוא" ׁשּסימניטהֹור ּפי על אף טהר, - הּנתק ׁשּנרּפא ּכיון ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
נטמא]טמאה ּבמקֹומן.[שמחמתם ְְִָָֻ

.Ëּבין ּבּתחּלה, ׁשהחליטֹו ּבין - צהב ּבׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחליטֹו
אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו
ׂשער ּבֹו ונֹולד הּצהב, הּׂשער והל - הּפטּור אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהחליטֹו
וכן ּכׁשהיה. מחלט זה הרי - ּפׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻצהב
ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין - ּבפׂשיֹון החליטֹו ְְְְְִִִִֵֶַָאם
אחר, ּפׂשיֹון וחזר הּפׂשיֹון, והל - הפטר אחר אֹו ׁשני, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשבּוע
ׁשּלא עד ּכׁשהיה; מחלט זה הרי - צהב ׂשער לֹו ׁשּנֹולד ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻאֹו
ׁשחרֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּיצמח עד אֹו טמאה, סימן .יּׁשאר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

.Èוׁשּטהׁשני זה, ּבצד זה ׁשחר[שורה]נתקים ׂשער ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
- אחד מּמקֹום ונּתק הּׁשחר, הּׂשער ונפרץ ּביניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמפסקת
הרי ּביניהן, הּנׁשאר הּׁשחר ׁשהּׂשער ׁשהיה; ּכמֹות הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

ּבצד -[בקצה]הּוא מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
הּׁשּטה מן הּנׁשאר ׁשהרי הוא]טהֹור, הּנתק.[הרי ּבאמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּתי צמיחת מּמקֹום ּפחֹות אין מהן? ּפרצה ּבכל יהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּמה
זה הרי - ּכגריס אחד מּמקֹום ּפרצה היתה ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָׂשערֹות;

ׁשהּפ ּבצּדֹו,טמא; ׁשחר ׂשער והרי אחר, נתק עצמּה רצה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אחר ונתק מּקיפֹו, הּׁשחר ׁשהּׂשער נתק לתֹוכֹו. ּכנּוס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואינֹו
מּמקֹום ׁשּביניהם הּׂשער נפרץ - הּׁשחר הּׂשער את ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּקיף
הּׁשחר הּׂשער ׁשהרי - נּצֹול לא הּפנימי ׁשהּנתק טמא; ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחד,
טהֹור, - מקֹומֹות מּׁשני הּׂשער נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ְְְְְִִִֵֵַַָָֹּבצּדֹו,
והחיצֹון הּפנימי הּנתק ׁשהרי ּכגריס; ּפרצה היתה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואפּלּו
ׁשּתהיה והּוא, - ּבאמצע ׁשחר וׂשער אחד, נתק ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹנעׂשּו

יתר. אֹו ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי ְְְְְִִֵֵֵַַָָָהּפרצה
.‡Èחּוטנתק נגוע]ׁשהיה דק ׁשני[קטע וכן מּמּנּו, יֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָ

החּוט ּברחב יׁש אם - לזה מּזה יֹוצא חּוט ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנתקין
בנתק]הּנתּוק זֹוקקן[הנגוע - ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי ְְְְְִֵֵַַָָָ

           
      

ּובפׂשיֹון ּדק צהב ּבׂשער נטמא]לּטּמא בו נהיה ּומּצילן[אם , ְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
ּבֹו שחור]ּבּצֹומח ּבאֹותֹו[שער הּנׁשאר ׁשחר ׂשער אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָֹ

ּכגריס. החּוט רחב ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹהחּוט

.Èראׁשֹו,מי ּכל ונּתק ּופׂשה ּכגריס, נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרי - ׂשערֹות מּׁשּתי ּפחֹות אּלא ּכלל, ׂשער ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹולא
אֹו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻזה

ׁשּנאמר הּפטּור, היהאחר אם וכן הּוא". טהֹור הּוא, "קרח : ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּפי על ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנתק

היא קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה רבינו]ׁשאין ,[ממשה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וי טהֹור, - הּזקן ׂשער ּכל הל ׁשּנקרחׁשאם הּזקן עֹור תטּמא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבׂשר, עֹור ְְְְִֵֵֶַַָָּבנגעי

.‚Èיסּגירהּבא - נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק, ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְְִִַַַָָָָָָָֹ
לֹו נֹולד לא יחליט. צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד אם אחד: ְִִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשבּוע
ּדק, צהב ׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר צהב, ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹׂשער
צהב, ׂשער הּפטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר; לֹו, נֹולד לא ְִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹטמא.
ּכּלֹו הּבא טהֹור. זה הרי ׁשחר, ׂשער לֹו נֹולד מחלט. זה ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻהרי
ּכמֹו טהֹור, - ׁשחר ׂשער לֹו ונֹולד זקן, אֹו ראׁש ְְְֵַָָָָָֹֹנתּוק

ּפׂשיֹון מּׁשּום טמא - הּׁשחר הּׂשער הל .ׁשּבארנּו; ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

.„Èמצטרפיןהראׁש ואין זה, את זה מעּכבין אין - והּזקן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר לזה, מּזה ּפֹוׂשין ואין זה, עם אֹוזה הראׁש "צרעת : ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מן זקן? הּוא ואיזה ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד הּוא", ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּזקן
ּפּקה עד העליֹון לחי ׁשל ּגרּגרת[חוליה]הּפרק .[גרון]ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הרי ּולמעלה, החּוט ׁשּמן ּכל - לאזן מאזן החּוט את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמֹותח
הּזקן. מּכלל ּולמּטה, החּוט ּומן הראׁש; מּכלל ְְְִִִַַַַַָָָָֹהּוא

    
והעבדים‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ;הּכל ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

ּתֹוׁשב ּגר ולא ּגֹוים, לא מצוות]אבל ז' שקיבל והּכל[גוי . ְְֲִֵַָָֹֹֹ
לראֹות רֹואה,[לבדוק]ּכׁשרין אדם הּנגעים וכל הּנגעים; את ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עצמֹו. מּנגעי ְְִִֵַחּוץ
.והּטהרה הּטמאה נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻאף

לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? ּבּכהן. בקי]ּתלּויה אינו -]- ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
'טמא'; אֹומר: והּכהן טמא', 'אמר לֹו: ואֹומר רֹואהּו, ְְֱֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהחכם
מסּגירֹו והּוא 'הסּגירֹו', 'טהֹור'; אֹומר והּכהן טהֹור', ְְְְֱִִֵֵַַַָָֹֹ'אמר
היה אפּלּו נגע". וכל ריב ּכל יהיה ּפיהם "ועל ׁשּנאמר: -ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
אֹו מחליט והּוא לֹו, אֹומר החכם - ׁשֹוטה אֹו קטן ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּכהן
סֹומ הּכהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפֹוטר. אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמסּגיר
עצמֹו על וסֹומ רֹואה, הּכהן היה אם אבל החכם; ּדברי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד הּנגעים, מן נגע לראֹות לֹו אסּור -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּובנגעי ּכּלן, אדם ּבנגעי ּובׁשמֹותיהן, הּנגעים ּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּבקי

בּתים. ּובנגעי ְְְִִִֵָָבגדים
עׂשה‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור, את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ׁשּנאמר הּוא,ּכלּום, "טהֹור הּכהן", וטּמאֹו הּוא, "טמא : ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ
מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין - ׁשּנרּפא ּומצרע הּכהן". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוטהרֹו
ׁשּיאמר עד ּבטמאתֹו, זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהחלט,

'טהֹור הּכהן: אּתה'.לֹו ֵַַָָֹ
ּבּנגע„. עיניו ׁשּיהּוא עד הּטמא, את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹאין

ׁשּיהיּו עד לטהרֹו, רּׁשאי ואינֹו לֹו; ׁשחּוצה הּבׂשר ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּובעֹור

לֹו ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור הּנגע ּבמקֹום ׁשראהעיניו וכהן . ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּובסֹוף ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ּבּתחּלה הּנגע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאת
מת ּפֹוטרֹו. אֹו מחליטֹו, אֹו ׁשּמסּגירֹו, והּוא ׁשני; ְְְְִִִֵֵֶַַַָׁשבּוע
ואין אחר; ּכהן רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה, ׁשראהּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּכהן
לא אֹו ּפׂשה אם יֹודע ׁשאין - ּבפׂשיֹון לטּמאֹו יכֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשני
ו'נגע ּפׂשה', זה 'נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּפׂשה,
'ּבהרת אֹו הּבהרת', את קדם זה לבן ו'ׂשער ּפׂשה', לא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹזה

לבן'. ׂשער את קדמה ְֵֶָָָָָזֹו

פסול]חלל‰. כהן "אחד[- ׁשּנאמר: - נגעים לראּית ּפסּול ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ
לראּית ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּונם. הּכהנים", ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמּבניו

סּומה יהא ׁשּלא ּובלבד - ּבאחת[עיור]נגעים ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו את[נחלש]מעיניו. יראה לא עיניו, מאֹור ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הּכהן". עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּנגעים,

.Âּבין להסּגיר, ּבין - ּבּיֹום אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
"ּבּיֹום", אֹומר: הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט,

ולא"ּובּיֹום" הערּבים, ּבין ולא ּבׁשחרית, לא רֹואין ואין . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ
ולא עּזה; נראית ׁשּכהה לפי - המעּנן ּביֹום ולא הּבית, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּבתֹו

ּבׁשעהּבּצהרים רֹואין? ואימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
אדם, ּבנגעי ּבין ּובּתׁשיעית, ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָרביעית

ּובּתים. בגדים ּבנגעי ְְְִִִֵֵָָּבין

.Êטֹוב ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין יֹום יֹוםּבכל חל . ְְְִִִֶַַָָָָ
מעבירין טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות לאחריו;[דוחים]ׁשביעי ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָ

זה, הּׁשּבת ּביֹום ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר: להקל ּבּדבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָויׁש
סימני להם ילכּו ּולמחר טמא, להראֹות, הראּוי יֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהּוא
טמאה. סימני לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻטמאה;

הּׁשּבת. לאחר ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו, ּדנין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָואין

.Áוכןחתן הּמׁשּתה; ימי ׁשבעת לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אחר עד אֹותן רֹואין אין ּבביתֹו, אֹו ּבבגדיו נראה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָאם

ׁשּנאמר:הּמׁשּתה - הרגל ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
לדברי ּתֹורה המּתינה אם הּבית"; את ּופּנּו הּכהן, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצּוה

מצוה. לדבר וחמר קל - ּכליו יּטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרׁשּות,

.Ëמחליטיןאין ולא אּלא[מטמאין]מסּגירין ּפֹוטרין ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּכּתחּלה ּבֹו ׁשּיראה הכהן]ביֹום לפני לראשונה אֹו[- , ְְִֵֶֶַָָ

ׁשני ּבהן ׁשּמסּגירין ּבּנגעים עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי,
ראׁשֹון ׁשבּוע למנין עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשבּועֹות
נגעי ּבין אדם, נגעי ּבין הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּולמנין

ּובּתים. ְִִָָבגדים

.Èימיאין ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹ
הּמחלט את מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהסּגר
חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו נֹולד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאם
ׁשני בֹו היּו אם אבל להסּגיר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו נֹולד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאם
לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה וראה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנגעים,
ּומסּגר ּבזה 'מחלט אֹו ּבזה', ּומחלט ּבזה מסּגר אּתה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ'הרי
ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּתחּלה, ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּבזה',

ּביןׁשני אנׁשים ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָ
הּנגע". את הּכהן "וראה ׁשּנאמר: - אחד ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאיׁש

.‡Èוׁשּוב',נגּוע ל' לֹו: יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
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ּובפׂשיֹון ּדק צהב ּבׂשער נטמא]לּטּמא בו נהיה ּומּצילן[אם , ְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
ּבֹו שחור]ּבּצֹומח ּבאֹותֹו[שער הּנׁשאר ׁשחר ׂשער אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָֹ

ּכגריס. החּוט רחב ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹהחּוט

.Èראׁשֹו,מי ּכל ונּתק ּופׂשה ּכגריס, נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרי - ׂשערֹות מּׁשּתי ּפחֹות אּלא ּכלל, ׂשער ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹולא
אֹו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻזה

ׁשּנאמר הּפטּור, היהאחר אם וכן הּוא". טהֹור הּוא, "קרח : ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּפי על ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנתק

היא קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה רבינו]ׁשאין ,[ממשה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וי טהֹור, - הּזקן ׂשער ּכל הל ׁשּנקרחׁשאם הּזקן עֹור תטּמא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבׂשר, עֹור ְְְְִֵֵֶַַָָּבנגעי

.‚Èיסּגירהּבא - נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק, ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְְִִַַַָָָָָָָֹ
לֹו נֹולד לא יחליט. צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד אם אחד: ְִִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשבּוע
ּדק, צהב ׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר צהב, ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹׂשער
צהב, ׂשער הּפטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר; לֹו, נֹולד לא ְִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹטמא.
ּכּלֹו הּבא טהֹור. זה הרי ׁשחר, ׂשער לֹו נֹולד מחלט. זה ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻהרי
ּכמֹו טהֹור, - ׁשחר ׂשער לֹו ונֹולד זקן, אֹו ראׁש ְְְֵַָָָָָֹֹנתּוק

ּפׂשיֹון מּׁשּום טמא - הּׁשחר הּׂשער הל .ׁשּבארנּו; ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

.„Èמצטרפיןהראׁש ואין זה, את זה מעּכבין אין - והּזקן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר לזה, מּזה ּפֹוׂשין ואין זה, עם אֹוזה הראׁש "צרעת : ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מן זקן? הּוא ואיזה ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד הּוא", ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּזקן
ּפּקה עד העליֹון לחי ׁשל ּגרּגרת[חוליה]הּפרק .[גרון]ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הרי ּולמעלה, החּוט ׁשּמן ּכל - לאזן מאזן החּוט את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמֹותח
הּזקן. מּכלל ּולמּטה, החּוט ּומן הראׁש; מּכלל ְְְִִִַַַַַָָָָֹהּוא

    
והעבדים‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ;הּכל ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

ּתֹוׁשב ּגר ולא ּגֹוים, לא מצוות]אבל ז' שקיבל והּכל[גוי . ְְֲִֵַָָֹֹֹ
לראֹות רֹואה,[לבדוק]ּכׁשרין אדם הּנגעים וכל הּנגעים; את ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עצמֹו. מּנגעי ְְִִֵַחּוץ
.והּטהרה הּטמאה נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻאף

לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? ּבּכהן. בקי]ּתלּויה אינו -]- ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
'טמא'; אֹומר: והּכהן טמא', 'אמר לֹו: ואֹומר רֹואהּו, ְְֱֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהחכם
מסּגירֹו והּוא 'הסּגירֹו', 'טהֹור'; אֹומר והּכהן טהֹור', ְְְְֱִִֵֵַַַָָֹֹ'אמר
היה אפּלּו נגע". וכל ריב ּכל יהיה ּפיהם "ועל ׁשּנאמר: -ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
אֹו מחליט והּוא לֹו, אֹומר החכם - ׁשֹוטה אֹו קטן ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּכהן
סֹומ הּכהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפֹוטר. אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמסּגיר
עצמֹו על וסֹומ רֹואה, הּכהן היה אם אבל החכם; ּדברי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד הּנגעים, מן נגע לראֹות לֹו אסּור -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּובנגעי ּכּלן, אדם ּבנגעי ּובׁשמֹותיהן, הּנגעים ּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּבקי

בּתים. ּובנגעי ְְְִִִֵָָבגדים
עׂשה‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור, את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ׁשּנאמר הּוא,ּכלּום, "טהֹור הּכהן", וטּמאֹו הּוא, "טמא : ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ
מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין - ׁשּנרּפא ּומצרע הּכהן". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוטהרֹו
ׁשּיאמר עד ּבטמאתֹו, זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהחלט,

'טהֹור הּכהן: אּתה'.לֹו ֵַַָָֹ
ּבּנגע„. עיניו ׁשּיהּוא עד הּטמא, את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹאין

ׁשּיהיּו עד לטהרֹו, רּׁשאי ואינֹו לֹו; ׁשחּוצה הּבׂשר ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּובעֹור

לֹו ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור הּנגע ּבמקֹום ׁשראהעיניו וכהן . ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּובסֹוף ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ּבּתחּלה הּנגע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאת
מת ּפֹוטרֹו. אֹו מחליטֹו, אֹו ׁשּמסּגירֹו, והּוא ׁשני; ְְְְִִִֵֵֶַַַָׁשבּוע
ואין אחר; ּכהן רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה, ׁשראהּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּכהן
לא אֹו ּפׂשה אם יֹודע ׁשאין - ּבפׂשיֹון לטּמאֹו יכֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשני
ו'נגע ּפׂשה', זה 'נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּפׂשה,
'ּבהרת אֹו הּבהרת', את קדם זה לבן ו'ׂשער ּפׂשה', לא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹזה

לבן'. ׂשער את קדמה ְֵֶָָָָָזֹו

פסול]חלל‰. כהן "אחד[- ׁשּנאמר: - נגעים לראּית ּפסּול ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ
לראּית ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּונם. הּכהנים", ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמּבניו

סּומה יהא ׁשּלא ּובלבד - ּבאחת[עיור]נגעים ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו את[נחלש]מעיניו. יראה לא עיניו, מאֹור ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הּכהן". עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּנגעים,

.Âּבין להסּגיר, ּבין - ּבּיֹום אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
"ּבּיֹום", אֹומר: הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט,

ולא"ּובּיֹום" הערּבים, ּבין ולא ּבׁשחרית, לא רֹואין ואין . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ
ולא עּזה; נראית ׁשּכהה לפי - המעּנן ּביֹום ולא הּבית, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּבתֹו

ּבׁשעהּבּצהרים רֹואין? ואימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
אדם, ּבנגעי ּבין ּובּתׁשיעית, ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָרביעית

ּובּתים. בגדים ּבנגעי ְְְִִִֵֵָָּבין

.Êטֹוב ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין יֹום יֹוםּבכל חל . ְְְִִִֶַַָָָָ
מעבירין טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות לאחריו;[דוחים]ׁשביעי ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָ

זה, הּׁשּבת ּביֹום ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר: להקל ּבּדבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָויׁש
סימני להם ילכּו ּולמחר טמא, להראֹות, הראּוי יֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהּוא
טמאה. סימני לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻטמאה;

הּׁשּבת. לאחר ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו, ּדנין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָואין

.Áוכןחתן הּמׁשּתה; ימי ׁשבעת לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אחר עד אֹותן רֹואין אין ּבביתֹו, אֹו ּבבגדיו נראה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָאם

ׁשּנאמר:הּמׁשּתה - הרגל ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
לדברי ּתֹורה המּתינה אם הּבית"; את ּופּנּו הּכהן, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצּוה

מצוה. לדבר וחמר קל - ּכליו יּטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרׁשּות,

.Ëמחליטיןאין ולא אּלא[מטמאין]מסּגירין ּפֹוטרין ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּכּתחּלה ּבֹו ׁשּיראה הכהן]ביֹום לפני לראשונה אֹו[- , ְְִֵֶֶַָָ

ׁשני ּבהן ׁשּמסּגירין ּבּנגעים עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי,
ראׁשֹון ׁשבּוע למנין עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשבּועֹות
נגעי ּבין אדם, נגעי ּבין הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּולמנין

ּובּתים. ְִִָָבגדים

.Èימיאין ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹ
הּמחלט את מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהסּגר
חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו נֹולד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאם
ׁשני בֹו היּו אם אבל להסּגיר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו נֹולד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאם
לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה וראה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנגעים,
ּומסּגר ּבזה 'מחלט אֹו ּבזה', ּומחלט ּבזה מסּגר אּתה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ'הרי
ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּתחּלה, ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּבזה',

ּביןׁשני אנׁשים ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָ
הּנגע". את הּכהן "וראה ׁשּנאמר: - אחד ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאיׁש

.‡Èוׁשּוב',נגּוע ל' לֹו: יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ



נח           
      

מּיד לֹו נזקק הראׁשֹון,אּלא את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו . ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמסּגירֹו

.Èלבּקׁש זקּוק הּכהן אצילי[לחפש]אין ידיו[זרועות]ּתחת ְֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
נגּוע השחי]ׁשל ּפחּדיו[בית ּבין אֹו ּבתֹו[אשכיו], אֹו , ְְֵֶַַָָ

עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם יׁש ׁשּמא ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקמטים,
אם הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻהּכהן".
ואם זיתים; ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹאיׁש

ּכעֹורכת, ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא -]אּׁשה וכמניקה[או ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻ
ּבנּה, -]את ּבעֹומדים[או בעמידה]ּוכאֹורגת ,[כאריגה ְְְְִֶֶֶָ

היה אם הּׁשחי. ּבית ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה את ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמגּבהת
ואם טמא; זה הרי ,ּכ ערּמים ׁשהם ּבזמן ּבהם נראה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּנגע
ּוכׁשם לֹו. נזקקין אין ,ּכ ערּמים ּכׁשהם ּבהם נראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאינֹו

לתגלחּתֹו נראה הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ;[כשיטהר]ׁשהאדם ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ
ּכעֹודר ערם ּכׁשּיעמד ּבׂשרֹו ּבכל ׂשער יראה לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשאם
ּתגלחת זֹו הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּוכמֹוסק,
נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות, ּבׁשאר לחּפׂש זקּוק הּכהן ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשרה;
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח צרי ׁשהּוא ּפי על אף - ׂשער ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבהן

    
הּכֹווההּתֹולׁש‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻ

מּבׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבתֹו ּבין לּכהן, ׁשּיבֹוא קדם ּבין - הּבית מן אֹו הּבגד מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
ּבלא עֹובר זה הרי - הפטר אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹהסּגר
מאד, לׁשמר הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹתעׂשה,
ּכאׁשר הּלוּים, הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹולעׂשֹות,
עד לֹוקה אינֹו אבל יקץ. אֹו ׁשּיתלׁש ולא ּתׁשמרּו", - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹצּויתם

לֹוקה.[ישפיעו]ׁשּיֹועילּו אינֹו הֹועילּו, לא ואם מעׂשיו; ְֲִִִֵֶֶַָֹ
ותלׁש לבנֹות, ׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ּבהרת בֹו היתה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכיצד?
לֹוקה, אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר הּמחיה, קצת ּכוה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאחת,
אֹותֹו ּומּכין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשהיה. טמא הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרי

מרּדּות מדרבנן]מּכת לֹוקה,[מלקות - הּנתק את המגּלח וכן . ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ
ּכל ׁשּיגּלח עד חּיב ואינֹו יגּלח"; לא הּנתק "ואת ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּבּה ׁשּיׁש ּכתפֹו על ּבמֹוט לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּנתק
טמאה, סימני הלכּו ואם רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹֻהּצרעת,

.לכ יתּכּון ׁשּלא והּוא, ְְְְִֵֶַָָֹהלכּו;

.ׁשּלאהּתֹולׁש עד הּמחיה, את ׁשּכוה אֹו טמאה, סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
הסּגר, ּבימי ּכן עׂשה אם וכן טהֹור; זה הרי - ּכהן אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבא
ׁשהחלט אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי

וא ּכׁשהיה; מחלט זה הרי ׁשּתפרחּבהן, עד טהרה לֹו ין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּכגריס ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו, .הּצרעת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

קצצּהמי‚. טהֹור; ּבכּונה, ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּכחּוט אפּלּו אֹותּה, הּמּקיף החי הּבׂשר ּכל קצץ אם - ְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה

ּבצמצּום קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - רקהּׂשערה [בדיוק ְְְֲֳִִֵַַָָָָָָ
ּבכּלֹו.אותה] ׁשּתפרח עד עֹולמית, טהרה לֹו אין -ְְֳִִֵֶַַָָָֻ

זההּתֹולׁש„. הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת, לבנה ׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זה הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, היּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹטהֹור;

מחיה בֹו היתה חי]ּבטמאתֹו. חציּה[בשר ּכוה - ּכעדׁשה ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָֻ
ּכוה - מּכעדׁשה יתרה היתה טהֹור. זה הרי חציּה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהל

והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה הרי ּכעדׁשה, והל ְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמֹותר
טמא. זה הרי ֲֵֵֶַָָהּמֹותר,

יּמֹול‰. - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ׁשהיאמי ּפי על ואף , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
עׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא מילה]מילה לא[של את ּדֹוחה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשהיה סימן הערלה ּבעֹור והל מל, ואם מקֹום. ּבכל ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָתעׂשה
מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֵֶַַָָָָֹֻמחלט

.Âימימצות ּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע להיֹות עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻ
ּופֹורם[טומאתו]חלּוטֹו ּכאבל, ׂשפם על ועֹוטה [קורע], ְְֲֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמר: - טמא ׁשהּוא עליו העֹוברין ּומֹודיע ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבגדיו,
- ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו וגֹו'"; הּנגע ּבֹו אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"והּצרּוע
ּבׁשאילת ואסּור תעׂשה. לא את ּדֹוחה ׁשעׂשה ּופֹורע, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפֹורם
יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: - ּכאבל חלּוטֹו ימי ּכל ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשלֹום

ודֹורׁש וׁשֹונה קֹורא אבל ּדבּוקֹות; ׂשפתיו .[בתורה]ׁשּיהיּו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָ
הּדברים ּבכל ונֹוהג חלּוטֹו. ימי ּכל ּולסּפר לכּבס ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָואסּור
ּברחיצה מּתר הּוא והרי טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֻהאּלּו
מּטתֹו את וזֹוקף הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּובסיכה

העם הופכה]ּכׁשאר .[ולא ְִָָָ
.Êׁשּנאמרּדין - לעיר חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה :הּמצרע, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּמ ּבעירֹות - זה ודבר מֹוׁשבֹו"; לּמחנה חֹומה"מחּוץ ּקפֹות ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבלבד. יׂשראל ְְְִִֵֶֶַָּבארץ

.Áעל עֹוטה ולא ּפֹורמת, ואינּה ּפֹורעת, אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
ׁשהיא לאחרים ּומֹודיעה לעיר, חּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׂשפם;

האדםטמאה את המטּמאין ּכל אּלא ּבלבד, הּמצרעין ולא . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
- מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹחּיבין
טמא. ׁשהּוא מֹודיע הּטמא יקרא", טמא, "וטמא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

.Ëנקבה]ואנּדרֹוגינֹוסוטמטּום או זכר ספקי ּופֹורם[- ּפֹורע ְְְְְִֵֵַַֻ
ספק. ׁשהּוא מּפני ׂשפם, על ְְִֵֵֶֶַָָָועֹוטה

.Èמחלטאחד מצרע ואחד מסּגר הם]מצרע לענין[שווים ְְְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻ
ּפריעה אּלא מחלט, למצרע מסּגר מצרע ּבין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻֻֻטמאה;
מן ּפטּור הסּגר, מּתֹו ׁשהּטהֹור - וצּפרים ותגלחת ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
ּבתגלחת חּיב החלט, מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים, ּומן ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּתגלחת

ּדבר. לכל ׁשוה ׁשניהם טמאת אבל ְְְְֲֳִִֵֶַָָָָָָֻוצּפרים.
.‡Èוכליםהּמצרע אדם מטּמא הּטמאֹות; מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻ

ּומטּמא ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמּגע,
ּומֹוׁשב -]אפּלּומׁשּכב הם מונחים האבן[אם [שעליהּתחת ְֲִִֶֶַַָָָ

דורך] ׁשּנאמרהוא - ּוכזבה מּפיּכזב וטהר"; ּבגדיו "וכּבס : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
רבינו]הּׁשמּועה מׁשּכב[ממשה מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אּלּו. ּבכל הּמסּגר ואחד הּמחלט ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.Èלבית ּבביאתֹו מטּמא ׁשהּוא - ּבמצרע יׁש יתרה ,חמרה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

נטמא - לבית נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ּבימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבין
נגע ׁשּלא ּפי על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכל
לּמחנה "מחּוץ ׁשּנאמר: לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָֻּבהם,
ּתחת עֹומד היה טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, הּוא מה - ֵֵֵַַַַָָָָָָמֹוׁשבֹו"
הּטהֹור היה נטמא. - האילן ּתחת טהֹור אדם ועבר ְְִִִַַַַָָָָָָָָָָָָהאילן,
ואם טּמאהּו; לא - ּתחּתיו הּמצרע ועבר האילן, ּתחת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעֹומד
לא ספק עמד, ספק מֹוׁשב; לֹו נעׂשה ׁשהרי נטמא, - ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹעמד
ּכל נטמא לבית, ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס טהֹור. - ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹֻעמד
ּגבֹוהה מחיצה לֹו עֹוׂשין - הּכנסת לבית נכנס ּבתֹוכֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁש

           
      

ונכנס אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּורחבה טפחים, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָעׂשרה
יעמד ולא לבּדֹו, מֹוׁשבֹו ׁשּיהיה ּכדי אחרֹון; ויֹוצא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹראׁשֹון

אֹותם. ויטּמא ּבערּבּוב העם ְְִִִֵַָָָעם

ה'תש"ע כסלו ל' חמישי יום

    
מצותטהרת‡. ּכׁשּיטהר, ותגלחּתֹו עׂשה; מצות מצרע, ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מזרק מביא הּמצרע? את מטהרין וכיצד ׁשל[ספל]עׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היא וקּבלה - חדׁש רבינו]חרׂש ונֹותן[ממשה - חדׁש ׁשּיהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

חּטאת; מי אֹותן לקּדׁש הראּויין חּיים מים רביעית ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָלתֹוכֹו
ּדרֹור צּפרים ׁשּתי ּומביא סֹופרים. מּדברי זה, ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶוׁשעּור
לּמּטהר". "ולקח ׁשּנאמר: - צרעת טהרת לׁשם ְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַַַַָָָטהֹורֹות,

הּברּורה את ׁשּבכלי[הבריאה]וׁשֹוחט הּמים על ׁשּבׁשּתיהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
וקֹובר וחֹופר ּבּמים. נּכר הּדם ׁשּיהיה עד ּוממּצה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָחרׂש,
הּׁשמּועה. מּפי קּבלה זה, ודבר ּבפניו; הּׁשחּוטה, ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָהּצּפֹור
ּכרביע ועביֹו אּמה, ארּכֹו ׁשּיהיה ּומצותֹו - ארז עץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָונֹוטל

לוי[רגל]ּכרע ׁשם לֹו ׁשאין ואזֹוב הּמּטה; נוסף]מּכרעי -], ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
תֹולעת ּוׁשני מּטפח; ּפחֹות אין - ׁשּבארנּו צבוע]ּכמֹו ,[צמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

טעמֹו ואם - ׁשקל בצבע]מׁשקלֹו אחר צמר ּפסלֹו,[טבל , ְְְְִִֶֶָָָ
הּתכלת ציצית]ּכצביעת ולֹוקח[של הלכה. הּׁשעּורין, וכל . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

זה מעּכבין אּלּו, מינין וארּבעת החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָעם
עם האזֹוב וכֹור ּפסּולין. ׁשּנתקּלפּו, ואזֹוב ארז ועץ זה. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאת

ּומּקיף זהֹורית, ׁשל ּבלׁשֹון מצמיד]הארז ראׁשי[- להן ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ׁשל הּזנב וראׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹאגּפים
ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ׁשעליהן, ּובּדם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּכלי
ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ּומׁשּלח ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמצרע,
לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה, חּוץ ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹֹוזֹורקּה
הּׂשדה"; ּפני אל לעיר, "מחּוץ ׁשּנאמר: - לּמדּבר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ואחר ּפעמים. מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - וחזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָׁשּלחּה
על ּתער מעביר מגּלחֹו? ּכיצד הּמצרע. את הּכהן מגּלח ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹֹּכ
ּכל ּוׁשאר הערוה, ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבׂשרֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ׁשּיעׂשה עד - הּגּוף ּכל[קרח]ּבׂשר "את ׁשּנאמר: ּכדלעת, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
עיניו"? וגּבֹות ּוזקנֹו "ראׁשֹו נאמר לּמה ּכן אם ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹׂשערֹו".
לפי החטם ׁשּבתֹו ׂשער ּולמעט ּבהם, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלרּבֹות
מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, מכּבס ּכ ואחר נראה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו

לבית]ּבביאה ויּכנס[בכניסה ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּומּלטּמא , ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
החֹומה מן העיר]לפנים והּוא[של ימים. ׁשבעת ּומֹונה , ְְְִִִִִֶַַָָ

"מחּוץ ׁשּנאמר: - הּמּטה ּבתׁשמיׁש הּימים ּבׁשבעת ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָאסּור
מּתרת והּמצרעת, הּמּטה; ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור מלּמד ְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלאהלֹו",

הּמּטה. ְְִִַַָּבתׁשמיׁש

.מטּמאּכל הּטמאה, אב הּוא עדין האּלּו, הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ
אֹומר הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא; מטּמא ואינֹו ּבמּגע, וכלים :אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשהיה מלּמד וגֹו'", ּבגדיו את וכּבס . . הּׁשביעי בּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ"והיה
מטּמא ּכ ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ּבגדים; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמטּמא
ּובּיֹום אדם. מטּמא ּבגדים, המטּמא ׁשּכל - ּבמּגע ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאדם
ראׁשֹונה; ּכתגלחת ׁשנּיה, ּתגלחת הּכהן מגּלחֹו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָֹהּׁשביעי
הּוא והרי אחרים. מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּומכּבס

אֹוכל ׁשמׁשֹו, העריב ּבמעׂשר; ואֹוכל יֹום, טבּולי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָּככל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקדׁשים אֹוכל ּכּפרתֹו, הביא ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבתרּומה;

ּבתער;‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות, ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא
עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער, ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם

ׂשערֹותּכלּום ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ
אּלא לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבתגלחת
ּכׁשר הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, אחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָּתגלחת

הּמצרע. ְְֳַַָָֹלטהרת

את„. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו, ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתגלחֹות
מעּכבים מעׂשיו, ּכל ּוׁשאר .זֹו; ְְְֲִַַָָָ

ּכל‰. ּוׁשאר ּבּיֹום; וההּזיה, והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין -]מעׂשיו, ּבאנׁשים;[מעשים אּלּו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבכהנים; אּלּו, ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּוׁשאר
ּביׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּוׁשאר

.Âּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת - זֹו מצרע ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹטהרת
הּבית ּבפני וׁשּלא -הּבית לטהרֹו מצוה ׁשּטּמאֹו, וכהן ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

את לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו". אֹו "לטהרֹו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
מטהר מצרע ואין מת; טמא ואפּלּו זב, אפּלּו - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּמצרע
מצוֹו עֹוׂשין ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני מטהרין ואין תמצרע. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

חבילֹות אחת]חבילֹות בבת -]. ֲֲִִ
.Êמטהר זה, מצרע ּבהן ׁשּטהר תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעץ

אחרים מצרעים ּבּהּבהן לטהר מּתר הּמׁשּתּלחת, צּפֹור וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
אבל ּבאכילה. ּומּתרת ׁשּנׁשּתּלחה; מאחר אחרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמצרעים
מּׁשעת ּתאסר? ּומאימתי ּבהנאה; אסּורה הּׁשחּוטה, ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּצּפֹור
ׁשני ולא ארז עץ ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשחיטתּה.
ראּויה, ׁשאינּה ׁשּׁשחיטה ּבהנאה; אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָתֹולעת
על עֹובר - הּׁשחּוטה מּצּפֹור ּכּזית והאֹוכל ׁשחיטה. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָׁשמּה
מהם" תאכלּו לא אׁשר "וזה ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ועל ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹעׂשה

הּׁשמּועה מּפי רבינו]- הּצּפֹור[ממשה לרּבֹות ׁשּזה למדּו, ְְְִִִֶֶַַַָָ
לא אחרת, הא - ּתאכלּו" "טהֹורה ונאמר: ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשחּוטה;

עׂשה. עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ְְֲֲִֵֵֵַַָָֹתאכלּו;
.Áולאאין הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹ

את ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְְֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּובקֹומההּנפׁש ּבמראה ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּולקיחתן קנייתם]ּובדמים, ׁשוֹות,[- ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּתי לקח ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום מהן אחת ׁשּלקח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאֹו
אּׁשה, לׁשם אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות איׁש, לׁשם ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַָָָצּפרים

ל מנּגע,ּכׁשרֹות ּבית ּבהן לטהר לקחן איׁש; ּבהן טהר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
המנּגע, לבית ּכׁשרֹות לאדם, לקחן אדם; לטהרת ְְְְְְְֳִֵֵַַַָָָָָָָָֻּכׁשרֹות

לּמּטהר". "ולקח ְֱִֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:
.Ëלּׁשנּיה,ׁשחט זּוג יּקח - ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן, אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

- טרפה ונמצאת האחת, ׁשחט ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהראׁשֹונה
ּבהנאה מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג .יּקח ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

.Èמתהנׁשּפ ׁשּתמּות; עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין הּדם, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
אחרֹות ׁשּתים ויּקח הּדם, יּׁשפ - .הּמׁשּתּלחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

    
ּכגריס‡. - ּבגדים פול]צרעת של אדם;[=חצי, ּכצרעת , ְְְִִִַַַַָָָָָ
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ונכנס אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּורחבה טפחים, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָעׂשרה
יעמד ולא לבּדֹו, מֹוׁשבֹו ׁשּיהיה ּכדי אחרֹון; ויֹוצא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹראׁשֹון

אֹותם. ויטּמא ּבערּבּוב העם ְְִִִֵַָָָעם

ה'תש"ע כסלו ל' חמישי יום

    
מצותטהרת‡. ּכׁשּיטהר, ותגלחּתֹו עׂשה; מצות מצרע, ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מזרק מביא הּמצרע? את מטהרין וכיצד ׁשל[ספל]עׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היא וקּבלה - חדׁש רבינו]חרׂש ונֹותן[ממשה - חדׁש ׁשּיהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

חּטאת; מי אֹותן לקּדׁש הראּויין חּיים מים רביעית ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָלתֹוכֹו
ּדרֹור צּפרים ׁשּתי ּומביא סֹופרים. מּדברי זה, ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶוׁשעּור
לּמּטהר". "ולקח ׁשּנאמר: - צרעת טהרת לׁשם ְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַַַַָָָטהֹורֹות,

הּברּורה את ׁשּבכלי[הבריאה]וׁשֹוחט הּמים על ׁשּבׁשּתיהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
וקֹובר וחֹופר ּבּמים. נּכר הּדם ׁשּיהיה עד ּוממּצה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָחרׂש,
הּׁשמּועה. מּפי קּבלה זה, ודבר ּבפניו; הּׁשחּוטה, ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָהּצּפֹור
ּכרביע ועביֹו אּמה, ארּכֹו ׁשּיהיה ּומצותֹו - ארז עץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָונֹוטל

לוי[רגל]ּכרע ׁשם לֹו ׁשאין ואזֹוב הּמּטה; נוסף]מּכרעי -], ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
תֹולעת ּוׁשני מּטפח; ּפחֹות אין - ׁשּבארנּו צבוע]ּכמֹו ,[צמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

טעמֹו ואם - ׁשקל בצבע]מׁשקלֹו אחר צמר ּפסלֹו,[טבל , ְְְְִִֶֶָָָ
הּתכלת ציצית]ּכצביעת ולֹוקח[של הלכה. הּׁשעּורין, וכל . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

זה מעּכבין אּלּו, מינין וארּבעת החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָעם
עם האזֹוב וכֹור ּפסּולין. ׁשּנתקּלפּו, ואזֹוב ארז ועץ זה. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאת

ּומּקיף זהֹורית, ׁשל ּבלׁשֹון מצמיד]הארז ראׁשי[- להן ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ׁשל הּזנב וראׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹאגּפים
ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ׁשעליהן, ּובּדם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּכלי
ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ּומׁשּלח ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמצרע,
לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה, חּוץ ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹֹוזֹורקּה
הּׂשדה"; ּפני אל לעיר, "מחּוץ ׁשּנאמר: - לּמדּבר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ואחר ּפעמים. מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - וחזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָׁשּלחּה
על ּתער מעביר מגּלחֹו? ּכיצד הּמצרע. את הּכהן מגּלח ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹֹּכ
ּכל ּוׁשאר הערוה, ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבׂשרֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ׁשּיעׂשה עד - הּגּוף ּכל[קרח]ּבׂשר "את ׁשּנאמר: ּכדלעת, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
עיניו"? וגּבֹות ּוזקנֹו "ראׁשֹו נאמר לּמה ּכן אם ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹׂשערֹו".
לפי החטם ׁשּבתֹו ׂשער ּולמעט ּבהם, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלרּבֹות
מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, מכּבס ּכ ואחר נראה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו

לבית]ּבביאה ויּכנס[בכניסה ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּומּלטּמא , ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
החֹומה מן העיר]לפנים והּוא[של ימים. ׁשבעת ּומֹונה , ְְְִִִִִֶַַָָ

"מחּוץ ׁשּנאמר: - הּמּטה ּבתׁשמיׁש הּימים ּבׁשבעת ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָאסּור
מּתרת והּמצרעת, הּמּטה; ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור מלּמד ְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלאהלֹו",

הּמּטה. ְְִִַַָּבתׁשמיׁש

.מטּמאּכל הּטמאה, אב הּוא עדין האּלּו, הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ
אֹומר הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא; מטּמא ואינֹו ּבמּגע, וכלים :אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשהיה מלּמד וגֹו'", ּבגדיו את וכּבס . . הּׁשביעי בּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ"והיה
מטּמא ּכ ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ּבגדים; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמטּמא
ּובּיֹום אדם. מטּמא ּבגדים, המטּמא ׁשּכל - ּבמּגע ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאדם
ראׁשֹונה; ּכתגלחת ׁשנּיה, ּתגלחת הּכהן מגּלחֹו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָֹהּׁשביעי
הּוא והרי אחרים. מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּומכּבס

אֹוכל ׁשמׁשֹו, העריב ּבמעׂשר; ואֹוכל יֹום, טבּולי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָּככל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקדׁשים אֹוכל ּכּפרתֹו, הביא ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבתרּומה;

ּבתער;‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות, ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא
עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער, ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם

ׂשערֹותּכלּום ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ
אּלא לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבתגלחת
ּכׁשר הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, אחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָּתגלחת

הּמצרע. ְְֳַַָָֹלטהרת

את„. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו, ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתגלחֹות
מעּכבים מעׂשיו, ּכל ּוׁשאר .זֹו; ְְְֲִַַָָָ

ּכל‰. ּוׁשאר ּבּיֹום; וההּזיה, והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין -]מעׂשיו, ּבאנׁשים;[מעשים אּלּו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבכהנים; אּלּו, ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּוׁשאר
ּביׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּוׁשאר

.Âּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת - זֹו מצרע ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹטהרת
הּבית ּבפני וׁשּלא -הּבית לטהרֹו מצוה ׁשּטּמאֹו, וכהן ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

את לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו". אֹו "לטהרֹו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
מטהר מצרע ואין מת; טמא ואפּלּו זב, אפּלּו - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּמצרע
מצוֹו עֹוׂשין ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני מטהרין ואין תמצרע. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

חבילֹות אחת]חבילֹות בבת -]. ֲֲִִ
.Êמטהר זה, מצרע ּבהן ׁשּטהר תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעץ

אחרים מצרעים ּבּהּבהן לטהר מּתר הּמׁשּתּלחת, צּפֹור וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
אבל ּבאכילה. ּומּתרת ׁשּנׁשּתּלחה; מאחר אחרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמצרעים
מּׁשעת ּתאסר? ּומאימתי ּבהנאה; אסּורה הּׁשחּוטה, ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּצּפֹור
ׁשני ולא ארז עץ ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשחיטתּה.
ראּויה, ׁשאינּה ׁשּׁשחיטה ּבהנאה; אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָתֹולעת
על עֹובר - הּׁשחּוטה מּצּפֹור ּכּזית והאֹוכל ׁשחיטה. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָׁשמּה
מהם" תאכלּו לא אׁשר "וזה ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ועל ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹעׂשה

הּׁשמּועה מּפי רבינו]- הּצּפֹור[ממשה לרּבֹות ׁשּזה למדּו, ְְְִִִֶֶַַַָָ
לא אחרת, הא - ּתאכלּו" "טהֹורה ונאמר: ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשחּוטה;

עׂשה. עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ְְֲֲִֵֵֵַַָָֹתאכלּו;
.Áולאאין הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹ

את ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְְֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּובקֹומההּנפׁש ּבמראה ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּולקיחתן קנייתם]ּובדמים, ׁשוֹות,[- ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּתי לקח ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום מהן אחת ׁשּלקח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאֹו
אּׁשה, לׁשם אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות איׁש, לׁשם ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַָָָצּפרים

ל מנּגע,ּכׁשרֹות ּבית ּבהן לטהר לקחן איׁש; ּבהן טהר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
המנּגע, לבית ּכׁשרֹות לאדם, לקחן אדם; לטהרת ְְְְְְְֳִֵֵַַַָָָָָָָָֻּכׁשרֹות

לּמּטהר". "ולקח ְֱִֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:
.Ëלּׁשנּיה,ׁשחט זּוג יּקח - ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן, אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

- טרפה ונמצאת האחת, ׁשחט ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהראׁשֹונה
ּבהנאה מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג .יּקח ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

.Èמתהנׁשּפ ׁשּתמּות; עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין הּדם, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
אחרֹות ׁשּתים ויּקח הּדם, יּׁשפ - .הּמׁשּתּלחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

    
ּכגריס‡. - ּבגדים פול]צרעת של אדם;[=חצי, ּכצרעת , ְְְִִִַַַַָָָָָ
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- ּבהן יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. מּכגריס, ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻאבל
והּפׂשיֹון ואדמּדם, הצרעת]ירקרק, ּוׁשלׁשּתם[התפשטות ; ְְְְְְְֲִַַַַַַָָ

ירק ׁשהּוא ׁשּבּירּקין, הּירק הּוא - ירקרק ּבּתֹורה. ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻמפרׁשין
ּוכהּוצי הּטּוס ּככנף הּוא[ענפי]הרּבה - ואדמּדם ּדקל; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ׁש ׁשּבאדּמים, ּכזהֹוריתהאדם הרּבה אדם אדום]הּוא [צמר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
זה עם זה מצטרפין אּלּו, מראֹות ּוׁשני .[לשיעור]יפה. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

עמד ואם הּבגד. את מסּגירין אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָּבמראה
ּפׂשה, אם וכן וׂשֹורפין; מחליטין ׁשבּועֹות, ׁשני זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמראה
אֹו ירקרק נגע בֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? וׂשֹורפין. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמחליטין
- ּפׂשה אם רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת מסּגירֹו - ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָאדמּדם
ּבמראהּו, ועמד ּפׂשה לא ואם הּבגד. ּכל את וׂשֹורף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמחליטֹו,

וכהה ׁשּפׂשה אֹו[נחלש]אֹו ּבהן, ׁשהסּגר הּמראֹות מּׁשני ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מקֹום יכּבס - ּפׂשה ולא ּולהֹוריק להאּדים הּמראה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהֹוסיף
ׁשהּוא ׁשני, ׁשבּוע ּובסֹוף ׁשנית. ימים ׁשבעת ויסּגיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּנגע,
זה הרי - ׁשליׁשי למראה ּכהה אם רֹואה: עׂשר, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיֹום
ּכגֹון - ּׁשהיה מּמה הּנגע נׁשּתּנה ואם וטהֹור. ּכּבּוס, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָטעּון
- ירקרק ונעׂשה אדמּדם אֹו אדמּדם, ונעׂשה ירקרק ְְְְְְְְֲֲֲֲֶַַַַַַַַַַָָָָׁשהיה
ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ּׁשּקרע, מה וׂשֹורף הּנגע, מקֹום ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָקֹורע
ּומטּבילֹו ׁשני, ּכּבּוס ּכּלֹו ּומכּבסֹו הּבגד; ׁשאר ּופֹוטר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּקרע,
יחליטֹו, - ּבּתחּלה ּבֹו ׁשהסּגר ּבּמראה עמד ואם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻוטהר.

ּכּלֹו. את ְְִֶֹֻויׂשרף
.ּופׂשה אדמּדם, אֹו אדמּדם, ּופׂשה ירקרק, ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָָָָנגע

ּפׂשיֹון זה הרי - .ירקרק ְְְֲִֵֶַַ
הּנגע‚. לֹו ּופׂשה נגע, ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנגע

לתֹוכֹו הּנגע ּפׂשּית ׁשאין לחּוץ; ׁשּיפׂשה עד ּפׂשיֹון, אינֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
ּב ּובּתיםּפׂשיֹון, ּבבגדים ּבין ּבאדם .ין ְְְִִִִֵֵָָָָ

.„הּסמּו ׁשהּוא[לנגע]הּפׂשיֹון ּכל בגדים, סימןּבנגעי [הוי ְְְְִִִֵֶַַָָָ
ׁשהסּגר,טומאה] ּבגד ּכיצד? ּכגריס. החֹוזר, אֹו והרחֹוק ;ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

הרי - ּבֹו ׁשהסּגר הּנגע מן רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻונֹולד
ּבֹו. מׁשּגיחין אין מּכגריס, ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפׂשיֹון ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָזה
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ּבגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוכן
אחר הּנגע ּבֹו ׁשּפׂשה ּבגד וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחזר

יּׂשרף. ְִִֵֶַָׁשּנפטר,
ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע מקֹום את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּמכּבס

ׁשּנאמר לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס צרי אׁשר- "את : ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מעבירין אֹותן, ּכׁשּמכּבסין בגדים, נגעי וכל הּנגע"; ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבֹו

סממנין ׁשבעת כביסה]עליהן הּכתם[חומרי על ׁשּמעבירין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
נידה] נּדה.[של ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִִֵֶַַָ

.Â,ׁשּבארנּו ּכמֹו מטלית ותפר הּנגע, מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבגד
ּומּצילּה, הּמטלית את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָוחזר
הּכל את ׂשֹורף הּמטלית, על הּנגע חזר הּבגד; ׁשאר .וׂשֹורף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

.Êהּמסּגר מן מוסגר]הּטֹולה מבגד טלאי הּטהֹור[עושה על ְִֶַַַַָָֻ
טהור] על[בבגד נגע וחזר את[הראשון]הּבגד, ׂשֹורף - ְֵֶֶֶֶַַַַָ

הטלאי]הּמטלית הראׁשֹון[- הּבגד - הּמטלית על חזר . ְְִִִֶֶַַַַַַַָָ
ּבֹו ּתפּורה ׁשהיא הּבגד את ּתׁשּמׁש והּמטלית יּׂשרף, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּמסּגר

המטלית]ּבסימנין בסימני ׁשני[יטמא ּבעינֹו עמד אם ; ְְְִִִֵֵַָָ
הּכל. ׂשֹורפין - ּפׂשה אֹו ְִַָָָֹׁשבּועֹות,

.Áׁשבּועּבגד מסּגירֹו אדמּדם, אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

יּׂשרף ׁשבּועֹות, ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע; ּבגדאחר אבל . ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ואדמּדם, ירקרק ונעׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופׂשה ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָֻׁשהסּגירֹו,
זה הרי - ואדמּדם ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ְְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻׁשּפטרֹו,

יּׂשרף. ּופׂשה, ּכנס ִֵַָָָָָטהֹור.

.Ëמֹוכיןּבגד ּכגֹון[חוטין]ׁשהיּו האריג, מן ּפניו על יֹוצאין ְְִִִִֶֶֶַָָָָָ
ׁשּיראה עד מּטּמא אינֹו - נגע ּבֹו ונראה צמר, ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָסגֹוס

עצמֹו ּובאריג ּבּמֹוכין ּבבגדים:[בשניהם]הּנגע ׁשּנאמר וזה . ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּׁשחקים אּלּו קרחּתֹו, - בגּבחּתֹו" אֹו ישנים]"ּבקרחּתֹו -]; ְְְְְְִֵַַַַַָָָ

החדׁשים. אּלּו ְֲִֵַַַָּגּבחּתֹו,

.Èׁשהיּוהּבגדים ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועין, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לבנים ׁשּיהיּו עד - ׁשמים ּבידי ּבין אדם, ּבידי ּבגדצבּועין . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

שתי]ׁשּׁשתיֹו וערּבֹו[- ערב]צבּוע וׁשתיֹו[- צבּוע ערּבֹו לבן, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הּנראה אחר הֹול הּכל - לעין]לבן הבולט מּׁשלׁש[- ּפחֹות . ְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו האריג, מן אצּבעֹות ׁשלׁש על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאצּבעֹות

.‡Èונראהּבגד ׁשלׁש, על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
טהֹור - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ואחר נגע, .ּבֹו ְְְִִֶַַַַָָָָֹֹ

.Èעלהּתֹופר ׁשלׁש מהן ואחת אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
ׁשהּתפּור ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהם ועׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁש,

הּוא אחד ּבגד וכּלֹו .ּכארּוג, ְְֶֶֶָָֻ

.‚Èלבנים,ּבגד ּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשני עמד אם אֹותֹו: מסּגירין - ׁשּלֹו ּבּלבן נגע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָונראה

ּפׂשה אם וכן ּכּלֹו; וׂשֹורף ּכּלֹו, נטמא - [התפשט]ׁשבּועֹות ְְְִִֵֵָָָָֻֻ
ׁשּיׁש ּפי על אף ּפׂשיֹון, זה הרי - אחרת לבנה ּבמטלת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּנגע
אפּלּו לבן אחד ּפס ּובֹו צבּוע, ּכּלֹו היה צבּוע. ֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּביניהם
ול ּבעיניו, עמד ׁשאם יסּגיר; - נגע ּבֹו ונראה אּכגריס, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּכהה ולא יּׂשרף.[נחלש]הֹוסיף - ׁשבּועֹות ׁשני ְְִִֵֵָָָָֹ

    
ּופׁשּתיםאין‡. צמר ּבגדי אּלא ּבנגעים [פשתן]מּטּמאין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

העֹור, ּכלי וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו הּׁשתי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבלבד,
ׁשמים ּבידי הּצבּוע העֹור אף קׁשה; ּבין ר [בטבעו]ּבין ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

והּלבדים ּבנגעים. בכתישה]מּטּמא שנתחבר צמר [בגד ְְְִִִִֵַַָָ
ּבין - ּבנגעים מּטּמאין והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַָָָָָֹּכבגדים,

עֹור. ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים, צמר ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהיּו
.חּוץּכל ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָ

הּגֹוים מן ּבגדים הּלֹוקח גֹוים; נגע]מּבגדי בהם יראּו[ויש , ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ
והּפׁשּתים,[לכהן] הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבּתחּלה.

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
מןצמר‚. רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

מּטּמא הרחלים, מן רב ואם ּבנגעים; מּטּמא אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּגמּלים,
ּבפׁשּתן הּדין והּוא ּבנגעים. מּטּמא למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבנגעים;

לפשתן]וקּנּבס דומה אין[צמח עז, ּבת ורחל ּבזה. זה ׁשּטרפן ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
וערּבֹו ּפׁשּתן ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ׁשּלּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָצמר
ּבנגעים; מּטּמא אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבס ׁשתיֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻֻקּנּבס,
נֹוצה והּׁשאר צמר, אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו היה אם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוכן

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּבּה וכּיֹוצא עּזים ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשל
העֹורהעֹור„. וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו מעּבד, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

מּטּמא אינֹו - ּכלים מּמּנּו ׁשּיעׂשה קדם ּגלם, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹּכׁשהּוא

           
      

ׁשּנאמר ּפׁשּוטיהןּבנגעים, ּבין העֹור, ּכלי וכל העֹור"; "ּכלי : ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
קיבול] בית ללא מקּבליהן[- קיבול]ּבין בית עם ׁשהן[- ּכל , ְְֵֵֵֶֶַָ

ּבנגעים. מּטּמאין -ְְִִִִַָ

מןעֹורֹות‰. להם חּבר ּבנגעים; מּטּמאין אין ׁשּבּים, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחּיה
מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, אֹו[רצועה]הּגדל צמר ׁשל ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

מהן ועׂשה ׁשהן, ּכל מעּבדין חּיה אֹו ּבהמה עֹור אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּפׁשּתים,
חּבּורי ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא, ּבנגעים; מּטּמאין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּכלים

לטמאה תפירות]בגדים .[שתי ְְְִָָֻ

.Âּפיּכל על אף - הּטמאֹות ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻ
מתטּמ אֹוׁשאינֹו למׁשּכב נעׂשה ׁשּלא מּפני הּזב, ּבמדרס א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

קלע ּכגֹון ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ׁשל[מפרש]למֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּוׁשביס והּפרכת, ׂשבכה[צעיף]ספינה, ראש]ׁשל ,[כיסוי ְְְִִֶֶַָָָָָֹ

ּבהן ׁשּיׁש וסנּדל מנעל ּורצּועֹות והאבנט, ספרים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּומטּפחֹות
ואין ּבנגעים; מּטּמאין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו הרי - ּכגריס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹרחב

החמת ּוכסתֹות. ּכרים ּכגֹון הּכלים, ׁשאר לֹומר [נוד]צרי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
מּתֹוכן[ילקוט]והּתרמל הּנגע ּופֹוׂשה ּכדרּכן; נראין , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻ

מּכלי ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאחֹוריהן,
הּכפּולין. ְִַָהעֹור

.Êנגעֹו את ורֹואין הּקמט, את מפׁשיטין - המקּמט .סדין ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻ

.Áוהערב וערב]הּׁשתי לשתי המיוחדים ׁשל[חוטים ּבין , ְְִֵֵֶֶַָ
מּׁשּיּטוּו מּיד ּבנגעים מּטּמאין - ּפׁשּתן ׁשל ּבין [הוכנוצמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשלקלתפירה] ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף [השרה], ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּבפקעת יהיה וכּמה חוטים]הּצמר. כדור ותּטּמא[- טוי, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבין וערב, ׁשתי ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה לארג ּכדי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבנגעים?
הּפקעת היתה ערב; ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ׁשתי, ּכּלּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשהיתה

ּפסּוקין מחּוטים ּבנגעים.[חתוכים]מקּבצת מּטּמאה אינּה , ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ

.Ëמערֹותׁשּתי ׁשהן וכן[מחוברות]ּפקעּיֹות ּבחּוט, ּבזֹו זֹו ְְְְְִֵֵֵֶַָֹ
הּכבדהּׁשת על לפּוף ׁשּמקצתֹו האריגה]י העליֹונה[קרש ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדּפי ׁשני וכן הּתחּתֹונה, הּכבד על לפּוף [חלקי]ּומקצתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
- מהן ּבאחד הּנגע ונראה אחד, ּבחּוט מערֹות ׁשהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹחלּוק
נראה ּביניהן; מחּבר אחד ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשני

הּמּסכת ּבנפׁש הערב]הּנגע העֹומד[חוט ּובּׁשתי [לאריגה], ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
זה הרי ּבּׁשתי, ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על אף -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
נראה טהֹור; האריג לבּדֹו, העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.
את ׂשֹורף ּבּסדין, נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי לבּדֹו, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאריג

היוצאים]הּנימין ּפׂשה[חוטים טהֹור; הּסדין ּבּנימין, נראה ; ְִִִִִִַַַָָָָָ
טמא.[התפשט] הּסדין לּסדין, הּנימין ִִִִִֵַַַָָָמן

.Èהאמרּיֹותחלּוק את מּציל נגע, ּבֹו שבשפתׁשּנראה [בד ְְִִִִֶֶֶַַָָָ
מּצילּה,הבגד] - ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה היתה אפּלּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּבֹו;

נׂשרפת. ְְִֵֶֶָואינּה
.‡Èטהֹור - לגֹוי מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו, מסּגר נתערבּבגד אם וכן ; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ

מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו טהֹורין. ּכּלן דקות]ּבאחרים, חתיכות -] ְְְֲִִִִֵַָָָֻ
ּבהן היתה ּבהניתֹו; ּומּתר טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ְֲִֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻּפחֹות
טמאה. לבּדּה היא - נגע ּבּה ונראה ׁשלׁש, על ׁשלׁש ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאחת

.Èויּׂשרפּו;ּבגד טמאין, ּכּלם - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
- מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו, אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן ואסּור טמאין, הם .הרי ְְֲֲִֵֵֵַָָָָ

.‚Èאֹואחד הּמסּגר ערב, אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻ
ּכאדם הּטמאֹות מאבֹות אב הּוא הרי - טמאה לענין ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהּמחלט

ּובביאה ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר: לכל בכניסהמצרע, -] ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָֹ
ּכיצד?לבית] האבן. מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב מׁשּכב ועֹוׂשה ,ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהכניס המנּגעין, עֹור ּכלי אֹו ערב אֹו ׁשתי אֹו מנּגע, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻֻּבגד
ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא - טהֹור לבית ּכּזית אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמהן
אֹו מׁשּכב וכן לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן ונעׂשּו ּכלים, ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻֻאדם
מן למעלה מהן ּכּזית והּניח האבן, ּתחת מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמֹוׁשב

הּמֹוׁשב. אֹו הּמׁשּכב נטמא - ְְִִֶֶַַָָָָהאבן
.„Èׁשלׁשמטלית על ׁשלׁש ּבּה ּפי[אצבעות]ׁשּיׁש על אף - ְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

טּמאּתּו; טהֹור, לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ּכּזית ּבּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשאין
טהֹור, לבית ּכּזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - זיתים ּכּמה בּה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
הרי - מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ׁשּכל ּפי על אף ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹנטמא.
הּבגד ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת נגע "לכל אֹומר: ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּוא
והׁשוה ּובּתים, בגדים לנגעי אדם נגעי הּקיׁש ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָולּבית",
ּבכּזית, הּמת מה ּכּמת": תהי נא "אל ׁשּנאמר: למת, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמצרע

ּבכּזית. אּלּו ְִֵַַַאף
.ÂËׁשהיתהּבגדים ּבין לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

מּבאדם ּבבגדים חמר וזה מּקפת; ׁשאינּה ּבין חֹומה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻֻמּקפת
מוקפת] מעיר רק .[שמשתלח

ה'תש"ע טבת א' שישי יום

    
ּבּתים,‡. גריסין[שיעורה]צרעת פולין]ּכׁשני זה[חצאי ְְִִִִֵֶַַָָ

ׂשערֹות ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו הּנגע רחב נמצא זה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצד
מּׁשעּור והּפחֹות ּברּבּוע; ׂשערֹות עׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבּגּוף,

הלכה הּׁשעּורין, וכל טהֹור. ּבבּתים, מסיני]זה .[למשה ְְֲִִִֶַָָָָָ
.ּומראׁשלׁשה ירקרק, מראה - ּבבּתים יׁש טמאה הסימני ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ

ּבּתֹורה מפרׁשין וכּלן והּפׂשיֹון; הּמראֹותאדמּדם, ּוׁשני . ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֻ
הּסמּו ּופׂשיֹון זה. עם זה לנגע]מצטרפין ּכל[צמוד , ְְְִִִִֶֶַָָָ

הּטֹוח אחרי החֹוזר אבל ּכגריס; והרחֹוק, [בעפרׁשהּוא; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
גריסין.כדלקמן] ּכׁשני ,ְְִִִֵ

ׁשפלאין‚. הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין, בּתים נגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשֹוקעֹות[עמוק] ׁשּיהיּו "ׁשקערּורת", ׁשּנאמר: - הּקיר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹמן

הּמראֹות ּובׁשני ואדמדם]ּבּקירֹות. אֹו[ירקרק מסּגירין ְְְִִִִֵַַַַ
אחרי[מטמאים]מחליטין ּפׂשה ואם נֹותצין; ּובפׂשיֹון . ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּטֹוח,
נגעּכׁשּיראה„. ׁשּזה יֹודע ׁשהּוא חכם אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

אֹומר אּלא ּבּבית', לי נראה 'נגע ויאמר: יגזר לא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹוּדאי,
לי" נראה "ּכנגע -לּכהן: הּבית" את ּופּנּו הּכהן "וצּוה . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

הּכהן, יבֹוא ּכ ואחר קנים; וחבילי עצים חבילי ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאפּלּו
הּנגע. את ויראה ְְְִִֵֶֶֶַַָויּכנס

נגעֹו;ּובית‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין אפל, ְְְִִִִֵֵֶַַָ
טהֹור זה הרי בֹו, נראה הּנגע אין אם ׁשּיראהאּלא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּמׁשקֹוף, ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא, הּנגע, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹֹהּכהן
הּבית מן הּכהן "ויצא ׁשּנאמר: יפטר, אֹו יחליט אֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹויסּגיר
ּביתֹו ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - והסּגיר" הּבית, ּפתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹאל

ּבצד[שלו] אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו המנּגע, ּבית ּבתֹו אֹו ,ְְְְִֶַַַַַַַָָֻ



סי            
      

ׁשּנאמר ּפׁשּוטיהןּבנגעים, ּבין העֹור, ּכלי וכל העֹור"; "ּכלי : ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
קיבול] בית ללא מקּבליהן[- קיבול]ּבין בית עם ׁשהן[- ּכל , ְְֵֵֵֶֶַָ

ּבנגעים. מּטּמאין -ְְִִִִַָ

מןעֹורֹות‰. להם חּבר ּבנגעים; מּטּמאין אין ׁשּבּים, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחּיה
מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, אֹו[רצועה]הּגדל צמר ׁשל ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

מהן ועׂשה ׁשהן, ּכל מעּבדין חּיה אֹו ּבהמה עֹור אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּפׁשּתים,
חּבּורי ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא, ּבנגעים; מּטּמאין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּכלים

לטמאה תפירות]בגדים .[שתי ְְְִָָֻ

.Âּפיּכל על אף - הּטמאֹות ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻ
מתטּמ אֹוׁשאינֹו למׁשּכב נעׂשה ׁשּלא מּפני הּזב, ּבמדרס א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

קלע ּכגֹון ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ׁשל[מפרש]למֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּוׁשביס והּפרכת, ׂשבכה[צעיף]ספינה, ראש]ׁשל ,[כיסוי ְְְִִֶֶַָָָָָֹ

ּבהן ׁשּיׁש וסנּדל מנעל ּורצּועֹות והאבנט, ספרים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּומטּפחֹות
ואין ּבנגעים; מּטּמאין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו הרי - ּכגריס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹרחב

החמת ּוכסתֹות. ּכרים ּכגֹון הּכלים, ׁשאר לֹומר [נוד]צרי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
מּתֹוכן[ילקוט]והּתרמל הּנגע ּופֹוׂשה ּכדרּכן; נראין , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻ

מּכלי ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאחֹוריהן,
הּכפּולין. ְִַָהעֹור

.Êנגעֹו את ורֹואין הּקמט, את מפׁשיטין - המקּמט .סדין ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻ

.Áוהערב וערב]הּׁשתי לשתי המיוחדים ׁשל[חוטים ּבין , ְְִֵֵֶֶַָ
מּׁשּיּטוּו מּיד ּבנגעים מּטּמאין - ּפׁשּתן ׁשל ּבין [הוכנוצמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשלקלתפירה] ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף [השרה], ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּבפקעת יהיה וכּמה חוטים]הּצמר. כדור ותּטּמא[- טוי, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבין וערב, ׁשתי ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה לארג ּכדי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבנגעים?
הּפקעת היתה ערב; ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ׁשתי, ּכּלּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשהיתה

ּפסּוקין מחּוטים ּבנגעים.[חתוכים]מקּבצת מּטּמאה אינּה , ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ

.Ëמערֹותׁשּתי ׁשהן וכן[מחוברות]ּפקעּיֹות ּבחּוט, ּבזֹו זֹו ְְְְְִֵֵֵֶַָֹ
הּכבדהּׁשת על לפּוף ׁשּמקצתֹו האריגה]י העליֹונה[קרש ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדּפי ׁשני וכן הּתחּתֹונה, הּכבד על לפּוף [חלקי]ּומקצתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
- מהן ּבאחד הּנגע ונראה אחד, ּבחּוט מערֹות ׁשהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹחלּוק
נראה ּביניהן; מחּבר אחד ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשני

הּמּסכת ּבנפׁש הערב]הּנגע העֹומד[חוט ּובּׁשתי [לאריגה], ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
זה הרי ּבּׁשתי, ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על אף -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
נראה טהֹור; האריג לבּדֹו, העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.
את ׂשֹורף ּבּסדין, נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי לבּדֹו, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאריג

היוצאים]הּנימין ּפׂשה[חוטים טהֹור; הּסדין ּבּנימין, נראה ; ְִִִִִִַַַָָָָָ
טמא.[התפשט] הּסדין לּסדין, הּנימין ִִִִִֵַַַָָָמן

.Èהאמרּיֹותחלּוק את מּציל נגע, ּבֹו שבשפתׁשּנראה [בד ְְִִִִֶֶֶַַָָָ
מּצילּה,הבגד] - ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה היתה אפּלּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּבֹו;

נׂשרפת. ְְִֵֶֶָואינּה
.‡Èטהֹור - לגֹוי מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו, מסּגר נתערבּבגד אם וכן ; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ

מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו טהֹורין. ּכּלן דקות]ּבאחרים, חתיכות -] ְְְֲִִִִֵַָָָֻ
ּבהן היתה ּבהניתֹו; ּומּתר טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ְֲִֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻּפחֹות
טמאה. לבּדּה היא - נגע ּבּה ונראה ׁשלׁש, על ׁשלׁש ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאחת

.Èויּׂשרפּו;ּבגד טמאין, ּכּלם - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
- מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו, אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן ואסּור טמאין, הם .הרי ְְֲֲִֵֵֵַָָָָ

.‚Èאֹואחד הּמסּגר ערב, אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻ
ּכאדם הּטמאֹות מאבֹות אב הּוא הרי - טמאה לענין ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהּמחלט

ּובביאה ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר: לכל בכניסהמצרע, -] ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָֹ
ּכיצד?לבית] האבן. מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב מׁשּכב ועֹוׂשה ,ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהכניס המנּגעין, עֹור ּכלי אֹו ערב אֹו ׁשתי אֹו מנּגע, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻֻּבגד
ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא - טהֹור לבית ּכּזית אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמהן
אֹו מׁשּכב וכן לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן ונעׂשּו ּכלים, ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻֻאדם
מן למעלה מהן ּכּזית והּניח האבן, ּתחת מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמֹוׁשב

הּמֹוׁשב. אֹו הּמׁשּכב נטמא - ְְִִֶֶַַָָָָהאבן
.„Èׁשלׁשמטלית על ׁשלׁש ּבּה ּפי[אצבעות]ׁשּיׁש על אף - ְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

טּמאּתּו; טהֹור, לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ּכּזית ּבּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשאין
טהֹור, לבית ּכּזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - זיתים ּכּמה בּה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
הרי - מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ׁשּכל ּפי על אף ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹנטמא.
הּבגד ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת נגע "לכל אֹומר: ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּוא
והׁשוה ּובּתים, בגדים לנגעי אדם נגעי הּקיׁש ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָולּבית",
ּבכּזית, הּמת מה ּכּמת": תהי נא "אל ׁשּנאמר: למת, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמצרע

ּבכּזית. אּלּו ְִֵַַַאף
.ÂËׁשהיתהּבגדים ּבין לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

מּבאדם ּבבגדים חמר וזה מּקפת; ׁשאינּה ּבין חֹומה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻֻמּקפת
מוקפת] מעיר רק .[שמשתלח

ה'תש"ע טבת א' שישי יום

    
ּבּתים,‡. גריסין[שיעורה]צרעת פולין]ּכׁשני זה[חצאי ְְִִִִֵֶַַָָ

ׂשערֹות ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו הּנגע רחב נמצא זה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצד
מּׁשעּור והּפחֹות ּברּבּוע; ׂשערֹות עׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבּגּוף,

הלכה הּׁשעּורין, וכל טהֹור. ּבבּתים, מסיני]זה .[למשה ְְֲִִִֶַָָָָָ
.ּומראׁשלׁשה ירקרק, מראה - ּבבּתים יׁש טמאה הסימני ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ

ּבּתֹורה מפרׁשין וכּלן והּפׂשיֹון; הּמראֹותאדמּדם, ּוׁשני . ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֻ
הּסמּו ּופׂשיֹון זה. עם זה לנגע]מצטרפין ּכל[צמוד , ְְְִִִִֶֶַָָָ

הּטֹוח אחרי החֹוזר אבל ּכגריס; והרחֹוק, [בעפרׁשהּוא; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
גריסין.כדלקמן] ּכׁשני ,ְְִִִֵ

ׁשפלאין‚. הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין, בּתים נגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשֹוקעֹות[עמוק] ׁשּיהיּו "ׁשקערּורת", ׁשּנאמר: - הּקיר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹמן

הּמראֹות ּובׁשני ואדמדם]ּבּקירֹות. אֹו[ירקרק מסּגירין ְְְִִִִֵַַַַ
אחרי[מטמאים]מחליטין ּפׂשה ואם נֹותצין; ּובפׂשיֹון . ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּטֹוח,
נגעּכׁשּיראה„. ׁשּזה יֹודע ׁשהּוא חכם אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

אֹומר אּלא ּבּבית', לי נראה 'נגע ויאמר: יגזר לא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹוּדאי,
לי" נראה "ּכנגע -לּכהן: הּבית" את ּופּנּו הּכהן "וצּוה . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

הּכהן, יבֹוא ּכ ואחר קנים; וחבילי עצים חבילי ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאפּלּו
הּנגע. את ויראה ְְְִִֵֶֶֶַַָויּכנס

נגעֹו;ּובית‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין אפל, ְְְִִִִֵֵֶַַָ
טהֹור זה הרי בֹו, נראה הּנגע אין אם ׁשּיראהאּלא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּמׁשקֹוף, ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא, הּנגע, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹֹהּכהן
הּבית מן הּכהן "ויצא ׁשּנאמר: יפטר, אֹו יחליט אֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹויסּגיר
ּביתֹו ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - והסּגיר" הּבית, ּפתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹאל

ּבצד[שלו] אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו המנּגע, ּבית ּבתֹו אֹו ,ְְְְִֶַַַַַַַָָֻ



סי           
      

והסּגיר לביתֹו, ׁשהל אֹו הּמׁשקֹוף ּתחת עמד ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּפתחֹו.
מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ

.Âאּמֹותאין ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּכתלים ארּבעה לֹו ויהיה יתר, אֹו אּמֹות ארּבע והּואעל ; ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

ואת אבניו "את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ּבארץ ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבנּוי
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפר". ּכל ואת ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָעציו,
ּכתלים, ׁשלׁשה ּבעל אֹו עגל, ׁשהיה אֹו אּמֹות, ארּבע ְְְִֶַַַַַַָָָָָֹֹעל
ארּבע על ּתלּוי אֹו ּבספינה, ּבנּוי ׁשהיה אֹו חמּׁשה, ּבעל ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָאֹו

על[שבתקרה]קֹורֹות ּבנּוי היה ּבנגעים; מּטּמא אינֹו -ְִִִֵֵַַָָָָ
ּבנגעים. מּטּמא עּמּודים, ְְִִִִֵַַַָָָארּבעה

.Êאבניםּכּמה ׁשּתי - מּׁשמֹונה ּפחֹות אין בֹו? יהיּו אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ
הּבית ׁשאין לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל

אבניםמּטּמ ׁשּתי על גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים, א ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּנאמר עצים- וכּמה הּנגע". ּבהן אׁשר האבנים "את : ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשקֹוף ּתחת לּתן ּכדי בֹו? הדלת]יהיּו -[לעכב ועפר ; ְְְְִִֵֵַַַַָָ
לחברֹו ּפּצים ּבין לתת אבנים]ּכדי שורות אם[בין אבל . ְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות בֹו ְִִִִִִֵֵֵַָָָָהיה

.Áׁשאחדהּלבנים ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינם והּׁשיׁש, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ואחד ּבאבנים, ואחד ּבסלע, ואחד ּבׁשיׁש, מחּפה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּצּדיו

ּבנגעים מּטּמא אינֹו - .ּבעפר ְְִִִֵֵַָָָ
.Ëּבֹו ונראה ּכּׁשעּור, ועפר ועצים אבנים בֹו היה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבית

טהֹור זה הרי - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ואחר .נגע, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
.Èּבּטלןּבית ּבזרעים, אוכל]ׁשּסּככֹו הֹואיל[מדין ; ְְְִִִִִִֶַָָ

הּבית, נטמא ואם ּכעץ, הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּומׁשּמׁשין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חמּורה, טמאה עּמֹו ְְְְְֲִִִֵֶָָָֻנטמאּו

.‡Èׁשּנאמר - ּבנגעים מּטּמאין אין לארץ, וחּוצה :ירּוׁשלים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
לׁשבטים; נתחּלקה לא וירּוׁשלים אחּזתכם", ארץ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ"ּבבית

ּבנגעים. מּטּמאין אין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגֹוים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּובּתי
.Èהּגֹוים מן ּבּתים נגע]הּלֹוקח בהם יראה[ויש , ִִִֵֵֶַַַָָ

ְִַָּבּתחּלה.[לכהן]
.‚Èּבארץּבית אחד צּדֹו יׂשראל, אחד וצּדֹו ּגֹוי אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבנגעים מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד ּכלוצּדֹו ּוׁשאר . ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּבידי צבּועין ּבין ּבנגעים, מּטּמאין יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּתים

ׁשמים. ּבידי צבּועין ּבין ְִִִֵֵַָָָאדם,
.„Èהּמדרׁש ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבית

ּבנגעים מּטּמאין - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן .ׁשּיׁש ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
.ÂËקירֹות[- תולים הּמחיצה[בהם וקירֹות סככההאבּוס -] ְְִִִֵַָָ

ּבנגעים.לבהמה] מּטּמאין אין - ְְִִִִִֵֶַַַָׁשּבּבית

    
ׁשהןנגעי‡. ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהם יׁש - בּתים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ע ויֹוםּתׁשעה ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ׂשר ְְְְְִִִֶֶָָָָָ
ׁשאם למד, אּתה נמצאת ּולכאן; לכאן עֹולה עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּוביֹום[צריך]צר ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות לׁשלׁשה ְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשלׁשה ּבּתים והסּגר עׂשר. ּתׁשעה ּוביֹום עׂשר, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּדברי בּתים, נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה; מפרׁש אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹׁשבּועֹות,

הן רבינו]קּבלה .[ממשה ֵַָָ
.וכלּכ קּבלה, ּובדברי ּבּתֹורה ּבהם המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהם:
ׁשּבארנּו ּכּלֹוּכמֹו מצאֹו ואפּלּו ימים; ׁשבעת יסּגיר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻ

אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי יסּגיר. אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָּבּתחּלה
-[נחלש]ּכהה הּנגע לֹו הל אם לֹומר צרי ואין הּנגע, ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבעיניו, ׁשעמד מצאֹו טהֹור; והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָקֹולף
ּפׂשה התפשט]ולא ׁשלׁשה[- ּוביֹום ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ְְְְִִֵַַָָָָֹֹ

מקֹום קֹולף - לֹו הל אֹו הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: ְִֵֵֶַַַָָָָָעׂשר,
ׁשּפׂשה הּנגע מצא ואם ּבצּפרים. הּבית את ּומטהר ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּנגע,
אׁשר האבנים את חֹולץ - ּבעיניו עמד אֹו ׁשני, ׁשבּוע ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבסֹוף

ּומקצה הּנגע, וטח[מקלף]ּבהן לעיר, מחּוץ אל העפר את ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
עׂשר, ּתׁשעה ּוביֹום ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית, ּכל ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָאת
אחרי ּפׂשיֹון זה הרי - גריסין ּכׁשני נגע ּבֹו חזר אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָרֹואהּו:
מטהרֹו הּנגע, ּבֹו חזר לא ואם הּבית; ּכל את ונֹותץ ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּטֹוח,
- ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם הּנגע ּבֹו ׁשּיחזר זמן וכל ְְְְְֲֲֳֳִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבצּפרים.
ּבצּפרים, ׁשּטהרֹו אחר נגע ּבֹו נראה ואם יּנתץ; זה ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהרי

ּכּתחּלה -יראה ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע ּפׂשה אם וכן . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לעיר, חּוץ העפר וקֹוצה הּנגע, ּבהן אׁשר האבנים את ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹולץ
מצא אם ורֹואהּו: ׁשני, ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוטח
ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון זה הרי - גריסין ּכׁשני נגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַבֹו
וכל ּבצּפרים. מטהרֹו נגע, ּבֹו חזר לא ואם הּבית; ּכל ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַַָָָֹאת
נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין טהרה קדם נגע ּבֹו ׁשּיראה ְְְְֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזמן

ּכּתחּלה. יראה ּבצּפרים, ׁשּטהרֹו אחר נגע ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָבֹו

חֹולץּכׁשהּוא‚. אינֹו הּנגע, ּבהן אׁשר האבנים את חֹולץ ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים, מּׁשּתי הבית]ּפחֹות ,[של ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

ולא אחרֹות"; אבנים "ולקחּו ׁשּנאמר: - זה לצד ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּומביא
יּקח". אחר "ועפר ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא זה, מּצד ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעפר
יּקח, אחר "ועפר ׁשּנאמר: - ּבעפר אּלא ּבסיד, טח ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואינֹו
ׁשחלץ, ׁשּתים ּתחת אחת אבן מביא ואינֹו הּבית". את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוטח
ּתחת ׁשּתים מביא אּלא חלּוצה, אחת אבן ּתחת ׁשּתים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹולא

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים להביא לֹו ויׁש ְְְְִִִֵַַַַָָֹׁשּתים;

קֹוצין„. ּוׁשניהן חֹולצין, ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה
הּבית ּבעל אבל אחרֹות; אבנים מביאין ּוׁשניהן העפר, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת

הנגע] העפר[שבו את מביא "ועפר[לטוח]לבּדֹו ׁשּנאמר: - ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבטיחה. עּמֹו מּטּפל חברֹו אין הּבית", את וטח יּקח, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאחר

אחר]ׁשּבזויתאבן‰. בבית וחלקה המנוגע בבית -[חלקה ְִֶֶֶָ
נֹותץ נֹותץ, ׁשהּוא ּובזמן ּכּלּה; את חֹולץ חֹולץ, ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻּבזמן
ּתהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

יד ּכמֹו חברֹו, ׁשל ביתֿיד]זֹו ׁשּלֹו.[- לאבן ְֲֵֶֶֶֶָָ

.Âנֹותןּבית - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּקֹורֹות[מחשיב] התקרה]את נראה[וטהורות]לעלּיה[של ; ְֲִִֶַָָָ

- ּגּביו על עלּיה היתה לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבעלּיה,
הּמלּבנין את ּומּציל עּמֹו; נּתצין ּכּלן ועפרֹו, ועציו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבניו

סריגי -]ואת על שמניחים החּלֹונֹות.[שבכות ְְִֵֶַַ

.Ê- טהֹור ּבבית אֹותן ּובנה מסּגר, מּבית אבנים [אם]הּלֹוקח ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻ
נגע נראה ׁשּבּטהֹור. האבנים את חֹולץ לּמסּגר, הּנגע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻחזר
מסּגירין - הּׁשני והּבית יּנתץ; הּמסּגר ׁשּבנה, האבנים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻעל

ּכּתחּלה. נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ּבנגע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָאֹותֹו

           
      

.Á?והּטיחה החליצה אחר המנּגע הּבית את מטהרין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻּכיצד
ּוׁשני ואזֹוב ארז ועץ צּפרים ּוׁשּתי חרׂש, ּבכלי חּיים מים ְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַמביא

ׁשּבארנּו אדם ּכטהרת מּזהתֹולעת, ׁשּבאדם אּלא ּדבר, לכל ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּפעמים ׁשבע מּזה ּובבית מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשבע

ׁשוין. מעׂשיהן ּכל ּוׁשאר מּבחּוץ; ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָעל

    
יטמאּבית‡. ּבֹו, הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות: מאבֹות אב .המנּגע, ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻֻ

ועצים אבנים אֹו הסּגר, אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן
וכל הּטמאֹות; אבֹות ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ׁשל ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻֻועפר
ּובביאה. ּובמּׂשא ּבמּגע וכלים אדם מטּמא מהן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכּזית
אׁשר ּכל נטמא טהֹור, לבית ּכּזית מהן נכנס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד?
מצרע. ּכאדם ּבביאה, מטּמאין ׁשּכּלן - וכלים מאדם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבּבית
הרי - סיד מהם ועׂשה ׂשרפם, ואם ּבהנאה; אסּורין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻוכּלן
מארה ּבֹו ּתן - ממארת" "צרעת ׁשּנאמר: ּבהנאה, אסּור ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

קללה] לעיר,[- חּוץ אֹותם מׁשּלחין - וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל ,ְְְְִִֵֶַַָָָָֻ
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על ִֵֶֶֶַַָָֻאף

.בדיקה]מסּגרּבית לצורך מּתֹוכֹו,[- אּלא מטּמא אינֹו - ְְִִֵֵֶַַָָֻ
עד יטמא אתֹו, הסּגיר ימי ּכל הּבית אל "והּבא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּמחלט אבל ּומאחֹוריו;[שנטמא]הערב". מּתֹוכֹו מטּמא - ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ
. . ממארת "צרעת ׁשּנאמר: טמא, - מאחֹוריו ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּנֹוגע
טמאה לֹו הֹוסיף אּלא היה?! טהֹור וכי - הּוא" טמא ְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּבּבית,
אבנים וכן מאחֹוריו. ויטּמא טמא, ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻעל

מאחֹוריהן. מטּמאין ּבּמסּגר, הּנגע ּבהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּיׁש

ּבביאה‚. לטּמא והּמחלט, הּמסּגר ׁשהיהאחד ּבית ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ
אֹו[מכסה]מס מסּגר, ּבין מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָֻֻֻ

לּבית הּנכנס אֹו האילן, ּתחת העֹומד - עליו מסך ׁשהּוא ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאילן
אחד. אהל ּתחת הּטמא והּבית הּוא ׁשהרי טמא; - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחיצֹון
אׁשר ּכל נטמא - ׁשם והּנחה לאהל, הּנכנסת מנּגעת אבן ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
נטמא; - עֹובר והּטהֹור האילן, ּתחת מּנחת היתה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבאהל.
- מנּגעת ּבאבן אדם ועבר האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיה
- המנּגע ׁשּמֹוׁשב טּמאהּו; ׁשם, הּניחּה ואם טּמאהּו; ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֻלא

ועפרֹו. ועציו אבנים ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָּכמֹוהּו,

-הּמאהיל„. עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת, אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּגע עד .טהֹור, ִֶַַָ

ּכּלֹוטהֹור‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשּנאמר טהֹור, - מחטמֹו ּדרחּוץ הּבית"; אל "והּבא : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתֹורה. טּמאה ְִִָָָּביאה
.Âנטמאטהֹור טמא, לבית ורּבֹו ראׁשֹו טּליתׁשהכניס וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

נטמאת. טמא, לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹטהֹורה
ׁשאר אבל נטמא. טמא, לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
נטמא הּכלי, רב ּומּׁשּיכניס הּכלי; רב ׁשּיכניס עד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּכלים,

ּבכלים אמּורים? ּדברים ּבּמה חלּוצין[בגדים]מּיד. ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָ
אדם] על לבושים אינם לבית[- ׁשּנכנס מּיׂשראל אדם אבל .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ּבידיו וטּבעֹותיו ּברגליו, וסנּדליו ּבבגדיו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻמנּגע,
ׁשם ׁשּיׁשהה עד טהֹורים, ּובגדיו מּיד; טמא האדם הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבלפּתן, חּטים ּפת ּביצים ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּכדי
ּבּבית, והאכל ּבגדיו; את יכּבס ּבּבית, "והּׁשכב ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ּבגדיו ׁשאין ,ּדעּת על תעלה וכי - ּבגדיו" את ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיכּבס
לּׁשֹוכב ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמתטּמאין,
ׁשהה אם - העֹומד אֹו הּיֹוׁשב, אֹו הּׁשֹוכב, ואחד ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּכאֹוכל.

נטמ האמּורה, האכילה ׁשעּור לאכל ּבגדיו.ּכדי אּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָֹ
.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפֹו, על וכליו מנּגע, לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻמי

מּיד, מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והם הּוא - ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
ּבהם לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ׁשהיּואּלא והּבהמה הּגֹוי וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּיד; הּכלים נטמאּו - המנּגע לבית ונכנסּו ּבכלים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻלבּוׁשין
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו הּגֹוי ְְְֲֵֵֵַַַָָָֻאבל

.Áלּבית,מי חּוץ ידיו ּופׁשט מנּגע, ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם - ּבידיו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט ּבחּוץ, העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות,
ּכדי ׁשם ׁשהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֻידֹו
טהֹורֹות ׁשהּו, לא ואם טּבעֹותיו; נטמאּו הּׁשעּור, .אכילת ְְְְְֲִִִִַַַָָֹ

.Ëּפתילּכל ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ
מכּסה שהוא]מּציל כל כיסוי הּמּציל[- וכל מנּגע; ּבבית ְְְְִִִֶַַַַָָֻֻ

זה הרי המנּגע, ּבבית מגּלה היה אפּלּו - הּמת ּבאהל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻמכּסה
וכּיֹוצא אדמה ּוכלי אבנים ּכלי אֹו חרׂש ּכלי ּכיצד? ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.
מכּסין והיּו ּבתֹוכם, וכלים ּומׁשקין אֹוכלין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבהם,
הם ּפתיל, צמיד מּקפין ׁשאינם ּפי על אף - המנּגע ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבבית

והחּדּות הּבֹור טהֹורין. ּׁשּבתֹוכם מה ע"גוכל בנוי בור -] ְְְְִֶַַַַָָ
ּכליםהקרקע] מגּלין, ׁשהן ּפי על אף - המנּגע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּבּבית

טהֹורין. ְְִֶָׁשּבתֹוכם
.Èהרּבההּצרעת ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

'צרעת'; קרּוי האדם, עֹור לבן ׁשהרי לזה; זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
וׁשּנּוי 'צרעת'; קרּוי הּזקן, אֹו הראׁש ׂשער מקצת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּונפילת
האמּור הּׁשּנּוי וזה 'צרעת'. קרּוי הּבּתים, אֹו הּבגדים ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעין
- הּׁשם ּבׁשּתפּות 'צרעת' ּתֹורה ׁשּקראּתּו ּובבּתים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבבגדים
ּכדי ּביׂשראל, היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאינֹו
מׁשּתּנֹות הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהזהירם
עד ּברׁשעֹו עמד ואם הּבית; יטהר ּבֹו, חזר אם ּביתֹו. ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָקירֹות
יֹוׁשב ׁשהּוא ׁשּבביתֹו, העֹור ּכלי מׁשּתּנין - הּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשהּתץ
עד ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם עליהם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשֹוכב
ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם ׁשעליו. הּבגדים מׁשּתּנין ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּיּׂשרפּו,
ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָעמד
רׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמבּדל
ּבּתֹורה מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון הּלצּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואֹומר:
ארע מה התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי ;"ּבּדר למרים, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהי
ּבׁשנים, מּמּנּו ּגדֹולה ׁשהיא ּבאחיה ׁשּדּברה הּנביאה, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָלמרים
והיא הּים; מן להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ּברּכיה, על ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָוגּדלּתּו
והּוא נביאים. לׁשאר ׁשהׁשוּתּו טעת, אּלא ּבגנּותֹו, ּדּברה ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָֹלא
ענו מׁשה "והאיׁש ׁשּנאמר: הּדברים, אּלּו ּכל על הקּפיד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
לבני וחמר קל ּבצרעת. נענׁשה מּיד כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמאד".
ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ׁשּמרּבים הּטּפׁשים, הרׁשעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאדם
מיׁשיבתם להתרחק ארחֹותיו, לכּון ׁשרצה למי ראּוי ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלפיכ
רׁשעים ּברׁשת אדם יּתפס ׁשּלא ּכדי עּמהם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּלדּבר
ּבּתחּלה הרׁשעים: הּלצים יׁשיבת ּדר הּוא וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוסכלּותם.



סי            
      

.Á?והּטיחה החליצה אחר המנּגע הּבית את מטהרין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻּכיצד
ּוׁשני ואזֹוב ארז ועץ צּפרים ּוׁשּתי חרׂש, ּבכלי חּיים מים ְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַמביא

ׁשּבארנּו אדם ּכטהרת מּזהתֹולעת, ׁשּבאדם אּלא ּדבר, לכל ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּפעמים ׁשבע מּזה ּובבית מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשבע

ׁשוין. מעׂשיהן ּכל ּוׁשאר מּבחּוץ; ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָעל

    
יטמאּבית‡. ּבֹו, הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות: מאבֹות אב .המנּגע, ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻֻ

ועצים אבנים אֹו הסּגר, אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן
וכל הּטמאֹות; אבֹות ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ׁשל ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻֻועפר
ּובביאה. ּובמּׂשא ּבמּגע וכלים אדם מטּמא מהן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכּזית
אׁשר ּכל נטמא טהֹור, לבית ּכּזית מהן נכנס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד?
מצרע. ּכאדם ּבביאה, מטּמאין ׁשּכּלן - וכלים מאדם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבּבית
הרי - סיד מהם ועׂשה ׂשרפם, ואם ּבהנאה; אסּורין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻוכּלן
מארה ּבֹו ּתן - ממארת" "צרעת ׁשּנאמר: ּבהנאה, אסּור ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

קללה] לעיר,[- חּוץ אֹותם מׁשּלחין - וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל ,ְְְְִִֵֶַַָָָָֻ
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על ִֵֶֶֶַַָָֻאף

.בדיקה]מסּגרּבית לצורך מּתֹוכֹו,[- אּלא מטּמא אינֹו - ְְִִֵֵֶַַָָֻ
עד יטמא אתֹו, הסּגיר ימי ּכל הּבית אל "והּבא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּמחלט אבל ּומאחֹוריו;[שנטמא]הערב". מּתֹוכֹו מטּמא - ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ
. . ממארת "צרעת ׁשּנאמר: טמא, - מאחֹוריו ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּנֹוגע
טמאה לֹו הֹוסיף אּלא היה?! טהֹור וכי - הּוא" טמא ְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּבּבית,
אבנים וכן מאחֹוריו. ויטּמא טמא, ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻעל

מאחֹוריהן. מטּמאין ּבּמסּגר, הּנגע ּבהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּיׁש

ּבביאה‚. לטּמא והּמחלט, הּמסּגר ׁשהיהאחד ּבית ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ
אֹו[מכסה]מס מסּגר, ּבין מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָֻֻֻ

לּבית הּנכנס אֹו האילן, ּתחת העֹומד - עליו מסך ׁשהּוא ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאילן
אחד. אהל ּתחת הּטמא והּבית הּוא ׁשהרי טמא; - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחיצֹון
אׁשר ּכל נטמא - ׁשם והּנחה לאהל, הּנכנסת מנּגעת אבן ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
נטמא; - עֹובר והּטהֹור האילן, ּתחת מּנחת היתה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבאהל.
- מנּגעת ּבאבן אדם ועבר האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיה
- המנּגע ׁשּמֹוׁשב טּמאהּו; ׁשם, הּניחּה ואם טּמאהּו; ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֻלא

ועפרֹו. ועציו אבנים ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָּכמֹוהּו,

-הּמאהיל„. עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת, אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּגע עד .טהֹור, ִֶַַָ

ּכּלֹוטהֹור‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשּנאמר טהֹור, - מחטמֹו ּדרחּוץ הּבית"; אל "והּבא : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתֹורה. טּמאה ְִִָָָּביאה
.Âנטמאטהֹור טמא, לבית ורּבֹו ראׁשֹו טּליתׁשהכניס וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

נטמאת. טמא, לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹטהֹורה
ׁשאר אבל נטמא. טמא, לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
נטמא הּכלי, רב ּומּׁשּיכניס הּכלי; רב ׁשּיכניס עד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּכלים,

ּבכלים אמּורים? ּדברים ּבּמה חלּוצין[בגדים]מּיד. ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָ
אדם] על לבושים אינם לבית[- ׁשּנכנס מּיׂשראל אדם אבל .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ּבידיו וטּבעֹותיו ּברגליו, וסנּדליו ּבבגדיו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻמנּגע,
ׁשם ׁשּיׁשהה עד טהֹורים, ּובגדיו מּיד; טמא האדם הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבלפּתן, חּטים ּפת ּביצים ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּכדי
ּבּבית, והאכל ּבגדיו; את יכּבס ּבּבית, "והּׁשכב ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ּבגדיו ׁשאין ,ּדעּת על תעלה וכי - ּבגדיו" את ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיכּבס
לּׁשֹוכב ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמתטּמאין,
ׁשהה אם - העֹומד אֹו הּיֹוׁשב, אֹו הּׁשֹוכב, ואחד ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּכאֹוכל.

נטמ האמּורה, האכילה ׁשעּור לאכל ּבגדיו.ּכדי אּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָֹ
.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפֹו, על וכליו מנּגע, לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻמי

מּיד, מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והם הּוא - ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
ּבהם לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ׁשהיּואּלא והּבהמה הּגֹוי וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּיד; הּכלים נטמאּו - המנּגע לבית ונכנסּו ּבכלים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻלבּוׁשין
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו הּגֹוי ְְְֲֵֵֵַַַָָָֻאבל

.Áלּבית,מי חּוץ ידיו ּופׁשט מנּגע, ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם - ּבידיו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט ּבחּוץ, העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות,
ּכדי ׁשם ׁשהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֻידֹו
טהֹורֹות ׁשהּו, לא ואם טּבעֹותיו; נטמאּו הּׁשעּור, .אכילת ְְְְְֲִִִִַַַָָֹ

.Ëּפתילּכל ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ
מכּסה שהוא]מּציל כל כיסוי הּמּציל[- וכל מנּגע; ּבבית ְְְְִִִֶַַַַָָֻֻ

זה הרי המנּגע, ּבבית מגּלה היה אפּלּו - הּמת ּבאהל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻמכּסה
וכּיֹוצא אדמה ּוכלי אבנים ּכלי אֹו חרׂש ּכלי ּכיצד? ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.
מכּסין והיּו ּבתֹוכם, וכלים ּומׁשקין אֹוכלין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבהם,
הם ּפתיל, צמיד מּקפין ׁשאינם ּפי על אף - המנּגע ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבבית

והחּדּות הּבֹור טהֹורין. ּׁשּבתֹוכם מה ע"גוכל בנוי בור -] ְְְְִֶַַַַָָ
ּכליםהקרקע] מגּלין, ׁשהן ּפי על אף - המנּגע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּבּבית

טהֹורין. ְְִֶָׁשּבתֹוכם
.Èהרּבההּצרעת ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

'צרעת'; קרּוי האדם, עֹור לבן ׁשהרי לזה; זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
וׁשּנּוי 'צרעת'; קרּוי הּזקן, אֹו הראׁש ׂשער מקצת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּונפילת
האמּור הּׁשּנּוי וזה 'צרעת'. קרּוי הּבּתים, אֹו הּבגדים ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעין
- הּׁשם ּבׁשּתפּות 'צרעת' ּתֹורה ׁשּקראּתּו ּובבּתים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבבגדים
ּכדי ּביׂשראל, היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאינֹו
מׁשּתּנֹות הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהזהירם
עד ּברׁשעֹו עמד ואם הּבית; יטהר ּבֹו, חזר אם ּביתֹו. ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָקירֹות
יֹוׁשב ׁשהּוא ׁשּבביתֹו, העֹור ּכלי מׁשּתּנין - הּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשהּתץ
עד ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם עליהם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשֹוכב
ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם ׁשעליו. הּבגדים מׁשּתּנין ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּיּׂשרפּו,
ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָעמד
רׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמבּדל
ּבּתֹורה מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון הּלצּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואֹומר:
ארע מה התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי ;"ּבּדר למרים, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהי
ּבׁשנים, מּמּנּו ּגדֹולה ׁשהיא ּבאחיה ׁשּדּברה הּנביאה, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָלמרים
והיא הּים; מן להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ּברּכיה, על ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָוגּדלּתּו
והּוא נביאים. לׁשאר ׁשהׁשוּתּו טעת, אּלא ּבגנּותֹו, ּדּברה ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָֹלא
ענו מׁשה "והאיׁש ׁשּנאמר: הּדברים, אּלּו ּכל על הקּפיד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
לבני וחמר קל ּבצרעת. נענׁשה מּיד כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמאד".
ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ׁשּמרּבים הּטּפׁשים, הרׁשעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאדם
מיׁשיבתם להתרחק ארחֹותיו, לכּון ׁשרצה למי ראּוי ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלפיכ
רׁשעים ּברׁשת אדם יּתפס ׁשּלא ּכדי עּמהם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּלדּבר
ּבּתחּלה הרׁשעים: הּלצים יׁשיבת ּדר הּוא וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוסכלּותם.



סי            
      

ּברב ּכסיל, "וקֹול ׁשּנאמר: ּכענין הבאי, ּבדברי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמרּבין
ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות לסּפר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָּדברים";
עתק"; צּדיק על הּדברֹות ׁשקר, ׂשפתי "ּתאלמנה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּדפי ולתת ּבּנביאים לדּבר הרּגל להם יהיה ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומּתֹו
ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבדבריהם,
ּכ ּומּתֹו ּבנביאיו"; ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱִִִִִִִַָָָָָֹהאלהים,
"ויחּפאּו ׁשּנאמר: ּכענין ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאין
הּוא והרי אלהיהם". ה' על כן לא אׁשר ּדברים יׂשראל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבני
מי ּבארץ". ּתהל ּולׁשֹונם ּפיהם, בּׁשמים "ׁשּתּו ּבהם: ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומר
ּתחּלה ׁשהּלכה לׁשֹונם ּפיהם? ּבּׁשמים לׁשית להם ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּגרם
קרנֹות, יׁשיבת להם ׁשּגֹורמת הרׁשעים ׂשיחת היא זֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבארץ.
עם מׁשּתאֹות ּבּתי ויׁשיבת הארץ, עּמי ׁשל ּכנסּיֹות ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁשיבת
אּלא אינּה וצּדיקיהם יׂשראל ּכׁשרי ׂשיחת אבל ׁשכר. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹותי
עֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולפיכ חכמה; ודברי תֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּבדברי
ה' יראי נדּברּו "אז ׁשּנאמר: - ּבּה אֹותם ּומזּכה ידם, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל

א לפניו,איׁש זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע, ה', וּיקׁשב רעהּו, ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשמֹו". ּולחֹוׁשבי ה' ְְְְְִֵֵליראי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע טבת ב' קודש שבת יום

   
ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין (ב) נּדה; ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור זב. טמאת ּדין ְְְִִִִֵֵֵַָָֻ(ד)

     
אב‡. מארּבעּתן אחד ּכל - והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזב

הּטמאֹות ּבמּגעמאבֹות אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמאין ; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ועֹוׂשה מּתחּתיו, ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּובמּׂשא,

מּדף ּומטּמא טמאה, אב -]אֹותן שמעליו דבר ּגּביו.[- על ְְֵַַַַַָָָָֻ
.קטּנה זבה יומיים]אחד או יום זיבות דם ואחד[שראתה ְְֶֶַָָָָָ

גדֹולה ימים]זבה שלושה עצמּה[שראתה מחמת זבה ואחד , ְְְֲֵֶַַָָָָָָָ
- ׁשלׁש ּבעל אֹו ראּיֹות ׁשּתי ּבעל זב ואחד אנס, מחמת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו

אחרים. לטּמא ׁשוה ּכּלן ְְֲִֵֵַַָָָֻֻטמאת
.‚- ימים עׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה - אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה

ׁשלׁשּבזיבה ּבת ּבֹועלּה,; את מטּמאה - אחד ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ּבזיבה„. מּטּמא - אחד יֹום ּבן ועבדיםקטן ּגרים ואחד . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּובזיבה. ּבנּדה מּטּמאין יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָואחד

חּמה[בידי]סריס‰. סריס מלידה]אדם ּבזיבה[- מּטּמאין , ְְְְִִִִִַַָָָָ
הּבריאין. ְְִִִַָּכׁשאר

.Âאּלאאין ּבאדם; האיׁש ולא ּבלבן, מּטּמאה האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּבלבן והאיׁש ּבאדם, .האּׁשה ְְְִִֶֶָָָֹֹ

.Êנקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר ספקי עליהם[- נֹותנין , ְְְְְֲִִֵֶַֻ
ּובאדם ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין האּׁשה: וחמרי האיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻֻחמרי

ׂשֹור אין ,לפיכ ּבספק; וטמאתן ּתרּומהּכאּׁשה. עליהן פין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֻ
טמאת על עליהן חּיבין ואין מקּדׁש[כניסת]וקדׁשים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

קדשים]וקדׁשיו אכילת ׂשֹורפין[- ּכאחד, ואדם לבן ראה . ְְְְִֶֶֶָָָָָָֹֹ
מקּדׁש על עליהן חּיבין אין אבל וקדׁשים; ּתרּומה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָעליהן
ׁשּתהיה עד ּתׁשּלחּו", נקבה עד "מּזכר ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוקדׁשיו
הּנֹוגע וכן וּדאית. נקבה טמאת אֹו וּדאי זכר טמאת ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻֻֻהּטמאה

ׁשּלֹו ואדם הספק]ּבלבן טמאת[של על חּיב אינֹו ּכאחת, ְְְְֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻ
הּוא נגע וקדׁשיו; ׁשראה,[הספק]מקּדׁש ואדם ּבלבן עצמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב זה ְֲִִֵֶַַַַָָהרי
.Áּבכלּדם מטּמא - הּיֹולדת ּדם אֹו הּזבה, ּדם אֹו הּנּדה, ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

והּזב"; ּבנּדתּה, "והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא, ּבמּגע ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא,
ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּפי
ראתה אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה נּדה, ְֲֲֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָאּסּור
מׁשקין ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - ירק ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻּדם
ויֹורד. ׁשֹותת וזה ויֹוצא, מתעּגל ׁשהרק מּמּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹוצאין

.Ëמּדפנּהאּׁשה הּולד קיסרי]ׁשּיצא ניתוח ילדה ויֹוצא[- , ְְִִֵֶַָָָָָָָ
הּטמאֹות, מאבֹות אב הּדם אֹותֹו הרי - הּדפן מן ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻעּמֹו
והאּׁשה טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, והּזיבה; והּלדה הּנּדה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכדם

הרחם. ּדר ּדם מּמּנה ׁשּיצא עד ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָטהֹורה,
.Èטמאתמקֹור טמאה האּׁשה לארץ, ונפל ׁשּנעקר האּׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשהזיע מקֹור וכן האּׁשה[הוציא]ערב; מרּגלּיֹות, טּפי ּכׁשּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אחד ׁשּתראה עד נּדה, אינּה אבל ערב. טמאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻטמאה

אֹותּה. המטּמאין דמים ְְֲִִִֵַַָָָמחמּׁשה
.‡Èאּלאהזיעה ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

לּמקֹור .מחּוץ ִַָ
.Èזֹובֹו,זֹובֹו" ׁשּנאמר: ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

ראּיה ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא"; ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָטמא
ּכׁשכבת היא והרי ּבמּׂשא, מטּמאה אינּה - זב ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָראׁשֹונה
והּמֹוׁשבֹות הּמׁשּכבֹות וכן מּקטן. ּבין ּגדֹול, מאיׁש ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָזרע,
- הּׁשנּיה ׁשראה עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁשב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורין;
טמא אין ּכׁשּתים, מרּבה אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהלכֹות

הּמ מזיז]סיטאּלא אחרֹונה.[- טּפה ֲִִֵֶַַָָָ
.‚Èׁשּנאמר - ּבמּׂשא מטּמאה מצרע, ׁשל ראׁשֹונה :ראּיה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

זֹובֹו ּגמּור, ּזב מה ּגמּור; ּכזב הּצרּוע הרי זב", וכל צרּוע ְְֲֵַַַַָָָָָָָָָ"ּכל
ּבמּׂשא. מטּמאה הראׁשֹונה ראּיתֹו מצרע, אף - ּבמּׂשא ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֹמטּמא

.„Èאחדרּקֹו ּכל - זרעֹו וׁשכבת רגליו ּומימי זב ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ּבכל ּומטּמא ּתֹורה; ּדין טמאה, אב ּבמּגעמּׁשלׁשּתן , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ּבּטהֹור"; הּזב ירק "וכי ּברק: אֹומר הּוא הרי ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹּובמּׂשא;
ּבהן יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו, וׁשכבת רגליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומימי

טיפות]צחצּוחי ׁשהּוא.[- ּכל זיבה ְִִֵֶָָ
.ÂËרּקֹוואחד מהן, אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן ּכזב; טמאה אב רגליו ְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּומימי
הארּבעה ׁשאר ואחד הּזב, אחד - 'הּזב' .אּלּו ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ

.ÊËרּקֹו,ּתׁשעה - והן טמאה, אב מהן ׁשלׁשה ּבזב: מׁשקין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻֻ
אדם מטּמא מאּלּו אחד וכל זרעֹו. וׁשכבת רגליו, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּומימי

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ּכולדוכלים מהן ּוׁשלׁשה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּגפתֹו ודם עינֹו, ּדמעת - הן ואּלּו מכתו]הּטמאה, וחלב[- , ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָֻ

אדם, מטּמאין ׁשאין טמאין ּכמׁשקין מאּלּו אחד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאּׁשה.
ּוׁשלׁשה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ּכלים מטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאבל

            
      

מּמּנּו, הּיֹוצאת סרּוחה ולחה זעתֹו, - הן ואּלּו טהֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמהן
צואה]והראי ּכמֹותן[- וחבריו, הּזב מן הּׁשלׁשה אּלּו הרי . ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

וניעֹו ּכיחֹו האדם. מהגרון]מּׁשאר ליחות האף[- ּומי ורירֹו ְְְִִִִֵַָָָָָ
ּדם חׁשּובין. הם הרק ּובכלל ּדבר, לכל ּכרּקֹו הן הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻׁשּלֹו

אּמה מּפי המילה]הּיֹוצא אבר הרי[- - מּפיו הּׁשֹותת ודם , ְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
טמא זה הרי - ּדם וירק מֹוצץ היה מּגפתֹו; ּדם ּבכלל ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהם

רק. צחצּוחי ּבלא לֹו אפׁשר אי ׁשּימצץ ׁשהּדם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹּכרק,

     
ׁשל‡. זֹובֹו אבל ויבׁש. לח מטּמא ויֹולדת, וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם

ׁשהּוא זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו - זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻזב,
אם ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדי, יֹותר יבׁש אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלח;
הרי - ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת, מעת ּבפֹוׁשרין אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָׁשֹורין
ּפי על אף ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּכלח; מטּמא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָזה

ּבסֹופן ּפֹוׁשרין קּבלהׁשאינן ּדברי האּלּו, הּדברים וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
רבינו] .[ממשה

.הרי - לח היה ואם טהֹור; הּמסיטֹו נּדה, ׁשּטוּתּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּפׁשּתן
ּפיה רק מּפני מטּמא, .זה ְְִִֵֵֶַָֹ

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס, ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
את -הּמסיט ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור; הּכֹוס ִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּזב ּפי מׁשקה מּפני טמא, .הּמסיטֹו ְְְִִִֵֵֵַַַָָ

את„. נׁש טהֹור; הּמסיטן הּבצל, ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב
הּזב ּפי מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - הּמלפפֹון ואת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּקיׁשּות

ּבהן .הּמתערב ְִֵֶַָָ
ׁשּקצצן‰. תּורמּוסין ּוקלּפי פֹולין בפיו]קלּפי קילף הּגֹוי[- ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

ּכמֹו ּדבריהן, לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשּכל טמא; הּמסיטן -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הרב.ׁשּיתּבאר. אחר ּבהן הֹולכין ׁשּבּׁשוקין, הּקלּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.Âמראיוּדם ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערב הדם]טמא ,[של ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹותֹו רֹואין ּביין, אֹו טהֹור ּבדם נתערב טהֹור; הדםהּכל [את ְְְִִִֵַַָָָָֹ

והיין] ּבמיםהטהור ׁשּנתערב טמא רק וכן מים. הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכאּלּו
קׁשּור היה אם סמיך]- הר[- נמחהּכברּיתֹו, ואם טמא; זה י ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ

אחר, ּברק נתערב טהֹור. הּכל מראיו, ּבטלּו אם - ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹּבּמים
מאּלּו טמא רגלי מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָרֹואין
לאו, ואם טהֹור; הּכל מראיהן, ּבטלּו אם - ּבמים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנתערבּו
אֹותן רֹואין - טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין, נתערבּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָטמא.
אחר הֹולכין ּגֹוים, ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּכאּלּו
מטילין וגֹוים יׂשראל ׁשהיּו ּגדֹול ּכלי אֹו עּוקה ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרב.
יׂשראל, רב ואם טמא; הּכל ּגֹוים, רב אם - רגליהם מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹׁשם
מי נתערב אם וכן טמא. הּכל למחצה, מחצה טהֹור; ְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּכל
הרב. אחר הֹולכין - זה יׂשראל רגלי ּבמי זה, גֹוי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹרגלי

.Êׁשֹואלין[- של חֹוׁשׁשין[כלים ואין מקֹום, מּכל רגלים מי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ
מי לכּנס יׂשראל ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא - הן נּדֹות ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמא

נּדֹות. ּכׁשהן ְְִֵֵֶֶַרגליהן
.Áוכּבסֹוחרׂש רגליהן, מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

שטפו] ּבהן[- ׁשּכּבסֹו הּמׁשקין הרי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבין ּבמים ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ּופעם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַטמאין;
מּמימי לחלּוחית ּבֹו נׁשאר לא ׁשהרי רגלים; ּבמימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּכּבסֹו

הראׁשֹונים. ְִִִַַָרגלים

.Ëׁשּנעקרּו מגופה]זבה יצאו ׁשבעת[ולא ּבסֹוף רגליה מימי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
- הּטבילה אחר מים והטילה וטבלה, וירדה הּספירה, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָימי
אחר אֹו היתה, וזבה הֹולכין, עקירה אחר אם ספק הן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהרי
רגליה, מימי ׁשּנעקרּו ּגֹויה וכן טהֹורה. ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיציאה,

ו וטבלה, ספקונתּגּירה זה הרי - ׁשּטבלה אחר מים הטילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחר אֹו הּנכרי, רגלי ּכמי הם והרי הֹולכין, עקירה אחר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָאם

הּטהֹורין. יׂשראל רגלי ּכמימי הן והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָיציאה,

.Èּובלדההעבדים ּובנּדה ּבזיבה אבלמּטּמאין ּכיׂשראל. , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ּדין - ּבלדה ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין, אין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹֹֹהּגֹוים
אליהם: ואמרּתם יׂשראל, ּבני אל "ּדּברּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתֹורה,
לא ּבזיבה, מּטּמאין יׂשראל ּבני - זב" יהיה ּכי איׁש, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאיׁש

וחכמים ּכזביםהּגֹוים. טמאים ׁשּיהיּו הּגֹוים ּכל על ּגזרּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּתׁשע ּבן הּזכר ׁשּיהיה - והּוא ּונקבֹות; זכרים ּדבריהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלכל
אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנקבה ומעלה, אחד ויֹום ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשנים
עליהם ּגזרּו לא זה, מּזמן למּטה הּקטּנים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹומעלה;
רגיל יׂשראל ּתינֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי הּגזרה, ׁשעּקר - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻטמאה
ּביאה. ּביאתן אין זה, מּזמן ּופחֹות זכּור, ּבמׁשּכב הּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאצל
אּלא ׁשּלהן; זרע ׁשכבת על ּגזרּו לא עליהן, ׁשּגזרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבעת
ּגזרּו לא מה ּומּפני ּתֹורה. ּכדין טהֹורה ּגֹוי ׁשל זרעֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשכבת
ׁשהרי - סֹופרים מּדברי ׁשּטמאתן להֹודיע ּכדי טמאה? ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻעליה
זרען ׁשכבת היתה ּתֹורה, ּדין זבין היּו ׁשאּלּו יֹודעין ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּכל
ׁשּטמאתן ׁשּיֹודעין ּומאחר הּזב; זרע ּכׁשכבת טמאה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻאב
וקדׁשים. ּתרּומה עליהן לׂשרף יבֹואּו לא סֹופרים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹֹמּדברי

ולדהנמצאת זיבה ּדם אֹו נּדה ודם ּגֹוי, ׁשל ׁשּזֹובֹו למד, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּדם נקּיים ׁשהן ּפי על אף עצמן, והּגֹויה והּגֹוי ּגֹויה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשל
ּובֹועל ּומרּכבן, ּומׁשּכבן רגליהם, ּומימי הּגֹוים, ורק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוזֹוב,
,לפיכ סֹופרים; מּדברי טמאה אב מאּלּו אחד ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּגֹויה
ׂשֹורפין ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ּביאת על עליהן חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

וכּלן הּתרּומה. את ּבמּגע,עליהן וכלים אדם מטּמאים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשהּטמאה אּלא ּדבר, לכל הּזב ּכמֹו - ּבמּׂשא אדם ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּומטּמאין
- רגליה ּומימי ּכרּקּה הּנכרית, ודם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּדבריהם

יבׁש. מטּמא ואינֹו לח, ְְְֵֵֵֵַַַָמטּמא

     
ׁשלּבֹועל‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּובמּׂשא,ּתֹורה ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ; ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.ּומרּכבה;אין נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מאבֹות אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב

ּככליםהּטמאֹות, טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ
אּלא ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין

נּדה ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני עליו,מׁשּכבּה? נּדתּה "ּותהי : ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
יֹודע איני עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו,
אׁשר הּמׁשּכב "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו רבינו]יׁשּכב למדּו,[ממשה ְְְְִִִִַַָָָָָ
ּותלאֹו וכלים, אדם מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשהּכתּוב



סה             
      

מּמּנּו, הּיֹוצאת סרּוחה ולחה זעתֹו, - הן ואּלּו טהֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמהן
צואה]והראי ּכמֹותן[- וחבריו, הּזב מן הּׁשלׁשה אּלּו הרי . ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

וניעֹו ּכיחֹו האדם. מהגרון]מּׁשאר ליחות האף[- ּומי ורירֹו ְְְִִִִֵַָָָָָ
ּדם חׁשּובין. הם הרק ּובכלל ּדבר, לכל ּכרּקֹו הן הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻׁשּלֹו

אּמה מּפי המילה]הּיֹוצא אבר הרי[- - מּפיו הּׁשֹותת ודם , ְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
טמא זה הרי - ּדם וירק מֹוצץ היה מּגפתֹו; ּדם ּבכלל ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהם

רק. צחצּוחי ּבלא לֹו אפׁשר אי ׁשּימצץ ׁשהּדם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹּכרק,

     
ׁשל‡. זֹובֹו אבל ויבׁש. לח מטּמא ויֹולדת, וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם

ׁשהּוא זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו - זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻזב,
אם ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדי, יֹותר יבׁש אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלח;
הרי - ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת, מעת ּבפֹוׁשרין אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָׁשֹורין
ּפי על אף ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּכלח; מטּמא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָזה

ּבסֹופן ּפֹוׁשרין קּבלהׁשאינן ּדברי האּלּו, הּדברים וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
רבינו] .[ממשה

.הרי - לח היה ואם טהֹור; הּמסיטֹו נּדה, ׁשּטוּתּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּפׁשּתן
ּפיה רק מּפני מטּמא, .זה ְְִִֵֵֶַָֹ

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס, ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
את -הּמסיט ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור; הּכֹוס ִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּזב ּפי מׁשקה מּפני טמא, .הּמסיטֹו ְְְִִִֵֵֵַַַָָ

את„. נׁש טהֹור; הּמסיטן הּבצל, ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב
הּזב ּפי מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - הּמלפפֹון ואת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּקיׁשּות

ּבהן .הּמתערב ְִֵֶַָָ
ׁשּקצצן‰. תּורמּוסין ּוקלּפי פֹולין בפיו]קלּפי קילף הּגֹוי[- ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

ּכמֹו ּדבריהן, לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשּכל טמא; הּמסיטן -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הרב.ׁשּיתּבאר. אחר ּבהן הֹולכין ׁשּבּׁשוקין, הּקלּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.Âמראיוּדם ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערב הדם]טמא ,[של ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹותֹו רֹואין ּביין, אֹו טהֹור ּבדם נתערב טהֹור; הדםהּכל [את ְְְִִִֵַַָָָָֹ

והיין] ּבמיםהטהור ׁשּנתערב טמא רק וכן מים. הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכאּלּו
קׁשּור היה אם סמיך]- הר[- נמחהּכברּיתֹו, ואם טמא; זה י ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ

אחר, ּברק נתערב טהֹור. הּכל מראיו, ּבטלּו אם - ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹּבּמים
מאּלּו טמא רגלי מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָרֹואין
לאו, ואם טהֹור; הּכל מראיהן, ּבטלּו אם - ּבמים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנתערבּו
אֹותן רֹואין - טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין, נתערבּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָטמא.
אחר הֹולכין ּגֹוים, ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּכאּלּו
מטילין וגֹוים יׂשראל ׁשהיּו ּגדֹול ּכלי אֹו עּוקה ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרב.
יׂשראל, רב ואם טמא; הּכל ּגֹוים, רב אם - רגליהם מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹׁשם
מי נתערב אם וכן טמא. הּכל למחצה, מחצה טהֹור; ְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּכל
הרב. אחר הֹולכין - זה יׂשראל רגלי ּבמי זה, גֹוי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹרגלי

.Êׁשֹואלין[- של חֹוׁשׁשין[כלים ואין מקֹום, מּכל רגלים מי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ
מי לכּנס יׂשראל ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא - הן נּדֹות ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמא

נּדֹות. ּכׁשהן ְְִֵֵֶֶַרגליהן
.Áוכּבסֹוחרׂש רגליהן, מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

שטפו] ּבהן[- ׁשּכּבסֹו הּמׁשקין הרי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבין ּבמים ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ּופעם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַטמאין;
מּמימי לחלּוחית ּבֹו נׁשאר לא ׁשהרי רגלים; ּבמימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּכּבסֹו

הראׁשֹונים. ְִִִַַָרגלים

.Ëׁשּנעקרּו מגופה]זבה יצאו ׁשבעת[ולא ּבסֹוף רגליה מימי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
- הּטבילה אחר מים והטילה וטבלה, וירדה הּספירה, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָימי
אחר אֹו היתה, וזבה הֹולכין, עקירה אחר אם ספק הן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהרי
רגליה, מימי ׁשּנעקרּו ּגֹויה וכן טהֹורה. ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיציאה,

ו וטבלה, ספקונתּגּירה זה הרי - ׁשּטבלה אחר מים הטילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחר אֹו הּנכרי, רגלי ּכמי הם והרי הֹולכין, עקירה אחר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָאם

הּטהֹורין. יׂשראל רגלי ּכמימי הן והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָיציאה,

.Èּובלדההעבדים ּובנּדה ּבזיבה אבלמּטּמאין ּכיׂשראל. , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ּדין - ּבלדה ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין, אין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹֹֹהּגֹוים
אליהם: ואמרּתם יׂשראל, ּבני אל "ּדּברּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתֹורה,
לא ּבזיבה, מּטּמאין יׂשראל ּבני - זב" יהיה ּכי איׁש, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאיׁש

וחכמים ּכזביםהּגֹוים. טמאים ׁשּיהיּו הּגֹוים ּכל על ּגזרּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּתׁשע ּבן הּזכר ׁשּיהיה - והּוא ּונקבֹות; זכרים ּדבריהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלכל
אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנקבה ומעלה, אחד ויֹום ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשנים
עליהם ּגזרּו לא זה, מּזמן למּטה הּקטּנים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹומעלה;
רגיל יׂשראל ּתינֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי הּגזרה, ׁשעּקר - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻטמאה
ּביאה. ּביאתן אין זה, מּזמן ּופחֹות זכּור, ּבמׁשּכב הּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאצל
אּלא ׁשּלהן; זרע ׁשכבת על ּגזרּו לא עליהן, ׁשּגזרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבעת
ּגזרּו לא מה ּומּפני ּתֹורה. ּכדין טהֹורה ּגֹוי ׁשל זרעֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשכבת
ׁשהרי - סֹופרים מּדברי ׁשּטמאתן להֹודיע ּכדי טמאה? ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻעליה
זרען ׁשכבת היתה ּתֹורה, ּדין זבין היּו ׁשאּלּו יֹודעין ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּכל
ׁשּטמאתן ׁשּיֹודעין ּומאחר הּזב; זרע ּכׁשכבת טמאה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻאב
וקדׁשים. ּתרּומה עליהן לׂשרף יבֹואּו לא סֹופרים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹֹמּדברי

ולדהנמצאת זיבה ּדם אֹו נּדה ודם ּגֹוי, ׁשל ׁשּזֹובֹו למד, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּדם נקּיים ׁשהן ּפי על אף עצמן, והּגֹויה והּגֹוי ּגֹויה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשל
ּובֹועל ּומרּכבן, ּומׁשּכבן רגליהם, ּומימי הּגֹוים, ורק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוזֹוב,
,לפיכ סֹופרים; מּדברי טמאה אב מאּלּו אחד ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּגֹויה
ׂשֹורפין ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ּביאת על עליהן חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

וכּלן הּתרּומה. את ּבמּגע,עליהן וכלים אדם מטּמאים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשהּטמאה אּלא ּדבר, לכל הּזב ּכמֹו - ּבמּׂשא אדם ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּומטּמאין
- רגליה ּומימי ּכרּקּה הּנכרית, ודם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּדבריהם

יבׁש. מטּמא ואינֹו לח, ְְְֵֵֵֵַַַָמטּמא

     
ׁשלּבֹועל‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּובמּׂשא,ּתֹורה ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ; ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.ּומרּכבה;אין נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מאבֹות אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב

ּככליםהּטמאֹות, טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ
אּלא ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין

נּדה ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני עליו,מׁשּכבּה? נּדתּה "ּותהי : ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
יֹודע איני עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו,
אׁשר הּמׁשּכב "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו רבינו]יׁשּכב למדּו,[ממשה ְְְְִִִִַַָָָָָ
ּותלאֹו וכלים, אדם מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשהּכתּוב
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וכלים אדם יטּמא ולא ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבטמאה
הּטמאֹות. ולדֹות ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָֻאּלא

יֹוםאחד‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יֹום יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ

ּבין הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
ּבּמה הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּגדֹול
אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
אינֹו מּכאן, ּפחֹות אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּנבעלת
ּבלבד, ּבנּדה נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָנטמא
ּבֹו; ּכנֹוגע הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן אב. ואינֹו ולד ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשהּוא

הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ְְִִֵֶַַַַַָָָָואחד

יֹוםהּנּדה,„. ּכנגד יֹום וׁשֹומרת עלוהּזבה, אף והּיֹולדת , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

לפקידה האחרונה]מּפקידה מהבדיקה נקרא[- הּוא וזה ; ְְְְִִִִִֶָָָ
לּה ואין טהֹורה, ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת' ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מעת

קביעות]וסת טהֹור,[- ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
הּטהרֹות ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָּובחצי

ּפקידה מּׁשעת בדיקה]ׁשעׂשת ּפקידה[- ׁשעת עד ראׁשֹונה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
טהֹור, ּומצאה הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ּכל הרי - ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹּולאחר
ׁשעֹות וארּבע עׂשרים עד ּדם ׁשּמצאה מעת ׁשעׂשת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּטהרֹות

ועד טמאֹות. הבדיקה]למפרע בד הרי[- הּתׁשמיׁש, ׁשּלאחר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַ
מּפני ּכפקידה, אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ֵֶֶֶֶָָׁשאינּה

וסּתּהאּׁשה‰. ּבׁשעת ּדם וראת וסת, לּה ׁשעתּהׁשּיׁש ּדּיּה - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ואילך] מכאן טמאה למפרע[- טמאה ואינּה ׁשעת, הּגיע . ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָ

- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ּולאחר עצמּה, ּבדקה ולא ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָֹוסּתּה
וסּתּה; מּׁשעת נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע, טמאה זֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי
מצאה ואם מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות טמאת היא ְְְְְְֲִִַָָָָָָָֻוזֹו

טהֹורה. זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה טהֹורה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמּה

.Âאֹוּכל מפהקת, ּבעצמּה ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
חֹוׁשׁשת אֹו אֹו[כואבת]מתעּטׁשת, מעיה, וׁשּפּולי כרׂשּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

צמרּורית אֹו[צמרמורת]אֹוחזּתּה עליה, ּכבד ראׁשּה אֹו , ְְִֵֶַַָָָָָֹ
ּבעת לראֹות ׁשּדרּכּה אּׁשה יׁש ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּכבדין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאבריה
ׁשּתמּתין אּׁשה ויׁש ּבתחּלתֹו; מּיד מאּלּו, מקרה ּבּה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיתחיל

ּבסֹוף הּדם ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים, אֹו ׁשעה זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבמקרה
למּודה היתה ּכל[רגילה]הּוסת. הּוסת, ּבתחּלת לראֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

להיֹות למּודה היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָהּטהרֹות
הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל הּוסת, ּבסֹוף ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָרֹואה
עד לראֹות, ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת, ואינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורֹות;

ּדם. ׁשּמצאה ְֵֶָָָעת
.Êּכתם דם]הרֹואה הּפקידה[של עת עד למפרע, טמאה - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

האחרונה] טמא[הבדיקה הּכתם, עליו ׁשּנמצא הּבגד וכן .ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ולא הּזה, החלּוק 'ּבדקּתי ׁשּתאמר: עד ּכּמה? עד ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹלמפרע;
מּקדם טמא - ּבדקה ולא אֹותֹו, ּכּבסה אפּלּו ּכתם'. עליו ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹהיה
לח הּכתם נמצא ואפּלּו הּפקידה. ׁשעת עד למפרע, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָהּכּבּוס
אֹומר: ׁשאני הּבדיקה; ׁשעת עד למפרע, מּטּמא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

לח. ונעׂשה מים עליו נפלּו ועּתה ׁשם, היה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָמּימים
.Áׁשעתןוכל ׁשּדּין ולהבא]הּנׁשים מכאן רק שטמאות -]- ְְִֶַַָָָָָ

הּנׁשים אּלּו ּכל למפרע. אֹותן מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכתמן
ּכתם, מֹוצאה ּבין ּדם רֹואה ּבין - למפרע ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּטּמאֹות
וכן ּובגדים; אדם לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמטּמאֹות
הּמּקף חרׂש ּכלי ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן, ּומימי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻרּקן

ּפתיל מהודק]צמיד אבל[כיסוי למפרע; אֹותֹו מטּמאֹות , ְְְְֲִִֵַַַָָָ
אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאינן
מאחר אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה וכל ּבלבד. נֹוגע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשּום

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם, ְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמצא
.Ëטמאהמעּברת אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ

לעת מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת מּפקידהלדה. אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ
וטמאת וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה

איןּכתמים ,לפיכ ּבספק. וטמאתן סֹופרים, מּדברי הּכל - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻ
חּלין וכן ּתֹולין; אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻׂשֹורפין
אבל ּתֹולין. ּבאּלּו, ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשּו

לחּלה הּטבּולין וחּלין הּתרּומה, טהרת על [שלאהּנעׂשים ְְְְֲֳִִִַַַַַַַָָָֻ
חלה] מהם ׁשהןהופרשה הּטמאֹות אּלּו ּבכל מּטּמאין אין -ְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

ּומׁשּכבן הּנׁשים, מאּלּו אחת ׁשּכל למד, נמצאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּדבריהם.
מאחר ּכתם רֹואה ּובֹועל רגליהן, ּומימי ורּקן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבן,
- וחזר האבר ׁשּיצא מאחר יֹולדת ּובֹועל הּכתם, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

סֹופרים. מּדברי טמאֹות אבֹות ְְְֲִִִֵָֻֻּכּלן



        

ה'תש"ע כסלו כ"ו ראשון יום

עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם .ּתֹורת ְְִִֵֶַַָָָָֹ

    
הלכֹות איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ׂשֹוטה. ְִָהלכֹות

 
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה, ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלא
וקּדּוׁשין; ּכתּבה ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻוקּדּוׁשין;

(ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא מּמּנה.(ג) ולרּבֹות לפרֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

   
ּפֹוגע‡. אדם היה ּתֹורה מּתן אם[פוגש]קדם ּבּׁשּוק, אּׁשה ִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובֹועלּה לביתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא הּוא ּבינֹורצה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

           
      

נצטּוּו ּתֹורה, ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלבין
ּתחּלה אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיׂשראל
יּקח "ּכי ׁשּנאמר: לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפני

אליה". ּובא אּׁשה, ִִֵֶָָָאיׁש

.הם ּתֹורה ׁשל עׂשה מצות אּלּו מּׁשלׁשהולּקּוחין ּובאחד . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּבביאה; אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, - נקנית האּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּדברים
התורה מן ובשטר בביאה (במהדו"ק: הּתֹורה מן ְְִַָָָּוׁשלׁשּתן
קּדּוׁשין הּנקראין הן אּלּו ולּקּוחין סופרים). מדברי ְְִִִִִִֵֵַָובכסף
ּדברים מּׁשלׁשה ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה מקֹום. ּבכל ארּוסין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹו

מארסת. אֹו מקּדׁשת הּנקראת היא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֻאּלּו,

ׁשּנקנית‚. ׁשּלאוכיון ּפי על אף מקּדׁשת, ונעׂשית האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
והּבא איׁש; אׁשת היא הרי ּבעלּה, לבית נכנסה ולא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנבעלה
לגרׁש, רצה ואם ּדין; ּבית מיתת חּיב מּבעלּה, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעליה

ּגט. ְִֵָצריכה

ּב„. אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן רצהקדם אם ּׁשּוק, ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ׂשכרּה, לּה נֹותן - והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא

קדׁשה הּנקראת היא וזֹו לֹו; לכל]והֹול מּׁשּנּתנה[מזומנת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מּבנֹות קדׁשה תהיה "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשה, נאסרה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה
קּדּוׁשין ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ּכל לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׂשראל";

קדׁשה. ׁשּבעל מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה -ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכרת‰. ּביאתן על וחּיב ּבּתֹורה ּביאתן ׁשאסר והןּכל , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
אחת וכל עריֹות; הּנקראין הן מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהאמּורֹות

ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה, נקראת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן
.Âאחרֹות נׁשים הּקּבלהויׁש מּפי ,[במסורת]ׁשאסּורֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהן מּפני ׁשנּיֹות, נקראֹות והן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָואּסּורן
אּׁשה ועׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל לעריֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו, אם (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָהן,
אבי ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אׁשת אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבלבד;
אּמֹו אבי ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיעקב
האם, אחי ואׁשת (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבלבד;
הפסק, לּה אין וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
עד אסּורה, העֹולם סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
וכּלת (י) אבינּו; יעקב על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתהיה
ּבנֹו ּבן ּובת (יב) ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ְְְְִִִֶַַַַַּבּתֹו
ּבלבד; ּבּתֹו ּבן ּובת (יד) ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ְְְִִִִִֶַַַַַַּבלבד;
אׁשּתֹו ּבת ּבת ּובת (טז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת ְְְִִִֶֶַַַַַ(טו)
אם אב ואם (יח) ּבלבד; אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַּבלבד;
אב ואם (כ) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אם ואם (יט) ּבלבד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַאׁשּתֹו
ארּבע הפסק להן ׁשאין הּׁשנּיֹות נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאבי
אבי ואׁשת למעלה, עד האב ואם למעלה, עד האם אם -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

למּטה. עד ּבנֹו ּבן ואׁשת למעלה, עד ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָהאב
.Êּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר הןּכל ּכרת, עליו חּיב ולא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ותׁשעה קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻהּנקראים
אֹו זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו ְְְְֵֵֵֵַָָָָָֹהן,

אסורים]חללה כהונה מנישואי ּגדֹול,[שנולדה לכהן ּבין - ְֲֵֵָָָֹ
לממזר; יׂשראל ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבין
ּדּכא לפצּוע יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָּובת

אשכיו] ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות אחר[נכרת ּוגרּוׁשתֹו ; ְְְַַָָָ
הּיבם רׁשּות ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת

לה]עליה חלץ החלּוצ[שלא והיא. ּכגרּוׁשה, היא הרי ה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן הם[הגבעונים]אסּורה הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹ

מּדברי ואסּורין נקבֹות; ואחד זכרים אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכממזרים,
הּנתינים. הם מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָסֹופרים.

.Áׁשאּסּור ּוׁשלׁשהויׁש לאוין. מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ואדֹומי מצרי אחד[שנתגיירו]הם: ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ

נאמר ׁשּלא לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרים
"ּדֹור ׁשּנאמר: מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאּלּו
לא וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשליׁשי
אּתה יּקח", ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ּומּכלל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָיבֹוא;
הרי עׂשה, מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ׁשאינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלמד

ּכעׂשה. ֲֵַהּוא

ה'תש"ע כסלו כ"ז שני יום

   
לדתּה‡. מּיֹום ׁשנההּבת, עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואפּלּו ּתינקת; ונקראת קטּנה, הּנקראת היא - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹּגמּורֹות
ּכׁשּומא אּלא אינן ּזה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה [יבלת,הביאה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

בזה] להתחשב למּטהואין ׂשערֹות ׁשּתי הביאה אם אבל .ְְְֲִִֵֵַָָָָ
ׁשּתים מּבת והיא ׂשער, להבאת הידּועֹות ּבּמקֹומֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָּבּגּוף

נערה. נקראת - ומעלה אחד ויֹום ׁשנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשרה
.הּזה ּבּזמן ׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּׁשה עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון, סימן ׁשּתביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאחר
ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת ּגמּורים. חדׁשים[סיום]חדׁשים הּׁשּׁשה ְְְֳֳִִִִִִַַַָָָ

ׁשּׁשה אּלא לבגרּות נערּות ּבין ואין ּבֹוגרת; ּתּקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָומעלה
ּבלבד. ְֳִִַָחדׁשים

אחד‚. ויֹום ׁשנה עׂשרה לׁשּתים ׁשּתיהּגיעה הביאה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּה ׁשּנראּו ּפי על אף - בה"ו,ׂשערֹות המפורטים [הסימנים ְְִִֶַַָָ

אילֹוניתשהם] כאייל]סימני עד[עקרה היא קטּנה עדין - ְְֲִִִִֵַַַַָָ
עׂשרים ּבׁשנת אפּלּו ׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעׂשרים

ּבֹוגרת. ּתּקרא ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה -ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנה„. עׂשרים ּבת הביאההיתה ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

אילֹונית; היא הרי - אילֹונית סימני ּבּה ונראּו ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָׁשּתי
עד היא, קטּנה עדין אילֹונית, סימני ּכל ּבּה נראּו לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
חמׁש ּבת ׁשּתהיה עד אֹו נערה, ותהיה ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתביא

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
ּזה‰. לּזמן אדםהּגיעה שנות רוב שהוא 35 גיל [למעל ְִִִֶַָ
[ אילֹונית,- נקראת זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי הביאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹולא

נמצאת אילֹונית. מּסימני סימן ּבּה נראה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאף
מּקטנּותּה אּלא נערּות, ימי לּה אין ׁשהאילֹונית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמד

לבגרּות. ְְֵֵַּתצא
.Âאילֹונית סימני הן ּומתקּׁשהואּלּו ּדּדין לּה ׁשאין ּכל : ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכּנׁשים,[כואבת] מעים ׁשּפּולי לּה ואין ּתׁשמיׁש, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבׁשעת
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נצטּוּו ּתֹורה, ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלבין
ּתחּלה אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיׂשראל
יּקח "ּכי ׁשּנאמר: לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפני

אליה". ּובא אּׁשה, ִִֵֶָָָאיׁש

.הם ּתֹורה ׁשל עׂשה מצות אּלּו מּׁשלׁשהולּקּוחין ּובאחד . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּבביאה; אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, - נקנית האּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּדברים
התורה מן ובשטר בביאה (במהדו"ק: הּתֹורה מן ְְִַָָָּוׁשלׁשּתן
קּדּוׁשין הּנקראין הן אּלּו ולּקּוחין סופרים). מדברי ְְִִִִִִֵֵַָובכסף
ּדברים מּׁשלׁשה ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה מקֹום. ּבכל ארּוסין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹו

מארסת. אֹו מקּדׁשת הּנקראת היא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֻאּלּו,

ׁשּנקנית‚. ׁשּלאוכיון ּפי על אף מקּדׁשת, ונעׂשית האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
והּבא איׁש; אׁשת היא הרי ּבעלּה, לבית נכנסה ולא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנבעלה
לגרׁש, רצה ואם ּדין; ּבית מיתת חּיב מּבעלּה, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעליה

ּגט. ְִֵָצריכה

ּב„. אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן רצהקדם אם ּׁשּוק, ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ׂשכרּה, לּה נֹותן - והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא

קדׁשה הּנקראת היא וזֹו לֹו; לכל]והֹול מּׁשּנּתנה[מזומנת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מּבנֹות קדׁשה תהיה "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשה, נאסרה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה
קּדּוׁשין ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ּכל לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׂשראל";

קדׁשה. ׁשּבעל מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה -ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכרת‰. ּביאתן על וחּיב ּבּתֹורה ּביאתן ׁשאסר והןּכל , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
אחת וכל עריֹות; הּנקראין הן מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהאמּורֹות

ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה, נקראת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן
.Âאחרֹות נׁשים הּקּבלהויׁש מּפי ,[במסורת]ׁשאסּורֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהן מּפני ׁשנּיֹות, נקראֹות והן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָואּסּורן
אּׁשה ועׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל לעריֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו, אם (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָהן,
אבי ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אׁשת אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבלבד;
אּמֹו אבי ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיעקב
האם, אחי ואׁשת (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבלבד;
הפסק, לּה אין וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
עד אסּורה, העֹולם סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
וכּלת (י) אבינּו; יעקב על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתהיה
ּבנֹו ּבן ּובת (יב) ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ְְְְִִִֶַַַַַּבּתֹו
ּבלבד; ּבּתֹו ּבן ּובת (יד) ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ְְְִִִִִֶַַַַַַּבלבד;
אׁשּתֹו ּבת ּבת ּובת (טז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת ְְְִִִֶֶַַַַַ(טו)
אם אב ואם (יח) ּבלבד; אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַּבלבד;
אב ואם (כ) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אם ואם (יט) ּבלבד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַאׁשּתֹו
ארּבע הפסק להן ׁשאין הּׁשנּיֹות נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאבי
אבי ואׁשת למעלה, עד האב ואם למעלה, עד האם אם -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

למּטה. עד ּבנֹו ּבן ואׁשת למעלה, עד ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָהאב
.Êּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר הןּכל ּכרת, עליו חּיב ולא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ותׁשעה קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻהּנקראים
אֹו זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו ְְְְֵֵֵֵַָָָָָֹהן,

אסורים]חללה כהונה מנישואי ּגדֹול,[שנולדה לכהן ּבין - ְֲֵֵָָָֹ
לממזר; יׂשראל ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבין
ּדּכא לפצּוע יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָּובת

אשכיו] ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות אחר[נכרת ּוגרּוׁשתֹו ; ְְְַַָָָ
הּיבם רׁשּות ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת

לה]עליה חלץ החלּוצ[שלא והיא. ּכגרּוׁשה, היא הרי ה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן הם[הגבעונים]אסּורה הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹ

מּדברי ואסּורין נקבֹות; ואחד זכרים אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכממזרים,
הּנתינים. הם מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָסֹופרים.

.Áׁשאּסּור ּוׁשלׁשהויׁש לאוין. מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ואדֹומי מצרי אחד[שנתגיירו]הם: ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ

נאמר ׁשּלא לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרים
"ּדֹור ׁשּנאמר: מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאּלּו
לא וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשליׁשי
אּתה יּקח", ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ּומּכלל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָיבֹוא;
הרי עׂשה, מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ׁשאינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלמד

ּכעׂשה. ֲֵַהּוא

ה'תש"ע כסלו כ"ז שני יום

   
לדתּה‡. מּיֹום ׁשנההּבת, עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואפּלּו ּתינקת; ונקראת קטּנה, הּנקראת היא - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹּגמּורֹות
ּכׁשּומא אּלא אינן ּזה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה [יבלת,הביאה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

בזה] להתחשב למּטהואין ׂשערֹות ׁשּתי הביאה אם אבל .ְְְֲִִֵֵַָָָָ
ׁשּתים מּבת והיא ׂשער, להבאת הידּועֹות ּבּמקֹומֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָּבּגּוף

נערה. נקראת - ומעלה אחד ויֹום ׁשנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשרה
.הּזה ּבּזמן ׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּׁשה עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון, סימן ׁשּתביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאחר
ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת ּגמּורים. חדׁשים[סיום]חדׁשים הּׁשּׁשה ְְְֳֳִִִִִִַַַָָָ

ׁשּׁשה אּלא לבגרּות נערּות ּבין ואין ּבֹוגרת; ּתּקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָומעלה
ּבלבד. ְֳִִַָחדׁשים

אחד‚. ויֹום ׁשנה עׂשרה לׁשּתים ׁשּתיהּגיעה הביאה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּה ׁשּנראּו ּפי על אף - בה"ו,ׂשערֹות המפורטים [הסימנים ְְִִֶַַָָ

אילֹוניתשהם] כאייל]סימני עד[עקרה היא קטּנה עדין - ְְֲִִִִֵַַַַָָ
עׂשרים ּבׁשנת אפּלּו ׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעׂשרים

ּבֹוגרת. ּתּקרא ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה -ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנה„. עׂשרים ּבת הביאההיתה ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

אילֹונית; היא הרי - אילֹונית סימני ּבּה ונראּו ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָׁשּתי
עד היא, קטּנה עדין אילֹונית, סימני ּכל ּבּה נראּו לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
חמׁש ּבת ׁשּתהיה עד אֹו נערה, ותהיה ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתביא

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
ּזה‰. לּזמן אדםהּגיעה שנות רוב שהוא 35 גיל [למעל ְִִִֶַָ
[ אילֹונית,- נקראת זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי הביאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹולא

נמצאת אילֹונית. מּסימני סימן ּבּה נראה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאף
מּקטנּותּה אּלא נערּות, ימי לּה אין ׁשהאילֹונית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמד

לבגרּות. ְְֵֵַּתצא
.Âאילֹונית סימני הן ּומתקּׁשהואּלּו ּדּדין לּה ׁשאין ּכל : ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכּנׁשים,[כואבת] מעים ׁשּפּולי לּה ואין ּתׁשמיׁש, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבׁשעת



סח           
      

והּנערה, לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוקֹולּה
ּגדֹולה. נקראת מּׁשלׁשּתן, אחת ּכל - והאילֹונית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּבֹוגרת,

.Êסימנין ּבּבת העליֹון,ויׁש סימן הּנקראין והן מּלמעלה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבמקֹום קמט ויעׂשה לאחֹוריה ידּה מּׁשּתחזיר הן: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
הּדד עקץ על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן הּדד; ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּדד;
ויעׂשה הּדד חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר; וׁשֹוהה ׁשֹוקע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹוהּוא

ע החטם מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור צמֹו.ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּומּׁשּיתקׁשקׁשּו הּדּדין; מּׁשּיּטּו הּדּדין;[יתנועעו]וכן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַ

מן ׁשּלמעלה הּתפּוח הּבׂשר מקֹום והּוא העטרה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּומּׁשּתּקיף
קׁשה. יהיה ולא זה ּבׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן; לעּמת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהערוה

.Áאֹו אּלּו מּכל סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין, אּלּו ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכל
מׁשּגיחין אין - ּפחֹות אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּכּלן,
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת נעׂשית ּבקטנּותּה. היא והרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו,
מּכל ּבאחד מׁשּגיחין אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד,

-אּלּו אּלּו מּכל אחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ואם להחמיר. ּבּה ודנים לנערה, קטּנה ּבין ספק היא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהרי
ּכּלן, ׁשּיבֹואּו אפׁשר ׁשאי וּדאית, ּגדֹולה זֹו הרי - ּכּלן ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻנראּו

ונׁשר. הּתחּתֹון סימן ּבא ּוכבר ְְְִֶַַַָָָָָאּלא
.Ëׁשּילדה ׁשּלאהּבת ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבנים, ּגדֹולה. זֹו הרי - ּתחּתֹון ולא עליֹון לא סימן, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה
ּכסימנין. הן ְֲִִֵֵָהרי

.Èמּׁשּיּולד - נקראהּבן ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
זה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו ּתינֹוק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקטן,
ּבּמקֹומֹות למּטה ׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָאינֹו
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש מּבן והּוא ׂשער, להבאת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהידּועים

איׁש. ונקרא ּגדֹול, נקרא - ומעלה ְְְְִִִֶַָָָָָָאחד
.‡Èהּזה לּזמן ּפיהּגיע על אף - ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

סריס סימני ּבֹו ּבן[עקר]ׁשּנראּו ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הביא ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשרים
אם - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ׂשערֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשּתי
הּגדֹול ּדין ודינֹו סריס, זה הרי סריס מּסימני אחד ּבֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנראה
קטן עדין סריס, מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר. ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
אֹו להן, הראּוי ּבּמקֹום למּטה ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא,

ּבן ׁשּיהיה אחד.עד ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.Èהּזה לּזמן עלהּגיע אף סריס, זה הרי - הביא ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

עׂשרים לׁשנת הּגיע סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ׁשּלא ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפי
והביא למּטה, ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֹּפחֹות
מּסימני אחד לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ּבּזקן ׂשערֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתי
לֹו ׁשּיּולדּו עד ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא סריס אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָסריס,
ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו סריס, סימני ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

אחד. ְֶָויֹום
.‚Èהם לקּויואּלּו ּוׂשערֹו זקן, לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ
מחליק[רך] ּובׂשרֹו שיער], מעלי[ללא רגליו מימי ואין ם, ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ּכּפה[קצף]רתיחה עֹוׂשה אינֹו מים ּוכׁשּמטיל ,[קשת], ְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּדהה זרעֹו כמים]וׁשכבת מחמיצין[צלול רגליו מימי ואין , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

בכלי] בשהייה ואין[מסריחים הּגׁשמים ּבימֹות ורֹוחץ ,ְְְִִֵֵַָ
הבל מעלה לקּוי[אדים]ּבׂשרֹו וקֹולֹו ּבין[דק], נּכר ואינֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ

לאּׁשה. ְִִָאיׁש

.„Èזה חּמהוסריס סריס הּנקרא שראההּוא מהרגע [מלידה, ְְְִִִֶַַָָָ
ׁשחתכּושמש] הּבן אבל מקֹום. נּתקּו[בכלי]ּבכל [ביד]אֹו ְְְֲִֵֶַָָָָ

הּוא - עֹוׂשין ׁשהּגֹויים ּכמֹו ּביציו, אֹו ּגידֹו מעכּו הּנקראאֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָ
נקרא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ּוכׁשּיהיה אדם; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹסריס

לעֹולם. סימן מביא זה ׁשאין ְִִֵֵֶֶָָָגדֹול,
.ÂËאחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש סימןּבן הביא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּבין ספק זה הרי - ׁשּלמעלה הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמּטה,
סימני ּבֹו ׁשּנראּו ּכיון - מּלמּטה נבּדק לא ואם לגדֹול; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקטן

ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מּלמעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָּבגרּות
.ÊËׂשערֹות ׁשעּורןׁשּתי - מקֹום ּובכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ל[גודלן] ראׁשן לכף ויהיּו[שרשן]עּקרןּכדי ּומּׁשּיצמחּו . ְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹ
הּזּוג ּבפי להּנטל ראׁשן[מספריים]יכֹולֹות לכף ׁשּיּגיעּו עד , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ּובבת ּבבן לפיכ מקֹום. ּבכל להחמיר ּבהן ּדנין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָלעּקרן
להּנטל ּכדי וצמחּו הֹואיל להחמיר, ּגדֹולים אֹותם ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹנחׁשב
הּגיעּו ולא הֹואיל להחמיר, קטּנים אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ְְְְְְְִִִִִִַַַַָֹֹּבפי

לעּקרן. ראׁשן ְִָָָָֹֹלכף
.ÊÈהערוה ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ׂשערֹות ּוביתׁשּתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

על ּבין למּטה, ּבין למעלה ּבין סימנין, מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה
אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע [שניהםאיברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

למטה] או ּבעּקרןלמעלה וׁשּיהיה ואפּלּו[שרשן], ּגּמֹות. ְְְֲִִִֶֶַָָֻ
זֹו ּגּמֹות ׁשּתי נמצאּו סימן. אּלּו הרי אחת, ּבגּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻׁשּתיהן
ּגּמה אין חזקה סימן. אּלּו הרי - ׂשער ּבהן ואין זֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבצד

ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוׂשערֹות ׂשער, ְְְְֵֶָָָָָֹּבלא
.ÁÈׁשהביאה עׂשרה,הּבת ׁשּתים ׁשנת ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּומא ׁשהן עׂשרה, ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּבן
עׂשרה ׁשלׁש אחר עֹומדֹות ּבמקֹומן ׁשהּׂשערֹות ּפי על אף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימן. אינן - לנקבה עׂשרה ׁשּתים ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר
.ËÈּבׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ׁשהןּבּמה ונֹודע הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּתי ׁשם ונמצאּו זמן אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּומא.
קדם ׁשּמא אֹומרין ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׂשערֹות

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו ְְְְִֵֶַָָזמן
.Îהּבת ׁשּתיםּכׁשּבֹודקין ׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן ּבתֹו ּבין , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ

נׁשים ּפי על ּבֹודקין - לאחריו ּבין זה, זמן קדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה,
מּמּנה וׁשֹומעין ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשרֹות

הביאה. לא אם הביאה ִִִִֵֵָָֹאם
.‡Îהאמּורֹות הּׁשנים ּובערכיןּכל ּובבת פלוניּבבן ["ערך ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

הגיל] לפי משתנה הערך – ׁשניעלי" לא אינן מקֹום, ְְֵֵָָָֹּובכל
ׁשהן העּבּור, סדר ׁשל ׁשנים אּלא - החּמה ׁשני ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּלבנה,

חודש]ּפׁשּוטֹות י"ב חודש]ּומעּברֹות[של ׁשּבית[י"ג ּכמֹו , ְְְֵֶָֻ
החדׁש; קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, קֹובעין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּדין

הּדת. ּדברי לכל מֹונין הּׁשנים ְְְִִִֵַַָָָָּובאֹותן
.Îהּנׁשים על סֹומכין הּׁשניםאין הבת]ּבמנין או הבן ,[גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ

להעיד. ּכׁשרים עדים ׁשני ּפי על אּלא הּקרֹובים, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
.‚Îׁשאמר זֹוהאב ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לקרּבן נאמן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ביאהּבת [שביאתן ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ
ק דיני בזה בשוגג]וחלים למּכֹותרבן לא אבל [מלקות, ְֲַָֹ

לענׁשיןמדרבנן] בי"ד]ולא ומיתת ׁשלׁש[מלקות ּבן זה ּבני . ְְְֳִִֶֶָָֹֹ
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת זֹו ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

           
      

לנדרים נאמן - קיימין]אחד ולחרמים[שנדריהם ולערכין ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָָָ
הבית] לבדק נכסיו הבן החרים לא[אם אבל ְְֲֵֶָֹּולהקּדׁשֹות,

לענׁשין. ולא ְְֳִַָָֹלמּכֹות

.„Îזכרּות אברי לֹו ׁשּיׁש הּנקראמי הּוא - נקבּות ואברי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
סימן לֹו ואין נקבה, אם זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס;

לעֹולם. וּדאית נקבה אֹו וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיּודע
.‰Îלֹו ׁשאין אטּוםּומי אּלא נקבּות ולא זכרּות [סתום]לא ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

הּטמטּום נקרע ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא -ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻ
הרי נקבה, נמצא ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי זכר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונמצא
עׂשרה ׁשּתים ּבן ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום נקבה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּוא
ּבהן ׁשּנדּבר והן ּגדֹולים; ּבחזקת הן הרי אחד, ויֹום ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנה

מקֹום. ְָָּבכל
.ÂÎמקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת האּלמיםחרׁש הן - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּמדּבר מי אבל מדּברין, ולא ׁשֹומעין ׁשֹומע,ׁשאין ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ואּׁשה ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי - מדּבר ואינֹו ׁשֹומע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָאֹו
- ׁשֹוטין ולא חרׁשין לא ואינן ּבדעּתן, ׁשלמים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשהם

ּופּקחת. ּפּקח ְִִִִֵַַַָנקראין
.ÊÎהּׁשמֹות ּכל ּבׁשני[מושגים]נמצאּו ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנּיה, ערוה, קּדּוׁשין, הן: ואּלּו ׁשמֹות, עׂשרים אּלּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּפרקים
אילֹונית, ּבֹוגרת, נערה, קטּנה, עׂשה, אּסּורי לאוין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּסּורי
סריס חּמה, סריס קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּגדֹולה,

ּפקחין. חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, ְְְְְִִִִֵַָָָֻאדם,
.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים

ּכל ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני
אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם

ה'תש"ע כסלו כ"ח שלישי יום

   
מתקּדׁשת‡. האּׁשה איןּכיצד - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָּפחֹות
אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', מקּדׁשת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻאּת
הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', לאּׁשה', ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָלי
והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ּדברים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאֹומר

הּכסף. לּה ִֵֶֶֶַָׁשּיּתן
.היא אנינתנה 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ

אם וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
ּבׁשטר‚. קּדׁש אֹוואם החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל העלה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעל
לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ'הרי

עדים. ְִִֵֵּבפני
ׁשּיכּתב„. ּכגט;וצרי הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ּכֹותבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינֹו
עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - מּדעּתּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
ּבביאה‰. קּדׁש אֹוואם לי', מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

לי אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'הרי

ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש

מקּד עליהּתהיה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין ׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא

.Âּכׁשּיקּדׁש האיׁש ׁשּיאמר ענינםהּדברים ׁשּיהיה צרי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
אין - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אׁשּתי', אּת 'הרי לּה: ּכתב אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָׁשם
אּת 'הרי ׁשּלי', אּת 'הרי לי', קנּויה אּת 'הרי 'ארּוסתי', ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
אֹו לקּוחתי', אּת 'הרי אֹו לי', זקּוקה אּת 'הרי אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָּברׁשּותי',

חרּופתי' אּת לאיש"]'הרי "נחרפת הכתוב ּכּיֹוצא[מלשון וכל ְְֲֲִֵֵַַָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ְֲֵֶֶֶָֻּבזה

.Êלּה ּכתב אֹו לּה אּתאמר 'הרי לי', מיחדת אּת 'הרי : ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נגּדי' אּת 'הרי עזרתי', אּת 'הרי לי', "עזרמיעדת [מלשון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

אּתכנגדו"] 'הרי סגּורתי', אּת 'הרי צלעתי', אּת 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]ּתחּתי' בשר "ויסגור אסּורתי',[מלשון אּת 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

ׁשּיהיה והּוא ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּתפּוסתי' אּת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ'הרי
עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין, עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמדּבר

קּדּוׁשין עסקי על להינשא]ּתחּלה כוונתם חֹוׁשׁשין[על אין , ְְְִִִִִֵֵַָ
אּלּו. ְִֵלמּלֹות

.Áמּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה את לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
הּדּבּה מׁשמע ויהיה ּכמֹו, ׁשּקניּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה ברים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבידּה נתן אּלא ּכלּום לּה אמר ולא ּפרׁש ולא וקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, ּבענין, עסקין והם הֹואיל - ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
'אּתם להם לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין, הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
מקּדׁשת זֹו הרי ּגרׁש, אֹו ּבפניהם ׁשּקּדׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי',

מגרׁשת. ְֶֶֹאֹו
.Ëלאּׁשה האהאֹומר מקּדׁשת. זֹו הרי לחציי', 'התקּדׁשי : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּנמצא ואחרת', אּת אׁשּתי 'ּתהי לּה לאֹומר ּדֹומה? ּזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלמה
מקּדׁש חצי' לּה: אמר אם אבל איׁש. חצי אּלא ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשאין
וכן לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלי',

מקּדׁשת. אינּה ולזה', לי מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻהאֹומר:
.Èחצי 'הרי לּה: מקּדׁשאמר וחצי ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

ּבחצי לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה ׁשאמר אֹו ּבפרּוטה', ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלי
האחר וחצי מקּדׁשת.ּפרּוטה זֹו הרי - ּפרּוטה' אמרּבחצי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

חצי' למחר',לּה: ּבפרּוטה וחצי הּיֹום ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּבפרּוטה', ּבני לׁשני ּבנֹותי 'ׁשּתי ּבפרּוטה', חציי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ'ׁשני
ּבּת' אֹו ּבפרּוטה', לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת'ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻ

ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה' לי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻוקרקע
.‡Èמקּדׁש קטּנה,האב ׁשהיא זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לאיׁש נתּתי ּבּתי "את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשהיא
וקּדּוׁשיה הקידושין]הּזה", זּכאי[כסף הּוא וכן לאביה. ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו נתּגרׁשה ואם ּובכתּבתּה. ידיה, ּובמעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻּבמציאתּה,
לפיכ ׁשּתבּגר. עד ּבּכל, זּכאי הּוא הארּוסין, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתאלמנה
ואפּלּו ׁשּתבּגר. עד ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמקּבל
איׁש אׁשת היא הרי - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיתה



סט            
      

לנדרים נאמן - קיימין]אחד ולחרמים[שנדריהם ולערכין ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָָָ
הבית] לבדק נכסיו הבן החרים לא[אם אבל ְְֲֵֶָֹּולהקּדׁשֹות,

לענׁשין. ולא ְְֳִַָָֹלמּכֹות

.„Îזכרּות אברי לֹו ׁשּיׁש הּנקראמי הּוא - נקבּות ואברי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
סימן לֹו ואין נקבה, אם זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס;

לעֹולם. וּדאית נקבה אֹו וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיּודע
.‰Îלֹו ׁשאין אטּוםּומי אּלא נקבּות ולא זכרּות [סתום]לא ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

הּטמטּום נקרע ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא -ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻ
הרי נקבה, נמצא ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי זכר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונמצא
עׂשרה ׁשּתים ּבן ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום נקבה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּוא
ּבהן ׁשּנדּבר והן ּגדֹולים; ּבחזקת הן הרי אחד, ויֹום ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנה

מקֹום. ְָָּבכל
.ÂÎמקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת האּלמיםחרׁש הן - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּמדּבר מי אבל מדּברין, ולא ׁשֹומעין ׁשֹומע,ׁשאין ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ואּׁשה ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי - מדּבר ואינֹו ׁשֹומע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָאֹו
- ׁשֹוטין ולא חרׁשין לא ואינן ּבדעּתן, ׁשלמים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשהם

ּופּקחת. ּפּקח ְִִִִֵַַַָנקראין
.ÊÎהּׁשמֹות ּכל ּבׁשני[מושגים]נמצאּו ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנּיה, ערוה, קּדּוׁשין, הן: ואּלּו ׁשמֹות, עׂשרים אּלּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּפרקים
אילֹונית, ּבֹוגרת, נערה, קטּנה, עׂשה, אּסּורי לאוין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּסּורי
סריס חּמה, סריס קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּגדֹולה,

ּפקחין. חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, ְְְְְִִִִֵַָָָֻאדם,
.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים

ּכל ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני
אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם

ה'תש"ע כסלו כ"ח שלישי יום

   
מתקּדׁשת‡. האּׁשה איןּכיצד - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָּפחֹות
אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', מקּדׁשת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻאּת
הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', לאּׁשה', ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָלי
והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ּדברים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאֹומר

הּכסף. לּה ִֵֶֶֶַָׁשּיּתן
.היא אנינתנה 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ

אם וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
ּבׁשטר‚. קּדׁש אֹוואם החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל העלה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעל
לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ'הרי

עדים. ְִִֵֵּבפני
ׁשּיכּתב„. ּכגט;וצרי הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ּכֹותבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינֹו
עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - מּדעּתּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
ּבביאה‰. קּדׁש אֹוואם לי', מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

לי אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'הרי

ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש

מקּד עליהּתהיה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין ׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא

.Âּכׁשּיקּדׁש האיׁש ׁשּיאמר ענינםהּדברים ׁשּיהיה צרי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
אין - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אׁשּתי', אּת 'הרי לּה: ּכתב אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָׁשם
אּת 'הרי ׁשּלי', אּת 'הרי לי', קנּויה אּת 'הרי 'ארּוסתי', ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
אֹו לקּוחתי', אּת 'הרי אֹו לי', זקּוקה אּת 'הרי אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָּברׁשּותי',

חרּופתי' אּת לאיש"]'הרי "נחרפת הכתוב ּכּיֹוצא[מלשון וכל ְְֲֲִֵֵַַָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ְֲֵֶֶֶָֻּבזה

.Êלּה ּכתב אֹו לּה אּתאמר 'הרי לי', מיחדת אּת 'הרי : ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נגּדי' אּת 'הרי עזרתי', אּת 'הרי לי', "עזרמיעדת [מלשון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

אּתכנגדו"] 'הרי סגּורתי', אּת 'הרי צלעתי', אּת 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]ּתחּתי' בשר "ויסגור אסּורתי',[מלשון אּת 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

ׁשּיהיה והּוא ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּתפּוסתי' אּת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ'הרי
עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין, עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמדּבר

קּדּוׁשין עסקי על להינשא]ּתחּלה כוונתם חֹוׁשׁשין[על אין , ְְְִִִִִֵֵַָ
אּלּו. ְִֵלמּלֹות

.Áמּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה את לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
הּדּבּה מׁשמע ויהיה ּכמֹו, ׁשּקניּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה ברים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבידּה נתן אּלא ּכלּום לּה אמר ולא ּפרׁש ולא וקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, ּבענין, עסקין והם הֹואיל - ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
'אּתם להם לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין, הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
מקּדׁשת זֹו הרי ּגרׁש, אֹו ּבפניהם ׁשּקּדׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי',

מגרׁשת. ְֶֶֹאֹו
.Ëלאּׁשה האהאֹומר מקּדׁשת. זֹו הרי לחציי', 'התקּדׁשי : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּנמצא ואחרת', אּת אׁשּתי 'ּתהי לּה לאֹומר ּדֹומה? ּזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלמה
מקּדׁש חצי' לּה: אמר אם אבל איׁש. חצי אּלא ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשאין
וכן לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלי',

מקּדׁשת. אינּה ולזה', לי מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻהאֹומר:
.Èחצי 'הרי לּה: מקּדׁשאמר וחצי ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

ּבחצי לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה ׁשאמר אֹו ּבפרּוטה', ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלי
האחר וחצי מקּדׁשת.ּפרּוטה זֹו הרי - ּפרּוטה' אמרּבחצי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

חצי' למחר',לּה: ּבפרּוטה וחצי הּיֹום ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּבפרּוטה', ּבני לׁשני ּבנֹותי 'ׁשּתי ּבפרּוטה', חציי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ'ׁשני
ּבּת' אֹו ּבפרּוטה', לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת'ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻ

ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה' לי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻוקרקע
.‡Èמקּדׁש קטּנה,האב ׁשהיא זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לאיׁש נתּתי ּבּתי "את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשהיא
וקּדּוׁשיה הקידושין]הּזה", זּכאי[כסף הּוא וכן לאביה. ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו נתּגרׁשה ואם ּובכתּבתּה. ידיה, ּובמעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻּבמציאתּה,
לפיכ ׁשּתבּגר. עד ּבּכל, זּכאי הּוא הארּוסין, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתאלמנה
ואפּלּו ׁשּתבּגר. עד ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמקּבל
איׁש אׁשת היא הרי - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיתה
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מתקּדׁשת אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּגמּורה.
אביה קּדׁשּה אם - מּכאן ּפחֹות אביה; מּדעת ְְִִִִִִִַַָָָָָָָָּבביאה

מקּדׁשת. אינּה ְְִֵֶֶָָֻּבביאה,

.Èּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה
הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאין הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּברׁשּות היא הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
אין ׁשּנּׂשאת, ּכיון קטּנה. היא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמּה,

רׁשּות. ּבּה ְְִָָָלאביה
.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתקּדׁשה

ואפּלּומקּדׁשת ׁשּנתקּדׁשה; אחר האב נתרּצה אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
על אסּורה אינּה הּקּדּוׁשין, מאֹותם נתּגרׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
ׁשּנתקּדׁשה ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא, ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו,
.„Èׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין - ּבֹוגרת ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה,
ּבספק מקּדׁשת לאיׁשזֹו יׁש מּספק. ּגט צריכה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ

אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ּפלֹוניתלעׂשֹות אּׁשה ,[מסויימת]ּבין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
הּנׁשים מּׁשאר אּׁשה שהיא]ּבין וכן[איזו הּגדֹולה; האּׁשה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבין[הבוגרת] ּפלֹוני, מאיׁש ּבין קּדּוׁשיה, לקּבל ׁשליח ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעֹוׂשה
קּדּוׁשי לקּבל ׁשליח עֹוׂשה האב וכן האנׁשים; מּׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמאיׁש
'צאי הּקטּנה, לבּתֹו אדם ואֹומר ּברׁשּותֹו; ּכׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבּתֹו,

.'קּדּוׁשי ְְִִִַַוקּבלי
.ÂËׁשליח העֹוׂשה ּבפניּכל לעׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש אבל עדים. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשני
האיׁש ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים, לעׂשֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרי
הּׁשליח הֹודּו אם לפיכ הּדבר; אמּתת להֹודיע ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאּלא
ׁשליח ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים, צריכין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמׁשּלח,

התבואה]ׁשהרׁשהּו -[בעל ּבהן וכּיֹוצא ּתרּומה לֹו להפריׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבּכל

.ÊËעד נעׂשה ׁשלּוחיןהּׁשליח ׁשנים עׂשה אם לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
ׁשלּוחיו, הן הן - אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָלקּדׁש
ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן הּקּדּוׁשין, עדי הן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָוהן

אחרים. ְֲִִֵַׁשנים
.ÊÈלׁשליחּות ּכׁשרין לפיהּכל - וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

"ּכן ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי - והּגֹוי ּדעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינן
אף ּברית ּבני אּתם ּומה - הּׁשליח לרּבֹות אּתם", ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתרימּו

העבד אבל הּגֹוי. את להֹוציא ּברית, ּבן [הכנעני]ׁשלּוחכם ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָ
הּוא הרי - ׁשּבממֹון לדבר ׁשליח נעׂשה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּגּטין ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּפסּול

עליו]וקּדּוׁשין חלים .[אינן ְִִ
.ÁÈמקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ׁשּקּדׁש האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשליח

זה' 'ּבׁשטר אֹו זה', ּבכסף הּואלפלֹוני האּׁשה ׁשליח ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָ
ל אֹומר - הּקּדּוׁשין אֹותׁשּמקּבל ׁשּׁשלחה ּפלֹונית 'הרי ֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

'ארסּתיה אֹו ,'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻמקּדׁשת
המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה', ל 'נתּתיה אֹו ,'ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָל
לי', מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת 'הרי לֹו: אֹומר - האב ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻעל
הּׁשליח אֹו האב אמר אם .'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוהּוא
ולא לּׁשליח אֹו לאב ונתן ּבענין עסקין היּו ואם ּדּיֹו. - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'הן'

ּכֹותבֹו אינֹו - ּבׁשטר קּדׁש ואם ּדּיֹו. - ּדבר אמר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּפרׁש
ּכּלן הּדברים ּבכל וכן הּׁשליח. מּדעת אֹו האב מּדעת ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשליח עם ׁשליח ּדין ּכן האּׁשה, עם האיׁש ּכדין קּדּוׁשין, ְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשל

האב. עם ִָָאֹו

.ËÈׁשּיקּדׁש ידימצוה מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו אדם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
יֹותר ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש האּׁשה על מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו;
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשליח. ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעל
ראּוי אין ׁשּירצה, מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּבּתֹו את אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
וכן רֹוצה. אני ּבפלֹוני ותאמר ׁשּתגּדיל עד קטּנה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהיא
עד אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה; ׁשּיקּדׁש לֹו ראּוי אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאיׁש
ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו, ּכׁשרה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיראּנה

ׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב אֹו מגרׁשּה, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא

.Î,ּבׁשטר וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּבביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמקּדׁש
ּומגרׁש ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה; מן ּבֹו ׁשּנאמר:מתקּדׁשת , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מן הּכסף וכן ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות", ספר לּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב
סֹופרים מּדברי ּופרּוׁשֹו מהתורה]הּתֹורה, זאת למדו ,[חכמים ְְִִִֵֵַָ

יהיּו לּקּוחים חכמים: ואמרּו אּׁשה", איׁש יּקח "ּכי ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָָׁשּנאמר:
מּמּני". קח הּׂשדה, ּכסף "נתּתי ׁשּנאמר: ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבכסף,

.‡Îנהגּו הּוא, ּכ הּדברים ׁשעּקר ּפי על יׂשראלאף ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבׁשטר, לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף; ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
והמקּדׁש לכּתחּלה; ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמקּדׁש.

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]ּבביאה, ּכדי[מלקות , ְְְִִֵַַַַָ
ׁשּקּדּוׁשיו ּפי על אף זה, ּבדבר ּפרּוצין יׂשראל יהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין
.Îהמקּדׁש עלוכן אף - ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ,ׁשּדּו ּבלא ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹ

ּכדי מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה ּדבר יהא [מופקרת]ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Îיד על ּבין עצמֹו, ידי על ּבין - אּׁשה המקּדׁש ׁשליחּכל י ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ּכ ואחר ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי -ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ולא קּדׁש ואם הּמצוֹות. ּכל קדם ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמקּדׁש,
מה לבּטלה, ּברכה ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא - ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבר

נעׂשה. ּכבר ְֲֲֶַַָָָּׁשּנעׂשה
.„Îמבר אׁשרּכיצד העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ? ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

את לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצוֹותיו, ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָקּדׁשנּו
וקּדּוׁשין, חּפה ידי על הּנׂשּואֹות את לנּו והּתיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻהארּוסֹות,
ונהגּו ארּוסין. ּברּכת היא זֹו יׂשראל'. מקּדׁש ה', אּתה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּברּו
יׁש אם ׁשכר. ׁשל אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעם
ּברּכת מבר ּכ ואחר ּתחּלה, הּיין על מבר - יין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשם
- ׁשכר ולא יין לא ׁשם אין ואם מקּדׁש. ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹארּוסין,

עצמּה. ּבפני אֹותּה ְְְִֵֵַָָָמבר

ה'תש"ע כסלו כ"ט רביעי יום

   
מתקּדׁשת‡. האּׁשה ּבעלאין אּׁשה והמקּדׁש לרצֹונּה, אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּיקּדׁש עד ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת; אינּה - ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכרהּה
רּבֹות נׁשים לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכרהֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעל

           
      

לכל ּפרּוטה - ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכאחת,
על הּקּדּוׁשין לקּבל לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת; ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַאחת

מּדעּתן. כּלן ְְִֵַָָֻידי

.האּׁשה את חברּתּה,המקּדׁש ּביד מּדעּתּה קּדּוׁשיה ונתן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נּמי' 'ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה גם]ואמר ,[ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אבל מקּדׁשֹות. ׁשּתיהן הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת', ּגם 'וכן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹו
הּקּדּוׁשין ׁשּקּבלה זֹו הרי - 'ואּת' לּה: ואמר ּבידּה נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאם
ּבלּבּה, מה לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא מקּדׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻספק
קּבלה ּולפיכ זה'? ּבדבר ּתאמרי מה 'ואּת לּה: אמר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּוכאּלּו
ּבלּבּה, מה לראֹות ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי הּקּדּוׁשין, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָהיא

מקּדׁשת. ספק היא זה ְְִִֵֵֶֶֶָֻּומּפני

ּבדינר‚. לי לּים,'התקּדׁשי אֹו לפניו, ּוזרקּתּו ּונטלּתּו זה', ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
לאּור לֹו:[אש]אֹו אמרה מקּדׁשת. אינּה - האבד לדבר אֹו , ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻ

אינּה - ונתן ּפלֹוני', 'לאיׁש אֹו ,'לאבי' אֹו לאּבא', ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ'ּתנהּו
הרי - ונתן לי', ׁשּיקּבלּנּו לֹו 'ּתנהּו אמרה: ואם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּדׁשת;

מקּדׁשת. ְֶֶֻזֹו

'הּניחהּו„. היהאמרה: ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע

'התקּדׁשי לּה: אמר ּבספק. אמרהמקּדׁשת זה', ּבכּכר לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ׁשּלּה ּכלב היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּדׁשת.
לכלב 'ּתנהּו לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; -ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - ְֲֵֵֶֶֶָֻזה'

ּפרֹות‰. מֹוכר אּׁשההיה ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אּתן 'אם לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָועמדה
זֹו הרי - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻלי
לי', הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻמקּדׁשת;
ּתן אּלא אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבלבד',
הרי ,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
'ּתן', אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻאּת
מראין הּדברים ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ'הׁשקה',

אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלא

.Âאחד ּבעד לקּדּוׁשיוהמקּדׁש חֹוׁשׁשין אין כאן- [אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
קידושין] ספק וחמראפילו קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ּבלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלמקּדׁש
ׁשהם ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ּבפסּולי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֻמקּדׁשת.
ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ּתֹורה ּפסּולי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹספק
סֹופרים מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה לכנס, רצה לא .ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ
'לא ואמרה העדים, את והכחיׁשה האּׁשה ּכפרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹואפּלּו
ספק קּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. לּקח אֹותּה ּכֹופין - ְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָקּדׁשּתני'
צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם -ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

מּספק. ּגט ִִֵֵֶָמּמּנּו
.Êׁשּקּדׁש אתקטן ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין , ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, [שנישאתהּקטּנה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ
נתאלמנה] או אףונתגרשה ׁשׁש, מּבת ּפחּותה היתה אם -ְְִִֵַַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא ּפי סוד]על ושומרת ּומּכרת[נבונה ּביֹותר ְְִִֵֶֶֶַַַַַ

ואם למאן; צריכה ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּומבחנת,
ּביֹותר, סכלה ׁשהיא ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

למאּון מקּדׁשת זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה לההֹואיל [די ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻ
הנישואין] לבטל בבעלה סֹוףבמיאון עד ׁשׁש מּבת היתה .ְִֵַַָָ

עסקי ּומּכרת מבחנת אם - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעׂשר,
מתקּדׁשת אינּה לאו, ואם למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנּׂשּואין

למאן. צריכה ואינּה ְְְְִֵֵֵָָָלמאּון

.Áלמאּון מתקּדׁשת ליׁשבּכיצד רצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
רֹוצה 'איני ולֹומר: ׁשנים, ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּגט, ּבלא ויֹוצאה ּבעלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבפלֹוני
ּגט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. הּנקראת היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגרּוׁשין;
קטּנה קּדּוׁשי אּלא הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
עד ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: והן סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעׂשית קּדּוׁשיה, ּגמרּו - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּגדלה
- ליׁשב רצת לא ואם ׁשּגדלה; אחר ּולקּדׁשּה לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי

ּגט. ּבלא ותצא למאן, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה

.Ëּפּקחת ׁשּנׂשא איןחרׁש - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקּדּוׁשיהן
זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ
מּתרת והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין, קּדּוׁשין לּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻֻמקּדׁשת
ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה אבל החרׁש. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלבעלּה
ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ּכאן אין - ׁשֹוטה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹׁשּקּדׁש

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֹולא

.Èחּמה[עקר]סריס סריס ּבין סריס[מלידה]ׁשּקּדׁש, ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָ
אילֹונית[בידי] וכן אּלּו[עקרה]אדם, הרי - ׁשּנתקּדׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין

.‡Èנקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר אּׁשה,[ספקי ׁשּקּדׁשּו ְְְְְִִִֶַָֻ
מּספק. ּגט ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי - איׁש ׁשּקּדׁשן ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאֹו

.Èהעריֹות מן אחת כרת]המקּדׁש עליהן לא[שחייב - ְֲִֵַַַַָָֹ
הּנּדה, מן חּוץ ּבערוה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ּכלּום, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָעׂשה
ואין ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי הּנּדה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהמקּדׁש

ּכן. לעׂשֹות ֲֵַָראּוי

.‚Èּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת
לּׁשני מקּדׁשת זֹו הרי לבעלּהּבעלּה, ׁשאמרה ׁשהאּׁשה , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּבפני ּפניה מעּזה ׁשאינּה חזקה נאמנת, 'ּגרׁשּתני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו
קּדּוׁשין אין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

ּכל -]הּקּדּוׁשין; שהוא במצב מעּזה.[- ּבפניו, ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָֹ
.„Èהּׁשנּיֹות מן אחת מדרבנן]המקּדׁש מאּסּורי[עריות אֹו , ְְִִִֵֵֵַַַַַ

יבמה צרת ׁשּקּדׁש הּיבם וכן עׂשה, מאּסּורי אֹו [אשתולאוין, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אחיו] של חּוץהשניה ּגמּורין; קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲִִִֵֶֶֻ

לזר ׁשּנתקּדׁשה שנחלצה]מיבמה מקּדׁשת[לפני ׁשהיא , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביבמה, ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים נסּתּפק - ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבספק

קּדּו אין אֹו לאוין, חּיבי ואףּכׁשאר ּכערוה. ּבּה, ּתֹופסין ׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבגט. מגרׁש זה הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ׁשאסּור ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל

.ÂËהיא הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּגֹויה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש
הּקּדּוׁשין קדם ּׁשהיתה ּכמה קּדּוׁשין ועבדאחר ּגֹוי וכן ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ



עי            
      

לכל ּפרּוטה - ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכאחת,
על הּקּדּוׁשין לקּבל לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת; ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַאחת

מּדעּתן. כּלן ְְִֵַָָֻידי

.האּׁשה את חברּתּה,המקּדׁש ּביד מּדעּתּה קּדּוׁשיה ונתן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נּמי' 'ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה גם]ואמר ,[ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אבל מקּדׁשֹות. ׁשּתיהן הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת', ּגם 'וכן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹו
הּקּדּוׁשין ׁשּקּבלה זֹו הרי - 'ואּת' לּה: ואמר ּבידּה נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאם
ּבלּבּה, מה לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא מקּדׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻספק
קּבלה ּולפיכ זה'? ּבדבר ּתאמרי מה 'ואּת לּה: אמר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּוכאּלּו
ּבלּבּה, מה לראֹות ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי הּקּדּוׁשין, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָהיא

מקּדׁשת. ספק היא זה ְְִִֵֵֶֶֶָֻּומּפני

ּבדינר‚. לי לּים,'התקּדׁשי אֹו לפניו, ּוזרקּתּו ּונטלּתּו זה', ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
לאּור לֹו:[אש]אֹו אמרה מקּדׁשת. אינּה - האבד לדבר אֹו , ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻ

אינּה - ונתן ּפלֹוני', 'לאיׁש אֹו ,'לאבי' אֹו לאּבא', ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ'ּתנהּו
הרי - ונתן לי', ׁשּיקּבלּנּו לֹו 'ּתנהּו אמרה: ואם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּדׁשת;

מקּדׁשת. ְֶֶֻזֹו

'הּניחהּו„. היהאמרה: ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע

'התקּדׁשי לּה: אמר ּבספק. אמרהמקּדׁשת זה', ּבכּכר לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ׁשּלּה ּכלב היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּדׁשת.
לכלב 'ּתנהּו לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; -ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - ְֲֵֵֶֶֶָֻזה'

ּפרֹות‰. מֹוכר אּׁשההיה ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אּתן 'אם לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָועמדה
זֹו הרי - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻלי
לי', הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻמקּדׁשת;
ּתן אּלא אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבלבד',
הרי ,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
'ּתן', אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻאּת
מראין הּדברים ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ'הׁשקה',

אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלא

.Âאחד ּבעד לקּדּוׁשיוהמקּדׁש חֹוׁשׁשין אין כאן- [אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
קידושין] ספק וחמראפילו קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ּבלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלמקּדׁש
ׁשהם ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ּבפסּולי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֻמקּדׁשת.
ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ּתֹורה ּפסּולי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹספק
סֹופרים מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה לכנס, רצה לא .ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ
'לא ואמרה העדים, את והכחיׁשה האּׁשה ּכפרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹואפּלּו
ספק קּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. לּקח אֹותּה ּכֹופין - ְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָקּדׁשּתני'
צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם -ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

מּספק. ּגט ִִֵֵֶָמּמּנּו
.Êׁשּקּדׁש אתקטן ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין , ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, [שנישאתהּקטּנה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ
נתאלמנה] או אףונתגרשה ׁשׁש, מּבת ּפחּותה היתה אם -ְְִִֵַַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא ּפי סוד]על ושומרת ּומּכרת[נבונה ּביֹותר ְְִִֵֶֶֶַַַַַ

ואם למאן; צריכה ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּומבחנת,
ּביֹותר, סכלה ׁשהיא ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

למאּון מקּדׁשת זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה לההֹואיל [די ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻ
הנישואין] לבטל בבעלה סֹוףבמיאון עד ׁשׁש מּבת היתה .ְִֵַַָָ

עסקי ּומּכרת מבחנת אם - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעׂשר,
מתקּדׁשת אינּה לאו, ואם למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנּׂשּואין

למאן. צריכה ואינּה ְְְְִֵֵֵָָָלמאּון

.Áלמאּון מתקּדׁשת ליׁשבּכיצד רצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
רֹוצה 'איני ולֹומר: ׁשנים, ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּגט, ּבלא ויֹוצאה ּבעלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבפלֹוני
ּגט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. הּנקראת היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגרּוׁשין;
קטּנה קּדּוׁשי אּלא הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
עד ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: והן סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעׂשית קּדּוׁשיה, ּגמרּו - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּגדלה
- ליׁשב רצת לא ואם ׁשּגדלה; אחר ּולקּדׁשּה לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי

ּגט. ּבלא ותצא למאן, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה

.Ëּפּקחת ׁשּנׂשא איןחרׁש - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקּדּוׁשיהן
זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ
מּתרת והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין, קּדּוׁשין לּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻֻמקּדׁשת
ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה אבל החרׁש. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלבעלּה
ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ּכאן אין - ׁשֹוטה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹׁשּקּדׁש

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֹולא

.Èחּמה[עקר]סריס סריס ּבין סריס[מלידה]ׁשּקּדׁש, ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָ
אילֹונית[בידי] וכן אּלּו[עקרה]אדם, הרי - ׁשּנתקּדׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין

.‡Èנקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר אּׁשה,[ספקי ׁשּקּדׁשּו ְְְְְִִִֶַָֻ
מּספק. ּגט ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי - איׁש ׁשּקּדׁשן ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאֹו

.Èהעריֹות מן אחת כרת]המקּדׁש עליהן לא[שחייב - ְֲִֵַַַַָָֹ
הּנּדה, מן חּוץ ּבערוה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ּכלּום, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָעׂשה
ואין ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי הּנּדה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהמקּדׁש

ּכן. לעׂשֹות ֲֵַָראּוי

.‚Èּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת
לּׁשני מקּדׁשת זֹו הרי לבעלּהּבעלּה, ׁשאמרה ׁשהאּׁשה , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּבפני ּפניה מעּזה ׁשאינּה חזקה נאמנת, 'ּגרׁשּתני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו
קּדּוׁשין אין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

ּכל -]הּקּדּוׁשין; שהוא במצב מעּזה.[- ּבפניו, ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָֹ
.„Èהּׁשנּיֹות מן אחת מדרבנן]המקּדׁש מאּסּורי[עריות אֹו , ְְִִִֵֵֵַַַַַ

יבמה צרת ׁשּקּדׁש הּיבם וכן עׂשה, מאּסּורי אֹו [אשתולאוין, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אחיו] של חּוץהשניה ּגמּורין; קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲִִִֵֶֶֻ

לזר ׁשּנתקּדׁשה שנחלצה]מיבמה מקּדׁשת[לפני ׁשהיא , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביבמה, ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים נסּתּפק - ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבספק

קּדּו אין אֹו לאוין, חּיבי ואףּכׁשאר ּכערוה. ּבּה, ּתֹופסין ׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבגט. מגרׁש זה הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ׁשאסּור ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל

.ÂËהיא הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּגֹויה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש
הּקּדּוׁשין קדם ּׁשהיתה ּכמה קּדּוׁשין ועבדאחר ּגֹוי וכן ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
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מׁשּמד יׂשראל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין יׂשראל, ּבת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּקּדׁשּו
זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּקּדׁש

ּגט. מּמּנּו ּוצריכה ּגמּורין, קּדּוׁשין אּלּו הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָּברצֹונֹו,

.ÊËאינּה - חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמקּדׁש
ׁשּתׁשּתחרר עד ּגמּורין קּדּוׁשין וכיוןמקּדׁשת ׁשּנׁשּתחררה,; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

לקּדׁשּה צרי ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּגמרּו
זֹו הרי ׁשּנׁשּתחררה, אחר וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקּדּוׁשין

לׁשניהם. קּדּוׁשין ְְִִִֵֵֶספק
.ÊÈחרּופה ׁשפחה היא שפחה]ואיזֹו ּבּתֹורה?[חצי האמּורה ְְֲֲִִֵַָָָָָ

ב] - באשם מתחייב עליה וחציּה[שהבא ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְִִֶֶֶָָָמי
עברי עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין הקידושין]ּבת חלים ּומי[שאז . ְְִִִִִֶֶֶַָ

זה הרי - חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַׁשחציֹו
קּדּוׁשין. ְִִֵספק

.ÁÈׁשּנׁשּתּכר ּפי על ואף קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
לׁשכרּותֹו הּגיע ואם שכרות]הרּבה. לֹוט[לדרגת [שאינוׁשל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ - עושה מה זהיודע ּבדבר ּומתיּׁשבין קּדּוׁשין; קּדּוׁשיו אין ,ְְְִִִִִֵֶַָָָ
מצבו] את היטב לבדוק .[ויש

.ËÈמקּדׁשת אינּה מּפרּוטה, ּבפחֹות ּבאכלהמקּדׁש קּדׁשּה . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּדׁשת זֹו הרי - מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ּבמקֹום ּפרּוטה ׁשוה זה ּדבר ׁשּמא מּספק; ּגט ּוצריכה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבספק,
ׁשוה היה אם - ּכסף ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחר.
אינֹו ואם וּדאי; קּדּוׁשי אּלּו הרי הּמדינה, ּבאֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּפרּוטה
קּדׁש ׁשאם לי, יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּפרּוטה, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשוה

מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו רב]ּבתבׁשיל אם[לזמן - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכלל; מקּדׁשת אינּה הּמקֹום, ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה היּו ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלא
ולא ויאבד, ׁשּיּפסד עד אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהרי
עליו. לסמ וראּוי זה, הּוא טעם ׁשל ודבר ּכלּום. ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיהיה

.Îנׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש
סבלֹונֹות ׁשּׁשלח ּפי על אף - מּכאן,[מתנות]ּבפרּוטה לאחר ְְְִִִִֶַַַַַָָָ

סבלֹונֹות ׁשּׁשלח ּפי על אף - ׁשּקּדׁש קטן וכן מקּדׁשת; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאינּה
הראׁשֹונים קּדּוׁשיו ׁשּמחמת מקּדׁשת; אינּה ׁשהגּדיל, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאחר

קּדּוׁש ׁשהיּו ּפסּולין.ׁשלחם, ין ְְִִִֶָָָ
.‡Îׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצת ּכיון אּלא ידּה, לתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
חצרּה, לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה, לתֹו ּבין - ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקם

ׁשּלּה ׂשדה לתֹו ּברׁשּותאֹו עֹומדת היתה מקּדׁשת. זֹו הרי - ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
עֹומדת היתה חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי - ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּבעל
ולא מּדעּתּה, קּדּוׁשיה לּה וזרק ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּברׁשּות
ואפּלּו ספק. קּדּוׁשי מקּדׁשת זֹו הרי - לחיקּה אֹו לידּה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּגיעּו
ׁשל הּמקֹום ואֹותֹו זה', מקֹום על קּדּוׁשי 'הּנח לֹו: ְְִֶֶַַַַַָָָָאמרה

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֶָׁשניהם
.Îׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עֹומדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָהיּו

קרֹוב מקּדׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב - קּדּוׁשיה לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשניהן,
מקּדׁשת זֹו הרי לּהלּה, קרֹוב ספק ׁשהיּו אֹו למחצה, מחצה . ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻ

מקּדׁשת זֹו הרי - לידּה ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לֹו, קרֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻספק
לׁשמר יכֹול ׁשהּוא ּכל לֹו? וקרֹוב לּה קרֹוב הּוא ּכיצד ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּבספק.
היא לֹו; קרֹוב הּוא זה - אֹותן לׁשמר יכֹולה אינּה והיא ְְְִִִֵֶָָָָָֹאֹותן
קרֹוב הּוא זה - לׁשמר יכֹול אינֹו והּוא אֹותן לׁשמר ְְְְִִֵֶָָָָֹֹיכֹולה

יכֹולין אינן ׁשניהם אֹו אֹותֹו, לׁשמר יכֹולין ׁשניהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלּה.
למחצה. מחצה הּוא זה - אֹותֹו ְְֱֱִֶֶֶָָֹלׁשמר

ה'תש"ע כסלו ל' חמישי יום

   
ּבפסח‡. חמץ ּכגֹון - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש

אינּה - הניה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָאֹו
מּדבריהםמקּדׁשת ּבהניה אסּור היה ואפּלּו ,[מדרבנן]; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

עׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית ּבׁשעה חמץ -[בניסן]ּכגֹון ְְְִִִֵַָָָָָָָ
מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה

.הרי - ּבדמיו וקּדׁש ּבהניה, האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
אינּה ּבדמיה, קּדׁש ׁשאם - זרה מעבֹודה חּוץ מקּדׁשת; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻזֹו
ּכמֹוה ּבהניה אסּורין זרה עבֹודה ׁשּדמי מּפני .מקּדׁשת, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ּבפרׁש מקּדׁשת,[צואת]המקּדׁש אינּה זרה, עבֹודה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ידּבק "ולא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור זרה מעבֹודה ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּכל
ׁשֹור ּבפרׁש המקּדׁש אבל החרם". מן מאּומה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּביד

אדם]הּנסקל שהרג ּפי[שור על אף - מקּדׁשת זֹו הרי , ְְֲִִֵֶֶַַַָֻ
ּבהניה, אסּור אינֹו ּפרׁשֹו ּבהניה, אסּור הּנסקל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּׁשֹור

חׁשּוב ּדבר הּׁשֹור.לגּביׁשאינֹו ְֵֵֶַַָָָ
ׁשביעית‚. ּבפרֹות אֹוהמקּדׁש אדּמה, ּפרה ּבאפר אֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ

המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - נּדה מי לעׂשֹותן ׁשּמּלאן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבמים
הּבית ּבדק ׁשל מקּדׁשת,[ביהמ"ק]ּבהקּדׁש זֹו הרי - ּבׁשֹוגג ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ

ּכל ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש וחמׁש קרן יׁשּלם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּוא
מקּדׁשת. אינּה ּבמזיד, ּבֹו קּדׁש ואם ּבׁשגגה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻמֹועל

אינּה„. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ׁשני, ּבמעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָקּדׁשּה
ׁשּיתחּללמקּדׁשת עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעׂשֹות לֹו ׁשאין לפי , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּוא".[יפדה] "לה' ּבמעׂשר: ׁשּנאמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ
.‰- קּלים מּקדׁשים אֹו קדׁשים, מּקדׁשי ּבחלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש

ּבלבד לאכילה אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, אבלאינּה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻ
ּובבּכּורים, מעׂשר, ּובתרּומת ּגדֹולה, ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכהן
עני ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש ויׂשראל ראׁשֹון, ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש לוי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

מקּדׁשת. זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
.Âומעשרות]מּתנֹות ּכמֹו[תרומות הן הרי הּורמּו, ׁשּלא ְְֲֵֵֶַָֹ

לֹו ׁשּנפלּו יׂשראל לפיכ [תבואהטבלים[בירושה]ׁשהּורמּו. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
הופרשה] ּתרּומהשלא מהם והפריׁש ּכהן, אּמֹו אבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָֹמּבית

ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו ּומעׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻּומעׂשרֹות
על ׁשאף מקּדׁשת, זֹו הרי אּׁשה, ּבהן קּדׁש ואם אּמֹו, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמאבי
ראּויין ׁשהן למי למכרן לֹו יׁש לאכילה, לֹו ראּויין ׁשאינם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפי

מּגרנֹו ׁשהפריׁש ּבתרּומה ׁשּקּדׁש יׂשראל אבל ,[תבואתו]לֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
לֹו אין ׁשהרי מקּדׁשת, יכול]אינּה ּבּה[אינו לֹו ואין למכרּה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

וטֹובת ׁשּירצה; ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה לפי הניה, טֹובת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא
ממֹון. אינּה ֲֵָָָָהניה

.Êּבחמס אֹו ּבגנבה, אֹו ּבגזל, האּׁשה את בעלהמקּדׁש [קנין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ונֹודעכרחו] הּבעלים נתיאׁשּו אם הקידושין]- ׁשּקנה[לעדי ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מקּדׁשת. אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ּביאּוׁש, ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻאֹותֹו
.Áּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס

לֹו: ׁשאמר ּפי על אף - הּבית ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוקּדׁש
- לּה'? ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה נתּת לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'לּמה

           
      

ׁשּלא ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא מקּדׁשת; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻאינּה
מּדעת ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש והֹואיל עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהתּבּיׁש

מקּדׁשת ואינּה גזל זה הרי ׁשאיןחברֹו, ּבדבר קּדׁשּה ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון עליו, מקּפיד הּבית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָּבעל

מּספק. ְִֵֶֶָֻמקּדׁשת

.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה ׁשּלא[בשותפות]היתה וחּלקּה , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ
ּדין ּבית ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש חברֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָמּדעת

שלושה] מה[של לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת: אינּה ,ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ
ויּניח ּׁשּירצה.[לשותפו]ּׁשּירצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ

.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל
לי מקּדׁשת את 'הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, וחמס ּובּגנבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּגזל

ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם - להינשא]ּבֹו' ונטלה[הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ
- מעֹולם אֹותּה ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻוׁשתקה
קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה

.‡Èּפּקדֹון לּה נתן אם 'ּכנסיוכן לּה: ּפּקדֹון[קבלי]ואמר ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻקדם
מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ׁשּנטלּתּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחר
מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - וׁשתקה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבֹו'
ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; אינּה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמעֹות

מקּדׁשת. זֹו ְֲֵֶֶֻהרי

.Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר
היהמ אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' קּדׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן
'הן' ׁשּתאמר עד החֹובמקּדׁשת, ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּלּה
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚Èמקּדׁשת אינּה ּבׁשטר, היתה אפּלּו - ּבמלוה .המקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אּת 'הרי לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
מּפני מקּדׁשת, אינּה - 'ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻמקּדׁשת

להֹוצאה קּים[לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית .היא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÂËמקּדׁשת זֹו הרי מלוה, ּבהנית ּכגֹוןהמקּדׁש ּכיצד? . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהלוה

לי ׁשארויח זמן ּבהנית הפרעון]לי זֹו,[שאדחה ּבמלוה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ
ּפלֹוני' זמן עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתהיה

לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי להׁשּתּמׁש- מעּתה הניה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
מּפני ּכן, לעׂשֹות ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמלוה

ּכרּבית לריבית]ׁשהיא מלוה[דומה ּבהנית רּבֹותי ּופרׁשּו . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
לׁשמען ראּוי ׁשאין כמותם]ּדברים .[לסבור ְְְִֵֶָָָָ

.ÊËׁשּיׁש ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
ׁשּיׁש 'ּבמלוה לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת; זֹו הרי - 'אצל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלי

מקּדׁשת זֹו הרי - זֹו' ּובפרּוטה אצל .לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֻ

.ÊÈמקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחרים, ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
ׁשלׁשּתן ּבמעמד זה' ּביד לי ׁשּיׁש ּבחֹוב המקדשלי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מקּדׁשת.והמתקדשת] זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ

.ÁÈׁשהׁשאילּה ּבׁשאלה אֹו ּבידּה, לֹו ׁשּיׁש ּבפּקדֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָקּדׁשּה
כלים] לה שהשאיל אֹו[כגון והּׁשאלה הּפּקדֹון היה אם -ְְִִֵַַָָָָ

מקּדׁשת. זֹו הרי ּברׁשּותּה, קּים מהן ּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשוה

.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבׂשכר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר
ּתבעּה[למושל]לּׁשלטֹון' ולא הּׁשלטֹון והּניחּה עליה, ודּבר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מּׁשּלֹו;[למשפט] ּפרּוטה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת אינּה -ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

והמקּדׁש ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה הּבאה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשההניה
מקּדׁשת. אינּה ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.Î,'עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'הרי
ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - עּמּה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻועׂשה

ועדמּׁשּלֹו מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ׁשהּׂשכירּות לפי ; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה, מן מקצת ׁשּיעׂשה זמן ּכל - ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָסֹוף
והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו הּׂשכר ונמצא - הּׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמן

מקּדׁשת. אינּה ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.‡Îאני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה
זֹו מּתנה ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ונתן ,'ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
הּגיע ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת; זֹו הרי - 'ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנתּתי
ּבגללּה. ּפלֹוני ונהנה ׁשּנעׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ּכלּום, ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה
ונתן לֹו', ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן לֹו: אמרה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻלֹו,

מקּדׁשת זֹו הרי - 'ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה .ּבהנאת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

.Î,'לפלֹוני והתקּדׁשי מּתנה זה ּדינר ל 'הא לּה: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר
ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
נתן ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבגללי' ל הּבאה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻזֹו

ּכלּום המקּדׁש מּתנהלּה זה ּדינר ל 'הא לֹו: אמרה . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּולקחֹו ,'ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואתקּדׁש

זֹוּבהנאה הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - 'מּמ ׁשּקּבלּתי זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ׁשהנאה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמקּדׁשת,

לֹו. עצמּה ְְֶַַָּתקנה
.‚Îּבדינר לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: הּמׁשּכֹוןהאֹומר זה והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגיע הּדינר לא מקּדׁשת; אינּה - הּדינר' ׁשאּתן עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּביד
על מׁשּכֹון ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה,
ּפי על אף - אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָחֹוב
מקצת לֹו יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת, זֹו הרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשאינֹו

מׁשּכֹון. ׁשל ּבגּופֹו ְְְִֶַָקנין
.„Îמנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לא ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשּתחזיריהּו
ואם הּתנאי; נתקּים לא החזירּתּו לא ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי .החזירּתּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‰Îאּת 'הרי לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָֻנתן

ׁשוה ּבּה אין 'והלא ואמרּו: אֹותּה, וקּבלה ּבזֹו', לי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמקּדׁשת
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ׁשּלא ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא מקּדׁשת; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻאינּה
מּדעת ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש והֹואיל עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהתּבּיׁש

מקּדׁשת ואינּה גזל זה הרי ׁשאיןחברֹו, ּבדבר קּדׁשּה ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון עליו, מקּפיד הּבית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָּבעל

מּספק. ְִֵֶֶָֻמקּדׁשת

.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה ׁשּלא[בשותפות]היתה וחּלקּה , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ
ּדין ּבית ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש חברֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָמּדעת

שלושה] מה[של לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת: אינּה ,ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ
ויּניח ּׁשּירצה.[לשותפו]ּׁשּירצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ

.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל
לי מקּדׁשת את 'הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, וחמס ּובּגנבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּגזל

ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם - להינשא]ּבֹו' ונטלה[הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ
- מעֹולם אֹותּה ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻוׁשתקה
קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה

.‡Èּפּקדֹון לּה נתן אם 'ּכנסיוכן לּה: ּפּקדֹון[קבלי]ואמר ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻקדם
מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ׁשּנטלּתּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחר
מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - וׁשתקה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבֹו'
ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; אינּה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמעֹות

מקּדׁשת. זֹו ְֲֵֶֶֻהרי

.Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר
היהמ אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' קּדׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן
'הן' ׁשּתאמר עד החֹובמקּדׁשת, ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּלּה
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚Èמקּדׁשת אינּה ּבׁשטר, היתה אפּלּו - ּבמלוה .המקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אּת 'הרי לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
מּפני מקּדׁשת, אינּה - 'ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻמקּדׁשת

להֹוצאה קּים[לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית .היא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÂËמקּדׁשת זֹו הרי מלוה, ּבהנית ּכגֹוןהמקּדׁש ּכיצד? . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהלוה

לי ׁשארויח זמן ּבהנית הפרעון]לי זֹו,[שאדחה ּבמלוה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ
ּפלֹוני' זמן עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתהיה

לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי להׁשּתּמׁש- מעּתה הניה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
מּפני ּכן, לעׂשֹות ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמלוה

ּכרּבית לריבית]ׁשהיא מלוה[דומה ּבהנית רּבֹותי ּופרׁשּו . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
לׁשמען ראּוי ׁשאין כמותם]ּדברים .[לסבור ְְְִֵֶָָָָ

.ÊËׁשּיׁש ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
ׁשּיׁש 'ּבמלוה לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת; זֹו הרי - 'אצל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלי

מקּדׁשת זֹו הרי - זֹו' ּובפרּוטה אצל .לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֻ

.ÊÈמקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחרים, ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
ׁשלׁשּתן ּבמעמד זה' ּביד לי ׁשּיׁש ּבחֹוב המקדשלי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מקּדׁשת.והמתקדשת] זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ

.ÁÈׁשהׁשאילּה ּבׁשאלה אֹו ּבידּה, לֹו ׁשּיׁש ּבפּקדֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָקּדׁשּה
כלים] לה שהשאיל אֹו[כגון והּׁשאלה הּפּקדֹון היה אם -ְְִִֵַַָָָָ

מקּדׁשת. זֹו הרי ּברׁשּותּה, קּים מהן ּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשוה

.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבׂשכר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר
ּתבעּה[למושל]לּׁשלטֹון' ולא הּׁשלטֹון והּניחּה עליה, ודּבר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מּׁשּלֹו;[למשפט] ּפרּוטה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת אינּה -ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

והמקּדׁש ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה הּבאה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשההניה
מקּדׁשת. אינּה ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.Î,'עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'הרי
ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - עּמּה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻועׂשה

ועדמּׁשּלֹו מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ׁשהּׂשכירּות לפי ; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה, מן מקצת ׁשּיעׂשה זמן ּכל - ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָסֹוף
והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו הּׂשכר ונמצא - הּׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמן

מקּדׁשת. אינּה ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.‡Îאני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה
זֹו מּתנה ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ונתן ,'ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
הּגיע ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת; זֹו הרי - 'ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנתּתי
ּבגללּה. ּפלֹוני ונהנה ׁשּנעׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ּכלּום, ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה
ונתן לֹו', ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן לֹו: אמרה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻלֹו,

מקּדׁשת זֹו הרי - 'ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה .ּבהנאת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

.Î,'לפלֹוני והתקּדׁשי מּתנה זה ּדינר ל 'הא לּה: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר
ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
נתן ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבגללי' ל הּבאה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻזֹו

ּכלּום המקּדׁש מּתנהלּה זה ּדינר ל 'הא לֹו: אמרה . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּולקחֹו ,'ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואתקּדׁש

זֹוּבהנאה הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - 'מּמ ׁשּקּבלּתי זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ׁשהנאה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמקּדׁשת,

לֹו. עצמּה ְְֶַַָּתקנה
.‚Îּבדינר לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: הּמׁשּכֹוןהאֹומר זה והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגיע הּדינר לא מקּדׁשת; אינּה - הּדינר' ׁשאּתן עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּביד
על מׁשּכֹון ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה,
ּפי על אף - אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָחֹוב
מקצת לֹו יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת, זֹו הרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשאינֹו

מׁשּכֹון. ׁשל ּבגּופֹו ְְְִֶַָקנין
.„Îמנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לא ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשּתחזיריהּו
ואם הּתנאי; נתקּים לא החזירּתּו לא ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי .החזירּתּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‰Îאּת 'הרי לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָֻנתן

ׁשוה ּבּה אין 'והלא ואמרּו: אֹותּה, וקּבלה ּבזֹו', לי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמקּדׁשת
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ּבתֹו הּמחּבאים זּוזים ּבארּבעה 'ּתתקּדׁש ואמר: ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻּפרּוטה',
- ׁשתקה ואם מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה אם - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻהאגּדה'
מעֹות מּתן ׁשּלאחר ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאינּה
האגּדה, מּפני ּבספק מקּדׁשת ותהיה מֹועלת; אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻלידּה

אחר ּבמקֹום ּפרּוטה ּתׁשוה .ׁשּמא ְְְִֵֶֶַָָָ

.ÂÎל ליהאֹומר התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי 'התקּדׁשי אּׁשה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ
ּפרּוטה, ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם - ּבזֹו' לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,
ׁשּמא מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻהרי

אחרת ּבמדינה ּפרּוטה אחת ּתמרה .ּתׁשוה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

.ÊÎּבכּלם יׁש אם - ּובזֹו' ּובזֹו ּבזֹו לי 'התקּדׁשי לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר
מּספק אּלא מקּדׁשת אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, .ׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻ

ראׁשֹונה ראׁשֹונה אֹוכלת שסייםהיתה קודם הראשונה [אכלה ְִִֶֶָָָָ
לאו,דיבורו] ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, ׁשוה ּבאחרֹונה יׁש אם -ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

הן הרי ׁשאכלה, ּתמרים ׁשאֹותן מּספק; אּלא מקּדׁשת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻאינּה
ׁשאין ונמצא מקּדׁשת, אינּה ּבמלוה והמקּדׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכמלוה,

אחרֹונה. ּבתמרה אּלא ְֲִִִֶַַָָָָהּקּדּוׁשין
.ÁÎּבכּלן יׁש אם - ּבאּלּו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאמר

ראׁשֹונה אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף מקּדׁשת: ּפרּוטה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשוה
אֹוכלת היא ׁשּלּה .ראׁשֹונה, ִִֶֶֶָָ

.ËÎאם - זה' ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאֹומר
היה ואם ּׁשּבתֹוכֹו; ּובמה ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי מים, מלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהיה
היה ואם ּׁשּבתֹוכֹו. ּבמה ולא ּבֹו, מקּדׁשת זֹו הרי - יין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמלא
לפיכ ּבֹו; ולא ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה מקּדׁשת זֹו הרי - ׁשמן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻמלא
ואם ּבספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם
ואין וּדאי, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהיה

ּכֹוס[בודקים]מׁשּגיחין פרוטה]על שווה .[אם ְִִַַ

ה'תש"ע טבת א' שישי יום

   
ואם‡. מקּדׁשת; הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשהיה ּבין איׁש, מן הּתנאי ׁשהיה ּבין מקּדׁשת; אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלאו,
האּׁשה ּבגרּוׁשין,מן ּבין ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

להיֹות צרי - ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּוממּכר, ּבמּקח ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָּבין
ּדברים. ארּבעה ְְְִַַַָָָּבּתנאי

.הּתנאי ׁשּיהיה - ּתנאי ּכל ׁשל ּדברים הארּבעה הם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלּו
קֹודםּכפּול הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן וׁשּיהיה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לקּימֹו ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי וׁשּיהיה ואם[כדלהלן]לּמעׂשה, . ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי - מהן אחד הּתנאי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחסר
הּמּקח ויתקּים מגרׁשת אֹו מקּדׁשת זֹו ּתהיה אּלא ּכלל, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּתנאי
הּתנאי וחסר הֹואיל ּכלל, התנה לא ּוכאּלּו מּיד, הּמּתנה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹאֹו

הארּבעה. מן ְִֶַָָָָאחד
אּת‚. הרי זּוז מאתים לי ּתּתני 'אם לאּׁשה: האֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?

ּת לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת',מקּדׁשת ּתהי לא לי ּתני ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָֹֹֻֻ
קּים, הּתנאי הרי - הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר

ּתנאי על מקּדׁשת זֹו ּתהיהוהרי זּוז, מאתים לֹו נתנה ואם ; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
מקּדׁשת. אינּה לֹו, נתנה לא ואם ְְְְִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻמקּדׁשת,

ונתן„. זה', ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאבל
מאתים לי ּתּתני 'אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָהּדינר

הרי - מקּדׁשת' ּתהי לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ּתהי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֹֹֻֻזּוז
ּבטל ּכהּתנאי ואחר ּבידּה ונתן הּמעׂשה ׁשהקּדים מּפני , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

מקּדׁשת זֹו והרי ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהתנה,
ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה ְְְִִִֵֵָָָמּיד,

אּת‰. הרי זּוז, מאתים לי ּתּתני 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכן
הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת

ּתנאֹו ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, לּה:הּתנאי אמר לא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת'; ּתהי לא ּתּתני, לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ'ואם

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה
.Âּתהי לא זּוז מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן

לי מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה", ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר

לאו ׁשהקּדים תתני"]מּפני לא תתני"]להן["אם והרי["אם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
לּתן. צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻזֹו

.Êלרקיע ּתעלי 'אם לּה: אמר אם לּתהֹוםוכן ּתרדי הריאֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּתרדי ולא לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאּת
הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת', ּתהי לא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻלּתהֹום
ׁשאי ידּוע ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּתנאי

ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה [מגזימה]אפׁשר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
והּתּול. ׂשחֹוק ּדר ְְְִִִֶֶָּבדברים

.Áׁשהּתֹורה אּלא לעׂשֹותֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
ודם חלב ּתאכלי 'אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון - אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
ּתהי לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֻהרי
לא ואם ,ּגּט זה הרי חזיר ּבׂשר ּתאכלי 'אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֻמקּדׁשת',
ּבידּה הּגט אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר ּגט', יהא לא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּתאכלי

קּים הּתנאי הרי אֹו- מקּדׁשת ּתהיה ואכלה, עברה ואם ; ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ואין מגרׁשת. ואינּה מקּדׁשת אינּה אכלה, לא ואם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻמגרׁשת,
ׁשהרי ּבּתֹורה', ּׁשּכתּוב מה על התנה 'הרי ּבזה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומרים

ּתתּגרׁש. ולא ּתתקּדׁש ולא ּתאכל, ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹּבידּה
.Ëּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה 'ּכל אמרּו ּתנאֹוּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אֹו נתן אֹו ּגרׁש אֹו ׁשּקּדׁש ּכגֹון ׁשּבממֹון'? מּדבר חּוץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטל
ׁשּלא ּבדבר עצמֹו ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי על ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמכר
מּדבר ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה לֹו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹזּכתה
ּוכבר ּבטל, ּתנא' לֹו: ׁשאֹומרין ּתֹורה, ּבֹו אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָׁשחּיבה
ּבֹו אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה אין ,מעׂשי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתקּימּו

מּמּנּו'. אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,
.Èׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ועֹונה[מזונות] ּוׁשאר[תשמיש]ּכסּות 'ּכסּות לֹו: ׁשאֹומרין - ְְְְְִֵֶָ
ּבעֹונה אבל ׁשּבממֹון. ּתנאי ׁשהיא מּפני ּבהן, קּים ּתנא -ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מקּדׁשת, זֹו והרי ּבעֹונה. אֹות חּיבה ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
וכן .'ּבתנא עצמ לפטר ּביד ואין ּבעֹונתּה, חּיב ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹואּתה

ּתאר יפת המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא מלחמה]ּכל שבויית [גויה ְְְֵֵֵֶַַַַַָֹֹ
ּבּה ׁשּיתעּמר ּתנאי שפחתו]על מקּדׁשת,[שתהא זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֻ

אֹותֹו מנעה הּתֹורה ׁשהרי ּבּה, להתעּמר לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָואין
ּבדבר יזּכה ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתעּבד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמנעה
.‡È,ּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין, ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה

זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל

            
      

ּותנאֹו לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ׁשהתנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמי
הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבטל;

ׁשהתנה ּבזהונמצא ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו .ּבדבר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.Èׁשּיּׂשיא' אֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל

קּים ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבידּהּבּתֹו אפׁשר ׁשהרי ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ו ועדלקּימֹו, חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני תּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא
.‚Èוכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים

ּגט 'הּנֹותן אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּתדע - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי ְְְֵֵֵַַַַַַַָָעל
נהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ממֹוןלכּפל ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
ראּובן ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
לא ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, אֹותן ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹלמדּו
הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא זה ּותנאי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹיעברּו",
לעׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, הּגאֹונים ְְְֲִִִֵֵַַָָּגדֹולי

.ÂËמקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש
ׁשּנתקּדׁשה מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכיצד?מּׁשעה . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
הּוא הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין הּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
.ÊËאמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
אף הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻהּמאתים

מרּבה זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי אםעל לפיכ ; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
הּדין וכן מקּדׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻקּדׁשּה

ּובממֹונֹות. ְְִִָּבגּטין
.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר להקּדיםּכל ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

ּתנאֹו הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּתנאי
התנה ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָקּים;

ּבדברים ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי [ואינוּבדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ברצינות] -מתכוון מנת' 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְְֵֵַַָָָָ

צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה ולאהרי הּתנאי לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמעׂשה. ְְֲִֶַַַלהקּדימֹו

.ÁÈמנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?
לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
יּתנּו לא ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,

ּבחצר, זה יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֻ
הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ואחר ּבחצר זה והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלּתנאי

ּתנאֹו הׁשלים ּבחצר,ּכ זה יזּכה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נעׂשה ׁשּבּה ראׁשֹונה מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָותתקּדׁש

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו ְְְֲִֶַַַָָָָֹהּמעׂשה,

ה'תש"ע טבת ב' קודש שבת יום

   
ׁשּירצה‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא[אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
.ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים כור]לי בו לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
לֹו, אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻ
- לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻהרי

לקלקלּה איש]ּכדי אשת באיסור .[להכשילה ְְְְֵַָ
זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי

הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵַָָָָאֹו
מקּדׁשת זֹו זֹוהרי הרי ׁשאמר, הּמקֹום ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

לקלקלּה. מתּכּון והּוא ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי

ויראּנה מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הראהאֹו ; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבׂשדה עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ּביד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּזּוזים
הּמעֹות לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחרים
ּבאריסּות לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו ּבׁשּתפּות, אֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻּבמלוה

מהיבול] חלק תמורת בה עד[לעבוד מקּדׁשת, אינּה -ְֵֶֶַָֻ
לעצמי ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ׁשּמׁשמע מּׁשּלֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּיראּנה

.ל ׁשאמרּתי זה ְִֶֶַָָָָּדבר
נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים[חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ

היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים
נמּדדין - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,
.Âׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

חּוץ[בגדי]ּבמיני נדר עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַמאּלּו
נדר' ּכל עלי ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהרי
מקּדׁשת. אינּה חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי
אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא

עלמקּדׁשת אף - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ



עה             
      

ּותנאֹו לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ׁשהתנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמי
הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבטל;

ׁשהתנה ּבזהונמצא ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו .ּבדבר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.Èׁשּיּׂשיא' אֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל

קּים ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבידּהּבּתֹו אפׁשר ׁשהרי ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ו ועדלקּימֹו, חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני תּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא
.‚Èוכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים

ּגט 'הּנֹותן אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּתדע - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי ְְְֵֵֵַַַַַַַָָעל
נהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ממֹוןלכּפל ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
ראּובן ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
לא ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, אֹותן ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹלמדּו
הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא זה ּותנאי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹיעברּו",
לעׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, הּגאֹונים ְְְֲִִִֵֵַַָָּגדֹולי

.ÂËמקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש
ׁשּנתקּדׁשה מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכיצד?מּׁשעה . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
הּוא הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין הּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
.ÊËאמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
אף הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻהּמאתים

מרּבה זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי אםעל לפיכ ; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
הּדין וכן מקּדׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻקּדׁשּה

ּובממֹונֹות. ְְִִָּבגּטין
.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר להקּדיםּכל ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

ּתנאֹו הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּתנאי
התנה ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָקּים;

ּבדברים ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי [ואינוּבדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ברצינות] -מתכוון מנת' 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְְֵֵַַָָָָ

צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה ולאהרי הּתנאי לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמעׂשה. ְְֲִֶַַַלהקּדימֹו

.ÁÈמנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?
לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
יּתנּו לא ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,

ּבחצר, זה יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֻ
הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ואחר ּבחצר זה והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלּתנאי

ּתנאֹו הׁשלים ּבחצר,ּכ זה יזּכה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נעׂשה ׁשּבּה ראׁשֹונה מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָותתקּדׁש

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו ְְְֲִֶַַַָָָָֹהּמעׂשה,

ה'תש"ע טבת ב' קודש שבת יום

   
ׁשּירצה‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא[אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
.ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים כור]לי בו לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
לֹו, אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻ
- לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻהרי

לקלקלּה איש]ּכדי אשת באיסור .[להכשילה ְְְְֵַָ
זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי

הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵַָָָָאֹו
מקּדׁשת זֹו זֹוהרי הרי ׁשאמר, הּמקֹום ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

לקלקלּה. מתּכּון והּוא ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי

ויראּנה מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הראהאֹו ; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבׂשדה עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ּביד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּזּוזים
הּמעֹות לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחרים
ּבאריסּות לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו ּבׁשּתפּות, אֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻּבמלוה

מהיבול] חלק תמורת בה עד[לעבוד מקּדׁשת, אינּה -ְֵֶֶַָֻ
לעצמי ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ׁשּמׁשמע מּׁשּלֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּיראּנה

.ל ׁשאמרּתי זה ְִֶֶַָָָָּדבר
נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים[חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ

היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים
נמּדדין - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,
.Âׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

חּוץ[בגדי]ּבמיני נדר עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַמאּלּו
נדר' ּכל עלי ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהרי
מקּדׁשת. אינּה חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי
אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא

עלמקּדׁשת אף - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
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ּומה מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּפי
ּבּכהנים הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹהן

במקדש] מקדׁש,[לעבודה ּביאת ּובהלכֹות ּבּנׁשים; ּפֹוסלין ,ְְְְִִִִִַַָָ
רע ריח - ּבּנׁשים עליהן ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹיתּבארּו

ּגּסין[מהגוף] ודּדין עבה, וקֹול הּפה, וריח וזעה, ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ונעׂשה ּכלב ּונׁשיכת לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחברֹותיה

וׁשּומא צּלקת, הּפּדחת[יבלת]הּמקֹום אפּלּו[מצח]ׁשעל , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
ואף ראׁשּה מּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה ּפיהיתה על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּכהנים. על ּבאּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
אֹו הּפנים, ּבׁשאר ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָאבל

ּכאּסר ּגדֹולה קטן]ׁשּומה איטלקי ּבּה[מטבע ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֶַַָָָָ
ּבנׁשים. ּבין ּבכהנים ּבין מּום זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָֹׂשער

.Áהּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ונמצא סתם אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהמקּדׁש
נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו זֹוּבּנׁשים, הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

עליה והיּו נדרים עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻמקּדׁשת
מקּדׁשת. זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻנדרים,

.Ëוהלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה
מקּדׁשת אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא התנהאצל אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

נדרים, עליו והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים, עליו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאיׁש
ורּפאֹו רֹופא אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהיּו
נרּפאּו, ׁשּכבר ּבמּומין ּגנאי לאיׁש ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

זאת. על מקּפדת האּׁשה ְְִֵֶֶַַָָֹואין

.Èׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר
ּבתֹו לּה נתן אם - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי
אינּה נתן, ולא יֹום ּׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת; יֹום, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֻׁשלׁשים

ׁשלׁשיםמקּדׁשת לאחר אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת 'הרי . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻֻ
הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו ּפי על אף - בהם]יֹום' ּבתֹו[השתמשה ְְְִִֶַַַַָ

חזר ואם יֹום; הּׁשלׁשים לאחר מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשים
מקּדׁשת. אינּה - היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים, ּבתֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֻּבֹו

.‡Èמקּדׁשת זֹו הרי יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבא
מקּדׁשת, היתה לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבׁשעה לפי לעֹולם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלּׁשני
הּׁשלׁשים ּולאחר איׁש, אׁשת ונעׂשית ׁשני קּדּוׁשי ּבּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹותפסּו
ונמצא איׁש, אׁשת אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָיֹום,
ּבּה ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ׁשאין איׁש אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי .הראׁשֹון ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

.Èלאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר
הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה', ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשים

לׁשניהם מּספק מקּדׁשת זֹו הרי ּגט,- נֹותנין ׁשניהם לפיכ ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻ
אּת 'הרי יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹֹּבין
ואמר אחר ּובא יֹום', ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו לי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמקּדׁשת
ּובא יֹום', עׂשרים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלּה:
עׂשרה לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאחר
ּתֹופסין ּכּלן קּדּוׁשי - הּזה הּסדר על מאה הן אפּלּו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻימים',
מקּדׁשת ׁשהיא מּפני ואחד, אחד מּכל ּגט ּוצריכה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבּה;

ּבספק. ְְֵָָֻלכּלן

.‚È,'מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר
ּכל על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר

מקּדׁשת ספק זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני אםהעֹולם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

מּתרת ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
ּפלֹוני אֹותֹו על אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֻלפלֹוני'

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ׁשהתנה מּפני העם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשאר

.„Èמקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנֹותן
מקּדׁשת, זֹו הרי - 'ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻלי
ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת ּתהיה אֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיגרׁש

ׁשנּיה ּפרּוטה קּדּוׁשי אּתמן 'הרי לאּׁשה: האֹומר אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
'לאחר ׁשּתתּגּירי', 'לאחר ׁשאתּגּיר', לאחר ּבזה לי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻמקּדׁשת

כנעני]ׁשאׁשּתחרר' עבד ׁשּתׁשּתחררי'[מהיותו 'לאחר , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַ
כנענית] שפחה 'לאחר[מהיותה ,'ּבעל ׁשּימּות 'לאחר ,ְְֲֵֶַַַַַָ

'אחֹות אישתי]ׁשּתמּות היא לפי[שכעת מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִֵֵֶֶֶָָֻ
לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ְְֵֶַַָָָׁשאינֹו

.ÂËׁשּיחלץ לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ליבמה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאֹומר
מקּדׁשת זֹו הרי - 'יבמי קּדׁשּהלי ואּלּו הֹואיל מּספק, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֻ

מּספק ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין היּו .עּתה, ְִִִִֵַָָָָ

.ÊËהיא הרי נקבה אׁשּת ילדה 'אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר
חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה' לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת

מקּדׁשת זֹו הרי - העּבר והּכר ׁשּצרימעּברת לי, ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ
אֹותּה ׁשּיכניס ּכדי ׁשּתלד, אחר מאביה אֹותּה ּולקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר

ּדפי ּבהן ׁשאין .[פגם]ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈונתן ּדינר', ּבמאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר
אחד ּדינר אפּלּו והּואלּה הּדינר, מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

אּת 'הרי לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה הּׁשאר; את לּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁשלים
ּדינר', מאה לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשו. לֹו מקּדׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיא
אּת 'הרי לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם. ּדינר ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלּה
- ידּה לתֹו למנֹות והתחיל אּלּו', ּדינר ּבמאה לי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻמקּדׁשת
ׁשניהן האחרֹון ּבּדינר ואפּלּו ׁשּיׁשלים; עד מקּדׁשת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאינּה
אֹו ּדינר, חסר מנה נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיכֹולים

נחׁשת ּדינר מהם מכסף]נמצא נמצא[ולא מקּדׁשת. אינּה - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
רע ּדינר במשקלו]ּבהם ידי[חסר על להֹוציאֹו יכֹולה אם - ְְְִִִֵֶַַָָָ

וא יחליפּנּו; מקּדׁשת.הּדחק, אינּה לאו, ם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

.ÁÈׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר
מתאּוה ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינר', ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
לקיחה; מּׁשעת מקּדׁשת זֹו הרי חמּׁשים, ׁשוין היּו אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלהן
ּכדי מקּדׁשת, ּתהיה ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואינן
זֹו הרי לּה, ּכׁשאמר ׁשוין והם הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתסמ

ראׁשֹונה מּׁשעה מקּדׁשת.מקּדׁשת אינּה ׁשוין, אינם ואם . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻ

.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאיׁש
מתקּדׁשת 'איני אֹומרת: והיא ,'אֹות אקּדׁש ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ּבמאה
ּכ ואחר לביתּה, וזֹו לביתֹו זה והל זּוז', ּבמאתים אּלא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָל

זה את זה הקשר]ּתבעּו את לחדש סתם[הסכימו וקּדׁשּו ְְְְִֶֶֶָָ
בצרור] יש כמה לדעת מבלי צרורות, האיׁש[במעות אם -ִִָ

את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה; ּדברי יעׂשּו האּׁשה, את ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּתבע
האיׁש. ּדברי יעׂשּו ְֲִִִֵַָָהאיׁש,

.Îעל וקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
מקּדׁשת אינּה - ּתנאי,ּתנאי על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן ; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

          
      

אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה הּתנאיוהל את ׁשּׁשּנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ

.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר
לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹוםּבמקֹום היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',
לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא[ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ

לּה וקּבל ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאמרה
ּפלֹוני', ּבמקֹום הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבמקֹום
מקֹום ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוקּבל

לֹו. ִהיא
.Îעל אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו משפט]ּפי אמירת זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ
מקּדׁשת. היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש

ּבטל - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש הזכרתלפיכ ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
ׁשּלאהתנאי] ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו

וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא הּתנאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתקּים
ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות לו]המקּדׁש וחזר[שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים ּבפני סתם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובעל
בה] היא[לקדשה חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ

זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה עּתה ּבידֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי



       

ה'תש"ע כסלו כ"ו ראשון יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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

נ אם א נתחּברּו; מּדיניּובׁשבילּה ּדין ּבהם זּדּמן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּ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.

― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
מצרע  .[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ

ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

 עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתקההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
     זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

ה'תש"ע כסלו כ"ז שני יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÂÏÒÎÊ"ÎŒÂ"ÎÈ˘ŒÂ˘‡ÌÂÈ

― הש"ח מּלתלֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לכותם אֹו צרעת מראה,סימני ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ



עז           
      

אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה הּתנאיוהל את ׁשּׁשּנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ

.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר
לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹוםּבמקֹום היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',
לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא[ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ

לּה וקּבל ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאמרה
ּפלֹוני', ּבמקֹום הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבמקֹום
מקֹום ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוקּבל

לֹו. ִהיא
.Îעל אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו משפט]ּפי אמירת זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ
מקּדׁשת. היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש

ּבטל - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש הזכרתלפיכ ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
ׁשּלאהתנאי] ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו

וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא הּתנאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתקּים
ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות לו]המקּדׁש וחזר[שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים ּבפני סתם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובעל
בה] היא[לקדשה חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ

זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה עּתה ּבידֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי



       

ה'תש"ע כסלו כ"ו ראשון יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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

נ אם א נתחּברּו; מּדיניּובׁשבילּה ּדין ּבהם זּדּמן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּ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.

― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
מצרע  .[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ

ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

 עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתקההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
     זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

ה'תש"ע כסלו כ"ז שני יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÂÏÒÎÊ"ÎŒÂ"ÎÈ˘ŒÂ˘‡ÌÂÈ

― הש"ח מּלתלֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לכותם אֹו צרעת מראה,סימני ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ



עח          
      

ּבנגעֿהּצרעת" "הּׁשמר אמרֹו: והּוא  . ְְְִֶֶַַַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון  ּבנגע "'הּׁשמר : ְְְִִֵֶֶַָ

הּצרעת'  ּולׁשֹון ּבלאֿתעׂשה". ― ְְֲֶַַַַָֹ
הּמׁשנה    סימני "הּתֹולׁש : ְִִֵֵַַָָ

אתֿהּמחיה והּכוה טמאה  ― ְְְִֶֶַַָָֹֻ
ּכמֹו ולֹוקה, ּבלאֿתעׂשה" ּבמקֹומֹו.עֹובר ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּנתק לא "ואתֿהּנתק אמרֹו: והּוא , ְְְֶֶֶֶֶַַָֹ
יגּלח"  ספרא ּולׁשֹון . : ְְְִֵַַָ

ּבלאֿ ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה סימני לתֹולׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻ"מּנין
יגּלח". לא ואתֿהּנתק ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?

ה'תש"ע כסלו כ"ח שלישי יום

.È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ב הּכרהּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבּמצרע
וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע אׁשרּֿבֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ"והּצרּוע
יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם פרּוע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיהיה

  היא עׂשה מצות ׁשּזֹוהי והראיה .ְְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבספרא ׁשּנאמראמרם "לפי :  ְְְְֱִִֶֶַָָָ

יפרֹום" לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו  , ְְְִִָָָֹֹֹ
מקּים: אני ּומה מנּגע? ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְֲִִֵֶַַַָָָֻיכֹול
ּבכלֿאדם פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹ"ּבגדיו
הּנגע" ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן ְֲִֵֶֶַַַַָֹחּוץ
קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ―ְְְְִִִֵַָָָֹ

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו    ְְְִֵֶֶַַַָֹ
ּכהן ׁשל ּפריעה אֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ּברּור, .ְְִִִֵֵֶֶָָָֹ

"ּכלֿמקֹום אצלנּו: הּוא והּכלל ּבלאֿתעׂשה, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹּגדֹול
יכֹול אּתה אם ולאֿתעׂשה, עׂשה מֹוצא ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹׁשאּתה

יב לאו ואם מּוטב; אתֿׁשניהם עׂשהלקּים ֹוא ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשהם ׁשּמצאנּו וכיון אתֿלאֿתעׂשה". ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוידחה
הרי ּופֹורם, ּפֹורע נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹאֹומרים,
ּבּקּבלה, לנּו נמסר ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָראיה
הּכר, לעצמם לעׂשֹות צריכים טמאים ׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּגם

ספרא ּולׁשֹון מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו :ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
אתֿהאדם וכלֿהמטּמאין נּדה ּובֹועל מת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ"טמא
ענינֹו: יקרא". טמא וטמא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָמּנין?

ּכלֿטמא עצמֹו על להכריז צרי ְְְִִֵַַַָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא    ְֵֶָ

       

     
      ִֶָׁשּיׂשים

ּבֹו וׁשהּנֹוגע טמא ׁשהּוא הּמראה הּכר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלעצמֹו
זה ׁשהּכר נתּבאר ּוכבר מּמּנּו. ׁשּיּבדלּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָנטמא,

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל  חֹובה ְֵֶָָֹֻ
אמרם והּוא לנׁשים, ּפֹורע "האיׁש : ְְְִִֵַָָָָ

עֹוטה אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ְֲִֵֵֶֶַַָָָָּופֹורם
 עצמּה על ּומֹודיעה ׂשפם ְִַַַָָָָעל

  הּטמאים ּכׁשאר  ְְִִֵַָ
       .

ה'תש"ע כסלו כ"ט רביעי יום

.È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ידי על מןֿהּצרעת הּטהרה ׁשּתהא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
ּבּמקרא המפרׁש הּמעׂשה ארז עץ והּוא: , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב      ְְִֵַַ
    

    ,חּיים ּומים צּפרים ְֳִִִִֵַַּוׁשּתי
עצמֹו הּזה ּובּמעׂשה מהּֿׁשּנזּכר. ּכל ּבהם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוׁשּיעׂשה
הּנה הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו והּבית. האדם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיטהר
מןֿהּטמאה המטהרים הּדברים ׁשּמיני ,ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻנתּבאר
ּוׁשנים ּכללי אחד מינים: ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹלפי

הּטמאֹו מּמיני מינים לׁשני ―המיחדים הּכללי ת. ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻֻ
הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ׁשּכלֿטמא ּבּמים, הּטהרה ֳֳִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּוא
נּדה מי ― הּׁשני והּמין ּבּמים; ׁשּיּטהר אחר ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאּלא

    לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְַָָָֻֻ
ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ הּׁשליׁשי והּמין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַמת;
לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא חּיים. ּומים צּפרים ְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָֻּוׁשּתי
טהרת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְֲֳִִִֵַַָָָָָּוכבר

נגעים ּבמּסכת ― הראׁשֹונה מצרע . ְְְִִֶֶַָָָָֹ

ה'תש"ע כסלו ל' חמישי יום

.‡È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÂÏÒÎ'ÏŒÁ"ÎÈ˘ÈÓÁŒÈ˘ÈÏ˘ÌÂÈ

― הקי"א הּמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִֶַַַַַָָָֹ
הּׁשנּיה הּטהרה לֹו והיא להתּגּלח,   ְְְְֳִִִֵַַַַָָָ

      ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ
נגעים ּבסֹוף והיה" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְְְְִִֶַָָָָ

יגּלח" הּׁשביעי בּיֹום  הזּכרנּו ּוכבר . ְְְְְִִִֵַַַַַָ
מּקדם  אתּֿדבריהם  ְִִֵֶֶֶֹ
 הּנזיר מצוה: ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִִַַַָָָָֹ

           
      

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹוהמצרע
מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבסֹוף
קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני מצוה מצרע ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹּתגלחת

עצמּה ּבפני מצוה  ּכן עׂשינּו ולא , ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
קרּבנֹותיו והבאת ּתגלחּתֹו קבענּו אּלא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבּנזיר

אחת ּכמצוה  אין ׁשהּמצרע, ― ְְְִֵֶַַַָָֹ
והּתכלית קרּבנֹותיו, להבאת ּתגלחּתֹו ּבין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָקׁשר

מּתג מהבאתהּמּׂשגת הּמּׂשגת הּתכלית אינּה לחּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻ
ּבתגלחּתֹו ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, לפי ְְְְְְְְֳִִֶַַָָָָָָֹקרּבנֹותיו
      .

מּנזירּות ו' נזירּובפרק ּבין "מה אמרּו: ְְְִִִֵֶֶַָָ
ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה אּלא למצרע? ְְְֳִֶֶֶָָָָָָָֹ

ּתלּויה טהרתֹו ּומצרע הּנזיר, ּכלֹומר: ,ְְְֳִַַָָָָָֹ
ּתגלחּתֹו ונׁשלמה הּמצרע ּגּלח אם ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָֹּבתגלחּתֹו":
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה
ׁשּיביא עד ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻּבסֹוף
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻקרּבנֹותיו
מּלטּמא טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ּתכלית לכן, ְְְְֳִִִִֵֵַַַָָָָׁשם.
הביא; ׁשּלא ּובין קרּבנֹותיו ׁשהביא ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכּׁשרץ,
ּכּפרתֹו להׁשלים היא קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָואּלּו
ויֹולדת וזבה זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻּכׁשאר
      

   קדם הזּכרנּו ּוכבר .ְְְִֶַָֹ
לכן  מחּסרי "ארּבעה אתּֿדבריהם: ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּכּפרה",
ּבכללּותם הּמעׂשים אֹותם ּכלֹומר:אּלא , ְְֲִִֶַַַָָָָ

יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים ― קרּבן והבאת ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָהּתגלחת
הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי מסּפיק מהם אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואין
יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור והּקרּבן ּבּקרּבן ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֻקׁשּורה
ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: האחת, הּתכלית ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻֻּתּׂשג

מּנזירּות ו' ּובפרק נזירּותֹו. ּבימי עליו אסּורים ְְְֲִִִִִֵֶֶָָ
ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ונמצא הּזבח על "ּגּלח ְְְְְִִִֶַַַַַָָָאמרּו:
,ל נתּבאר הּנה לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ְְְְִִֵֵָָָָָֹּפסּולה
מּתנאיה. והּזבח הּזבח מּתנאי היא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּתגלחת

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו
והם הּמעׂשים ּכלֿאֹותם ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָלּמתים"

 ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְֳִִֵֶַַָָָּתגלחת
ּפתח ׁשּיגּלח והּוא מּנזירּות, ו' מֹועדּבפרק אהל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ

ּכמֹו אתֿהּקרּבנֹות, ויקריב הּדּוד ּתחת ׂשערֹו ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָויזרֹוק
ּתמצאם ואּתה ּבּכתּוב. ּברבׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

'ּתגלחת'. הּקרּבנֹות להבאת קֹוראים ְְְְֲִִַַַַַַָָָהּמקֹומֹות
ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש    ְְְְִִֵַָָ

    ועלי נזיר ְֲִִֵַָָ"הריני
נזיר קרּבנֹותלגּלח ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבעדֹו ויקריבם נזיר ל נתּבאר הּנה . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי היא ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָׁשהּתגלחת
הּכל ועלֿידי ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּמּנה, חלק ׁשהם ,ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבכ
אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה הּנזירּות ּדין יסּתּלק ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָיחד
ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות היא הרי טמאה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֻּתגלחת

לעיל ׁשּבארנּו  . ְְֵֵֶַ

ה'תש"ע טבת א' שישי יום

.˜ .˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ב ּבגדהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. טמא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמנּגע
מה מטּמאים, ואי מּטּמאים אי ּבגדים: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָצרעת
רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו קריעה אֹו הסּגר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּמהם
ּומּמה ּבּכתּוב מהּֿׁשּנאמר מּכל זה, וזּולת ְְֱֳִִֶֶֶַַַַַָָָֹוטהרה

ּבּקּבלה ּׁשּבא   . ֶַַָָָ

― הק"ג ּביתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָ
ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] טמא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻמנּגע
נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר צרי מהם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאיזה

מטּמא. ואי מּטּמא ּבּמה ְְִֵֵֵֶַַַֻּכּלֹו,

ה'תש"ע טבת ב' קודש שבת יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
˙Ë˘„Â˜˙˘È˘È˘ÌÂÈ

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה

ְִֶָָוכלּֿדיניה.





עט            
      

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹוהמצרע
מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבסֹוף
קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני מצוה מצרע ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹּתגלחת

עצמּה ּבפני מצוה  ּכן עׂשינּו ולא , ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
קרּבנֹותיו והבאת ּתגלחּתֹו קבענּו אּלא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבּנזיר

אחת ּכמצוה  אין ׁשהּמצרע, ― ְְְִֵֶַַַָָֹ
והּתכלית קרּבנֹותיו, להבאת ּתגלחּתֹו ּבין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָקׁשר

מּתג מהבאתהּמּׂשגת הּמּׂשגת הּתכלית אינּה לחּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻ
ּבתגלחּתֹו ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, לפי ְְְְְְְְֳִִֶַַָָָָָָֹקרּבנֹותיו
      .

מּנזירּות ו' נזירּובפרק ּבין "מה אמרּו: ְְְִִִֵֶֶַָָ
ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה אּלא למצרע? ְְְֳִֶֶֶָָָָָָָֹ

ּתלּויה טהרתֹו ּומצרע הּנזיר, ּכלֹומר: ,ְְְֳִַַָָָָָֹ
ּתגלחּתֹו ונׁשלמה הּמצרע ּגּלח אם ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָֹּבתגלחּתֹו":
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה
ׁשּיביא עד ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻּבסֹוף
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻקרּבנֹותיו
מּלטּמא טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ּתכלית לכן, ְְְְֳִִִִֵֵַַַָָָָׁשם.
הביא; ׁשּלא ּובין קרּבנֹותיו ׁשהביא ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכּׁשרץ,
ּכּפרתֹו להׁשלים היא קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָואּלּו
ויֹולדת וזבה זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻּכׁשאר
      

   קדם הזּכרנּו ּוכבר .ְְְִֶַָֹ
לכן  מחּסרי "ארּבעה אתּֿדבריהם: ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּכּפרה",
ּבכללּותם הּמעׂשים אֹותם ּכלֹומר:אּלא , ְְֲִִֶַַַָָָָ

יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים ― קרּבן והבאת ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָהּתגלחת
הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי מסּפיק מהם אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואין
יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור והּקרּבן ּבּקרּבן ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֻקׁשּורה
ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: האחת, הּתכלית ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻֻּתּׂשג

מּנזירּות ו' ּובפרק נזירּותֹו. ּבימי עליו אסּורים ְְְֲִִִִִֵֶֶָָ
ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ונמצא הּזבח על "ּגּלח ְְְְְִִִֶַַַַַָָָאמרּו:
,ל נתּבאר הּנה לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ְְְְִִֵֵָָָָָֹּפסּולה
מּתנאיה. והּזבח הּזבח מּתנאי היא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּתגלחת

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו
והם הּמעׂשים ּכלֿאֹותם ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָלּמתים"

 ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְֳִִֵֶַַָָָּתגלחת
ּפתח ׁשּיגּלח והּוא מּנזירּות, ו' מֹועדּבפרק אהל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ

ּכמֹו אתֿהּקרּבנֹות, ויקריב הּדּוד ּתחת ׂשערֹו ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָויזרֹוק
ּתמצאם ואּתה ּבּכתּוב. ּברבׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

'ּתגלחת'. הּקרּבנֹות להבאת קֹוראים ְְְְֲִִַַַַַַָָָהּמקֹומֹות
ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש    ְְְְִִֵַָָ

    ועלי נזיר ְֲִִֵַָָ"הריני
נזיר קרּבנֹותלגּלח ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבעדֹו ויקריבם נזיר ל נתּבאר הּנה . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי היא ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָׁשהּתגלחת
הּכל ועלֿידי ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּמּנה, חלק ׁשהם ,ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבכ
אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה הּנזירּות ּדין יסּתּלק ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָיחד
ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות היא הרי טמאה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֻּתגלחת

לעיל ׁשּבארנּו  . ְְֵֵֶַ

ה'תש"ע טבת א' שישי יום

.˜ .˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ב ּבגדהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. טמא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמנּגע
מה מטּמאים, ואי מּטּמאים אי ּבגדים: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָצרעת
רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו קריעה אֹו הסּגר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּמהם
ּומּמה ּבּכתּוב מהּֿׁשּנאמר מּכל זה, וזּולת ְְֱֳִִֶֶֶַַַַַָָָֹוטהרה

ּבּקּבלה ּׁשּבא   . ֶַַָָָ

― הק"ג ּביתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָ
ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] טמא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻמנּגע
נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר צרי מהם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאיזה

מטּמא. ואי מּטּמא ּבּמה ְְִֵֵֵֶַַַֻּכּלֹו,

ה'תש"ע טבת ב' קודש שבת יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
˙Ë˘„Â˜˙˘È˘È˘ÌÂÈ

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה

ְִֶָָוכלּֿדיניה.





פ    

 

         ©¦§¨§Ÿ̈²¤§¥−©¬Ÿ¤¦¥«¦©¨´¨¤¥¦À©³Ÿ¤¦§¦Æ¦«¨¨´¨
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   ¦©−§¦¤¥®¨¥−§©¥«


(„).‰ ‡˜ÈÂמבית ה' מהיכל יצא וקול

המקרא סוף שמואל, שקרא הקדשים, קדשי
זהו התחתון, המקרא לראש מחובר העליון

הכתוב ה)שאמר לז בקולו(איוב אל ירעם :
ושמואל מבפנים, ושומר כהן היה עלי נפלאות,
עלי דרך הקול וקפץ מבחוץ, ושוכב לוי היה

תמיד: במסכת ‰.(Ê)לשמואל, ‡ „È ÌË
'טרם' כל נבואה, קול ענין מכיר היה לא עדיין
לא', 'עד כתרגומו: לא', 'עדיין לשון שבמקרא,

ועוד, יוכיח, וזה 'לפני', לשון טואינו (שמות

וכןל) ממנו, מפורש תיראון, טרם כי (בראשית:

ה) בארץ:ב יהיה טרם השדה שיח כל :
(È).„ Ï‡ÂÓ˘ Ó‡ÈÂמקום שם הזכיר ולא

הוא: אחר קול שמא אמר עלי, שציוהו כמו
(‡È).„ ‰˘Âביד הארון לקיחת היא

טנטיני"רÈÏ‰.פלשתים: צלצלים, לשון
ÏÎÂ‰.(È)בלע"ז: ÏÁ‰תתחיל היום אותו

ופנחס, חפני שימותו עלי, בית על גזירתי
עליהם ואשלימה גזירתי אכלה ואילך ומכאן
שמנה בני אנשים להמיתם דור, אל מדור

שנה: ÏÎÂ‰.עשרה ÏÁ‰אקומיינצ"ט
בלע"ז: אאישפליימנ"ט

 
(‰).ÈÏ ‡˜ ÈÎ:קראו שעלי חשב „È.(Ê)כי ÌË

אם כי נער, עודנו בהיותו אלהות חכמת ידע לא עדיין
נבואה: קול מכיר כן אם היה ÏÈ‰.ידע, ÌËÂ,הנה עד
בו: לדבר ה' אליו נגלה לא בפעםÈ˘ÈÏ˘.(Á)עדיין

˜È‡.(Ë)שלישית: Ì‡:עוד לקרוא יוסיף „.(È)אם
כל עם פן חשב כי עלי, הורהו כאשר ה' דבר אמר ולא

בו: דבר ה' לא ‡ÂÈÊ.(È‡)זאת È˘ ‰ÈÏ:הארון לקיחת על היא והכונה החרדה, מגודל אזניו ‡˜ÌÈ.(È)ירעדו
ה': בשם דבר אשר האלהים איש דברי לקיים ÏÎÂ‰.אתחיל ÏÁ‰ימותו כי הפורעניות, יתחיל הארון לקיחת בעת אז

הנבואה: דברי כל לקיים אכלה וכן ההיא, במלחמה בניו שני

 
(„).È‰:אני כמוÌË.(Ê)הנה לא, ז)עדיין י :(שמות

תדע: בינה:ÈÂ.(Á)הטרם Ì.(È)מלשון ÌÎ
הקודמים: בפעמים כמו לומר ˘Ï‡ÂÓ.רצה Ï‡ÂÓ˘

הנקרא: את לזרז בא תנועהÈÏ‰.(È‡)הכפל ענין
כמו טז)ורעדה, ג שפתי:(חבקוק צללו לקול :

     

 

       ©¨¨̧©§¦¦¹¦§©¥´§«¨À̈©¦©´¤¨¥´©¥¿©«£©§¨´
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       ¦¨¨¥´§½̈§¨¥¬¨«¨−§¦§¨¥®©¨−Ÿ¤§«¨¨«¦©¦§¸Ÿ

         ̈©¨¨¬§¦²§¥¬¨«¡Ÿ¦−¦©¤®¤©Ÿ́¤¨¤À¦¥³¤©¤Æ¤Æ¦§½Ÿ
           ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−©§¥¬¨¦«¤¬©¨−̈£¤´©«£®©§¦¦̧¦¤¹¨¥´

        ©©À̈©«Ÿ£¦Æ§©«§¦¦½§«Ÿ£¥−©¦¦«§©§¦¦Æ§¥´©¤½¤§©§¦¦−
        §©´©©§®§¨̧¨½̈§©§−¥¬§Ÿ̈«§©¨´¥«§Ÿ̈À¦³

        ¦©«Ÿ£¦Æ§©«§¨«§¦´©«§¦¦½¥¬¨¨−Ÿ¦´Ÿ¤¥®¨§¨̧¨½̈¦§§−
         ¦§¤¬¤§Ÿ̈«§¦¦Á©«§¦¦̧¤©¤¹¤¨¦À¦ §¥¨´§¨½§©¨¬

     ¤©©−¦¨®¦«§¬¤©¤−¤§Ÿ¬§¥«


(‚)ÌÈ‰Ï‡‰ ˙È ˙È Ï‰˜‰ ÏÎ ˙ÂÎÈÂ

.ÍÏÓ‰ ÌÚ:לעזרתו ‰˘˙.(„)שיהיו È‡
איש ויקחו בסמוך כדכתיב השבת יוצאי וגם
השבת יוצאי עם השבת באי אנשיו את
ולויה כהונה בשבת מתחדשות היו המשמרות
שם יהוידע עכב ואז נכנסה ואחת יוצאה אחת
לשלשה וחלקן הנכנס משמר עם היוצא משמר

‰ÍÏÓ.(‰)חלקי': ˙È ˙È˘Ï˘‰Âלשמור

אותו: להרוג עליו יקבצו È˘ÈÏ˘‰Â˙.שלא
השנית: ‰ÂÒÈ„.היא Ú˘יא)ובמלכים (ב

ז' מפורש ירושלמי וביומא סור ובשער כתיב
שהיו שם על סור היסוד לשער לו היו שמות
ועל ידם בהן על המצורעים את שם מטהרים

למו קראו טמא סורו ד)שם ÏÎÂ(Â):(איכה
.ÂÓ˘È ÌÚ‰:'ה בית יבואו ÂÈÏÎÂ(Ê)שלא

.Â„È:בידו מלחמתו כלי

 
(‡).˙È ÂÓÚעמו ידם להיות בברית עמו לקחם

יואש: את ‰ÍÏÓ.(‚)להמליך ÌÚ:בעזרתו להיות
.Ó‡ÈÂראוי המלך בן הנה להם אמר הכהן יהוידע

וכו': ה' דבר כאשר שליש:‰˘È˘ÈÏ˙.(„)למלוך חלק
.˙˘‰ È‡השבת באי המה וקרוים באים ואלו יוצאים אלו שבת בכל מתחלפים היו והלוים הכהנים משמרות כי

הלוים: ומן הכהנים מן השבת באי מאנשי יהיו המלך משומרי שליש חלק ר"ל מכם השלישית להם ÈÚÂ˘Ïואמר
.ÌÈÙÒ‰היה משמרתם מקום כי שם שומרים היו השבת באי לא אולם הספים שערי ישמרו שליש במספר ר"ל

במ"ב: כמ"ש המלך בית אלÈ˘ÈÏ˘‰Â˙.(‰)משמרת המלך שיבא אחר המלך בבית שומרים יהיו המלך משומרי
כי מעבודה פנוים המה השבת שיוצאי לפי וזהו במ"ב כמ"ש השבת מיוצאי היו השלישים שני והשלישית. ביתו.

במקומם: באו השבת ‰ÂÒÈ„.באי Ú˘כמו הקדושה התחלת מקום שהוא המזרחי שער והוא היסוד בשער ישמרו
הבנין: התחלת שהוא ‰ÌÚ.היסוד ÏÎÂ:'ה בית בחצרות ישמרו ישראל ‰.(Â)מבני ˙È:ההיכל ÌÈ˙˘Ó‰Âהוא

.ÌÈÂÏÏ:הלוים מן הבית ÂÎÂ.משרתי ÂÓ˘È:להם האסור המקום אל לגשת יקרבו זיינו:ÂÈÏÎÂ.(Ê)לבל ‰Â‡.כלי
מא הוא אולי כי יומת שמה הבא זר המלך:איש את להרוג ומבקש עתליה ממנה:Â‡Â.נשי ובצאתו הבית אל

 
(‡).‰ÈÊÚÏ:עזריה האספים‰ÌÈÙÒ.(„)את בית הוא

והיא הרצים אחר בשער נאמר ובמ"ב בדה"א האמור
וסבבו:ÂÙÈ˜‰Â.(Ê)היא:
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        ¦©«Ÿ£¦Æ§©«§¨«§¦´©«§¦¦½¥¬¨¨−Ÿ¦´Ÿ¤¥®¨§¨̧¨½̈¦§§−
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(‚)ÌÈ‰Ï‡‰ ˙È ˙È Ï‰˜‰ ÏÎ ˙ÂÎÈÂ

.ÍÏÓ‰ ÌÚ:לעזרתו ‰˘˙.(„)שיהיו È‡
איש ויקחו בסמוך כדכתיב השבת יוצאי וגם
השבת יוצאי עם השבת באי אנשיו את
ולויה כהונה בשבת מתחדשות היו המשמרות
שם יהוידע עכב ואז נכנסה ואחת יוצאה אחת
לשלשה וחלקן הנכנס משמר עם היוצא משמר

‰ÍÏÓ.(‰)חלקי': ˙È ˙È˘Ï˘‰Âלשמור

אותו: להרוג עליו יקבצו È˘ÈÏ˘‰Â˙.שלא
השנית: ‰ÂÒÈ„.היא Ú˘יא)ובמלכים (ב

ז' מפורש ירושלמי וביומא סור ובשער כתיב
שהיו שם על סור היסוד לשער לו היו שמות
ועל ידם בהן על המצורעים את שם מטהרים

למו קראו טמא סורו ד)שם ÏÎÂ(Â):(איכה
.ÂÓ˘È ÌÚ‰:'ה בית יבואו ÂÈÏÎÂ(Ê)שלא

.Â„È:בידו מלחמתו כלי

 
(‡).˙È ÂÓÚעמו ידם להיות בברית עמו לקחם

יואש: את ‰ÍÏÓ.(‚)להמליך ÌÚ:בעזרתו להיות
.Ó‡ÈÂראוי המלך בן הנה להם אמר הכהן יהוידע

וכו': ה' דבר כאשר שליש:‰˘È˘ÈÏ˙.(„)למלוך חלק
.˙˘‰ È‡השבת באי המה וקרוים באים ואלו יוצאים אלו שבת בכל מתחלפים היו והלוים הכהנים משמרות כי

הלוים: ומן הכהנים מן השבת באי מאנשי יהיו המלך משומרי שליש חלק ר"ל מכם השלישית להם ÈÚÂ˘Ïואמר
.ÌÈÙÒ‰היה משמרתם מקום כי שם שומרים היו השבת באי לא אולם הספים שערי ישמרו שליש במספר ר"ל

במ"ב: כמ"ש המלך בית אלÈ˘ÈÏ˘‰Â˙.(‰)משמרת המלך שיבא אחר המלך בבית שומרים יהיו המלך משומרי
כי מעבודה פנוים המה השבת שיוצאי לפי וזהו במ"ב כמ"ש השבת מיוצאי היו השלישים שני והשלישית. ביתו.

במקומם: באו השבת ‰ÂÒÈ„.באי Ú˘כמו הקדושה התחלת מקום שהוא המזרחי שער והוא היסוד בשער ישמרו
הבנין: התחלת שהוא ‰ÌÚ.היסוד ÏÎÂ:'ה בית בחצרות ישמרו ישראל ‰.(Â)מבני ˙È:ההיכל ÌÈ˙˘Ó‰Âהוא

.ÌÈÂÏÏ:הלוים מן הבית ÂÎÂ.משרתי ÂÓ˘È:להם האסור המקום אל לגשת יקרבו זיינו:ÂÈÏÎÂ.(Ê)לבל ‰Â‡.כלי
מא הוא אולי כי יומת שמה הבא זר המלך:איש את להרוג ומבקש עתליה ממנה:Â‡Â.נשי ובצאתו הבית אל

 
(‡).‰ÈÊÚÏ:עזריה האספים‰ÌÈÙÒ.(„)את בית הוא

והיא הרצים אחר בשער נאמר ובמ"ב בדה"א האמור
וסבבו:ÂÙÈ˜‰Â.(Ê)היא:
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' טבת, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק אור כ"ד כסלו. הנה מה שכתבתי אודות אתרוגי קלברה, הרי ידוע 

שההידור בזה הוא מה שעוד מימי בעלי התוספות לקחו אתרוגים משם, וכמובא בשו"ת חת"ס הועתק 

השתילים  לקחת  להשתדל  צריך  ולכן  עצמו(,  בפני  ענין  הוא  נסתר  ע"פ  שהטעמים  )מובן  הכולל  בשער 

ויחורים מאותו המחוז, ומה טוב מאותה השדה משם לוקחים האתרוגים כל השנים, ומה טוב שיהי' לא 

מפרדס היינו חלקה הנמצאת בטפול בני אדם אלא ביער. ובודאי יש למצוא שטחים כאלו.

מ"ש אודות הענין דערלה. הנה להר"ן שי' עלבוים והעיקר לחותנו הר"ד לודמיר שי' ישנו נסיון 

יש לקחת האילן עם  אופן  להודע אצלם הפרטים באיזה  יוכל  ובמילא  כפי שאומרים.  בזה,  )פראקטיק( 

הסלע ובאופן שיהי' בטוח שזהו מספיק.

בטח בהתועדות דיום הבהיר י"ט כסלו השתתפו ג"כ בחלוקת הש"ס, והעיקר בהחלטות טובות 

במכ"ע  מדפיסים  אין  הנה  כת"ר,  של  משתיקתו  הנראה  כפי  אשר  וחבל  יומי,  היום  בחיי  לפועל  בהנוגע 

האיטלקי ענינים כמו אלה, אף שיש למצוא המוכשר לזה במקומו, גם אחרי נסיעת האברך נאה שי'.

בברכה ובפ"ש,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קיד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ חו"ב צנמ"ס כו'

מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א כסלו, בו כותב אודות פסק רבנו הזקן בסידורו בסדר הכנסת שבת, דהעיקר 

כשיטת הגאונים בזמן בין השמשות, ומעיר ממה שכתב בשלחנו הטהור סי' רס"א סעיף ה', כשיטת רבינו 

תם, ומסתפק איזוהי משנה אחרונה.

וכבר הורה נכדו אדמו"ר הצ"צ, אשר הסידור כתב זמן רב אחרי השו"ע )חידושים למס' שבת סוף 

פרק ז' מו, ד( ובתר פסקי הסידור אזלינן להלכה ולמעשה הן בענין זה והן בכמה ענינים שישנם שינוים בין 

הסידור והשו"ע )אשר רובם ככולם נקבצו בספר פסקי הסידור להרה"ג הרה"ח כו' אברהם חיים נאה ע"ה 

מירושלים, ת"ו ע"י משיח צדקנו בב"א(.

וזאת להעיר, אשר בספר קצות השלחן להרה"ג כו' נאה הנ"ל סוף חלק ג' העיר על כמה פרטים, 

בסדר הכנסת שבת לרבנו הזקן.

בברכת הצלחה בעמלו לברר דברי תורה, ובהלכות בין השמשות ביחוד, שכמה הלכתי גברתי תלוין 

בהן. ואע"פ שכבר דרשו בה רבים וגדולים, - כמה מעניניהם עדיין דורשים נגר ובר נגר לפרקיני' וליישבם. 

מיוסד על הנקודות וההוראות שבדברי גדולי ישראל, גדולי ההוראה הראשונים והאחרונים, ועד לגדול 

שבהאחרונים, - כ"ק אדמו"ר הזקן.

ויה"ר אשר בימי בין השמשות אלו דאלף הששי והשביעי, יום הששי והשביעי דימי בראשית, שבין 

השמשות שלו שגור בפי כל, והכל חרדים אליו לגמור מלאכתן עד שלא תחשך )רש"י כתובות קג, א( יצליח 

כאו"א מאתנו למלאות מלאכתו, מלאכת שמים, לעשות לו ית' דירה בתחתונים, אשר עי"ז הנה לילה - 

דיום - אלף - השביעי - כיום יאיר, וכמרז"ל בימי בראשית - אשר ל"ו שעות שמשה אותה האורה.

בברכה,

מ. שניאורסאהן
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"ב כסלו בו כותב אודות ההתועדות ביום הבהיר חג הגאולה י"ט כסלו 

ג"כ החלטות בהנוגע לפועל, להפצת המעינות  ובודאי נתקבלו  נפשנו,  ופדות  וגאולתנו  גאולת רבנו הזקן 

חוצה ולתורה ומצות בפרט, והרי היום יום סגולה הוא, ובמילא ההתעוררות בעת רצון בקל יותר להמשיכה 

בהפועל, ובודאי ימלא בהזדמנות הבאה.

מאנ"ש,  אחד  של  בבית  או  הכנסת  בבית  אם  התועדות  מקום  קביעות  אודות  לשאלתו  בהנוגע 

הרי מזה ומזה אל תנח ידך, כי שניהם נחוצים עד מאד וכבר נשאלה שאלה זו אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וענה ע"ד הנ"ל, ובכלל צריך להתחשב בזה בתנאי המקום ובאופן שינצלו המעלות 

דהתועדות במקום הרבים, היינו בבית הכנסת או בבית המדרש וגם המעלות דהתועדות בבית פרטי שעי"ז 

מקרבים את הבית ג"כ, והאופן בזה העשי' לסרוגין, אבל אי אפשר לקבוע מסמרות וכמובן.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט.
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח טבת, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם מכ"א וכ"ד כסלו עם המוסגר בהם...אם יש לצרף עוד שם להשם הנקרא 

תו"ת או אחי תמימים.

ישיבות,  ולמרות שנמצאו כבר עשיריות  נשיאנו הק'  ע"י  נקבעו  כיון ששמות אלו העיקרים  הרי 

לא נשמע עוד אף במקום אחד שיצרפו עוד שמות, תמיהני למה לפב"פ להיות המתחיל בשינוי זה, ובפרט 

שהרי אפשר לקרות השם, ישראל, על איזה ענינים אחרים, כמו על הספרים או הבנין וכיו"ב, וביחוד שהרי 

ידוע ג"כ ע"פ נגלה שצירוף שני שמות על נושא אחד, אין הענין שכל אחד מהם נשאר גם בפני עצמו, אלא 

ששניהם יחד מהווים שם חדש )כדמוכח גם מענין השמות דכלה וחמותה המובא בשו"ת צמח צדק אבה"ע 

סוף חלק א(.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח טבת, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

וכו',  לבו  שרירות  מפני  לישיבה  מישיבה  נדודיו  אודות  כותב  בו  כסלו,  מט"ז  מכתבו  על  במענה 

ושואל עצה לזה.

בתניא,  מקומות  ובכמה  שם  יעויין  א'  סימן  ריש  חיים  אורח  ערוך  שולחן  בטור  נמצאת  והעצה 

במילואם,  ולמלאותם  הישיבה  ראש  להוראת  לשמוע  צריך  ישיבה  תלמיד  אשר  הוא,  קצרות  ובמלות 

והטענה אשר יצר הרע אינו מניח, אינה טענה, כי לכל איש יש נפש השנית היא נפש האלקית שעל ידה 

יכולים לנצח היצר הרע, אם רק ירצה באמת, ויזכהו השי"ת לחזור בתשובה על הנהגתו הבלתי מתאימה 

שעד עתה ולעשות זה בהקדם.

בברכה ליראת שמים ולבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב כסלו, בו כותב אשר נסתדר ביחד עם זוגתו שיחיו במושב זקנים ב...

ובודאי למותר לעוררו על אחד מיסודי אמונתנו, ומבואר בתורת החסידות שכל ענין ומאורע הוא 

בהשגחה פרטית, ובכל ענין וענין יש לעבוד את בורא העולם, ומובן ופשוט שגם הסתדרות זו שלהם בכלל 

האמור, היינו שצריך להביט על עצמו מתאים להאמת, שההשגחה הביאתו למושב זקנים זה בכדי שיוסיף 

ובהתבוננות  החסידות,  מתורת(  )וגם  והנהגות  הדרכות  זוהי  שבתורה  ומאור  אור  תורה  מצוה  בנר  שם 

המתאימה בודאי ימצא כמה דרכי נועם ודרכי שלום להביא כל זה בפועל.

וכבר ידוע שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, אלא שכ"פ ככה, שעל ידי שירבה בבריאות הרוחניות 

של שכניו במקומו החדש, ירבה השי"ת בבריאותם הם, הן ברוחניות והן בגשמיות, ושיוכל להוסיף בעבודתו 

האמורה מזמן לזמן.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אודות הצעת הנכבדות לבנו... ומעורר השאלה בקשר עם בריאות האם, 

שלפני זמן לא היתה כדבעי.

והנה הענין מצד עצמו - אין מקום לחשש, שהרי יש לה כמה ילדים וכולם בריאים ופקחים. ובכדי 

לעקור שאלה מעיקרא, מהנכון הי' שיושיב שלשה אנשים מידידיו ויציע לפניהם הענין, והם יאמרו בכח 

הרבים - שאין מקום להנ"ל טובה ההצעה. ויה"ר שיוסיף בנו בקביעות עתים בלימוד החסידות והליכה 

בהדרכותי' ומנהגי', שזה יוסיף ברכות השי"ת והצלחתו בעניניו.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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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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קי   


             

    

B Ó B LÓ ÏÓ B  Ï Ï ÌB Ï ÏÏ Ï  Ï
B Ï Ï  BLÓ  Ó Ï Ú Ì  BÏ L ÌB  CÏ 

BLÓ  L ÏÏ Ï L Ï ÌB ÏÏ L  ÏÚ CBÓÒÏ ÏÚ  CL 
L Ï   Ú BÏ  L  Ï  Ó  L ÏÏ  C C 

  ÏÚ B Ï ÌBÓ  BÏB
Ï BÏ Ï Ï L BLÓ   BLÓ  ÌB Ï Ï LL Ú ÌBÓ ÏÓ
  Ï Ï  L  Ï Ó ÚL  BÏ L ÌB  CL ÏÏ

Ó Ú  BÏ LÓLB ÏÚ ÌÓ Ï B ÓÏ  Ï  ÏL  
Ó Ú ÌB CÏ ÏB    Ï LLÌBÓ ÏÓ BÏ L ÌB  

   ÏÏ  ÏL Ì  Ï Ï L   Ï  Ú L Ï ÏÚ 
ÏB CB   B  BÓ B ÌLL L Ï   ÌL L B L 

Ò Ò L BÓ BLÓ: 
יא סעיף סוף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 
   נרות שהדליקה אירע אם ולכך -

אחר לברך יכולה - ההדלקה אחר מיד ברכה ולא ושכחה
הנרות על ידיה שתפרוש ידי על משחשכה, אפילו כך,

ותברך,
זמן כל - לברך יכולה ההדלקה אחר הרבה הפסיקה ואפילו

דולקים .שהנרות
צריכה אינה - לא או הנרות על ברכה אם מסופקת ואם

.לברך
    נוסח הנכרי מדליק כאשר -

שבת של נר הדלקת על "אקב"ו להיות: צריך הברכה
.(קודש)"

    נזהרות שהבנות שהיום משמע -
הבת, לצורך גם שידליק לנכרי לומר מותר - להדליק הן גם

נרות. כבר הדליקה שאמה אף
לאשה (או לאיש גם מותר - בכלל אור שכשאין שכן וכל
בחדר שידליק לנכרי לצוות בחדרה) הדליקה שכבר

האכילה.

 
לעיל138) נתבארה הנרות לפני הידים פרישת ואופן התועלת

ח. סעיף
הערה139) שם וראה ,57 הערה סכ"ו, משוע"ר הלכות קיצור

הדלקת'. 'על או 'להדליק' בנוסח מברכת האם ספק 61
ברכה שלא נזכרה שאם כתב סמ"ג סי"ד ביתה הליכות ובספר
והוא עליו, ותברך נוסף נר תדליק – השבת שנכנסה קודם –

הודלק. שכבר הנר על שמברכת ממה עדיף
ה.140) סעיף הלכה ביאור
ולא141) בשכחה הברכה נוסח הוא כן אם וצ"ע סק"ג, קו"א

(קיצור 'להדליק' שמברכת או – אח"כ שמברכת – בירכה
.(61 הערה משוע"ר הלכות

מהדורה142) שוע"ר בסוף (הודפס רבינו במכתב עד"ז

איזו יהיה ואם ו): לסעיף כהוספה דפוסים (ובכמה החדשה
אזי החמה שקיעת עד ולהדליק למהר תוכל שלא ח"ו אונס
הברכה עליהם תברך והיא שבת של נרות להדליק לנכרי תצוה
הפרישה על שכר ותקבל טוב ברכת עליה ותבא לה יסלח וה'

הטוב. מה'
של נרות נכתב: ששם העיר החדשה מהדורה לשוע"ר ובציונים

רבים). (ל' שבת
בין143) שבת לצורך נר להדליק לנכרי לומר ומותר ב: סעיף

בין להדליק לו לומר ומותר מצוה לצורך שזהו השמשות
שהעולם שמאחר אמו או אביו מיתת יום של נר השמשות

גדול. כצורך זה הרי בזה נזהרים

   

     

Ëבנטילת חובתו ידי שיוצא שי"א לפי זו נטילה על לברך ואין
כשהסיח אלא כפים נשיאת לפני ליטול הצריכו ולא שחרית

להקל. ברכות וספק שחרית נטילת אחר ידיו משמירת דעתו

לנשיאת ידים נוטלין אין שחרית שבתפלת נוהגין מקומות ויש
מברכין אין ואעפ"כ הדעת היסח מפני נוטלין ובמוסף כפים
אינו הדעת שהיסח שאפשר לפי דעתו שהסיח ידוע אם אפילו
ולא תורה דברי לשאר פוסל שאינו כמו כפים לנשיאת פוסל
במקום ידיו כשנגעו אלא כפים לנשיאת ידיו ליטול הצריכו

תורה. דברי לשאר כמו בעלמא נקיון להן די ולא הטינופת

נטילת על שבירך אחר מטונף במקום שנגע לו ידוע אם לפיכך
ידים נטילת על ולברך ליטול חייב הכל לדברי שחרית ידים
כל לכן כן נהגו שלא לעשות מה אבל לדוכן עלותו קודם שנית
ליגע שלא שחרית נטילתו משעת ידיו ישמור וחרד ירא כהן

ב': פעם ידים נטילת על לברך שיתחייב המלוכלך במקום

Èאת וגם שם על הכהנים ידי על מים יצוק שהלוי נוהגים
וכדי וישרתוך עליך וילוו אתך הקרב וגו' לוי מטה אחיך
מן ידיהם שמקדישים קדושתם על קדושה יוסיפו שהכהנים

הלוים. את וקדשת שנאמר קדושים הנקראים הלוים

שיטול תחלה עצמו להתקדש לו יש הכהנים ידי המקדש ולוי
אינו והוא קדושה יוסיף שאיך הכהנים ידי על שיצוק קודם ידיו
אבל שחרית ידים נטילת על הלוים סומכין אלו ובמדינות קדוש

תחלה. ידיו שיטול הוא ראוי מטונף במקום נגע אם

ידו על קדוש הוא שהלוי רחם פטר בכור יצוק לוי שם אין ואם
העבודה שניטל עכשיו קדושה בו אין בלבד לאב בכור אבל
הכהן ידיו שיטול טוב בכור ולא לוי לא שם אין ואם מבכורות
עצמו ידי על שיתקדש שמוטב ישראל ידי על משיטול בעצמו

כמותו: קדוש שאינו ישראל ידי על משיתקדש קדוש שהוא

‡Èעל מים ליתן צריך אין הארץ עמי והכהנים חכם הלוי אם
הכהנים מקצת ואם תורתו בכבוד יזלזל שלא ידיהם
מי ויש שלום דרכי מפני כולם על ליצוק צריך חכמים תלמידי
ידיהם על מים ליצוק צריך הארץ עמי כולם אם שאף שאומר
לפני בתורה לקרות עולה הארץ עם שכהן כמו שלום דרכי (מפני
כסברא והעיקר קל"ה) בסי' כמ"ש שלום דרכי מפני חכם לוי
ואינו תעשה ואל בשב עצמו מונע שכשהלוי (לפי הראשונה
למחלוקת לחוש אין ידיהם על מים ליצוק הכהנים לשרת הולך
בפני ראשון בתורה לקרות העולה בחכם לחוש שיש כמו כך כל
על וליצוק כבודו על למחול לוי רוצה אם מקום ומכל הכהן)
קדושת על קדושה להוסיף כדי כן לעשות ונכון רשאי כהנים ידי
משרת שאינו (כיון תורתו זלזול משום איסור בזה ואין הכהנים
קדושה להוסיף מתכוין אלא כהונה ומשפט חק דרך הכהנים את

כלל איסור ואין קדושתם איזועל משום עצמו את לזלזל לחכם
שיתבאר כמו כבודו זהו ואדרבה קדושה והוספת מצוה הידור

ר"ן): בסי'

Èציבור השליח שיסיים קודם לדוכן עולה שאינו כהן כל
ידיו את אהרן וישא שנאמר עולה אינו שוב עבודה ברכת
משמע וגו' החטאת מעשות וירד כן ואחר ויברכם העם אל
שיעלו בתפלה תקנו לכן מהעבודה שנסתלק קודם שבירך
יעלו לא אם ואף העבודה ברכת סיום קודם לדוכן הכהנים
הגיע שלא אע"פ לעלות רגליהם שעוקרים אלא ממש לדוכן

בעבודה. עלה כאלו ה"ז ומודים רצה לאחר עד לדוכן

רצה: הש"ץ כשמתחיל ממקומו כהן כל יעקור ולכתחלה

‚Èואם יעלה לא בעבודה רגליו עקר ולא אנוס היה אם אפילו
ירד. לא עלה

לדוכן לעלות כדי ולא הכנסת לבית לבא מביתו רגליו עקר ואם
לבית לבא מביתו רגליו עקר אם אבל כלום מועלת זו עקירה אין
קודם היתה אם מועלת זו עקירה לדוכן לעלות כדי הכנסת
הכנסת: לבית סמוך ביתו שהיה כגון עבודה ברכת הש"ץ שסיים

„Èרצון יהי אומרים לדוכן לעלות רגליהם הכהנים כשעוקרים
עמך את לברך שצויתנו זו ברכה שתהא או"א ה' מלפניך
ועד מעתה ועון מכשול בה יהיה ולא שלימה ברכה ישראל

עולם.

אלא בעבודה רגליהם שעוקרין מיד זו תפלה יאמרו שלא וטוב
פניהם יחזירו ואז הש"ץ עם מודים שיאמרו אחר עד ימתינו
ברכת הש"ץ שיסיים עד בה ויאריכו זו תפלה ויאמרו להיכל

שתיהם: על אמן הקהל שיענו כדי הודאה

ÂËכלפי ואחוריהם היכל כלפי ופניהם בדוכן עומדין כשהם
אדם בני כשאר כפיהם לתוך כפופות אצבעותיהם העם
שאז כהנים הש"ץ להן שיקרא עד ידיהם ופורסים פושטין ואינן
אהרן וישא שנאמר ידיהם ופושטים העם כלפי פניהם מחזירים
הברכה בשעת ידיו שפשט משמע ויברכם העם אל ידיו את
כל והגביה נשא שלא נמצא הכף לתוך כפופות ידיו היו (שאם

לגמרי). היד

להם אמור שהפסוק לשנים אלא כהנים קורא הש"ץ ואין
אלא שם אין אם אבל לשנים משמע להון תמרון כד שתרגומו
כפיו ונושא פניו מחזיר מעצמו הוא אלא לו קורא אינו אחד כהן
מחויב אינו עצמו שמצד (ואעפ"י כפיו שישא קודם ומברך
הם אם ואפילו לו) קוראין שאין כיון לעיל כמ"ש כפיו לישא

להם: קוראים אין קטן מהן שאחד אלא ב'

בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק

טֿטו סעיפים
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קיי    

     

Ëבנטילת חובתו ידי שיוצא שי"א לפי זו נטילה על לברך ואין
כשהסיח אלא כפים נשיאת לפני ליטול הצריכו ולא שחרית

להקל. ברכות וספק שחרית נטילת אחר ידיו משמירת דעתו

לנשיאת ידים נוטלין אין שחרית שבתפלת נוהגין מקומות ויש
מברכין אין ואעפ"כ הדעת היסח מפני נוטלין ובמוסף כפים
אינו הדעת שהיסח שאפשר לפי דעתו שהסיח ידוע אם אפילו
ולא תורה דברי לשאר פוסל שאינו כמו כפים לנשיאת פוסל
במקום ידיו כשנגעו אלא כפים לנשיאת ידיו ליטול הצריכו

תורה. דברי לשאר כמו בעלמא נקיון להן די ולא הטינופת

נטילת על שבירך אחר מטונף במקום שנגע לו ידוע אם לפיכך
ידים נטילת על ולברך ליטול חייב הכל לדברי שחרית ידים
כל לכן כן נהגו שלא לעשות מה אבל לדוכן עלותו קודם שנית
ליגע שלא שחרית נטילתו משעת ידיו ישמור וחרד ירא כהן

ב': פעם ידים נטילת על לברך שיתחייב המלוכלך במקום

Èאת וגם שם על הכהנים ידי על מים יצוק שהלוי נוהגים
וכדי וישרתוך עליך וילוו אתך הקרב וגו' לוי מטה אחיך
מן ידיהם שמקדישים קדושתם על קדושה יוסיפו שהכהנים

הלוים. את וקדשת שנאמר קדושים הנקראים הלוים

שיטול תחלה עצמו להתקדש לו יש הכהנים ידי המקדש ולוי
אינו והוא קדושה יוסיף שאיך הכהנים ידי על שיצוק קודם ידיו
אבל שחרית ידים נטילת על הלוים סומכין אלו ובמדינות קדוש

תחלה. ידיו שיטול הוא ראוי מטונף במקום נגע אם

ידו על קדוש הוא שהלוי רחם פטר בכור יצוק לוי שם אין ואם
העבודה שניטל עכשיו קדושה בו אין בלבד לאב בכור אבל
הכהן ידיו שיטול טוב בכור ולא לוי לא שם אין ואם מבכורות
עצמו ידי על שיתקדש שמוטב ישראל ידי על משיטול בעצמו

כמותו: קדוש שאינו ישראל ידי על משיתקדש קדוש שהוא

‡Èעל מים ליתן צריך אין הארץ עמי והכהנים חכם הלוי אם
הכהנים מקצת ואם תורתו בכבוד יזלזל שלא ידיהם
מי ויש שלום דרכי מפני כולם על ליצוק צריך חכמים תלמידי
ידיהם על מים ליצוק צריך הארץ עמי כולם אם שאף שאומר
לפני בתורה לקרות עולה הארץ עם שכהן כמו שלום דרכי (מפני
כסברא והעיקר קל"ה) בסי' כמ"ש שלום דרכי מפני חכם לוי
ואינו תעשה ואל בשב עצמו מונע שכשהלוי (לפי הראשונה
למחלוקת לחוש אין ידיהם על מים ליצוק הכהנים לשרת הולך
בפני ראשון בתורה לקרות העולה בחכם לחוש שיש כמו כך כל
על וליצוק כבודו על למחול לוי רוצה אם מקום ומכל הכהן)
קדושת על קדושה להוסיף כדי כן לעשות ונכון רשאי כהנים ידי
משרת שאינו (כיון תורתו זלזול משום איסור בזה ואין הכהנים
קדושה להוסיף מתכוין אלא כהונה ומשפט חק דרך הכהנים את

כלל איסור ואין קדושתם איזועל משום עצמו את לזלזל לחכם
שיתבאר כמו כבודו זהו ואדרבה קדושה והוספת מצוה הידור

ר"ן): בסי'

Èציבור השליח שיסיים קודם לדוכן עולה שאינו כהן כל
ידיו את אהרן וישא שנאמר עולה אינו שוב עבודה ברכת
משמע וגו' החטאת מעשות וירד כן ואחר ויברכם העם אל
שיעלו בתפלה תקנו לכן מהעבודה שנסתלק קודם שבירך
יעלו לא אם ואף העבודה ברכת סיום קודם לדוכן הכהנים
הגיע שלא אע"פ לעלות רגליהם שעוקרים אלא ממש לדוכן

בעבודה. עלה כאלו ה"ז ומודים רצה לאחר עד לדוכן

רצה: הש"ץ כשמתחיל ממקומו כהן כל יעקור ולכתחלה

‚Èואם יעלה לא בעבודה רגליו עקר ולא אנוס היה אם אפילו
ירד. לא עלה

לדוכן לעלות כדי ולא הכנסת לבית לבא מביתו רגליו עקר ואם
לבית לבא מביתו רגליו עקר אם אבל כלום מועלת זו עקירה אין
קודם היתה אם מועלת זו עקירה לדוכן לעלות כדי הכנסת
הכנסת: לבית סמוך ביתו שהיה כגון עבודה ברכת הש"ץ שסיים

„Èרצון יהי אומרים לדוכן לעלות רגליהם הכהנים כשעוקרים
עמך את לברך שצויתנו זו ברכה שתהא או"א ה' מלפניך
ועד מעתה ועון מכשול בה יהיה ולא שלימה ברכה ישראל

עולם.

אלא בעבודה רגליהם שעוקרין מיד זו תפלה יאמרו שלא וטוב
פניהם יחזירו ואז הש"ץ עם מודים שיאמרו אחר עד ימתינו
ברכת הש"ץ שיסיים עד בה ויאריכו זו תפלה ויאמרו להיכל

שתיהם: על אמן הקהל שיענו כדי הודאה

ÂËכלפי ואחוריהם היכל כלפי ופניהם בדוכן עומדין כשהם
אדם בני כשאר כפיהם לתוך כפופות אצבעותיהם העם
שאז כהנים הש"ץ להן שיקרא עד ידיהם ופורסים פושטין ואינן
אהרן וישא שנאמר ידיהם ופושטים העם כלפי פניהם מחזירים
הברכה בשעת ידיו שפשט משמע ויברכם העם אל ידיו את
כל והגביה נשא שלא נמצא הכף לתוך כפופות ידיו היו (שאם

לגמרי). היד

להם אמור שהפסוק לשנים אלא כהנים קורא הש"ץ ואין
אלא שם אין אם אבל לשנים משמע להון תמרון כד שתרגומו
כפיו ונושא פניו מחזיר מעצמו הוא אלא לו קורא אינו אחד כהן
מחויב אינו עצמו שמצד (ואעפ"י כפיו שישא קודם ומברך
הם אם ואפילו לו) קוראין שאין כיון לעיל כמ"ש כפיו לישא

להם: קוראים אין קטן מהן שאחד אלא ב'

בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק
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קיי   

 

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הכלה"תוכןתוכןתוכןתוכן לפני ד"ריקוד הפנימי התוכן

ענין וכן וכלה, לחתן שנותנים וההילול והכבוד

מהו. זה ענין מרקדין, כיצד מ"ש אך החופה

"כלה" בחי' גילוי בין הקשר להבין צריך עדיין
(ברגלים) הריקוד ענין עם לאלקות) הנפש (כלות

דוקא.

הכלה לפני השבחים אמירת הוא העיקר דלכאורה,
משבחים אם גופא, וב"ה ב"ש מפלוגתת (וכדמוכח
ומדוע וחסודה"), נאה "כלה או שהיא", "כמות אותה

דוקא. (ברגלים) הריקוד ענין להיות צריך

      
     

של חיבור הוא וכלה חתן יחוד כיצד ומבאר [והולך

ומנגדים:] הפכים שני

     
       

   
ירידת - דרגא" "נחות לשון הוא ד"חתן" ידוע
"משפיע", בחינת הוא שחתן לפי והיינו מדריגה.
השפעתו, למקבל למטה" "מלמעלה השפעתו שמוריד
- למטה" "מלמעלה שיורדים המים טבע כמו והוא

נמוך. למקום גבוה ממקום

      
       

    
לקבל כדי להמשפיע שמשתוקק הוא המקבל טבע
תשוקתך". אישך ד"ואל כפשוטה, כלה וכמו השפעה,
הנפש", "כלות היא "כלה" בחינת האדם, בנפש וכך
מגשמיות לצאת הנפש השתוקקות - הוא שגדרה
יתברך, בו ולהכלל באלקות ולידבק הגוף וחומרית
"אש", בחינת כמו למעלה", מלמטה "עלי' ענין שהוא

למעלה. מלמטה עולה שהלהב הוא האש שטבע

     
ואש מים כמו הפכים, שני הם וכלה שחתן ונמצא

יחד? לחברם אפשר וכיצד -

       
        
       

      
 

רז"ל מאמר דרך על הוא וכלה חתן יחוד אלא,
והקב"ה אש של שר וגבריאל מים של שר מיכאל

ביניהם. שלום עושה

פירוש:

היורדים מים בשם הנק' חסד של שר "מיכאל
שטבעה אש ובחינת כו', נמוך למקום גבוה ממקום
השפעת והסתלקות הגבורה בחינת היא למעלה לעלות
והן ורב, עצום בצמצום רק להשפיע שלא כו' החיים

לזו.. זו והפכיות נגדיות מדות

ידי על דהיינו ביניהם, שלום עושה הקב"ה אך
מאד עצומה והשפעה רבה הארה בהן שמתגלה גילוי,
בבחינת שאינו הוא כן כשמו אשר ב"ה, סוף אין מאור
וגבריאל מיכאל של נגדיות המדות ואזי כו', ח"ו מדה

יתברך". באורו ובטלים ממש לאחדים היו . .

את זה המנגדים לעבדים - דומה הדבר למה משל
ויתאחדו ישתוו המלך לפני כשיבואו בתכלית, זה
יחד משניהם וגבוה מופלא שהמלך מאחר כי בתכלית,
אחד כל וכאשר לפניו, ממציאותם מתבטלים הם הרי
עם גם להשתוות יכול אזי ומצבו, ממעמדו מתבטל

עמו. ולהתאחד היפוכו

          
     
       
הנישואין) ענין (שזהו וכלה חתן יחוד כן וכמו
ביותר, עליון אלקי אור שמתגלה ע"י רק אפשרי

יחד. גם וכלה חתן מבחינת שלמעלה

שחופפת החופה תחת וכלה חתן שמביאים "וזהו
וכלה, החתן על ורום בגובה ועומדת יחד שניהם על
מבחינת מקיף", "אור בחינת היא זאת חופה כי
[דהיינו עלמין" כל "סובב בזהר הנק' עליונים, מקיפים
מגדר שלמעלה ובעצמו בכבודו ב"ה סוף אין אור
שוה - ולגבי' עליון, היותר מהעולם גם העולמות,
החתן ונתרוממו הוגבהו כי ולהיות וגדול], קטן ומשוה
הרי מציאותם, עיקר מכל גבוה ומדרגה במקום והכלה
זה". עם זה ולהתכלל להתאחד יוכלו כזה גבוה במקום

"על פירוש, חופה", כבוד כל על "כי מ"ש וזהו
כלה,כל וכבוד חתן כבוד כבוד, מיני ב' היינו - כבוד"
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"אור גילוי הוא כי יחד, גם שניהם על מקפת והחופה
משניהם, שלמעלה עלמין" כל "סובב מבחינת מקיף",

יחד. מתחברים הם ועי"ז

       
       

  
ד"כיצד הפנימי הפירוש יותר בעומק יובן ועפ"ז
גילוי על רק (לא דקאי הכלה", לפני מרקדין
על גם) אלא להקב"ה, הנפש" "כלות והתעוררות

כחהמשכת שהיאהנתינת הקב"ה, עם הנפש ל"יחוד"
- עלמין" כל "סובב בחינת העליונים", מ"מקיפים

וכלה. חתן לייחד בכוחה שרק

מרקדין ב"כיצד הפנימי הפירוש הכלה"לפניוזהו
קדימה לשון גם הוא ד"לפני" - הכלה" "עם (ולא
הכלה, מן למעלה היינו הכלה" ו"לפני וקודם), (לפני
החתן גבי שעל "חופה") (בחינת לה"מקיף" והכוונה

והכלה.

       
   

(המאיר העליון המקיף - הכלה" "לפני בחינת
על ומתגלה נמשך - והכלה) החתן על החופפת בחופה

דוקא. "ריקוד" ידי

שדוקא כפשוטו, הריקוד בענין גם שרואים וכפי
המוח יכילו שלא עצומות, היותר והחדוה השמחה
שמחה היא כי - בידים הסיפוק יספיק לא וגם והלב,
"יחידה" [מבחינת הנפש עצמיות נקודת מפנימיות
את מביאות - הראש] גבי שעל "מקיף" שהיא שבנפש,

דוקא. ברגלים ריקוד לידי האדם

לריקוד המקיף המשכת בין הקשר ומבאר ]והולך

דווקא:] ברגלים

      
     

  
החלק שהוא דוקא, ברגלים הוא הריקוד
והמדות שבמוח דהשכל האדם. נפש של ה"חיצוני"
שהם היינו שבנפש, הפנימיים הכוחות הם שבלב
המעשה, כח משא"כ האדם, נפש מעלת מהות ביטוי

שב ההילוך כח האדם,ובפרט "חיצוניות" נקרא רגלים,
ואינו הגוף אברי לנענע גשמי כח אלא שאינו מאחר

האדם. נפש מהות מעלת כלל מבטא

שמחההריקודוענין גילוי על מורה ברגלים
שאע"פ ונמצא, (כנ"ל). הנפש מעומק ביותר, עליונה
הרי שבו), (רגלים האדם בחיצוניות נעשה שהריקוד

ביותר. עליון אור מתגלה זו בחיצוניות

העליון": "מקיף המשכת לענין מזה והרמז

כל "סובב הנקרא האלקי האור הוא העליון המקיף
בכבודו ב"ה סוף אין אור שהוא (כנ"ל), עלמין"

כלל. העולמות בגדר שאינו ובעצמו,

המצומצם, האלקי והחיות להאור בניגוד וזהו
מתלבש שהוא לפי עלמין", כל "ממלא הנקרא
ועושה בגוף המתלבשת נפש [כמו להחיותם בנבראים

הנפש מה רז"ל וכמאמר חי, גוף הגוףממלאאותו את
הקב"ה כלמלאכך "ממלא ולפיכך, - העולם] את

לגבי ו"חיצוניות" "רגלים" בחינת רק נקרא עלמין"
עצמו. ב"ה סוף אין אור

למעלה הוא עלמין כל הסובב שאור מאחר והנה
יתגלה זה שאור אפשרי בלתי לגמרי, העולמות מגדר
וגילוי המשכת על מדברים כשאנו ולפיכך, בעולמות.
בחינת אלא זו אין העולמות, בתוך העליון" "מקיף
"כי המקיף", "פנימיות ולא המקיף" "חיצוניות
בחינת רק להמשיך אפשר אי הכללי "סובב" מבחינת

חיצוניות".

הסובב, שבאור ונמוכה תחתונה בחינה רק כלומר:
בנבראים. ומתגלה נמשכת שבו, ה"חיצוני" חלק שהוא

על מורה דריקוד הכלה", לפני ה"ריקוד ענין וזהו
מןגבוהאורהתגלות תחתונה ובחינה חיצוניות שהיא ,

"ריקוד", זה נקרא "ולכן עלמין), כל (סובב המקיף
וחיצוניות, תחתונה בחינה ג"כ שהוא ריקוד כמו
גבוה אור של חצוניות בחינת זו [כלומר, ברגלים"

העליון]. מקיף ביותר,

ריקוד בחינת כי הכלה, לפני מרקדין כיצד "וזהו
הכלה, לפני הוא המקיף, מן חיצוניות בחינת הנ"ל,

עלמין". כל סובב מבחינת הכלה, מן למעלה

    
המקיף" "פנימיות להכיל גבולי לדבר אפשר אי

לגמרי. העולמות מגדר שלמעלה
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קיי    

"אור גילוי הוא כי יחד, גם שניהם על מקפת והחופה
משניהם, שלמעלה עלמין" כל "סובב מבחינת מקיף",

יחד. מתחברים הם ועי"ז

       
       

  
ד"כיצד הפנימי הפירוש יותר בעומק יובן ועפ"ז
גילוי על רק (לא דקאי הכלה", לפני מרקדין
על גם) אלא להקב"ה, הנפש" "כלות והתעוררות

כחהמשכת שהיאהנתינת הקב"ה, עם הנפש ל"יחוד"
- עלמין" כל "סובב בחינת העליונים", מ"מקיפים

וכלה. חתן לייחד בכוחה שרק

מרקדין ב"כיצד הפנימי הפירוש הכלה"לפניוזהו
קדימה לשון גם הוא ד"לפני" - הכלה" "עם (ולא
הכלה, מן למעלה היינו הכלה" ו"לפני וקודם), (לפני
החתן גבי שעל "חופה") (בחינת לה"מקיף" והכוונה

והכלה.

       
   

(המאיר העליון המקיף - הכלה" "לפני בחינת
על ומתגלה נמשך - והכלה) החתן על החופפת בחופה

דוקא. "ריקוד" ידי

שדוקא כפשוטו, הריקוד בענין גם שרואים וכפי
המוח יכילו שלא עצומות, היותר והחדוה השמחה
שמחה היא כי - בידים הסיפוק יספיק לא וגם והלב,
"יחידה" [מבחינת הנפש עצמיות נקודת מפנימיות
את מביאות - הראש] גבי שעל "מקיף" שהיא שבנפש,

דוקא. ברגלים ריקוד לידי האדם

לריקוד המקיף המשכת בין הקשר ומבאר ]והולך

דווקא:] ברגלים

      
     

  
החלק שהוא דוקא, ברגלים הוא הריקוד
והמדות שבמוח דהשכל האדם. נפש של ה"חיצוני"
שהם היינו שבנפש, הפנימיים הכוחות הם שבלב
המעשה, כח משא"כ האדם, נפש מעלת מהות ביטוי

שב ההילוך כח האדם,ובפרט "חיצוניות" נקרא רגלים,
ואינו הגוף אברי לנענע גשמי כח אלא שאינו מאחר

האדם. נפש מהות מעלת כלל מבטא

שמחההריקודוענין גילוי על מורה ברגלים
שאע"פ ונמצא, (כנ"ל). הנפש מעומק ביותר, עליונה
הרי שבו), (רגלים האדם בחיצוניות נעשה שהריקוד

ביותר. עליון אור מתגלה זו בחיצוניות

העליון": "מקיף המשכת לענין מזה והרמז

כל "סובב הנקרא האלקי האור הוא העליון המקיף
בכבודו ב"ה סוף אין אור שהוא (כנ"ל), עלמין"

כלל. העולמות בגדר שאינו ובעצמו,

המצומצם, האלקי והחיות להאור בניגוד וזהו
מתלבש שהוא לפי עלמין", כל "ממלא הנקרא
ועושה בגוף המתלבשת נפש [כמו להחיותם בנבראים

הנפש מה רז"ל וכמאמר חי, גוף הגוףממלאאותו את
הקב"ה כלמלאכך "ממלא ולפיכך, - העולם] את

לגבי ו"חיצוניות" "רגלים" בחינת רק נקרא עלמין"
עצמו. ב"ה סוף אין אור

למעלה הוא עלמין כל הסובב שאור מאחר והנה
יתגלה זה שאור אפשרי בלתי לגמרי, העולמות מגדר
וגילוי המשכת על מדברים כשאנו ולפיכך, בעולמות.
בחינת אלא זו אין העולמות, בתוך העליון" "מקיף
"כי המקיף", "פנימיות ולא המקיף" "חיצוניות
בחינת רק להמשיך אפשר אי הכללי "סובב" מבחינת

חיצוניות".

הסובב, שבאור ונמוכה תחתונה בחינה רק כלומר:
בנבראים. ומתגלה נמשכת שבו, ה"חיצוני" חלק שהוא

על מורה דריקוד הכלה", לפני ה"ריקוד ענין וזהו
מןגבוהאורהתגלות תחתונה ובחינה חיצוניות שהיא ,

"ריקוד", זה נקרא "ולכן עלמין), כל (סובב המקיף
וחיצוניות, תחתונה בחינה ג"כ שהוא ריקוד כמו
גבוה אור של חצוניות בחינת זו [כלומר, ברגלים"

העליון]. מקיף ביותר,

ריקוד בחינת כי הכלה, לפני מרקדין כיצד "וזהו
הכלה, לפני הוא המקיף, מן חיצוניות בחינת הנ"ל,

עלמין". כל סובב מבחינת הכלה, מן למעלה

    
המקיף" "פנימיות להכיל גבולי לדבר אפשר אי

לגמרי. העולמות מגדר שלמעלה
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קיי   

על שקאי - הכלה" לפני ב"ריקוד הנ"ל הפירוש
חתן יחוד לפעול (שבכוחו העליון המקיף אור גילוי
הכלה לפני הריקוד תוכן עם אחד בקנה עולה - וכלה)
לנשאות כדי לכבודה, לפני' שרוקדין פשוטו, לפי
אותה] [ומשבחים אותה "שמגביהים זה, ידי על אותה
יותר בערכה, ותתרומם תתנשא שעי"ז גדולות במעלות

העצמית". מעלתה מדת מכפי

חתן יחוד לפעול שכדי הוא, בזה הפנימי שהתוכן
ממהותם למעלה אותם ולהגבי' לרומם צריכים וכלה
שיאיר עד להם), שנותנים הכבוד ענין (וזהו ומדריגתם
גם משניהם (שלמעלה העליון" "מקיף בחינת בהם

כנ"ל. יחד להתאחד יוכלו עי"ז שרק יחד),

       
    

ואחדות שלום לפעול העליון, שבמקיף זה כח על
ידוע כי דרכיו", בכל ה' "צדיק נאמר הפכים, שני בין
"התקשרות - שענינה היסוד, מידת הוא ד"צדיק"
שקאי דרכיו", בכל ה' "צדיק ענין וזהו והתחברות",
המקיף גילוי ידי על שנפעל וההתחברות השלום על
שכל רז"ל כמאמר למטה, והן למעלה הן העליון,

מעלה של בפמליא שלום עושה בתורה העוסק
מטה. של ובפמליא

ד" בעניננו, וכלה".צדיקוכך חתן מחבר

ד: פרק קיצור

כי דוקא, הריקוד לענין הנפש כלות דגילוי הקשר
הפכים, שני הם ומקבל, משפיע בחינת וכלה, חתן
עליון אור ידי על רק הוא יחד וחיבורם ומים. כאש
שאז מציאותם את המבטל יחד, גם משניהם שלמעלה
החופפת החופה ענין וזהו יחד. להתאחד יכולים הם
"אור המשכת על המורה והכלה, החתן על ומקפת
עליון אור דלהיותו עלמין", כל "סובב מבחינת מקיף",
תחתונה היותר מדריגה (היינו חיצוניותו רק ביותר,
בענין נרמז וזה בנבראים. נמשך להיות אפשר שבו)
תחתון היותר החלק שהם דוקא, ברגלים הריקוד
את ומהללים מכבדים זה מטעם שבאדם. וחיצוני
אותם ולהגבי' לרומם כדי הריקוד) (בעת והכלה החתן

להתאחד. יכולים שעי"ז מקיף" "אור לבחינת

סובב עליונים. מקיפים בפרק: שנתבארו מושגים
וממלא עלמין המקיף.כל חיצוניות עלמין. כל
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למטה[ב] רואי' שאנו כמו עד"מ ידוע הנה זה
השכל ומקור שהתענוג התחתון באדם
החכ' מקור שהוא שבחכ' תענוג ונק' [שמחדש] הפרטי
התענוג של אין מבחי' תמצא מאין והחכ' וכמ"ש

התענוגוכמשי [בחי'] מדריגות סוף הוא הנה אך "ת.
וכמו שמחדש, זאת לחכ' מקור מהיות שלמעלה העצמי
בחי' כך כנ"ל השכל גילוי סוף שהוא הדיבור אותיו'
בחי' גילוי סוף הוא בפרט לחכ' מקור שהוא התענוג
ענין ביאור למעלה להבין דמיון וזהו כו'. העצמי התענוג
הוא סתם ע"י שבחי' דעתיקא עתיקא ובחי' סתם ע"י בחי'
הוא דעתיקי' עתיקא ובחי' כנ"ל לחכ' המקור התענוג בחי'
עתיקא בחי' של ושרש בחכ', למטה הנמשך התענוג מקור
לג"ר מקור שהוא הנ"ל דא"ס מל' בחי' הוא דעתיקי'
וזהו כנ"ל. כו' דעתיקי' עתיקא הזוהר בלשון שנק' [דא"ק]
העליונים התענוגי' כל מקור חיים מקור עמך כי שכתוב

במ"א. כמ"ש כו'

בע"ח מ"ש להקדים יש הנה ביאור בתוס' זה
פנימי' בחי' הוא אבא פנימי' שבחי' דוכתי בכמה
מבשרי למטה רואים שאנו להיות כו' הטעם ידעתי לא ע"י
שחידש ממה האדם שמתענג התענוג מבחי' כו' אחזה
אנו ולכאורה ביותר, נפלא בתענוג ביותר עמוק שכל איזה
להתפעלות קודם חדש השכל המצאת שיוקדם ממה רואי'
שחידש הזה בשכל שמתלבש רק זה שאין ממנו התענוג
באמת אך כלל, זע"ז שייכות להם ואין התענוג אור מהארת
מקור הוא השכל באותו שמתענג הנפלא התענוג כי זה אין
התגלות אחר בגילוי שבא רק השכל זה התהוות ממציא
מקור הזה התענוג הי' דאם לכאורה פלא וזה השכל, אותו
מופת הזה הענין אך לשכל. קודם צ"ל הי' היולי השכל
הוא אבא פנימי' דבחי' בע"ח שא' המאמר לענין גמור
כל מקור הוא התענוג שפנימי' דהיינו ע"י פנימי' בחי'
שבחכ' תענוג וכמו כו', למטה ונשפל הנמשך התענוגי'
הנופל דהארה הארה בבחי' וירד נשפל שחידש שבפרט
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בחי' הנק' והוא שלמעלה העצמי התענוג [כח] מעצם ונובל
המושכלות כל מוצא מקור בחי' ג"כ הוא ומשם ע"י, פנימי'
בחי' שזהו וכידוע שיעור, אין עד שכליי' להמציא החדשות
העצמי התענוג משכן הוא ששם [ש]במוח הרוחני' לחלוחי'
כח הוא ומשם במוח) רוחני' הטפה נתהווה (שממנה
השכליי' מוצא ומקור כו', חדשים שכליי' להמציא ההבנה
כח שהוא ע"י פנימי' בחי' והוא למעלה אבא פנימי' נק'
איזה ונשפל ונמשך יורד כאשר והנה כו'. העצמי התענוג
מקור מזה נמשך ממילא התענוג כח מעצמו' דהארה הארה
לאחדים והי' תלי' בהא והא חדשות השכלות כל מוצא

שבהמצ רואים אנו אשר הסיבה והוא זה, מטעם אתממש
שמיד לפי מיד מורגש תענוג בו ו]ימצא [יומשך חדש שכל
עמו יצא [ה]שכליי' כל מקור ממקור[ו] החדש שכל ביציאת
סיבת שהוא הנ"ל מטעם העצמי התענוג כח אור הארת
ע"י פנימי' הוא אבא דפנימי' משום מ]מקורו התהוות[ו
התענוג כח מבחי' בא שהוא שכליי' כל המשכיל כח דהיינו
בא הוא הנה חדש שכל גילוי בהמצאת בפרט כך העצמי,
ולפי התענוג, עצם מכח היורד פרטי תענוג אור בבחי'
ע"כ התענוג עצם מכח קיבל כבר זה שכל מוצא שמקור
אבל שלו התענוג יתגלה ואח"כ תחלה בגילוי לבא יוקדם
בגילוי בין המשכיל כח בעצם במקורו בין מוצאו מקור הוא
אור מבחי' מקבל השכל זה מקור הי' אם אך בפרט, למטה

אבל לשכל, התענוג שיוקדם ראוי הי' אז הפרטי התענוג זה
מגילוי שלמעלה התענוג בעצם מתאחד השכל זה מקור אם
התענוג זה לגילוי ראשון השכל גילוי יבא ע"כ התענוג זה

וד"ל. כו'
ÓÂמוצא מקור שם התענוג עצם שבחי' עכ"פ מובן

עד לחדש היולי כח בבחי' ליש מאין השכליי' כל
נופל ממנו דהארה הארה בחי' מזעיר מעט ורק שיעור אין
כו'. האדם מוח בכלי חדשים שכליי' בהמצאת ויורד
החכ' מקור שנק' דא"ק חכ' שבחי' מכ"ז יובן ולמעלה
עצם בבחי' מתאחד הוא היולי המשכיל כח ונק' שברצון
הוא אבא דפנימי' מ"ש והוא [ה]היולי, העליון התענוג כח
ומשם כנ"ל דעתיקי' עתיקא ג"כ ונק' כנ"ל ע"י פנימי'
בחי' והוא סתם דע"י ג"ר בבחי' דהארה הארה נמשך
בחכ' הנרגש תענוג כמו עדן שנק' בפרט שבחכ' תענוג
בגילוי פניו תאיר קדמאה דאדם חכמתא וזהו כנ"ל, חדשה
תוספתא שמצא אבוהו רבי כמו כו' וא"א דע"י חכ' בבחי'
בחידוש שמתגלה התענוג ע"י כו' פניו שהאירו חדתא
הוא סתם ע"י שבחי' ונמצא וד"ל. כנ"ל ממקורה זו חכמה
טובך רב זכר וזהו דא"ק שבחכ' התענוג עצמי' בחי' סוף
ממנו זכר ורק התענוגי' כל מקור הוא טובך רב פי' יביעו
כמו שהוא סתם דע"י ג"ר מבחי' והוא דאצי' לאו"א נמשך

וד"ל. כנ"ל פרטי שבשכל בפרט התענוג
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דזיווגיÂ‰ÈÓיא) שהיחוד היות דעם לכאורה קשה עדיין
המלובש אא"ס המשכת ממש הוא הנ"ל המדות
הם שהמדות כיון עכ"ז לבד. המדות זיווג ולא כו' במדות
שבתוכן א"ס האור לכאורה וא"כ מאוקיינוס כטפה רק
אינו עדיין וא"כ מק"פ הנק' הידוע הצמצום ע"י נמשך
וחפצינו מגמתינו כל שבו עצמו האוא"ס לגבי ערוך
הי"ס שהתהוות אע"פ כי הוא הענין אך כו', ותשוקתינו
א"ס האור מ"מ הידוע ומק"פ הצמצום ע"י הוא עצמן
שהוא כמו ממש א"ס מאור הארה הוא בתוכן שמתלבש
אחר שנמשך מהאוא"ס הקו וה"ע מהצמצום למעלה
ענין ואמנם במ"א נת' והקו הרשימו ענין וביאור הצמצום
ממש א"ס מאור חדשה הארה להמשיך הוא הנ"ל היחודים
ויומשך הראשונה הארה על קץ לאין רב עילוי בתוספת
ולהבין דוגמא. ע"ד כו' זו"נ יחוד שיהי' עד למטה ההארה
שמ"ע שלפני הק"ש ענין להקדים יש הנה הדברים ביאור
הכוונה בש"ע כי לש"ע הקדמה היא ק"ש דהנה מהו,

ואמנם כדלעיל, למטה ומהם בהספירות אא"ס בהמשכת
קבלת הנק' שהוא כו' ישראל שמע ראשון בפסוק בק"ש
הארה להמשיך הוא הענין בגמ', שמים מלכות עול
שהוא כמו א"ס האור עצמות מבחי' דהיינו דכולא ממקורא
שהיא שבי"ס הארתו מהתלבשות מעלה למעלה בעצמותו
והארתו בא"ק מלובש עצמו שהקו לבד הקו הארת מבחי'
וחיוהי איהו ע"פ באגה"ק מו"ר כמ"ש דאצי' בי"ס מלובש
ממקורא חדשה הארה להמשיך כוונתינו בק"ש אבל כו',
ק"ש ע"י בכלל זו הארה נמשך שכבר ואחר ממש, דכולא
ברכאן ח"י ע"י הי"ס בכל בפרטות גלויה ממשיכים אנו
ומברך חולים רופא להיות למטה אח"כ נמשך ומשם דש"ע
ולא אליו הספרי במאמר הפי' עיקר וזהו כו', השנים
ג"כ שלמעלה ית' מהו"ע והוא ממש אליו דהיינו למדותיו
כוונתינו שאז בק"ש והיינו בי"ס. המלובשת מהארתו
מבואר הנה הדברים וביאור ממש, משם הארה להמשיך
שבר"ה כשם דהיינו ר"ה מעין ממש יום בכל שיש בפע"ח
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קטו    

בחי' הנק' והוא שלמעלה העצמי התענוג [כח] מעצם ונובל
המושכלות כל מוצא מקור בחי' ג"כ הוא ומשם ע"י, פנימי'
בחי' שזהו וכידוע שיעור, אין עד שכליי' להמציא החדשות
העצמי התענוג משכן הוא ששם [ש]במוח הרוחני' לחלוחי'
כח הוא ומשם במוח) רוחני' הטפה נתהווה (שממנה
השכליי' מוצא ומקור כו', חדשים שכליי' להמציא ההבנה
כח שהוא ע"י פנימי' בחי' והוא למעלה אבא פנימי' נק'
איזה ונשפל ונמשך יורד כאשר והנה כו'. העצמי התענוג
מקור מזה נמשך ממילא התענוג כח מעצמו' דהארה הארה
לאחדים והי' תלי' בהא והא חדשות השכלות כל מוצא

שבהמצ רואים אנו אשר הסיבה והוא זה, מטעם אתממש
שמיד לפי מיד מורגש תענוג בו ו]ימצא [יומשך חדש שכל
עמו יצא [ה]שכליי' כל מקור ממקור[ו] החדש שכל ביציאת
סיבת שהוא הנ"ל מטעם העצמי התענוג כח אור הארת
ע"י פנימי' הוא אבא דפנימי' משום מ]מקורו התהוות[ו
התענוג כח מבחי' בא שהוא שכליי' כל המשכיל כח דהיינו
בא הוא הנה חדש שכל גילוי בהמצאת בפרט כך העצמי,
ולפי התענוג, עצם מכח היורד פרטי תענוג אור בבחי'
ע"כ התענוג עצם מכח קיבל כבר זה שכל מוצא שמקור
אבל שלו התענוג יתגלה ואח"כ תחלה בגילוי לבא יוקדם
בגילוי בין המשכיל כח בעצם במקורו בין מוצאו מקור הוא
אור מבחי' מקבל השכל זה מקור הי' אם אך בפרט, למטה

אבל לשכל, התענוג שיוקדם ראוי הי' אז הפרטי התענוג זה
מגילוי שלמעלה התענוג בעצם מתאחד השכל זה מקור אם
התענוג זה לגילוי ראשון השכל גילוי יבא ע"כ התענוג זה

וד"ל. כו'
ÓÂמוצא מקור שם התענוג עצם שבחי' עכ"פ מובן

עד לחדש היולי כח בבחי' ליש מאין השכליי' כל
נופל ממנו דהארה הארה בחי' מזעיר מעט ורק שיעור אין
כו'. האדם מוח בכלי חדשים שכליי' בהמצאת ויורד
החכ' מקור שנק' דא"ק חכ' שבחי' מכ"ז יובן ולמעלה
עצם בבחי' מתאחד הוא היולי המשכיל כח ונק' שברצון
הוא אבא דפנימי' מ"ש והוא [ה]היולי, העליון התענוג כח
ומשם כנ"ל דעתיקי' עתיקא ג"כ ונק' כנ"ל ע"י פנימי'
בחי' והוא סתם דע"י ג"ר בבחי' דהארה הארה נמשך
בחכ' הנרגש תענוג כמו עדן שנק' בפרט שבחכ' תענוג
בגילוי פניו תאיר קדמאה דאדם חכמתא וזהו כנ"ל, חדשה
תוספתא שמצא אבוהו רבי כמו כו' וא"א דע"י חכ' בבחי'
בחידוש שמתגלה התענוג ע"י כו' פניו שהאירו חדתא
הוא סתם ע"י שבחי' ונמצא וד"ל. כנ"ל ממקורה זו חכמה
טובך רב זכר וזהו דא"ק שבחכ' התענוג עצמי' בחי' סוף
ממנו זכר ורק התענוגי' כל מקור הוא טובך רב פי' יביעו
כמו שהוא סתם דע"י ג"ר מבחי' והוא דאצי' לאו"א נמשך

וד"ל. כנ"ל פרטי שבשכל בפרט התענוג
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דזיווגיÂ‰ÈÓיא) שהיחוד היות דעם לכאורה קשה עדיין
המלובש אא"ס המשכת ממש הוא הנ"ל המדות
הם שהמדות כיון עכ"ז לבד. המדות זיווג ולא כו' במדות
שבתוכן א"ס האור לכאורה וא"כ מאוקיינוס כטפה רק
אינו עדיין וא"כ מק"פ הנק' הידוע הצמצום ע"י נמשך
וחפצינו מגמתינו כל שבו עצמו האוא"ס לגבי ערוך
הי"ס שהתהוות אע"פ כי הוא הענין אך כו', ותשוקתינו
א"ס האור מ"מ הידוע ומק"פ הצמצום ע"י הוא עצמן
שהוא כמו ממש א"ס מאור הארה הוא בתוכן שמתלבש
אחר שנמשך מהאוא"ס הקו וה"ע מהצמצום למעלה
ענין ואמנם במ"א נת' והקו הרשימו ענין וביאור הצמצום
ממש א"ס מאור חדשה הארה להמשיך הוא הנ"ל היחודים
ויומשך הראשונה הארה על קץ לאין רב עילוי בתוספת
ולהבין דוגמא. ע"ד כו' זו"נ יחוד שיהי' עד למטה ההארה
שמ"ע שלפני הק"ש ענין להקדים יש הנה הדברים ביאור
הכוונה בש"ע כי לש"ע הקדמה היא ק"ש דהנה מהו,

ואמנם כדלעיל, למטה ומהם בהספירות אא"ס בהמשכת
קבלת הנק' שהוא כו' ישראל שמע ראשון בפסוק בק"ש
הארה להמשיך הוא הענין בגמ', שמים מלכות עול
שהוא כמו א"ס האור עצמות מבחי' דהיינו דכולא ממקורא
שהיא שבי"ס הארתו מהתלבשות מעלה למעלה בעצמותו
והארתו בא"ק מלובש עצמו שהקו לבד הקו הארת מבחי'
וחיוהי איהו ע"פ באגה"ק מו"ר כמ"ש דאצי' בי"ס מלובש
ממקורא חדשה הארה להמשיך כוונתינו בק"ש אבל כו',
ק"ש ע"י בכלל זו הארה נמשך שכבר ואחר ממש, דכולא
ברכאן ח"י ע"י הי"ס בכל בפרטות גלויה ממשיכים אנו
ומברך חולים רופא להיות למטה אח"כ נמשך ומשם דש"ע
ולא אליו הספרי במאמר הפי' עיקר וזהו כו', השנים
ג"כ שלמעלה ית' מהו"ע והוא ממש אליו דהיינו למדותיו
כוונתינו שאז בק"ש והיינו בי"ס. המלובשת מהארתו
מבואר הנה הדברים וביאור ממש, משם הארה להמשיך
שבר"ה כשם דהיינו ר"ה מעין ממש יום בכל שיש בפע"ח
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קטז   

זו"נ בנין מחדש נמשך ומשם לקדמותן הדברים חזרת הוא
דרך יום בכל יש ממש כך כו' העולמות חיות מקור שהם
שבר"ה ידוע והנה כו', ושמ"ע ק"ש מצות ענין והוא פרט
הראשון המקור עד החיות ועליות הסתלקות בתחלה הוא
ונמשך חוזר ואח"כ ממש ומהותו בעצמותו האא"ס הוא
מחדש הי"ס בנין להיות ממש חדש וחיות הארה משם
עולמות חיות מקור שהיא הנוק' בנין להיות והעיקר באו"כ
הטפה נמשך אזי שלם בפרצוף שנבנית ואחר הנפרדים,
בר"ה מאוא"ס מחדש החיות המשכת והנה כו' בשמ"ע
מכ"ק הק' בכתבי ומבואר כידוע השופר ע"י הוא העיקר
האהבה את לעורר ד"ה באגה"ק בקצרה ג"כ ונרמז נ"ע
פרט בדרך זה המעין בבחי' למשכיל יובן וכמ"כ כו',
בכל עד (ואפשר דק"ש ראשון פסוק שבאמירת יום, שבכל
על עד אי קורא הי' ר"פ תנאי פליגי דבהא וי"ל לבבך
האהבה ע"י עיי"ש) לחוד ראשון פסוק או בעמידה לבבך
הנה באחד, נפשו למסור שצריך ג"כ וידוע מאדך שבבחי'
הוא הראשון המקור עד החיות עליות בחי' גורם הוא עי"ז
כי ובהיות ממש חדש חיות משם להמשיך ב"ה אא"ס
ראשית שהיא בח"ע היא התגלותו ראשית זו המשכה
בפע"ח מבואר לכן אא"ס, לגלוי הכלי היא וגם האצילות
והאור החיות המשכת דהיינו או"א יחוד הוא שבק"ש
תרין ויש אין בחי' שהן לבינה נמשך ומשם בחכמ' מאא"ס
המס"נ ע"י זו שהמשכה ונמצא כו', מתפרשין דלא ריעין
הכללי' המשכה ודוגמת מעין הוא מאדך דבכל ואהבה
חיות המשכת הוא שבר"ה אלא שופר תקיעת ע"י שבר"ה
הפרטי' המשכות לכל כולל שהוא כולה השנה לכל כללי
יום לאותו בפרט ההמשכה הוא יום ובכל השנה שבימות

התחלקות זו מהמשכה ונמשך נעשה בשמ"ע ואח"כ בלבד,
ליחוד ראוים שיהיו זו"נ פרצופי לבנות פרטיות והמשכות
באתה ג"כ ואח"כ אבות בברכת הוא הבנין והעיקר ולזיווג
וימינו בחי' קדוש ובאתה לראשי תחת שמאלו בחי' גבור
בפרטו' הנוק' בנין מתחיל שמר"ה כמו ג"כ והוא תחבקני
ואח"כ הדין ימי הן ולכן לראשי תחת שמאלו מבחי'
ימות סוף עד יוהכ"פ מבחי' תחבקני וימינו בחי' מתחיל
הבנין הוא וסוכות ויוהכ"פ שבר"ה אלא כידוע החג
היום, לאותו פרטי בנין רק הוא יום בכל ואח"כ בכללות
היחוד אח"כ נעשה ויוהכ"פ דר"ה הנוק' שמבנין וכמו
מאוא"ס הטפה המשכת הוא ואז בשמ"ע העיקרי והזיווג
וזהו דז"א נוק' הנק' ישראל נשמות מקור בבחי' ממש
ברכאן בח"י זו"נ בנין ע"י כמ"כ כו', לכם תהי' עצרת
ההמשכה והוא שלום בשים הטפה אח"כ נמשך דצלותא

שנמש רק בק"ש כללות' שנמשך מאא"ס מעילההפנימי' כ'
להתמשך אפשר הי' לא אולם בזו"נ שנמשכה עד לעילה
שיהיו פרצוף בבחי' מתחלה זו"נ שיבנו ע"י לא אם בזו"נ
דזו"נ הבנין הוא דשמ"ע בג"ר בתחלה ולזה להוליד, ראוי'
נעשה ואח"כ המוחי' בבחי' בהם אא"ס המשכת ע"י
מהמשכה מקבלים ואח"כ שלום, בשים הפנימי' ההמשכה
הבריאה עולם מקבל לציון בובא דבי"ע, העולמות ג"כ זו
נמצא בעשי', הקטורת ובפטום היצי' בעולם יום של ובשיר
ממקורא א"ס מאור החדשה והמשכה החיות גלוי שנמשך
פרטי ובכל ממש בבי"ע ג"כ שנמשך עד יום בכל דכולא
וכמ"ש יום בכל החיות בהם שמתחדש שבהם הנבראים
ק"ש ע"י הוא וכ"ז כו' כחדשים בעיניך יהיו יום בכל

התפלה: סידור ושאר ושמ"ע
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Ú"Â‰ÊÂמדרגות ד' כנגד שהוא גאולה של לשונות ד'
לבנ"י אמור לכן הפסוק פי' וזהו בתשובה, שיש
י"ה בחי' גילוי הוי' שם בחי' גילוי שיהי' שכדי הוי' אני
אתכם והוצאתי מתחלה בחי', ד' שיהי' צריך ו"ה וגילוי
נק' העון כי מרע, סור בחי' שהוא מצרים סבלות מתחת
שהוא והצלתי ואח"כ עון, כבד וכמ"ש כבד שהוא סבל
שני יש והצלתי בפי' כי המצות, מעשה טוב ועשה בחי'
בחי' הוא שהצל והיינו צל, מל' והב' הצלה, לשון א' פי',
וכמ"ש סוכ"ע, מקיף בחי' ממשיכי' המצות וע"י מקיף,
בפיך דברי ואשים כסיתיך, ידי ובצל בפיך דברי ואשים
המצות מעשה בחי' הוא כסיתיך ידי ובצל תורה בחי' הוא
שגאולה בינה עילאה ה' בחי' הוא (וגאלתי ו"ה וזהו כו'
ולקחתי כו'), הבנים אם נק' ובינה המדות לידת בחי' הוא

בחי שהוא תשו"ע בחי' זהו לעם לי לעצמותוגו' לי '
ד' גאולות ד' כנגד שהוא אמת ד"פ וזהו"ע כו'. ומהותו
מדרגות ד' שיש אמת, ד"פ בחי' והוא הוי' שם אותיות
אמת בחי' יש מ"מ אמת ג"כ המדריגה שזו אף באמת,
כו' יצחק אל אברהם אל וארא וכמ"ש זה, מאמת שלמעלה
ניכרתי לא ופירש"י להם, נודעתי לא הוי' ושמי שדי באל
אינו שדי שם וכי מובן אינו ולכאו' שלי, אמיתי' במדת
בחי' יש מ"מ אך אמת, בחי' זו שגם הפי' אך ח"ו, אמת
וגבוהים שומר גבוה מעל גבוה כי וכמ"ש כו' שלמעלה
שגבוה בחי' יש אעפי"כ גבוה ג"כ זו שבחי' (הגם עליהם

שביצ"מ. גאולות ד' וזהו"ע ג"כ), מזו
‰˙ÚÂהוא הענין גאולות, ד' עצמו ביצ"מ שייך איך י"ל

למשה התורה הקב"ה שכשנתן במד"ר איתא דהנה
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נלמד (ומזה כו' נתן ואח"כ עצמו לבין בינו ד"פ אמרה
אותה לחזור צריך תורה דבר איזה לומר צריך שכשאדם
וגם הכינה ויספרה ראה אז וכמ"ש עצמו) לבין בינו ד"פ
לאדם, ויאמר עד מדרגות ד' כאן שיש לאדם, ויאמר חקרה
עצמו, לבין בינו ד"פ שאמרה לומר שייך איך זה ולהבין
וכדי מאד למעלה היא התורה שרש דהנה הוא הענין
למעלה שהיא כמו התורה נמשך הי' אם למטה שיומשך
צמצום, מתחלה להיות הוצרך וע"כ לקבל, יכולים היו לא
המשכה והתפשטות צמצום בחי' שהוא הוי' שם ענין וזהו
וכדי להתהוות, מקור הוא הוי' ששם והיינו כו', והתפשטות
כו', והתפשטות צמצום ע"י זהו מאוא"ס התהוות שיהי'
והתפשטות צמצום ע"י זהו למטה התורה שיומשך כדי וכך
ע"י נמשך שיהי' שצריך והיינו והתפשטות, המשכה
חכ' בחי' הוא ראה אז מדרגות ד' וזהו הוי', שם אותיות
וכמ"ש חכ' בחי' הוא ראי' כי חכ' בבחי' נמשכה שמתחלה
כי העדה עיני הם וחכמים הנולד, את הרואה חכם איזהו
ספר כי בינה בחי' הוא ויספרה כו', חכ' מבחי' היא ראי'
ואח"כ ומל' ז"א בחי' זהו חקרה וגם הכינה בינה, בחי' הוא
ד' ענין יובן ובזה כו'. בבי"ע למטה שנמשכה לאדם ויאמר
והיינו גאולות, ד' צ"ל הי' גופא שביצ"מ שביצ"מ, גאולות
שיהי' הוצרך גאולה בחי' למטה מאוא"ס שיומשך שכדי
המשכה והתפשטות צמצום בחי' שהוא גאולה מדרגות ד'

כו'. כוסות ד' תיקנו זה וכנגד והתפשטו',
‰˙ÚÂדהנה הוא והענין שלע"ל, אמת פעמים ד' ענין י"ל

הוי' הוי' ויקרא וכמ"ש הוי' בחי' שני שיש ידוע
מקור שהוא הוי' והיינו בגווייהו, טעמא ופסיק

להשתלשלו' מקור שאינו הוי' שם בחי' ויש להשתלשלו',
ברצונ שעלה רק שהרצוןכלל למטה רואים אנו דהנה ו,

כלום יתהווה לא שלמטה מהרצון ואעפי"כ העיקר הוא
כשיומשך כ"א כלום מזה יתהווה לא כמה שירצה שאף
מיד ברצונו שעלה שכיון למעלה משא"כ במחדו"מ, הרצון
שיש וזהו כו', עשה ה' חפץ אשר כל וכמ"ש כך נתהווה
ג"כ ישנם ששם לפי כו' ברצון למעלה גם הוי' שם בחי'
דלעילא הוי' ששם טעמא פסיק מ"מ אך כו', הבחי' כל
מקור ואינו דלתתא הוי' שם מבחי' הרבה למעלה הוא
שם בחי' גילוי מאיר יהי' לע"ל והנה כלל. להשתלשלו'
אחד, ושמו אחד הוי' יהי' ההוא ביום וכמ"ש דלעילא הוי'
הוי' שם אלא בגווייהו טעמא פסיק יהי' שלא דהיינו
ביום וזהו דלתתא, הוי' שם בבחי' מאיר יהי' דלעילא
דהנה אחד, ושמו יהי' וממילא כו', אחד הוי' יהי' ההוא
ונקרא בהוי' נכתב נקרא, אני נכתב שאני כמו לא עכשיו
בהיכל הוי' וכמ"ש אד', שם ע"י הוא שהגילוי לפי באד'
אך הוי', לשם היכל הוא אד' ששם אד' הוא היכל קדשו,
יהי' אזי דלעילא הוי' שם בחי' גילוי מאיר כשיהי' לע"ל
ולא וכמ"ש אד' שם ע"י שלא לבד הוי' שם ע"י הגילוי
כו', לבושים ע"י כו' כלל הסתר יהי' שלא מוריך עוד יכנף
וזהו"ע כו'. דלעילא הוי' שם גילוי מאיר שיהי' לפי והיינו
הוא לע"ל של גאולו' שהד' והיינו לע"ל, של גאולות ד'
אמת ד"פ וזהו כו', שברצון הוי' שם אותיות ד' מבחי'
וזהו כו', דלעילא הוי' שבשם אמת בחי' שהיא שבעזרת
שהוא אמנה של ומקור מראש דהיינו אמנה, מראש תשורי

כו'. ע"ס בחי' שהוא דמהימנותא רזא בחי'
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Ì‚Âהאור את לקבל מוכשר נעשה דנה"ב החלישות ע"י
ואיך האלקי הענין את יבין הטבעי השכל שגם והיא
ואינו לגמרי טפל דבר הוא והגשמי האלקות הוא שהעיקר
תכלית הוא שאלקות ואיך לעצמו כלל דבר בשם עולה
הוא ואדרבא כלל טוב אינו והחומרי הגשמי משא"כ הטוב
רק לרצות שצריך איך יבין ולבבו בעצם, מאוס ודבר רע
להניח לאלקות ברצון הוא גם באמת ומתעורר באלקות
עסקו כל ושיהי' והגשמיים החומריים הענינים כל ולעזוב
המצות, וקיום התורה בעסק אלקות בעניני וחפץ ברצון
ההתבוננות להביא בעבודה גדול עיקר שזה לקמן וית'

האלקי הענין יבין הוא שגם הטבעי השכל הבנת לידי
מונע שאינו הסכם בדרך הוא (ותחלה כו' ג"כ ויתעורר
מבלבלו שאינו והיינו דנה"א, בפועל ולהרצון להאהבה
כובד להנה"א ואין החומריים בעניניו כ"כ מטרידו ואינו
לזה התנגדות פוגע ואינו וכה"ג בתו"מ האלקיים בעניניו
גם הרצון נעשה העבודה שקידת וע"י החומרי, מצד
ולא אלקות ובעניני באלקות רוצה הוא שגם כנ"ל בנה"ב
החומרי מצד שגם כ"א והתנגדות כובד לו שאין בלבד זו
ובחיות וחשק ברצון דבר כל ועושה אלקות בעניני חי הוא
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נלמד (ומזה כו' נתן ואח"כ עצמו לבין בינו ד"פ אמרה
אותה לחזור צריך תורה דבר איזה לומר צריך שכשאדם
וגם הכינה ויספרה ראה אז וכמ"ש עצמו) לבין בינו ד"פ
לאדם, ויאמר עד מדרגות ד' כאן שיש לאדם, ויאמר חקרה
עצמו, לבין בינו ד"פ שאמרה לומר שייך איך זה ולהבין
וכדי מאד למעלה היא התורה שרש דהנה הוא הענין
למעלה שהיא כמו התורה נמשך הי' אם למטה שיומשך
צמצום, מתחלה להיות הוצרך וע"כ לקבל, יכולים היו לא
המשכה והתפשטות צמצום בחי' שהוא הוי' שם ענין וזהו
וכדי להתהוות, מקור הוא הוי' ששם והיינו כו', והתפשטות
כו', והתפשטות צמצום ע"י זהו מאוא"ס התהוות שיהי'
והתפשטות צמצום ע"י זהו למטה התורה שיומשך כדי וכך
ע"י נמשך שיהי' שצריך והיינו והתפשטות, המשכה
חכ' בחי' הוא ראה אז מדרגות ד' וזהו הוי', שם אותיות
וכמ"ש חכ' בחי' הוא ראי' כי חכ' בבחי' נמשכה שמתחלה
כי העדה עיני הם וחכמים הנולד, את הרואה חכם איזהו
ספר כי בינה בחי' הוא ויספרה כו', חכ' מבחי' היא ראי'
ואח"כ ומל' ז"א בחי' זהו חקרה וגם הכינה בינה, בחי' הוא
ד' ענין יובן ובזה כו'. בבי"ע למטה שנמשכה לאדם ויאמר
והיינו גאולות, ד' צ"ל הי' גופא שביצ"מ שביצ"מ, גאולות
שיהי' הוצרך גאולה בחי' למטה מאוא"ס שיומשך שכדי
המשכה והתפשטות צמצום בחי' שהוא גאולה מדרגות ד'

כו'. כוסות ד' תיקנו זה וכנגד והתפשטו',
‰˙ÚÂדהנה הוא והענין שלע"ל, אמת פעמים ד' ענין י"ל

הוי' הוי' ויקרא וכמ"ש הוי' בחי' שני שיש ידוע
מקור שהוא הוי' והיינו בגווייהו, טעמא ופסיק

להשתלשלו' מקור שאינו הוי' שם בחי' ויש להשתלשלו',
ברצונ שעלה רק שהרצוןכלל למטה רואים אנו דהנה ו,

כלום יתהווה לא שלמטה מהרצון ואעפי"כ העיקר הוא
כשיומשך כ"א כלום מזה יתהווה לא כמה שירצה שאף
מיד ברצונו שעלה שכיון למעלה משא"כ במחדו"מ, הרצון
שיש וזהו כו', עשה ה' חפץ אשר כל וכמ"ש כך נתהווה
ג"כ ישנם ששם לפי כו' ברצון למעלה גם הוי' שם בחי'
דלעילא הוי' ששם טעמא פסיק מ"מ אך כו', הבחי' כל
מקור ואינו דלתתא הוי' שם מבחי' הרבה למעלה הוא
שם בחי' גילוי מאיר יהי' לע"ל והנה כלל. להשתלשלו'
אחד, ושמו אחד הוי' יהי' ההוא ביום וכמ"ש דלעילא הוי'
הוי' שם אלא בגווייהו טעמא פסיק יהי' שלא דהיינו
ביום וזהו דלתתא, הוי' שם בבחי' מאיר יהי' דלעילא
דהנה אחד, ושמו יהי' וממילא כו', אחד הוי' יהי' ההוא
ונקרא בהוי' נכתב נקרא, אני נכתב שאני כמו לא עכשיו
בהיכל הוי' וכמ"ש אד', שם ע"י הוא שהגילוי לפי באד'
אך הוי', לשם היכל הוא אד' ששם אד' הוא היכל קדשו,
יהי' אזי דלעילא הוי' שם בחי' גילוי מאיר כשיהי' לע"ל
ולא וכמ"ש אד' שם ע"י שלא לבד הוי' שם ע"י הגילוי
כו', לבושים ע"י כו' כלל הסתר יהי' שלא מוריך עוד יכנף
וזהו"ע כו'. דלעילא הוי' שם גילוי מאיר שיהי' לפי והיינו
הוא לע"ל של גאולו' שהד' והיינו לע"ל, של גאולות ד'
אמת ד"פ וזהו כו', שברצון הוי' שם אותיות ד' מבחי'
וזהו כו', דלעילא הוי' שבשם אמת בחי' שהיא שבעזרת
שהוא אמנה של ומקור מראש דהיינו אמנה, מראש תשורי

כו'. ע"ס בחי' שהוא דמהימנותא רזא בחי'
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Ì‚Âהאור את לקבל מוכשר נעשה דנה"ב החלישות ע"י
ואיך האלקי הענין את יבין הטבעי השכל שגם והיא
ואינו לגמרי טפל דבר הוא והגשמי האלקות הוא שהעיקר
תכלית הוא שאלקות ואיך לעצמו כלל דבר בשם עולה
הוא ואדרבא כלל טוב אינו והחומרי הגשמי משא"כ הטוב
רק לרצות שצריך איך יבין ולבבו בעצם, מאוס ודבר רע
להניח לאלקות ברצון הוא גם באמת ומתעורר באלקות
עסקו כל ושיהי' והגשמיים החומריים הענינים כל ולעזוב
המצות, וקיום התורה בעסק אלקות בעניני וחפץ ברצון
ההתבוננות להביא בעבודה גדול עיקר שזה לקמן וית'

האלקי הענין יבין הוא שגם הטבעי השכל הבנת לידי
מונע שאינו הסכם בדרך הוא (ותחלה כו' ג"כ ויתעורר
מבלבלו שאינו והיינו דנה"א, בפועל ולהרצון להאהבה
כובד להנה"א ואין החומריים בעניניו כ"כ מטרידו ואינו
לזה התנגדות פוגע ואינו וכה"ג בתו"מ האלקיים בעניניו
גם הרצון נעשה העבודה שקידת וע"י החומרי, מצד
ולא אלקות ובעניני באלקות רוצה הוא שגם כנ"ל בנה"ב
החומרי מצד שגם כ"א והתנגדות כובד לו שאין בלבד זו
ובחיות וחשק ברצון דבר כל ועושה אלקות בעניני חי הוא

גדול).
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ׁשלׁשהב) "על ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹ
העבֹודה ועל הּתֹורה על עֹומד, העֹולם ְְֲִֵַַַָָָָָָּדברים
הּקרּבנֹות, עבֹודת היא עבֹודה והּנה חסדים". ּגמילּות ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָועל

ׁשּגדֹולה אנּו8ּדידּוע ולכן מאד, עד הּקרּבנֹות מעלת ורמה ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּוכמֹו הּקרּבנֹות, מעבֹודת מלאה הּתֹורה ּכל ׁשּכללּות ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָרֹואים
ּבהרּבה ועֹוד הּקרּבנֹות, ּבענין מדּבר ׁשּכּלֹו וּיקרא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻספר
הּקרּבנֹות, הּוא עּקרם הרי הּמֹועדים ּכל וגם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָמקֹומֹות.
ּכל ּבפרט הּבא האלקי החק ּכפי החֹוטאת נפׁש על ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּומכּפרים
הּוא העּקר הּזה הענין ּבכללּות ּבאמת אׁשר וקרּבן. ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָקרּבן
צרי היה הּקרּבן הבאת ׁשּבׁשעת ׁשּבזה, הּפנימית ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

ּותׁשּובה ּדברים וּדּוי הּנרצה9להיֹות האמּתי הּקרּבן אמנם , ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשההקרבה להוי'", קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ּכדכתיב ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּוא

מּכם אחד10ּתהיה את יקריב ּׁשהּוא מה ּגּופא, מהאדם , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּוא הּקרּבן ענין ּדהּנה לבּדֹו, להוי' ׁשּיהיה ׁשּלֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכחֹות
על ּומקריבּה וׁשֹוחטּה מּום ּבלא ׁשלמה חּיה ּבהמה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּלֹוקח
ּדמּה את ּׁשּׁשֹופ מה הּוא הּׁשחיטה ׁשענין הּמזּבח. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּגּבי
ּכמֹו ּבׁשלמּות נׁשאר הרי הּבׂשר אבל מּמּנה, החּיּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּומֹוציא
והּוא הּמזּבח ּגּבי על מקריבים זה ּובׂשר ּבחּיים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהיתה
ּבקרּבן ּגם הּוא ּכזאת ּבדגמא והּנה ׁשּלמעלה. ּבאׁש ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻנׂשרף
הן ּומהּותֹו, עצמֹו את יֹודע הּוא ּבאׁשר אדם ּדכל ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדם,
ּגּסּותֹו ּגּופֹו ּומּצב מעמד מּצד והן וחּוׁשיו נפׁשֹו ּכׁשרֹון ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָמּצד
ׁשהּוא לּצלן רחמנא העברֹות אֹו הּתאוֹות ּופרטי ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁשּותֹו,
ויתּכּפר קרּבן יביא זה ועל מהן, להּפרד לֹו וקׁשה ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָסבּו
ּבמהּותֹו היטב יתּבֹונן ּכל ׁשראׁשית הּוא הּקרּבן ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלֹו.

ּבא ואחרוענינֹו קל, ּגם ענין העלים מּבלי ההתּבֹוננּות ריכּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָ
והינּו, אֹותֹו. ויזּבח לֹו ׁשּיׁש הּתּקיף הרצֹון את יׁשחט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכ
את ויֹוציא ,ּכ ּכל ּבתקף יהיה ׁשּלא הרצֹון ּדם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּיׁשּפ
.ּכ ּכל ותקף ּברתיחה יהיה לא ּפנים ּכל ׁשעל מּמּנּו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחּיּות
לגמרי להפכֹו אֹו מרצֹונֹו לגמרי להּפרד לֹו קׁשה ׁשּבאמת ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאף
ּתקף את ההּוא מהרצֹון יׁשלל ּפנים ּכל על הּנה וכל, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹמּכל
ּבבׂשר ׁשהּוא ּכמֹו הרצֹון עצם ויּׁשאר והרתיחה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהחּיּות
למנחה אֹו לעֹולה להעלֹותֹו יֹותר לֹו ּבנקל ואז ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָהּבהמה,
הוי' ּבעבֹודת והּׁשקידה העבֹודה רּבּוי ידי ׁשעל ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָלהוי',
ּביכלּתֹו יהיה מּמׁש ּבפעל הּמצות וקּיּום ּותפּלה ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹּבתֹורה

קרּוב מּלׁשֹון ׁשהּוא הּקרּבן אמּתית ׁשהּוא להוי', ,11להתקרב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּקרּבנֹות, עבֹודת על ׁשּקאי עבֹודה ענין וזהּו להוי', ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיתקרב
ענין להעמיד מּתחּלה עצּומה, ויגיעה רּבה עבֹודה ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָׁשהיא
ּבֹו, סבּו ׁשהּוא והּסב עצמֹו מהּות לידע ּבריֹו, על ְְְְְֵֶַַַַַַָָֻנפׁשֹו
ּבאלקּות ׁשּיחקר ּבאמת, ּבֹו ולחּפץ האמת את לידע ְְְְֱֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוהעּקר
הּוא ּכ ואחר ּבאמת, יתּבר ּבֹו לדבקה ויחּפץ אֹותֹו ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹויבין
מּבלי ּבנפׁשֹו ׁשּמבין ּכפי מּמׁש ּבפעל לעׂשֹות הּפעל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹעצם
ּדאם ועּקר, ּכלל עצמֹו את להטעֹות ּומּבלי לעצמֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלהקל
יעׂשה ורק ּתֹועלת, מּזה ּתּגיע לא חֹובתֹו ידי לצאת רק ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹיעׂשה
רּבה עבֹודה צרי ּבהכרח זה ועל ּובתמים, ּבאמת הּדבר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאת
עבֹודת מעלת ּגדלה ולזאת חטא. אׁשר על לֹו יתּכּפר ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹואז
נכֹונה, עבֹודה ּכן ּגם היא חסדים ּדגמילּות ועבֹודה ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות.
ּדענין ּדקרּבנֹות, העבֹודה למעלת מעלתּה ּתּגיע לא ְְְְְֲֲֲֲִִַַַַַַָָָָָָָֹאבל
ּוכמֹו לעצמֹו, ּׁשחּוץ ּבמה ּׁשעֹוׂשה מה הּוא חסדים ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָהּגמילּות
ענין ּדכללּות הּזּולת, את ׁשּמחּיה והּדֹומה הּצדקה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבנתינת
לֹו היּו ׁשּלא ּבעת אברהם ולכן ּדוקא, הּזּולת עם הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחסד

מצטער היה ועם12אֹורחים להׁשּפיע למי לֹו היה ׁשּלא לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבהכרח הרי העבֹודה ּבדרכי הּנה ׁשּבאמת להתחּסד. ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
ּכלל העֹולם קּיּום יצּיר לא ּבלעדֹו אׁשר החסד ענין ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּיהיה
ּדבכדי יּבנה", חסד עֹולם אמרּתי "ּכי ּדכתיב וזהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּוכלל,
ּבכל הּוא כן ּוכמֹו החסד, מּדת ידי על הּוא עֹולם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
ּוכמאמר החסד, ּבמּדת הּוא קּיּומֹו הּנה ּבפרט ואחד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד
החסד ּדענין לעׁשירים", ּובין לענּיים ּבין – חסדים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ"ּגמילּות
רק הּוא הּׁשלמּות ּדענין אליה, צריכים ׁשהּכל מדרגה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּומּלּוי, חסרֹון לפניו ואין האמּתי ׁשלם ׁשהּוא יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבהּבֹורא
מה מהם, לאחד צרי הּוא ואין יתּבר אליו צריכים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻוכּלם
חסר יׁשנֹו ּומעּוט, ּברּבּוי רק ותלּוי חסר הּוא האדם ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּׁשאין
הּוא וקּיּומֹו חסר, הּוא ׁשּיהיה ואי מעט, חסר ויׁשנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרּבה
העבֹודה מּקּוי אחד הּוא חסדים ּגמילּות ולזאת החסד, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבמּדת
וגּלּוי ּבהמׁשכה רק היא העבֹודה אמנם האדם, יחיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּבהם
ׁשּבזה ּבּקרּבנֹות, הּוא האדם עבֹודת ועּקר הּזּולת, אל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבהּנֹוגע

הּוא. ּברּו העליֹון הרצֹון אל ְְִֵֶֶָָָָָיתקרב
הּוא ׁשהעּקר ויבאר קרּוב, לׁשֹון הּקרּבנֹות מעלת ƒְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

הרצֹון ּתקף לׁשחט ׁשּבזה, ּפנימית ְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹהעבֹודה
עצּומה. יגיעה הּוא זה וכל לה', הרצֹון עצם ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָּולהעלֹות

הּזּולת. אל ּבנֹוגע המׁשכה הּוא חסדים ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּגמילּות
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נסמן.8) ושם ב). (ריא, בסופו תורה אור תענית, מסכת של"ה ראה
א.9) רמ, ג חלק זוהר כן גם ועיין תשובה. הלכות ריש רמב"ם

המתחיל10) דיבור [מאמר] ויקרא פרשת תורה בלקוטי בארוכה
יקריב. כי אדם

בשל"ה11) הובא הבהיר, (ספר שמקרב שם על קרבן אקרי דאמאי
ה. פרק התפלה שער חיים עץ פרי כן גם ועיין שם).

וירא.12) פרשת ריש רש"י
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בפרטיות ספר4) ואילך. סז עמוד א חוברת "התמים" קובץ ראה: אודותו
ה'ש"ת קיץ 91.עמודהשיחות

עיירה וילנה.5) בפלך

ראה ואילך.6) צב עמוד ח חוברת "התמים" קובץ אודותו:
ראה ה'ש"ת7) קיץ השיחות ספר עט. עמוד א חוברת "התמים" אודותו:

ועוד. 43 ,85 עמודים
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נפעם. היה [-מוויאזין] ברוך

הבריאה מהדר מבטו לנתק היה יכול לא הוא בהתפעלות. הכריז - הארץ" מן ה' את ֲֵַ"הללו
לרבו לשוב שעליו שכח שכמעט עד ונפלאותיה, היצירה בתופעות מוקסם להסתכל והמשיך האלוקית,

לשמשו. כדי

השמשות". "בין זמן הגיע כאשר אימה אותו אפפה זאת עם יחד אך החמה, שקיעת היתה נפלאת
למקומו. תקוע כאילו נשאר ברוך ובאפיו. בצבעו שּונה ָהטבע

הלבנה נוצצים. כוכבים מיליארדי זרוע מאיר, רקיע להתפרס החל ראשו ומעל רב זמן עבר לא
שלה. הכסף בקרני תבל פני את שטף ונוגהה כמלכה, ביניהם דרך לה ַָהבקיעה

שלא כזו שמחה שמחה. - בברוך הלבנה כעת עוררה השמשות בין איתו שהביא - העצב תמורת
בלבדה. מהאלוקות חדווה מהיצירה, חדווה זו היתה מעולם. חש ולא ידע

באופן מאליה והשתפכה בקעה התפילה ערבית, תפילת זמן שהגיע כלל להיזכר צריך היה לא ָָברוך
ה'". תאמרנה עצמותי "כל של

גדולה, כה ובהתלהבות בכוונה ברוך אותו אמר אחד" ה' אלוקינו, ה' ישראל ל"שמע הגיע כאשר
מתמיד. שֹונה בכוונה כעת אמר אותו אשר מה"אחד", חלק עצמו הוא היה ָכאילו

העולם. חלל את ומילא באוויר שהסתלסל ודבקות, כוונות גדוש בקול האריך "אחד" במלה
למרגלות המפּכה הנחל שירת עם והתמזג ויער, שדה ּובקעה, הר פני על התגלגל ברוך של ְְִֶַַָה"אחד"
מּבֹוהק נפרד בלתי לחלק הופכת שהיא עד מעלה מעלה המתרוממת כולו היקום לשירת והפך ִַההר,

כולו. בטבע הניסך ּבשמים כריח ומתפשטת והכוכבים, ְִִַָָהירח

הד מרחוק אליו התגלגל אז אך השתתק. והוא ברוך של לשונו נאלמה כאילו הרי התפעלות ֵמרוב
ובקעה, הר בהקיפו כולה, הבריאה בתוככי ּבהדהּודֹו ונקלט ה"אחד" חזר שוב שלו. ה"אחד" הכרזת ְִקול
ב"אחד", והתמזג הּוּתך כל בכל הכל עצמו. ברוך את גם ובעטפו ודשא, עץ וסלע, יער ונחל, ַשדה

כבודו". הארץ כל "מלוא של ומוחלט, מלא אחיד, ביטוי להיות הפך הכל

הא המענה את אליו, שהגיע בהד כאילו, שמע, הוא ברוך. את עטף קדושה של לקריאתורעד לוקי
חוזרת כביכול, ומשם, הכבוד, לכסא והגיע שמים בשמי קולו נקלט שאכן אות בכך וראה הקדושה,

מלבדו". עוד "אין ומוחלטת, מלאה אחדות המביעה אחד", "ה' ההכרזה: אליו
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נפעם. היה [-מוויאזין] ברוך

הבריאה מהדר מבטו לנתק היה יכול לא הוא בהתפעלות. הכריז - הארץ" מן ה' את ֲֵַ"הללו
לרבו לשוב שעליו שכח שכמעט עד ונפלאותיה, היצירה בתופעות מוקסם להסתכל והמשיך האלוקית,

לשמשו. כדי

השמשות". "בין זמן הגיע כאשר אימה אותו אפפה זאת עם יחד אך החמה, שקיעת היתה נפלאת
למקומו. תקוע כאילו נשאר ברוך ובאפיו. בצבעו שּונה ָהטבע

הלבנה נוצצים. כוכבים מיליארדי זרוע מאיר, רקיע להתפרס החל ראשו ומעל רב זמן עבר לא
שלה. הכסף בקרני תבל פני את שטף ונוגהה כמלכה, ביניהם דרך לה ַָהבקיעה

שלא כזו שמחה שמחה. - בברוך הלבנה כעת עוררה השמשות בין איתו שהביא - העצב תמורת
בלבדה. מהאלוקות חדווה מהיצירה, חדווה זו היתה מעולם. חש ולא ידע

באופן מאליה והשתפכה בקעה התפילה ערבית, תפילת זמן שהגיע כלל להיזכר צריך היה לא ָָברוך
ה'". תאמרנה עצמותי "כל של

גדולה, כה ובהתלהבות בכוונה ברוך אותו אמר אחד" ה' אלוקינו, ה' ישראל ל"שמע הגיע כאשר
מתמיד. שֹונה בכוונה כעת אמר אותו אשר מה"אחד", חלק עצמו הוא היה ָכאילו

העולם. חלל את ומילא באוויר שהסתלסל ודבקות, כוונות גדוש בקול האריך "אחד" במלה
למרגלות המפּכה הנחל שירת עם והתמזג ויער, שדה ּובקעה, הר פני על התגלגל ברוך של ְְִֶַַָה"אחד"
מּבֹוהק נפרד בלתי לחלק הופכת שהיא עד מעלה מעלה המתרוממת כולו היקום לשירת והפך ִַההר,

כולו. בטבע הניסך ּבשמים כריח ומתפשטת והכוכבים, ְִִַָָהירח

הד מרחוק אליו התגלגל אז אך השתתק. והוא ברוך של לשונו נאלמה כאילו הרי התפעלות ֵמרוב
ובקעה, הר בהקיפו כולה, הבריאה בתוככי ּבהדהּודֹו ונקלט ה"אחד" חזר שוב שלו. ה"אחד" הכרזת ְִקול
ב"אחד", והתמזג הּוּתך כל בכל הכל עצמו. ברוך את גם ובעטפו ודשא, עץ וסלע, יער ונחל, ַשדה

כבודו". הארץ כל "מלוא של ומוחלט, מלא אחיד, ביטוי להיות הפך הכל

הא המענה את אליו, שהגיע בהד כאילו, שמע, הוא ברוך. את עטף קדושה של לקריאתורעד לוקי
חוזרת כביכול, ומשם, הכבוד, לכסא והגיע שמים בשמי קולו נקלט שאכן אות בכך וראה הקדושה,

מלבדו". עוד "אין ומוחלטת, מלאה אחדות המביעה אחד", "ה' ההכרזה: אליו
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יותר מזוכך מחדש, שנולד כמי עצמו חש בלילה, מאוד מאוחרת בשעה לאחוזה, ברוך חזר כאשר
חייו. ימי כל ממנו סר לא ערב אותו של רישומו יותר. ומרומם

גמרא למד בישיבה שבהיותו בעוד שלמה. רבי הגאון של מפיו הרבה ברוך למד קיץ אותו במשך
ברוך הבורא. בעבודת הדרכה וקיבל ומידות, מוסר ממנו למד שלמה רבי של בביתו הרי ומפרשיה,
למד, אשר כל את בפועל ולבצע ליישם מנת על המאמצים כל את לעשות - ברזל כלל לעצמו קבע

המעשה". אלא עיקר המדרש "לא המצוות: של המעשי הקיום אצלו היה העיקר שכן

הרגילים. השיעורים את וללמוד לומר בישיבה חדלו הנהוג, כפי הרי אלול, חודש הגיע כאשר

הבורא. ועבודת שמים יראת של לעניינים יותר להתמסר כיפור יום אחר עד מאז החלו והתלמידים
מוסר הנפש, חשבון של לעניינים להתמסר העיקר, חצות, תיקון ערכו תעניות, צמו רבים תלמידים
לשולחןֿערוך ברקת טור ראה אידיש): - הזכרונות (בספר שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת ותשובה.
- מרגלית לרא"ז - למטה אלף תקפ"א. סימן חיים אורח חלק יוסף ברכי תקפ"א, סימן אורחֿחיים

יג.) ס"ק תקפ"א סימן

את ניצל גם הוא המידות, ותורת המוסר ללימודי יותר עוד להתמסר לברוך כושר שעת זו היתה
את השיג שם אחיו חותן באחוזת רבו עם בילה מאז ביער. להתבודדות שאיפתו את והגשים זמנו
שזכה ה"התגלות" לטבע. יתירה וחיבה יותר גדולה תשוקה ברוך קיבל האלוקית, ביצירה המשמעות
לצאת החל - אלול בחודש - כעת אשר כזו במידה רושם עליו השאירה נשכח בלתי ערב באותו לה
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הקב"ה שברא מה כל היצירה. כל על וברור בהיר מבט לברוך היה שלמה, מרבי שלמד מהדברים
עצמית חלוקה יש מהם אחד לכל כאשר הארץ", ול"צבא השמים" ל"צבא מחולק - שלמה רבי לימדו -
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) וה"מדּבר" ה"חי" ה"צומח", ה"דומם", חלקים: לארבעה מחולק הארץ" "צבא התחתון ְֵַהעולם
האדם). -

אותו. ומקיימת המחייה ומיוחדת, פרטית "נפש" יש אלו מחלקים אחד לכל

לשער שאפשר כפי הם הרי הארץ", "צבא את מרכיבים יחד כולם אשר אלו, חלקים אינםארבעת ,
גבוה וה"חי" מה"דומם" גבוה ה"צומח" מהשני. גבוה אחד כל אם כי לשני, האחד במדרגתם דומים

מכולם. גבוה - האדם" - וה"מדבר מה"צומח"

של תפקידו "תחתון". נקראת יותר הנמוכה והדרגה "עליון" נקראת יותר הגבוהה הדרגה
מהצומח, ניזון החי הדומם, מהעפר ניזון הצומח אחרות: במלים ה"עליון". את לשרת ה"תחתון"
תכלית תושג וכך יותר, העליונה בדרגה ולהיכלל לעלות היא נברא כל של תכליתו מהחי. ניזון והאדם

כולה. האלוקית הבריאה

"נפשות" אין משלה, נפש אחת לכל יש , - נקראות שהן כפי - אלו כיתות לארבע אשר למרות
ובעצמו, בכבודו בקב"ה מקור אמנם יש אלו נפשות לכל לזו. זו דומות החלקים ארבעת כל של אלו
בהתאם היא דרגתן אך "תחתון". ולא "עליון" לא סוף", לו ואין תחילה לו ש"אין ומיוחד", ה"יחיד
ל"חי" גם וכך "צומח", של "נפש" יש ל"צומח" "דומם", של "נפש" יש ל"דומם" ביצירה. למעמדם

ביותר. הגבוהה היא האדם "נפש" הרי זה לפי ול"מדבר".
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תרפ"ד טבת י"ח ד' ב"ה,

וו"ח ומרומם הנכבד התמים ש"ב כבוד

שי' זעליג עזריאל מוה"ר אי"א

וברכה שלום

תפלתינו יקבל ית' תפלה והשומע הגיעני נכון שלו הפ"נ

לראות זכית אתה והנה ולברכה. לטובה לבבו משאלות וימלא

אשר התמימים אחיך שאר על לך יתרון ובזה הקדש פני את

שיח הוד לשמוע זכית וגם השי"ת, יברכם הקדושה, בארץ

תורה להגדיל ויעשה יפעול כי האדם, כל זה אשר קדש אמרי

אדעתא אמיתי בהתעסקות תפלה זו שבלב בעבודה ולהאדירה

מדות ולקנות לבו. מקרב ולבערה רעה מדה כל לגרש דנפשי'

ולעשות. לפעול עליך זה ובכחך וכו' רעים באהבת הטובות

כ"ק הוד עשהו אשר שי' רש"ז הרב כחי בא עמך אתך והנה

בארץ לנציב זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

העבודה אל ולקרבן שי' אנ"ש של לבן לעורר הקדושה

בעזרך. יהי' והשי"ת האמיתית.

ומברכו הדו"ש

שניאורסאהן יצחק יוסף
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מהיצירה, חלק שהוא איך דבר בכל כעת ראה הוא עיניו. את פקחו אשר גילויים אלו היו ברוך עבור
ממעל". אלוקה ה"חלק את דבר בכל הרגיש הוא הבורא. של וגבורתו חכמתו את ראה דבר ובכל

כמו השתוממות אותה את ברוך אצל עוררו תפארתם, בהוד והכוכבים והירח בגבורתו, השמש
ואת האלוקים" "מעשה את "סיפרו" כולם עולמה. את הבונה והנמלה האדמה על הרוחשת התולעת

הבורא". "נפלאות

הקב"ה. את ולירא לאהוב למד תופעה וכל דבר ומכל הנשמה, את ברוך ראה דבר בכל

כבר שהתבואה לשדה הגיע הוא בשדה. להתבודד יצא וברוך הגיע. כבר אלול של השני חציו
פרדס השתרע הרחק לא נשכח. מגל מונח היה ושם פה פזורות. שּבלים התגלגלו ושם פה בו. ִִָנקצרה
שהיו בודדים ואגסים תפוחים פזורים היו העצים שבין הדשא על שבו. מהאילנות כבר נקטפו שפירותיו
להעיק החלה עצבות קולותיהם. והשמיעו עורבים עמדו החשופים העצים ענפי על ריקבון. של בתהליך
העולם הנכנסת. השנה לבין החולפת השנה שבין הגבול על כעומד נראה העולם ברוך. של ליבו על
ולכן, העולם, את הקב"ה ברא שבו היום הוא ז"ל חכמינו אומרים אלול כ"ה התחדשות. לפני עמד
היצורים בחיר נברא בו היום הוא זה יום לבריאה. השישי היום הוא השנה, ראש הרי זה, חשבון לפי

בחדווה. החדשה השנה את לקבל צריכים הרי בעצבות, היא הישנה השנה של הליווי אם האדם. -

השמים התכסו בהם העננים אפילת את להבקיע ברקים החלו בהרהוריו, תפוס היותו כדי תוך
הסתתר ולא והרעמים, הברקים מפני פחד חש לא ברוך ארצה. ניתך ּומטר להרעים החלו רעמים ָָלפתע,
תיכף האלוקי. האור השתקפות את ראה ובברקים הבריאה, קול הד את שמע ברעמים הגשם. ֵמפני
העננים אחד על לעננים. ּבינֹות לזרוח החלה השמש להיראות. החלו תכלת רקיע קרעי העבים. ְִֵֵנסדקו

המלכותי. הדרה בכל הגוונים רבת הקשת לפתע נראתה השמש לנוכח עדיין שנשאר

כי הרעיון חלף ברוך של במוחו הקשת. ברכת את ברוך בירך ובהתלהבות רוממות יראת ברגשי
וזמן איתנה, ועמידה פירות הבאת זמן וגדילה, צמיחה זמן לו שיש השדה, כעץ הוא האדם הרי בעצם
כולה. האלוקית הבריאה של נפרד בלתי כחלק האדם של נוספות פנים לברוך נגלו כך וניוון. ירידה

השנה ראש תפילות מהיצירה. חלק הינו עצמו הוא כאילו ברוך חש הנוראים הימים הגיעו כאשר
הוא ביטוייה. למלוא אלו תפילות ידי על הגיעה נשמתו מאליהן. ממנו והשתפכו נבעו הכיפורים ויום

רוחניות. - כולו היה
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ולכן, העולם, את הקב"ה ברא שבו היום הוא ז"ל חכמינו אומרים אלול כ"ה התחדשות. לפני עמד
היצורים בחיר נברא בו היום הוא זה יום לבריאה. השישי היום הוא השנה, ראש הרי זה, חשבון לפי

בחדווה. החדשה השנה את לקבל צריכים הרי בעצבות, היא הישנה השנה של הליווי אם האדם. -

השמים התכסו בהם העננים אפילת את להבקיע ברקים החלו בהרהוריו, תפוס היותו כדי תוך
הסתתר ולא והרעמים, הברקים מפני פחד חש לא ברוך ארצה. ניתך ּומטר להרעים החלו רעמים ָָלפתע,
תיכף האלוקי. האור השתקפות את ראה ובברקים הבריאה, קול הד את שמע ברעמים הגשם. ֵמפני
העננים אחד על לעננים. ּבינֹות לזרוח החלה השמש להיראות. החלו תכלת רקיע קרעי העבים. ְִֵֵנסדקו

המלכותי. הדרה בכל הגוונים רבת הקשת לפתע נראתה השמש לנוכח עדיין שנשאר

כי הרעיון חלף ברוך של במוחו הקשת. ברכת את ברוך בירך ובהתלהבות רוממות יראת ברגשי
וזמן איתנה, ועמידה פירות הבאת זמן וגדילה, צמיחה זמן לו שיש השדה, כעץ הוא האדם הרי בעצם
כולה. האלוקית הבריאה של נפרד בלתי כחלק האדם של נוספות פנים לברוך נגלו כך וניוון. ירידה

השנה ראש תפילות מהיצירה. חלק הינו עצמו הוא כאילו ברוך חש הנוראים הימים הגיעו כאשר
הוא ביטוייה. למלוא אלו תפילות ידי על הגיעה נשמתו מאליהן. ממנו והשתפכו נבעו הכיפורים ויום

רוחניות. - כולו היה
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(‡)ıwÓ È‰ÈÂ.לׁשֹון וכל 'מּסֹוף', ּכתרּגּומֹו: «¿ƒƒ≈ְְְְִַָ

הּוא: סֹוף אינם.‡È‰Ï'קץ', נהרֹות ׁשאר ּכל ֵ««¿…ְְֵָָָָ
מּנילּוס, חּוץ יאֹורים, הארץקרּויים ׁשּכל מּפני ְְְִִִִִֵֶֶָָָ

עֹולה ונילּוס אדם, ּבידי יאֹורים יאֹורים ְְְֲִִִִִֵֶָָעׂשּויין
יֹורדין ּגׁשמים ׁשאין לפי אֹותם, ּומׁשקה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּבתֹוכם

ארצֹות: ּכׁשאר ּתדיר Ó‡‰()ּבמצרים ˙BÙÈ. ְְְֲִִִִַָָָ¿«¿∆
זֹו יפֹות נראֹות ׁשהּברּיֹות הּׂשבע, לימי הּוא ְְִִִִֵֶַַַָָסימן

ּבחברּתּה: צרה ּברּיה עין ׁשאין ּבאגם,.eÁ‡aלזֹו, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ»»ֲַָ
אחּו "יׂשּגא ּכמֹו: ּבלע"ז, Bw„Â˙(‚)":מריׁש"ק ְְְִֶַַָ¿«

a.,ּבלע"ז 'ּדק':טינבי"ש לׁשֹון »»ְְַַַ
(„)‰Ï‡Â.הּׂשבע ׂשמחת ּכל ׁשּתהא סימן «…«¿»ְְִִֵֶַַָָָָ

הרעב: ּבימי ‡Á„(‰)נׁשּכחת ‰˜a.טואיד"ל ְִִֵַַָָָ¿»∆∆»

.Ùe„Le˙(Â)ּבלע"ז:שיינ"ש.B‡Èa˙ּבלע"ז: ְַַ¿ƒְַַ¿…
לׁשֹון חבּוטֹות, קּדּום', 'ּוׁשקיפן ּבלע"ז, ְְְֲִִַַָהשלייד"ש
עליו: הּמּכה הּדלת ידי על ּתמיד החבּוט ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשקֹוף

ÌÈ„˜.:ביש"א ׁשּקֹורין מזרחית רּוח »ƒְִִִֶַָ
(Ê)˙B‡Èa‰.:ּבלע"ז ÌBÏÁשיינ"ש ‰p‰Â.והּנה «¿ƒְַַ¿ƒ≈¬ְִֵ

חלֹו לפניונׁשלם ׁשלם לפֹותרים:ם והצר ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻ
(Á)BÁe ÌÂ.מקׁשקׁשת רּוחּה', 'ּומּטרּפא «ƒ»∆ְְְִֵֶֶַַָ

ּכפעמֹון, אֹומר:ּבתֹוכֹו הּוא ב)ּובנבּוכדנאצר (דניאל ְְְְֲִֵֶַַַ
ּפעימֹות: ׁשּתי ׁשם ׁשהיּו לפי רּוחֹו", ְְְְִִִֵֶֶַָָָ"וּתתּפעם

ּפתרֹונֹו והעלמת החלֹום .ÈÁ:(ב"ר)ׁשכחת ְְְֲֲִִַַַַָ«¿À≈
מתים, ּבטימי ('טימי',הּנחרים ּבעצמֹות ׁשּׁשֹואלים ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: ארּמי, ּבלׁשֹון עצמֹות ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָהן

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא' וישלח, בו כותב שהוקשה לו בחלק הראשון ממכתבי )מענה על מכתבו( אשר 

איך אפשר שהלומד תורה אם ימצא לזה סתירה בספר שנתקבל בתוככי ישראל יבטל הנאמר בספר.

והנה כבר ביארתי במכתבי די באר הסיבות לזה, ואפילו אם לא היו ידועות הסיבות הרי זה מעשים 

לעתים תכופות וביותר בתוככי חניכי ישיבות ידועות אשר לימודם חסר לימוד פנימיות התורה שמבטלים 

אף  בדבר(  התועלת  )ומה  המבטלים  בשם  לפרש  רצוני  ואין  כו'  וגם  מהאחרונים  וסופרים  ספרים  דעת 

שעושים את זה בפומבי, וסוג אלו שמבטלים אותם הם מגן אברהם, חתם סופר כו' וכו'.

ב( כן מה שהוא נבוך: שבאיזה אופן אפשר לכווין את הקישור פנימי בין נשמת התלמיד והרב, ואיך 

יהי' בטוח שמצא את הנכון. ולדעתו אפשר שיבוא זה קשר פנימי דוקא לאחר שיהי' קשר חיצוני. - הנה 

בנוגע להאחריות הרי גדולה מזו רואים בכל יום ויום והוא בעניני שידוכין שמבואר בזהר )חלק א' דף פ"ה 

ע"ב( אשר נשמת הבעל והאשה הן חצאי נשמה אחת שבירידתה למטה נתלבשה לחצאין זו בגוף הבעל וזו 

בגוף האשה, והרי מובן שהתאחדות שני חצאי נשמה אחת שבלא זה פלגא גופא הוא, אחריות עוד גדולה 

מאשר קירוב נשמה פרטית לנשמה הכללית שלה, ובכל זה נעשים שידוכים בכל יום, וע"כ צ"ל אשר השי"ת 

הוא המנהיג את העולם ומשגיח בו בהשגחה פרטית, וכשעושה האדם כל המוטל עליו ע"פ תורה מסייעים 

בידו מלמעלה ומוליכים אותו למחוז חפצו ולמטרתו הוא. וה"ה בקשר שבין תלמיד לרב וחסיד לרבו.

ג( בהנוגע לשאלתו באיזה דרך לומדים פנימיות התורה - הנה גם שאלה זו תמוה, כי הלא פנימיות 

התורה היא חלק מהתורה וכשמה, ובמילא לימודה הוא ע"ד לימוד כל החלקים שבתורה, היינו בהקדמת 

נעשה לנשמע )שפירושו הבנה והשגה מלשון דבר כי שומע עבדך( ובמילא בפעמים הראשונות קולטים רק 

מצליחים  אז  הקב"ה  של  תורתו  להבין  באמת  וחפצים  לקנתר  ע"מ  שלא  וכשלומדים  הענינים  שטחיות 

מלמעלה שיודעים ומבינים הענינים לאשורם וכמרז"ל לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא צריך סייעתא 

תורת  שילמוד  דידי'  בנדון  וה"ה  עמו.  שהוי'  מפני  כמותו  שהלכה  ע"ב(  צג,  )סנהדרין  וכמרז"ל  דשמיא, 

החסידות בשופי ולא יתעכב בתחלת הלימוד על הפרטים שבזה, וכמו שעשה כשהתחיל ללמוד גמרא, ואז 

במשך הזמן יצליח.

ד( ולפלא שאינו מכיר שכל הקושיות שלו והשקו"ט הם הסתת היצה"ר ובאים מהלעו"ז שמנסה 

בכל הדרכים לדחות את הזמן בו יזכה להתחיל בלימוד פנימיות התורה ובמילא מבלבלו בקושיות ושקו"ט 

וכמו שכותב בעצמו במכתבו שמאז ועד עתה עדיין ממשש באפלה, היינו שעברו שבעה חדשים שיכול הי' 

ללמוד בכל יום עכ"פ איזה שורות מפנימיות התורה אילנא דחיי ותמורת זה עסק בשקו"ט הכדאי ללמוד, 

האפשר ללמוד כו' וכו'. ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא ינצל זמנו כדבעי וכטוב לפניו באמיתית.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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עֹולה ונילּוס אדם, ּבידי יאֹורים יאֹורים ְְְֲִִִִִֵֶָָעׂשּויין
יֹורדין ּגׁשמים ׁשאין לפי אֹותם, ּומׁשקה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּבתֹוכם

ארצֹות: ּכׁשאר ּתדיר Ó‡‰()ּבמצרים ˙BÙÈ. ְְְֲִִִִַָָָ¿«¿∆
זֹו יפֹות נראֹות ׁשהּברּיֹות הּׂשבע, לימי הּוא ְְִִִִֵֶַַַָָסימן

ּבחברּתּה: צרה ּברּיה עין ׁשאין ּבאגם,.eÁ‡aלזֹו, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ»»ֲַָ
אחּו "יׂשּגא ּכמֹו: ּבלע"ז, Bw„Â˙(‚)":מריׁש"ק ְְְִֶַַָ¿«

a.,ּבלע"ז 'ּדק':טינבי"ש לׁשֹון »»ְְַַַ
(„)‰Ï‡Â.הּׂשבע ׂשמחת ּכל ׁשּתהא סימן «…«¿»ְְִִֵֶַַָָָָ

הרעב: ּבימי ‡Á„(‰)נׁשּכחת ‰˜a.טואיד"ל ְִִֵַַָָָ¿»∆∆»

.Ùe„Le˙(Â)ּבלע"ז:שיינ"ש.B‡Èa˙ּבלע"ז: ְַַ¿ƒְַַ¿…
לׁשֹון חבּוטֹות, קּדּום', 'ּוׁשקיפן ּבלע"ז, ְְְֲִִַַָהשלייד"ש
עליו: הּמּכה הּדלת ידי על ּתמיד החבּוט ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשקֹוף

ÌÈ„˜.:ביש"א ׁשּקֹורין מזרחית רּוח »ƒְִִִֶַָ
(Ê)˙B‡Èa‰.:ּבלע"ז ÌBÏÁשיינ"ש ‰p‰Â.והּנה «¿ƒְַַ¿ƒ≈¬ְִֵ

חלֹו לפניונׁשלם ׁשלם לפֹותרים:ם והצר ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻ
(Á)BÁe ÌÂ.מקׁשקׁשת רּוחּה', 'ּומּטרּפא «ƒ»∆ְְְִֵֶֶַַָ

ּכפעמֹון, אֹומר:ּבתֹוכֹו הּוא ב)ּובנבּוכדנאצר (דניאל ְְְְֲִֵֶַַַ
ּפעימֹות: ׁשּתי ׁשם ׁשהיּו לפי רּוחֹו", ְְְְִִִֵֶֶַָָָ"וּתתּפעם

ּפתרֹונֹו והעלמת החלֹום .ÈÁ:(ב"ר)ׁשכחת ְְְֲֲִִַַַַָ«¿À≈
מתים, ּבטימי ('טימי',הּנחרים ּבעצמֹות ׁשּׁשֹואלים ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: ארּמי, ּבלׁשֹון עצמֹות ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָהן
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˙È ÓÈÓÏ ÚÏ (Ú) È˜L «»≈ƒ¿«¿…¿≈»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ k„Ó ‡‡ ÈÁ»¿»ƒ¬»«¿«»≈

È˙Èי ÈÂ ÈB„Ú ÏÚ Ê‚ Ú«¿…¿≈««¿ƒƒ«»ƒ
˙ÈÂ È˙È ‡iÏBË˜  ˙Èa ˙Óa¿«¿«≈«»«»»ƒ¿»

ÈÓBzÁ יא‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁÂ ««¿≈«¬≈¿»∆¿»
 ‡eÂ ‡‡ „Á ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¬»»¿«

‡ÓÏÁ ÓÏÁ ÔLkיבÔn˙Â ¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»¿«»
Ï ‡„Ú ‡Ú ÏeÚ ‡nÚƒ»»≈ƒ¿»»«¿»¿«

‡Â ‡iÏBË˜Le Ï ‡ÈÚzL »«»¿ƒ¿»≈»≈»«
ÓÏÁk  ‡ÓÏÁ ˙È ‡Ï»»»∆¿»»¿«¿∆¿≈

Lיג‡Ï L È„ ‡Ók ÂÂ »»«¬»¿»ƒ»«»»
ÈLenL ÏÚ È˙‡ È˙È Â Ôk≈¬»»ƒ¬≈«ƒƒ

Ï ˙ÈÂידÚ ÁÏLe ¿»≈¿»¿««¿…
˙Èa ÔÓ ÈBËÈ‡Â BÈ ˙È ‡˜e¿»»≈¿«¿ƒƒƒ≈
ÏÚÂ ˙e ÈLÂ Â ÈÈ‡¬ƒ≈¿««¿«ƒ¿≈¿«

Ú ˙ÂÏטוÚ Ó‡Â ¿««¿…«¬««¿…
˙ÈÏ Le ˙ÈÓÏÁ ‡ÓÏÁ BÈÏ¿≈∆¿»¬≈ƒ»«≈
ÓÈÓÏ ÏÚ ˙ÈÚÓL ‡‡Â Ï≈«¬»ƒ¿≈¬»¿≈«
˙È LÓÏ ‡ÓÏÁ ÚÓL z‡¿«¿»«∆¿»¿ƒ¿«»≈

ÓÈÓÏטז Ú ˙È BÈ È˙‡Â«¬≈≈»«¿…¿≈«


עצמֹות): מלא טמיא', ‡˙Bמלא ˙BŒÔÈ‡Â ְֲֵֵַָָָָ¿≈≈»

ÚÏ.ׁשּלא לפרעה, לא אבל אֹותם, היּו ּפֹותרים ¿«¿…ְְְֲִֶַָָָֹֹֹ
קֹורתֿרּוח לֹו היה ולא ּבאזניו, נכנס קֹולן ְְְְִַַָָָָָָָָֹהיה

מֹוליד,ּבפתרֹונם, אּתה ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַָָָָ
קֹובר' אּתה ּבנֹות ט:(ב"ר)ׁשבע ‡LÈ(È‡)תורה ֵֶַַָָƒ

BÓÏÁ ÔB˙k.לנּו ׁשּנפּתר לּפתרֹון הראּוי חלֹום ¿ƒ¿¬…ְְֲִִֶַַָָָ
לֹו: Ú„(È)ודֹומה ÈÚ Ú.ארּורים ְֶ««ƒ¿ƒ∆∆ֲִ

ּבלׁשֹון ׁשּמזּכירֹו ׁשלמה, טֹובתם ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָהרׁשעים,
ואין.Úּבּזיֹון: לגדּלה:ׁשֹוטה אפּלּו.ÈÚראּוי ִָ««ְְִֵֶָָֻƒ¿ƒֲִ

מּכיר: אינֹו מצרים.Ú„לׁשֹוננּו ּבנימּוסי וכתּוב ְִֵֵַ∆∆ְְְִִִֵַָ
(ספרים ׂשרים ּבגדי לֹובׁש ולא ,מֹול עבד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאין

רא"ם): ּגרס וכן ׁשירים, BÓÏÁkאחרים: LÈ‡. ְֲִִִֵֵֵַַָƒ«¬…
לענינֹו: וקרֹוב החלֹום ÈkŒÏÚ(È‚)לפי ÈL. ְְְְֲִִַָָ≈ƒ««ƒ

על קצף "ּפרעה ׁשאמר: ּכמֹו למעלה, הּנזּכר ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָֹֹּפרעה
הׁשיב, מי ּפרׁש ולא לׁשֹון קצר מקרא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹעבדיו",
להׁשיב ׁשּבידֹו מי הׁשיב. מי לפרׁש צרי ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָלפי
מי על קצרים, מקראֹות ּכל ּדר וכן ּפרעה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹוהּוא

הּדבר: את סֹותמים הם לעׂשֹות, ŒÔÓ(È„)ׁשעליו ְֲִֵֶֶַַָָָָƒ
Ba.,הּסהר ּבית וכןמן ּגּמא, ּכמין עׂשּוי ׁשהּוא «ְְִִֵֵֶַַָָֹֻ

ּבֹו אין אם ואף הּוא, ּגּמא לׁשֹון ׁשּבּמקרא ּבֹור ְְְִִֵֶַַָָָֻּכל
ּבלע"ז: פוש"י ּבֹור, קרּוי ּכבֹוד.Ál‚ÈÂמים מּפני ְִַַַָ«¿««ְְִֵ

‡˙B(ÂË):(ב"ר)הּמלכּות zÏ BÏÁ ÚÓLz. ְַַƒ¿«¬ƒ¿……
אֹותֹו: לפּתר חלֹום ותבין לׁשֹון.ÚÓLzּתאזין ְְֲֲִִִַָֹƒ¿«ְ

לא "אׁשר יֹוסף", "ׁשֹומע ּכמֹו: והאזנה, ְְֲֲֲֵֵֶַַָָָָֹהבנה
ּבלע"ז: אנטינדר"א לׁשֹונֹו", .È„ÚÏa(ÊË)תׁשמע ְְְִַַַƒ¿»»

מּׁשּלי, החכמה ענּיהאין יּתן יענה, אלהים אּלא ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

uwn`nipy mei qelwpe`

    ¤§¬©§«Ÿ©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®
     ©«£Ÿ¦¾¦§¦¬Ÿ¥−©§©¬©§«Ÿ§¦¥´

     ¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¦¬¨−̈
     ¦´Ÿ®Ÿ©©¦§¤−¨¨¨«§¦¥º¤«©

     ̈³£¥ÆŸ´©«£¥¤½©¸§¨¬
     ²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®«Ÿ¨¦¦¨¥²¨

   §¨¤¬¤¦§©−¦¨«Ÿ©©Ÿ©̧§¨Æ
     ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤©©¨²

   ¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ©¨´Ÿ¨¤¦§¤À¨
     §³Ÿ©Æ¦¨´¤¦§¤½¨©§¥¤´©½

    ©«£¤−©§¦¨®¨«¦¨«¨¥−¤©«£Ÿ¦®
      §¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬¤−̈§¥¬Ÿ

     §Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−
    §ª´¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«

    ©¦§©̧§Æ̈©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©
    ©¦¢¦−©Ÿ®¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬

     ©¦−¦«©³Ÿ¤¥Æ¤©§½Ÿ£¬
      ©§−Ÿ¤¨´®¥´£¤¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−

     ¦¦¬§©§«Ÿ¤©¨´Ÿ©ŸÀŸ¤³©
      ̈¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−

ÈÈ „˜ ÔÓ Ô‰l‡ È˙ÓÎÁ ÔÓ a«ƒ»¿¿ƒ∆»≈ƒ√»¿»
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BÈÏיז (Ú) ‰Út ÏÈlÓe«ƒ«¿…ƒ¿≈
Èk ÏÚ ‡˜ ‡‡ ‡‰ ÈÓÏÁa¿∆¿ƒ»¬»»≈«≈
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ÔÈtLÂ a ÔÓÈht ‡B ÚL¿«¿»«ƒ»¿«¿«ƒ»
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:‡˙ÓÈht ‡˙ÈÓ„˜כא‡ÏÚÂ «¿»»»«ƒ»»«¬»
elÚ È‡ Ú„È˙‡ ‡ÏÂ Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿«¬≈«
„k LÈa Ô‰ÈÊÁÓe Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈∆¡≈≈ƒ«
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:ÔB‰È˙a ÔÁÓ ec˜כדÔÚÏe ƒ»¿»«¿≈¿»»
‡ÈÏa Ú ˙È ‡˙È˜Ï ‡ÏaLÀ¿«»»¿»»»¿«À¿«»
Èc ˙ÈÏÂ ‡LÁÏ ˙ÈÓ‡Â ‡˙Ë»»»«¬»ƒ«¬»«»¿≈ƒ

:ÈÏ ÈeÁÓכה‰ÚÏ BÈ Ó‡Â ¿«≈ƒ«¬«≈¿«¿…
ÈÈ Èc ˙È ‡e‰ „Á ‰Ú ‡ÓÏÁ∆¿»«¿…«»ƒ¿»

Á „aÚÓÏ „È˙Ú:‰ÚÏ Èe »ƒ¿∆¿««ƒ¿«¿…
ÔÈLכו ÚL ‡˙Ë ‡B ÚL¿«¿»»»»¿«¿ƒ

ÚL ‡˙Ë ‡ÏaL ÚLe Ôe‡ƒ¿«À¿«»»»»¿«
:‡e‰ „Á ‡ÓÏÁ Ôe‡ ÔÈL¿ƒƒ∆¿»«


ּפרעה: לׁשלֹום יזּבפי ּכחּוׁשֹות,.Blc˙(ËÈ)תורה ְְְִִַֹ«ְ

יג)ּכמֹו: ב ּככ(שמואל אּתה ּדאמנֹון:"מּדּוע ּדל"? ה ְְְַַַַַָָָ
a ˙BÂ.,ּבׂשר חסרי ׁשּבּמקרא 'רּקֹות' לׁשֹון ּכל ¿«»»ְְְִֵֶַַַָָָָ

בלוא"ש: כּובלע"ז צנמא.BÓ˙(Î‚)תורה ְַָ¿Àְָֻ
וקׁשֹות לחלּוח ּבלי ּכעץ הן הרי סלע, ארּמי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבלׁשֹון
הּנץ, אּלא ּבהן אין נצן, לקין', 'נצן ותרּגּומֹו: ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּכסלע,

הּזרע: מן ׁשּנתרֹוקנּו כדלפי ÈL(ÂÎ)תורה ÚL ְְְִִִֶֶַַ∆«»ƒ
ÈL ÚLÂ.נׁשנה ואׁשר ׁשבע, אּלא אינן ּכּלן ¿∆«»ƒְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

לֹו ׁשּפרׁש ּכמֹו מזּמן, ׁשהּדבר לפי ּפעמים, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻהחלֹום
ׁשנים ּבׁשבע וגֹו'". החלֹום הּׁשנֹות "ועל ְְְֲִִֶַַַַָָּבּסֹוף:
,סמּו ׁשהיה לפי לפרעה", "הּגיד נאמר: ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹהּטֹובֹות
לפי ּפרעה", את "הראה נאמר: רעב ׁשני ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּובׁשבע
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ÈÈ „˜ ÔÓ Ô‰l‡ È˙ÓÎÁ ÔÓ a«ƒ»¿¿ƒ∆»≈ƒ√»¿»
:‰Ú„ ‡ÓÏL ˙È ˙Èƒ…«»¿»»¿«¿…

BÈÏיז (Ú) ‰Út ÏÈlÓe«ƒ«¿…ƒ¿≈
Èk ÏÚ ‡˜ ‡‡ ‡‰ ÈÓÏÁa¿∆¿ƒ»¬»»≈«≈

:‡‰יחÔ˜Ï ‡‰ ÔÓ ‡‰Â «¬»¿»ƒ«¬»»¿»
ÔÈtLÂ a ÔÓÈht ‡B ÚL¿«¿»«ƒ»¿«¿«ƒ»

:‰ÂÁ‡a ÔÈÚÂ ÈÊÁÓÏיט‡‰Â ¿∆¡≈¿»¿»¿«¬»¿»
Ô˜Ï ÔÈÁ‡ ‡B ÚL¿«¿»»√»¿»»¿»
ÈÊÁÓÏ ÔLÈe ÔÎÈÁ ÔB‰È˙a«¿≈¬ƒ»ƒ»¿∆¡≈
È˙ÊÁ ‡Ï a ÔÈÁÂ ‡„ÁÏ«¬»«¬ƒ»¿»»¬≈ƒ
ÈÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa Ô‰˙ÂÎ¿»¿≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:eLÈÏכ‡B ÔÏÎ‡Â ¿ƒ«¬»»¿»
‡B ÚL ˙È ‡˙LÈe ‡˙ÎÈÁ¬ƒ»»ƒ»»»¿«¿»

:‡˙ÓÈht ‡˙ÈÓ„˜כא‡ÏÚÂ «¿»»»«ƒ»»«¬»
elÚ È‡ Ú„È˙‡ ‡ÏÂ Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿«¬≈«
„k LÈa Ô‰ÈÊÁÓe Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈∆¡≈≈ƒ«

:˙ÈÚ‡Â ‡˙ÈÓ„˜aכב˙ÈÊÁÂ ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ«¬≈
Ô˜Ï ‡ÏaL ÚL ‡‰Â ÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¿»¿«À¿«»»¿»

:ÔËÂ ÔÈÏÓ „Á ‡È˜aכג‡‰Â ¿«¿»«»¿»¿»»¿»
ÔÈ˜L ÔÈ˜Ï Ô ‡ÏaL ÚL¿«À¿«»»»»¿»¿ƒ»

:ÔB‰È˙a ÔÁÓ ec˜כדÔÚÏe ƒ»¿»«¿≈¿»»
‡ÈÏa Ú ˙È ‡˙È˜Ï ‡ÏaLÀ¿«»»¿»»»¿«À¿«»
Èc ˙ÈÏÂ ‡LÁÏ ˙ÈÓ‡Â ‡˙Ë»»»«¬»ƒ«¬»«»¿≈ƒ

:ÈÏ ÈeÁÓכה‰ÚÏ BÈ Ó‡Â ¿«≈ƒ«¬«≈¿«¿…
ÈÈ Èc ˙È ‡e‰ „Á ‰Ú ‡ÓÏÁ∆¿»«¿…«»ƒ¿»

Á „aÚÓÏ „È˙Ú:‰ÚÏ Èe »ƒ¿∆¿««ƒ¿«¿…
ÔÈLכו ÚL ‡˙Ë ‡B ÚL¿«¿»»»»¿«¿ƒ

ÚL ‡˙Ë ‡ÏaL ÚLe Ôe‡ƒ¿«À¿«»»»»¿«
:‡e‰ „Á ‡ÓÏÁ Ôe‡ ÔÈL¿ƒƒ∆¿»«


ּפרעה: לׁשלֹום יזּבפי ּכחּוׁשֹות,.Blc˙(ËÈ)תורה ְְְִִַֹ«ְ

יג)ּכמֹו: ב ּככ(שמואל אּתה ּדאמנֹון:"מּדּוע ּדל"? ה ְְְַַַַַָָָ
a ˙BÂ.,ּבׂשר חסרי ׁשּבּמקרא 'רּקֹות' לׁשֹון ּכל ¿«»»ְְְִֵֶַַַָָָָ

בלוא"ש: כּובלע"ז צנמא.BÓ˙(Î‚)תורה ְַָ¿Àְָֻ
וקׁשֹות לחלּוח ּבלי ּכעץ הן הרי סלע, ארּמי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבלׁשֹון
הּנץ, אּלא ּבהן אין נצן, לקין', 'נצן ותרּגּומֹו: ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּכסלע,

הּזרע: מן ׁשּנתרֹוקנּו כדלפי ÈL(ÂÎ)תורה ÚL ְְְִִִֶֶַַ∆«»ƒ
ÈL ÚLÂ.נׁשנה ואׁשר ׁשבע, אּלא אינן ּכּלן ¿∆«»ƒְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

לֹו ׁשּפרׁש ּכמֹו מזּמן, ׁשהּדבר לפי ּפעמים, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻהחלֹום
ׁשנים ּבׁשבע וגֹו'". החלֹום הּׁשנֹות "ועל ְְְֲִִֶַַַַָָּבּסֹוף:
,סמּו ׁשהיה לפי לפרעה", "הּגיד נאמר: ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹהּטֹובֹות
לפי ּפרעה", את "הראה נאמר: רעב ׁשני ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּובׁשבע
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ÎÈÁ˙‡כז ‡zBz ÚLe¿«¿»¬ƒ»»
ÚL ÔB‰È˙a Ô˜Ïc ‡˙LÈeƒ»»¿»¿»«¿≈¿«

ÚLÚLe‡נ"י( Ôep‡ ÔÈL ( «¿»¿ƒƒ¿«
Ìec˜ ÔÙÈ˜Lc ‡˙È˜Ï ‡iÏaMÀ¿«»»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ

:‡ÙÎ ÈL ÚL ÔÈÂ‰Èכח‡e‰ ¿∆¿»¿«¿≈«¿»
Èc ‰Út ÌÚ ˙ÈÏÈÓ Èc ‡Ób˙Ùƒ¿»»ƒ«≈ƒƒ«¿…ƒ
:‰ÚÙÏ ÈÁ‡ „aÚÓÏ „È˙Ú ÈÈ¿»»ƒ¿∆¿««¬≈¿«¿…

Ú‡כט ÔÈ˙‡ ÔÈL ÚL ‡‰»¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»
‡Ú‡Ú‡נ"י( ÏÎa ‡a ( «¿»«»¿»«¿»

:ÌÈÓ„לÈL ÚL ÔeÓe˜ÈÂ ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈
‡Ú Ïk ÈLzÈÂ Ô‰È˙a ‡ÙÎ«¿»«¿≈≈¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»

„ÚÌÈÓ‡נ"י( ‡Ú‡a ( «¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡Ú‡(„ ‡nÚ) ˙È ‡ÙÎ ÈÈLÈÂƒ≈≈«¿»»«»¿«¿»

(לא ‡ÚB Ú„È˙È ‡ÏÂנ"י ¿»ƒ¿¿«¿»
‡Ú‡ÙÎ Ì„˜ ÔÓ ‡Ú‡a ( ƒ¿»¿«¿»ƒ»»«¿»

È˜˙ È‡ Ôk ˙ È‰Èc ‡e‰‰«ƒ≈»«≈¬≈«ƒ
:‡„ÁÏ ‡e‰לב˙Èpz‡c ÏÚÂ «¬»¿«¿ƒ«≈

È‡ ÔÈÓ ÔÈzz ‰ÚÙÏ ‡ÓÏÁ∆¿»¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ¬≈
ÈÈ ÈÁB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ób˙t ÔÈw«̇≈ƒ¿»»ƒ√»¿»¿ƒ¿»

:d„aÚÓÏלג‰ÚÙ ÈÁÈ ÔÚÎe ¿∆¿¿≈¿«∆¡≈«¿…
ÏÚ dÈpÓe ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎe b¿«¿¿»¿«ƒ«¿≈«

:ÌÈÓ„ ‡Ú‡לד‰Út „aÚÈ «¿»¿ƒ¿»ƒ«¿≈«¿…
˙È ÈÂ ‡Ú‡ ÏÚ ÔÈÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»ƒ»≈»
ÈL ÚLa ÌÈÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈

) ‡ÚBנ"י‡Ú:(להÔeLÎÈÂ ¿»ƒ¿»¿ƒ¿¿
ÔÈ˙‡c Ô ‡iL eÈÚ Ïk ˙È»»ƒ¿«»»»¿»¿»
‡„È ˙BÁz eÈÚ ÔeÈÂ ÔÈ‡‰»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔeÈÂ ‡iÂÈ˜a ‡eÈÚ ‰ÚÙ„¿«¿…ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿

(nÚÏ‡לו È ‡eÚ È‰ÈÂƒ≈ƒ»»ƒ¿«»
Èc ‡ÙÎ ÈL ÚLÏ ‡Ú‡Ï(„¿¿«¿»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ


מראה: לׁשֹון ּבֹו נֹופל ורחֹוק, מפלג הּדבר ְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻׁשהיה

כז Ú‰ŒÏk(Ï)תורה ÁkLÂ.ּפתרֹון הּוא ¿ƒ¿«»«»»ְִ
‰Ú(Ï‡)הּבליעה: Ú„eÈŒ‡ÏÂ.:ּפתרֹון הּוא ְִַָ¿…ƒ»««»»ְִ

אלֿקרּבנה ּכיּֿבאּו נֹודע מזּמן:.ÔBÎ(Ï)":"ולא ְְִִֶֶַָָֹ»ְָֻ
לג 'וי.LnÁÂ(Ï„)תורה וכן:ּכתרּגּומֹו: זרז', ¿ƒ≈ְְְִֵֵַָ

הּוא,.‡˙ÏÎ‡ŒÏkŒ(Ï‰)":"וחמׁשים ּדבר ׁשם ֲִַֻ∆»…∆ֵָָ
(סגֹול), קטן ּבפּת"ח ונקּוד ּבאל"ף טעמֹו ,ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָלפיכ
טעמֹו חלב", אֹוכל ּכל "ּכי ּכגֹון ּפֹועל, ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶַַָואֹוכל

(צירי) קטן קמץ ונקּוד ּבכ' ÚtŒ„È‰:למּטה ˙Áz. ְְֵֵַַָָָָָָ««««¿…
ּובאֹוצרֹותיו: ‰‡ÏÎ(ÂÏ)ּברׁשּותֹו ‰È‰Â.,הּצבּור ְְְִָ¿»»»…∆ַָ
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:‡Îa ‡Ú‡„ ‡Ú ÈÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ú‰לז ÈÈÚa ‡Ó˙ L¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…
:È‰B„Ú Ïk ÈÈÚלחÓ‡Â ¿≈≈»«¿ƒ«¬«

ÔÈ„k ÁÎzLÈ‰ È‰B„ÚÏ ‰Ú«¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡ Á Èc ¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»

:daלט˙a ÛÒBÈÏ ‰Ú Ó‡Â ≈«¬««¿…¿≈»«
˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È C˙È ÈÈ Ú„B‡c¿«¿»»»»»»≈

:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒמÈ‰z z‡ »¿¿»¿«ƒ¿»»«¿¿≈
ÔzÈ CÓÈÓ ÏÚÂ È˙Èa ÏÚ ‡ÓÓ¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«
‡˙ÎÏÓ ÈÒk „BÁÏ ÈÚ Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»

:CÓ ÈÈ È‰È‡ ÔÈ„‰מאÓ‡Â »≈≈≈«ƒƒ»«¬«
ÏÚ C˙È È˙ÈÓ ÈÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú«¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«

:ÌÈÓ„ ‡Ú‡ ÏkמבÈcÚ‡Â »«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÈÂ d„È ÏÚÓ d˙˜Ú ˙È ‰Ú«¿…»ƒ¿¿≈≈«¿≈ƒ«
d˙È LÈaÏ‡Â ÛÒBÈ„ ‡„È ÏÚ d˙È»««¿»¿≈¿«¿ƒ»≈
‡ÎÈÓ ÈLÂ c ÔÈLÏ¿ƒ¿¿«ƒ»ƒ»

:d‡ ÏÚ ‡‰„„מגÈk‡Â ¿«¬»««¿≈¿«¿≈
) ‡˙È˙ ‡k˙a d˙Èנ"י‡È˙Èc ( »≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»ƒ

‡a‡ ÔÈc È‰BÓ„˜ ÈÎ‡Â dÏ≈¿«¿ƒ√»ƒ≈«»


הארץ: לקיּום הּגנּוז ּפּקדֹון לזּכׁשאר תורה ְְִִִֶַָָָָָ

(ÁÏ)‰Î ‡Ó‰.,ּכדין נלהנׁשּכח אם ¬ƒ¿»»∆ְְֲִִֵֵֵַ
ּתמיהה, לׁשֹון הנמצא, ּכמֹוהּו? הנמצא ְְְְְְֲֲִִִֶַָָָָּונבּקׁשּנּו,
ּבחטף ּונקּודה הּתבה ּבראׁש הּמׁשּמׁשת ה"א ּכל ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן

BÓk(ËÏ)ּפּתח: ÌÎÁÂ ÔBŒÔÈ‡.איׁש לבּקׁש ַָ≈»¿»»»ְִֵַ
:'כמֹו נמצא 'לא – ׁשאמרּת וחכם, ְְְִֶַָָָָָָָֹנבֹון

(Ó)˜MÈ.יהיּו עּמי צרכי ּכל יתּפרנס. 'יּתזן', ƒ«ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
ּכמֹו: ,יד על טו)נעׂשים ּביתי",(לעיל מׁשק "ּובן ְְֲִִֵֶֶֶַַָ

ב)ּוכמֹו: ּבלע"ז:(תהלים גרגישו"ן ˜"נּׁשקּוֿבר", ְְְַַַַ«
‡qk‰.:מל לי קֹורין ׁשל.qk‡ׁשּיהיּו לׁשֹון «ƒ≈ְִִִֶֶֶƒ≈ֶָ

ּכמֹו: א)הּמלּוכה א מּכּסא(מלכים ּכסאֹו את "ויגּדל ְְְִִִִֵֵֶַַָ
הּמל ‡˙(Ó‡)":אדני Èz˙.ואף ,'ית 'מּניתי ֲִֶֶַֹ»«ƒ…¿ְִֵַַָָ

עליֹון". ּולתּת" ּכמֹו: הּוא, נתינה לׁשֹון כן ּפי ְְְְְְִִִֵֶַָעל
לׁשֹון נֹופל לׁשפלּות ּבין לגדּלה עליו,ּבין נתינה ְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻ

ב)ּכמֹו: ּוׁשפלים(מלאכי נבזים אתכם ":"נתּתי ְְְְִִִִֶֶַָָ

(Ó)BzÚaËŒ˙‡ ‰Ú ÒÂ.טּבעת נתינת «»««¿…∆««¿ְִַַַַ
לֹו ׁשני להיֹות לֹו ׁשּנֹותנּה למי אֹות היא ,ְְְִִִִֵֶֶֶַָהּמל

חׁשיבּות.LLŒÈ„‚aלגדּלה: ּבמצרים:ּדבר הּוא ְִָֻƒ¿≈≈ְְְֲִִִַַ
„.,רביד קרּוי ּבטּבעֹות רצּוף ׁשהּוא ועל ענק, ¿ƒְְְֲִֶַַָָָָ
ז)וכן: ערׂשי(משלי רּצפּתי ערׂשי", "רבדּתי ְְְְְִִִִִֵַַַַָ

על אבן ׁשל רבדין 'מּקף מׁשנה: ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻמרצפֹות.
רצּפה: והיא ׁשּבעזרה', kÓa˙(Ó‚)הרבד ְְֲִִֶֶַָָָָֹ¿ƒ¿∆∆

‰L‰.ׁשּלֹו אצל הּמהּלכת למרּכבּתֹו :הּׁשנּיה «ƒ¿∆ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
C‡.ּבלׁשֹון 'ר' למלּכא', אּבא 'דין ּכתרּגּומֹו: «¿≈ְְְְְֵַַַַָָָ

ריכא'. ּבר ולא ריכא 'לא ּב'הּׁשּתפין': .'מל' ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻארמי
אּגדה, דברים)ּובדברי פ' יהּודה:(ספרי רּבי ּדרׁש ְְְִִֵַַַָָָָ

ּבּׁשנים'. ור ּבחכמה אב ׁשהּוא יֹוסף, זה ,אבר'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
עלינּו מעּות אּתה מתי 'עד ּדּורמסקית: ּבן לֹו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָאמר

הּכתּובים'? ּברּכים,את לׁשֹון אּלא 'אבר' אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
ּכענין ידֹו, ּתחת ויֹוצאין לפניו נכנעין היּו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹׁשהּכל
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‡ÏÂ ÌÈÓ„ ‡Ú‡a ÔÈÂ‰¿̇∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»
:‡Îa ‡Ú‡„ ‡Ú ÈÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ú‰לז ÈÈÚa ‡Ó˙ L¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…
:È‰B„Ú Ïk ÈÈÚלחÓ‡Â ¿≈≈»«¿ƒ«¬«

ÔÈ„k ÁÎzLÈ‰ È‰B„ÚÏ ‰Ú«¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡ Á Èc ¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»

:daלט˙a ÛÒBÈÏ ‰Ú Ó‡Â ≈«¬««¿…¿≈»«
˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È C˙È ÈÈ Ú„B‡c¿«¿»»»»»»≈

:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒמÈ‰z z‡ »¿¿»¿«ƒ¿»»«¿¿≈
ÔzÈ CÓÈÓ ÏÚÂ È˙Èa ÏÚ ‡ÓÓ¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«
‡˙ÎÏÓ ÈÒk „BÁÏ ÈÚ Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»

:CÓ ÈÈ È‰È‡ ÔÈ„‰מאÓ‡Â »≈≈≈«ƒƒ»«¬«
ÏÚ C˙È È˙ÈÓ ÈÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú«¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«

:ÌÈÓ„ ‡Ú‡ ÏkמבÈcÚ‡Â »«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÈÂ d„È ÏÚÓ d˙˜Ú ˙È ‰Ú«¿…»ƒ¿¿≈≈«¿≈ƒ«
d˙È LÈaÏ‡Â ÛÒBÈ„ ‡„È ÏÚ d˙È»««¿»¿≈¿«¿ƒ»≈
‡ÎÈÓ ÈLÂ c ÔÈLÏ¿ƒ¿¿«ƒ»ƒ»

:d‡ ÏÚ ‡‰„„מגÈk‡Â ¿«¬»««¿≈¿«¿≈
) ‡˙È˙ ‡k˙a d˙Èנ"י‡È˙Èc ( »≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»ƒ

‡a‡ ÔÈc È‰BÓ„˜ ÈÎ‡Â dÏ≈¿«¿ƒ√»ƒ≈«»


הארץ: לקיּום הּגנּוז ּפּקדֹון לזּכׁשאר תורה ְְִִִֶַָָָָָ

(ÁÏ)‰Î ‡Ó‰.,ּכדין נלהנׁשּכח אם ¬ƒ¿»»∆ְְֲִִֵֵֵַ
ּתמיהה, לׁשֹון הנמצא, ּכמֹוהּו? הנמצא ְְְְְְֲֲִִִֶַָָָָּונבּקׁשּנּו,
ּבחטף ּונקּודה הּתבה ּבראׁש הּמׁשּמׁשת ה"א ּכל ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן

BÓk(ËÏ)ּפּתח: ÌÎÁÂ ÔBŒÔÈ‡.איׁש לבּקׁש ַָ≈»¿»»»ְִֵַ
:'כמֹו נמצא 'לא – ׁשאמרּת וחכם, ְְְִֶַָָָָָָָֹנבֹון

(Ó)˜MÈ.יהיּו עּמי צרכי ּכל יתּפרנס. 'יּתזן', ƒ«ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
ּכמֹו: ,יד על טו)נעׂשים ּביתי",(לעיל מׁשק "ּובן ְְֲִִֵֶֶֶַַָ

ב)ּוכמֹו: ּבלע"ז:(תהלים גרגישו"ן ˜"נּׁשקּוֿבר", ְְְַַַַ«
‡qk‰.:מל לי קֹורין ׁשל.qk‡ׁשּיהיּו לׁשֹון «ƒ≈ְִִִֶֶֶƒ≈ֶָ

ּכמֹו: א)הּמלּוכה א מּכּסא(מלכים ּכסאֹו את "ויגּדל ְְְִִִִֵֵֶַַָ
הּמל ‡˙(Ó‡)":אדני Èz˙.ואף ,'ית 'מּניתי ֲִֶֶַֹ»«ƒ…¿ְִֵַַָָ

עליֹון". ּולתּת" ּכמֹו: הּוא, נתינה לׁשֹון כן ּפי ְְְְְְִִִֵֶַָעל
לׁשֹון נֹופל לׁשפלּות ּבין לגדּלה עליו,ּבין נתינה ְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻ

ב)ּכמֹו: ּוׁשפלים(מלאכי נבזים אתכם ":"נתּתי ְְְְִִִִֶֶַָָ

(Ó)BzÚaËŒ˙‡ ‰Ú ÒÂ.טּבעת נתינת «»««¿…∆««¿ְִַַַַ
לֹו ׁשני להיֹות לֹו ׁשּנֹותנּה למי אֹות היא ,ְְְִִִִֵֶֶֶַָהּמל

חׁשיבּות.LLŒÈ„‚aלגדּלה: ּבמצרים:ּדבר הּוא ְִָֻƒ¿≈≈ְְְֲִִִַַ
„.,רביד קרּוי ּבטּבעֹות רצּוף ׁשהּוא ועל ענק, ¿ƒְְְֲִֶַַָָָָ
ז)וכן: ערׂשי(משלי רּצפּתי ערׂשי", "רבדּתי ְְְְְִִִִִֵַַַַָ

על אבן ׁשל רבדין 'מּקף מׁשנה: ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻמרצפֹות.
רצּפה: והיא ׁשּבעזרה', kÓa˙(Ó‚)הרבד ְְֲִִֶֶַָָָָֹ¿ƒ¿∆∆

‰L‰.ׁשּלֹו אצל הּמהּלכת למרּכבּתֹו :הּׁשנּיה «ƒ¿∆ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
C‡.ּבלׁשֹון 'ר' למלּכא', אּבא 'דין ּכתרּגּומֹו: «¿≈ְְְְְֵַַַַָָָ

ריכא'. ּבר ולא ריכא 'לא ּב'הּׁשּתפין': .'מל' ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻארמי
אּגדה, דברים)ּובדברי פ' יהּודה:(ספרי רּבי ּדרׁש ְְְִִֵַַַָָָָ

ּבּׁשנים'. ור ּבחכמה אב ׁשהּוא יֹוסף, זה ,אבר'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
עלינּו מעּות אּתה מתי 'עד ּדּורמסקית: ּבן לֹו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָאמר

הּכתּובים'? ּברּכים,את לׁשֹון אּלא 'אבר' אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
ּכענין ידֹו, ּתחת ויֹוצאין לפניו נכנעין היּו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹׁשהּכל
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‡Ú‡ Ïk ÏÚ ˙È ÈÓ ‡kÏÓÏ¿«¿»«ƒ»≈«»«¿»
ÌÈˆÓ„מדÒBÈÏ ‰Út Ó‡ ¿ƒ¿»ƒ«¬««¿…¿≈

ÌÈÈ ‡Ï ÓÈÓ  ‰Ú ‡‡¬»«¿…«≈¿»»¿ƒ
Ï ˙È ÔÈÊ „ÁÈÓÏ „È ˙È ¿«»¿≈¿≈«≈¿»ƒ¿≈
‡Ú‡ Ï ‡ÈÒÒ ÏÚ kÓÏ¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

ÌÈˆÓ„מהÌL ‰Ú ‡˜ ¿ƒ¿»ƒ¿»«¿…
Ï ÔÈÏ ÔÓÓ„ ‡ ÒBÈ≈«¿»¿ƒ«¿»»¿»≈
Ú ÈËBt ˙ ˙Ò‡ ˙È Ï ‰Èƒ«≈»»¿««ƒ∆«
ÒBÈ ˜ ‡˙‡Ï ÔB‡„ ‡«»¿¿ƒ¿»¿«≈

Ú (ËÈlL)ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ Ï «ƒ««¿»¿ƒ¿»ƒ
˜Ìמו „k ÔÈL ÔÈ˙Ï  ÒBÈ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»

˜ ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Út Ì„√̃»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«
Ú ‰Út Ì„˜ ÔÓ ÒBÈ≈ƒ√»«¿…«¬«
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ Ï (ËÈlL)«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈLמז ÚL ‡Ú‡ ÈÈ„ L¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈
) ‡ÚBנ"י‡Ú‡ÈÚ ( ¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈˆB‡ÏמחÈÚ Ïk ˙È L ¿»ƒ¿«»»ƒ

‡Ú‡ B‰ È ÔÈL ÚL¿«¿ƒƒ¬¿«¿»
‡˜ ÈÚ ‰È ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»
‡‰ÁÒ È ‡˜ Ï˜Á Úƒ¬««¿»ƒ¿«¿»»»

 ‰ÈמטÒBÈ L ¿«¿««¿«≈
‡„ÁÏ ÈÒ ‡È„ ‡lÁk ‡Úƒ»¿«»¿«»«ƒ«¬»
ÔÈÓ ˙ÈÏ È‡ ÈÓÓÏ ˜Ò È „Ú«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

Ú„נ ÔÈ ÔÈ „ÈÏÈ˙‡ ÒBÈÏ¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«
Ï ˙„ÈÏÈ ‡„ ‡L ˙lÚ ‡Ï»«««»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈


אֹותֹו "ונתֹון Ú‰(Ó„)":וגֹו'ׁשּנאמר: È‡. ְְֱֶֶַָ¬ƒ«¿…

ּגֹוזר: ואני מלכּותי. על ּגזרה לגזר ּבידי יכלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיׁש
אתֿידֹו": איׁש ׁשּלא.È„ÚÏׁש"לאֿירים ִִֶֶָָֹƒ¿»∆ֶֹ

,מל אהיה אני פרעה", "אני אחר: ּדבר .ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּברׁשּות
הּכּסא": "רק ּדגמת וזהּו וגֹו'", ּובלעדי"B„ÈŒ˙‡ ְְְְִִֵֶֶַַַָֻ∆»

BÏŒ˙‡.:ּכתרּגּומֹו(‰Ó)ÁÚt ˙ˆ.מפרׁש ¿∆«¿ְְַ»¿««¿≈«ְֵָ
ּבּמקרא: ּדמיֹון ל'פענח' ואין Úהּצפּונֹות, ÈËBt. ְְְְְְִִֵֵַַַַָƒ∆«

מאליו, ׁשּנסּתרס על פרע ּפֹוטי ונקרא ּפֹוטיפר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּוא
זכּור למׁשּכב יֹוסף את ׁשחמד יג)לפי תורה:(סוטה ְְְְִִֵֶֶַַָ

‰‡(ÊÓ)מו Ú.הּלׁשֹון ואין ּכתרּגּומֹו, «««»»∆ְְְֵַַָ

עׂשּיה:נעקר יד.ÌÈˆÓ˜Ïמּלׁשֹון קמץ, על קמץ ְֱֲִִֶָָƒ¿»ƒֶֶַָֹֹ
אֹוצרים: היּו יד, ‡L(ÁÓ)על ÈÚ‰Œ‰„ Ï‡ ְִַָָ…∆¿≈»ƒ¬∆

B˙ Ô˙ ‰È˙ÈÒ.מעמדת וארץ ארץ ׁשּכל ¿ƒ…∆»»«¿»ְֲֶֶֶֶֶֶֶַָ
ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ּבּתבּואה ונֹותנין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּפרֹותיה
רּבי ּדעת ׁשהּוא לי (נראה מּלירקב. הּתבּואה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאת
עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל צרי ואין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָנחמיה,

קצתם): tÒÏ(ËÓ)ּבדעת Ï„ÁŒÈk „Ú.ּכי עד ְְַַָָ«ƒ»«ƒ¿…ִַ
קצר: מקרא זה והרי לסּפר, הּסֹופר לֹו ÔÈ‡ŒÈkחדל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹƒ≈

tÒÓ.,מסּפר ׁשאין ּבלׁשֹוןלפי מׁשּמׁש 'ּכי' והרי ƒ¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ
‰Ú()'ּדהא': ˙L ‡B ÌË.(יא (תענית ְָ¿∆∆»¿«»»»
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:‡ ‡a  È ˙a ˙‡»¿««ƒ∆««»¿
ea‡נא ÌeL ˙È È ‡e¿»≈»¿»

ÈÏÓ Ïk ˙È ÈÈ ÈÈL‡ È‡ ‰Ó¿«∆¬≈«¿¿«ƒ¿»»»«¿ƒ
:‡a‡ ˙Èa Ïk ˙ÈÂנבÌeL ˙ÈÂ ¿»»≈«»¿»
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מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹיׁש

יֹוסף ׁשּזה ּבפרּוׁש e‡˙z:להֹודיעֹו ‰nÏ.לּמה ְְִֵֵֶֶ»»ƒ¿»ָָ
ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּתראּו
להם היה עדין ׁשעה, ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאּתם

י)ּתבּואה. "לּמה(תענית ּכפׁשּוטֹו: נראה (ולי ְְְְִִִָָָָ
ּומתמיהים ּבכם מסּתּכלין הּכל יהּו לּמה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּתתראּו",
ׁשּיכלה ּבטרם אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבכם,
לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים ּומּפי ּׁשּבידכם?) ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָמה
לֹו: ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו 'לּמה ְְְְִִִֶָָָָָָּכחיׁשה:

יא) יֹורה(משלי ּגםֿהּוא .nLŒe„‰()":"ּומרוה ְֶֶַַ¿»»
ׁשנים ועׂשר למאתים רמז 'לכּו', אמר ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹולא

רד"ו: ּכמנין למצרים, e„iÂ(‚)ׁשּנׁשּתעּבדּו ְְְְְְְִִִִֶַַַ«≈¿
ÛÒBÈŒÈÁ‡.ׁשהיּו מלּמד יעקב', 'ּבני ּכתב: ולא ¬≈≈ְְְֲֵֵֶַַַָָֹֹ

עּמֹו להתנהג לּבם ונתנּו ּבמכירתֹו, ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָמתחרטים
עליהם ׁשּיפסקּו ממֹון ּבכל ולפּדֹותֹו :ּבאחוה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ

‰Ú.ֿואת" ּכתיב: והלא לֹומר, ּתלמּוד מה ¬»»ְְְֲִֶַַַַֹ

האחוה לענין אּלא לאֿׁשלח"? יֹוסף אחי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבנימין
ּכּלם אהבת היתה ׁשּלא לעׂשרה, חלּוקין ְֲֲֲִֶַַַָָָָָָֹֻהיּו
ּבר", "לׁשּבר לענין: אבל לֹו, ׁשוה ּכּלם ְְְְְֲִִִַַָָָָָֹֻוׂשנאת

להם אחד לב ‡ÔBÒ(„):(בב"ר)ּכּלם e‡˜ÈŒÔt. ֵֶֶָָָֻ∆ƒ¿»∆»
ּבן אליעזר רּבי אמר אסֹון? יקראּנּו לא ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּובּבית
הּסּכנה' ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן 'מּכאן ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹיעקב:

‰ÌÈ‡a(‰):(ב"ר) CB˙a.ׁשּלא עצמן מטמינין ¿«»ƒְְִִֶַַָֹ
ּכּלם יתראּו ׁשּלא אביהם להם ׁשּצּוה לפי ְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻיּכירּום,
ׁשּלא ּכדי ּבפתחֹו, אחד ּכל ׁשיּכנס אּלא אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבפתח
ּגּבֹורים: וכּלם נאים ׁשּכּלם הרע, עין ּבהם ְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹֻֻּתׁשלט

(Â)ÌÈt‡ BÏŒeÂÁzLiÂ.,ּפניהם על לֹו נׁשּתּטחּו «ƒ¿«¬««ƒְְְִֵֶַַ
הּוא ורגלים ידים ּפּׁשּוט הׁשּתחואה ּכל (שבועותוכן ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

‡Ì‰ÈÏ(Ê):טז) ˙iÂ.ּכנכרי להם נעׂשה «ƒ¿«≈¬≈∆ְְֲִֶַָָָ
קׁשֹות לדּבר B‚Â(Á):(ב"ר)ּבדברים, ÛÒBÈ iÂ. ְְִִֵַָָ««≈≈¿

זקן חתּומי ׁשהּניחם כז)לפי כתובות לט Ì‰Â:(ב"מ ְֲִִִֵֶָָָ¿≈
e‰È‰ ‡Ï.,זקן חתימת ּבלא מאצלם ׁשּיצא …ƒƒÀְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ
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"וּיּכר אּגדה: ּומדרׁש זקן. ּבחתימת מצאּוהּו ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָועכׁשו

ּכׁשּנמס אחיו", את אחיויֹוסף ׁשהם הּכיר ּבידֹו, רּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ּבידם, ּכׁשּנפל הּכירּוהּו", לא "והם עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹורחם

אחוה: ּבֹו Ì‰Ï(Ë)לנהג ÌÏÁ L‡.,עליהם ְְִַָֹ¬∆»«»∆ֲֵֶ
לֹו: הׁשּתחוּו ׁשהרי ׁשּנתקּימּו, ‰‡וידע ˙ÂÚ. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָ∆¿«»»∆

ּכמֹו ליּכבׁש, נֹוחה היא מהיכן הארץ, (ויקראּגּלּוי ְִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּוכמֹו:כ) הערה", מקֹורּה "את טז): "ערם(יחזקאל ְְֱֵֶֶָָֹ

הּוא. ּגּלּוי לׁשֹון ׁשּבּמקרא, ערוה ּכל וכן ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָועריה",
"ּבדק ּכמֹו: דארעא', 'ּבדקא אּונקלֹוס: ְְְְְְְְִֶֶַַָָותרּגּום

אחרהּבית", לפרׁשֹו ּדקּדק לא אבל הּבית, רעּוע ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
הּמקרא: ‡„È(È)לׁשֹון ‡Ï.ׁשהרי ּכן, ּתאמר לא ְְִַָ…¬…ƒֲֵֵֶַֹֹ

אכל: לׁשּבר ּבאּו עבדי(‡È)LÈ‡ È el ְֲִֶֶָָֹֹÀ»¿≈ƒ
eÁ „Á‡.ּוכללּוהּו הּקדׁש רּוח ּבהם נצנצה ∆»»¿ְְְִֶֶַַָָָֹ

אביהם ּבן הּוא ׁשאף ּכמֹו:.ÌÈ:עּמהם, אמּתּיים, ֲִִֶֶֶֶַָ≈ƒְֲִִִ
י) ּדּברּת",(שמות כז)"ּכן צלפחד(במדבר ּבנֹות "ּכן ְְְְִֵֵַָָָ

טז)ּדברֹות", ּבּדיו(ישעיה כן לא ":"ועברתֹו ְְְֵֶַָָֹֹ
(È)˙B‡Ï Ì˙‡ ‡‰ ˙ÂÚÈ.(ב"ר)ׁשהרי ƒ∆¿«»»∆»∆ƒ¿ֲֵֶ

העיר, ׁשערי ּבעׂשרה נכנסּתםנכנסּתם לא לּמה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אחד?: È„Ú(È‚)ּבׁשער Ú ÌÈL eÓ‡iÂ ְֶַַָ«…¿¿≈»»¬»∆

'B‚Â.ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו ּובׁשביל ¿ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
Èzc(È„)לבּקׁשֹו: L‡ ‡e‰.אׁשר הּדבר ְְַ¬∆ƒ«¿ƒֲֶַָָ

והּנכֹון, האמת הּוא מרּגלים, ׁשאּתם זהּוּדּברּתי, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָ
מצאתם 'ואּלּו להם: אמר ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. ְְְְְִִִֶֶַָָָָלפי
אמרּו ּתפדּוהּו'? הרּבה, ממֹון עליכם ויפסקּו ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָאֹותֹו
ׁשּלא לכם יאמרּו 'ואם להם: אמר 'הן'. ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹלֹו:
לכ' אמרּו: ּתעׂשּו'? מה ממֹון, ּבׁשּום ְְְֲֲִַַַָָָיחזירּוהּו
אׁשר "הּוא להם: אמר ליהרג'. אֹו להרג ֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹּבאנּו,
אני מנחׁש ּבאתם, העיר ּבני להרג אלכם", ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדּברּתי
ׁשל ּגדֹול ּכר החריבּו מּכם ׁשּׁשנים ׁשּלי, ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבּגביע

Ú‰(ÂË)ׁשכם: ÈÁ.:ּפרעה יחיה ‡Ìאם ְֶ≈«¿…ְְִִֶַֹƒ
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ּכמֹו ליּכבׁש, נֹוחה היא מהיכן הארץ, (ויקראּגּלּוי ְִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּוכמֹו:כ) הערה", מקֹורּה "את טז): "ערם(יחזקאל ְְֱֵֶֶָָֹ
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אכל: לׁשּבר ּבאּו עבדי(‡È)LÈ‡ È el ְֲִֶֶָָֹֹÀ»¿≈ƒ
eÁ „Á‡.ּוכללּוהּו הּקדׁש רּוח ּבהם נצנצה ∆»»¿ְְְִֶֶַַָָָֹ

אביהם ּבן הּוא ׁשאף ּכמֹו:.ÌÈ:עּמהם, אמּתּיים, ֲִִֶֶֶֶַָ≈ƒְֲִִִ
י) ּדּברּת",(שמות כז)"ּכן צלפחד(במדבר ּבנֹות "ּכן ְְְְִֵֵַָָָ

טז)ּדברֹות", ּבּדיו(ישעיה כן לא ":"ועברתֹו ְְְֵֶַָָֹֹ
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העיר, ׁשערי ּבעׂשרה נכנסּתםנכנסּתם לא לּמה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
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'B‚Â.ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו ּובׁשביל ¿ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
Èzc(È„)לבּקׁשֹו: L‡ ‡e‰.אׁשר הּדבר ְְַ¬∆ƒ«¿ƒֲֶַָָ

והּנכֹון, האמת הּוא מרּגלים, ׁשאּתם זהּוּדּברּתי, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָ
מצאתם 'ואּלּו להם: אמר ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. ְְְְְִִִֶֶַָָָָלפי
אמרּו ּתפדּוהּו'? הרּבה, ממֹון עליכם ויפסקּו ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָאֹותֹו
ׁשּלא לכם יאמרּו 'ואם להם: אמר 'הן'. ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹלֹו:
לכ' אמרּו: ּתעׂשּו'? מה ממֹון, ּבׁשּום ְְְֲֲִַַַָָָיחזירּוהּו
אׁשר "הּוא להם: אמר ליהרג'. אֹו להרג ֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹּבאנּו,
אני מנחׁש ּבאתם, העיר ּבני להרג אלכם", ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדּברּתי
ׁשל ּגדֹול ּכר החריבּו מּכם ׁשּׁשנים ׁשּלי, ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבּגביע

Ú‰(ÂË)ׁשכם: ÈÁ.:ּפרעה יחיה ‡Ìאם ְֶ≈«¿…ְְִִֶַֹƒ
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‰fÓ e‡ˆz.:הּזה הּמקֹום ‡ÌÎz(ÊË)מן ˙Ó‡‰. ≈¿ƒ∆ִֶַַָ«¡∆ƒ¿∆

ׁשהּוא ּפּת"ח נקּוד ה"א לפיכ אּתכם. אמת ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָאם
ּפרעה, "חי ּתביאּוהּו: לא ואם ּתמּה, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵַַֹֹּכמֹו

אּתם מרּגלים האסּורים:ּבית.ÓLÓ(ÊÈ)":ּכי ְְִִֶַַƒ¿»ֲִֵָ
יח ÌÎÓLÓ(ËÈ)תורה ˙Èa.ּבֹו אסּורים ׁשאּתם ¿≈ƒ¿«¿∆ֲִֶֶַ
‰e‡Èעכׁשו: eÎÏ Ìz‡Â.אביכם ּבית L:אל ְַָ¿«∆¿»ƒֲִֵֶֶ∆∆

ÌÎÈza ÔBÚ.ּׁשּקניתם ּבּתיכם:מה אנׁשי לרעבֹון «¬»≈∆ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ
(Î)ÌÎÈ„ eÓ‡ÈÂ.:ּכמֹו ויתקּימּו, יתאּמתּו ¿≈»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְִִַַ

ה) ּוכמֹו:(במדבר אמן", ח)"אמן א "יאמן(מלכים ְֵֵֵֶָָָ
דבר 'ּבקּוׁשטא'..‡Ï(Î‡)":נא ּכתרּגּומֹו: ְְָָ¬»ְְְְַָ

הּוא: ּדרֹומאה ליׁשנא רּבה ּבבראׁשית ְְְְִִִִִֵַָָָָָוראיתי
ּברם': ‡eÈÏ'אבל, ‰‡a.ׁשהּוא לפי ּבּבי"ת, טעמֹו ְֲָָ»»≈≈ְֲִֵֶַַ

לנא': 'אתת ותרּגּומֹו: ּבאה, ׁשּכבר עבר, ְְְְִֶַַַָָָָָָָּבלׁשֹון
(Î)BÓcŒÌ‚Â.ּדם וגם ּדמֹו רּבּויין, וגּמין אּתין ¿«»ְְִִִִֶַַַָ
ÛÒBÈ(Î‚)הּזקן: ÚÓL Èk eÚ„È ‡Ï Ì‰Â.מבין ֵַָ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ִֵ

ּכן: מדּברים היּו ּובפניו Ì˙Èaלׁשֹונם, ıÈÏn‰ Èk. ְְְְִֵַָָָָƒ«≈ƒ≈…»
ּביניהם, הּמליץ היה עּמֹו מדּברים ּכׁשהיּו הּיֹודעּכי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ליֹוסף ּדבריהם מליץ והיה מצרי, ולׁשֹון עברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָלׁשֹון
יֹוסף ׁשאין סבּורים היּו לכ להם. יֹוסף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָודברי

עברי: ּבלׁשֹון ּבנֹו:.‰ıÈÏnמּכיר מנּׁשה זה ְְִִִַָ«≈ƒְְֶֶַ
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(„Î)Ì‰ÈÏÚÓ iÂ.ׁשּלא מעליהם, נתרחק «ƒ…≈¬≈∆ְֲִֵֵֵֶֶַֹ

ּבֹוכה: ׁשּׁשמע.iÂיראּוהּו מתחרטין:לפי ׁשהיּו ְִֶ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ
ÔBÚÓLŒ˙‡.(ב"ר)ׁשאמר הּוא לּבֹור, הׁשליכֹו הּוא ∆ƒ¿ְִִֶַַָ

אחר:ללוי: ּדבר ּבא". הּלזה החלֹומֹות ּבעל "הּנה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשניהם יתיעצּו ׁשּמא מּלוי, להפרידֹו יֹוסף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָנתּכּון

אֹותֹו: Ì‰ÈÈÚÏלהרג B˙‡ Ò‡iÂ.אּלא אסרֹו לא ֲַֹ«∆¡……¿≈≈∆ֲֶָָֹ

והׁשקהּו והאכילֹו הֹוציאֹו ׁשּיצאּו, וכיון ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָלעיניהם,
כה:(ב"ר) ‰‡Á„(ÊÎ)תורה ÁzÙiÂ.,לוי הּוא «ƒ¿«»∆»ִֵ

זּוגֹו: ּבן מּׁשמעֹון יחיד ּבּמקֹום.ÔBÏnaׁשּנׁשאר ְְִִִִֶֶַָ«»ַָ
ׂשק:.‡BzÁzÓּבּלילה:ׁשּלנּו ‰p‰(ÁÎ)הּוא Ì‚Â ְֶַַָָ«¿«¿ַ¿«ƒ≈

ÈzÁzÓ‡.הּתבּואה עם ּבֹו הּכסף fŒ‰Ó‡˙:ּגם ¿«¿«¿ƒְִֶֶַַַָ«…
eÏ ÌÈ‰Ï‡ ‰Ú.,זֹו עלילה לידי ׁשּלאלהביאנּו »»¡…ƒ»ֲֲִִִֵֵֶַָֹ
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Ï‡לא ‡Á‡ ÈÂÈ Ï ‡Ó‡Â«¬«¿»≈≈»≈¬»¿»»
ÈÏÈ‡Ó ‡ÈÂ‰לבÒÚ ÔÈz ¬≈»¿«ƒ≈¿≈¬«

„Á ‡e‡ Èa ÔÈÁ‡ ‡Á‡¬«¿»«ƒ¿≈»»«
ÌÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ

ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ‡e‡לגÓ‡Â »»¿«¿»ƒ¿»««¬«
‡„a ‡Ú‡„ ‡Ba ‡ ‡Ï»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»
„Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈ È‡ Ú‡ƒ«¬≈≈»≈«¬«
ÈÁ„ ‡eÈÚ ˙ÈÂ È˙ÂÏ e˜eL¿¿»ƒ¿»ƒ»¿«ƒ
eÏÈÊ‡Â eÈÒ ÔBÎÈza¿»≈ƒ∆¡ƒ


(„Î)Ì‰ÈÏÚÓ iÂ.ׁשּלא מעליהם, נתרחק «ƒ…≈¬≈∆ְֲִֵֵֵֶֶַֹ

ּבֹוכה: ׁשּׁשמע.iÂיראּוהּו מתחרטין:לפי ׁשהיּו ְִֶ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ
ÔBÚÓLŒ˙‡.(ב"ר)ׁשאמר הּוא לּבֹור, הׁשליכֹו הּוא ∆ƒ¿ְִִֶַַָ

אחר:ללוי: ּדבר ּבא". הּלזה החלֹומֹות ּבעל "הּנה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשניהם יתיעצּו ׁשּמא מּלוי, להפרידֹו יֹוסף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָנתּכּון

אֹותֹו: Ì‰ÈÈÚÏלהרג B˙‡ Ò‡iÂ.אּלא אסרֹו לא ֲַֹ«∆¡……¿≈≈∆ֲֶָָֹ

והׁשקהּו והאכילֹו הֹוציאֹו ׁשּיצאּו, וכיון ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָלעיניהם,
כה:(ב"ר) ‰‡Á„(ÊÎ)תורה ÁzÙiÂ.,לוי הּוא «ƒ¿«»∆»ִֵ

זּוגֹו: ּבן מּׁשמעֹון יחיד ּבּמקֹום.ÔBÏnaׁשּנׁשאר ְְִִִִֶֶַָ«»ַָ
ׂשק:.‡BzÁzÓּבּלילה:ׁשּלנּו ‰p‰(ÁÎ)הּוא Ì‚Â ְֶַַָָ«¿«¿ַ¿«ƒ≈

ÈzÁzÓ‡.הּתבּואה עם ּבֹו הּכסף fŒ‰Ó‡˙:ּגם ¿«¿«¿ƒְִֶֶַַַָ«…
eÏ ÌÈ‰Ï‡ ‰Ú.,זֹו עלילה לידי ׁשּלאלהביאנּו »»¡…ƒ»ֲֲִִִֵֵֶַָֹ
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Ôz‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È Ôez‡ ÈÂÈÎ È‡¬≈≈»≈«»¬∆≈
 Ôe„Úz ‡Ú‡ ˙ÈÂ ÔBÎÏ¿¿»«¿»«¿¿«

:‡zBÁÒלהÔÈ˜ÈÓ Ôe‡ ‰Â‰Â ¿¿»«¬»ƒ¿ƒƒ
tÒk È ‚ ‡‰Â ÔB‰ÈÒ«≈¿»¿«¿ƒ«¿≈
ÔB‰ÈtÒÎ È ˙È BÁÂ Ò¿«≈«¬»¿»≈«¿≈

:eÏÈÁ„e ÔB‰e‡Â Ôe‡לוÓ‡Â ƒ«¬¿ƒ«¬«
ÔezÏk˙‡ È˙È ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ÔB‰Ï¿«¬…¬»ƒ«¿∆¿
‰Â‰ ‡Ï ÔBÚÓLÂ È‰B˙ÈÏ ÛÒBÈ≈≈ƒ¿ƒ¿»¬»
Ôe„z ÔÓÈ ˙ÈÂ (È‰B˙ÈÏ) ‡Î‰»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿

:ÔB‰lÎ BÂ‰ ÈÏÚלזÔe‡ Ó‡Â ¬«¬»¿«¬«¿≈
È ÔÈz ˙È ÓÈÓÏ È‰e‡ ˙ÂÏ¿«¬ƒ¿≈«»¿≈¿«
‰ ˙ÂÏ ˙È‡ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÓz¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»«
:Ï ˙‡ ‡‡Â È„È ÏÚ ˙È»≈«¿ƒ«¬»¬≈ƒ≈»

ÔBÎÚלח È ˙eÁÈ ‡Ï Ó‡Â«¬«»≈¿ƒƒ¿
È‰B„BÁÏ ‡e‰Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡ È‡¬≈¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ
‡Á‡ ‡˙BÓ ÚÚÈÂ ‡zL‡∆¿»«ƒ«¿ƒ≈»¿»¿»
È˙È ˙È Ôe˙Á˙Â  ÔeÎ‰˙ Èƒ¿»«¿«¬»ƒ¿ƒ

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„אÛÈz ‡ÎÂ ¿»»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:‡Ú‡ב) e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Âעיין ¿«¿»«¬»««ƒ

e‡È˙È‡רש"י ‡eÈÚ ˙È ÏÎÈÓÏ (¿≈«»ƒ»¿«¿ƒ
ÔB‰e‡ ÔB‰Ï Ó‡Â ÌÈÓƒƒ¿»ƒ«¬«¿¬
:‡eÈÚ ÈÚ ‡Ï ee eez¿»»¿≈ƒ»

ÓÈÓÏג ‰„e‰È Ï Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»
ÓÈÓÏ ‡‚ ‡ „‰Ò‡ ‡„‰Ò‡«¿»»«¿≈»»«¿»¿≈«


עלינּו: להתעֹולל אּלא כטהּוׁשב Œ˙‡Â(Ï„)תורה ְְִֵֵֶַָָ¿∆

eÁÒz ‡‰.'סֹוחרים' לׁשֹון וכל ּתסבבּו, »»∆ƒ¿»ְְְְֲִָֹ
אחר וסֹובבים ׁשּמחּזרים ׁשם על ְְְְְִִֵֶַַַַָּו'סחֹורה',

ּכסּפֹו:.BtÒkŒB(Ï‰)ּפרקמטיא: קׁשר ְְְַַָ¿«¿ְֶֶַ
(ÂÏ)ÌzÏkL È˙‡.,הרגּוהּו ׁשּמא ׁשחׁשדן מלּמד …ƒƒ«¿∆ְֲֲֵֶֶַָָָָ

ּכיֹוסף: מכרּוהּו אבּודים.ÌzÏkLאֹו ׁשּבניו מי ּכל ְְֵָƒ«¿∆ֲִִֶָָָ
ׁשּכּול: לזקרּוי ÌÎÚ(ÁÏ)תורה È „ÈŒ‡Ï.לא ַָ…≈≈¿ƒƒ»∆ֹ

זה, הּוא ׁשֹוטה 'ּבכֹור אמר: ראּובן, ׁשל ּדבריו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָקּבל

ּבני'? ולא הם ּבניו וכי ּבניו, להמית אֹומר ְְְִִֵֵַָָָָָָֹהּוא
א:(ב"ר) ÏÎ‡Ï()תורה elk L‡k.אמר יהּודה «¬∆ƒ∆¡…ְַָָ

הּבית' מן ּפת ׁשּתכלה עד לּזקן 'המּתינּו :(ב"ר)להם: ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
elk L‡k.,'סּפיקּו 'ּכד (והּמתרּגם: ׁשיציאּו' 'ּכד «¬∆ƒְְְִִֵֵַַַַַ

'ּכד מתרּגם: לׁשּתֹות", הּגמּלים ּכּלּו "ּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֻטֹועה.
אבל ׁשתּיתם, ּגמר הּוא סּפּוקם, ּדי ּכׁשּׁשתּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָסּפיקּו',
הּוא, האכל ּתם ּכאׁשר לאכל", ּכּלּו "ּכאׁשר ֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹזה:

ׁשיציאּו'): 'ּכד ‰Ú„(‚)ּומתרּגמינן: „Ú‰.לׁשֹון ְְְִִֵַַָ»≈≈ƒְ
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:‡Á‡ ÔBÎÏ ÔÚkזÏ‡LÓ eÓ‡Â ¿«¿»»«¬»ƒ¿«
‡˙e„lÈÏe ‡Ï ‡b Ï‡L»≈«¿»»»¿«»»»
Ìi˜ ÔBÎe‡ ÔÚk „Ú‰ ÓÈÓÏ¿≈«««¿«¬«»
ÏÚ dÏ ‡ÈeÁÂ ‡Á‡ ÔBÎÏ ˙È‡‰«ƒ¿»»¿«≈»≈«
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:ÔBÎeÁ‡ח‰„e‰È Ó‡Â ¬«¬«¿»
‡ÓÈÏeÚ ÁÏL È‰e‡ Ï‡ÈÏ¿ƒ¿»≈¬ƒ¿«≈»
˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ÏÈÊÂ Ìe˜Â ÈnÚƒƒ¿≈¿≈≈¿≈≈¿»¿
:‡ÏË ‡ ‡ ‡ ‡Á‡ ‡«¬«¿»««¿««¿»»

È„Èט ÔÓ d ‡ÚÓ ‡‡¬»¿»«¿»≈ƒ¿ƒ
CÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ dpÚƒ¿ƒ≈ƒ»«¿ƒ≈»
Ïk CÏ ÈËÁ È‰‡Â CÓ„˜ dpÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ≈√»»¿≈≈»≈»»

:‡iÓBÈי‡„ ÔBÏel‡ È‡ «»¬≈ƒ»¿»
Ô ‡ ÔÚÎ È‡ ‡kÚ˙‡ƒ¿«»¿»¬≈¿««¿»¿«


עדים, ּבפני ּבֹו מתרה התראה, ׁשּסתם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהתראה,

לא)וכן: ּבכם",(דברים יט)"העידתי "רד(שמות ְֲִִֵֵֶָֹ
ּבעם": ‡ÌÎהעד ÌÎÈÁ‡ ÈÏ È e‡˙Œ‡Ï. ֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆ƒ¿∆
ּתראּוני ּתרּגם:לא ואּונקלֹוס אּתכם, אחיכם ּבלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֹֹ

אפנֹו על הּדבר יּׁשב עּמכֹון', אחּוכֹון ּכד ְְֱֲִִֵֵַַַָָָָ'אלהין
לתרּגם ּדקּדק הּמקרא:ולא לׁשֹון דאחר תורה ְְְְְְִִֵֵַַַַָֹ

(Ê)e„ÏBÓÏe eÏ.:ּומדרׁשֹו למׁשּפחֹותינּו, »¿«¿≈ְְְְִִֵָ
עניני'א עצי)פּלּו עצה(נ"א לׁשֹון מפרׁשים (יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָ

ּגּלה עריסֹותינּו עצי) וזהּו ּביחידּות, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּמדּברים
ואח:.BÏŒ„bpÂלנּו': אב לנּו ‰ÌÈׁשּיׁש ÈtŒÏÚ ָ««∆ְֵֶָָָ«ƒ«¿»ƒ

‰l‡‰.:להּגיד הזקקנּו ׁשאל אׁשר ׁשאלֹותיו ּפי על »≈∆ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ
Ó‡È Èk.,'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' יאמר. אׁשר ƒ…«ְְֲִִִֵֶַַֹ

אחד ׁשּמּוׁש זה הרי 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָו'אם'
ׁשהרי 'אי', והּוא 'ּכי', ׁשּמׁשּמׁש לׁשֹונֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַמארּבע

ּדברי ּדּברּתי אם "עד ּכמֹו: 'אם', ּכמֹו זה ":'ּכי' ְְְְִִִִִֶַַָָ
(Á)‰ÈÁÂ.ידי 'על הּקדׁש: רּוח ּבֹו נצנצה ¿ƒ¿∆ְְְִֵֶַַַָֹ

יעקב רּוח "וּתחי ׁשּנאמר: 'רּוח ּתחי זֹו ְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַָֹהליכה
eÓ˙אביהם": ‡ÏÂ.,ספק(ב"ר)ּברעב ּבנימין ֲִֶ¿…»ְִִֵָָָָָ

אם ּברעב מתים ּכּלנּו ואנּו יּתפׂש, לא ספק ְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֻיּתפׂש
את ותתּפׂש הּספק את ׁשּתּניח מּוטב ,נל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

EÈÏ(Ë)הּוּדאי: ÂÈ‰Â.אלי אביאּנּו ׁשּלא ַַַ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִֵֶֶֶֹ
חי: אם ּכי ÌÈÓi‰ŒÏkמת, EÏ È˙‡ËÁÂ.לעֹולם ִִֵַ¿»»ƒ¿»«»ƒָָ

‰˙e‰Ó‰Ó(È)הּבא: ‡ÏeÏ.היינּו ּכבר ,יד על ַָ≈ƒ¿«¿»¿ְְִַָָָ
הּללּו: הּימים ּכל נצטערּת ולא ׁשמעֹון, עם ְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹׁשבים
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ÔBÎeÁ‡ „k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï»∆¡««∆»≈«¬
:ÔBÎnÚד˙È ÁlLÓ C˙È‡ Ì‡ ƒ¿ƒƒ»¿««»

CÏ ÔÊÂ ˙BÁÈ ‡nÚ ‡eÁ‡»»ƒ»»≈¿ƒ¿≈»
:‡eÈÚה‡Ï ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡Â ƒ»¿ƒ≈»¿««»

‡Ï ‡Ï Ó‡ ‡ È‡ ˙BÁÈ≈¬≈«¿»¬«»»»
ÔBÎeÁ‡ „k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ∆̇¡««∆»≈«¬

:ÔBÎnÚו‰ÓÏ Ï‡È Ó‡Â ƒ¿«¬«ƒ¿»≈¿»
„Ú‰ ‡Ï ‰‡eÁÏ ÈÏ ÔeL‡‡«¿∆¿ƒ¿«»»¿«¿»««

:‡Á‡ ÔBÎÏ ÔÚkזÏ‡LÓ eÓ‡Â ¿«¿»»«¬»ƒ¿«
‡˙e„lÈÏe ‡Ï ‡b Ï‡L»≈«¿»»»¿«»»»
Ìi˜ ÔBÎe‡ ÔÚk „Ú‰ ÓÈÓÏ¿≈«««¿«¬«»
ÏÚ dÏ ‡ÈeÁÂ ‡Á‡ ÔBÎÏ ˙È‡‰«ƒ¿»»¿«≈»≈«
ÚÓ‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÓÈÓ≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¬ƒ«
˙È e˙ÈÁB‡ ÓÈÈ È‡ ÔÈÚ„È ‡ÈÂ‰¬≈»»¿ƒ¬≈≈«ƒ»

:ÔBÎeÁ‡ח‰„e‰È Ó‡Â ¬«¬«¿»
‡ÓÈÏeÚ ÁÏL È‰e‡ Ï‡ÈÏ¿ƒ¿»≈¬ƒ¿«≈»
˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ÏÈÊÂ Ìe˜Â ÈnÚƒƒ¿≈¿≈≈¿≈≈¿»¿
:‡ÏË ‡ ‡ ‡ ‡Á‡ ‡«¬«¿»««¿««¿»»

È„Èט ÔÓ d ‡ÚÓ ‡‡¬»¿»«¿»≈ƒ¿ƒ
CÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ dpÚƒ¿ƒ≈ƒ»«¿ƒ≈»
Ïk CÏ ÈËÁ È‰‡Â CÓ„˜ dpÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ≈√»»¿≈≈»≈»»

:‡iÓBÈי‡„ ÔBÏel‡ È‡ «»¬≈ƒ»¿»
Ô ‡ ÔÚÎ È‡ ‡kÚ˙‡ƒ¿«»¿»¬≈¿««¿»¿«


עדים, ּבפני ּבֹו מתרה התראה, ׁשּסתם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהתראה,

לא)וכן: ּבכם",(דברים יט)"העידתי "רד(שמות ְֲִִֵֵֶָֹ
ּבעם": ‡ÌÎהעד ÌÎÈÁ‡ ÈÏ È e‡˙Œ‡Ï. ֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆ƒ¿∆
ּתראּוני ּתרּגם:לא ואּונקלֹוס אּתכם, אחיכם ּבלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֹֹ

אפנֹו על הּדבר יּׁשב עּמכֹון', אחּוכֹון ּכד ְְֱֲִִֵֵַַַָָָָ'אלהין
לתרּגם ּדקּדק הּמקרא:ולא לׁשֹון דאחר תורה ְְְְְְִִֵֵַַַַָֹ

(Ê)e„ÏBÓÏe eÏ.:ּומדרׁשֹו למׁשּפחֹותינּו, »¿«¿≈ְְְְִִֵָ
עניני'א עצי)פּלּו עצה(נ"א לׁשֹון מפרׁשים (יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָ

ּגּלה עריסֹותינּו עצי) וזהּו ּביחידּות, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּמדּברים
ואח:.BÏŒ„bpÂלנּו': אב לנּו ‰ÌÈׁשּיׁש ÈtŒÏÚ ָ««∆ְֵֶָָָ«ƒ«¿»ƒ

‰l‡‰.:להּגיד הזקקנּו ׁשאל אׁשר ׁשאלֹותיו ּפי על »≈∆ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ
Ó‡È Èk.,'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' יאמר. אׁשר ƒ…«ְְֲִִִֵֶַַֹ

אחד ׁשּמּוׁש זה הרי 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָו'אם'
ׁשהרי 'אי', והּוא 'ּכי', ׁשּמׁשּמׁש לׁשֹונֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַמארּבע

ּדברי ּדּברּתי אם "עד ּכמֹו: 'אם', ּכמֹו זה ":'ּכי' ְְְְִִִִִֶַַָָ
(Á)‰ÈÁÂ.ידי 'על הּקדׁש: רּוח ּבֹו נצנצה ¿ƒ¿∆ְְְִֵֶַַַָֹ

יעקב רּוח "וּתחי ׁשּנאמר: 'רּוח ּתחי זֹו ְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַָֹהליכה
eÓ˙אביהם": ‡ÏÂ.,ספק(ב"ר)ּברעב ּבנימין ֲִֶ¿…»ְִִֵָָָָָ

אם ּברעב מתים ּכּלנּו ואנּו יּתפׂש, לא ספק ְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֻיּתפׂש
את ותתּפׂש הּספק את ׁשּתּניח מּוטב ,נל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

EÈÏ(Ë)הּוּדאי: ÂÈ‰Â.אלי אביאּנּו ׁשּלא ַַַ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִֵֶֶֶֹ
חי: אם ּכי ÌÈÓi‰ŒÏkמת, EÏ È˙‡ËÁÂ.לעֹולם ִִֵַ¿»»ƒ¿»«»ƒָָ

‰˙e‰Ó‰Ó(È)הּבא: ‡ÏeÏ.היינּו ּכבר ,יד על ַָ≈ƒ¿«¿»¿ְְִַָָָ
הּללּו: הּימים ּכל נצטערּת ולא ׁשמעֹון, עם ְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹׁשבים
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:ÔÈÓÊ ÔÈzzיאÔB‰Ï Ó‡Â «¿≈ƒ¿ƒ«¬«¿
‡c ‡Î‰ Ô Ì‡ ÔB‰e‡ Ï‡Èƒ¿»≈¬ƒ≈»»»
‡Ú‡ ÁLÓcÓ eÈÒ e„ÈÈÚƒƒƒƒƒ¿««¿«¿»
‡Ï e˙ÈÁB‡Â ÔBÎÈÓ¿»≈¿ƒ¿«¿»
Lc ÈÚÊe ÛË˜ ÈÚÊ ‡z˜zƒ¿À¿»¿≈¿«¿≈¿«
:ÔÈcLÂ ÔÈË ÌBËÏe ÛÚL¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

eÈÒיב ÔÈz „Á ÏÚ ‡ÒÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ
ÌeÙ ˙Bz‡c ‡Ò ˙ÈÂ ÔBÎ„È¿∆¿¿»«¿»¿ƒ«¿
ÌÈ‡Ó ÔBÎ„È ÔeÈ˙z ÔBÎÈÚBË¬≈¿ƒ¿∆¿»ƒ

:‡e‰ eÏLיגec ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ »¿»¬¿»
:‡b ˙ÂÏ eez eÓe˜ÂידÏ‡Â ¿¿««¿»¿≈

‡b Ì„˜Ï ÔÈÓÁ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»
‡Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»
˙ÈÏ˙‡„ ‡Ó ‡‡Â ÔÈÓÈ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ

:˙ÈÏÎzטו˙È ‡ eÈÒe ¿≈ƒ¿ƒÀ¿«»»
ÔÈz „Á ÏÚÂ ‡„‰ ‡z˜zƒ¿À¿»»»¿««¿≈
˙È e„e ÔB‰È„È eÈÒ ‡Ò«¿»¿ƒƒ≈¿»»
eÓ˜Â ÌÈÓÏ e˙Áe eÓ˜Â ÔÓÈƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:ÛÒBÈ Ì„˜טזÔB‰nÚ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ √»≈«¬»≈ƒ¿
ÏÚ ‡ÓÓ È„Ï Ó‡Â ÔÈÓÈ ˙È»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ¿«»«
‡˙ÈÏ ‡b ˙È ÏÈÚ‡ ˙È≈≈»≈»À¿«»¿≈»


(‡È)‡BÙ‡.,הּוא יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְֵֵָָָ

לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון הּמּלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלתּקן
ּפה אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי עּמכם, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאׁשלחּנּו
עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להּׂשיאכם'. ועצה :ּתּקנה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ

‡‰ ˙ÓÓ.,'ּבארעא 'מדמׁשּבח מתרּגם: ƒƒ¿«»»∆ְְְְְִִַַַָָֻ
לעֹולם: ּבא ּכׁשהּוא עליו מזּמרים .Î‡˙ׁשהּכל ְְְִֶֶַַָָָָָֹ¿…

רבה)ׁשעוה. הם..ÌÈË:(בראשית מה ידעּתי לא ֲַָ»¿ƒְִֵַַָֹ
פושטציא"ס, ראיתי מכיר רּבי ׁשל ב' א' ְִִִִֵֶַָָּובפרּוׁש

אפרסקין: ׁשהם לי LÓ‰(È)ודֹומה ÛÒÎÂ.ּפי ְְְֲִִֵֶֶַ¿∆∆ƒ¿∆ִ
ּכראׁשֹון: ÌÎ„Èׁשנים eÁ˜.,אכל ׁשּמאלׁשּבר ְִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶָֹֹ

הּׁשער: ‰e‡הּוקר ‰bLÓ ÈÏe‡.על הּממּנה ׁשּמא ַַַַ«ƒ¿∆ְֶֶַַָֻ
ׁשֹוגג: ׁשכחֹו יגהּבית ÈcL(È„)תורה Ï‡Â.מעּתה ְִֵַַָ¿≈««ֵַָ

מתּפּלל הריני ּתפּלה, אּלא ּכלּום חסרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאינכם
ÈcL:עליכם Ï‡Â.היכלת ּוכדי רחמיו ּבנתינת ׁשּדי ֲֵֶ¿≈««ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו רחמים, לכם יּתן ליּתן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבידֹו

ׁשּלא לצרֹותי, ּדי יאמר ּדי, לעֹולם ׁשאמר ְִֶֶַַַַַָָָָֹֹמי
רחל, צרת עׂשו, צרת לבן, צרת מּנעּורי: ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשקטּתי

ּבנ צרת ׁשמעֹון, צרת יֹוסף, צרת ּדינה, ימין:צרת ְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ÌÎÏ ÁlLÂ.יפטרּנּו ּכתרּגּומֹו, לכֹון', 'ויפטר ¿ƒ«»∆ְְְְְְְִִֶַַ

נֹופל ואינֹו יׁשּלחּנּו", "לחפׁשי לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָמאסּוריו,
הֹולכים הם לׁשם ׁשהרי ויׁשּלח, לׁשֹון ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָּבתרּגּום

ׁשמעֹון:.‡˙ÌÎÈÁ‡Œאצלֹו: הּקדׁש.‡Áזה רּוח ְֶ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈ֶַַֹ
יֹוסף לרּבֹות ּבֹו: ׁשּובכם.È‡Â:(ב"ר)נזרקה עד ְְְִֵַָ«¬ƒְֶַ

ׁשּכּול ÈzÏÎL:מּספקאהיה L‡.מּיֹוסף ְִֵֶֶַָ«¬∆»…¿ƒִֵ
.ÔÓÈŒ˙‡Â(ÂË)מּבנימין:.ÈzÏÎLּומּׁשמעֹון: ְִִ»»¿ƒְִִִָ¿∆ƒ¿»ƒ

לקיחת ׁשאין לפי ּבנימן', ית 'ּודברּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמתרּגמינן:
ּבדבר ארּמי: ּבלׁשֹון ׁשוה האדם ּולקיחת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָהּכסף
ּבהנהגת הּנּקח ודבר 'ּונסיב', מתרּגמינן ּבּיד ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָהּנּקח

'ּודבר': מתרּגמינן ÔÎ‰Â(ÊË)ּדברים ÁË ÁËe. ְְְְְִִַָָָ¿…«∆«¿»≈
צּוּוי, לׁשֹון טבח ואין ּולהכן', טבח 'ולטּבח ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֹּכמֹו:
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È È‡ ÔÈ˙‡Â ‡˙Î BÎe¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ
:‡˙eÈa ‡b ÔeÏÎÈÈיזÂ„ ≈¿À¿«»¿≈»«¬«

ÏÈ‡Â BÈ ‡ È ‡ ‡b«¿»¿»ƒ¬«≈¿»≈
:BÈ ˙ÈÏ ‡b ˙È ‡b«¿»»À¿«»¿≈≈
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מׁשמר: ÌÈ‡eאל eÁ‡.:הּזה הּבית ּתֹו אל ְִֶָ¬«¿»ƒִֶֶַַַ
ÏÏb˙‰Ï.הּכסף עלילת עלינּו מתּגלּגלת להיֹות ¿ƒ¿…≈ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס עלינּו. נֹופלת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָולהיֹותּה
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ּבּיא, ארּמי: ּבלׁשֹון הּוא ותחנּונים ּבעיא ְְְְֲֲִִִִַַַָָלׁשֹון

סד)ּבּיא! e„È:(סנהדרין „È.:לנּו הּוא ירידה ִָ»…»«¿ְִָָ
אנּו(ב"ר) עכׁשו אחרים, לפרנס היינּו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ'רגילים

:'ל כאצריכים :(תנחומא).‡ÌÎÈ‰Ï(Î‚)תורה ְְִִ¡…≈∆
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אביכם", "ואלהי ּכדאי, זכּותכם אין ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹּבזכּותכם,

מטמֹון: לכם נּתן אביכם iÂ‡(Î„)ּבזכּות ְְֲִִִֶֶַַָ«»≈
LÈ‡‰.אֹותֹו ּדֹוחפים ׁשהיּו לפי הבאה, אחר הבאה »ƒְֲֲֲִִֶַַָָָָָ

להם: ּומּׁשאמר הּבית, ּפתח אליו ׁשּדּברּו עד ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָחּוץ
אחר ּובאּו נמׁשכּו לכם", .eÈÎiÂ(Î‰)יו:"ׁשלֹום ְְֲִֶַָָָָ«»ƒ
נאים: ּבכלים עּטרּוהּו .‰Èa˙‰(ÂÎ)הזמינּו, ְְְִִִִִֵָ«»¿»

ּדרׁש"י ּדּיּוקֹו (נראה לטרקלין ְְְְְְִִִִִִֶַַמּפרֹוזּדֹור
אׁשר הּמנחה את לֹו "וּיביאּו ּבתראה: ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָמ"הּביתה"
ּביתֹו הּובאּו ּכבר הלא ליּה: ּדקׁשיא הּביתה", ְְְְְְֲֵֵַַָָָָָָֹּבידם
מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי ּכרח על אּלא יֹוסף ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשל

ודֹוק): כזלטרקלין eÂÁzLiÂ(ÁÎ)תורה e„wiÂ. ְְְִִַ«ƒ¿«ƒ¿«¬À
הׁשּתחואה קדקד, ּכפיפת קידה, ׁשלֹום. ׁשאלת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹעל

לארץ: Èa(ËÎ)מׁשּתּטח ÁÈ ÌÈ‰Ï‡.ּבׁשאר ְִֵֶַַָָ¡…ƒ»¿¿¿ƒְִָ
את אלהים "אׁשרֿחנן חנינה: ׁשמענּו ְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָֹׁשבטים
יֹוסף ּברכֹו לכ נֹולד, לא עדין ּובנימין ,"ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹעבּד

ÂÈÓÁ(Ï)ּבחנינה: eÓÎÈ.ל 'יׁש ׁשאלֹו: ֲִַָƒƒ¿¿«¬»ְְֵָ
היכן יֹודע ואיני לי היה 'אח לֹו: אמר מאם'? ְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָאח
אמר עׂשרה'. לי 'יׁש לֹו: אמר ּבנים'? ל 'יׁש ְֲִִֵֵַַָָָָָהּוא'.
אמר וגֹו''. ובכר 'ּבלע לֹו: אמר ּׁשמם'? 'ּומה ְְֶֶֶַַַַָָָָלֹו:
'ּכּלם לֹו: אמר הּללּו'? ׁשמֹות ׁשל ּטיבן 'מה ִֵֶַַַָָָָֻלֹו:
ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו: אׁשר והּצרֹות אחי ׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
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נתחּממּו מּפנינכמרּו", קמטים, קמטים ונקמטּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָ

אֹותֹו, ּכׁשּמחּממין עֹור ּכל ּדר ּכן רעב. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָזלעפֹות
ונתּכּוץ: והּוא.t‡˙iÂ˜(Ï‡)נקמט נתאּמץ, ְְְִִֵַָ«ƒ¿««ְְִֵַ

יב)לׁשֹון: וכן:(איוב רּפה", אפיקים (שם"ּומזיח ְְְֲִִִִֵַָ
מגּניםמא) חֹוזק:"אפיקי ."(Ï)‰ÚB˙È ֲִִִֵֶָƒ≈»
‡Â‰.את לאכל לּמצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר ƒְֱִִֶֶַָָָֹ

לּדבר: טעם נתן ואּונקלֹוס ‰Îa(Ï‚)העברים, ְְְְִִַַַַָָָָ«¿…
B˙Î.,ׁשמעֹון 'ראּובן, וקֹורא: ּבּגביע מּכה ƒ¿…»ְְְִִֵֵֶַַַָ

הסּבּו אחת, אם ּבני ּוזבלּון, יּׂששכר יהּודה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻלוי,
ּכּלם, וכן ּתֹולדֹותיכם', סדר ׁשהּוא הּזה, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻּכּסדר
ואני אם, לֹו אין זה אמר: לבנימין ׁשהּגיע ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיון

אצלי: יׁשב אם, לי מנֹות:.NÓ‡˙(Ï„)אין ְִִֵֵֵֵֶ«¿…ָ
˙B„È LÓÁ.ואסנת יֹוסף ּומׂשאת אחיו, עם חלקֹו »≈»ְְְְִֵֶֶַַַָָ

ואפרים: BnÚּומנּׁשה eLiÂ.(ב"ר)ּומּיֹום ְְְִֶֶַַ«ƒ¿¿ƒִ
ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין ׁשתּו לא ְְְִִֶַַָָָָֹֹׁשּמכרּוהּו,

ׁשתּו: אהּיֹום וקֹורין.ÚÈ()תורה אר ּכֹוס ַָ¿ƒ«ְִָֹ
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להם: ממּתין LÁŒÈk(ÂË)ׁשהיה Ìz„È ‡Ï‰ ְִֶֶַָָָ¬¿«¿∆ƒ«≈

Â LÁÈ.יֹודע ּכמֹוני חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¿«≈¿ְְֲִִִֵֶַַָָֹ
ּובינה, ּומּסברא מּדעת ולדעת אּתםלנחׁש ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

הּגביע: Óˆ‡(ÊË)ּגנבּתם ÌÈ‰Ï‡‰.אנּו יֹודעים ְְִֶַַַָ»¡…ƒ»»ְִָ
לנּו להביא נהיתה הּמקֹום מאת אבל סרחנּו, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּלא
חֹובֹו: ׁשטר לגּבֹות מקֹום חֹוב ּבעל מצא ְְִַַַָָָֹזאת.

˜cËˆpŒ‰Óe.ׁשּתחּלת ּתבה ּכל וכן צדק, לׁשֹון «ƒ¿«»ְְְִֵֵֶֶֶַָָ
אֹו מתּפעל ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא צּד"י ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָיסֹודּה
לפני נּתנת ואינּה ּתי"ו, ּבמקֹום טי"ת נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָנתּפעל,
אֹותּיֹות ּבאמצע אּלא הּתבה, יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹות
"וּיצטּבע", צדק. מּגזרת "נצטּדק", ּכגֹון: ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהעּקר,

אמּונים". "וציר מּגזרת "וּיצטּירּו", צבע. ְְְְֱִִִִִִִֶַַַַַָמּגזרת
ׁשּתחּלתה ותבה ."לּדר "צדה מּגזרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"הצטּידנּו",
מפרדת הּתי"ו מתּפעלת, ּכׁשהיא ׁשי"ן, אֹו ,"ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָסמ

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות יב)את "וּיסּתּבל(קהלת ְְִִִֵֶַַָָ
סבל. מּגזרת ז)החגב", הוית(דניאל "מׂשּתּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
סכל. מּגזרת ו)ּבקרנּיא", חּקֹות(מיכה "וּיׁשּתּמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֻ
ׁשמר. מּגזרת טו)עמרי", מרע(ישעיה "וסר ְְְִִִֵַַַָָָ

מּגזרת: יז)מׁשּתֹולל", יֹועצים(איוב מֹולי" ְְֲִִִִִֵַ
טז)ׁשֹולל". מּגזרת:(שמות ּבעּמי", (ירמיה"מסּתֹולל ְְְִִִִֵַַָ

סלּולהיח) לא יז":"ּדר תורה ְֶֶָֹ
מקץ פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily
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        ¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−̈
 ¤©§Ÿ̈«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily
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daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(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



קמז

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
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zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(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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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
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קמח

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' טבת, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות תרומיות

ענף עץ עבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי הידיעה המבהילה אשר אחד הי"ד מבחירי התלמידים של ישיבתנו בלוד נמצא 

הרוג בפרדס על יד ספריא, והנני מחכה לקבל פרטי האסון ר"ל. ומה שהמריצני לכתוב לכ' מיד הוא שהנני 

ויבליט ביותר מגרעות הכלכליים  חושש לרושם המבהיל שיעשה האסון הנורא הזה, ובפרט על הנשים, 

והדחקות וכו' של הכפר, אשר עלול להביא לידי תוצאות שליליות וכו'. ומן הצורך לעשות כל האפשר בכדי 

להרגיע הרוחות, ומקווני אשר במדה ידועה אפשר הי' לפעול זה על ידי התקרבות מיוחדת מהמשרדים 

המתאימים, הגם שאינני יודע באיזה אופן תתבטא, מאחר שאין לי כל הידיעות בזה, וכ' הנמצא על אתר 

בטח ידע כיצד לכלכל דבר.

מה שנראה לי מהאמצעים לכיוון זה הוא הגדלת מספר המתיישבים בכפר.

שהתחילו  ידיעה  הכפר  בני  יקבלו  אם  לדעתי  כי  הזאת,  בעת  עוה"פ  הענין  להדגיש  חש  ...והנני 

בפעולה נמרצה להגדיל מספר המתיישבים, יהי' בזה כדי להביא מרגוע, עכ"פ במקצת, ברוחות הסוערות. 

ולמותר להוסיף כי אכיר לכ' תודה רבה אם יודיעני בשורות טובות בזה.

בכבוד וברכה רבה.

מכתביי הקודמים בטח נתקבלו בזמנם, ובטח יכבדני במענה גם עליהם.



קמט    

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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ב    עב    בעב
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לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ זאת חנוכה בערים שונות בעולם קנ
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
6:276:318:278:308:599:029:519:5416:4316:4517:0817:1116:2417:21באר שבע )ח(

6:306:348:288:319:009:039:519:5516:3816:4017:0517:0716:1017:17חיפה )ח(

6:256:298:268:298:579:009:499:5216:4116:4417:0717:1016:0317:18ירושלים )ח(

6:306:348:288:319:019:049:529:5516:4016:4217:0617:0816:2217:20תל אביב )ח(

7:327:379:079:119:389:4210:2210:2516:0516:0616:3916:4015:4816:56אוסטריה וינה )ח(

5:485:508:579:009:299:3110:4410:4720:4020:4421:1021:1420:2621:28אוסטרליה מלבורן )ק(

7:297:349:069:109:389:4210:2310:2616:1316:1416:4516:4715:5616:51אוקראינה אודסה )ח(

7:207:248:538:579:259:2810:0810:1115:4815:5016:2216:2415:3116:28אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:547:599:229:269:559:5810:3610:4016:0516:0616:4016:4215:4816:46אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:467:519:159:199:479:5110:2910:3215:5815:5916:3316:3515:4116:39אוקראינה קייב )ח(

7:067:118:418:459:129:169:569:5915:3915:4116:1316:1515:2316:19אוקראינה דונייצק )ח(

7:517:569:309:3410:0210:0610:4710:5116:4316:4517:1517:1716:2717:32איטליה מילאנו )ח(

5:565:598:308:339:009:0310:0310:0618:2018:2318:4318:4618:0518:50אקוואדור קיטו )ח(

5:325:348:358:389:089:1010:2110:2420:0420:0720:3220:3619:4920:50ארגנטינה ב. איירס )ח(

5:596:019:179:199:479:5011:0511:0721:1921:2321:5121:5521:0521:59ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:157:199:039:079:369:3910:2410:2716:4616:4817:1517:1716:3017:21ארה״ב בולטימור )ח(

7:077:118:558:599:279:3010:1510:1816:3316:3517:0217:0416:1717:17ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:097:128:558:599:279:3110:1510:1816:3216:3417:0117:0416:1617:17ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:497:539:349:3810:0610:0910:5310:5617:0417:0617:3417:3616:4817:49ארה״ב דטרויט )ח(

7:057:089:069:099:389:4210:3110:3417:2617:2917:5217:5417:1018:05ארה״ב היוסטן )ח(

6:466:498:438:469:149:1810:0510:0916:4916:5117:1517:1816:3217:28ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:567:009:019:049:349:3710:2710:3117:3417:3617:5918:0117:1818:11ארה״ב מיאמי )ח(

7:077:118:528:559:249:2810:1210:1516:2516:2716:5516:5716:0817:11ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:057:098:528:559:239:2610:1010:1316:2516:2716:5516:5716:0817:08ארה״ב שיקאגו )ח(

5:445:468:358:379:039:0610:1110:1419:1019:1319:3419:3718:5519:41בוליביה לא פאס )ח(

8:368:4010:0210:0610:3410:3811:1511:1816:3716:3817:1417:1516:2017:34בלגיה אנטוורפן )ח(

8:338:3710:0110:0510:3310:3611:1411:1716:4016:4217:1717:1816:2317:36בלגיה בריסל )ח(

8:078:129:259:299:5710:0110:3410:3815:3315:3316:1316:1515:1516:19בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:095:118:018:048:338:359:429:4518:5318:5619:1819:2118:3819:29ברזיל ס.פאולו )ח(

4:564:587:487:518:198:229:299:3118:3818:4219:0319:0618:2319:14ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:537:589:219:249:529:5610:3310:3615:5615:5716:3216:3415:3916:51בריטניה לונדון )ח(

8:138:189:349:3810:0610:1010:4510:4815:5315:5416:3216:3415:3616:53בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:058:109:299:3310:0110:0510:4110:4415:5515:5716:3316:3515:3816:39גרמניה ברלין )ח(

8:118:159:429:4610:1310:1710:5510:5916:2816:2917:0317:0516:1117:09גרמניה פרנקפורט )ח(

7:007:049:129:159:459:4810:4110:4418:0518:0818:2918:3117:4918:35הודו בומביי )ח(

6:546:579:079:119:399:4210:3610:3918:0418:0618:2718:3017:4818:34הודו פונה )ח(

7:207:248:558:589:279:3010:1010:1415:5615:5716:2916:3115:3916:35הונגריה בודפשט )ח(

7:177:219:049:079:369:3910:2310:2716:3916:4117:0817:1016:2217:14טורקיה איסטנבול )ח(

7:297:339:209:239:529:5610:4110:4417:0917:1117:3717:3916:5317:43יוון אתונה )ח(

7:407:449:159:189:479:5110:3110:3416:1816:1916:5116:5216:0116:56מולדובה קישינב )ח(



קני לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ זאת 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
6:546:579:109:149:409:4310:3710:4018:0818:1118:3218:3417:5218:38מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:404:427:578:008:308:329:489:5020:0820:1220:4120:4519:5220:49ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:396:438:468:499:169:2010:1010:1317:1617:1917:4117:4417:0017:48נפאל קטמנדו )ח(

6:556:579:229:259:559:5810:5610:5919:0319:0619:2519:2818:4719:32סינגפור סינגפור )ח(

7:327:378:589:029:299:3310:0910:1315:2815:2916:0516:0715:1116:11פולין ורשא )ח(

5:355:388:148:178:478:509:529:5518:3018:3318:5318:5618:1419:00פרו לימה )ח(

8:098:139:489:5210:2010:2311:0511:0817:0117:0217:3317:3416:4417:49צרפת ליאון )ח(

8:318:3610:0510:0810:3610:4011:1911:2216:5816:5917:3217:3416:4117:50צרפת פריז )ח(

5:465:498:178:208:468:499:489:5117:5517:5818:1818:2017:4018:24קולומביה בוגוטה )ח(

7:387:429:219:259:539:5710:3910:4316:4516:4717:1617:1816:2817:31קנדה טורונטו )ח(

7:227:269:029:059:339:3710:1810:2216:1516:1616:4716:4815:5817:03קנדה מונטריאול )ח(

6:436:478:368:409:099:139:5910:0316:3616:3817:0317:0516:1917:09קפריסין לרנקה )ח(

8:448:5010:0210:0610:3210:3611:0911:1316:0216:0316:4416:4615:4517:05רוסיה מוסקבה )ח(

7:578:019:329:3510:0410:0710:4810:5116:3416:3517:0717:0916:1717:13רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:598:049:379:4010:0810:1110:5210:5516:4116:4217:1417:1516:2417:29שוייץ ציריך )ח(

6:296:338:468:499:199:2210:1610:1917:5417:5718:1718:2017:3918:24תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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6:306:348:288:319:009:039:519:5516:3816:4017:0517:0716:1017:17חיפה )ח(

6:256:298:268:298:579:009:499:5216:4116:4417:0717:1016:0317:18ירושלים )ח(

6:306:348:288:319:019:049:529:5516:4016:4217:0617:0816:2217:20תל אביב )ח(

7:327:379:079:119:389:4210:2210:2516:0516:0616:3916:4015:4816:56אוסטריה וינה )ח(

5:485:508:579:009:299:3110:4410:4720:4020:4421:1021:1420:2621:28אוסטרליה מלבורן )ק(

7:297:349:069:109:389:4210:2310:2616:1316:1416:4516:4715:5616:51אוקראינה אודסה )ח(

7:207:248:538:579:259:2810:0810:1115:4815:5016:2216:2415:3116:28אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:547:599:229:269:559:5810:3610:4016:0516:0616:4016:4215:4816:46אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:467:519:159:199:479:5110:2910:3215:5815:5916:3316:3515:4116:39אוקראינה קייב )ח(

7:067:118:418:459:129:169:569:5915:3915:4116:1316:1515:2316:19אוקראינה דונייצק )ח(

7:517:569:309:3410:0210:0610:4710:5116:4316:4517:1517:1716:2717:32איטליה מילאנו )ח(

5:565:598:308:339:009:0310:0310:0618:2018:2318:4318:4618:0518:50אקוואדור קיטו )ח(

5:325:348:358:389:089:1010:2110:2420:0420:0720:3220:3619:4920:50ארגנטינה ב. איירס )ח(

5:596:019:179:199:479:5011:0511:0721:1921:2321:5121:5521:0521:59ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:157:199:039:079:369:3910:2410:2716:4616:4817:1517:1716:3017:21ארה״ב בולטימור )ח(

7:077:118:558:599:279:3010:1510:1816:3316:3517:0217:0416:1717:17ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:097:128:558:599:279:3110:1510:1816:3216:3417:0117:0416:1617:17ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:497:539:349:3810:0610:0910:5310:5617:0417:0617:3417:3616:4817:49ארה״ב דטרויט )ח(

7:057:089:069:099:389:4210:3110:3417:2617:2917:5217:5417:1018:05ארה״ב היוסטן )ח(

6:466:498:438:469:149:1810:0510:0916:4916:5117:1517:1816:3217:28ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:567:009:019:049:349:3710:2710:3117:3417:3617:5918:0117:1818:11ארה״ב מיאמי )ח(

7:077:118:528:559:249:2810:1210:1516:2516:2716:5516:5716:0817:11ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:057:098:528:559:239:2610:1010:1316:2516:2716:5516:5716:0817:08ארה״ב שיקאגו )ח(

5:445:468:358:379:039:0610:1110:1419:1019:1319:3419:3718:5519:41בוליביה לא פאס )ח(

8:368:4010:0210:0610:3410:3811:1511:1816:3716:3817:1417:1516:2017:34בלגיה אנטוורפן )ח(

8:338:3710:0110:0510:3310:3611:1411:1716:4016:4217:1717:1816:2317:36בלגיה בריסל )ח(

8:078:129:259:299:5710:0110:3410:3815:3315:3316:1316:1515:1516:19בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:095:118:018:048:338:359:429:4518:5318:5619:1819:2118:3819:29ברזיל ס.פאולו )ח(

4:564:587:487:518:198:229:299:3118:3818:4219:0319:0618:2319:14ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:537:589:219:249:529:5610:3310:3615:5615:5716:3216:3415:3916:51בריטניה לונדון )ח(

8:138:189:349:3810:0610:1010:4510:4815:5315:5416:3216:3415:3616:53בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:058:109:299:3310:0110:0510:4110:4415:5515:5716:3316:3515:3816:39גרמניה ברלין )ח(

8:118:159:429:4610:1310:1710:5510:5916:2816:2917:0317:0516:1117:09גרמניה פרנקפורט )ח(

7:007:049:129:159:459:4810:4110:4418:0518:0818:2918:3117:4918:35הודו בומביי )ח(

6:546:579:079:119:399:4210:3610:3918:0418:0618:2718:3017:4818:34הודו פונה )ח(

7:207:248:558:589:279:3010:1010:1415:5615:5716:2916:3115:3916:35הונגריה בודפשט )ח(

7:177:219:049:079:369:3910:2310:2716:3916:4117:0817:1016:2217:14טורקיה איסטנבול )ח(

7:297:339:209:239:529:5610:4110:4417:0917:1117:3717:3916:5317:43יוון אתונה )ח(

7:407:449:159:189:479:5110:3110:3416:1816:1916:5116:5216:0116:56מולדובה 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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