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LbiÂ'גֹו יהּודה וּיּגׁש1אליו דפרׁשת ּובהפטֹורה , «ƒ«ְְְִֵַַַַָָָָָָ
גֹו'2נאמר ליהּודה עליו ּוכתב אחד עץ ל קח ְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

אחד אתם וקרב גֹו' ליֹוסף עליו ּוכתֹוב אחד עץ ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹּולקח
ולכאֹורה .ּביד לאחדים והיּו אחד לעץ ל אחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאל
ׁשהּתֹוכן ּבזה היא לּפרׁשה ההפטֹורה ׁשל ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשּיכּות
ּבפרטּיּות, אבל ויֹוסף. יהּודה חּבּור הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָּדׁשניהם
היה ׁשּיֹוסף מדּגׁש (ּבּפרׁשה) ליֹוסף יהּודה ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּבהּגׁשת
אחיו, ּכל על מל היה ׁשּיֹוסף ועד מיהּודה, יֹותר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנעלה

נאמר ּובהפטֹורה יהּודה, עליהם.3ּכֹולל מל ּדוד ועבדי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אֹור ּבתֹורה אנּפין4[וכּמבֹואר זעיר [יסֹוד] הּוא ּדיֹוסף , ְְְְְְְִֵֵַַָָ

למעלה הּוא יֹוסף עכׁשיו ולכן מלכּות, הּוא ְְְְְִֵֵַַַָָָָויהּודה
למעלה הּוא אנּפין זעיר הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמיהּודה,
מׁשּפיע הּוא אנּפין זעיר מּזֹו, [ויתירה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמהּמלכּות
ּדפרּוׁש אדני, ּבי ויאמר יהּודה אליו וּיּגׁש וזהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלמלכּות.
הּצּדיק מּיֹוסף הּׁשפע ימׁש (ּבי) ׁשּביהּודה הּוא אדני ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבי
הּמלכּות, ׁשֹורׁש יתּגּלה ׁשאז לבֹוא, ּולעתיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹ(אדני)].
עבדי יהיה אז לכן אנּפין, זעיר מּׁשֹורׁש למעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּדוד ועבדי הּפסּוק ׁשּגם מּזה אבל עליהם]. מל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוד
מׁשמע, וּיּגׁש, דפרׁשת ּבהפטֹורה הּוא עליהם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמל
לגּבי ּדיהּודה הּמעלה ּגם יׁשנּה יהּודה אליו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבוּיּגׁש
הּוא יהּודה אליו ּבוּיּגׁש ּבגּלּוי ׁשּמדּגׁש ׁשּזה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻיֹוסף.
ּדיהּודה הּמעלה ּובהפטֹורה יהּודה, לגּבי ּדיֹוסף ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמעלה
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ב לאור יצא (*    לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו (היום טבת ה' הבהיר יום ויגש, פ' ש"ק "לקראת ,

. ליובאוויטש). שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט (בבית העמים כל  , ."

(ויגש).)1 פרשתנו טזֿיז.)2ריש לז, כד.)3יחזקאל ספר)4שם, – מנחם (תורת ה'תשל"ו זה ד"ה גם וראה אֿב. מד, פרשתנו

וש"נ. ואילך). רטו ע' טבת מלוקט המאמרים

    
'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1Ó‡ LbiÂ ˙L„ ‰B‰e ,2 «ƒ«≈»¿»»«¿»¿»»««ƒ«∆¡«

ליחזקאל: ÁÏeהנבואה 'B‚ ‰„e‰ÈÏ ÂÈÏÚ ˙Îe „Á‡ Ú Ï Á«¿≈∆»¿…»»ƒ»¿«
„Á‡ Ï‡ „Á‡ Ì˙‡ Â 'B‚ ÛÒBÈÏ ÂÈÏÚ B˙Îe „Á‡ Ú≈∆»¿»»¿≈¿»«…»∆»∆∆»
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Ó‡ ‰B‰e3 »«¿»∆¡«
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.˙eÎÏÓÏ ÚÈtLÓ ‡e‰«¿ƒ«¿«¿
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גבוה המלכות שורש בשרשם, אך הספירות. בהתגלות שהם כפי היא המלכות

המידות ‰eÎÏn˙,משורש LBL ‰lb˙È Ê‡L ,‡BÏ „È˙ÚÏe¿»ƒ»∆»ƒ¿«∆∆««¿
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.[Ì‰ÈÏÚ CÏÓעל מדברת יוסף) (מעלת שפרשתנו לבאר אפשר אםֿכן, ∆∆¬≈∆
שמדברת יהודה) (מעלת ההפטרה זאת לעומת יוסף), (מעלת כיום המצב

לבוא. Ì‰ÈÏÚלעתידֿ CÏÓ „Âc È„ÚÂ eÒt‰ ÌbL ‰fÓ Ï‡¬»ƒ∆∆««»¿«¿ƒ»ƒ∆∆¬≈∆
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Lb„nL ‰fL ‡l‡ .ÛÒBÈ≈∆»∆∆∆À¿»
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‰B‰e ,‰„e‰È¿»»«¿»

בגילוי «¬»»‰ÏÚn‰מודגש
.ÛÒBÈ Èa‚Ï ‰„e‰Ècƒ»¿«≈≈
יותר יתבאר המאמר בהמשך

ישנה ליוסף יהודה בהגשת כיצד

יהודה מעלת גם בהעלם

מזו ויתירה שוים, (ששניהם

מיוסף). למעלה ויתבארשיהודה

גם מרמזים ויוסף שיהודה

ו"דעת (יוסף) עליון" "דעת על

'גאל ברכת (יהודה). תחתון"

קריאת ברכות שבסוף ישראל'

ותפילת (יוסף) שמע

תורה (יהודה). שמונהֿעשרה

ויאריך (יהודה). ותפלה (יוסף)

לגבי שבתורה המעלה לבאר

תורה. לגבי ושבתפילה תפילה

ÔÂ˙Á˙ ˙Ú„'Â 'ÔÂÈÏÚ ˙Ú„'.'˙Ú„

ÔÂÈÏÚבעיני שהיא כפי הידיעה -

יש למעלה - (הקב"ה) העליון

אין הם העולמות כל אין. ִַולמטה

היא האמיתית והמציאות ואפס,

˙ÔÂ˙Áהקב"ה. ˙Ú„הידיעה -

(האדם, התחתון בעיני שהיא כפי

יש למטה - בכלל) והנבראים

שגם [ומבואר, והנבראים. העולם מציאות את רק שרואה כיון אין, ולמעלה

את להחיות היורדות בדרגות שהיא תחתון', 'דעת כביכול ישנה הקב"ה אצל

כפי היא הנבראים על וההסתכלות הידיעה ששם ('מלכות'), הנבראים

תחתון' ב'דעת שגם היא והתכלית יש]. מציאות עצמם, את רואים שהנבראים

העליון'. 'דעת תורגש
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LbiÂ'גֹו יהּודה וּיּגׁש1אליו דפרׁשת ּובהפטֹורה , «ƒ«ְְְִֵַַַַָָָָָָ
גֹו'2נאמר ליהּודה עליו ּוכתב אחד עץ ל קח ְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

אחד אתם וקרב גֹו' ליֹוסף עליו ּוכתֹוב אחד עץ ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹּולקח
ולכאֹורה .ּביד לאחדים והיּו אחד לעץ ל אחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאל
ׁשהּתֹוכן ּבזה היא לּפרׁשה ההפטֹורה ׁשל ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשּיכּות
ּבפרטּיּות, אבל ויֹוסף. יהּודה חּבּור הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָּדׁשניהם
היה ׁשּיֹוסף מדּגׁש (ּבּפרׁשה) ליֹוסף יהּודה ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּבהּגׁשת
אחיו, ּכל על מל היה ׁשּיֹוסף ועד מיהּודה, יֹותר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנעלה

נאמר ּובהפטֹורה יהּודה, עליהם.3ּכֹולל מל ּדוד ועבדי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אֹור ּבתֹורה אנּפין4[וכּמבֹואר זעיר [יסֹוד] הּוא ּדיֹוסף , ְְְְְְְִֵֵַַָָ

למעלה הּוא יֹוסף עכׁשיו ולכן מלכּות, הּוא ְְְְְִֵֵַַַָָָָויהּודה
למעלה הּוא אנּפין זעיר הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמיהּודה,
מׁשּפיע הּוא אנּפין זעיר מּזֹו, [ויתירה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמהּמלכּות
ּדפרּוׁש אדני, ּבי ויאמר יהּודה אליו וּיּגׁש וזהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלמלכּות.
הּצּדיק מּיֹוסף הּׁשפע ימׁש (ּבי) ׁשּביהּודה הּוא אדני ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבי
הּמלכּות, ׁשֹורׁש יתּגּלה ׁשאז לבֹוא, ּולעתיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹ(אדני)].
עבדי יהיה אז לכן אנּפין, זעיר מּׁשֹורׁש למעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּדוד ועבדי הּפסּוק ׁשּגם מּזה אבל עליהם]. מל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוד
מׁשמע, וּיּגׁש, דפרׁשת ּבהפטֹורה הּוא עליהם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמל
לגּבי ּדיהּודה הּמעלה ּגם יׁשנּה יהּודה אליו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבוּיּגׁש
הּוא יהּודה אליו ּבוּיּגׁש ּבגּלּוי ׁשּמדּגׁש ׁשּזה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻיֹוסף.
ּדיהּודה הּמעלה ּובהפטֹורה יהּודה, לגּבי ּדיֹוסף ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמעלה
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ב לאור יצא (*    לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו (היום טבת ה' הבהיר יום ויגש, פ' ש"ק "לקראת ,

. ליובאוויטש). שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט (בבית העמים כל  , ."

(ויגש).)1 פרשתנו טזֿיז.)2ריש לז, כד.)3יחזקאל ספר)4שם, – מנחם (תורת ה'תשל"ו זה ד"ה גם וראה אֿב. מד, פרשתנו

וש"נ. ואילך). רטו ע' טבת מלוקט המאמרים

    
'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1Ó‡ LbiÂ ˙L„ ‰B‰e ,2 «ƒ«≈»¿»»«¿»¿»»««ƒ«∆¡«
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ישנה ליוסף יהודה בהגשת כיצד

יהודה מעלת גם בהעלם

מזו ויתירה שוים, (ששניהם

מיוסף). למעלה ויתבארשיהודה

גם מרמזים ויוסף שיהודה

ו"דעת (יוסף) עליון" "דעת על

'גאל ברכת (יהודה). תחתון"

קריאת ברכות שבסוף ישראל'

ותפילת (יוסף) שמע

תורה (יהודה). שמונהֿעשרה

ויאריך (יהודה). ותפלה (יוסף)

לגבי שבתורה המעלה לבאר

תורה. לגבי ושבתפילה תפילה

ÔÂ˙Á˙ ˙Ú„'Â 'ÔÂÈÏÚ ˙Ú„'.'˙Ú„

ÔÂÈÏÚבעיני שהיא כפי הידיעה -

יש למעלה - (הקב"ה) העליון

אין הם העולמות כל אין. ִַולמטה

היא האמיתית והמציאות ואפס,

˙ÔÂ˙Áהקב"ה. ˙Ú„הידיעה -

(האדם, התחתון בעיני שהיא כפי

יש למטה - בכלל) והנבראים

שגם [ומבואר, והנבראים. העולם מציאות את רק שרואה כיון אין, ולמעלה

את להחיות היורדות בדרגות שהיא תחתון', 'דעת כביכול ישנה הקב"ה אצל

כפי היא הנבראים על וההסתכלות הידיעה ששם ('מלכות'), הנבראים

תחתון' ב'דעת שגם היא והתכלית יש]. מציאות עצמם, את רואים שהנבראים

העליון'. 'דעת תורגש
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ו   

צדקLÈÂב) הּצמח ּבדרּוׁשי הּמבֹואר עם זה ,5לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּוא יהּודה אליו וּיּגׁש ּתיבֹות ׁשּסֹופי ְְִֵֵֵֶֶַַָָּדזה

6(יהּודה) ׁשהּמלכּות הּוא יהּודה אליו וּיּגׁש ענין ּכי , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשוה ּדענין ּומבאר, ׁשוים. ׁשניהם (יֹוסף) אנּפין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּוזעיר

ּתֹורה ּבלּקּוטי ּׁשּכתּוב מה ּדר על הּכתּוב7הּוא 8ּבפרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
והּיחּוד החּבּור הּוא יׁשר ּדענין ה', ּבעיני הּיׁשר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלעׂשֹות
ּתּתאה ויחּודא עּלאה יחּודא ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּדדעת

ּבאחד אחד למהוי ּבׁשוה), הם ּדיֹוסף9(ׁשּׁשניהם . ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
הפכים. ׁשני (ּכמֹו) הם עצמם, מּצד ּׁשהם ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָויהּודה
הּוא למּטה, מלמעלה ׁשהּוא אנּפין), (זעיר 10ּדּביֹוסף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
(מלכּות), ּוביהּודה אין, ּולמּטה יׁש ׁשּלמעלה עליֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָּדעת

הּוא למעלה, מּלמּטה יׁש10ׁשהּוא ׁשּלמּטה ּתחּתֹון ּדעת ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּדדעת החּבּור הּוא יהּודה אליו וּיּגׁש וענין אין, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּולמעלה

רז"ל ׁשאמרּו [וזהּו ּתחּתֹון. ודעת הּפסּוק11עליֹון על ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָ
ּדענין ׁשלֹום, לׁשֹון אּלא וּיּגׁש אין יהּודה אליו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוּיּגׁש

ּתחּתֹון ודעת עליֹון ּדדעת החּבּור הּוא ועל12הּׁשלֹום .[ ְְְְְִֶַַַַַַַַָ
ּׁשּכתּוב מה יחּדו13ּדר יׂשראל ּובני יהּודה ּבני ונקּבצּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדעכׁשו אחד, ראׁש להם יהּודה14וׂשמּו ּדבני העבֹודה , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹ
למעל מּלמּטה ּדבניהיא והעבֹודה ּתחּתֹון, ּדעת ה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

מּלמעלה היא ליֹוסף] ׁשּׁשּיכים הּׁשבטים [עׂשרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
למהוי יחד, יתחּברּו לבא ּולעתיד עליֹון, ּדעת ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמּטה,

ּבאחד. ְֶֶָָאחד

‰fÓe.ענינים ׁשני ליֹוסף, יהּודה ׁשּבהּגׁשת מּובן, ƒ∆ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לפי הּוא ליֹוסף יהּודה ּדהּגׁשת הענין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּבגּלּוי,
ויהּודה הּמׁשּפיע הּוא אנּפין) זעיר (יסֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָׁשיֹוסף
ּבי ּובּקׁש ליֹוסף יהּודה נּגׁש ולכן הּמקּבל, הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ(מלכּות)
ענין ועֹוד הּצּדיק. מּיֹוסף הּׁשפע ּבֹו ׁשּימׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻאדני,

ליֹוסף, יהּודה החּבּורּבהּגׁשת ׁשהּוא יהּודה, אליו ּדוּיּגׁש ּתיבֹות ּבהּסֹופי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּיהיה ּתחּתֹון) ּדעת (מלכּות, ויהּודה עליֹון) ּדעת אנּפין, (זעיר ּדיֹוסף ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָוהּיחּוד
ׁשּבוּיּגׁש לֹומר, יׁש זה ּפי ועל אנּפין. הּזעיר ּכמֹו ּתהיה ׁשהּמלכּות לבא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹלעתיד
ּתהיה ׁשמלכּות לבא, לעתיד ׁשּיהיה ּדמלכּות העלּיה ּגם מרּמז יהּודה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאליו
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ב.)5 שמט, פרשתנו עה"פ.)6אוה"ת הטורים ואילך.)7בעל ד כג, ראה יט.)8פ' יג, סע"א.)9ראה קלה, ח"ב – הזהר לשון

בפנים).)10 לקמן (נעתק 14 שבהערה במדבר לקו"ת פרשתנו.)11ראה ריש א.)12יל"ש שמט, שם ב.)13אוה"ת ב, הושע

ב).)14 (שמט, שם באוה"ת הובא – ד) ז, שם (וראה ואילך ג ו, במדבר לקו"ת

    
˜„ˆ ÁÓv‰ ÈLe„a ‡Bn‰ ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (5‰Êc , ¿≈¿«≈∆ƒ«¿»ƒ¿≈«∆«∆∆¿∆

‰ÂL ‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ˙BÈz ÈÙBL6אלי˘[=ויגÂיהוד‰[, ∆≈≈«ƒ«≈»¿»»≈
ÈÚÊe (‰„e‰È) ˙eÎÏn‰L ‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ÔÈÚ Èkƒƒ¿»«ƒ«≈»¿»∆««¿¿»¿≈
c ÏÚ ‡e‰ ‰ÂL ÔÈÚc ,‡Óe .ÌÈÂL Ì‰ÈL (ÛÒBÈ) ÔÈt‡«¿ƒ≈¿≈∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»»∆«∆∆

ÈeÏa e˙kM ‰Ó«∆»¿ƒ≈
‰Bz7e˙k‰ LeÙa8 »¿≈«»

,‰ ÈÈÚa Li‰ ˙BÚÏ«¬«»»¿≈≈
eaÁ‰ ‡e‰ LÈ ÔÈÚc¿ƒ¿»»»«ƒ
ÔBÈÏÚ ˙Ú„c „eÁi‰Â¿«ƒ¿««∆¿
‡„eÁÈ ,ÔBzÁz ˙Ú„Â¿«««¿ƒ»
‰‡zz ‡„eÁÈÂ ‰‡lÚƒ»»¿ƒ»«»»
ב' תחתון. ויחוד עליון [=יחוד

ה'] אחדות בידיעת אופנים

,(‰ÂLa Ì‰ Ì‰ÈML)∆¿≈∆≈¿»∆
„Á‡a „Á‡ ÈÂ‰ÓÏ¿∆¡≈∆»¿∆»
כדלהלן, בשוה. שוה [=להיות

כמו ירגיש התחתון שגם

e‰ÈÂ„9‰העליון] ÛÒBÈc .¿≈ƒ»
,ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰M BÓk¿∆≈ƒ««¿»
.ÌÈÎÙ‰ ÈL (BÓk) Ì‰≈¿¿≈¬»ƒ
,(ÔÈt‡ ÈÚÊ) ÛÒBÈac∆¿≈¿≈«¿ƒ

‡e‰Lהידיעה ענין את מסמל ∆
‡e‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ10 ƒ¿«¿»¿«»

LÈ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿∆¿«¿»≈
‰„e‰Èe ,ÔÈ‡ ‰hÓÏe¿«»«ƒƒ»

‡e‰L ,(˙eÎÏÓ)את מסמל «¿∆
הנבראים של «»¿hÓlÓƒ‰הידיעה
‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ10˙Úc ¿«¿»««

LÈ ‰hÓlL ÔBzÁz«¿∆¿«»≈
LbiÂ ÔÈÚÂ ,ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«ƒ¿ƒ¿»«ƒ«
eaÁ‰ ‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡≈»¿»«ƒ
ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c¿««∆¿¿«««¿
'דעת תורגש תחתון' ב'דעת שגם

eÓ‡Lעליון' e‰ÊÂ .¿∆∆»¿
ÏÊ11LbiÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ««««»«ƒ«

LbiÂ ÔÈ‡ ‰„e‰È ÂÈÏ‡≈»¿»≈«ƒ«
ÔÈÚc ,ÌBÏL ÔBLÏ ‡l‡∆»»»¿ƒ¿«
eaÁ‰ ‡e‰ ÌBÏM‰«»«ƒ
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c¿««∆¿¿««

ÔBzÁz12‰Ó c ÏÚÂ . «¿¿«∆∆«
e˙kM13ֿלעתיד בנבואה ∆»

Ï‡Èלבוא Èe ‰„e‰È Èa eˆa˜Â[השבטים ÂcÁÈ[=עשרת ¿ƒ¿¿¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈«¿»
ÂLÎÚc ,„Á‡ L‡ Ì‰Ï eÓÂ14‡È‰ ‰„e‰È Èc ‰„BÚ‰ , ¿»»∆…∆»¿«¿»»¬»ƒ¿≈¿»ƒ

˙Ú Ï‡È Èc ‰„BÚ‰Â ,ÔBzÁz ˙Úc ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«««¿¿»¬»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬∆∆
,ÔBÈÏÚ ˙Úc ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ÛÒBÈÏ ÌÈÎiML ÌÈM‰«¿»ƒ∆«»ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»¿«»««∆¿
eaÁ˙È ‡Ï „È˙ÚÏe¿»ƒ»…ƒ¿«¿
.„Á‡a „Á‡ ÈÂ‰ÓÏ ,„ÁÈ««¿∆¡≈∆»¿∆»
˙Lb‰aL ,ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿«»«
ÈL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈¿≈
ÔÈÚ‰ ,ÈelaL .ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰c¿«»«¿»¿≈
„BÒÈ) ÛÒBÈL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈¿
‡e‰ (ÔÈt‡ ÈÚÊ¿≈«¿ƒ
‰„e‰ÈÂ ÚÈtLn‰««¿ƒ«ƒ»
,Ïa˜n‰ ‡e‰ (˙eÎÏÓ)«¿«¿«≈
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È Lb ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«¿»¿≈
LÓiL ,È„‡ Èa Leƒ≈ƒ¬…ƒ∆À¿»
˜Ècv‰ ÛÒBiÓ ÚÙM‰ Ba«∆«ƒ≈««ƒ
יוסף מעלת מודגשת .שבזה

‰„e‰È ˙Lb‰a ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»¿«»«¿»
ÈÙB‰a ÊnnL ,ÛÒBÈÏ¿≈∆¿À»¿«≈
ÂÈÏ‡ LbiÂc ˙BÈz≈¿«ƒ«≈»
eaÁ‰ ‡e‰L ,‰„e‰È¿»∆«ƒ
ÈÚÊ) ÛÒBÈc „eÁi‰Â¿«ƒ¿≈¿≈
(ÔBÈÏÚ ˙Úc ,ÔÈt‡«¿ƒ««∆¿
˙Úc ,˙eÎÏÓ) ‰„e‰ÈÂƒ»«¿««
„È˙ÚÏ ‰È‰iL (ÔBzÁz«¿∆ƒ¿∆∆»ƒ

˙eÎÏn‰L ,‡Ïתתרומם »…∆««¿
‰ÈÚfבשווהÈ‰z‰ו BÓk ƒ¿∆¿«¿≈

LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ .ÔÈt‡«¿ƒ¿«ƒ∆≈
ÂÈÏ‡ LbiÂaL ,ÓBÏ«∆¿«ƒ«≈»

ÊnÓ ‰„e‰Èרק לא ¿»¿À»
למידות, בשוה תהי' שהמלכות

eÎÏÓc˙אלא ‰iÏÚ‰ Ìb«»¬ƒ»¿«¿
ויתרה נוספת ∆¿È‰iL∆ƒ‰עליה

˙eÎÏÓL ,‡Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆«¿
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ּבעלה עטרת חיל אׁשת אנּפין (מזעיר ,15למעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשוים. ּדׁשניהם מהענין ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

LÈÂּבּזהר ּדאיתא מה ּדזהּו יהּודה16לֹומר, ׁשהּגׁשת ¿≈ְְְִֶֶַַַַַַָָָֹ
[ּדגאּלה לתפּלה ּגאּלה סמיכת ענין הּוא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻֻליֹוסף
מלכּות, ּבחינת היא ּותפּלה יֹוסף, יסֹוד, ּבחינת ְְְְְִִִִִֵַַַָהיא

רז"ל17יהּודה ּדמּלׁשֹון (ולא18]. לתפּלה ּגאּלה סמיכת ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֻ
ּוגאּלה ּבמקֹומּה היא ׁשּתפּלה לגאּלה), ּתפּלה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֻֻסמיכת

מּובן לתפּלה, (נּגׁשת) הּוא91נסמכת ׁשהעּקר הּתפּלה.20, ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
ענין הּוא ליֹוסף יהּודה ׁשהּגׁשת ּבּזהר ׁשאֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּזה
יהּודה ּבהּגׁשת ׁשּגם מׁשמע, לתפּלה, ּגאּלה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻסמיכת
יֹוסף. לגּבי ּדיהּודה הּמעלה (ּבהעלם) יׁשנּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָליֹוסף

(מהורש"ב)ÔeÈÂג) אדמֹו"ר ּׁשּכתב מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ
זה הּמתחיל ּבדּבּור עדן ּדזה21נׁשמתֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

צרי היה (ּדלכאֹורה אדני ּבי ּתחלה הקּדים ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָָֹׁשּיהּודה
ּפסּוק קדימת ּכענין הּוא גֹו') עבּד נא ידּבר 22להתחיל ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּבין הפסק זה [ׁשאין הּתפּלה קֹודם ּתפּתח ׂשפתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאדני

ּבּגמרא ּכדאיתא לתפּלה, רּבנן23ּגאּלה ּדתּקינּו ּכיון , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻ
והּנה ּדמּיא]. ארכּתא ּכתפּלה ּתפּתח, ׂשפתי אדני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלממר
ּפתח ׂשפתי ּפרׁש, ּתפּתח ׂשפתי אדני הּפסּוק על ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבּתרּגּום

ּדרּוׁשים ּבכּמה ּומבאר הענין24ּבאֹוריתא. הּמבארים ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹ
הּנ"ל ּבּדרּוׁש (וגם ּותפּלה ׁשּבפסּוק25ּדתֹורה ּדהּבּקׁשה ,( ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָ

יּגיד (ּופי ׁשהּתפּלה היא, הּתפּלה ׁשּבהתחלת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָזה
ּתפּתח ׂשפתי (אדני תֹורה ּכמֹו ּתהיה (ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹּתהלת
היא לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹוריתא).

ּבפי ׂשמּתי אׁשר ּדברי ה', הּקֹורא26ּדבר אחר ּכעֹונה הּוא והאדם כן27, ּכמֹו , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

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

ד.)15 יב, ב).)16משלי (רה, פרשתנו ריש (סה"מ)17ח"א תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

ואילך), תפז ע' (שם תרס"ח ואילך), קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש ד"ה ואילך). יג ע' תרכ"ט

.4 שבהערה זה ד"ה וראה ועוד. ואילך). תשצד ס"ע ח"ב תער"ב (המשך ב.)18תרע"ה ד, ברכות

ב. ט, 17.)19שם בהערה בהנסמן הוא)20ראה לתפלה גאולה לסמוך שצריך דזה מזה גם וכמובן

זה ד"ה שם לברכות בפרש"י (הובא ה"א פ"א ברכות ירושלמי ראה – תתקבל שהתפלה בכדי

ס"ב. סקי"א תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע ואילך.)21הסומך). סז ע' תרנ"ח סה"מ – תרנ"ח

יז.)22 נא, שם.)23תהלים גם)24ברכות וראה תמג. ע' שם תלא. ע' תרכ"ז רפה. ע' תרכ"ו סה"מ

קצז). (ע' שם לתהלים אור) (יהל עו.)25אוה"ת ע' שם סח. ע' שם תרנ"ח כא.)26סה"מ נט, ישעי'

ספר)27 – מנחם (תורת ס"ב ה'תשכ"ט השלישי בחודש ד"ה ואילך. סע"ג סו, יתרו תו"א ראה

.11 הערה שם ובהנסמן ואילך), רצט ס"ע סיון מלוקט המאמרים

    
‡ ÈÚÊÓ) ‰ÏÚÓÏ ‰È‰z‰ÏÚa ˙Ú ÏÈÁ ˙L‡ ÔÈ15אשת=] ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«ƒ¬∆∆«¿»

המידות] ששת - ל'בעלה' הראש) (ֿשמעל וכתר עטרה תהיה מלכות, - ,חיל'
Lהיא זו ÌÈÂL.מעלה Ì‰ÈLc ÔÈÚ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓl ∆¿«¿»«≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ

‡˙È‡c ‰Ó e‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ[מובא=]‰a16‰„e‰È ˙Lb‰L ¿≈«¿∆«¿ƒ»«…«∆«»«¿»
˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBÈÏ¿≈ƒ¿»¿ƒ«

‰lÙ˙Ï ‰l‡bבתפילה) ¿À»ƒ¿ƒ»
ישראל גאל ברכת מסמיכים

עשרה) שמונה לתפילת

˙ÈÁa ‡È‰ ‰l‡‚c]ƒ¿À»ƒ¿ƒ«
‡È‰ ‰lÙ˙e ,ÛÒBÈ ,„BÒÈ¿≈¿ƒ»ƒ
,˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿
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ז    

ּבעלה עטרת חיל אׁשת אנּפין (מזעיר ,15למעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשוים. ּדׁשניהם מהענין ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

LÈÂּבּזהר ּדאיתא מה ּדזהּו יהּודה16לֹומר, ׁשהּגׁשת ¿≈ְְְִֶֶַַַַַַָָָֹ
[ּדגאּלה לתפּלה ּגאּלה סמיכת ענין הּוא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻֻליֹוסף
מלכּות, ּבחינת היא ּותפּלה יֹוסף, יסֹוד, ּבחינת ְְְְְִִִִִֵַַַָהיא

רז"ל17יהּודה ּדמּלׁשֹון (ולא18]. לתפּלה ּגאּלה סמיכת ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֻ
ּוגאּלה ּבמקֹומּה היא ׁשּתפּלה לגאּלה), ּתפּלה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֻֻסמיכת

מּובן לתפּלה, (נּגׁשת) הּוא91נסמכת ׁשהעּקר הּתפּלה.20, ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
ענין הּוא ליֹוסף יהּודה ׁשהּגׁשת ּבּזהר ׁשאֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּזה
יהּודה ּבהּגׁשת ׁשּגם מׁשמע, לתפּלה, ּגאּלה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻסמיכת
יֹוסף. לגּבי ּדיהּודה הּמעלה (ּבהעלם) יׁשנּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָליֹוסף

(מהורש"ב)ÔeÈÂג) אדמֹו"ר ּׁשּכתב מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ
זה הּמתחיל ּבדּבּור עדן ּדזה21נׁשמתֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

צרי היה (ּדלכאֹורה אדני ּבי ּתחלה הקּדים ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָָֹׁשּיהּודה
ּפסּוק קדימת ּכענין הּוא גֹו') עבּד נא ידּבר 22להתחיל ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּבין הפסק זה [ׁשאין הּתפּלה קֹודם ּתפּתח ׂשפתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאדני

ּבּגמרא ּכדאיתא לתפּלה, רּבנן23ּגאּלה ּדתּקינּו ּכיון , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻ
והּנה ּדמּיא]. ארכּתא ּכתפּלה ּתפּתח, ׂשפתי אדני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלממר
ּפתח ׂשפתי ּפרׁש, ּתפּתח ׂשפתי אדני הּפסּוק על ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבּתרּגּום

ּדרּוׁשים ּבכּמה ּומבאר הענין24ּבאֹוריתא. הּמבארים ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹ
הּנ"ל ּבּדרּוׁש (וגם ּותפּלה ׁשּבפסּוק25ּדתֹורה ּדהּבּקׁשה ,( ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָ

יּגיד (ּופי ׁשהּתפּלה היא, הּתפּלה ׁשּבהתחלת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָזה
ּתפּתח ׂשפתי (אדני תֹורה ּכמֹו ּתהיה (ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹּתהלת
היא לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹוריתא).

ּבפי ׂשמּתי אׁשר ּדברי ה', הּקֹורא26ּדבר אחר ּכעֹונה הּוא והאדם כן27, ּכמֹו , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
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ד.)15 יב, ב).)16משלי (רה, פרשתנו ריש (סה"מ)17ח"א תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

ואילך), תפז ע' (שם תרס"ח ואילך), קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש ד"ה ואילך). יג ע' תרכ"ט

.4 שבהערה זה ד"ה וראה ועוד. ואילך). תשצד ס"ע ח"ב תער"ב (המשך ב.)18תרע"ה ד, ברכות

ב. ט, 17.)19שם בהערה בהנסמן הוא)20ראה לתפלה גאולה לסמוך שצריך דזה מזה גם וכמובן

זה ד"ה שם לברכות בפרש"י (הובא ה"א פ"א ברכות ירושלמי ראה – תתקבל שהתפלה בכדי

ס"ב. סקי"א תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע ואילך.)21הסומך). סז ע' תרנ"ח סה"מ – תרנ"ח

יז.)22 נא, שם.)23תהלים גם)24ברכות וראה תמג. ע' שם תלא. ע' תרכ"ז רפה. ע' תרכ"ו סה"מ

קצז). (ע' שם לתהלים אור) (יהל עו.)25אוה"ת ע' שם סח. ע' שם תרנ"ח כא.)26סה"מ נט, ישעי'

ספר)27 – מנחם (תורת ס"ב ה'תשכ"ט השלישי בחודש ד"ה ואילך. סע"ג סו, יתרו תו"א ראה

.11 הערה שם ובהנסמן ואילך), רצט ס"ע סיון מלוקט המאמרים
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ח   

יּגיד ּדּופי ּבאֹופן ּתהיה הּתפּלה ׁשּתפּלתּגם , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
המׁשכה) מּלׁשֹון (יּגיד ּתמׁש ידּה ׁשעל ּתהיה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻהאדם

הּקּב"ה. ׁשל ּתפּלתֹו ,ְְִִֶֶַָָָָּתהּלת

הּנ"למ‰Â‰ד) ּבּדרּוׁשים הם28באר ּותפּלה ׁשּתֹורה , ¿ƒ≈ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
אין עד מעלה ּדלמעלה הענינים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּדגמת
המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה ּתכלית. אין עד מּטה ּולמּטה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָקץ
אין עד ּדלמּטה הענין ּדגמת היא למּטה, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻמּלמעלה
היא למעלה מּלמּטה העלאה ׁשהיא ּותפּלה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָּתכלית,

הּידּוע ּפי ועל קץ. אין עד ּדלמעלה הענין ּדזה29ּדגמת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
(הּׁשֹורׁש ּתכלית אין עד למּטה הּוא סֹוף אין ְְִֵֵֶֶַַַַָׁשאֹור
מתּפּׁשט ׁשהּוא והּגּלּוי, ההתּפּׁשטּות ענין הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּדתֹורה)
סֹוף אין ׁשאֹור וזה ּתכלית, אין עד מּטה למּטה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּומתּגּלה
ונכלל ׁשּמתעלה ּכמֹו הּוא קץ אין עד למעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּוא
היא ׁשּתפּלה מּובן, קץ, אין עד מעלה למעלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבעצמּותֹו
יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדני והּבּקׁשה מּתֹורה. ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
ּתהיה למעלה מּלמּטה ׁשהיא ׁשּבּתפּלה היא, ּתהלת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

לּמטה. מּלמעלה ּדתֹורה, ְְְְֲִַַַַָָָָהּמעלה

ÔÈÚ‰Âהיא ּדתפּלה ּומתּפּלל,הּוא, מבּקׁש ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֵֵַַָ
ׁשהּקּב"ה זה הּתפּלה, ידי ׁשעל ההמׁשכה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוגם
הּמּטה, ּדעבֹודת הּמעלה מּצד היא ּבּקׁשתֹו, את ְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָממּלא

ּתכסֹוף ידי זה30למעׂשה על ּדמהּטעמים לֹומר, ויׁש . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּביראה ּבאימה רּבֹו לפני ּכעבד ּבּתפּלה לעמֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּצרי

מעֹוררת31ּובפחד (ּתפּלה) הּמּטה ׁשעבֹודת זה ּכי הּוא, , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָ
לפי (ּבעּקר) הּוא ּבּקׁשתֹו את למּלאת הרצֹון את ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹלמעלה

הּיׁש ּדבּטּול הּמעלה יׁשנּה הּמּטה ּכל32ׁשּבעבֹודת ולכן, , ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
יֹותר מעֹוררת היא יֹותר, ּגדֹול ּבבּטּול היא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשהּתפּלה

ּבּקׁשתֹו את למּלאת היא33למעלה ׁשּתפּלה וזהּו . ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
היא ּדתפּלה הּבּקׁשה ּכי למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָהעלאה
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(ּבאֹופן הּואּבבּטּול הּבּטּול ּדענין הּמבּקׁש), ְְְְְִִִֵֶַַַָ
היא ותֹורה למעלה. מּלמּטה העלאה מּמציאּותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיֹוצא
ּדהאדם], הּתֹורה עסק לפני ּגם [ׁשּיׁשנֹו הּׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדבר
היא ּדהאדם הּתֹורה עסק ידי על ׁשּנעׂשית ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּפעּלה
לאדם. נמׁשכים ּבּה הּמלּבׁש סֹוף אין ואֹור ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשהּתֹורה
הּמלּבׁש סֹוף אין ואֹור הּתֹורה המׁשכת ׁשּגם מּזֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻויתרה

ׁשהאדםּבּה ידי על (לא הּוא ּבּתֹורה, העֹוסק ְֵֵֶַַָָָָָָֹ
נמׁשכת ׁשהּתֹורה אּדרּבה) אּלא ׂשכלֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמבּטל
ּבמציאּותֹו, ׁשהּוא ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָּומתלּבׁשת

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

LÈÂלהענין ׁשּלּה הּׁשּיכּות ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
לזה היא ּתכלית אין עד דלמּטה   ְְְִִִֵֶַַַָ

חכמתֹו ׁשהיא ׁשהּתֹורה ּתכלית, אין עד למּטה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא
הּוא כן ּכמֹו מּטה, למּטה נמׁשכת הּקּב"ה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּורצֹונֹו
קץ אין עד ּדלמעלה להענין ּדתפּלה ׁשהּׁשּיכּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבּתפּלה,

העלאה היא ׁשהּתפּלה מּפני רק (לא אּלאהיא , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לזה ּגם)  ּדזה קץ. אין עד למעלה הּוא ְְְְֵֵֶֶַַַָ

ּבקׁשת למלאת חדׁש רצֹון מתעֹורר הּתפּלה ידי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשעל
לזה] ראּוי אינֹו הּתֹורה חכמת ּפי ּכׁשעל [ּגם 34הּמתּפּלל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּלמעלה, ּבאֹור עלּיה נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל לפי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ּגם ּולמעלה מהׁשּתלׁשלּות, למעלה מתעּלה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

נמׁש34מהּתֹורה ּומּׁשם קץ, אין עד מעלה למעלה עד , ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
כן ּפי על ׁשאף אּלא ּבּקׁשתֹו. את למּלאת חדׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרצֹון
ידי ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה יתרֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
היא ׁשּתפּלה ּכיון הּתפּלה, ידי ׁשעל ּדההמׁשכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתפּלה.
ידי ׁשעל מּלמעלה ההמׁשכה ּגם לכן הּמּטה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָעבֹודת
ּבּקׁשת (מּלּוי העֹולם לעניני ּבנֹוגע היא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּתפּלה

אּלא מעלההּמתּפּלל), מּלמעלה היא ההמׁשכה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה, וההמׁשכה קץ. אין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעד

המׁשכת היא עצמּה, לאחרימּצד ׁשּגם . ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
היא אנֹוׁשי ּבׂשכל ונתלּבׁשה למּטה ירדה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה

הּנבראים. מּׂשכל ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָחכמתֹו
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ט    

(ּבאֹופן הּואּבבּטּול הּבּטּול ּדענין הּמבּקׁש), ְְְְְִִִֵֶַַַָ
היא ותֹורה למעלה. מּלמּטה העלאה מּמציאּותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיֹוצא
ּדהאדם], הּתֹורה עסק לפני ּגם [ׁשּיׁשנֹו הּׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדבר
היא ּדהאדם הּתֹורה עסק ידי על ׁשּנעׂשית ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּפעּלה
לאדם. נמׁשכים ּבּה הּמלּבׁש סֹוף אין ואֹור ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשהּתֹורה
הּמלּבׁש סֹוף אין ואֹור הּתֹורה המׁשכת ׁשּגם מּזֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻויתרה

ׁשהאדםּבּה ידי על (לא הּוא ּבּתֹורה, העֹוסק ְֵֵֶַַָָָָָָֹ
נמׁשכת ׁשהּתֹורה אּדרּבה) אּלא ׂשכלֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמבּטל
ּבמציאּותֹו, ׁשהּוא ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָּומתלּבׁשת

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

LÈÂלהענין ׁשּלּה הּׁשּיכּות ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
לזה היא ּתכלית אין עד דלמּטה   ְְְִִִֵֶַַַָ

חכמתֹו ׁשהיא ׁשהּתֹורה ּתכלית, אין עד למּטה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא
הּוא כן ּכמֹו מּטה, למּטה נמׁשכת הּקּב"ה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּורצֹונֹו
קץ אין עד ּדלמעלה להענין ּדתפּלה ׁשהּׁשּיכּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבּתפּלה,

העלאה היא ׁשהּתפּלה מּפני רק (לא אּלאהיא , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לזה ּגם)  ּדזה קץ. אין עד למעלה הּוא ְְְְֵֵֶֶַַַָ

ּבקׁשת למלאת חדׁש רצֹון מתעֹורר הּתפּלה ידי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשעל
לזה] ראּוי אינֹו הּתֹורה חכמת ּפי ּכׁשעל [ּגם 34הּמתּפּלל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּלמעלה, ּבאֹור עלּיה נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל לפי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ּגם ּולמעלה מהׁשּתלׁשלּות, למעלה מתעּלה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

נמׁש34מהּתֹורה ּומּׁשם קץ, אין עד מעלה למעלה עד , ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
כן ּפי על ׁשאף אּלא ּבּקׁשתֹו. את למּלאת חדׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרצֹון
ידי ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה יתרֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
היא ׁשּתפּלה ּכיון הּתפּלה, ידי ׁשעל ּדההמׁשכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתפּלה.
ידי ׁשעל מּלמעלה ההמׁשכה ּגם לכן הּמּטה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָעבֹודת
ּבּקׁשת (מּלּוי העֹולם לעניני ּבנֹוגע היא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּתפּלה

אּלא מעלההּמתּפּלל), מּלמעלה היא ההמׁשכה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה, וההמׁשכה קץ. אין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעד

המׁשכת היא עצמּה, לאחרימּצד ׁשּגם . ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
היא אנֹוׁשי ּבׂשכל ונתלּבׁשה למּטה ירדה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה

הּנבראים. מּׂשכל ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָחכמתֹו
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ואילך),)34 ערב ס"ע אייר מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ס"ה ה'תשכ"ב גו' טוב מה הנה לדוד המעלות שיר ד"ה ראה

    
,(Lwn‰ „Úc ÔÙB‡a) Ïeha ‡È‰ ‰lÙ˙c ‰Lwa‰ Èkƒ««»»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿∆∆«¿«≈
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ,B˙e‡ÈˆnÓ ‡ˆBL ‡e‰ Ïeha‰ ÔÈÚc¿ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»

.‰ÏÚÓÏשבזה בתפילתו העצמית ישותו לבטל האדם פעולת היא זה וכל ¿«¿»
שלמעלה. הדרגות את Ìbמעורר BLL] Ì‰ c ‡È‰ ‰B˙Â¿»ƒ¿««≈∆∆¿«

‰Bz‰ ˜ÒÚ ÈÙÏƒ¿≈≈∆«»
‰lÚt‰Â ,[Ì„‡‰c¿»»»¿«¿À»
˜ÒÚ È„È ÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈≈∆
‡È‰ Ì„‡‰c ‰Bz‰«»¿»»»ƒ
ÛBÒ ÔÈ‡ B‡Â ‰Bz‰L∆«»¿≈

da LaÏn‰יורדים «¿À»»
˙ÈÂ‰ו .Ì„‡Ï ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ»»»ƒ≈»

˙ÎLÓ‰ ÌbL ,BfÓƒ∆««¿»«
ÛBÒ ÔÈ‡ B‡Â ‰Bz‰«»¿≈
Ì„‡a da LaÏn‰«¿À»»»»»

,‰Bza ˜ÒBÚ‰‡Ï) ‡e‰ »≈«»…
ÏhÓ Ì„‡‰L È„È ÏÚ«¿≈∆»»»¿«≈
(‰ac‡ ‡l‡ ,BÏÎN ˙‡∆ƒ¿∆»«¿«»
זקוק כראוי תורה לימוד לשם

בשכלו להשתמש הוא

˙ÎLÓ ‰Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆
ÏL BÏÎNa ˙LaÏ˙Óeƒ¿«∆∆¿ƒ¿∆
‡e‰L BÓk Ì„‡‰»»»¿∆
‰ÎLÓ‰ ,B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¿»»

.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓולהלן ƒ¿«¿»¿«»
תנועת - התפילה שמעלת יבהיר

רק אינה - ÓÂ„˙העלאה

קץ", אין עד מעלה "למעלה

מעוררים התפילה עלֿידי אלא

באור גם העלאה של תנועה

ש"למעלה זו תנועה האלוקי,

זה עם וביחד קץ", אין עד מעלה

לגבי התורה בלימוד מעלה ישנה

גם האלקות בהמשכת תפילה

למטה.

BÓÎc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿
dlL ˙eÎ‰ ,‰BzaL∆«»««»∆»
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ„ ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿«»«≈
B‡L ‰Ï ‡È‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒƒ¿∆∆
„Ú ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡≈¿«»«
‰Bz‰L ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡≈«¿ƒ∆«»
ÏL BBˆe B˙ÓÎÁ ‡È‰L∆ƒ»¿»¿∆
‰hÓÏ ˙ÎLÓ ‰"aw‰«»»ƒ¿∆∆¿«»

‰hÓהאדם של BÓkלשכלו , «»¿

ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰Ï ‰lÙ˙c ˙eÎ‰L ,‰lÙza ‡e‰ ÔÎ≈«¿ƒ»∆««»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»«≈
Ì„‡‰c ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰ ‰lÙz‰L ÈtÓ ˜ ‡Ï) ‡È‰ ı≈̃ƒ…«ƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ«¬»»¿»»»

ומתעלה ישותו מבטל ÛBÒשבתפילתו ÔÈ‡ B‡L ‰Ï (Ìb ‡l‡ האור, ∆»«¿∆∆≈
BÚ˙Óעצמו ‰lÙz‰ È„È ÏÚL ‰c .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«≈≈¿∆∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈

ÏÓÏ‡˙למעלה L„Á ÔBˆ»»»¿«…
Ìb] Ïlt˙n‰ ˙L˜a«»««ƒ¿«≈«
‰Bz‰ ˙ÓÎÁ Èt ÏÚLk¿∆«ƒ»¿««»

[‰Ï Èe‡ BÈ‡34‡e‰ ≈»»∆
‰lÙz‰ È„È ÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»
B‡a ‰ÏÚ ‰NÚ«¬∆¬ƒ»»
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆ƒ¿«∆
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‰Bz‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe34, ¿«¿»«≈«»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»«¿»«
LÓ ÌÓe ,ı˜ ÔÈ‡≈≈ƒ»ƒ¿«
˙‡ ˙‡lÓÏ L„Á ÔBˆ‰»»»»¿«…∆
ÏÚ Û‡L ‡l‡ .B˙Lwa«»»∆»∆««
‰ÎLÓ‰a ÔB˙È LÈ ÔÎ Ètƒ≈≈ƒ¿««¿»»
‰ÎLÓ‰‰ ÈaÏ ‰B˙c¿»¿«≈««¿»»
.‰lÙz È„È ÏÚL∆«¿≈¿ƒ»
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»∆«¿≈
‰lÙzL ÔÂÈk ,‰lÙz‰«¿ƒ»≈»∆¿ƒ»
ÔÎÏ ,‰hn‰ ˙„BÚ ‡È‰ƒ¬«««»»≈

‰‰ Ìb‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ «««¿»»ƒ¿«¿»
‡È‰ ‰lÙz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»ƒ
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÏ ÚBa¿≈«¿ƒ¿¿≈»»
,(Ïlt˙n‰ ˙Lwa ÈelÓ)ƒ«»««ƒ¿«≈
‰ÎLÓ‰‰ LBL ‡l‡∆»∆∆««¿»»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿»«¿»«
‰ÎLÓ‰‰Â .ı˜ ÔÈ‡≈≈¿««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ,‰B˙c¿»∆ƒ«¿»»
dÓˆÚ „vÓ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ««¿»

תלויה האדםואינה ,במעשה
.˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»«¡…
‰Bz‰L ÈÁ‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈∆«»
‰LaÏ˙Â ‰hÓÏ ‰„È»¿»¿«»¿ƒ¿«¿»
‡È‰ ÈLB‡ ÏÎNa¿≈∆¡ƒƒ
‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»
ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

.ÌÈ‡p‰ימשיך הבא בסעיף «ƒ¿»ƒ
המעלה ביאור בתוספת לבאר

שלגבי תפלה, לגבי שבתורה

של והעצמית העיקרית מעלתה
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י   

ּׁשּכתבe‡eה) מה ּפי על יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבמאמר צדק להבין35הּצמח הּמתחיל דּבּור ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

רז"ל ׁשאמרּו הּוא36הענין הּוא ּברּו סֹוף אין ׁשאֹור ְְִֵֶֶַַָָָָ
[ׁשהּביכל ּתכלית אין עד ּולמּטה קץ אין עד ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָלמעלה
ׁשנים ּכּמה מׁש היה הּנ"ל) מאמר נמצא (ׁשּבֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזה

האחרֹון ּובּזמן לכאן.37ּבׁשביה, והּגיע מהּׁשביה נפדה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ
ׁשאינם ענינים ּכּמה יׁשנם זה ׁשּבדרּוׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּולהעיר,

הּכתּוב ּבפרּוׁש הּנ"ל] ּפי38ּבּדרּוׁשים על לנער חנֹו ְְֲִִֵַַַַַַַַָ
ּכׁשהאדם ּדלכאֹורה מּמּנה, יסּור לא יזקין ּכי ּגם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹדרּכֹו
ּומהי יֹותר, נעלית למדרגה להתעּלֹות צרי 39מזקין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשּגם אֹותֹוהּמעלה ׁשחּנכּו מהּדר יסּור לא ּכׁשיזקין ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
חּלּוק יׁש אנֹוׁשי ּדּבׂשכל ּבּמאמר, ּומבאר נער, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהיה
לּׂשכל ּבנערּותֹו מּׂשיג ׁשהאדם הּׂשכל ּבין ועצּום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול
ּבּתֹורה אבל ּבזקנּותֹו. ׁשּכן ּומּכל ּבגדלּותֹו מּׂשיג ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
רק הּוא לזקנּותֹו נערּותֹו ׁשּבין החּלּוק אלקּות, ְְֱֲִִִֵֶֶַַַֹׁשהיא
אבל הּתֹורה, מלּבׁשת ׁשּבּה האדם ׁשל הּׂשכל ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבהׂשגת
ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ׁשהיא עצמּה, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּתֹורה
הּזקן, לׂשכל הּנער ׂשכל ּבין חּלּוק אין הּנבראים, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמּׂשכל
ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו הּדר מן יסּור לא ּכׁשיזקין ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻולכן

ּדכתיב ּבּמאמר, ּומֹוסיף נער40נער. זקנּתי, ּגם הייתי נער ְְֲִִִִִִַַַַַַַַַַָָָ
ּבאצילּות, עלּיתֹו הּוא זקנּתי וגם ׁשּביצירה מט"ט ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָהּוא
יֹותר הרּבה נעלית היא ׁשּבאצילּות הּתֹורה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּדחכמת
ּכׁשיזקין ּגם כן, ּפי על ואף ׁשּביצירה. הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמחכמת
נער ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו מהּדר יסּור לא ּבאצילּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻויתעּלה
ּדהעצמּות העצמי ּתענּוג היא הּתֹורה עצם ּכי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָּביצירה,

ׁשעׁשּועים גו' אצלֹו ׁשּלמעלה41(ואהיה ּדוקא), אצלֹו , ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ
לענין ּובנֹוגע ּדאצילּות. חכמה הּקּב"ה, ׁשל מחכמתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּגם

ההׂשגה (וגם ּדיצירה ההׂשגה ּבין חּלּוק אין הּתֹורה) עּקר (ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָזה
ּדאצילּות. להּׂשגה אנֹוׁשי) ְֱֲִִֵֶַַַָָּדׂשכל

ÏÚÂידי ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה הּיתרֹון יֹותר עֹוד יּובן זה ּפי ¿«ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
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.29 הערה שם קכח.)35ובהנסמן ע' שם ראה – ואילך. קי ע' ענינים באוה"ת תיקון)36נדפס שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד, יתרו ז"ח ב). מ, – זה.)37יט מאמר אמירת שנת – תשכ"ה ו.)38בשנת כב, ב).)39משלי (עה, קטן חינוך תניא ראה

אמרו.)40 (מט"ט) העולם שר שם) ובתוס' ב טז, (יבמות וארז"ל כה. לז, תהלים – הכתוב ל.)41לשון ח, משלי

    
היא האצילות שבעולם וההשגה שלנו שבעולם ההשגה העצמות) (עונג התורה

כמו אופן באותו האלוקי האור בשכלנו תופסים אנו התורה ובלימוד בשווה,

האצילות. בעולם התורה בלימוד

˙k ‰Ó È ÏÚ ÔeÈ ,˙BÈ ˙eËa ÔÈÚ‰ e‡e (‰≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈»«ƒ«∆»«
Ó‡Óa ˜„ˆ ÁÓ‰35 «∆«∆∆¿«¬»

ÔÈ‰Ï ÏÈÁ˙n‰ ea„ƒ««¿ƒ¿»ƒ
Ï"Ê eÓ‡L ÔÈÚ‰36 »ƒ¿»∆»¿««

‡e‰ Cea B ÔÈ‡ B‡L∆≈»
ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«≈≈
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏe¿«»«≈«¿ƒ

ÏÎÈa‰L][כתבֿיד [=כרך ∆«ƒ¿
Ó‡Ó ‡ˆÓ BaL) ‰‰«∆∆ƒ¿»«¬»
‰nk CLÓ ‰È‰ (Ï"p‰««»»∆∆«»
ÔÓe ,‰ÈLa ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»«¿«

ÔBÁ‡‰37‰„ »«¬ƒ¿»
.Ô‡ÎÏ ÚÈb‰Â ‰È‰Ó≈«ƒ¿»¿ƒƒ«¿»
‰Ê Le„aL ,ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆ƒ¿∆
ÌÈ‡L ÌÈÈÚ ‰nk ÌLÈ∆¿»«»ƒ¿»ƒ∆≈»
Lea Ï"p‰ ÌÈLeca«¿ƒ««¿≈

e˙k‰38ÏÚ ÚÏ CBÁ «»¬««««
‡Ï ÔÈ˜ÊÈ Èk Ìb Bk„ Èƒ«¿«ƒ«¿ƒ…
‰B‡ÎÏc ,‰pnÓ eÈ»ƒ∆»¿ƒ¿»
CÈˆ ÔÈ˜ÊÓ Ì„‡‰Lk¿∆»»»«¿ƒ»ƒ
˙ÈÏÚ ‰‚„ÓÏ ˙BlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿«¿≈»«¬≈

È‰Óe ,˙BÈ39‰ÏÚn‰ ≈«ƒ««¬»
eÈ ‡Ï ÔÈ˜ÊÈLk ÌbL∆«¿∆«¿ƒ…»
B˙B‡ eÎpÁL Cc‰Ó≈«∆∆∆ƒ¿
‡Óe Ú ‰È‰Lk¿∆»»««¿»≈

צדק «¬»»Ó‡na,הצמח
˜elÁ LÈ ÈLB‡ ÏÎNac∆¿≈∆¡ƒ≈ƒ
ÏÎO‰ ÔÈa ÌeˆÚÂ ÏB„b»¿»≈«≈∆
B˙eÚa ‚ÈOÓ Ì„‡‰L∆»»»«ƒ¿«¬
‚ÈOÓ ‡e‰L ÏÎOÏ«≈∆∆«ƒ
ÔkL ÏkÓe B˙eÏ„‚a¿«¿ƒ»∆≈
‰Bza Ï‡ .B˙e˜Êa¿ƒ¿¬»«»
˜elÁ‰ ,˙e˜Ï‡ ‡È‰L∆ƒ¡…«ƒ
B˙e˜ÊÏ B˙eÚ ÔÈaL∆≈«¬¿ƒ¿
ÏÎO‰ ˙‚N‰a ˜ ‡e‰«¿«»««≈∆
˙LaÏÓ daL Ì„‡‰ ÏL∆»»»∆»¿À∆∆
‰Bza Ï‡ ,‰Bz‰«»¬»«»

ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ,dÓˆÚ«¿»∆ƒ»¿»∆«»»∆¿«¿»ƒ≈∆
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(לא היא ּתפּלה ידי ׁשעל למּטה ּדההמׁשכה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּתפּלה.
ההמׁשכה ידי ׁשעל אּלא) למּטה, נמׁש עצמֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהאלקּות
היא ּדתֹורה, וההמׁשכה העֹולם. ּבעניני ׁשּנּוי ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָנעׂשה
היא למּטה ירידתּה לאחרי ׁשּגם אלקּות, ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהמׁשכת
ׁשּבּתֹורה ׁשהאלקּות מּזֹו, ויתירה הּקּב"ה. ׁשל ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹחכמתֹו
הּלֹומד, האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ּומתלּבׁשת למּטה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנמׁשכת
אנֹוׁשי ּדׂשכל ההׂשגה ׁשּלכן, עלמין, ּבגדר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינּה

ּד לּגּבּה.וההׂשגה מּמׁש ּבׁשוה הם אצילּות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

לגּביLÈÂו) ּדתֹורה ּבהמׁשכה ׁשהּיתרֹון ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנמׁש לּמּטה, ּבנֹוגע הּוא ּדתפּלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה
ׁשּבהמׁשכה ּבּיתרֹון הּוא זה ּדר על אלקּות, ּגּלּוי ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
לזה דנֹוסף ּדתֹורה, ההמׁשכה לגּבי ּתפּלה ידי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשעל

מּלמעלה הּוא ּתפּלה ידי ׁשעל ההמׁשכה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
הּוא ּתפּלה ידי ׁשעל ּבהמׁשכה הּיתרֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות,

ּבנֹוגע ּבּנבראיםּגם ׁשּנּוי נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
הּׁשנים ּולבר החֹולים לרּפאת ּולהֹוסיף,42ׁשלמּטה, . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבכל הּוא למּטה] ׁשּנּוי נעׂשה ּתפּלה ידי [ׁשעל זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדענין
ּדהּצמח הּנ"ל ּבּדרּוׁש ּדמבֹואר הּוא, והענין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּתפּלה.

ּבגמרא43צדק ׁשאיתא ּדזה (ּדוקא)44, צּבּור ׁשּבתפּלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
לא45ּכתיב ּכּביר א-ל ּומקּבלת46הן רצּויה ׁשהיא ימאס, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ממּלא47לעֹולם ׁשהּקּב"ה ּדזה היא, ּבזה הּכּונה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּגם והיינּו, ּבגּלּוי. ּגם הּוא צּבּור, ּדתפּלת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָהּבּקׁשה
מּזה [וכדמּוכח ּבּקׁשתֹו את ממּלא הּקּב"ה יחיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבתפּלת
ּבכל ּפעמים ג' להתּפּלל ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנׁשי
ּברכה וׁשלֹום חס ׁשּתהיה ּתּקנּו ׁשּלא ּובוּדאי ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹיֹום,
(מּלּוי ׁשההׁשּפעה אפׁשר יחיד, ׁשּבתפּלת אּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלבּטלה].
היא צּבּור ּדתפּלת והּמעלה ּבהעלם, ּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבּקׁשה)
ּדרּוׁשים ׁשּבכּמה ּולהעיר, ּבּגלּוי. היא 48ׁשההׁשּפעה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
למעלה ּתּׁשאר ׁשההׁשּפעה אפׁשר יחיד ׁשּבתפּלת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמבֹואר
מבֹואר צדק ּדהּצמח הּנ"ל ּובּדרּוׁש למּטה, תמׁש ְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָֹֻולא

ּבהעלם. ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּלא למּטה, נמׁשכת יחיד) ּבתפּלת (ּגם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשההׁשּפעה
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א).)42 (קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א קכב.)43תניא ע' שם ענינים רע"א.)44אוה"ת ח, ה.)45ברכות לו, כ"ה)46איוב

שם. לברכות מהרש"א חדא"ג ועיין ימאס. לא אל הן כ: ח, ובאיוב ולא. ובפסוק: שם. הל')47בגמרא או"ח בשו"ע אדה"ז לשון

רסנ"ב. השחר עה.)48ברכות ע' שם תרנ"ח תמג. ע' שם תלה. ע' שם תרכ"ז רפה. ע' שם תרכ"ו
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.‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»
˙e˜Ï‡‰L ,BfÓ ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆»¡…
‰hÓÏ ˙ÎLÓpL ‰BzaL∆«»∆ƒ¿∆∆¿«»
ÏL BÏÎNa ˙LaÏ˙Óeƒ¿«∆∆¿ƒ¿∆
dÈ‡ ,„ÓBl‰ Ì„‡‰»»»«≈≈»

ÔÈÓÏÚ „‚a[עולמות=], ¿∆∆»¿ƒ
ÏÎNc ‰‚N‰‰ ,ÔÎlL∆»≈««»»¿≈∆
˙eÏÈˆ‡c ‰‚N‰‰Â ÈLB‡¡ƒ¿««»»«¬ƒ
.dabÏ LnÓ ‰ÂLa Ì‰≈¿»∆«»¿«»
של מעלתה רואים אנו ובזה

למטה בירידתה שגם התורה

מעלתה מצד הנה האדם, להשגת

חילוק אין התורה של העצמית

להשגה אנושי שכל השגת בין

האצילות. הבאשבעולם בסעיף

שביאר למה בנוסף לבאר יעבור

המעלה קודמים בסעיפים

שפועלת תורה לגבי שבתפלה

בעולם. שינוי

BÓÎc ,ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«ƒ¿
‰ÎLÓ‰a ÔB˙‰L∆«ƒ¿««¿»»
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ‰B˙c¿»¿«≈««¿»»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»¿≈«
Èelb Ba CLÓpL ,‰hnÏ««»∆ƒ¿«ƒ

˙e˜Ï‡שהיא כפי התורה שזו ¡…
הנברא להשגת ÏÚיורדת ,«

ÔB˙a ‡e‰ ‰Ê Cc∆∆∆«ƒ»
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰aL∆««¿»»∆«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ‰lÙz¿ƒ»¿«≈««¿»»
‰ÊÏ ÒB„ ,‰B˙c¿»¿»»∆
ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ LBL∆∆««¿»»∆«
‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ ‰lÙz È„È¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿»
ÔB˙‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«ƒ»
‰lÙz È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰a««¿»»∆«¿≈¿ƒ»
,‰hnÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰«¿≈«««»
‰NÚ ‰lÙz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»«¬∆

ÌÈ‰ CÏe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡tÏ ,‰hÓÏL ÌÈ‡pa ÈepL42. ƒ«ƒ¿»ƒ∆¿«»¿«…«ƒ¿»≈«»ƒ
‡e‰ [‰hÓÏ ÈepL ‰NÚ ‰lÙz È„È ÏÚL] ‰Ê ÔÈÚc ,ÈÒB‰Ïe¿ƒ¿ƒ¿»∆∆«¿≈¿ƒ»«¬∆ƒ¿«»
ÁÓ‰c Ï"p‰ Leca ‡BÓc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿««¿«∆«

˜„ˆ43‡˙È‡L ‰Êc ˆÓ‚a44‡[=מובא], ˙lÙ˙aLea ∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«ƒ
È˙ (‡˜Âc)45Ï‡ Ô‰ «¿»¿ƒ≈≈

‡Ï Èa46‡È‰L ,Ò‡ÓÈ «ƒ…ƒ¿»∆ƒ
˙Ïa˜Óe ‰Èeˆ¿»¿À∆∆

ÌÏBÚÏ47‰Êa ‰e‰ , ¿»««»»»∆
‰"aw‰L ‰Êc ,‡È‰ƒ¿∆∆«»»
˙lÙ˙c ‰Lwa‰ ‡lÓÓ¿«≈««»»ƒ¿ƒ«
Èel‚a Ìb ‡e‰ ,eaƒ̂«¿ƒ
של ישועתו בגלוי שרואים

eÈÈ‰Â,כדלהלן,הקב"ה .¿«¿
,„ÈÁÈ ˙lÙ˙a ÌbL∆«ƒ¿ƒ«»ƒ
˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰«»»¿«≈∆
‰fÓ ÁÎeÓ„ÎÂ] B˙Lwa«»»¿ƒ¿»ƒ∆
‰ÏB„b‰ ˙Ò ÈL‡L∆«¿≈¿∆∆«¿»
ÌÈÓÚt ‚ Ïlt˙‰Ï ewzƒ¿¿ƒ¿«≈¿»ƒ
‡lL È‡cÂe ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿««∆…
ÌBÏLÂ ÒÁ ‰È‰zL ewzƒ¿∆ƒ¿∆«¿»

‰ÏhÏ ‰Îaהקב"ה שאילו ¿»»¿«»»
זו הייתה בקשתו ממלא היה לא

לבטלה ברכה ].חסֿושלום
,„ÈÁÈ ˙lÙ˙aL ‡l‡∆»∆ƒ¿ƒ«»ƒ
ÈelÓ) ‰ÚtL‰‰L LÙ‡∆¿»∆««¿»»ƒ
,ÌÏÚ‰a ‰È‰z (‰Lwa‰««»»ƒ¿∆¿∆¿≈
eaˆ ˙lÙ˙c ‰ÏÚn‰Â¿««¬»ƒ¿ƒ«ƒ
‡È‰ ‰ÚtL‰‰L ‡È‰ƒ∆««¿»»ƒ
‰nÎaL ,ÈÚ‰Ïe .ÈeÏba¿ƒ¿»ƒ∆¿«»

ÌÈLec48‡BÓ ¿ƒ¿»
LÙ‡ „ÈÁÈ ˙lÙ˙aL∆ƒ¿ƒ«»ƒ∆¿»
‡z ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ»≈

‰ÏÚÓÏעליונים בעולמות ¿«¿»
,‰hÓÏ CLÓ˙ ‡ÏÂ¿…À¿»¿«»
ÁÓ‰c Ï"p‰ Lece«¿««¿«∆«
‰ÚtL‰‰L ‡BÓ ˜„∆̂∆¿»∆««¿»»
(„ÈÁÈ ˙lÙ˙a Ìb)«ƒ¿ƒ«»ƒ

‰hÓÏ ˙ÎLÓהזה ,לעולם ƒ¿∆∆¿«»
‰È‰zL LÙ‡L ‡l‡∆»∆∆¿»∆ƒ¿∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



יי    

(לא היא ּתפּלה ידי ׁשעל למּטה ּדההמׁשכה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּתפּלה.
ההמׁשכה ידי ׁשעל אּלא) למּטה, נמׁש עצמֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהאלקּות
היא ּדתֹורה, וההמׁשכה העֹולם. ּבעניני ׁשּנּוי ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָנעׂשה
היא למּטה ירידתּה לאחרי ׁשּגם אלקּות, ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהמׁשכת
ׁשּבּתֹורה ׁשהאלקּות מּזֹו, ויתירה הּקּב"ה. ׁשל ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹחכמתֹו
הּלֹומד, האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ּומתלּבׁשת למּטה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנמׁשכת
אנֹוׁשי ּדׂשכל ההׂשגה ׁשּלכן, עלמין, ּבגדר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינּה

ּד לּגּבּה.וההׂשגה מּמׁש ּבׁשוה הם אצילּות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

לגּביLÈÂו) ּדתֹורה ּבהמׁשכה ׁשהּיתרֹון ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנמׁש לּמּטה, ּבנֹוגע הּוא ּדתפּלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה
ׁשּבהמׁשכה ּבּיתרֹון הּוא זה ּדר על אלקּות, ּגּלּוי ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
לזה דנֹוסף ּדתֹורה, ההמׁשכה לגּבי ּתפּלה ידי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשעל

מּלמעלה הּוא ּתפּלה ידי ׁשעל ההמׁשכה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
הּוא ּתפּלה ידי ׁשעל ּבהמׁשכה הּיתרֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות,

ּבנֹוגע ּבּנבראיםּגם ׁשּנּוי נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
הּׁשנים ּולבר החֹולים לרּפאת ּולהֹוסיף,42ׁשלמּטה, . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבכל הּוא למּטה] ׁשּנּוי נעׂשה ּתפּלה ידי [ׁשעל זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדענין
ּדהּצמח הּנ"ל ּבּדרּוׁש ּדמבֹואר הּוא, והענין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּתפּלה.

ּבגמרא43צדק ׁשאיתא ּדזה (ּדוקא)44, צּבּור ׁשּבתפּלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
לא45ּכתיב ּכּביר א-ל ּומקּבלת46הן רצּויה ׁשהיא ימאס, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ממּלא47לעֹולם ׁשהּקּב"ה ּדזה היא, ּבזה הּכּונה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּגם והיינּו, ּבגּלּוי. ּגם הּוא צּבּור, ּדתפּלת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָהּבּקׁשה
מּזה [וכדמּוכח ּבּקׁשתֹו את ממּלא הּקּב"ה יחיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבתפּלת
ּבכל ּפעמים ג' להתּפּלל ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנׁשי
ּברכה וׁשלֹום חס ׁשּתהיה ּתּקנּו ׁשּלא ּובוּדאי ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹיֹום,
(מּלּוי ׁשההׁשּפעה אפׁשר יחיד, ׁשּבתפּלת אּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלבּטלה].
היא צּבּור ּדתפּלת והּמעלה ּבהעלם, ּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבּקׁשה)
ּדרּוׁשים ׁשּבכּמה ּולהעיר, ּבּגלּוי. היא 48ׁשההׁשּפעה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
למעלה ּתּׁשאר ׁשההׁשּפעה אפׁשר יחיד ׁשּבתפּלת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמבֹואר
מבֹואר צדק ּדהּצמח הּנ"ל ּובּדרּוׁש למּטה, תמׁש ְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָֹֻולא

ּבהעלם. ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּלא למּטה, נמׁשכת יחיד) ּבתפּלת (ּגם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשההׁשּפעה
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יי   

ׁשּתׁשּפע היא ּדתפּלה ּדהּבקׁשה ּדכיון לֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻויׁש
לכן, הּׁשנים), ּולבר החֹולים (לרּפאת למּטה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹההׁשּפעה
ההׁשּפעה אבל ׁשּבּקׁש ההׁשּפעה לֹו ּכׁשּממׁשיכים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם
ּומּזה לבּטלה, ּברכה היא ּתפּלתֹו למּטה, נמׁשכת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאינּה
ההׁשּפעה נמׁשכת יחיד ּבתפּלת ּגם ּתפּלה, ׁשּבכל ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּוכח,

ּבהעלם. ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּלא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָלמּטה

CÈLÓÓeהיא הּׁשפע המׁשכת ׁשּלפעמים ּדזה ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
הּמבּדילים. הּמסכים רּבּוי מּפני הּוא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבהעלם
אֹופן מּצד לא הּוא ּבהעלם הּוא ׁשהּׁשפע ּדזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַֹוהיינּו,
ׁשלמעלה ּדהעלם ּבּדרגא היא (ׁשההמׁשכה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָההמׁשכה

הּמסכים49מּגּלּוי מּצד הּוא ׁשההעלם אּלא, ,( ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהמּתנה סגּור, ּבכלי מּתנה נתינת ּובדגמת ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻהּמעלימים.
אפׁשר אי ּדהּכלי הּמס ׁשּמּצד אּלא ּבּכלי, ּבׁשלמּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיא
ׁשההׁשּפעֹות ּבּמאמר, ּומֹוסיף ּבּגלּוי. אֹותּה ְְֲִֶַַַַַַָָָָָלקחת
ּבׁשלימּות ׁשּיׁשנם רק לא הּתפּלֹות, ּכל ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמׁשכּו
ּכל ּדכׁשיתעֹוררּו ּבּגלּוי. ּגם יהיּו סֹוף ׁשּסֹוף אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּבהעלם
אז יתּגּלּו הּמסכים, ּכל ויבּטלּו ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָיׂשראל
הּדֹורֹות. ּכל ׁשּבמׁש הּתפּלֹות ּדכל ההמׁשכֹות ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָּכל

אֹורCÈÂז) נמׁש ּתפּלה ידי ׁשעל ּדהּטעם להבין, ¿»ƒְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ׁשעל מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה
מּצד הּוא הּׁשנים) ּולבר החֹולים (לרּפאת ְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבּנבראים

  מים42ׁשּבּתפּלה העלאת ּדענין , ְְְֲִִִֶַַַַָָָ
ּבּכּונה היא ּכׁשהּתפּלה לכאֹורה הּוא ׁשּבּתפּלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻנקבין

ידי ׁשעל מבֹואר ּובּמאמר נעׂשהּובבּטּול, ּתפּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הּבאּור לֹומר ויׁש ּבהעלם). ׁשהּוא (אּלא ּבּנבראים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנּוי
מכּון ּכׁשאינֹו (ּגם מתּפּלל ׁשּיׂשראל ּדּבעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבזה,

אּלאּבתפּלתֹו), ,הּמל לפני ּכעֹומד הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
העלאת היא ּדיׂשראל ּתפּלה ּכל ולכן, ּבהעלם. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו
ׁשּלמעלה האֹור ּוממׁשכת ׁשּמעֹוררת נקבין ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמים

(מּלּוי למּטה והּׁשּנּוי ׁשההמׁשכה אּלא הּנבראים. את לׁשּנֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות
והּבּטּול ׁשהּכּונה וכל ּבהעלם. הּוא זה נקבין מים העלאת ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻהּבּקׁשה)
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המסכים,)49 מצד הוא שההעלם שמבאר שלאחרי שם, אוה"ת וראה לבטלה. ברכה דשמו"ע הברכות היו – זה באופן הי' דבאם

" ח"ו".אומר שוא תפילת נק' אין

    
ÓBÏ LÈÂ .ÌÏÚ‰aיורדת תפילה שבכל צדק' ה'צמח שמבאר לכך הטעם ¿∆¿≈¿≈«
למטה עד ÚtLzLההמשכה ‡È‰ ‰lÙ˙c ‰L˜a‰c ÔÂÈÎc ,¿≈»¿««»»ƒ¿ƒ»ƒ∆À¿«

Ìb ,ÔÎÏ ,(ÌÈM‰ CÏe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡tÏ) ‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«»¿«…«ƒ¿»≈«»ƒ»≈«
È‡ ‰ÚtL‰‰ Ï‡ LwaL ‰ÚtL‰‰ BÏ ÌÈÎÈLÓnLk¿∆«¿ƒƒ««¿»»∆ƒ≈¬»««¿»»≈»

B˙lÙz ,‰hÓÏ ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿«»¿ƒ»
‰fÓe ,‰ÏhÏ ‰Îa ‡È‰ƒ¿»»¿«»»ƒ∆
Ìb ,‰lÙz ÏÎaL ,ÁÎeÓ»∆¿»¿ƒ»«
˙ÎLÓ „ÈÁÈ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ«»ƒƒ¿∆∆
‡l‡ ‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«»∆»
.ÌÏÚ‰a ‰È‰zL LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿∆¿≈

CÈLÓÓe'צדק ה'צמח «¿ƒ
ÌÈÓÚÙlL ‰Êc ,Ó‡na««¬»¿∆∆ƒ¿»ƒ

ÚÙM‰ ˙ÎLÓ‰למטה‡È‰ «¿»««∆«ƒ
Èea ÈtÓ ‡e‰ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ¿≈ƒ
.ÌÈÏÈcn‰ ÌÈÎÒn‰«»»ƒ««¿ƒƒ
‡e‰ ÚÙM‰L ‰Êc ,eÈÈ‰Â¿«¿¿∆∆«∆«
„vÓ ‡Ï ‡e‰ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈…ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ ÔÙB‡∆««¿»»
‡ca ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L)∆««¿»»ƒ¿«¿»
ÈelbÓ ‰ÏÚÓÏL ÌÏÚ‰c¿∆¿≈∆¿«¿»ƒƒ
שאינה רוחנית המשכה [=שזוהי

להתגלות] ‡l‡,49יכולה ,(∆»
„vÓ ‡e‰ ÌÏÚ‰‰L∆«∆¿≈ƒ«
ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈÎÒn‰«»»ƒ««¿ƒƒ
למטה עד יורדת וההמשכה

גילוי מונע חיצוני דבר אולם

È˙˙ההמשכה ˙Ó„e .¿À¿«¿ƒ«
,eÒ ÈÏÎa ‰zÓ«»»ƒ¿ƒ»
˙eÓÏLa ‡È‰ ‰zÓ‰L∆««»»ƒƒ¿≈
CÒn‰ „vnL ‡l‡ ,ÈÏka«¿ƒ∆»∆ƒ««»»

ÈÏk‰cחיצוני גורם --È‡ ¿«¿ƒƒ
˙B‡ ˙Á˜Ï LÙ‡∆¿»»««»
,Ó‡na ÛÈÒBÓe .ÈeÏba¿»ƒ««¬»
ÏÚ eÎLÓpL ˙BÚtL‰‰L∆««¿»∆ƒ¿¿«
˜ ‡Ï ,˙BlÙz‰ Ïk È„È¿≈»«¿ƒ…«
˙eÓÈÏLa ÌLL∆∆¿»ƒ¿≈
ÛBÒ ÛBqL ‡l‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆
.ÈeÏba Ìb eÈ‰Èƒ¿«¿ƒ
Ï‡È Ïk eBÚ˙ÈLÎcƒ¿∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈
eÏhÈÂ ‰ÓÏL ‰eL˙aƒ¿»¿≈»ƒ«¿
Ê‡ elb˙È ,ÌÈÎÒn‰ Ïk»«»»ƒƒ¿«»
ÏÎc ˙BÎLÓ‰‰ Ïk»««¿»¿»

.˙BBc‰ Ïk CLÓaL ˙BlÙz‰אנו רואים שבתפלה זה, מכל נתבאר «¿ƒ∆¿∆∆»«
ולהלן למטה. בהמשכה גם אלא למעלה בההעלאה רק לא גדולה מעלה

למטה. אור וממשיך מעורר בתפלתו מכוון אינו כאשר שאפילו יתבאר

B‡ CLÓ ‰lÙz È„È ÏÚL ÌÚh‰c ,ÔÈ‰Ï CÈÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒ¿«««∆«¿≈¿ƒ»ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ÈepL ‰Ú B„È ÏÚL∆«»«¬∆ƒ
˙‡tÏ) ÌÈ‡pa«ƒ¿»ƒ¿«…
(ÌÈM‰ CÏe ÌÈÏBÁ‰«ƒ¿»≈«»ƒ
ÌÈÓ ˙‡ÏÚ‰‰ „vÓ ‡e‰ƒ«««¬»««ƒ

‰lÙzaL ÔÈ˜42ÔÈÚc , À¿ƒ∆«¿ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈ˜ ÌÈÓ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒÀ¿ƒ
האדם] המטה. [=התעוררות

‰B‡ÎÏ ‡e‰ ‰lÙzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»
‰eka ‡È‰ ‰lÙz‰Lk¿∆«¿ƒ»ƒ¿«»»
‡BÓ Ó‡ne ,Ïehe¿ƒ««¬»¿»
‰Ú ‰lÙz Ïk È„È ÏÚL∆«¿≈»¿ƒ»«¬∆
‡l‡) ÌÈ‡pa ÈepLƒ«ƒ¿»ƒ∆»

(ÌÏÚ‰a ‡e‰L,ולכאורה ∆¿∆¿≈
נר תמיד לא במתפללהרי אה

ביטול ÓBÏהרגשת LÈÂ ¿≈«
˙Úac ,‰Êa e‡a‰«≈»∆∆¿≈
Ìb) Ïlt˙Ó Ï‡L∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈«
,(B˙lÙ˙a ÔeÎÓ BÈ‡Lk¿∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»

‰e‡הרי B˙eÓÈÙaƒ¿ƒƒ
‡l‡ ,CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚk¿≈ƒ¿≈«∆∆∆»
Ïk ,ÔÎÏÂ .ÌÏÚ‰a e‰fL∆∆¿∆¿≈¿»≈»
‡È‰ Ï‡Èc ‰lÙz¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ
ÔÈ˜ ÌÈÓ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒÀ¿ƒ
˙ÎLÓÓe ˙BÚnL∆¿∆∆«¿∆∆
‰ÏÚÓlL B‡‰»∆¿«¿»
˙‡ ˙BpLÏ ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«∆
‡l‡ .ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ∆»
ÈepM‰Â ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ
(‰Lwa‰ ÈelÓ) ‰hÓÏ¿«»ƒ««»»
ÌÈÓ ˙‡ÏÚ‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ
.ÌÏÚ‰a ‡e‰ ‰Ê ÔÈ˜À¿ƒ∆¿∆¿≈
Ïeha‰Â ‰ek‰L ÏÎÂ¿»∆««»»¿«ƒ
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ּבגּלּוי הּוא הּבּקׁשה מּלּוי יֹותר, ּבגּלּוי הם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּבתפּלה
ֵיֹותר.

ּדאיתא43ּבּמאמרCÈLÓÓeח) מה יּובן זה ּפי ׁשעל , «¿ƒְֲִִֶֶַַַָָָָ
הּנביא50ּבּגמרא מאלּיהּו רּבי ׁשּכׁשׁשמע ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

רּבי אֹותם העמיד האבֹות, ּדגמת הם ּובניו חּיא ְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשרּבי
מֹוריד זיקא, ונׁשיב הרּוח מׁשיב אמר הּתיבה, ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָלפני
רגׁש הּמתים מחּיה למימר מּטי ּכי מטרא, ואתא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגׁשם
מתּפּללים היּו ּובניו חּיא ּדרּבי להבין, וצרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָעלמא.
ּתפּלתם ידי ׁשעל ההמׁשכה כן ּפי על ואף יֹום, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבכל
ּדוקא היתה עלמא) רגׁש מיטרא, אתא זיקא, ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָ(נׁשיב
אפׁשר היה ולכאֹורה הּתיבה. לפני רּבי אֹותם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהעמיד
ׁשלּוחי והיּו הּתיבה לפני ׁשהתּפּללּו ידי ּדעל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָלֹומר,
היא צּבּור ּותפּלת הּצּבּור, ּכֹוח ּבתפּלתם היה ְְִִִִִִִַַַָָָָצּבּור,

מס ּכׁשּיׁשנם ּדגם לעֹולם, ּומקּבלת ההמׁשכהרצּויה כים ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבגּלּוי ּתפּלת51היא ּגם ּכי מסּפיק, אינֹו זה ּבאּור אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

אין ּביֹותר, ּגדֹול אדם הּוא צּבּור ּכׁשהּׁשליח ּגם ְְִִִֵֵֶַַַָָָָצּבּור,
לפעֹול הּׁשּנּויּבכֹוחּה ּובפרט ּבּבריאה, ּגדֹול ׁשּנּוי ְְְְִִִִִַַָָָָ

ּומבאר הּמעלימים. מסכים ּכׁשּיׁשנם הּמתים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדתחית
הּתיבה לפני רּבי אֹותם ׁשהעמיד ידי ּדעל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּמאמר,
ידי (על ׁשברּו יׂשראל, ּדכלל צּבּור ׁשלּוחי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָונעׂשּו
ּבׁשעת ׁשהיּו ׁשהּצּבּור לזה ּדנֹוסף הּמסכים. את ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתפּלתם)
אּלּו מּצד הּמסכים ּגם הּנה מאד, התעֹוררּו ּכּלם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻּתפּלתם
על ּובניו חּיא רּבי ׁשברּו נתעֹוררּו, ולא ׁשם היּו ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
צּבּור ׁשלּוחי ּבתֹור היתה ׁשּתפּלתם מּכיון ּתפּלתם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָידי

נתעֹוררּו. ׁשּלא אּלּו ׁשל ּגם יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּדכל

LÈÂידי ׁשעל ּבזה, הּבאּור ועׂשהלֹומר הּתיבה לפני אֹותם העמיד ¿≈ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אּלּו על (ּגם יׂשראל ּכל על זה ּפעל יׂשראל, ּדכל צּבּור לׁשלּוחי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותם

הענין) מּכל ּכלל ידעּו ּתפּלת52ׁשּלא ּבׁשעת ׁשהיּו הּצּבּור אחרי נגררים ׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ולכן, צּבּור), (הּׁשלּוחי עצמם ּובניו חּיא רּבי אחרי ׁשּכן ּומּכל ּובניו, חּיא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָרּבי
ּפעלּו ּובניו, חּיא רּבי ׁשל ּותפּלתם הּתפּלה, ּבּׁשעת ׁשהיּו ּדהּצּבּור ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָההתעֹוררּות
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יי    

ּבגּלּוי הּוא הּבּקׁשה מּלּוי יֹותר, ּבגּלּוי הם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּבתפּלה
ֵיֹותר.

ּדאיתא43ּבּמאמרCÈLÓÓeח) מה יּובן זה ּפי ׁשעל , «¿ƒְֲִִֶֶַַַָָָָ
הּנביא50ּבּגמרא מאלּיהּו רּבי ׁשּכׁשׁשמע ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

רּבי אֹותם העמיד האבֹות, ּדגמת הם ּובניו חּיא ְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשרּבי
מֹוריד זיקא, ונׁשיב הרּוח מׁשיב אמר הּתיבה, ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָלפני
רגׁש הּמתים מחּיה למימר מּטי ּכי מטרא, ואתא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגׁשם
מתּפּללים היּו ּובניו חּיא ּדרּבי להבין, וצרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָעלמא.
ּתפּלתם ידי ׁשעל ההמׁשכה כן ּפי על ואף יֹום, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבכל
ּדוקא היתה עלמא) רגׁש מיטרא, אתא זיקא, ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָ(נׁשיב
אפׁשר היה ולכאֹורה הּתיבה. לפני רּבי אֹותם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהעמיד
ׁשלּוחי והיּו הּתיבה לפני ׁשהתּפּללּו ידי ּדעל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָלֹומר,
היא צּבּור ּותפּלת הּצּבּור, ּכֹוח ּבתפּלתם היה ְְִִִִִִִַַַָָָָצּבּור,

מס ּכׁשּיׁשנם ּדגם לעֹולם, ּומקּבלת ההמׁשכהרצּויה כים ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבגּלּוי ּתפּלת51היא ּגם ּכי מסּפיק, אינֹו זה ּבאּור אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

אין ּביֹותר, ּגדֹול אדם הּוא צּבּור ּכׁשהּׁשליח ּגם ְְִִִֵֵֶַַַָָָָצּבּור,
לפעֹול הּׁשּנּויּבכֹוחּה ּובפרט ּבּבריאה, ּגדֹול ׁשּנּוי ְְְְִִִִִַַָָָָ

ּומבאר הּמעלימים. מסכים ּכׁשּיׁשנם הּמתים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדתחית
הּתיבה לפני רּבי אֹותם ׁשהעמיד ידי ּדעל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּמאמר,
ידי (על ׁשברּו יׂשראל, ּדכלל צּבּור ׁשלּוחי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָונעׂשּו
ּבׁשעת ׁשהיּו ׁשהּצּבּור לזה ּדנֹוסף הּמסכים. את ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתפּלתם)
אּלּו מּצד הּמסכים ּגם הּנה מאד, התעֹוררּו ּכּלם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻּתפּלתם
על ּובניו חּיא רּבי ׁשברּו נתעֹוררּו, ולא ׁשם היּו ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
צּבּור ׁשלּוחי ּבתֹור היתה ׁשּתפּלתם מּכיון ּתפּלתם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָידי

נתעֹוררּו. ׁשּלא אּלּו ׁשל ּגם יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּדכל

LÈÂידי ׁשעל ּבזה, הּבאּור ועׂשהלֹומר הּתיבה לפני אֹותם העמיד ¿≈ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אּלּו על (ּגם יׂשראל ּכל על זה ּפעל יׂשראל, ּדכל צּבּור לׁשלּוחי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותם

הענין) מּכל ּכלל ידעּו ּתפּלת52ׁשּלא ּבׁשעת ׁשהיּו הּצּבּור אחרי נגררים ׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ולכן, צּבּור), (הּׁשלּוחי עצמם ּובניו חּיא רּבי אחרי ׁשּכן ּומּכל ּובניו, חּיא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָרּבי
ּפעלּו ּובניו, חּיא רּבי ׁשל ּותפּלתם הּתפּלה, ּבּׁשעת ׁשהיּו ּדהּצּבּור ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָההתעֹוררּות
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יי   

הּמסכים. ּבטלּו זה ידי ועל יׂשראל, ּכל על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבפנימּיּות

האֹור‰Â‰ט) ּדהמׁשכת ד) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר זה ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
היא ּתפּלה ידי ׁשעל מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
עצמֹו ׁשהאֹור (ולא העֹולם ּבעניני ׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעל
עצמּה. מּצד ׁשהיא ּכמֹו ּבתפּלה הּוא למּטה), ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָנמׁש
הּתֹורה, ענין ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא ּכׁשהּתפּלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ׁש יׁשנם זֹו, ּתפּלה ידי ׁשעל ׁשּבהמׁשכה לֹומר, ּתייׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אין עד מעלה למעלה הּוא ההמׁשכה ׁשּׁשֹורׁש ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמעלֹות.
ּדּבהּׁשּנּוי הינּו, למּטה. נמׁש עצמֹו וׁשהאֹור ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָקץ,
נרּגׁש ּבזה) וכּיֹוצא מתרּפא (ׁשהחֹולה ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשה
אּלא מההמׁשכה) (הּתֹוצאה ּבעֹולם הּׁשּנּוי רק לא ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבגּלּוי

הּׁשּנּוי. נעׂשה ידֹו ׁשעל האלקי האֹור ֱֲִִֶַַַַָָָָֹּגם

LÈÂׁשהּבּקׁשה ג) (סעיף לעיל הּמבֹואר עם זה לקׁשר ¿≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּבתחּלת ּתהלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹאדני
ּבאֹופן ּתהיה האדם ׁשּתפּלת היא עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּתפּלת
הּקּב"ה, ׁשל ּתפּלתֹו ,ּתהּלת תמׁש ידּה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשעל
הּמעלֹות. ׁשּתי ּבּה יׁשנם זה ּבאֹופן היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדכׁשהּתפּלה
למעלה [ׁשּמּגעת הּמּטה עבֹודת – ּדתפּלה ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָהּמעלה
והּמעלה ּתכסֹוף], ידי למעׂשה קץ, אין עד ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָמעלה

המׁשכה – ּדׁשניּדתֹורה החּבּור ידי ועל . ְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ׁשּגםהענינים הּתפּלה, היא ְְִִִִֶַַָָָ

ּגם זה, ידי על ,ּתהּלת יּגיד דּופי ׁשעלּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
נעׂשה ידּה ׁשעל הענינים. ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻידי

ּבֹוׁשּנּוי ׁשּנרּגׁש ּבאֹופן הּוא ּבּמּטה וׁשהּׁשיּנּוי , ְְְִִִֶֶֶַַַַָ
 .הּׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ׁשעל ֲִֶַַַָָ

יהּודהÏÚÂיו"ד) אליו ּדוּיּגׁש הּׁשיכּות לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ודעת עליֹון ּדעת הּדעֹות, ּדׁשּתי ְְְִִֵֵֶַַַַַַלחּבּור
ּדעת ּדר על הם ּותפּלה ּדתֹורה הענינים ׁשני ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתחּתֹון,
מּלמעלה היא ׁשּתֹורה לזה דנֹוסף ּתחּתֹון. ודעת ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָעליֹון

ודעת למּטה מּלמעלה הּוא עליֹון (ּדדעת למעלה מּלמּטה היא ּותפּלה ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָלמּטה
למעלה מּלמּטה הּוא ּכמֹו53ּתחּתֹון האדם ׁשל ּבׂשכלֹו נמׁשכת ׁשהּתֹורה זה ,( ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
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חוזר למטה), בעולם והמשכה שינוי (הפועלת התפילה מעלת בפרטיות וֿח

שבתפ אופן שישנו 'אד'לבאר בקשת תוכן (שזוהי התורה מעלת גם תהיה ילה
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ערֹו ּבאין הּוא האדם ׁשּׂשכל (דהגם ּבמציאּותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ויּׂשיג יבין האדם ׁשׂשכל ּבכדי מקֹום מּכל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלּתֹורה,
אז וגם מּמציאּותֹו) לצאת צרי אינֹו ׁשּלֹומד ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּתֹורה

הּׁשם ּדבר לא54היא היא למּטה הּתֹורה ׁשהמׁשכת הינּו , ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
ּבלי (ׁשּלהיֹותּה הּתֹורה ענין מּצד אּלא הּמּטה ּגדרי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכפי
ּדתֹורה ׁשּבהמׁשכה מֹורה מקֹום), ּבכל נמׁשכת היא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָגבּול
יׁש ׁש(ּלמעלה עליֹון ּדעת – מקֹום ּתֹופסים הּנבראים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאין
הּמעלה מּצד היא ּדתפּלה ׁשההמׁשכה וזה אין. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָו)למטה
ׁשענינּה זה וכן ּתכסֹוף), ידי (למעׂשה הּמּטה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדעבֹודת
מֹורה הּנבראים, את לׁשנֹות הּוא זֹו המׁשכה ְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשל
ּתחּתֹון ּדעת – מקֹום ּתֹופס הּמּטה זֹו ְְְֵֶַַַַַַָָָָׁשּבהמׁשכה
ׁשהּוא אדני, ּבי יהּודה ּבקׁשת ידי ועל יׁש. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלּמּטה
ּתהלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדני ּפסּוק קדימת ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכענין
(ּתפּלת ׁשּלֹו ׁשהּתפּלה ג), סעיף (ּכּנ"ל הּתפּלה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָקֹודם

ׁשל ּתפּלתֹו ּתמׁש ידּה ׁשעל ּבאֹופן היתה ( ְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻ
הּוא ׁשענינּה ּתפּלתֹו, ידי ׁשעל ההמׁשכה ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּקּב"ה,
ּבגּלּוי ּבּה נרּגׁש ׁשהיה ּבאֹופן היתה ּבּמּטה, ׁשּנּוי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָלעׂשֹות

חּבּורההמׁשכה מהׁשּתלׁשלּות), (ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
הּדעֹות. ְֵֵַׁשּתי

ÏÚÂלמעלה היא ׁשּתפּלה ד) (סעיף לעיל הּמבֹואר ּפי ¿«ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
כּו' מּטה ּדּלמּטה הענין ּדגמת היא [ּדתֹורה ְְְְִִִִַַַָָָָָָֻמּתֹורה
והּיתרֹון כּו'], מעלה ּדלמעלה הענין ּדגמת ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻּותפּלה
הּוא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה הּוא ּתפּלה לגּבי ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּדתֹורה

לֹומ יׁש אלקּות, ּדתֹורה,המׁשכת הּמעלה ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא ּדכׁשהּתפּלה ר, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּבדעת הּוא זה ּדר ועל מּתֹורה. למעלה היא ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּתפּלה
למעלה הּוא אזי עליֹון, ּדדעת הּגּלּוי ּגם ּבֹו ׁשּמאיר ּבאֹופן הּוא ּתחּתֹון ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָּדכׁשדעת
ודעת עליֹון ּדעת ׁשהם ּומלכּות, אנּפין בּזעיר הּוא זה ּדר ועל עליֹון. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַמדעת
(ׁשניהם אנּפין הּזעיר ּכמֹו נעׂשית ׁשהּמלכּות ידי ּדעל ב), סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּתחּתֹון
ולכן אנּפין. הּזעיר מּׁשֹורׁש ׁשּלמעלה המלכּות דׁשרׁש לּגּלּוי הקּדמה הּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשוים),
ׁשּיהיה ּדמלכּות העליה ּגם ּבהעלם יׁש יהּודה אליו ׁשּבוּיּגׁש הּדעֹות ּדׁשּתי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבחּבּור
ּבעלה. עטרת חיל אׁשת אנּפין, מּזעיר למעלה ּתהיה ׁשהּמלכּות לבא, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלעתיד
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טו    

ערֹו ּבאין הּוא האדם ׁשּׂשכל (דהגם ּבמציאּותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ויּׂשיג יבין האדם ׁשׂשכל ּבכדי מקֹום מּכל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלּתֹורה,
אז וגם מּמציאּותֹו) לצאת צרי אינֹו ׁשּלֹומד ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּתֹורה

הּׁשם ּדבר לא54היא היא למּטה הּתֹורה ׁשהמׁשכת הינּו , ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
ּבלי (ׁשּלהיֹותּה הּתֹורה ענין מּצד אּלא הּמּטה ּגדרי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכפי
ּדתֹורה ׁשּבהמׁשכה מֹורה מקֹום), ּבכל נמׁשכת היא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָגבּול
יׁש ׁש(ּלמעלה עליֹון ּדעת – מקֹום ּתֹופסים הּנבראים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאין
הּמעלה מּצד היא ּדתפּלה ׁשההמׁשכה וזה אין. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָו)למטה
ׁשענינּה זה וכן ּתכסֹוף), ידי (למעׂשה הּמּטה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדעבֹודת
מֹורה הּנבראים, את לׁשנֹות הּוא זֹו המׁשכה ְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשל
ּתחּתֹון ּדעת – מקֹום ּתֹופס הּמּטה זֹו ְְְֵֶַַַַַַָָָָׁשּבהמׁשכה
ׁשהּוא אדני, ּבי יהּודה ּבקׁשת ידי ועל יׁש. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלּמּטה
ּתהלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדני ּפסּוק קדימת ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכענין
(ּתפּלת ׁשּלֹו ׁשהּתפּלה ג), סעיף (ּכּנ"ל הּתפּלה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָקֹודם

ׁשל ּתפּלתֹו ּתמׁש ידּה ׁשעל ּבאֹופן היתה ( ְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻ
הּוא ׁשענינּה ּתפּלתֹו, ידי ׁשעל ההמׁשכה ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּקּב"ה,
ּבגּלּוי ּבּה נרּגׁש ׁשהיה ּבאֹופן היתה ּבּמּטה, ׁשּנּוי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָלעׂשֹות

חּבּורההמׁשכה מהׁשּתלׁשלּות), (ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
הּדעֹות. ְֵֵַׁשּתי

ÏÚÂלמעלה היא ׁשּתפּלה ד) (סעיף לעיל הּמבֹואר ּפי ¿«ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
כּו' מּטה ּדּלמּטה הענין ּדגמת היא [ּדתֹורה ְְְְִִִִַַַָָָָָָֻמּתֹורה
והּיתרֹון כּו'], מעלה ּדלמעלה הענין ּדגמת ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻּותפּלה
הּוא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה הּוא ּתפּלה לגּבי ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּדתֹורה

לֹומ יׁש אלקּות, ּדתֹורה,המׁשכת הּמעלה ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא ּדכׁשהּתפּלה ר, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּבדעת הּוא זה ּדר ועל מּתֹורה. למעלה היא ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּתפּלה
למעלה הּוא אזי עליֹון, ּדדעת הּגּלּוי ּגם ּבֹו ׁשּמאיר ּבאֹופן הּוא ּתחּתֹון ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָּדכׁשדעת
ודעת עליֹון ּדעת ׁשהם ּומלכּות, אנּפין בּזעיר הּוא זה ּדר ועל עליֹון. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַמדעת
(ׁשניהם אנּפין הּזעיר ּכמֹו נעׂשית ׁשהּמלכּות ידי ּדעל ב), סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּתחּתֹון
ולכן אנּפין. הּזעיר מּׁשֹורׁש ׁשּלמעלה המלכּות דׁשרׁש לּגּלּוי הקּדמה הּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשוים),
ׁשּיהיה ּדמלכּות העליה ּגם ּבהעלם יׁש יהּודה אליו ׁשּבוּיּגׁש הּדעֹות ּדׁשּתי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבחּבּור
ּבעלה. עטרת חיל אׁשת אנּפין, מּזעיר למעלה ּתהיה ׁשהּמלכּות לבא, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלעתיד
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היא)54 ובעשי' באצילות התורה, שעצם ס"ה, לעיל וראה נמשכת. שבו המקום ידי על משתנית שאינה .היינו

    
ÏÎNL È„Îa ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰BzÏ CBÚ ÔÈ‡a ‡e‰ Ì„‡‰»»»¿≈¬«»ƒ»»ƒ¿≈∆≈∆
˙‡ˆÏ CÈˆ BÈ‡ „ÓBlL ‰Bz‰ ‚ÈÈÂ ÔÈÈ Ì„‡‰»»»»ƒ¿«ƒ«»∆≈≈»ƒ»≈

‡È‰ Ê‡ Ì‚Â (B˙e‡ÈˆnÓ(התורה)Ì‰ c54˙ÎLÓ‰L eÈ‰ , ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿««≈«¿∆«¿»«
ÔÈÚ „vÓ ‡l‡ ‰hn‰ È„b ÈÙk ‡Ï ‡È‰ ‰hÓÏ ‰Bz‰«»¿«»ƒ…¿ƒƒ¿≈««»∆»ƒ«ƒ¿»

ÈÏa d˙BÈ‰lL) ‰Bz‰«»∆ƒ¿»¿ƒ
ÏÎa ˙ÎLÓ ‡È‰ Ïe‚¿ƒƒ¿∆∆¿»
‰BÓ ,(ÌB˜Ó»∆
ÔÈ‡ ‰B˙c ‰ÎLÓ‰aL∆««¿»»¿»≈
ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

YכמוÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿
‰ËÓÏ(Â LÈ ‰ÏÚÓl)L∆¿«¿»≈¿¿«»
‰ÎLÓ‰‰L ‰ÊÂ .ÔÈ‡«ƒ¿∆∆««¿»»
„vÓ ‡È‰ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»ƒƒ«
‰hn‰ ˙„BÚc ‰ÏÚn‰««¬»«¬«««»
,(ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ)¿«¬≈»∆ƒ¿
ÏL dÈÚL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»»∆
˙BLÏ ‡e‰ BÊ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ«
‰BÓ ,ÌÈ‡p‰ ˙‡∆«ƒ¿»ƒ∆
‰hn‰ BÊ ‰ÎLÓ‰aL∆¿«¿»»««»
˙Úc Y ÌB˜Ó ÒÙBz≈»««

ÔBzÁzÏÚÂ .LÈ ‰hnlL «¿∆¿«»≈¿«
Èa ‰„e‰È ˙L˜a È„È¿≈«»«¿»ƒ
ÔÈÚk ‡e‰L ,È„‡¬…ƒ∆¿ƒ¿»
È˙ÙN È„‡ ˜eÒ ˙ÓÈ„¿̃ƒ«»¬…»¿»«
E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙzƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
Ï"pk) ‰lÙz‰ Ì„B˜∆«¿ƒ»««
BlL ‰lÙz‰L ,(‚ ÛÈÚÒ¿ƒ∆«¿ƒ»∆
‰˙È‰ (Ì„‡‰ ˙lÙz)¿ƒ«»»»»¿»
CLÓz d„È ÏÚL ÔÙB‡a¿∆∆«»»À¿»
Ìb ,‰"aw‰ ÏL B˙lÙz¿ƒ»∆«»»«
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈
‡e‰ dÈÚL ,B˙lÙz¿ƒ»∆ƒ¿»»
,‰hna ÈepL ˙BNÚÏ«¬ƒ««»
Lb ‰È‰L ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆∆»»ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ Èel‚a da»¿ƒ««¿»»
‰ÏÚÓlL) ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆¿«¿»
eaÁ ,(˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ

.˙BÚc‰ ÈzL¿≈«≈
ÏÈÚÏ ‡Bn‰ È ÏÚÂ¿«ƒ«¿»¿≈
‡È‰ ‰lÙzL („ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆¿ƒ»ƒ

eÎ ‰hÓ ‰hÓlc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚c ‡È‰ ‰B˙c ‰BzÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»ƒÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«»«»
‰B˙c ÔB˙i‰Â ,eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚c ‰lÙ˙e¿ƒ»À¿«»ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿»¿«ƒ¿¿»
,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰B˙c ‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰ ‰lÙz Èa‚Ï¿«≈¿ƒ»∆««¿»»¿»«¿»«¡…
‰ÏÚn‰ Ìb da LiL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰lÙz‰LÎc ,ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆≈»«««¬»
‡È‰ ‰lÙz‰ ,‰B˙c¿»«¿ƒ»ƒ
Cc ÏÚÂ .‰BzÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿«∆∆
ÔBÈÏÚ ˙Ú„a ‡e‰ ‰Ê∆¿««∆¿
˙Ú„LÎc ,ÔBzÁz ˙Ú„Â¿«««¿ƒ¿∆««
ÔÙB‡a ‡e‰ ÔBzÁz«¿¿∆
Èelb‰ Ìb Ba È‡nL∆≈ƒ««ƒ
‡e‰ ÈÊ‡ ,ÔBÈÏÚ ˙Ú„c¿««∆¿¬«
.ÔBÈÏÚ ˙Ú„Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««∆¿
ÈÚ ‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿≈
Ì‰L ,˙eÎÏÓe ÔÈ‡«¿ƒ«¿∆≈
ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿¿«««¿
È„È ÏÚc ,( ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¿«¿≈
BÓk ˙ÈNÚ ˙eÎÏn‰L∆««¿«¬≈¿
Ì‰ÈL) ÔÈ‡ ÈÚ‰«¿≈«¿ƒ¿≈∆
‰Óc˜‰ ‡e‰ ,(ÌÈÂL»ƒ«¿»»

Ï- לעתידֿלבוא Èelb‰«ƒגילוי
˙eÎÏÓ‰ LL„¿…∆««¿
ÈÚ‰ LBÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆«¿≈
eaÁa ÔÎÏÂ .ÔÈ‡«¿ƒ¿»≈«ƒ

˙BÚc‰ ÈzLcעליון דעת - ƒ¿≈«≈
- תחתון ‡ÂÈÏודעת LbiÂaL∆¿«ƒ«≈»

Ìb ÌÏÚ‰a LÈ ‰„e‰È¿»≈¿∆¿≈«
‰È‰iL ˙eÎÏÓc ‰ÈÏÚ‰»¬ƒ»¿«¿∆ƒ¿∆
˙eÎÏn‰L ,‡Ï „È˙ÚÏ¿»ƒ»…∆««¿
ÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰zƒ¿∆¿«¿»ƒ¿≈
˙ËÚ ÏÈÁ ˙L‡ ,ÔÈ‡«¿ƒ≈∆«ƒ¬∆∆

.‰ÏÚa«¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71



טז

       
– מאידית תרגום –

פעמים כמה התורהדובר פרשיות ששמות
השם הרי (זהו כולה הפרשה תוכן את ומבטאים מורים
– הפרשה ששם דידן, בנדון ובפרט הפרשה). דכל

התיבה גם הוא – דהפרשה"ויגש" ,ממש
הפרשה עניני כל את ו"מנהיג" שכולל הפרשה,

אברי כל את ומנהיג שכולל האדם ראש (בדוגמת
בזה) וכיוצא השנה (ראש בזמן ראש זה דרך ועל הגוף,

השנה (ימי הזה הזמן כל את )).שמנהיג
– "ויגש" בין השייכות מהי להבין צריך זה לפי

"ולא הפרשה: בהמשך להתאפקלהמדובר יוסף יכול
דיבור אחיו", אל יוסף בהתודע אתו איש עמד ולא גו'
ובני יעקב והתיישבות ירידת זה לאחרי אחיו, עם יוסף

במצרים .ביתו

מ"ויגש תוצאה הם אלו שמאורעות פי על דאף
[נוסף הרי – יוסף) אל יהודה ודיבור יהודה" (אליו
מההשתלשלות בלבד חלק לכאורה הוא ש"ויגש" לזה
סיבה הוא "ויגש" – גופא (ובזה ההמשך את שהביאה

הוא עצמו ו"ויגש" הענינים), להמשך בלבד
(מתכלית מובן הרי] – זה שלפני מהמאורעות תוצאה

הפרשיות שמות – כולל תורה, עניני בכל ),הדיוק
בכך רק לא הוא הפרשה להמשך ד"ויגש" שהשייכות

ש(התיבה)שזה (גם) אלא כך, אחר שמדובר למה
תוכ את מבטא הפרשה) כל (שם עצמה כל"ויגש" ן

בהמשך הנ"ל למאורעות אין ולכאורה הפרשה.
אל דיהודה הדיבור תוכן אפילו מזו: [ויתירה הפרשה
ד"ויגש", לתוכן שייכות כל הפרשה] בתחלת יוסף

פגישה. שמשמעותו:

הפרשה בסיום וכמה כמה אחת בהועל שמדובר
אדמת ו"רק לפרעה, מצרים וקניית הרעב שנות אודות

וגו'" קנה לא חדשהכהנים ענין שזהו –בא שאינו ,

ל"ויגש", צדדית) כתוצאה לא (אפילו בהמשך לכאורה
הפרשה. בהמשך ובניו דיעקב ולהמאורעות

על – ד"ויגש" בהתוכן הביאור בהקדים ויובן
מקומות בכמה המבואר דהפרשהפי בהשייכות

של "מענינה הם שההפטרות כידוע לההפטורה,
:פרשה"

הוא – ליוסף דיהודה ההגשה – ד"ויגש" התוכן
(יהודה עצמם בפני יחידים דשני "הגשה" רק לא

חז"ל שאמרו כפי אלא יהודהויוסף) הגשת שעל
כתיב ויוסףליוסף יהודה דא נועדו המלכים הנה "כי

– היא דההגשה והתוכן מלכים", דתרווייהו בגין
למהוי בדא דא לאתאחדא בעלמא דעלמא "תקרובתא

בדא" דא ואתאחידו . . חד .כלא

ובפרטיות באריכות מתבאר הפרשה שתוכן
(כמובההפטורה סיום מלשון היא דהפטורה [כידוע

אפיקומן")"אין הפסח סיוםאחר –
כיצדהגילויושלימות היא שתוכנה – דהפרשה]

ומלכות יהודה דמלכות האיחוד יהיה לבוא לעתיד
עלייוסף וכתוב אחד עץ לך "קח ולקח: גו' ליהודה ו

גו' ליוסף עליו וכתוב אחד אלעץ אחד אותם
והיו אחד לעץ לך אד'אחד אמר כה . . בידך

אשר הגוים מבין ישראל בני את לוקח אני הנה ה'
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ובכ"מ.1) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש
הסדרה.2) של הראשונה מלה שאינן הסדרות, שמות כו"כ כמו לא

נאמר (שלפנ"ז נח פ' כמו .וכיו"ב נח),
ובכ"מ.3) בתחלתו. ראש עטרת ג. מא, תבוא לקו"ת ראה
ואילך.4) א מה,
ואילך.5) א מו,
(6.59 ע' שם לקו"ש ראה
ואילך.7) יג מז,
כב.8) שם,

הרעב.9) שני לתחלת ראשון לענין חוזר יג: שם, פרש"י ראה
ואילך).10) (צג, שם תו"ח ואילך). סע"ב (מד, פרשתנו תו"א ראה

ואילך. 258 ע' חכ"ה לקו"ש
טוא"ח11) וסרפ"ג. שם אדה"ז שו"ע רפד. ר"ס או"ח טושו"ע

ס"ח. שם רמ"א סתכ"ח.
ב).12) (פצ"ג, פרשתנו ריש ב"ר גם וראה א. רו, פרשתנו זח"א
ה.13) מח, תהלים
שם.14) זהר
דקח15) זו ההפטורה קריאת ענין טעם ד): (צג, שם תו"ח ראה

לפי – יהודה אליו דויגש זו פרשה על כו' אחד עץ לך 
הנ"ל ע"ד והולך סובב דויגש הזאת הפרשה ענין וכל שאמרהם

כו'. זו בהפטורה
ב.16) קיט, פסחים משנה
אומרים);17) יש (בשם שבת של שחרית סדר אבודרהם ראה

מלשון שהפטורה – ס"ב סקמ"ד או"ח רמ"א סל"ה; שבת המנהיג
שחרית). מתפלת סילוק – מפרשים שם (אלא סילוק

שענינו18) "אשלמותא", בשם ההפטורה שקראו שיש ולהעיר
בערכו, תלמודית אנציקלופדי' (ראה בתורה הקריאה של ההשלמה

וש"נ).
ואילך.19) קד ס"ע ח"א מלוקט סה"מ ראה
ואילך.20) טו לז, יחזקאל

      

לגוי אותם ועשיתי גו' מסביב אותם וקבצתי שם הלכו
נשיא עבדי ודוד גו' לכולם יהיה אחד ומלך גו' אחד

ה'". אני כי הגוים וידעו גו', לעולם להם

ש" מובן זה פי כלליעל הכי ענין על מורה "
האחדות – הענינים דכל המכוון תכלית השם, בעבודת
כמו כולו, העולם דכל והאחדות ישראל בני דכל
("תכלית העתידה בגאולה ובשלימות בגלוי שיהיה

הזה" עולם בריאת גו'ושלימות לאחדים "והיו – (
הגוים וידעו גו' לכולם יהיה אחד ורועה גו' דוד ועבדי
הסיום – בההפטורה בגלוי שמתבאר (כפי ה'" אני כי

הפרשה). ושלימות

ד"ואהבת בתורה" גדול ה"כלל את מבטא "ויגש"

כמוך" יגשו"לרעך באחד "אחד ,– היסוד זהו ;
וכלל ישראל מבני אחד דכל להאחדות – כח ונתינת
– שם" הלכו אשר הגויים "בין העולם בכל ישראל
"יהודה – יוסף ומלכות יהודה למלכות שנחלקים

חבריו" ישראל ישראל"ולבני בית וכל גו' ,"יוסף
חבריו" ישראל שמעבר"שבטי השבטים (עשרת

העולם. בכל אחדות – זה ידי ועל סמבטיון), לנהר

בגלוי שיוצאת אחדות מציין ו"ויגש" ,
ב ("ויגש") התקרבות – העולם בגשמיות 

ההפטורה [ובלשון ליוסף "דיהודה :אחד אותם
גו' אחד גו'אל אחד עיקרלעץ שזהו – ["

ובאחדות ישראל, ואחדות אהבת ב(מצות) ושלימות
ב שבא בשעה העולם, כל .כדלקמן ,

קבע הזקן אדמו"ר ובהקדים: בזה, הביאור
קודםבסידורו לומר ש"נכון טובו") "מה (קודם

לרעך ואהבת של עשה מצות עלי מקבל הריני התפלה
כמוך".

ב דוקא להיות צריך שזה הטעם להבין וצריך
ידי על המצוה קבלת מספיקה ולא ("לומר"),

וכוונה שעלבלבמחשבה לומר תרצה אם [ואפילו
בשעה הרי – אחר גם לשמוע יכול אמירה ידי
המתפלל בין היא שתפלה התפלה, קודם שעומדים
– עצמך" "קשוט להיות צריך לראש לכל והקב"ה,

ד"ואהבת"]. המצוה את עצמו על יקבל שהוא

ההתרכזות לבלבל יכולה בדיבור שהאמירה ובפרט
באותיות לבטא להתרכז עליו כי האדם, של והכוונה
יכול שאחר משמע, ש"לומר" (ובפרט בדיבור

והזמן. המקום בתנאי ולהתחשב לשמוע),

ש"נכון בסידורו הזקן אדמו"ר כותב כן פי על אף
נפש לכל השוה ובסידור יהודי,כו'", שכל ,

שבקטנים, לקטן עד שבגדולים דוקאמגדול זאת
בפה!

:בזה הביאור לומר ויש
ה –מצד מלכתחילה הם הרי ישראל דבני

אחד ואב מתאימות "כולן בזה, זה מאוחדים – ותמיד
כל נקראו ולכן שורשלכולנה מצד ממש אחים ישראל

אחד" בה' מחולקים"נפשם ש"הגופים רק ,כפי –
חילוקים ישנם גשמי בגוף ומתלבשת יורדת שהנשמה
כשבני הגלות בזמן ובפרט לחבירו. אחד יהודי בין
הם הרי אז [וגם העמים". בין ומפורד "מפוזר ישראל
מזו: ויתירה אחד, דבר נשמתם) (מצד ובכח בעצם
(כפסק ה' רצון את לקיים – יהודי של האמיתי הרצון

הרמב"ם כמוך";דין לרעך ד"ואהבת המצוה כולל ,(
אתו באמנה (הנשמה) היתה החטא בשעת ו"גם
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א).21) (מו, פל"ו תניא
שם.22) ופרש"י ובתו"כ יח יט, קדושים
אלא23) ויגש "אין – יהודה" אליו "ויגש עה"פ ממאחז"ל ולהעיר

פרשתנו). ריש (יל"ש לשלום"
להיות בכדי היתה יוסף אל יהודה שהגשת גם במקוםולהעיר

ובפרט בפשטות. כו' ישראל אהבת על מורה שזה ובמס"נ, בנימין,
ישראל כל לענין השייכות ביאור פרשתנוע"פ (אוה"ת לזה זה
עטר"ת). ויגש ד"ה ואילך. א תתקפב,

ב.24) מד, פרשתנו תו"א וראה ח. מא, איוב
טז.25) שם, יחזקאל
יט.26) שם,
יט.27) יז; שם
פ"א.28) העשי' עולם שער פע"ח – האריז"ל מכתבי הוא ומקורו

הכולל שער וראה במקומו. האריז"ל סידור בתחלתו. הכוונות שער
פרשיות אדה"ז במאמרי נסמן – ובכ"מ סידורים בכמה וכ"ה ס"ב. פ"ג

ואילך. תתקמא ע' ח"ב

סי"א)29) (שם אדה"ז ושו"ע רסמ"ו) (או"ח שבמג"א ולהעיר
" רק נאמר – התפלה" קודם כמוך לרעך ואהבת של מ"ע
נזכר מביאולא סעיף) (באותו שם אדה"ז שבשו"ע אף כן,

פסוקים לבהכנ"ס,("ישעוד בואו קודם כו' פסוק
בידוובכניסתו שקבלה מי ויש בקבלתכו', ואילו כו'"),

כו'". עליו "ויקבל רק נאמר דואהבת מ"ע
(30" (אלא מהתפלה חלק זה אין שתפלהשהרי התפלה")

ואדה"ז (טושו"ע בשפתיו הדברים מחתך אלא בלבד בלבו לא צ"ל
תניא וראה לק"ש). בנוגע ס"ג סס"ב שם וראה ס"ב. סק"א או"ח

בדיבור. צ"ל שתפלה הטעם ביאור – 37 שבהערה
בכתבי31) הוא כו'") מקבל "הריני (דאמירת הענין שמקור אף

נפש; לכל שוה אינו ממנו חשוב שחלק ,(28 הערה (כנ"ל האריז"ל
הנהגתו [כמו נפש לכל שוים הענינים כל לא – אדה"ז בהנהגות וגם
כמ"ש סגולה, וליחידי לבניו דוקא שהי' שבת בכל הזהר בלימוד
שהובאו הענינים אבל וכיו"ב]; הזהר), לביאורי בהקדמתו אדהאמ"צ

נפש. לכל שוים הם – שלו בסידור
לב.32) פרק תניא
ספ"ב.33) גירושין הל'
ספכ"ד.34) תניא
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לגוי אותם ועשיתי גו' מסביב אותם וקבצתי שם הלכו
נשיא עבדי ודוד גו' לכולם יהיה אחד ומלך גו' אחד

ה'". אני כי הגוים וידעו גו', לעולם להם
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כמוך" יגשו"לרעך באחד "אחד ,– היסוד זהו ;
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– שם" הלכו אשר הגויים "בין העולם בכל ישראל
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העולם. בכל אחדות – זה ידי ועל סמבטיון), לנהר

בגלוי שיוצאת אחדות מציין ו"ויגש" ,
ב ("ויגש") התקרבות – העולם בגשמיות 

ההפטורה [ובלשון ליוסף "דיהודה :אחד אותם
גו' אחד גו'אל אחד עיקרלעץ שזהו – ["

ובאחדות ישראל, ואחדות אהבת ב(מצות) ושלימות
ב שבא בשעה העולם, כל .כדלקמן ,

קבע הזקן אדמו"ר ובהקדים: בזה, הביאור
קודםבסידורו לומר ש"נכון טובו") "מה (קודם

לרעך ואהבת של עשה מצות עלי מקבל הריני התפלה
כמוך".

ב דוקא להיות צריך שזה הטעם להבין וצריך
ידי על המצוה קבלת מספיקה ולא ("לומר"),

וכוונה שעלבלבמחשבה לומר תרצה אם [ואפילו
בשעה הרי – אחר גם לשמוע יכול אמירה ידי
המתפלל בין היא שתפלה התפלה, קודם שעומדים
– עצמך" "קשוט להיות צריך לראש לכל והקב"ה,

ד"ואהבת"]. המצוה את עצמו על יקבל שהוא

ההתרכזות לבלבל יכולה בדיבור שהאמירה ובפרט
באותיות לבטא להתרכז עליו כי האדם, של והכוונה
יכול שאחר משמע, ש"לומר" (ובפרט בדיבור

והזמן. המקום בתנאי ולהתחשב לשמוע),

ש"נכון בסידורו הזקן אדמו"ר כותב כן פי על אף
נפש לכל השוה ובסידור יהודי,כו'", שכל ,

שבקטנים, לקטן עד שבגדולים דוקאמגדול זאת
בפה!

:בזה הביאור לומר ויש
ה –מצד מלכתחילה הם הרי ישראל דבני

אחד ואב מתאימות "כולן בזה, זה מאוחדים – ותמיד
כל נקראו ולכן שורשלכולנה מצד ממש אחים ישראל

אחד" בה' מחולקים"נפשם ש"הגופים רק ,כפי –
חילוקים ישנם גשמי בגוף ומתלבשת יורדת שהנשמה
כשבני הגלות בזמן ובפרט לחבירו. אחד יהודי בין
הם הרי אז [וגם העמים". בין ומפורד "מפוזר ישראל
מזו: ויתירה אחד, דבר נשמתם) (מצד ובכח בעצם
(כפסק ה' רצון את לקיים – יהודי של האמיתי הרצון

הרמב"ם כמוך";דין לרעך ד"ואהבת המצוה כולל ,(
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בידוובכניסתו שקבלה מי ויש בקבלתכו', ואילו כו'"),

כו'". עליו "ויקבל רק נאמר דואהבת מ"ע
(30" (אלא מהתפלה חלק זה אין שתפלהשהרי התפלה")
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בדיבור. צ"ל שתפלה הטעם ביאור – 37 שבהערה
בכתבי31) הוא כו'") מקבל "הריני (דאמירת הענין שמקור אף

נפש; לכל שוה אינו ממנו חשוב שחלק ,(28 הערה (כנ"ל האריז"ל
הנהגתו [כמו נפש לכל שוים הענינים כל לא – אדה"ז בהנהגות וגם
כמ"ש סגולה, וליחידי לבניו דוקא שהי' שבת בכל הזהר בלימוד
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ספכ"ד.34) תניא
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לרעך ד"ואהבת המצוה של ענינה (גם) וזהו
הגופים (מצד מחולקים ישראל שבני כמו שגם כמוך",

"כמוך" זה את זה יאהב מןשלהם), שמגלה ידי (על
האחדות). את הפועל אל הכח

דאהבת והשלם העיקרי שהביטוי מובן זה פי על
ובכוונה בלב רגש על (נוסף שזה בשעה הוא ישראל
עקימת – העולם) (באויר בדיבור גם) במחשבה,

מעשה הוי בפועלשפתיו רבה, במעשה עד (זוטא),
שהנפש הדיבור אותיות – הגוף אברי ידי על ממש,

הפה מוצאות בה' ידימדברת על בפועל בעשיה עד ,
צדקה" המחלקת ("היד הגוף.הידים אברי שאר או ,(

ההתקרבות – ד"ויגש" החידוש מובן זה לפי
)מתבטא זה ידי שעל – לחבירו יהודי של (

למחשבה (נוסף יוצא שזה ישראל, דאהבת השלימות
פעולה בפועל, בעשיה בשר לעיני בגלוי גם) ודיבור,
גודל וכידוע הגשמי. הזה בעולם (ויגש) גשמית
– יחד שמתקבצים ישראל בני – דהתוועדות המעלה
שמלאך ממה יותר פועל שזה עד – יגשו" באחד "אחד

יכ נחיתא,מיכאל משמיא אשר (כפתקא לפעול ול
הזקן אדמו"ר ידי על ).שנמסר

("ויגש") לאחדות בנוגע גם מובן זה דרך על
לעתיד בשלימות שיהיה (כפי בעולם גם שעושים
שהוא כפי (ובפרט ובעצם שבפנימיותם דהגם לבא),
הרי אחד, ה' עם קשורים הנבראים כל הקב"ה) מצד
למטה, נמצאים שהנבראים כפי שגם היא, הכוונה

במצבם וגם אותם, יאחדו מזה, זה יורגשונפרדים
"לא – תכליתם את וימלאו אחד, ה' הוא שמקורם

לכבודו" אלא ה'.נבראו כבוד לגלות ,

לכל ד"ויגש" השייכות גם תובן הנ"ל פי על
אחדות "ויגש", הוא הפרשה דכל התוכן הפרשה:
האחדות – ההתחלקות במקום בגשמיות) (עד גלויה
והאחדות הפרשה; בתחלת השבטים) (כל ישראל דבני

ז). סעיף (כדלקמן הפרשה בהמשך בעולם

אל דיהודה הדיבור מתוכן החל – בזה והביאור
עם ידבר שיהודה ההכנה על נוסף הוא "ויגש" יוסף:

") בזה הרי בנימין, את שישחרר היהיוסף גופא ("
אליו הדיבור של הענין שיפעלתוכן –בין

ויוסף), דיהודה האחדות – (ובכללות השבטים כל
מכירת מזמן (ובפרט זמן ריבוי מופרדים שהיו לאחרי
"ולא – בפועל כך אחר שנתגלה כפי עתה), עד יוסף
בהתודע אתו איש עמד ולא גו' להתאפק יוסף יכול

אחיו" אל בכליוסף ישראל לאחדות כח נותן וזה .
לעתידהדורות ובגלוי בשלימות שיהיה כמו עד ,

יהודה דמלכות האחדות – בההפטורה כמבואר לבא,
גו'". לאחדים "והיו – השבטים) (וכל יוסף ומלכות

פרשתנו: בריש רש"י פירוש לבאר יש זה פי על

"ויגש התיבות את רש"י מעתיק הפרשה בתחלת
דברי "יכנסו ומפרש: אדוני", באזני דבר אליו.

דבריבאזניך" "יכנסו א) הסברה: דרושה ולכאורה .
"דבר התיבות על רק פירוש לכאורה הוא באזניך"

מדוע – אדוני" התיבותבאזני את גם רש"י מעתיק
שהכוונה רש"י דברי לפי מזו: יתירה ב) אליו"? "ויגש
עם שייכות לזה אין – באזניך" דברי "יכנסו בזה
הוא מקומו – ואדרבה הענין), (בתחלת אליו" "ויגש

לאחרי דבריהענין, "יכנסו שלו: הדיבור
לאחרי בא יוסף) על יפעלו (שהדברים באזניך"
הדיבור, ומסיים אתו, ומדבר יהודה" אליו ש"ויגש

לאחרי הדיבור, לשמוע מקשיב יוסף אפשר –
הדברים, את ישמע שיוסף באזניך", דברי "יכנסו לומר
שמצינו דרך על – עליו ויפעלו בפנימיות בו ויכנסו
הארבעים בשנת ישראל לבני משה של הדיבור בגמר

להם אנכישאמר אשר הדברים לכל לבבכם "שימו
היום". בכם מעיד

רק היה "ויגש" אם בזה: לדבריוהביאור
שלבים: בזה שיש לומר, שייך היה – יוסף אל יהודה
הדיבור זה לאחרי אליו, ההגשה להיות צריכה מקודם
– סופו ועד בזה), וההתבוננות ההכנה (לאחרי
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איך35) עה"פ) (רמב"ן המפרשים משאלת מובן בדבר והחידוש
"אדם תורה ע"פ הרי – כמוך" לרעך "ואהבת במצות האדם נצטווה

ש קודמין", ו"חייך עצמו", אצל שקרוב מפני (כיזהו נפרדים
כו'"). מתאימות "כולן הנשמה מצד

ועוד.36) ב. צ, ב"מ א. סה, סנהדרין
צ"ל37) כו' ותפלה שק"ש הטעם רפל"ז) (ושם רפל"ח תניא ראה

שהנשמה משום בלבד), ולבו במחשבתו הרהור ע"י יצא (ולא בדיבור
נפש לתקן אור להמשיך רק במצות לעצמה תיקון צריכה אינה
מוצאות בה' מדברת שהנפש הדיבור אותיות ע"י והגוף החיוניות

הפה.
ב).38) (כח, פכ"ג בתניא אדה"ז ל'
ואילך.39) תיג ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
ספ"ו.40) אבות

שיהודה41) בתחלה.אף מזה ידע לא
שנא,42) שם אוה"ת ואילך. ג צג, שם תו"ח ב. מד, פרשתנו תו"א

הי' יהודה) אליו (דויגש זה שענין ואילך), ד (צד, שם תו"ח וראה ב.
השבטים). קנאת (מפני יוסף מכירת על תיקון גם

להתאפק43) יוסף יכול ולא ב): (צה, הדרוש בסוף שם תו"ח ראה
בכל בשבטים כו' יוסף וגילוי יחוד למנוע מבדיל מסך שאין לפי כו'

כידוע. זמן ובכל דור בכל הוא נצחית דהתורה ודור דור
באזני44) ש"דבר פרש"י שלפי – הכתובים על היא זו קושיא

בסיום זה לומר להכתוב הו"ל – באזניך" דברי "יכנסו פי' אדוני"
יהודה. של הדיבור גמר לאחרי הענין,

מו.45) לב, האזינו

      

דברי "יכנסו – כך אחר ורק וההקשבה, השמיעה
שהתכלית מכיון אבל פעולתם; ויפעלו באזניך"
בין (האחדות ד"ויגש" הענין ודכל עצמו דהדיבור
בפני ענין (לא באזניך" דברי "יכנסו הוא ויוסף) יהודה
ד"ויגש", בהאחדות ושלימות ענין אלא) עצמו,
דברי ש"יכנסו כך, כדי עד היא והתקרבות שההגשה
(הדברים ובפנימיות בעמקות בשומע חודר – באזניך"

בפועל והנהגה במעשה פועל שזה עד הלב), אל
" – בפועל כך אחר שהיה כפי שלו, יוסף
אחיו". אל יוסף בהתודע גו' להתאפק

לתוכן ד"ויגש" השייכות כן גם מובן זה פי על
במצרים ובניו יעקב והתיישבות (ירידת הפרשה המשך

וכו'):
– ויוסף דיהודה והתאחדות ההגשה – "ויגש"

את ועיקר) (גם ומציין בפועל עלמאהאחדות ,
תקרובתא" , בדא דא לאתאחדא

עלמא (כנ"ל), בדא" דא ואתאחידו . . חד כלא למהוי
תתאה ועלמא אצלעילאה אחדות שנעשית בשעה –

העולם נברא (שבשבילם ישראל נפעלתבני – (
היות לבא, לעתיד שיהיה כמו העולם, בכל אחדות
ומלך גו' אחד לגוי אותם ועשיתי גו' לאחדים ש"והיו
העולם בכל גם כך יהיה גו'", לכולם יהי' אחד

ההפטורה),ש"וידעו (וכסיום גו'" ה' אני כי
אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך ה' "והיה

אחד" המלוכה"ושמו לה' "והיתה ,אל "אהפוך ,
שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה העמים

"ודודאחד" – העולם דכל הנשיא יהיה ומשיח ,
מקום). בפירוש עולם (כולל לעולם" להם נשיא עבדי

ביאת – ויגש פרשת דהמשך התוכן שזהו
היה שמצרים במצרים, ביתו ובני יעקב והתיישבות

הארץ" ("ערות בעולם ירוד הכי מקולקליןהמקום ,
"לישבאומות שאמרה זרה, דעבודה מקום עד ,(

ובניו ויעקב ח), סעיף (כדלקמן עשיתיני" ואני יאורי
הבירור ו)לפעול (להתחיל בכדי שם התיישבו

קדושהדמצרים ניצוצי ריבוי היו ולגלות(ששם ,(
היא האחדות גילוי ששלימות – יתברך אחדותו שם
(ֿלמעלה ההתחלקות במקום גם בגילוי כשבאה דוקא

ה). סעיף כנ"ל אחדות, הכל מלכתחילה

אותם, כיבד מצרים מלך שפרעה בפרשה וכמסופר
יוסף את היאוציוה לפניך מצרים הארץ"ארץ

ו אביך את "ויתןהושב וגו'", אחיך אחוזהאת להם
אביו את יוסף ויכלכל גו' הארץ במיטב מצרים בארץ
ישראל "וישב – הפרשה) (כסיום עד גו'", אחיו ואת
הם – מאד" וירבו ויפרו בה ויאחזו גו' מצרים בארץ
מאדך) (בכל "מאד" עד דמצרים, הבירור את התחילו

יתברך. אחדותו שם לגלות

עם תתאה דעלמא האחדות – ד"ויגש" התוכן שזהו
מ"ויגש" בא לזה שהכח לומר ויש עילאה. עלמא

יוסף אל ישראל),יהודה בני – אצלם (האחדות
דבני ההתיישבות – ההמשך את הביא זה הרי שלכן
את ולפעול אלקות שם לגלות בכדי במצרים ישראל

שכתוב וכמו אל"ואתהבירור, לפניו שלח
תלמוד בית לו "לתקן גשנה", לפניו להורות יוסף
הדרך פתח יהודה דוקא כלומר, הוראה", תצא שמשם

תורה. למקום מצרים את לעשות

מצרים" בארץ יעקב ל"ויחי הביא חייםוזה –
שנותיו מבחר את חי ששם עד ששםאמיתיים, בגלל ,

ב –והשבטים) הוא –כתורת) תורה למדו (
הידועה הזקן האוראדמו"ר יתרון את הביא שזה ,(

("מן החושך במרחבמן ענני יֿה קראתי
).יֿה"
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וראה46) ב). (רה, 12 שבהערה בזהר הענין בתחלת כמבואר
לקו"ש ואילך. קמה ע' ולהצ"צ ואילך. ד כה, (לאדהאמ"צ) ביאוה"ז

ואילך. 259 ע' חכ"ה
בראשית.47) ר"פ פרש"י
ט.48) יד, זכרי'
כא.49) א, עובדי'
ט.50) ג, צפני'
יב.51) ט. מב, מקץ
ג.52) יח, אחרי ופרש"י תו"כ

הוא53) השבטים) (לגבי יוסף של דעבודתו שהחידוש דאף
מעלה בזה יש יוסף, של לזה כח הנתינת לאחרי מ"מ דמצרים, הבירור
בבירור הוא שעבודתו דב"ן, נשמה (והשבטים), יהודה עבודת ע"י

הבירוריםהתחתון עבודת שעיקר דמ"ה, נשמה הוא (ויוסף
תרס"ח שלאח"ז) (והדרושים ויגש ד"ה ראה – מלמעלמ"ט) הוא שלו
164 ע' ח"י לקו"ש גם וראה תקלד. ע' שם וראה ואילך. תפח ע' –

.32 הערה
סד"ה54) בא תו"א מטה. ויבלע גו' ויאמר ד"ה וארא תו"א ראה

הזה. היום בעצם
ו.55) מז, פרשתנו
יא.56) שם,
ובפרש"י.57) כח מו, שם
ויחי.58) ר"פ
ויחי.59) ר"פ בעה"ט ראה
ואילך.60) 163 ס"ע שם לקו"ש ראה
לקו"ש61) תש"ז*. ויחי פ' ג' מכתב וראה טבת. ח"י יום" "היום

ואילך. 160 ע' שם
ואילך. קפז ע' ח"ב קודש באגרות נדפס המו"ל.*)

ה.62) קיח, תהלים



יט       

דברי "יכנסו – כך אחר ורק וההקשבה, השמיעה
שהתכלית מכיון אבל פעולתם; ויפעלו באזניך"
בין (האחדות ד"ויגש" הענין ודכל עצמו דהדיבור
בפני ענין (לא באזניך" דברי "יכנסו הוא ויוסף) יהודה
ד"ויגש", בהאחדות ושלימות ענין אלא) עצמו,
דברי ש"יכנסו כך, כדי עד היא והתקרבות שההגשה
(הדברים ובפנימיות בעמקות בשומע חודר – באזניך"

בפועל והנהגה במעשה פועל שזה עד הלב), אל
" – בפועל כך אחר שהיה כפי שלו, יוסף
אחיו". אל יוסף בהתודע גו' להתאפק

לתוכן ד"ויגש" השייכות כן גם מובן זה פי על
במצרים ובניו יעקב והתיישבות (ירידת הפרשה המשך

וכו'):
– ויוסף דיהודה והתאחדות ההגשה – "ויגש"

את ועיקר) (גם ומציין בפועל עלמאהאחדות ,
תקרובתא" , בדא דא לאתאחדא

עלמא (כנ"ל), בדא" דא ואתאחידו . . חד כלא למהוי
תתאה ועלמא אצלעילאה אחדות שנעשית בשעה –

העולם נברא (שבשבילם ישראל נפעלתבני – (
היות לבא, לעתיד שיהיה כמו העולם, בכל אחדות
ומלך גו' אחד לגוי אותם ועשיתי גו' לאחדים ש"והיו
העולם בכל גם כך יהיה גו'", לכולם יהי' אחד

ההפטורה),ש"וידעו (וכסיום גו'" ה' אני כי
אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך ה' "והיה

אחד" המלוכה"ושמו לה' "והיתה ,אל "אהפוך ,
שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה העמים

"ודודאחד" – העולם דכל הנשיא יהיה ומשיח ,
מקום). בפירוש עולם (כולל לעולם" להם נשיא עבדי

ביאת – ויגש פרשת דהמשך התוכן שזהו
היה שמצרים במצרים, ביתו ובני יעקב והתיישבות

הארץ" ("ערות בעולם ירוד הכי מקולקליןהמקום ,
"לישבאומות שאמרה זרה, דעבודה מקום עד ,(

ובניו ויעקב ח), סעיף (כדלקמן עשיתיני" ואני יאורי
הבירור ו)לפעול (להתחיל בכדי שם התיישבו

קדושהדמצרים ניצוצי ריבוי היו ולגלות(ששם ,(
היא האחדות גילוי ששלימות – יתברך אחדותו שם
(ֿלמעלה ההתחלקות במקום גם בגילוי כשבאה דוקא

ה). סעיף כנ"ל אחדות, הכל מלכתחילה

אותם, כיבד מצרים מלך שפרעה בפרשה וכמסופר
יוסף את היאוציוה לפניך מצרים הארץ"ארץ

ו אביך את "ויתןהושב וגו'", אחיך אחוזהאת להם
אביו את יוסף ויכלכל גו' הארץ במיטב מצרים בארץ
ישראל "וישב – הפרשה) (כסיום עד גו'", אחיו ואת
הם – מאד" וירבו ויפרו בה ויאחזו גו' מצרים בארץ
מאדך) (בכל "מאד" עד דמצרים, הבירור את התחילו

יתברך. אחדותו שם לגלות

עם תתאה דעלמא האחדות – ד"ויגש" התוכן שזהו
מ"ויגש" בא לזה שהכח לומר ויש עילאה. עלמא

יוסף אל ישראל),יהודה בני – אצלם (האחדות
דבני ההתיישבות – ההמשך את הביא זה הרי שלכן
את ולפעול אלקות שם לגלות בכדי במצרים ישראל

שכתוב וכמו אל"ואתהבירור, לפניו שלח
תלמוד בית לו "לתקן גשנה", לפניו להורות יוסף
הדרך פתח יהודה דוקא כלומר, הוראה", תצא שמשם

תורה. למקום מצרים את לעשות

מצרים" בארץ יעקב ל"ויחי הביא חייםוזה –
שנותיו מבחר את חי ששם עד ששםאמיתיים, בגלל ,

ב –והשבטים) הוא –כתורת) תורה למדו (
הידועה הזקן האוראדמו"ר יתרון את הביא שזה ,(

("מן החושך במרחבמן ענני יֿה קראתי
).יֿה"
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וראה46) ב). (רה, 12 שבהערה בזהר הענין בתחלת כמבואר
לקו"ש ואילך. קמה ע' ולהצ"צ ואילך. ד כה, (לאדהאמ"צ) ביאוה"ז

ואילך. 259 ע' חכ"ה
בראשית.47) ר"פ פרש"י
ט.48) יד, זכרי'
כא.49) א, עובדי'
ט.50) ג, צפני'
יב.51) ט. מב, מקץ
ג.52) יח, אחרי ופרש"י תו"כ

הוא53) השבטים) (לגבי יוסף של דעבודתו שהחידוש דאף
מעלה בזה יש יוסף, של לזה כח הנתינת לאחרי מ"מ דמצרים, הבירור
בבירור הוא שעבודתו דב"ן, נשמה (והשבטים), יהודה עבודת ע"י

הבירוריםהתחתון עבודת שעיקר דמ"ה, נשמה הוא (ויוסף
תרס"ח שלאח"ז) (והדרושים ויגש ד"ה ראה – מלמעלמ"ט) הוא שלו
164 ע' ח"י לקו"ש גם וראה תקלד. ע' שם וראה ואילך. תפח ע' –

.32 הערה
סד"ה54) בא תו"א מטה. ויבלע גו' ויאמר ד"ה וארא תו"א ראה

הזה. היום בעצם
ו.55) מז, פרשתנו
יא.56) שם,
ובפרש"י.57) כח מו, שם
ויחי.58) ר"פ
ויחי.59) ר"פ בעה"ט ראה
ואילך.60) 163 ס"ע שם לקו"ש ראה
לקו"ש61) תש"ז*. ויחי פ' ג' מכתב וראה טבת. ח"י יום" "היום

ואילך. 160 ע' שם
ואילך. קפז ע' ח"ב קודש באגרות נדפס המו"ל.*)

ה.62) קיח, תהלים



כ      

לסיום ד"ויגש" השייכות להבין גם צריך
על לפרעה מצרים קניית אודות בה שמדובר הפרשה,
לכהנים חוק כי קנה לא הכהנים אדמת ו"רק יוסף, ידי

השייכו מהו דלכאורה – וגו'" פרעה ל"ויגש"?מאת ת
זה ד"ויגש": מתוכן להיפך בדיוק זהו – ואדרבה
שה"כהנים" מראה – קנה" לא הכהנים ש"אדמת

במצרים,(כומרים (  רק [לא ממש
הזה בזמן שהוא כמו בידיהם, אבותיהם מנהג ]מצד

כך כדי עד במצרים, ושליטה חזק תוקף להם היה
פרעה" מאת לכהנים חוק כי קנה לא הכהנים ש"אדמת

נוספת פעם כך על חוזר שהפסוק מזו:(עד ויתירה ,(
בכך! התחשב יוסף אפילו

ד"ויגש" מהתוכן להיפך בדיוק זרה) (עבודה שזהו
זרה שהעבודה ובפרט בעולם. יתברך אחדותו גילוי –
אלקא ליה ד"קרו באופן רק לא היתה דמצרים

שדאלקייא" כמו אלא ,ואני יאורי "לי אמר
"הלקהעשיתיני" – דם מכת היתה לראש לכל (שלכן

יראתם" ).את

ד"ויגש" העבודה למה הביאור בהקדים ויובן
ידי על דוקא נפעלה :(אחדות)

על מורה ה'") את אודה "הפעם (מלשון יהודה
וזה נפש. דמסירות העבודה והודאה, דביטול העבודה
בטל היה שיהודה יהודה", אליו ש"ויגש בכך התבטא
היתה שהגשתו זה על נוסף אליו), (ונזקק ליוסף וטפל

בנימין. עבור נפש מסירות

מקומות בכמה שיוסףוכמבואר ברוחניות, הענין ,
לקבל שצריך המקבל דרגת ויהודה המשפיע דרגת הוא

ובעבודה מהמשפיע. השפעתו את הזה) יוסף(בזמן :
תלמוד הזה ובזמן מעשה, הוא ויהודה תלמוד, הוא

מעשה לידי שמביא תלמוד גדול "ויגשגדול, ולכן .
מיוסף. לקבל בכדי ממנו, למטה בהיותו יהודה", אליו

שלימות נפעל (יהודה) ביטול ידי על דוקא אבל
("להגביהענין הנפש אל הגוף ביטול (ויגש),

הגוף" על הנפש דיהודהולהעלות הביטול ולכן ;(
בגופם ה' בנשמתם(עובדי ה' (עובדי ליוסף ((

ביניהם. ("ויגש") ההתאחדות את הביא

את לגלות הכח את גם נותן בתכלית והביטול
יהיה העולם שכל בשלימות, בעולם יתברך אחדותו
ולבטל לשבור גם הכח את נתן שזה עד אחד, לה' בטל
מה בתכלית), האחדות (היפך במצרים זרה העבודה

יוסף דרגת ידי על כן שאין אלקות (גילוי
מקום נשאר אלא לגמרי, שוברים לא למטה), מלמעלה

קנה". לא הכהנים ש"אדמת

דקדושה ויוסף יהודה בדרגות – בזה והביאור
זרה עבודה אפילו בעולם, הענינים כל ששרש [כידוע
ריבוי שלאחרי אלא וקדושה, בתורה הוא כביכול,
נשתשלשל זה הרי כו' השתלשלות ופרסאות, צמצומים
ליצלן]: רחמנה כביכול זרה בעבודה עד מטה, למטה
להיות יכול – בלבד (תורה) דתלמוד הדרגא מצד
להרגש מקום שיהיה עד הביטול, בתכלית שיחסר
ואני יאורי ד"לי לענין עד "אלקייא", עד דמציאות
לומד שיהודי פי על אף – דדקות בדקות עשיתיני"
על נקראת שהתורה עד עמה, ומתאחד תורה, ומבין

כישמו מחול" כבודו כבודו על שמחל "רב ולכן ,
" הדרגאהוא"התורה מצד כן שאין מה .

(מלשון הביטולדמעשה בתכלית היא הרי – (
ועניני מעלות לגמרי מרגיש אינו כי נפש, ומסירות

הקבלת רק העצמו, את .לקיים

הכח את הכניס הוא יהודה" אליו "ויגש ידי ועל
(תלמוד) ביוסף גם הביטול לימודדתכלית שיהיה –

נפש מסירת מתוך לשמה, דברהתורה שום לשם לא ,
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כב.63) מז, פרשתנו – עה"פ פרש"י
רא"ש64) א. יג, שם רמב"ן א. ב, ע"ז – אסור תוד"ה ב. יג, חולין

קמח. סו"ס יו"ד טושו"ע וראה ועוד. ע"ז. מס' ריש ור"ן
כו.65) שם, פרשתנו
מנחות.66) סוף
לקו"ש67) .91 ע' תש"ד סה"מ ספכ"ב. תניא וראה ג. כט, יחזקאל

.33 הערה 40 ע' חכ"א
יז.68) ז, וארא פרש"י
ואוה"ת.69) תו"ח בתו"א, – ויגש ד"ה פרשתנו חסידות דרושי

ע' ואילך. תפח ע' תרס"ו (המשך תרס"ח הנ"ל ד"ה – ובארוכה
ה' (קונטרס תשל"ו תש"ד. עת"ר. תרס"ו. הנ"ל ד"ה גם וראה תקלד).

וש"נ. זו), שנה טבת
ועבדי70) ד"ה תקלד. ע' שם תרס"ו המשך ויגש. ר"פ אוה"ת ראה

ועוד. תרצ"ט. דוד
ב.71) מ, קידושין

תפח.72) ע' שם תרס"ו המשך
א.73) יט, ע"ז
סע"א.74) לב, קידושין
תלמוד,75) על מעשה מעלת בביאור תקכט, ע' תרס"ו המשך ראה

קיום שע"י הוא המעשה ומעלת הגילויים, בענין הוא התלמוד דמעלת
העצמות. המשכת הוא דוקא המצוות

בו76) יש בקבעומ"ש התורה עסק שע"י שם תרס"ו המשך ראה
העצמות). (המשכת המצוות מעשה של המעלה גם

הוא)77) דילי' שתורה (כיון כבודו על מחל שהרב שעי"ז ולהעיר
(שע"פ האבידה את משיב ה"ה עצמו, שבזה להביטול נוסף הנה –
במשנה. ב כט, ב"מ – בזה חייב אינו כבודו לפי שאינו חכם דין

טושו"ע הי"ג. פי"א ואבידה גזילה הל' ס"א),רמב"ם סרס"ג חו"מ
כמובן נפש, מסירת ע"י היא רוחנית) (בעבודה אבידה שהשבת
במאחז"ל ובכ"מ) ע"ב. ריש עו, פינחס (לקו"ת בחסידות מהביאור
שמאבד לו", שנותנים מה המאבד שוטה "איזהו רע"א) ד, (חגיגה
זה על והתיקון מלמעלה, לו שנותנים שלו) האלקית (נפש מ"ה בחי'

      

– אהבה מתוך עבודה אלא הבא), עולם לא (אפילו
בה שוגה ונמצא ה' באהבת קשורה נפשו "שתהא
הלכות וחותם סוף ברמב"ם (כמבואר תמיד"

.תשובה)

"ואת שלכן לומר יוסףויש אל לפניו שלח
את לו יש דיהודה הביטול דוקא גשנה": לפניו להורות
סוף סוף ולבטל תורה, למקום מצרים את לעשות הכח
שם לגלות במצרים, דמצרים זרה העבודה את גם
שכתוב (כמו ה'" אני כי הגויים "וידעו יתברך, אחדותו

בהפטורה).

יותר למעלה יהודה, יתעלה לבא לעתיד ולכן
גדול) (מעשה מעלתו יתגלה אז כי כאמורמיוסף, –

דפרשת יוסףבהפטורה עץ את לוקח אני "הנה :
יהיה אחד "ומלך יהודה", עץ את עליו ונתתי גו'

דוד ועבדי גו' עבדילכולם ודוד גו' עליהם מלך

ה יהיה ואז לעולם". להם דשנינשיא
שיוסף (ולא יוסף ומעלת יהודה מעלת – המעלות

"והיו – מעלתיתבטל) גילוי ידי על כי ,"
– הנפש מעצם נלקח שזה הביטול, מעלת יהודה,

שלימות הדרגותנעשה .דכל

:האדם בעבודת מזה הלימוד
ישראל אחדות – במצרים ד"ויגש" העבודה
עבודת ידי על בעולם אחדות והמשכת (השבטים),
כללות תכלית את מבטאים – במצרים ובניו יעקב
אבות (מעשה הדורות במשך ישראל דבני העבודה

לבנים במיצריסימן ובפרט), העולם, של וגבולים ם
שם (על מצרים שם על נקראות הגליות שכל בגלות,

לישראל דפרודא,שמצירות בעלמא שבהמצאם – (
בין ומפורד "מפוזר ישראל כשבני הגלות, ובזמן
"ויגש" ולפעול ("ויגש"), להתאחד עליהם – העמים"
ביותר, התחתון עד העולם, בירור ידי על – בעולם גם

אחד. ה' עולם, של דאלופו האל"ף את שם ולגלות

בין מהאחדות החל – ה"ויגש" שישנו זה ידי ועל
יתברך אחדותו המשכת – זה ידי (ועל ישראל בני
זה הרי "גולה"), בגלות, האל"ף את להכניס בעולם,

הלבבות ופירוד חנם (שנאת הגלות סיבת ),מבטל
ובאה המסובב בטל ממילא בדרך הסיבה וכשבטלה
– עולם) של דאלופו האל"ף עם יחד (גולה הגאולה
שם הלכו אשר הגויים מבין ישראל בני את לוקח "אני
גו' אחד לגוי אותם ועשיתי גו' מסביב אותם וקבצתי
להם נשיא עבדי ודוד גו' לכולם יהיה אחד ומלך
כי הגוים "וידעו – בעולם גם נפעל וכך גו'", לעולם
– ויגש דפרשת בהפטורה שכתוב כמו ה'", אני

הפרשה. דתוכן ושלימות הגמר (שמבטא)

– ויגש פרשת (תוכן הענין למה הטעם לומר [ויש
נמצא ההתחלקות) במקום דוקאאחדות

חושךבה ידי על באה ההפטורה תקנת כי –
"פעם יקראוהגלות: שלא ישראל על שמד גזרו אחת

כך ואחר כו' הפרשה מענין בנביאים וקראו בתורה
שיהא התקינו בתורה לקרות וחזרו הגזירה כשבטלה
הוא ההפטורה קריאת כלומר, כו'"; בנביא קורא אחד

לכןביטוי הגלות. חושך מן שבא האור דיתרון
בההפטורה העניןכתוב – הגלות של התכלית

העתידה]. בגאולה (אחדות) ד"ויגש"

ויגש, פרשת ד: ההמשך יומתק זה פי ועל
(ופרשת) ספר זה ולאחרי ויחי פרשת שלה, ההפטורה
– הגלות בזמן ד"ויגש" העבודה של השלימות שמות:
"והיו שנעשה – הגלות ד(סיום) ב"הפטורה", מתגלה

לעולם", להם נשיא עבדי ודוד גו' לאחדים

דעבודתו, התכלית שזהו יודע שיהודי ובשעה
מצרים", בארץ יעקב "ויחי בהתחלה מיד אז נעשה
כל אצל נעשה הגלות של האחרונים ברגעים ובפרט
אמיתיים, חיים יהודי) כל על קאי (שיעקב יהודי
מלשון) ה("יעקב" (גם מציאותו בכל חודר שזה באופן

שברגל), עקב

מביא נצחייםוזה חיים יעקב", "ויחי בהתחלה
מת לא אבינו (דיעקב –האמיתית בגאולה ,(

הישר ספר ומסיום שמות,והשלימה. לספר באים ,
הגאולה "עלספר ישראל", בני שמות "ואלה ונעשה ,
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ולהעיר שבנפשו). מ"ה (מסירת נפש מסירת ע"י הוא אבידה) (השבת
כו', יאבד שלא מ"ה) (בחי' האלקי הניצוץ ששמירת שם, מלקו"ת

לימוד ע"י .נעשה
שלימותפרק78) על מרמז שזה וי"ל – תשובה דהל'

ביטול מתוך לשמה, – התשובה דעבודת השלם) מספר הוא (עשרה
נפש. ומסירת אמיתי

ל79) משיח –ומייחס דוד) מבית רק הוא המשיח שמלך (אף
לומר יש ועפ"ז תרצ"ט). דוד ועבדי (סד"ה שלו הביטול מעלת מפני
תרס"ו המשך (וראה הביטול תכלית על שמורה – "ועבדי" הדיוק גם

עבד). דרגת הוא שיהודה ואילך, תקלא ע' שם
שם.80) ובהערות ואילך 264 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
יב,81) לך לך עה"ת רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

.67 ע' חט"ו לקו"ש וראה ועוד. ו.
ה.82) פט"ז, ב"ר

א.83) ט, יומא
תלמודית84) אנציקלופדי' וראה רפד. ר"ס או"ח ואדה"ז שו"ע
בערכו.
ב.85) ה, תענית
א.86) כה, ע"ז
פקו87) ס"פ ה.רמב"ן פ"ג, ב"ר וראה די.



כי       

– אהבה מתוך עבודה אלא הבא), עולם לא (אפילו
בה שוגה ונמצא ה' באהבת קשורה נפשו "שתהא
הלכות וחותם סוף ברמב"ם (כמבואר תמיד"

.תשובה)

"ואת שלכן לומר יוסףויש אל לפניו שלח
את לו יש דיהודה הביטול דוקא גשנה": לפניו להורות
סוף סוף ולבטל תורה, למקום מצרים את לעשות הכח
שם לגלות במצרים, דמצרים זרה העבודה את גם
שכתוב (כמו ה'" אני כי הגויים "וידעו יתברך, אחדותו

בהפטורה).

יותר למעלה יהודה, יתעלה לבא לעתיד ולכן
גדול) (מעשה מעלתו יתגלה אז כי כאמורמיוסף, –

דפרשת יוסףבהפטורה עץ את לוקח אני "הנה :
יהיה אחד "ומלך יהודה", עץ את עליו ונתתי גו'

דוד ועבדי גו' עבדילכולם ודוד גו' עליהם מלך

ה יהיה ואז לעולם". להם דשנינשיא
שיוסף (ולא יוסף ומעלת יהודה מעלת – המעלות

"והיו – מעלתיתבטל) גילוי ידי על כי ,"
– הנפש מעצם נלקח שזה הביטול, מעלת יהודה,

שלימות הדרגותנעשה .דכל

:האדם בעבודת מזה הלימוד
ישראל אחדות – במצרים ד"ויגש" העבודה
עבודת ידי על בעולם אחדות והמשכת (השבטים),
כללות תכלית את מבטאים – במצרים ובניו יעקב
אבות (מעשה הדורות במשך ישראל דבני העבודה

לבנים במיצריסימן ובפרט), העולם, של וגבולים ם
שם (על מצרים שם על נקראות הגליות שכל בגלות,

לישראל דפרודא,שמצירות בעלמא שבהמצאם – (
בין ומפורד "מפוזר ישראל כשבני הגלות, ובזמן
"ויגש" ולפעול ("ויגש"), להתאחד עליהם – העמים"
ביותר, התחתון עד העולם, בירור ידי על – בעולם גם

אחד. ה' עולם, של דאלופו האל"ף את שם ולגלות

בין מהאחדות החל – ה"ויגש" שישנו זה ידי ועל
יתברך אחדותו המשכת – זה ידי (ועל ישראל בני
זה הרי "גולה"), בגלות, האל"ף את להכניס בעולם,

הלבבות ופירוד חנם (שנאת הגלות סיבת ),מבטל
ובאה המסובב בטל ממילא בדרך הסיבה וכשבטלה
– עולם) של דאלופו האל"ף עם יחד (גולה הגאולה
שם הלכו אשר הגויים מבין ישראל בני את לוקח "אני
גו' אחד לגוי אותם ועשיתי גו' מסביב אותם וקבצתי
להם נשיא עבדי ודוד גו' לכולם יהיה אחד ומלך
כי הגוים "וידעו – בעולם גם נפעל וכך גו'", לעולם
– ויגש דפרשת בהפטורה שכתוב כמו ה'", אני

הפרשה. דתוכן ושלימות הגמר (שמבטא)

– ויגש פרשת (תוכן הענין למה הטעם לומר [ויש
נמצא ההתחלקות) במקום דוקאאחדות

חושךבה ידי על באה ההפטורה תקנת כי –
"פעם יקראוהגלות: שלא ישראל על שמד גזרו אחת

כך ואחר כו' הפרשה מענין בנביאים וקראו בתורה
שיהא התקינו בתורה לקרות וחזרו הגזירה כשבטלה
הוא ההפטורה קריאת כלומר, כו'"; בנביא קורא אחד

לכןביטוי הגלות. חושך מן שבא האור דיתרון
בההפטורה העניןכתוב – הגלות של התכלית

העתידה]. בגאולה (אחדות) ד"ויגש"

ויגש, פרשת ד: ההמשך יומתק זה פי ועל
(ופרשת) ספר זה ולאחרי ויחי פרשת שלה, ההפטורה
– הגלות בזמן ד"ויגש" העבודה של השלימות שמות:
"והיו שנעשה – הגלות ד(סיום) ב"הפטורה", מתגלה

לעולם", להם נשיא עבדי ודוד גו' לאחדים

דעבודתו, התכלית שזהו יודע שיהודי ובשעה
מצרים", בארץ יעקב "ויחי בהתחלה מיד אז נעשה
כל אצל נעשה הגלות של האחרונים ברגעים ובפרט
אמיתיים, חיים יהודי) כל על קאי (שיעקב יהודי
מלשון) ה("יעקב" (גם מציאותו בכל חודר שזה באופן

שברגל), עקב

מביא נצחייםוזה חיים יעקב", "ויחי בהתחלה
מת לא אבינו (דיעקב –האמיתית בגאולה ,(

הישר ספר ומסיום שמות,והשלימה. לספר באים ,
הגאולה "עלספר ישראל", בני שמות "ואלה ונעשה ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

ולהעיר שבנפשו). מ"ה (מסירת נפש מסירת ע"י הוא אבידה) (השבת
כו', יאבד שלא מ"ה) (בחי' האלקי הניצוץ ששמירת שם, מלקו"ת

לימוד ע"י .נעשה
שלימותפרק78) על מרמז שזה וי"ל – תשובה דהל'

ביטול מתוך לשמה, – התשובה דעבודת השלם) מספר הוא (עשרה
נפש. ומסירת אמיתי

ל79) משיח –ומייחס דוד) מבית רק הוא המשיח שמלך (אף
לומר יש ועפ"ז תרצ"ט). דוד ועבדי (סד"ה שלו הביטול מעלת מפני
תרס"ו המשך (וראה הביטול תכלית על שמורה – "ועבדי" הדיוק גם

עבד). דרגת הוא שיהודה ואילך, תקלא ע' שם
שם.80) ובהערות ואילך 264 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
יב,81) לך לך עה"ת רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

.67 ע' חט"ו לקו"ש וראה ועוד. ו.
ה.82) פט"ז, ב"ר

א.83) ט, יומא
תלמודית84) אנציקלופדי' וראה רפד. ר"ס או"ח ואדה"ז שו"ע
בערכו.
ב.85) ה, תענית
א.86) כה, ע"ז
פקו87) ס"פ ה.רמב"ן פ"ג, ב"ר וראה די.



כי      

כאן"שם .נזכרו "בשביל באה זו שגאולה ,
את שינו שלא .ראובן נחתין ושמעון ראובן . .

סלקין" בשמותםושמעון שאפילו כלומר, ,
למטה בגופים נשמות שהם כפי (ולבושים),
דאחדות החידוש לעיל (כמדובר שינו לא ומלובשים,

ההתחלקות). במקום למטה דוקא

על – הגלות דורות בכל אמורים הדברים ובאם
דמשיחא, דעקבתא דרא זה, בדורנו וכמה כמה אחת

הקצין" כל "כלו שכבר הגלות, וסיום ,ה"הפטורה"
לבוא, כבר ומוכרחה צריכה הגאולה הסימנים כל ולפי
כמה הכריז כבר דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכפי

שנים וכמה לצחצח" רק צריך הכל, שסיימו ,
הכפתורים" כולכם"את הכן "עמדו ולהיות ,שגם

בפועל פעלו – בינתיים השנים במשך – כבר זאת
כתלינו" אחר עומד זה ו"הנה הנה,במעשה, הנה

הגאולה, בפשטות באה
על גם הדגשה יותר עוד להיות צריכה שאז ומובן,
בני בין האחדות – גו' לאחדים "והיו ד"ויגש", הענין
באופן העולם, בכל יתברך אחדותו והמשכת ישראל,
ההפצה ידי על – ובפרט ה'", אני כי הגוים ש"ידעו
דין (כפסק נח בני מצוות הז' את העולם אומות בין

).הרמב"ם

בשנת בעמדנו – יותר עוד ניתוסף זה בכל
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מהסתלקות הארבעים

" כשנעשה (תש"יֿתש"נ),  ועינים לדעת לב
דרבי'" אדעתיה איניש "קאי לשמוע", ואזנים לראות

דורנו: נשיא דרבנו הענינים בכל –

בשנת היה יהודה" אליו דיוסף"ויגש

באזניך" דברי ש"יכנסו הרמז דרך על לומר ויש
איניש ד"קאי הענין דרך על הוא ליוסף) אמר (שיהודה
נעשה אז – הארבעים בשנת שנעשה דרבי'" אדעתיה

שיהיה בכדי באזניך", ד"דברי בשלימות הכניסה
כנ"ל. בשלימותה, (ויגש) האחדות

הארבעים שבשנת דידן, בנדון גם מובן מזה
(בשעת שבדורנו דיוסף דעבודתו דהסךֿהכל

באזניך",הסתלקותו דברי "יכנסו "ויגש", נעשה – (
יעמדו ישראל בני שכל לכך מיוחד כח נותן וזה
יתברך אחדותו להמשיך – וגם ובאחדות, בהתקרבות
לאחדים ל"והיו שלימה הכנה שנעשה כך העולם, בכל
משיחא) מלכא (דוד גו' לכולם יהיה אחד ומלך גו'
להם נשיא עבדי "ודוד עד גו'" עליהם מלך דוד ועבדי

.לעולם"

"ויחי נעשה הגלות של האחרונים שברגעים ועד
"נשיא" – נשיא" עבדי ש"ודוד מצרים", בארץ יעקב

של ניצוצו תיבות באופןאבינוראשי עומד –
ותיכף מהגלותד"ויחי", ישראל בני כל את גואל ומיד

והשלימה. האמיתית בגאולה

:לפועל בנוגע ההוראה מובן מזה
של האחרונים ברגעים ויגש, פרשת בשבת בעמדינו
אצל הוספה להיות צריך – הארבעים ובשנת הגלות,
(בתור) ובפרט ד"ויגש", בהעבודה ואחד אחד כל
ויוסף דיהודה והאחדות ההגשה לשלימות הכנה

העתידה. בגאולה

ישראל, ואחדות באהבת להוסיף ובפשטות:
ובמעשה בדיבור המחשבה, על נוסף – בפועל והוספה
ההתקרבות ידי על העיקר, הוא והמעשה בפועל,
טובה (התאחדותם) שזהו יהודים, עוד עם וההתאספות
בשעה וכמה כמה אחת על והסביבה, בשבילם

ולאחרים, בשבילם תועלת בו שיש דבר שמדברים
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ה.88) פ"א, שמו"ר
ועוד.89) (א). יב פ"ד, שהש"ר ה. פל"ב, ויק"ר
ב.90) צז, סנהדרין
תרפ"ט.91) שמח"ת שיחת
וש"נ.92) רעט. ע' ריש ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
קודש93) (אגרות תש"א סיון והקדושה" ב"הקריאה קורא" "קול

בסופו. ואילך) שסא ס"ע ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר
ספ"ח.94) מלכים הל'
משיחת95) קונטרס – בנדו"ד וראה ע"ב. ריש ה, ע"ז ג. כט, תבוא

תשמ"ט. בא ש"פ
ב),96) לז, (וישב שנה עשרה שבע בן יוסף הי' מכירתו בעת כי

למצרים בא כד)ויעקב לז, וישב (פרש"י יוסף מכירת לאחרי שנה
בשנת הי' למצרים) יעקב ביאת לפני (שהי' ש"ויגש" נמצא –

.יוסף של

(של97) ועבודתו ותורתו מעשיו כל סכ"זֿכח: בתניא אגה"ק ראה
כו'. למטה ומאיר מתגלה חייו ימי כל עבד אשר הצדיק)

"דוד98) ואח"כ עליהם" מלך דוד "עבדי פעמים, ב' שנאמר ומה
התקופות ב' על קאי שזה לומר, יש אולי – לעולם" להם נשיא עבדי
עליהם ויפעול עליהם" מלך דוד "עבדי – ראשונה תקופה לע"ל:
אותם, ועשו ישמרו וחוקותי ילכו ובמשפטי גו' עוד יטמאו ש"לא
(שלימות יותר נעלית שלימות נעשה זה ולאחרי גו'"; הארץ על וישבו
ברית להם "וכרתי לעולם", להם נשיא עבדי "דוד – עצמה) בקדושה
עד גו'", לעולם בתוכם מקדשי את ונתתי אותם והרביתי גו' שלום

גו'". ה' אני כי הגויים "וידעו – העולם בכל יפעול שזה
ותחלת הגלות זמן בסוף גם ישנם אלו דרגות ב' שמעין לומר, ויש

– מביתהגאולה מלך "יעמוד ספי"א): מלכים (הל' ברמב"ם כמבואר
לילך ישראל כל ויכוף כו' אביו כדוד במצות ועוסק בתורה הוגה דוד
ילכו ד"משפטי הפעולה (ע"ד ה' מלחמות וילחם בדקה ולחזק בה
והצליח עשה "אם – ואח"כ משיח"; שהוא בחזקת זה הרי – גו'")
הרי – גו'") בתוכם מקדשי את "ונתתי (ע"ד כו' במקומו מקדש ובנה
שנאמר ביחד ה' את לעבוד כולו העולם כל ויתקן בודאי, משיח זה

ה'"). אני כי הגויים "וידעו (ע"ד גו'" אהפוך אז
וראה99) רבי. מע' הרועים) מלא (לבעהמ"ס יעקב קהלת ספר

.18 הערה 1051 ע' ח"ד לקו"ש

      

אדמו"ר מו"ח כ"ק ששניוכפתגם שבשעה ,
שלישי, ליהודי טובה מזה לצאת צריך נפגשים יהודים
שהיה כמו דרך על אלו. לשניים וכמה כמה אחת ועל
בכדי בזה להתועלת שנוסף יוסף, אל יהודה ב"ויגש"
הפגישה בעצם הרי שלישי), (יהודי בנימין את להציל
ודכל ויוסף, דיהודה דהאחדות התועלת היתה

השבטים.

ד"ויגש" בהעבודה הוספה לבוא צריכה – גם וכך
והפצת והיהדות, התורה הפצת ידי על – העולם בכל
דרבותינו התורה דפנימיות מעיינות חוצה, המעיינות
עד משיח, של תורתו נשיא", דוד "עבדי עד נשיאינו,
"וידעו אחד, בה' ההכרה את העולם בכל שמפיצים

ה'". אני כי הגוים

:יותר ובפרטיות
סוגים לשני ישראל בני נחלקים בכללות

ו"זבולון" עסק,ד"יששכר" ובעלי אוהל יושבי –
ענינים שעיקר אלו טבין, עובדין ומארי תורה מארי
הוא ענינם שעיקר ואלו (יוסף), התורה לימוד הוא

(יהודה). וצדקה חסדים גמילות המצוות, מעשה

מקומות בכמה להיותומבואר צריך סוג שלכל ,
גם לעסוק צריכים אוהל יושבי השניה: העבודה גם

חז"ל (כמאמר חסדים לובגמילות אין האומר כל
וגם לו. אין תורה אפילו חסדים גמילות בלי תורה אלא

אומנתו (שתורתו לעשותרשב"י שמפסיקין מודה (
כו' צריכיםסוכה עסק ובעלי המצוות), מעשה –

לתורה עתים קביעות להם פרקשיהיה פנים כל על ,
ערבית אחד ופרק שחרית תורהאחד לדברי (נוסף

אומר אחד שכל – פה שבעל ותורה שבכתב תורה –
שאצל ביניהם, עיקרי חילוק נשאר אבל בתפלה).
התורה, בלימוד ימיהם" ורוב "עיקר אוהל יושבי
הוא "זבולון" ואצל חסדים", בגמילות ימיהם "ומיעוט

להיפך.

כבר וצריך הגלות, זמן בסוף שעומדים מכיון
– כולל לגאולה, אחרונות הכי ההכנות את לסיים
נשיא עבדי "ודוד ויהודה דיוסף גו'" לאחדים ל"והיו
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כי

   י כרך

הפסוק ויבךעל אחיו בנימין צוארי על "ויפול
בגמרא איתא צואריו" על בכה (יוסף)ובנימין "בכה :

לשון "צוארי" בתיבת המרומזים (והם מקדשין שני על
ועתידין בנימין, של בחלקו להיות שעתידין רבים)
להיות שעתיד שילה משכן על בכה כו' ובנימין ליחרב,

ליחרב". ועתיד יוסף של בחלקו
מבואר המקדש, לבית מרמז ש"צוארי" הטעם והנה

צואריך" דוד "כמגדל הפסוק על צוארבמדרש "מה :
בגבהו נתון המקדש בית כך אדם של בגבהו נתון זה

" שכתוב מה אמנם עולם". איןשל עולם" של
אלא העולם, כל על בגבהו עולה שהוא פירושו

בגמרא הפסוקכדפירש שביתעל שכן", כתפיו "ובין
– עיטם" מעין אמה ושלוש עשרים "נמוך המקדש
שהוא אלא הגוף, של בגבהו שהוא אדם של כצוארו
פורתא בי' נחתי "אמרי ואדרבה, מהראש. מעט נמוך
יותר בשור נאה לך אין שכן, כתפיו ובין דכתיב משום

ב מובנו: ד"בגבהו" (היינו שלמכתפיו" גבהו
עולם).

בתכלית שאינו בזה והיופי היתרון מהו ולכאורה
מה בגובה, מעלה אין אם נפשך: וממה הגובה?
עולם"; של בגבהו "נתון המקדש שבית בזה משמיענו

היא מעלה ד"גבהו" הענין גםואם שמשמע (כפי
הוא ומעולה יפה יותר, גבוה שהוא כל הרי מהנ"ל),
"נמוך המקדש) (בית שהיה הטעם ומהו – יותר

וכו'? אמה" ושלוש עשרים

בין ממוצע שהוא הצואר, ענין בהקדם זה ויובן
שבראש,הר במוח הוא החיות כללות דהנה להגוף, אש

אמצעות ידי על היא הגוף אל מהראש והמשכתה
בהמשכת גם הוא וכן שבגרון. וורידין וושט הקנה,
נמשך (חיצוניותו) שהשכל זה שבראש: מהמוח השכל
בכל השפעתו מתפשטת (ומשם הלב אל המוח מן ובא
המפסיק הגרון מיצר דרך שעובר זה ידי על הוא הגוף)

עלביניהם גם מעלה יתרון בצואר יש הרי זה ולפי .
את לפועל מביא (הגרון) הצואר דוקא הראש,

הראש: של

מהראש; חיותם יקבלו האיברים שכל א)

שבראש. השכל פי על יתנהגו שכולם ב)

עצמו בפני שהוא כמו הראש של שמעלתו ואף
גבוה הוא שלכן – עצמו בפני הצואר של מזו גדולה
רק הוא הראש של זה עילוי הנה – בגשמיות גם ממנו

בנוגעבסדר אבל ; של
יתרון יש שהואהראש, מפני (ודוקא בצואר

והיכולת הכח הוא ובו הממוצע שהוא במדריגה) נמוך
הגוף. אל מהראש והשכל החיות את להעביר

הנמשל המקדש, בבית גם יובן זה דרך ועל
מ"ראש פורתא" בי' ב"נחתי מעלתו שעיקר ל"צואר",
ועל שבו הוא, המקדש בית של ענינו דהנה גבהו".

העולם לכל (אלקי) אור ויאיר יומשך לחלקוידיו עד ,
המקדש היה לא ולכן – במדריגה ותחתון נמוך הכי

ב" אם לא)(כי אבל ,"העולם מן לגמרי
ידו על להאיר מכדי למעלה היה אז (כי ממנו ומרומם
בשייכות היינו פורתא", "נחת אלא העולם), לכל
ידי שעל האדם (וכצואר להאירו בכדי לעולם וקירוב
אם כי הראש, של) (ההתרוממות מן נמוך שהוא זה
ומחברם הממוצע, בחינת הוא הרי הגוף אל בקירוב

לאחדים).

מבני אחד שבכל הפרטי המקדש בבית גם הוא וכן
בבחינתישראל אינה שבו האלוקית כשהנפש :

אלא – שלו קטן" ה"עולם מן הבדלה של התנשאות
הנפשמת את ולזכך לברר בכדי בו, ומתלבשת עסקת

זה ידי על – בעולם חלקו ואת גופו את שבו, הבהמית
יתברך. לאורו ומקדש משכן כולו נעשה

צוארי על נפל שיוסף מה יובן זה פי על
על בכה ובנימין ויבך אחיו בנימין של) (כפשוטו
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יד.1) מה, פרשתנו
שם.2) עה"ת פרש"י ב. טז, מגילה
(ו).3) שם שהש"ר ד. ד, שה"ש
ב.4) נד, זבחים
שם.5) ובפירש"י יב לג, דברים
בו6) יש דאתרוג (אף לולב" נטילת "על מינים ד' מברכת להעיר

האגודה כל ונקראת הוא חשוב מכולן גבוה שהלולב מפני וריח) טעם
גבוה ז) ה, (קהלת הכתוב ובל' תרנ"א). סו"ס אדה"ז (שו"ע שמו על

גו'. שומר גבוה מעל

ובכ"מ.7) כ. נח, תו"א
תש"ה8) בראשית ד"ה ל"מעלה"ֿ "מדריגה" בין מההפרש להעיר

בתחלתו.
ב.9) ו, א (מלכים אטומים שקופים חלונות בביהמ"ק היו שלכן

שם). ובהנסמן 315 ע' ח"ב בלקו"ש וראה
שער10) של"ה לתחלתו), (קרוב האהבה שער ר"ח (ראה כמארז"ל

חלק תרומה פ' העבודה. מענין רד"ה תענית מסכת ל, אות האותיות
כאו"א בתוך בתוכם, אלא נאמר לא בתוכו ב) שכו, ב. שכה, – תו"א

מישראל.

   

על איש בכו מדוע עללכאורה ולא אחיו
והנעלה) העיקרי (החלק ה"ראש" שהוא – אחיו ראש

שבאדם?

כמאמר הוא, ישראל בני של שתכליתם אלא
–חז"ל קוני" את לשמש אלא נבראתי לא "אני :

בבריאתו קונו כוונת את ולהשלים לשמש היינו
דירה לו "להיות שהיא: העולמות כל ובבריאת

(שהרי.בתחתונים" ישראל בני בעבודת תלוי
שמים" מיראת חוץ שמים בידי ראשית"הכל שהיא

ושרשה), ועיקרה יתברךהעבודה לו דירה יעשו
גופו את יזכך מהם ואחד אחד שכל ידי על ,

העיקר ולכן בעולם. וחלקו הבהמית (גםונפשו
שעל שבו ה"צואר" בחינת הוא "ראש") בחינת לגבי

כנ"ל. זו עבודה נשלמת ידו

על איש בכו ובנימין שיוסף מה יבואר ובזה
על ישראל, בן של ראשו על א) הראש: על ולא אחיו,
החטא בשעת "גם ישראל נשמת לבכות: אין נשמתו,

יתברך" אתו באמנה ישראלהיתה בן של תכליתו ב) ;
אלא לעצמה; הנשמה של בעבודתה – בראשו אינה
ובחלקו הבהמית בנפש בגוף, לפעול – בצוארו

כנ"ל.בעולם ,

:להבין צריך אמנם
של בחלקו המקדשות על יוסף בכה ,למה

של בחלקו המשכן על בכה לכאורהובנימין ;
בית חורבן על לבכות עליו מהם אחד כל אדרבא

שבחלקו עצמו"המקדש אצל קרוב "אדם הרי ??

וגם – ישראל אהבת במצות דאפילו כך כדי (ועד
של וכמותה איכותה בגודל בחסידות המבואר לפי

זו באופןאהבה אלא אינה האהבה – הרי זה כל עם ,
לרעך "ואהבת מגיעהשל ואינה הדמיון, בכ"ף ,"

עצמו את אוהב שהוא המדה לאותה וכמוממש ,
הקודש באגרת שבהשמובא עצמה אגרת באותה -

מדת שהיא צדקה במתן להרבות יש כמה עד מאריך
של אחד קיתון אלא בידו שאין בשעה אשר – החסד

קודמין" "חייך הנה – )מים

יותר נוגע מהם אחד שלכל בודאי הרי כן ואם
המקדש ראשיתֿכלהבית היא הבכיה גם ובמילא ,

המקדש של חורבנו .על

להבין: צריך עוד

הפסוק יעקב)על (של צואריו על (יוסף) "ויפול
בזהר איתא עוד", צואריו על עלויבך בכה שיוסף

שכתוב מה בזהר מתרץ (ובזה שנחרב המקדש בית
צואריו על בכיה"ויבך היתה שאז ,"על גם ,

אחרון). הכי הגלות על בתראה", "גלות

חורבן על בכה יוסף רק מדוע לתמוה: ביתויש
רש"י של ותירוצו יעקב? ולא – בשםהמקדש

הזהר, לפי הרי שמע", את קורא "היה שיעקב רבותינו
תירוץ: אינו לכאורה,

גו'" צואריו על "ויפול הכתוב פירוש פי על
והטעם החורבן בגלל הבכיה הייתה שלא כפשוטו,
מפני הוא נשקו" ולא יוסף צוארי על נפל לא ש"יעקב
של עבודתו גודל בזה מודגש הרי שמע, את שקרא
לאחרי הראשונה בפעם בנו את שראה בעת גם יעקב:
לא זאת בכל – בחיים איננו כי חשב בשנים שרבות
עצומה שמחה יותר: ועוד שמע. את מקריאתו הפסיק
ד)שמע ראשון (פסוק בקריאת מלכוון הטרידתו לא זו

כוונה .שצריכה

אבינו שיעקב אפשרי איך הזהר: פירוש לפי אבל
והיה המקדש, בית חורבן ידי על נטרד ולא נתרגש לא

שמע את לקרות זו בשעה ?!יכול

בעניני כפשוטו, הבכיה ענין הדבר: וביאור
על להקל בכדי הוא בחוש,העולם, וכנראה .

אין לו, ומעיק המיצר ענין על בוכה האדם שכאשר
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כו   

אותה, שגרם בדבר משהו לתקן זו בכיה של בכחה
הייתה שכתוב מה דרך ועל לו, וירווח – שבכה אלא

וגו' לחם דמעתי בידולי כשיש אשר מובן מזה .
רוחו להרגיע מקום אין אדרבה, הרי, הענין, את לתקן

ולתקן. לעשות הוא צריך אלא בבכיה
– חבירו של מקדשו" "חורבן כשרואה ולכן
בית ובנין התיקון (עיקר) אבל ובוכה, בצערו משתתף

אלא בו תלוי אינו מחדש יכולהמקדש הוא .
(בדרכי שיוכיחו ידי על א) לחבירו: לעזור ומחוייב
אבל עליו, ויתפלל רחמים שיעורר ידי על ב) נועם),

ידהביטול שנשתלחה שגרמו החטאים של
בחירה. בעל שהוא בחברו תלוי חברו במקדש

שעשה לחבירוובשעה לעזור שבכוחו מה כל את
הנה – חרב עודנו חבירו שמקדש רואה זה כל ולאחר

וכו'. עליו ויבכה בנפשו הענין נוגע

המקדש בית חורבן את אדם שרואה בשעה אולם
באנחה להסתפק לו אין אז כישלו, ובבכיה,

שיעבוד ידי על מחדש ולבנות לתקן להשתדל אם
בנפשו הפרטית הגאולה את להביא .עבודתו

שאז תשובה, של דמעות היא הבכיה באם לבד
שנאמר וכמו בנין של וענין תיקון היא עצמה הבכיה

וגו' בנאדך דמעתי .שימה

המקדש בבנין עבודתו מחלישה הבכיה ולפעמים
וכו'. בבכיה חובתו ידי יצא כבר כי בלבו באמרו שלו

על – אחד כל – הייתה ובנימין יוסף בכיית ולכן
על בכה לא ויעקב השני; של שבחלקו המקדש בית
יעקב כי שמע את קורא היה אם כי המקדש בית חורבן
והן המשכן הן ולכן ישראל, בני כל של אביהם הוא
בית ובנין בתיקון עסק ולכן "בחלקו" הם המקדש בית

– המקדש

מוכן "בית שיהיה הוא המקדש בית ענין שהרי
זהלקרבנות" הרי כו' שמע קריאת הקורא "וכל

כו'" וזבח כו' עולה הקריב ,כאילו

– יקריב כי אדם הוא: הקרבן ענין עיקר כי
לה' למסורקרבן שבה: נפש ומסירות שמע קריאת ,

נפשך את נוטל אפילו נפשך בכל באחד, .נפשו

שראו כיון להקשות: ואין שהמשכן
מלמעלה זה על נגזר כבר הרי ליחרב, עתידין והמקדש
חז"ל אמרו כבר דהלא – בזה? לעשות אפשר ומה –

ימנע אל אדם של צוארו על מונחת חדה חרב "אפילו
– אפשר דין, גזר לאחר ואפילו – הרחמים" מן עצמו

לקרעו – עבודה ידי .על
לו מסר שישעיה בחזקיה: שנגזרוכדמצינו

"כלה לישעיה חזקיה לו אמר – שימות חזקיה על
וצא" ה'"נבואתך אל ויתפלל הקיר אל פניו "ויסב :

הוסיפו – תפלתך" את "שמעתי – הועילה ותפלתו –
חייו שנות על שנה עשרה חמש עשרהלו חמש .

הזה. בעולם גם כפשוטם, – חיים שנות

חז"ל (ביתאמרו נבנה שאינו דור "כל
ועל החריבו". הוא כאילו עליו מעלין בימיו המקדש)

אחד לכל בנוגע לומר יש זה נבנהדרך שלא מה ,
הפרטי מקדשו שבית מפני הוא בימיו המקדש בית

חרב המקדשהוא בית הפרטית, עבודתו אם :,
המקדש בית ובונה משיח בא היה בשלימות, קיים היה

הכללי. –
כוונתה – בזה האנחהוההתבוננות לא

הפרטית הגאולה – והעשיה הפעולה אם כי והבכיה

וימשיך ימהר זה ידי ועל שבנפשו, המקדש בית ובנין
על במקומו, המקדש בית ובנין הכללית הגאולה את

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ידי
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וש"נ.25) שם. ואוה"ת פרש"י וראה ד מב, תהלים
אנחות.26) מאלף אחת פעולה טובה לה): (ע' יום היום ראה
(27.692 ע' ח"ב לקו"ש ד. סי' אגה"ק ראה
הנ"ל.28) אוה"ת ב. קה, שבת וכמרז"ל ט. נו, תהלים
בתחלתן.29) ביהב"ח הל' רמב"ם
ואילך).30) סע"א (מ, שלח לקו"ת וראה ב. יד, ברכות

ב).31) (ב, ויקרא לקו"ת ב). (א, ויקרא
שם).32) ובאוה"ת ב (כט, וישב תו"א ראה אלו מסנ"פ ב' ענין

א). (א, שה"ש א), (ג, ויקרא לקו"ת
סע"א.33) י, ברכות
ב.34) טז, ר"ה
שם.35) ברכות
ב.36) כ, ב מלכים
וראה37) ד. יח, וירא ביאוה"ז ב). (מט, יבמות וראה הֿו. כ, שם

מט. ע' לנער חנוך מט. ע' שם להצ"צ ביאוה"ז ג"כ
במד"ת38) ומסיים ז). (קלז, תלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי

תשובה. עשו שלא טעמא מאי שם:
מ,39) מקידושין ה"ד פ"ג תשובה (הל' הרמב"ם מפס"ד להעיר

עצמו את הכריע אחת מצוה עשה כו' עצמו שיראה אדם כל צריך ב):
עולם. יסוד וצדיק שנאמר כו' זכות לכף כולו העולם כל ואת

אחד40) צדיק הי' שאם מתיקונים, פד סי' ירושלים בונה ראה
שם. רמב"ם ועיין משיח. בא הי' בדורו שלימה בתשובה חוזר

ס"ד.41) אגה"ק ראה
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יב.1. יד, רבה במדבר ב. פ"ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר קנא,4.פרק ב. חלק זוהר חייםראה רבי ובמיוחד א.
ב. נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף א.5.וויטאל קד, כתובות
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טבת ח' שישי יום
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ב.6. יט, ב.7.יומא קנב, שבת דברי8.ראה שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי
האויר את ומטהרים תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות פה בעל לומר למשל: פה, בעל תורה

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה ב.9.- חלק ב; רלז, ב; סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי
א-ב. עוזר10.קנ, קפוא, אבר על שלג שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד שרוצים יש

העיר: הוא כך. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך להחזרת  
       .11בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק

שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד,

              

טבת ט' קודש שבת יום
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש כי,"ÏÂÚ‰הוא אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
אומר הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל"

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה 3"Ï.שהדם "Â " Ú‰הטעם - "וכמובן
בנה"א". לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על
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טבת ט' קודש שבת יום
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש כי,"ÏÂÚ‰הוא אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
אומר הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל"

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה 3"Ï.שהדם "Â " Ú‰הטעם - "וכמובן
בנה"א". לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על
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ב.4. י, קהלת

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית א"א"  הּוא ּפְ ה ָנבֹוא": "ׁשֶ ְתִחיל "ְוַעּתָ ְמִחי", ָסִעיף ַהּמַ י ְוׂשִ ְתִחיל "ָרּנִ אּור ְלִדּבּור ַהּמַ ם, ּבֵ ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור ליום 
ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר זיין 

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב

יום 
שני
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח

היום יום . . . 



לז היום יום . . .                
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ב.4. י, קהלת

די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען מעביר 
זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען געזאגט 

הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( שבת.

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ּשִׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ּשִׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
י ַהְפטֹורֹות,  ּתֵ ָחלּו ׁשְ ׁשֶ ִביִעי. ּכְ ה ָנֲהגּו ְלַהֲעִביר ׁשּוב ִמּשְׁ ִפּלָ ּבֶֹקר ִלְפֵני ַהּתְ ת ּבַ ּבָ ִעם ַהַהְפטֹוָרה; ׁשַ
ת ֹראׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ּשִׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ֹחֶדׁש ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ִקיָדה ּגְ י ָהֹרב ַעל ְיֵדי ׁשְ א ַעל ּפִ ֲחלֹום, ּבָ ּמֹוִדיִעים ּבַ ִעְנְיֵני תֹוָרה ׁשֶ ַהֲחלֹומֹות ַהּטֹוִבים ּבְ
יִגיָעה ֲעצּוָמה,  ב ּבִ ּלֵ ּבַ ֲעבֹוָדה ׁשֶ דֹוָלה, אֹו עֹוֵסק ּבַ ִקיָדה ּגְ ׁשְ ּתֹוָרה ּבִ ר עֹוֵסק ּבַ ַכֲאׁשֶ ּיֹום. ּדְ ּתֹוָרה ּבַ ּבַ
ְמֹבָאר  ים ָהֶעְליֹוִנים[ ּכַ א ]=ֵמַחּיִ ְלֵעּלָ י ּדִ ים ֵמַחּיֵ ָמתֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה ְוׁשֹוֶאֶבת ָלּה ַחּיִ ְיָלה ִנׁשְ ּלַ ר ּבַ ֲאׁשֶ ה ּכַ ִהּנֵ
ִפי  ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש ּכְ ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ּבַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ׁשְ

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין ג־ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד - 
איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען איז 
א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה גדול פון 

דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה  ַהּכֹל ַמֲאִמיִנים ּבֶ ל הֹוָדָאה ּוְתִמימּות, ׁשֶ ֲעָלה ׁשֶ יַח ָיבֹוא, ִיְראּו ֶאת ַהּמַ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת;  ּה ֻמְגּבֶ יֹוֵתר ִהּנָ ה ּבְ ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּלֹו. ּתַ רּוְך הּוא ּוַבּתֹוָרה ּוִמְצֹות ׁשֶ ה' ּבָ ּבַ
ה  ֲעׂשֶ יר ִויָבֵאר ֶאת ַה"ּמַ יַח ַיִסּבִ ׁשִ ל. ֶמֶלְך ַהּמָ י ֻמְגּבָ ְלּתִ ַאְך הֹוָדָאה – ֱאמּוָנה – ֱאמּוָנה ִהיא ֶרֶגׁש ּבִ

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ל ַהּתְ דֹול" ׁשֶ ּגָ

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים  ָגה, ֲאִפּלּו ּבְ ל ִעְנַין ְיִדיָעה ְוַהּשָׂ י ּכָ ֵלם", ּכִ ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך, ְוָעְבֵדהּו ּבְ ִתיב "ּדַ ּכְ
ִניִמית  רּות ּפְ ּדֹות ְוִהְתַקּשְׁ ֵברּור ְוִזּכּוְך ַהּמִ ָבר ּבְ ת ּדָ ֻעּלַ ֲעבֹוָדה, ַהְינּו ּפְ ים, ָצִריְך ָלבֹוא ּבַ ַהּיֹוֵתר ֲעֻמּקִ

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ַהּנִ

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח



היום יום . . . לח

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

ֵעת־ְלֵעת ]=ַהְיָמָמה[ ֹיאַמר אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה,  י ֵמַהּמֵ ּשִׁ ֵחֶלק ׁשִ ֶבר הּוא, ׁשֶ ֵטר ֵמִחּבּוט ַהּקֶ עּור ְלִהּפָ ַהּשִׁ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום,  ל  ּכָ ֲחָזָרה  ְיֵדי  ַלע הּוא, ַעל  ַהּקֶ ף  ִמּכַ ֵטר  ְלִהּפָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלִזּכּוְך  ִלְזכֹות  ים כּו'.  ִהּלִ ּתְ

ה. ַעל ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ּבִ

ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ַבד ִלּמּוִדים ָהְרִגיִלים,  ר ִמּלְ ים, ֲאׁשֶ ַטּנִ ְמדּו ִעם ְנָכָדיו ַהּקְ ּלָ ִדים ׁשֶ ל ַהְמַלּמְ ה ֶאת ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִצּוָ ַה"ּצֶ
ַמח  ִאים ֶאל ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ָהיּו ּבָ ה. ּוַפַעם ּבְ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ׁשּוט( ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ּלֹות )ּפֵ רּוׁש ַהּמִ ֶהם ּפֵ ִיְלְמדּו ִעּמָ

ֶזה. ֵחן ּבָ ֶצֶדק" ְלִהּבָ

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

ָנה  ֹראׁש ַהּשָׁ ת מּוָסף ּדְ ְתִפּלַ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק" – ְוַגם ּבִ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ח "ָעֵלינּו" לֹוַמר: "ׁשֶ ֻנּסָ נֹוֲהִגין ּבְ
ְלִלים כּו'". ָהְרִקיָקה ִהיא ַאַחר ָהֲאִמיָרה. ַטַעם ָהְרִקיָקה,  ּלֹא לֹוַמר "ּוִמְתּפַ ִקים ׁשֶ ן – ּוְמַדּיְ אֹוְמִרים ּכֵ

ה ֹרק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמֹרק ֶזה. ּבּור ִמְתַהּוֶ י ִמּדִ ּכִ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג

יום 
שישי
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד

            

ה'תש"ע טבת ג' ראשון יום    

       
          

     
א) רגילה: מגע טומאת על יתר מטמא הזב טומאות בשתי
עד חמורה, בטומאה הכלים את שמטמאה ומושב' 'משכב
חמורה היא שאף 'מרכב', ב) בגדים. כיבוס טעון בהם שהנוגע

ובמשא. במגע אחרים לטמא הטומאה אב והיא ממגע
ומושב: משכב בגדר הראשונים ונחלקו

ב)הגמרא סו, קמא "(בבא דורשת:   רש"י
חפץ רק ומושב במשכב מטמא שהזב הכתוב גזירת שזו מפרש

בלבד. מגע משום נטמא בידו הגזול משכב אבל שלו,
מדרס טומאת תחול לא מדוע רש"י: על תמהו התוספות אך

לדיני הממונית הבעלות בין שייכות שום אין והרי גזול במשכב
וטהרה! טומאה

טומאת של ההגדרה ביסוד היא שהמחלוקת שביאר מי ויש
ומושב. משכב

שהמשכב בכך הוא המשכב טומאת חומר רש"י לדעת
של ומקומו האדם, של הימצאותו כמקום נחשבים והמושב
חיצוני, במגע עמו שבאו מכליו יותר אליו ומחובר קשור האדם
אב הם הרי הזב", של "מקומו הם והמשכב שהמושב וכיון

עצמו. כזב הטומאה
שלו להיות עליו האדם של כמקומו ייחשב שהמשכב וכדי
בו להשתמש רשאי אינו שהרי כמקומו חשוב אינו הגזול ואילו
להם שיש הכלים ככל מגע משום אלא טמא אינו ולכן כלל,

            

הטמא. אל בלבד חיצוני קשר
משום היא המגע לעומת המשכב של חומרתו התוס' לדעת אך
ממגע יותר ממשית נגיעה ונחשב הדוקה אחיזה הוא שהמשכב

החיבור ממידת מרובה למשכב בינו החיבור שמידת כך אקראי,
החפץ. על בבעלות כלל תלוי הדבר אין אבל נגיעה שבסתם

    

ה'תש"ע טבת ד' שני, יום   

        
            

      
הלכה סל"א)נפסקה קצח, סי' העשוי(יו"ד במקוה לטבול שאין

בקרקע" מקוה אף בקרקע מעיין "מה שכן, פ"י)בכלי, שמיני .(תו"כ
שמא מעץ, נסרים על הטבילה בעת לעמוד אין מכך, כתוצאה

בכלים. לטבול יבואו
המקוואות היו ה'לבושים', בעל יפה, מרדכי ר' של בימיו
ההלכה נגד יהא לא שהדבר כדי עץ. מדרגות עם בנויות

מאבן. במרצפות העץ את שיחפו תיקן הוא האמורה,
שאם הכותב, כאן, הרמב"ם פסק את נוגדת תקנתו לכאורה,
אבן יש כאשר גם הכלי נטמא – מדרס כלי על עומד הזב

מהווה אינה שהאבן הדברים, משמעות הכלי. לבין בינו החוצצת
האבן? בחיפוי התועלת מהי כן, ואם הפסק.

ההלכות: שתי בין גדול הבדל קיים דבר, של שלאמיתו אלא
לכלי הזב בין המפסיקה באבן תועלת אין אכן טומאה, לענין
מקום מכל הזה הכלי על ונתנשא "הואיל כי עומד, הוא עליו

הטומאה"; אב ונעשה נטמא –
טומאה. לדיני קשור אינו נסרים על הטבילה איסור ואולם
גזרו בקרקע, להיות צריך שהמקוה היא הכתוב שגזירת היות
מרצפת עץ. משטח על עומד כאשר גם לטבול שאין חכמים

רק משמשת היאהאבן ולכן שבכלי, למקוה זה מקוה בין
מתירה.

      

ה'תש"ע טבת ה' שלישי יום    

       
          
       
         

         
אינם שוב הארץ עמי הרגל שלאחר בלבד זו לא כלומר:
קודם אצלם שהיתה שהטומאה גם אלא הטהרות על נאמנים
ומשקין אוכלין מטמא שמגעם בלבד זו לא ולכן נשארת. הרגל

 טמא ברגל שנגעו מה גם הרגל שלאחר אלא ,
הבאה). בהלכה הרמב"ם (כדברי

להבין: וצריך
חברים ישראל "כל והרי למפרע זו טומאה של פשרה מה

ומשקיהן ואוכליהם כולם וכליהם ברגל ברגל"?!הם
הרבי: ומבאר

חכמים מתקנת הוא טומאה בחזקת להיות הארץ עם של דינו

כשם הרי דאורייתא', 'כעין תיקנו שחכמים כיון אך בלבד,
שטומאת חכמים תקנו כך בציבור, נדחית מדאורייתא שטומאה
לבית יחד עולים ישראל כל כאשר ברגל תדחה הארץ עם

הגמרא כדברי אחד, כ'ציבור' קרבנות ומביאים כו,המקדש (חגיגה

אחדא) כאיש העיר אל ישראל איש כל ויאסוף קרא "דאמר
חברים". כולן עשאן הכתוב חברים,

אמרו ו)ובירושלמי ג, כעיר(חגיגה הבנויה "ירושלים הפסוק על
לחברים... ישראל כל עושה שהיא "עיר – יחדיו" לה שחוברה

הרגל). (בשעת שבטים" עלו ששם בשעה
הטהרה לטומאתם: חוזרים הרגל אחרי מדוע מובן זה לפי

אלא אינה הרגל בימי ישראל בני שברגל בגלל ,
כי למפרע", מטמא "מגען הרגל אחרי אבל ציבור, בבחינת הם
נדחתה שהטומאה אלא בעצם, טהורים היו לא עצמו ברגל גם
למפרע. הטומאה שבה הסיבה, וכשבטלה מסוימת סיבה בגלל
     

ה'תש"ע טבת ו' רביעי יום    

        
            

      
תקפ"ח)הרדב"ז אלף זו:(שו"ת, הלכה על נשאל

לעיל הרמב"ם כתב כבר הרי אמו, את כששחט מדובר אם
נמצא אם אפילו נבילה מידי העובר את מטהרת האם ששחיטת

–מת מת נמצא אם אפילו העובר אכילת את גם מתירה האם שחיטת מזו: (ויתירה

הי"ב) פ"ה מאכ"א והוציאהל' קרעה אלא האם נשחטה לא ואם .
שאין הרמב"ם כתב מדוע החודשים, שמונה בן העובר את ממנה
לא אם גם הרי – שנטרף" "אחר אותו מטהרת העובר שחיטת
בן כי נבילה, מטומאת לטהרו מועילה אינה השחיטה נטרף,

"בקר בכלל ואינו לחיות יכול שאינו 'נפל' הוא חודשים שמונה
שחיטה בהם שנאמרה שיש)וצאן" ד"ה ב, ע"ב, חולין ?(רש"י

והשיב:
עובר ממנה והוציא קרעה אלא האם את שחט שלא מדובר
הרמב"ם כוונת אין שנטרף" "אחר ובכותבו חודשים, שמונה בן
(וקודם לידתו טרם העובר שהוצאת אלא נטרף, שהעובר לומר

שחיטה. לו תועיל ולא להיטרף, לו גורמת האם) שחיטת
טומאת מלהיטמא אותה מטהרת הטריפה ששחיטת ואף
כי שחיטה" למינו ש"אין כיון חי", שמונה ב"בן הרי – נבילה
לו מועילה השחיטה אין השחיטה, מתורת ומופקע 'נפל' הוא

נבילה מטומאת הכס"מ)לטהרו פירש .(וכן



לט             

הטמא. אל בלבד חיצוני קשר
משום היא המגע לעומת המשכב של חומרתו התוס' לדעת אך
ממגע יותר ממשית נגיעה ונחשב הדוקה אחיזה הוא שהמשכב

החיבור ממידת מרובה למשכב בינו החיבור שמידת כך אקראי,
החפץ. על בבעלות כלל תלוי הדבר אין אבל נגיעה שבסתם
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בקרקע" מקוה אף בקרקע מעיין "מה שכן, פ"י)בכלי, שמיני .(תו"כ
שמא מעץ, נסרים על הטבילה בעת לעמוד אין מכך, כתוצאה

בכלים. לטבול יבואו
המקוואות היו ה'לבושים', בעל יפה, מרדכי ר' של בימיו
ההלכה נגד יהא לא שהדבר כדי עץ. מדרגות עם בנויות

מאבן. במרצפות העץ את שיחפו תיקן הוא האמורה,
שאם הכותב, כאן, הרמב"ם פסק את נוגדת תקנתו לכאורה,
אבן יש כאשר גם הכלי נטמא – מדרס כלי על עומד הזב

מהווה אינה שהאבן הדברים, משמעות הכלי. לבין בינו החוצצת
האבן? בחיפוי התועלת מהי כן, ואם הפסק.

ההלכות: שתי בין גדול הבדל קיים דבר, של שלאמיתו אלא
לכלי הזב בין המפסיקה באבן תועלת אין אכן טומאה, לענין
מקום מכל הזה הכלי על ונתנשא "הואיל כי עומד, הוא עליו

הטומאה"; אב ונעשה נטמא –
טומאה. לדיני קשור אינו נסרים על הטבילה איסור ואולם
גזרו בקרקע, להיות צריך שהמקוה היא הכתוב שגזירת היות
מרצפת עץ. משטח על עומד כאשר גם לטבול שאין חכמים

רק משמשת היאהאבן ולכן שבכלי, למקוה זה מקוה בין
מתירה.

      

ה'תש"ע טבת ה' שלישי יום    

       
          
       
         

         
אינם שוב הארץ עמי הרגל שלאחר בלבד זו לא כלומר:
קודם אצלם שהיתה שהטומאה גם אלא הטהרות על נאמנים
ומשקין אוכלין מטמא שמגעם בלבד זו לא ולכן נשארת. הרגל

 טמא ברגל שנגעו מה גם הרגל שלאחר אלא ,
הבאה). בהלכה הרמב"ם (כדברי

להבין: וצריך
חברים ישראל "כל והרי למפרע זו טומאה של פשרה מה

ומשקיהן ואוכליהם כולם וכליהם ברגל ברגל"?!הם
הרבי: ומבאר

חכמים מתקנת הוא טומאה בחזקת להיות הארץ עם של דינו

כשם הרי דאורייתא', 'כעין תיקנו שחכמים כיון אך בלבד,
שטומאת חכמים תקנו כך בציבור, נדחית מדאורייתא שטומאה
לבית יחד עולים ישראל כל כאשר ברגל תדחה הארץ עם

הגמרא כדברי אחד, כ'ציבור' קרבנות ומביאים כו,המקדש (חגיגה

אחדא) כאיש העיר אל ישראל איש כל ויאסוף קרא "דאמר
חברים". כולן עשאן הכתוב חברים,

אמרו ו)ובירושלמי ג, כעיר(חגיגה הבנויה "ירושלים הפסוק על
לחברים... ישראל כל עושה שהיא "עיר – יחדיו" לה שחוברה

הרגל). (בשעת שבטים" עלו ששם בשעה
הטהרה לטומאתם: חוזרים הרגל אחרי מדוע מובן זה לפי

אלא אינה הרגל בימי ישראל בני שברגל בגלל ,
כי למפרע", מטמא "מגען הרגל אחרי אבל ציבור, בבחינת הם
נדחתה שהטומאה אלא בעצם, טהורים היו לא עצמו ברגל גם
למפרע. הטומאה שבה הסיבה, וכשבטלה מסוימת סיבה בגלל
     

ה'תש"ע טבת ו' רביעי יום    

        
            

      
תקפ"ח)הרדב"ז אלף זו:(שו"ת, הלכה על נשאל

לעיל הרמב"ם כתב כבר הרי אמו, את כששחט מדובר אם
נמצא אם אפילו נבילה מידי העובר את מטהרת האם ששחיטת

–מת מת נמצא אם אפילו העובר אכילת את גם מתירה האם שחיטת מזו: (ויתירה

הי"ב) פ"ה מאכ"א והוציאהל' קרעה אלא האם נשחטה לא ואם .
שאין הרמב"ם כתב מדוע החודשים, שמונה בן העובר את ממנה
לא אם גם הרי – שנטרף" "אחר אותו מטהרת העובר שחיטת
בן כי נבילה, מטומאת לטהרו מועילה אינה השחיטה נטרף,

"בקר בכלל ואינו לחיות יכול שאינו 'נפל' הוא חודשים שמונה
שחיטה בהם שנאמרה שיש)וצאן" ד"ה ב, ע"ב, חולין ?(רש"י

והשיב:
עובר ממנה והוציא קרעה אלא האם את שחט שלא מדובר
הרמב"ם כוונת אין שנטרף" "אחר ובכותבו חודשים, שמונה בן
(וקודם לידתו טרם העובר שהוצאת אלא נטרף, שהעובר לומר

שחיטה. לו תועיל ולא להיטרף, לו גורמת האם) שחיטת
טומאת מלהיטמא אותה מטהרת הטריפה ששחיטת ואף
כי שחיטה" למינו ש"אין כיון חי", שמונה ב"בן הרי – נבילה
לו מועילה השחיטה אין השחיטה, מתורת ומופקע 'נפל' הוא

נבילה מטומאת הכס"מ)לטהרו פירש .(וכן



מ           
      

       

ה'תש"ע טבת ג' ראשון יום

     
ׁשעתן ּדּין ׁשהן נׁשים ולהבא]ארּבע מכאן רק [טמאות ְְִֵֶַַַָָָָ

ּובתּולה, ּומניקה, מעּברת, - הן ואּלּו למפרע; מּטּמאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻואינן
עּברּה מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו חודשים]ּוזקנה. ג' היתה[- . ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻ

רּוח הּפילה ּכ ואחר ּדם, וראת מעּברת שלפוחיתּבחזקת -] ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשעתּה;ריקה] ודּיּה ּבחזקתּה, זֹו הרי - ולד ׁשאינֹו ּדבר ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָָאֹו

למפרע מּטּמאה זֹו הרי - עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם, [-ראת ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ
לעת] עׂשריםמעת ּכל מניקה? היא איזֹו הּנׁשים. ּככל ,ְְְִִִִֵֶַָָָָ

אֹו זה, זמן ּבתֹו ּבנּה מת אפּלּו הּלדה; מּיֹום חדׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוארּבעה
עׂשרים אחר אבל ׁשעתּה. ּדּיּה - למניקה נתנּתּו אֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגמלּתּו,
זֹו הרי - והֹולכת מניקה ׁשהיא ּפי על אף חדׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוארּבעה
ׁשּלא ּכל ּבתּולה? היא איזֹו הּנׁשים. ּככל למפרע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּטּמאה
ּבתּולים ּבתּולת לא אמרּו, ּדמים ּבתּולת מּימיה; ּדם ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹראת

נבעלה] נּׂשּואין[שלא מחמת ּדם וראת נּׂשאת אפּלּו ּכיצד? .ְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
בעילה] ּבתּולה[- היא עדין - לדה מחמת ּדם וראת ילדה אֹו ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָ

עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא איזֹו ׁשעתּה. ודּיּה טמאה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻלענין
הּוא ואיזה ּדם. ראת ולא לזקנּותּה, סמּו חדׁשים ְְְְְֳִִֵֶָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּבפניה, 'זקנה' לּה קֹוראין ׁשחברֹותיה ּכל לזקנּותּה? ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹסמּו
ועברּו וחזרה וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש עליה עברּו מקּפדת. ְְְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹואינּה
היא הרי - וראת יתר אֹו ּפחֹות אֹו אחרֹות עֹונֹות ׁשלׁש ְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹעליה

למפרע. ּומּטּמאה הּנׁשים, ְְְְִִֵַַַַָָָּככל

ׁשֹופעת אפּלּו ּדם, ׁשראת דם]ּבתּולה ׁשבעה[שותתת ּכל ְְֲִִֶַַָָָָָָ
ּדֹולפת טיפין]אֹו ּופסק,[טיפין ּדם ראת אחת; ּפעם זה הרי - ֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ

פעמים. ׁשּתי זֹו הרי - וראתה ְְְְְֲֲִֵֵָָָָָוחזרה

לראֹות זמּנּה הּגיע ׁשּלא י"ב]ּתינקת גיל ּדם[לפני וראת , ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשליׁשית, ּפעם ראת ׁשעתּה; ּדּיּה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָ

חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. ראיה]מּטּמאה ,[ללא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹ
חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאחרים,

למפרע. מּטּמאה - וראתה אחרים, ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָחדׁשים

לראֹות זמּנּה ׁשהּגיע י"ב]ּתינקת ּפעם[מגיל - וראת , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
עליה עברּו למפרע. מּטּמאה ׁשנּיה, ׁשעתּה; ּדּיּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה,
עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
למפרע. מּטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים, חדׁשים ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשראּו לראֹות, ׁשהּגיעּו ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמעּברת
מּטּמאֹות - ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנׁשים, ּככל ּבאנסלמפרע הראׁשֹונה ראּו ואם . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשעתן. ּדּין הּׁשנּיה, אף -ְְִַַַָָָָ

,חדׁשים ׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְֳִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֻמעּברת
חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
- ראׁשֹונה לראּיה ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָאחרים,

למפרע טהרמּטּמאֹות ּדם אחר ּדם הרֹואה עד. יולדת דם -] ְְְִֵַַַַַַַָָָֹ
לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום ׁשעֹות,מ' וארּבע עׂשרים ְְְְִֶַַָּבתֹו

ׁשעתּה מּטּמאהּדּיּה ׁשאינּה ּפי על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אּׁשה וכל ּתמיד; עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלמפרע,
טהר, ּדם על ויֹוׁשבת הּנּדה מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻהּמרּבה

ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ְְִֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ּבכל עצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָחכמים
ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, אתמול]יֹום בהן שנגעו -], ְְְְֲִִִֵֶַַָ

ּתרּומה, אֹוכלת וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּובערבית,
ּבׁשעה ּבֹודקת אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבֹודקת

הולכת]ׁשעֹוברת אם[- אבל הּטהרֹות; מּפני מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
- לבעלּה ּבדיקה צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא

ּכמֹוהּנׁשיםׁשּכל לבעליהן, טהרה ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נּדה. ּבענין ְְְִִֵֶַַָׁשּבארנּו

לפרקןחזקת הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, ראייתן]ּבנֹות זמן -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
מּׁשהּגיעּו אבל אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - ְְְְְְִִִִָָָָלפרקן
,יׁשהחרׁשת אם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּפ אֹותןלהן מתּקנֹות לטבילה]קחֹות אותן ומכינות ,[הבודקות ְְְִֶַָָ
ּבתרּומה. אֹוכלֹות אּלּו ְְֲִֵֵָהרי

;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
- טהֹורין מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן מקוםחּוץ -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

סממניןּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צבע] הם אולי לא[לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת עליו ׁשהעביר ּכיון - וּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,
ׁשבעהּבגד הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. בגד][סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ

.[בשמש]ּבחּמה ַַָ
טהרֹות,ּבגד ּגּביו על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

- עבר ולא הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואחר
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם [נחלשלהטּבילֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עלמראהו] הקּפיד ׁשהרי טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

לטהרֹו. אחרת ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהּכתם
ּכתםּכ ואחר עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

צאּבֹון עליו סבון]העביר ׁשּנעׂשּו[- הּטהרֹות הרי - ועבר , ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ
הֹואיל הּצבע, מעביר ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָעל
וׁשּמא ּכתם, ּבחזקת זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולא

            

אחר קצ"ב)ובמקום אלפים ב' פירש:(שם,
שנמצא בעובר מדובר  כלל שבדרך ואף .

אימו שחיטת מת נמצא אם ואף לעובר מועילה האם שחיטת
ואין הואיל חי", שמונה "בן נמצא אם הרי נבילה, מידי מטהרתו
מועילה לא האם שחיטת חי), שהוא (כיון טומאה תורת עליו

העובר שחיטת גם תועיל לא – תיטרף היא ואם לטהרו, לו
כיון נבילה), מידי נטהרה שנשחטה רגילה שטריפה (אף לטהרו
ומופקע נפל הוא חי" שמונה "בן כי שחיטה" למינו ש"אין

שחיטה. מתורת

ה'תש"ע טבת ז' חמישי יום       

       
            

  
הבחירה בית טו)בהלכות זבין(ז, "שאין הרמב"ם כותב

– החיל הבית]... [להר לשם נכנסין ויולדות נידות וזבות,
נידה ובועל מת וטמא גוים שאין הבית], [מהר ממנו מקודש
יום טבול שאין החיל מן מקודשת – הנשים עזרת לשם. נכנסין

לשם". נכנס
קרי בעל האם לשאלה מתייחס אינו הרמב"ם זו בהלכה

המקדש ביאת ובהלכות הבית, להר להיכנס ג)רשאי מוסיף:(ג,
שכינה [מחנה מחנות לשתי חוץ ויולדות וזבות זבין "משלחין
מטמאין שהן מפני הבית, להר חוץ שהוא לוייה], ומחנה
מטמא". המת שאין מה – האבן מתחת אפילו והמושב המשכב

מהר משולח אינו ומושב, משכב מטמא שאינו קרי בעל זה, לפי
הבית.

בפסחים ב)אבל בעל(סז, לרבות – זב' "'וכל הגמרא לומדת
למלך המשנה ואכן, מחנות. לשתי חוץ משתלח הוא שאף קרי",

שם) הבחירה זו,(בית להלכה מסכים הרמב"ם גם שבוודאי כותב
אסור קרי שבעל זה דין במפורש הרמב"ם הזכיר לא מדוע ותמה

הבית. להר להיכנס
כרואה טמאה היא הרי וכו' זרע שפלטה ש"האשה ומאחר
כל בתרומה לאכול אסורה זו הרי וכו' מיטתה ו"המשמשת קרי"

טמאה" ותהיה תפלוט שלא לה אפשר שאי ימים, (תרומותשלושה

ז) הטבילה,ז, אחר תפלוט שמא חוששים תטבול אם שגם היינו ,
הבית. להר להיכנס אסורות הן שאף בוודאי

   

ה'תש"ע טבת ח' ששי, יום    

        
         

        
אינו טמא שכל ממנו המסיקים ויש כאן, נתחדש גדול חידוש
זה, בדין ולכן, ביציאתו. דוקא אלא למקוה, שנכנס משעה נטהר
בכל הטמא, המשכב מפני נטהר לא הזב במקוה בעודו כי אף
אינו כבר ואז ביציאה היא הטהרה כי הטבילה, לו עלתה זאת

המשכב על משנה)דורס .(כסף
למקוה כניסתה שבעת נידה, באשה זה מעין דנים והפוסקים
משיעורם. המים חסרו בינתיים אך סאה, ארבעים שיעור בו היה
כבר ואז היציאה בשעת רק חלה והטהרה מאחר האמור, לפי

הטבילה. לה עלתה לא שיעור, אין
וטעמם ונימוקם זה, חידוש על תמהו מהפוסקים רבים ברם,
לומר יתכן איך הטהרה, את הפועלים הם והמים מאחר עמם:
ביציאתו ודוקא נטהר הוא אין במים האדם הימצאות שבשעת

יטהר?! מהם
ורק המקוה. למי בכניסה לעולם מתבצעת הטהרה לדבריהם,
– המקוה בתוך בעודו להיטהר יכול אינו שהטובל זו בהלכה
גם זה ולפי ביציאתו. הוא נטהר – טומאה על דורס להיותו
טהורה. לכאורה היא המים, שיעור נחסר מכן ולאחר הטובלת

    

ה'תש"ע טבת ט' קודש שבת   

       
        
         

          
לחם אפיית "אין הרמב"ם: כתב הפנים לחם לאפיית בנוגע
אופין שבת בערב אלא טוב, יום את ולא השבת את דוחה הפנים

למחר" אותן ועורכין ה"י)אותן פ"ה ומוספין תמידין .(הל'
להבין: וצריך

פוסק הרמב"ם אחד ה"ז)מצד נעשית(שם הלחם שאפיית
צריך הפנים לחם כן ואם שרת, בכלי נעשה שהדבר היינו בפנים,
נאפה שהלחם פוסק הרמב"ם שני ומצד בלינה, נפסל להיות

מחר! לצורך שבת בערב
לומר: ויש

ובכל הגוף קדושת מקדשים המדידה שכלי במנחות מצינו
לינה פסול בהם אין ב)זאת נז, מנחות ושמעינן תוד"ה גם(ראה כי ,

קרבן, קדושת גדר בדבר אין אם הרי הגוף, קדושת שיש במקום
בלינה. נפסל אינו

הפנים לחם את מקדש התנור אכן כאן: הדברים הם והם
(אלא בלינה נפסל אינו למזבח, בו מקריבים שאין כיון אבל
ולאחר קודש שם עליו חל אכן הלחם של פניו שמשקרמו

בלינה). ייפסל אכן הכבשים שחיטת או התנופה
          



מי            
      

       

ה'תש"ע טבת ג' ראשון יום

     
ׁשעתן ּדּין ׁשהן נׁשים ולהבא]ארּבע מכאן רק [טמאות ְְִֵֶַַַָָָָ

ּובתּולה, ּומניקה, מעּברת, - הן ואּלּו למפרע; מּטּמאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻואינן
עּברּה מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו חודשים]ּוזקנה. ג' היתה[- . ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻ

רּוח הּפילה ּכ ואחר ּדם, וראת מעּברת שלפוחיתּבחזקת -] ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשעתּה;ריקה] ודּיּה ּבחזקתּה, זֹו הרי - ולד ׁשאינֹו ּדבר ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָָאֹו

למפרע מּטּמאה זֹו הרי - עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם, [-ראת ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ
לעת] עׂשריםמעת ּכל מניקה? היא איזֹו הּנׁשים. ּככל ,ְְְִִִִֵֶַָָָָ

אֹו זה, זמן ּבתֹו ּבנּה מת אפּלּו הּלדה; מּיֹום חדׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוארּבעה
עׂשרים אחר אבל ׁשעתּה. ּדּיּה - למניקה נתנּתּו אֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגמלּתּו,
זֹו הרי - והֹולכת מניקה ׁשהיא ּפי על אף חדׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוארּבעה
ׁשּלא ּכל ּבתּולה? היא איזֹו הּנׁשים. ּככל למפרע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּטּמאה
ּבתּולים ּבתּולת לא אמרּו, ּדמים ּבתּולת מּימיה; ּדם ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹראת

נבעלה] נּׂשּואין[שלא מחמת ּדם וראת נּׂשאת אפּלּו ּכיצד? .ְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
בעילה] ּבתּולה[- היא עדין - לדה מחמת ּדם וראת ילדה אֹו ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָ

עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא איזֹו ׁשעתּה. ודּיּה טמאה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻלענין
הּוא ואיזה ּדם. ראת ולא לזקנּותּה, סמּו חדׁשים ְְְְְֳִִֵֶָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּבפניה, 'זקנה' לּה קֹוראין ׁשחברֹותיה ּכל לזקנּותּה? ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹסמּו
ועברּו וחזרה וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש עליה עברּו מקּפדת. ְְְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹואינּה
היא הרי - וראת יתר אֹו ּפחֹות אֹו אחרֹות עֹונֹות ׁשלׁש ְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹעליה

למפרע. ּומּטּמאה הּנׁשים, ְְְְִִֵַַַַָָָּככל

ׁשֹופעת אפּלּו ּדם, ׁשראת דם]ּבתּולה ׁשבעה[שותתת ּכל ְְֲִִֶַַָָָָָָ
ּדֹולפת טיפין]אֹו ּופסק,[טיפין ּדם ראת אחת; ּפעם זה הרי - ֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ

פעמים. ׁשּתי זֹו הרי - וראתה ְְְְְֲֲִֵֵָָָָָוחזרה

לראֹות זמּנּה הּגיע ׁשּלא י"ב]ּתינקת גיל ּדם[לפני וראת , ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשליׁשית, ּפעם ראת ׁשעתּה; ּדּיּה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָ

חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. ראיה]מּטּמאה ,[ללא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹ
חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאחרים,

למפרע. מּטּמאה - וראתה אחרים, ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָחדׁשים

לראֹות זמּנּה ׁשהּגיע י"ב]ּתינקת ּפעם[מגיל - וראת , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
עליה עברּו למפרע. מּטּמאה ׁשנּיה, ׁשעתּה; ּדּיּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה,
עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
למפרע. מּטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים, חדׁשים ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשראּו לראֹות, ׁשהּגיעּו ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמעּברת
מּטּמאֹות - ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנׁשים, ּככל ּבאנסלמפרע הראׁשֹונה ראּו ואם . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשעתן. ּדּין הּׁשנּיה, אף -ְְִַַַָָָָ

,חדׁשים ׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְֳִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֻמעּברת
חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
- ראׁשֹונה לראּיה ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָאחרים,

למפרע טהרמּטּמאֹות ּדם אחר ּדם הרֹואה עד. יולדת דם -] ְְְִֵַַַַַַַָָָֹ
לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום ׁשעֹות,מ' וארּבע עׂשרים ְְְְִֶַַָּבתֹו

ׁשעתּה מּטּמאהּדּיּה ׁשאינּה ּפי על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אּׁשה וכל ּתמיד; עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלמפרע,
טהר, ּדם על ויֹוׁשבת הּנּדה מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻהּמרּבה

ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ְְִֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ּבכל עצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָחכמים
ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, אתמול]יֹום בהן שנגעו -], ְְְְֲִִִֵֶַַָ

ּתרּומה, אֹוכלת וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּובערבית,
ּבׁשעה ּבֹודקת אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבֹודקת

הולכת]ׁשעֹוברת אם[- אבל הּטהרֹות; מּפני מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
- לבעלּה ּבדיקה צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא

ּכמֹוהּנׁשיםׁשּכל לבעליהן, טהרה ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נּדה. ּבענין ְְְִִֵֶַַָׁשּבארנּו

לפרקןחזקת הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, ראייתן]ּבנֹות זמן -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
מּׁשהּגיעּו אבל אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - ְְְְְְִִִִָָָָלפרקן
,יׁשהחרׁשת אם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּפ אֹותןלהן מתּקנֹות לטבילה]קחֹות אותן ומכינות ,[הבודקות ְְְִֶַָָ
ּבתרּומה. אֹוכלֹות אּלּו ְְֲִֵֵָהרי

;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
- טהֹורין מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן מקוםחּוץ -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

סממניןּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צבע] הם אולי לא[לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת עליו ׁשהעביר ּכיון - וּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,
ׁשבעהּבגד הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. בגד][סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ

.[בשמש]ּבחּמה ַַָ
טהרֹות,ּבגד ּגּביו על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

- עבר ולא הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואחר
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם [נחלשלהטּבילֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עלמראהו] הקּפיד ׁשהרי טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

לטהרֹו. אחרת ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהּכתם
ּכתםּכ ואחר עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

צאּבֹון עליו סבון]העביר ׁשּנעׂשּו[- הּטהרֹות הרי - ועבר , ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ
הֹואיל הּצבע, מעביר ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָעל
וׁשּמא ּכתם, ּבחזקת זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולא



מי           
      

ׁשבעה עליו העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר ְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָאּלּו
ּכל - ועבר ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹסממנים,
לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּטהרֹות
ׁשנּיה, ּתכּבסת אחר ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹטהֹורֹות;
ורֹוצה עליו, מקּפיד ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָטמאֹות;
ּכבר ויטּבילֹו. ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלהֹוציא
על ׁשּמעבירין הּסממנין ׁשבעה ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבארנּו

אֹותם. מעבירין והיא הם, מה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָהּכתם

ּכתם,האּׁשה מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
א טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; הּדםּכדם ׁשּיצא ּפי על ף ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
ּבאהל, מטּמא - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמטּמא

ּכתם מּׁשּום .ּומטּמא ְִֵֶֶַ

     
,ּבטמאתן,הּזב הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הן הרי - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ְְָָֻּבטמאתן.

עׂשריֹולדת וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
טהר ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה

לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ
אּלא ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא

ּוטבילה. ְְִִָָּבימים

ּדםיֹולדת מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -]- ְְִִִִֵַַָָָָ

ּפי על ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
הּמקו מן ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא הׁשעדין ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מֹועלת והּטבילה טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טהֹורה, זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
טהר. ּדם אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻלכל

ׁשליֹולדת עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
יֹולדת היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
הּימים. אֹותן ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָֹלא
ּבמׁשלם אּלא טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואינּה

הטוהר]הּימים ימי כשימלאו יֹום[- ּכטבּול היא הרי - ְֲִִִֵַָ
יֹום? ּכטבּול ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָׁשהעריב
ּכראׁשֹון היא הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָלענין
ּבטמא אֹו ּבנּדה ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלטמאה
- טהר ימי ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמת
ּכמֹו יֹום, ּכטבּול הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָאֹוכלת
ּתרּומה ׁשל ּכּכר על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּיתּבאר.
ּכמֹו טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי -ְְְְֲֳֵֶֶַָָָ
עד הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשּיתּבאר;
ׁשּמאחר לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
טבילה צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר

הּתרּומה. לאכילת ְֲִֶֶַַַַָאחרת

אֹויֹולדת זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת, ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכרּקּה טמא, ׁשּלּה טהרה ּדם הרי - נקבה ׁשל עׂשר ְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻארּבעה

טמאין ּכמׁשקין וכּלן רגליה, מׁשקיןּוכמימי הּטמאין, ׁשּכל ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
הּזב מן חּוץ - ּבהן נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּיֹוצאין

מׁשקין ׁשלׁשה ׁשהרי ּבֹו, אבֹותוכּיֹוצא מּמּנּו הּיֹוצאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַֻהּטמאֹות,

קטּנה יומיים]זבה או יום זיבה שראתה ּביֹום[אשה ׁשּטבלה ְְְֶַָָָָָ
ׁשּלּה הראיה]הּׁשּמּור אחרי ּכמֹו[יום החּמה, הנץ אחר ְִֵֶַַַַַָָָ

ּתלּויין ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
בספק] ּבֹו[עומדים ׁשּנגעה ּכל - ראת ולא הּיֹום, נגמר אם :ְְְִִֶַַָָָָָֹ

- ׁשּטבלה אחר ּדם ראת ואם ּופטּור; טהֹור ּובֹועלּה ְְֲִֶַַָָָָָָָָָטהֹור,
ועֹוׂשה טמאֹות, ׁשעׂשת טהרֹות ּומֹוׁשב,[מטמאה]ּכל מׁשּכב ְְְְִֵֶָָָָָָָ

עּמּוד ׁשּיעלה קדם הּׁשּמּור ּבליל טבלה חּטאת. חּיב ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובֹועלּה
ּומֹוׁשב. מׁשּכב עֹוׂשה ועדין טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּׁשחר

עׂשר אחד ּביֹום ּדם זיבתה]הרֹואה ימי וטבלה[של , ְְְַַָָָָָָָ
אף ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי - עׂשר ׁשנים ליל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלערב
ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

נּדה. ִִָאּסּור

ּפי על אף - החּמה הנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה
לׁשּמׁש טהֹור;עדׁשאסּורה ּבֹועלּה ׁשּמׁשה, אם - לערב ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשנים ּביֹום ּדם ׁשראת ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה
ּכ נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני - הּטבילה אחר ׁשּבארנּועׂשר מֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

,לפיכ עׂשר. אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָׁשם
ועֹוסקת טֹובלת אּלא עׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹאינּה
אחד ּביֹום טֹובלת - ּבעׂשירי ּדם הרֹואה אבל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָּבטהרֹות.
- טבילה אחר ּדם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו; ּומׁשּמרת ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר,
ׁשאינּה ּפי על אף ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעׂשת, טהרֹות ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָנטמאּו

ּגדֹולה זבה להיֹות ּבנּדה.ראּויה ׁשם ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ּגדֹולה וזבה שלושה]זב שראתה וזבה יומיים שראה [זב ְְָָָָ
יתעּסקּו לא - ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהן ׁשביעי ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּטבלּו
ימי ׁשבעת ויסּתרּו טמאה, יראּו ׁשּמא לערב; עד ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבטהרֹות
על ואף למפרע. טמאֹות הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָהּספירה,
ּכלי מטּמאין אין - למפרע ּומרּכב מׁשּכב עֹוׂשין ׁשהם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפי
טמאה וראּו ׁשחזרּו ּפי על אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻחרׂש
טהֹור. ראּו, ׁשּלא עד ׁשהסיטּו חרׂש ּכלי וכל הּכל; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוסתרּו

     
ּבארנּו ּומֹוׁשבּכבר מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתֹורה נאמר ולּמה הּוא; אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב, על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
'מׁשּכב' מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו; - ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּמֹוׁשב

ו למֹוׁשב. הּדין והּוא הראּוילבד, זה מרּכב? הּוא איזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
וטּפיטן החמֹור מרּדעת ּכגֹון שטיח]לרכיבה, הּסּוס.[- ְְְְֲִִֵַַַַַַַָ

הּטמאֹות מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשל
היה אם - ּבמׁשּכב ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבמּׂשא.
מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאדם,

           
      

ומרכב] במשכב נוגע עדיין אֹותן[- ועׂשה טּמאן, זה הרי -ְְֲִֵֶָָָָ
ולא ּבגדים מטּמא אינֹו - ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻראׁשֹון
את אֹו הּמׁשּכב את הּנֹוׂשא אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָכלים,
נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים ּוׁשאר ּבגדים מטּמא זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמרּכב
מּגעֹו חּלק מרּכב ׁשּבטמאת ּומּנין מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻעד
ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ׁשהרי חּלק? לא ּובמׁשּכב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּמּׂשאֹו,
הּוא ּובמרּכב ּבגדיו", יכּבס - ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ואיׁש
הּנגע וכל יטמא, - הּזב עליו ירּכב אׁשר הּמרּכב "וכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאֹומר:
ּבֹו נאמר ולא הערב", עד יטמא - תחּתיו יהיה אׁשר ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ׁשאינֹו מלּמד, ּבגדיו'; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'יכּבס
את הּנֹוׂשא אחד - ּבגדיו" יכּבס - אֹותם "והּנֹוׂשא ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונאמר:
נׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא מׁשּכב, הּנֹוׂשא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמרּכב
ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה והּזבה ׁשהּזב למד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻנמצאת
ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת, וזבה נּדה ודם רגליהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּומימי

נׂשא אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ׁשּנגע ואדם אב. מאּלּו -אחד ֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
נׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ּכלים ּוׁשאר ּבגדים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמטּמא
אדם, המטּמא ׁשּכל חרׂש; ּכלי ולא אדם לא מטּמא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואינֹו
ּכלי מטּמא אינֹו אדם, מטּמא ׁשאינֹו וכל חרׂש; ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמטּמא
- ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ׁשּכל למדּת, הּנה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחרׂש.
ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהן ׁשּיּגע ּבגדים מטּמא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
ּומטּמא ּכמֹוהּו; לטמאה ראׁשֹון אֹותן ועֹוׂשה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻמּמטּמאיו,
לא מטּמא ׁשאינֹו - חרׂש מּכלי חּוץ ּכבגדים, הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאר
טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על אף חרׂש, ּכלי ולא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאדם
ּפרׁש, ׁשּלא עד הּוא הרי - ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו נאמר ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ואין ולד; ׁשהּוא מּפני ּבגדים, מטּמא ׁשאינֹו ׁשּפרׁש; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאחר
,לפיכ חרׂש. ּכלי ולא אדם, מטּמא ׁשאינֹו לֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹצרי
את והּנֹוׂשא מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ּבמרּכב, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנֹוגע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמרּכב,

ׁשּיּנׂשאּו הּכלים הּזב[ימצאו]ּכל מן שאינןלמעלה [אע"פ ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
בו] נֹוגענוגעין ׁשהּוא ּככלים ּכּלן והן 'מּדף'. הּנקראין הן ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ולא אדם לא מטּמאין ואינן לטמאה, ראׁשֹון ׁשהן - ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻּבהן
הּטמאה. ולדֹות ּכׁשאר ּומׁשקים, אכלין מטּמאין אבל ְְְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָָֻכלים;

מּדבריהם מּדף, .[מדרבנן]וטמאת ְְְִִֵֶַַָֻ
הן הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

עד חּיין, ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן, אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמטּמאין
ׁשּמא[ירקב]ׁשּיּמֹוק ּגזרה - מּדבריהם זֹו וטמאה הּבׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

נמצא מת. לא עדין והּוא ׁשּמת, וידּמּו מאּלּו, אחד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלף
ּדברי ׁשל טמאה אב מיתה, ׁשּלאחר ּומרּכבן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכבן
ּכׁשהּוא ׁשהרי מׁשּכב; עֹוׂשה אינֹו ׁשּמת, נכרי אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָסֹופרים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחי
ׁשּיּגע אינֹו ּומרּכב', מׁשּכב 'טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

אּלא[בידיו] עליהם; ׁשּיּנׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּטמא
אֹו למׁשּכב העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָאפּלּו
אֹו הּמׁשּכב נטמא - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָלמרּכב,
זה מרּכב אֹו מׁשּכב אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּמרּכב,
מׁשּכב מּמטּמאי אחד ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה
הּנֹוגע הּמׁשּכב ואחד הּכל. נטמאּו - האבן מן למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומרּכב

ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבֹו[העליון]ּבארץ, נגע אם באבן]- -] ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

אחד היה אם וכן הּטמאה. אב מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבׁשעת
ּומׁשקין ואכלין ּגּביו, על ואבן למּטה, מׁשּכב ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּמטּמאי
טמאין, ּכּלן - מּזה למעלה זה האבן, ּגב על ואדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻוכלים
הּנֹוגע אדם אֹו מׁשקה אֹו אכל אֹו ּכלי ואחד לטמאה. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻוראׁשֹון
על למעלה ׁשהּוא אדם אֹו מׁשקה אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּזב,
אדם לא מטּמא ואינֹו הּטמאה; ולד הּכל - ּגּביו ׁשעל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהאבן
ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - הּזב ּגּבי ׁשעל האדם מן חּוץ כלים, ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא

ׁשאר מטּמא ׁשּבארנּו.מּמטּמאיו, ּכמֹו ּכלים, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ולאהאכלין למׁשּכב לא עׂשּויין ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
למעלה,למרּכב עליהן ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

למּטה האדם היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻולא
טמא זה הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהּזב
ׁשהּנֹוׂשא ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשּום
הּזב, מן למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻראׁשֹון
ּולמֹוׁשב למׁשּכב העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָטמא;
הּכל - מׁשקין ּבין אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּולמרּכב,
- ּבֹו יּגע ולא הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻראׁשֹון
למֹוׁשב אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ ְְְְִִִֶָָָָָָָטהֹור;
העׂשּויים והּכלים ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, אב - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלמֹוׁשב

ה'תש"ע טבת ד' שני יום

     
ּבחמּׁשההּזב והּמרּכב הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכלי ּכיצד? ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים
ּתחת היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעׂשּוי
יׁשב אֹו האבן, על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן
הֹואיל - ּבּה נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְִִִֶֶַָָָָָָָָעליה,
וכל אב. ונעׂשה נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונתנּׂשא

אּלּו, דרכים מחמּׁשה מקֹוםאחד ּבכל 'מדרס' הּנקרא .הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
דרכיםוכן ּבׁשבעה האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכיצד? ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה -ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנֹוגע - ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשּכב
אֹו העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ְְֵֵֵֵַַָָָָּבֹו
אבן ׁשהיתה ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוכב,
ׁשּנאמר נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין :מבּדלת ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּפי יטמא". - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"והּיׁשב

רבינו]הּׁשמּועה ּומטּמא,[ממשה יֹוׁשב ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומֹוׁשב מרּכב מטּמא הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב מן מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּתחת
הּמׁשּכב. על ׁשם הּזב ׁשאין ּפי על ואף האבן, מּתחת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
זמן ּכל ּבגדים מטּמא - הּמדרס מן למעלה ׁשהּוא זה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואדם

מּמטּמאיו ּפרׁש בהם]ׁשּלא נוגע עדיין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּמׁשּכבאין על רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

- הּזב מדרס על ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
אם אבל עליו. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינֹו
מקצת ּכיצד? טהֹור. זה הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנּׂשא

הּמׁשּכ על -הּטמא מׁשּכב אֹותֹו על הּטהֹור ּומקצת ב, ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ



מי            
      

ומרכב] במשכב נוגע עדיין אֹותן[- ועׂשה טּמאן, זה הרי -ְְֲִֵֶָָָָ
ולא ּבגדים מטּמא אינֹו - ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻראׁשֹון
את אֹו הּמׁשּכב את הּנֹוׂשא אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָכלים,
נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים ּוׁשאר ּבגדים מטּמא זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמרּכב
מּגעֹו חּלק מרּכב ׁשּבטמאת ּומּנין מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻעד
ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ׁשהרי חּלק? לא ּובמׁשּכב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּמּׂשאֹו,
הּוא ּובמרּכב ּבגדיו", יכּבס - ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ואיׁש
הּנגע וכל יטמא, - הּזב עליו ירּכב אׁשר הּמרּכב "וכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאֹומר:
ּבֹו נאמר ולא הערב", עד יטמא - תחּתיו יהיה אׁשר ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ׁשאינֹו מלּמד, ּבגדיו'; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'יכּבס
את הּנֹוׂשא אחד - ּבגדיו" יכּבס - אֹותם "והּנֹוׂשא ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונאמר:
נׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא מׁשּכב, הּנֹוׂשא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמרּכב
ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה והּזבה ׁשהּזב למד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻנמצאת
ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת, וזבה נּדה ודם רגליהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּומימי

נׂשא אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ׁשּנגע ואדם אב. מאּלּו -אחד ֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
נׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ּכלים ּוׁשאר ּבגדים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמטּמא
אדם, המטּמא ׁשּכל חרׂש; ּכלי ולא אדם לא מטּמא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואינֹו
ּכלי מטּמא אינֹו אדם, מטּמא ׁשאינֹו וכל חרׂש; ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמטּמא
- ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ׁשּכל למדּת, הּנה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחרׂש.
ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהן ׁשּיּגע ּבגדים מטּמא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
ּומטּמא ּכמֹוהּו; לטמאה ראׁשֹון אֹותן ועֹוׂשה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻמּמטּמאיו,
לא מטּמא ׁשאינֹו - חרׂש מּכלי חּוץ ּכבגדים, הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאר
טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על אף חרׂש, ּכלי ולא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאדם
ּפרׁש, ׁשּלא עד הּוא הרי - ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו נאמר ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ואין ולד; ׁשהּוא מּפני ּבגדים, מטּמא ׁשאינֹו ׁשּפרׁש; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאחר
,לפיכ חרׂש. ּכלי ולא אדם, מטּמא ׁשאינֹו לֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹצרי
את והּנֹוׂשא מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ּבמרּכב, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנֹוגע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמרּכב,

ׁשּיּנׂשאּו הּכלים הּזב[ימצאו]ּכל מן שאינןלמעלה [אע"פ ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
בו] נֹוגענוגעין ׁשהּוא ּככלים ּכּלן והן 'מּדף'. הּנקראין הן ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ולא אדם לא מטּמאין ואינן לטמאה, ראׁשֹון ׁשהן - ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻּבהן
הּטמאה. ולדֹות ּכׁשאר ּומׁשקים, אכלין מטּמאין אבל ְְְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָָֻכלים;

מּדבריהם מּדף, .[מדרבנן]וטמאת ְְְִִֵֶַַָֻ
הן הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

עד חּיין, ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן, אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמטּמאין
ׁשּמא[ירקב]ׁשּיּמֹוק ּגזרה - מּדבריהם זֹו וטמאה הּבׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

נמצא מת. לא עדין והּוא ׁשּמת, וידּמּו מאּלּו, אחד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלף
ּדברי ׁשל טמאה אב מיתה, ׁשּלאחר ּומרּכבן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכבן
ּכׁשהּוא ׁשהרי מׁשּכב; עֹוׂשה אינֹו ׁשּמת, נכרי אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָסֹופרים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחי
ׁשּיּגע אינֹו ּומרּכב', מׁשּכב 'טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

אּלא[בידיו] עליהם; ׁשּיּנׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּטמא
אֹו למׁשּכב העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָאפּלּו
אֹו הּמׁשּכב נטמא - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָלמרּכב,
זה מרּכב אֹו מׁשּכב אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּמרּכב,
מׁשּכב מּמטּמאי אחד ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה
הּנֹוגע הּמׁשּכב ואחד הּכל. נטמאּו - האבן מן למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומרּכב

ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבֹו[העליון]ּבארץ, נגע אם באבן]- -] ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

אחד היה אם וכן הּטמאה. אב מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבׁשעת
ּומׁשקין ואכלין ּגּביו, על ואבן למּטה, מׁשּכב ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּמטּמאי
טמאין, ּכּלן - מּזה למעלה זה האבן, ּגב על ואדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻוכלים
הּנֹוגע אדם אֹו מׁשקה אֹו אכל אֹו ּכלי ואחד לטמאה. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻוראׁשֹון
על למעלה ׁשהּוא אדם אֹו מׁשקה אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּזב,
אדם לא מטּמא ואינֹו הּטמאה; ולד הּכל - ּגּביו ׁשעל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהאבן
ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - הּזב ּגּבי ׁשעל האדם מן חּוץ כלים, ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא

ׁשאר מטּמא ׁשּבארנּו.מּמטּמאיו, ּכמֹו ּכלים, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ולאהאכלין למׁשּכב לא עׂשּויין ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
למעלה,למרּכב עליהן ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

למּטה האדם היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻולא
טמא זה הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהּזב
ׁשהּנֹוׂשא ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשּום
הּזב, מן למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻראׁשֹון
ּולמֹוׁשב למׁשּכב העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָטמא;
הּכל - מׁשקין ּבין אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּולמרּכב,
- ּבֹו יּגע ולא הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻראׁשֹון
למֹוׁשב אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ ְְְְִִִֶָָָָָָָטהֹור;
העׂשּויים והּכלים ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, אב - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלמֹוׁשב

ה'תש"ע טבת ד' שני יום

     
ּבחמּׁשההּזב והּמרּכב הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכלי ּכיצד? ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים
ּתחת היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעׂשּוי
יׁשב אֹו האבן, על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן
הֹואיל - ּבּה נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְִִִֶֶַָָָָָָָָעליה,
וכל אב. ונעׂשה נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונתנּׂשא

אּלּו, דרכים מחמּׁשה מקֹוםאחד ּבכל 'מדרס' הּנקרא .הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
דרכיםוכן ּבׁשבעה האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכיצד? ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה -ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנֹוגע - ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשּכב
אֹו העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ְְֵֵֵֵַַָָָָּבֹו
אבן ׁשהיתה ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוכב,
ׁשּנאמר נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין :מבּדלת ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּפי יטמא". - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"והּיׁשב

רבינו]הּׁשמּועה ּומטּמא,[ממשה יֹוׁשב ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומֹוׁשב מרּכב מטּמא הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב מן מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּתחת
הּמׁשּכב. על ׁשם הּזב ׁשאין ּפי על ואף האבן, מּתחת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
זמן ּכל ּבגדים מטּמא - הּמדרס מן למעלה ׁשהּוא זה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואדם

מּמטּמאיו ּפרׁש בהם]ׁשּלא נוגע עדיין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּמׁשּכבאין על רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

- הּזב מדרס על ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
אם אבל עליו. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינֹו
מקצת ּכיצד? טהֹור. זה הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנּׂשא

הּמׁשּכ על -הּטמא מׁשּכב אֹותֹו על הּטהֹור ּומקצת ב, ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ



מי           
      

הּטמא טהֹור. עליו מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּמׁשּכב
הּמׁשּכב נטמא הּמרּכב, אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנּׂשא
הּמדרס מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטהֹור וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻֻּכּלֹו
הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא נּׂשא ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, -ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

זב- לארּכן מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
לרחּבן מּנחין היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻטמאין,
יׁשן ואם מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
עליהם, נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָעליהם
העׂשּויים כלים ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻונמצא
וראׁשֹו ׁשנים, על רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלמׁשּכב,
זה אּלא מׁשּכב מּׁשּום טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעל
מׁשּכבֹות, ׁשני על עמד עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתחת
טמאין ׁשניהם - הּׁשני על ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת .רגלֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
יכֹולה ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע

ׁשלׁש. על ֲַַָֹֹלעמד
ארּבעהיה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּבהמה מּפני טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻרגליה
אין ּומסּיע מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹיכֹולה
אנּו ואין מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבֹו
הרי - עליה נׁשען היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹיֹודעים

החזקה ּכּלן[בוודאות]לא לפיכ מהן; ּבאחת טמאה ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֻֻֻ
ידיטהֹורֹו ׁשּתי ּתחת מּנח אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ ת. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

הרי - ורגלּה ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּבהמה,
הּבהמה ׁשאין זה, מׁשּכב על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

ׁשּתים. על לעמד ְְֲִַַַָֹיכֹולה
ׁשּבעקליׁשב הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על [הסלהּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נסחטים] הזיתים ּתחתשבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,
מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל[- ְֲִֵֶַַַַָָָ

מּפני טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,
רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, מכבש]ׁשהּוא ,[של ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

סּכין להכניס אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלא
הּכלים ּבין ּבּה בגדים]וכּיֹוצא ּובין[- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,
נעׂשהזב ׁשּלא ּכלי על נוצר]ׁשּדרס אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

הֹואיל - למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב
ּבֹו נגע לֹו[בידיו]ולא אֹומרים ׁשהרי טהֹור, זה הרי , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ

עליו:] ליושב זה'[כביכול, ּבכלי מלאכּתנּו ונעׂשה 'עמד :ְְְְֲֲִִֵֶֶַַֹ
לישיבה] מיועד סאה[אינו ּכפה ּכיצד? כלי]. עליה,[- ויׁשב ְְֵֶַַָָָָָָ

קלע על אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו עליה, ויׁשב ערבה [-ּכפה ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
וכמפרש] ספינה, ׁשּנאמר:ׁשל טהֹורים, אּלּו הרי - ּבהן ּיֹוצא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹו: ׁשאֹומרים לא ליׁשיבה, המיחד - עליו" יׁשב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ"אׁשר
ליׁשיבה. נעׂשה לא זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו', ונעׂשה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ'עמד

עם ליׁשיבה, מׁשּמׁש הּכלי ל]היה בנוסף ׁשּנעׂשה[- מלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
הרדיד ּכגֹון ּבמדרס; מתטּמא זה הרי - גדול]לּה ,[צעיף ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

והּתרמל והּטּלית, ּפי[ילקוט]והחלּוק, על ׁשאף - והחמת , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּוא הרי למׁשּכב, מּתחּלתֹו נעׂשה לא מהם אחד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל

הּמׁשּכב את ל]עם[לשכיבה]מׁשּמׁש וכן[בנוסף מלאכּתֹו; ְְְְְִִֵֵֶַַַָ

הּמּטּמאין הּכלים ּכל אבאר ּכלים ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּכל
ראּוי ּכלי ואיזה ּבמדרס, מּטּמאין ׁשאין וכלים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבמדרס,

לרכיבה. ראּוי ואיזה לׁשכיבה, ראּוי ואיזה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָליׁשיבה,

     
זהּכבר ספר ּבתחּלת הסיטּבארנּו ׁשאם האדם[הזיז], ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נֹוׂשא; מּׁשּום נטמא ּבמּׂשא, מטּמאה ׁשהיא הּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת
נטמא. לא האדם, את הּטמאה הסיטה אם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻאבל

אתאין ּתסיט ׁשאם טמאה ּכּלן, הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻ
אּלא - אֹותן ּותטּמא הּטהֹור, הּכלי את אֹו הּטהֹור ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאדם
ׁשּלא ּבּזב, היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד; חבריו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּזב
הּטהֹורין, את הסיט ׁשאם - הּתֹורה ּבכל ּכמֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמצינּו

ואדםטּמאן הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה היתה ּכיצד? . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
את הּזב והניד קצתּה, על חרׂש, ּכלי אפּלּו ּכלים, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטהֹור
ּכמי זה הרי הּזב, מחמת ונתנדנדּו הֹואיל - הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּקצה
ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו וטּמאן, ּבהן; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנגע
הּכלים, את אֹו האדם את הּזב נׂשא ׁשאם לֹומר, ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצרי
הּדברים. אּלּו ּבכל ויֹולדת ונּדה זבה אֹו זב ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּטּמאן.
מּׁשּום נטמא הּזב, את ׁשהסיט הּטהֹור ׁשאדם למדּת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנה
ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט והּזב זב; ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנֹוׂשא
ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשּנּדת מּפני טּמאן, - חרׂש ּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו

ּבהן. ֶַָָנגע

הּמּקףחמר חרׂש ּבכלי נגע ׁשאם - מּמּגעֹו הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טּמאהּו.[- הסיטֹו, ואם טהֹור; , ְְֱִִִִִָָָָ

נבּוב ׁשהּוא חרׂש ּכלי נעׂשה[חלול]וכן לא ועדין ּככּדּור, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּפה אירנּיֹות[פתח]לֹו לּפסין ּכמֹו כך, מחוברות'. ['מחבתות ְִִִִֶָָ

הייצור] בתהליך החרס ואףנראה טּמאן; הּזב, הסיטן אם -ְְֱִִִַַָָָ
מּקף חרׂש ּככלי הם ׁשהרי הּמת, ּבאהל טהֹורֹות ׁשהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻעל

סתּום ׁשּפתחֹו ּפתיל ּבתֹוצמיד ּבלּועה ׁשהיתה מחט וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
העץ את הּזב והסיט הּלבנה, ּבתֹו הּבלּועה וטּבעת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהעץ,
ּכל וכן ׁשּבתֹוכן; הּבלּועין הּכלים נטמאּו - הּלבנה את ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ולא הֹואיל - חרׂש ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב
הּנּדה ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע

לאברים מטּמאין ּבּה בלבד]וכּיֹוצא באבריהם -]. ְְְְִִֵֵַַָָ
קמטֹוזב ּבתֹו אחּוז קנה בגופו]ׁשהיה קמט והסיט[- , ְְְִֵֶֶָָָָָֻ

"וכל ׁשּנאמר: טהֹורין, הם הרי - ּכלים אֹו אדם הּקנה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבקצה
הּׁשמּועה מּפי ּבּמים"; ׁשטף לא וידיו הּזב, ּבֹו יּגע ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאׁשר
ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ׁשהּכתּוב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
הּגלּוי ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו ּנגיעה מה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָנגיעה;
לא ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף נגיעה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאצל

הּסתרים ּבבית בגוף]ׁשּיסיט מוסתרים מקומות הּקנה[- היה . ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשהּמסיט נטמא; - הּזב את ּבֹו והסיט טהֹור, ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּבקמטֹו
הּסתרים ּבבית ׁשהּנֹוׂשא ּוכׁשם אֹותּה; ּכנֹוׂשא הּטמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאת
ּבבית הּמסיט ּכ - זה ספר ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטמא,

טמא. ְִֵַָָהּסתרים
אֹו[שנמצא]הּזב למׁשּכב העׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

ּכרע - ׁשנּיה ּבכף ּכנגּדֹו הםריע][הכלמרּכב הרי - הּזב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

           
      

מטּמאין אּלּו הרי - הם ּכרעּו הסיטן. ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּככלים
עמד ּוכאּלּו הּזב, נׂשאּו ׁשהרי אב; ונעׂשּו מׁשּכב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
אֹו ּומׁשקין, אכלין אֹו ּכלים, ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָעליהן.
לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן הּזב, ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻאדם

הּנסרהּזב על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו עץ]והּטהֹור ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מחּגירין ׁשהן מתנדנדין]ּבזמן רע[- ׁשּכחֹו ּבאילן ׁשעלּו אֹו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חלש] עּקרֹו[- ּבעבי ׁשאין האילן והּוא לחק[גזעו], ּכדי ְְֳִִִֵֵֶָָָָָֹ
[- של מדה ּבסֹוכה[לחקוק ׁשעלּו אֹו הּקב, ענף]רבע -] ְֶַַַָָֹ

בּה ׁשהּנחּבא והיא רע, ידו]ׁשּכחּה בכף ודֹוחק[כשאוחזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּתזּוז[מקפל] מצרי[תתקפל]אֹותּה ּבסּלם ׁשעלּו אֹו [-ּבֹו, ְְִִֶָָָָֻ

הּכבׁשקטן] על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע גשר]ׁשאינֹו ועל[- ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּדלת ועל מוטין]הּקֹורה ּבטיט[כשהן מחּברין ׁשאינן ּבזמן , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

הּזב הסיט ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ׁשהן מּפני טמא זה הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשאינּה ּגדֹולה ּבספינה יׁשבּו אם אבל ׁשעּמֹו. הּטהֹור ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאת

להמיט לנוד]יכֹולה הּנס[- על אֹו הּספסלּבאדם, על אֹו ר ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָ
יפה, ׁשּכחן ּובסֹוכה ּבאילן ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבזמן
ּובדלת ּובקֹורה ּבכבׁש אֹו ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאֹו
טהֹור. זה הרי אחד, מּצד עלּו אפּלּו - ּבטיט עׂשּויין ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהן

מגיפיןזב ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו סוגרים]וטהֹור את[- ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
ּפֹותח וזה מגיף זה היה טהֹור; זה הרי - ּפֹותחין אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדלת,
את העלה הּטמא אם - הּבֹור מן זה את זה העלּו נטמא. -ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
את העלה הּטהֹור ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו, - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּטהֹור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, נטמא - ְְְְִֵֵֶַַַָָָהּטמא

מפׁשיליןזב ׁשהיּו מותחים]וטהֹור היה[- אם - ּבחבלים ְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
ּבין אֹורגין, היּו נטמא. - היל מֹוׁש וזה ,היל מֹוׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָזה
אֹו החמֹור, מן ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ּבין ְְְְְֲֲִִִִִֵַּבעֹומדין
מּׂשאֹוי היה ואם טמא; זה הרי ּכבד, ׁשּמּׂשאן ּבזמן - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטֹוענין

טהֹור. ַָקל,

אתטהֹור ׁשהּכה וזב טהֹור. זה הרי הּזב, את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
נֹופל, הּטמא הרי הּטהֹור, יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּטהֹור,

עליו נׁשען ּכאּלּו טמאין.ונמצא הּטהֹור ּבגדי אף ּולפיכ , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
מקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור, על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב

למעלה ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
אף - הּזב מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח טהֹור אֹו הּטהֹור, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמן

א אבן ּביניהן ׁשּיׁש ּפי טמא.על זה הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה ֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּזב חּבּורי לגופו]וכן המחוברים הּטהֹור,[דברים על ׁשּנּׂשאּו ְְִִֵֵֶַַַָָ

ּוכאּלּו טמא, זה הרי - הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
- החּבּורים הם ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ּכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָנׂשא
זֹו ׁשּטמאה לי ויראה ׁשּלהן; והּׂשער והּצּפרנים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּׁשּנים,

.[מדרבנן]מּדבריהם ְִִֵֶ

     
היהּדבר אם - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֻֻ

והּקיׁש וחזק, יפה הניד[דפק]ּכחֹו ׁשהּקיׁש ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אּלּו הרי - ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכלי
מתנדנד, היה אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹטהֹורין.
אֹו ּכלים הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהּקיׁש

הסיטן ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין ,[הזיזם]אכלין ְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵַָָ

טמא; הּסטֹו, מּכח ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי
סֹוכה אֹו אילן על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, ענף]מּכח -] ְִִִִֵַַַָָָָָָֹ

מצרי סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן ּבמסמר,[- קבּוע ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
וכבׁש ודלת קֹורה על משופעים]אֹו והם גשר, ׁשאינן[- ְְֵֶֶֶֶֶַָָ

הּנגרמחּבר על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ועל[יתד]ין הּמנעּול ועל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֻ
ספינה]הּמׁשֹוט ּומׁשקין[של אכלין הּפיל ׁשהּקיׁש ּובׁשעה , ְְֳִִִִִִֶַַָָָָ

אבל טמאין. אּלּו הרי - נפלּו ולא הנידן, אפּלּו - ּכלים ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵָָָֹאֹו
סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן סֹוכה על אֹו אילן על הּקיׁש ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאם
אֹו ּבטיט, המחּברין ּדלת אֹו קֹורה אֹו ּכבׁש על אֹו ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻֻמסּמר,

הּמריׁש עבה]על הניד[קורה ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, על אֹו , ְִִִִֵֶַַַַַָָָ
טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, אפּלּו - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵַָָּכלים

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֵַֹוכן

ונפלּתּנּור הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
מן חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
טמא זה הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק .הּתּנּור ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּומׁשקין,אין אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּומׁשקין אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו - מהם למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
הרי ּבהם, נגע ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

טהֹורין אתאּלּו אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, ְְְֲֳִִִֵֵַַָָהאכלין

להמיט היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור [-הּזב ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבאסּדאלנוד] אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם על[- ׁשרכבּו אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָָ

הרי ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגּבי
הּטה הּזבּבגדי ּדרס ׁשּמא ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים ֹור ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ

טמאין ּבגדיה - ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליהן.
מּכפח חּוץ כיפה]מדרס, ׁשּבראׁש[- הּבגדים וכן ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
תורן]הּנס טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְִִֵֶַַָ

ּברחים הטחינה]הּנדחק מקום זב[- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ
אמרּו? רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכּיֹוצא
ּכאן העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּברחים
ּבספק זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֻודֹוחפין

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא -ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה'תש"ע טבת ה' שלישי יום

     
ּבתֹורה ויׁשנֹו הּוא, ׁשּיׂשראל ּפי על אף - הארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם

ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי - מדרס[נחשבים]ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
טמאין; הן הרי ּומׁשקין, ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ואם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהרֹות.
את וׂשֹורפין טּמאהּו. זה הרי מאוירֹו, חרׂש ּבכלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָואם

ׁשּטמאתן ּפי על אף מּגען, על נאמניןהּתרּומה ואינן ּבספק. ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּוטהרֹות; טמאֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי הּטהרֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻעל
עד הּטהרֹות על נאמן ואינֹו טמא, ּבחזקת הּוא ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָּולעֹולם

חברּות ּדברי עליו תלמידיׁשּיקּבל "חברים", של [החמרות ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ּבטמאֹותחכמים] ׁשּיּזהר עליו? ׁשּיקּבל חברּות ּדברי הן ּומה .ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבנטילת ויּזהר אֹותן, יטּמא ׁשּלא ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ולא לח, הארץ מעם יּקח וׁשּלא הּידים; ּובטהרת ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹידים,

ּבכסּותֹו אצלֹו יארחֹו ולא הארץ, עם אצל .[מעילו]יתארח ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ



מה            
      

מטּמאין אּלּו הרי - הם ּכרעּו הסיטן. ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּככלים
עמד ּוכאּלּו הּזב, נׂשאּו ׁשהרי אב; ונעׂשּו מׁשּכב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
אֹו ּומׁשקין, אכלין אֹו ּכלים, ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָעליהן.
לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן הּזב, ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻאדם

הּנסרהּזב על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו עץ]והּטהֹור ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מחּגירין ׁשהן מתנדנדין]ּבזמן רע[- ׁשּכחֹו ּבאילן ׁשעלּו אֹו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חלש] עּקרֹו[- ּבעבי ׁשאין האילן והּוא לחק[גזעו], ּכדי ְְֳִִִֵֵֶָָָָָֹ
[- של מדה ּבסֹוכה[לחקוק ׁשעלּו אֹו הּקב, ענף]רבע -] ְֶַַַָָֹ

בּה ׁשהּנחּבא והיא רע, ידו]ׁשּכחּה בכף ודֹוחק[כשאוחזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּתזּוז[מקפל] מצרי[תתקפל]אֹותּה ּבסּלם ׁשעלּו אֹו [-ּבֹו, ְְִִֶָָָָֻ

הּכבׁשקטן] על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע גשר]ׁשאינֹו ועל[- ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּדלת ועל מוטין]הּקֹורה ּבטיט[כשהן מחּברין ׁשאינן ּבזמן , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

הּזב הסיט ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ׁשהן מּפני טמא זה הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשאינּה ּגדֹולה ּבספינה יׁשבּו אם אבל ׁשעּמֹו. הּטהֹור ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאת

להמיט לנוד]יכֹולה הּנס[- על אֹו הּספסלּבאדם, על אֹו ר ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָ
יפה, ׁשּכחן ּובסֹוכה ּבאילן ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבזמן
ּובדלת ּובקֹורה ּבכבׁש אֹו ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאֹו
טהֹור. זה הרי אחד, מּצד עלּו אפּלּו - ּבטיט עׂשּויין ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהן

מגיפיןזב ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו סוגרים]וטהֹור את[- ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
ּפֹותח וזה מגיף זה היה טהֹור; זה הרי - ּפֹותחין אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדלת,
את העלה הּטמא אם - הּבֹור מן זה את זה העלּו נטמא. -ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
את העלה הּטהֹור ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו, - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּטהֹור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, נטמא - ְְְְִֵֵֶַַַָָָהּטמא

מפׁשיליןזב ׁשהיּו מותחים]וטהֹור היה[- אם - ּבחבלים ְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
ּבין אֹורגין, היּו נטמא. - היל מֹוׁש וזה ,היל מֹוׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָזה
אֹו החמֹור, מן ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ּבין ְְְְְֲֲִִִִִֵַּבעֹומדין
מּׂשאֹוי היה ואם טמא; זה הרי ּכבד, ׁשּמּׂשאן ּבזמן - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטֹוענין

טהֹור. ַָקל,

אתטהֹור ׁשהּכה וזב טהֹור. זה הרי הּזב, את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
נֹופל, הּטמא הרי הּטהֹור, יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּטהֹור,

עליו נׁשען ּכאּלּו טמאין.ונמצא הּטהֹור ּבגדי אף ּולפיכ , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
מקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור, על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב

למעלה ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
אף - הּזב מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח טהֹור אֹו הּטהֹור, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמן

א אבן ּביניהן ׁשּיׁש ּפי טמא.על זה הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה ֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּזב חּבּורי לגופו]וכן המחוברים הּטהֹור,[דברים על ׁשּנּׂשאּו ְְִִֵֵֶַַַָָ

ּוכאּלּו טמא, זה הרי - הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
- החּבּורים הם ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ּכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָנׂשא
זֹו ׁשּטמאה לי ויראה ׁשּלהן; והּׂשער והּצּפרנים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּׁשּנים,

.[מדרבנן]מּדבריהם ְִִֵֶ

     
היהּדבר אם - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֻֻ

והּקיׁש וחזק, יפה הניד[דפק]ּכחֹו ׁשהּקיׁש ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אּלּו הרי - ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכלי
מתנדנד, היה אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹטהֹורין.
אֹו ּכלים הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהּקיׁש

הסיטן ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין ,[הזיזם]אכלין ְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵַָָ

טמא; הּסטֹו, מּכח ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי
סֹוכה אֹו אילן על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, ענף]מּכח -] ְִִִִֵַַַָָָָָָֹ

מצרי סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן ּבמסמר,[- קבּוע ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
וכבׁש ודלת קֹורה על משופעים]אֹו והם גשר, ׁשאינן[- ְְֵֶֶֶֶֶַָָ

הּנגרמחּבר על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ועל[יתד]ין הּמנעּול ועל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֻ
ספינה]הּמׁשֹוט ּומׁשקין[של אכלין הּפיל ׁשהּקיׁש ּובׁשעה , ְְֳִִִִִִֶַַָָָָ

אבל טמאין. אּלּו הרי - נפלּו ולא הנידן, אפּלּו - ּכלים ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵָָָֹאֹו
סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן סֹוכה על אֹו אילן על הּקיׁש ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאם
אֹו ּבטיט, המחּברין ּדלת אֹו קֹורה אֹו ּכבׁש על אֹו ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻֻמסּמר,

הּמריׁש עבה]על הניד[קורה ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, על אֹו , ְִִִִֵֶַַַַַָָָ
טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, אפּלּו - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵַָָּכלים

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֵַֹוכן

ונפלּתּנּור הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
מן חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
טמא זה הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק .הּתּנּור ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּומׁשקין,אין אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּומׁשקין אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו - מהם למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
הרי ּבהם, נגע ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

טהֹורין אתאּלּו אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, ְְְֲֳִִִֵֵַַָָהאכלין

להמיט היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור [-הּזב ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבאסּדאלנוד] אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם על[- ׁשרכבּו אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָָ

הרי ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגּבי
הּטה הּזבּבגדי ּדרס ׁשּמא ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים ֹור ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ

טמאין ּבגדיה - ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליהן.
מּכפח חּוץ כיפה]מדרס, ׁשּבראׁש[- הּבגדים וכן ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
תורן]הּנס טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְִִֵֶַַָ

ּברחים הטחינה]הּנדחק מקום זב[- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ
אמרּו? רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכּיֹוצא
ּכאן העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּברחים
ּבספק זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֻודֹוחפין

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא -ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה'תש"ע טבת ה' שלישי יום

     
ּבתֹורה ויׁשנֹו הּוא, ׁשּיׂשראל ּפי על אף - הארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם

ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי - מדרס[נחשבים]ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
טמאין; הן הרי ּומׁשקין, ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ואם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהרֹות.
את וׂשֹורפין טּמאהּו. זה הרי מאוירֹו, חרׂש ּבכלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָואם

ׁשּטמאתן ּפי על אף מּגען, על נאמניןהּתרּומה ואינן ּבספק. ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּוטהרֹות; טמאֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי הּטהרֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻעל
עד הּטהרֹות על נאמן ואינֹו טמא, ּבחזקת הּוא ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָּולעֹולם

חברּות ּדברי עליו תלמידיׁשּיקּבל "חברים", של [החמרות ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ּבטמאֹותחכמים] ׁשּיּזהר עליו? ׁשּיקּבל חברּות ּדברי הן ּומה .ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבנטילת ויּזהר אֹותן, יטּמא ׁשּלא ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ולא לח, הארץ מעם יּקח וׁשּלא הּידים; ּובטהרת ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹידים,

ּבכסּותֹו אצלֹו יארחֹו ולא הארץ, עם אצל .[מעילו]יתארח ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ



מו           
      

אין מהן, אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא
ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. חברות]מקּבלין ּבתֹו[מנהג ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֶַָ

טמאה עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו, מקּבלין - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻּביתֹו
מלּמדין - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ואם ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹוטהרה;
הּידים לטהרת אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְֳִִִַַַַַַַָָָאֹותֹו,
'איני אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּתחּלה,
ולא לטהרֹות קּבל אֹותֹו; מקּבלין ידים', לטהרת אּלא ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמקּבל
ּכׁשּמקּבלין אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף לּידים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָקּבל
רגיל ויהיה ׁשּילמד עד יֹום, ׁשלׁשים ּכל לֹו חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹאֹותֹו,
הרי - חברּות ּדברי מּׁשּקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבטהרֹות.
ּכל על ונאמן טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ְְְְְְֱֳִִֶַַָָָָָָָָּבגדיו
חכמים. ּתלמיד ׁשאינֹו ּפי על ואף החברים, ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּטהרֹות

ואינן ונאמנין, טהרה, ּבחזקת הם הרי - חכמים ְְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי
נהגּו הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב אבל חברּות; ּדברי לקּבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצריכין
אפּל טהרֹות מֹוסרין יהיּו ׁשּלא - ּבעצמן סלסּול ּוּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָֹֹ

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלתלמיד
חכם]זקן לקּבל,[תלמיד צרי אינֹו - ּביׁשיבה יֹוׁשב ְִִִֵֵֵֵַָָָ

ׁשּיׁשב. מּׁשעה קּבל ְִִֵֶֶַָָָָׁשּכבר
;חברים ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי חברּות, ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹהמקּבל

- חברים ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צריכין אין ביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹּובניו
ּובניו חבר ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן מלּמדן, ׁשהּוא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמּפני
ּובניו אׁשּתֹו - ׁשּמת וחבר ּכחבר; הן הרי ועבדיו, ביתֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּובני

ׁשּיחׁשדּו עד חברים, ּבחזקת ביתֹו .ּובני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשּנמּכר עבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ, עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשת

ּכבּתחּלה; חברּות ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָלחבר
עבּדֹו וכן הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר, אׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאבל
ּכבּתחּלה חברּות ּדברי לקּבל צריכין אין - הארץ לעם .ׁשּנמּכר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

טהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם
- נטמאּו' ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
מּקדם; ּכׁשהיּו אסּורֹות הן הרי אחרים, ּבהן ׁשּנתעּסקּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבזמן
ואסּורֹות לֹו, מּתרֹות אּלּו הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֻואם

אדם טהרהלכל ּבהן ּומֹורה טהרֹותיו, על החבר ונׁשאל . ְְְֳֳִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
.ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין ְְְְְִֵַָלעצמֹו;

ּגּבאי ׁשּנעׂשה מיסים]חבר גובה מֹוכס,[- אֹו ,לּמל ֲֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפרׁש מחברּותֹו; אֹותֹו ּדֹוחין - ּבהן הרעיםוכּיֹוצא מּמעׂשיו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּכבּתחּלה. חברּות ּדברי לקּבל וצרי אדם, ּככל הּוא הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
אחדעם לדבר ונחׁשד חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

טומאה] החׁשּוד[בדיני וכל ּדבר. אֹותֹו על אּלא חׁשּוד אינֹו -ְֵֶֶַָָָָָָ
לחמּור. נחׁשד לא לקל, והּנחׁשד לקל; נחׁשד ְְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָֹלחמּור,

טמאיןחבר אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על הּנחׁשד ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּיּודע עד לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת

ּגמּורה ּבתׁשּובה .ׁשחזר ְְִֶַָָָ
לׁשם ׁשּמכרן הּתרּומה, על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחׁשּוד

ׁשל ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על חׁשּוד זה הרי - ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּלין
הּטמאין, והאכלין סֹופרים; ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָּתֹורה,

סֹופרים מּדברי אּלא אחרים מטּמאין וכלאין ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבֹו ולדּון לאחרים, ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר על [להיותהחׁשּוד ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

אחרים.דיין] ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין חזקה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלאחרים;

     
חּטאתּבארנּוּכבר ּפרת טהרת על נאמנין הארץ ׁשעּמי , ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אדומה] פרה נאמנין[- וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה, מּפני ;ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּוא', 'טהֹור אמרּו אם - נסכים ׁשל וׁשמן יין טהרת על ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָהן
נאמנין וכן ּבֹו. נזהרין חמרתֹו, מּפני טהרה; ּבחזקת זה ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהרי

והּבּדים הּגּתֹות ּבׁשעת הּתרּומה על פתיחתם]הן בעונת -]- ְְְִִִֵַַַַַַָ
יינם לעׂשֹות ּכדי ּוכליהם, עצמם מטהרין העם ׁשּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני

נאמנין; אינם והּבּדים, הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. ְְְְְֱֳִִִֵֶַַַַָָָָָָוׁשמנם
ׁשל ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ּכהן ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּתרּומה
יקּבלּנה, - לֹו והביאּה הּבאה, ּגת עד אצלֹו הארץ עם ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּניחּה
ּגזרּו ׁשּלא אׁשּתקד; מּׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאף

והּבּדים הּגּתֹות ּבׁשעת טמאה .עליהם ְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
העם ׁשּגמרּו ּבׁשעה ּגּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם

ּפי על אף - לּכהן מּיד הּמפּתח את והֹולי ,ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹלדר
ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ימים ּכּמה ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשהה

ּומטּבילֹו ּבפניו, הארץ]ּופֹותח עם ונֹוטל[את ,ודֹור ְְְְִֵֵֵַַָָ
ּתרּומה יּטל לא - כן עׂשה לא ואם ּבטהרה; ְְְְֳִִֵָָָָָָֹֹֹּתרּומה
ׁשאינן מכׁשרין, ׁשאינן ענבים אֹו זיתים אּלא הארץ ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמעם

טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין
,הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ּתרּומה ׁשל חבית הארץ עם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהביא

על ׁשּנאמן מּתֹו - רביעית אפּלּו קדׁש', 'ּבתֹוכּה ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹואמר:
והּבּדים הּגּתֹות ּבׁשעת אפּלּו הּכל. על נאמן הּקדׁש, ,טהרת ְְֱֲֳִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
הּכלי על נאמנין אינן - הּתרּומה על נאמנין הארץ ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעּמי
לעֹולם נאמנין אינן וכן לתרּומה; טהֹור ׁשהּוא לֹומר ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהריקן,

לקדׁש. טהֹור ׁשהּוא לֹומר ריקם, ּכלי ְְִֵֶֶַַָָֹעל
יֹוׁשב הארץ עם וראינּו ׁשמן, אֹו יין ּבתֹוכֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלי

טהרת על נאמן זה הרי - נסכים מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְְְֱֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּמרֹו
קדם אבל יֹום; ּבׁשבעים ולּבּדים לּגּתֹות קדם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹהּכלי,

נאמנין אינן ארץלׁשבעים, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר הריקן חרׂש ּכלי על נאמנין ּבירּוׁשלים, אבל ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל.
ּגּסים, ּכלים ּבין ּדּקים ּכלים ּבין לעֹולם; לקדׁש טהֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
נאמן הּוא הרי - מלאים ׁשהיּו ּבין ריקנים הּכלים ׁשהיּו ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
היה אפּלּו טמאין; ׁשּבתֹוכֹו ׁשהּמׁשקין ּפי על אף הּכלי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָעל
טהרה ּבחזקת הּכלי הרי הּכלי, ּבתֹו מדרס ׁשהּוא ְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָּבגדֹו
ּכבׁשֹונֹות עֹוׂשין ׁשאין מּפני ּבהם? הקּלּו מה ּומּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלקדׁש.

חרס] כלי ִִַָּבירּוׁשלים.[לייצור
הּמֹודעית מודיעין]מן ירושלים]ולפנים[- כלפי נאמנין[- , ְְֱִִִִִֶַָָ

הּמֹודעית נאמנין; אינן ולחּוץ, הּמֹודעית ּומן חרׂש; ּכלי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
חברעצ היה ּכיצד? ּכלחּוץ. ּופעמים ּכלפנים ּפעמים מּה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

נאמן זה הרי - ּבידֹו חרׂש ּוכלי יֹוצא הארץ ועם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנכנס,
אֹו נכנסין ׁשניהם היּו לקדׁש; טהֹור ׁשהּוא לֹומר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבמֹודעית
הּמֹודעית. מן לפנים ׁשּיהיּו עד נאמן, אינֹו - יֹוצאין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשניהם

קדירות]קּדר מן[מוכר לפנים והּניחן קדרֹות, ׁשהביא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
טהֹורֹות, ׁשהן להם אֹומר והּוא הּלֹוקחין, ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּמֹודעית,
לא אבל לקדׁש, טהֹורה היא הרי - ּבּה ונכנס קדרה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹולקח
למֹודעית חּוץ ּבּה ויצא קדרה, לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,
ׁשהן ּפי על אף לקדׁש; ּבין לתרּומה ּבין טמאה, זֹו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

           
      

מן לפנים אּלא נאמן אינֹו - עצמֹו הּקּדר והּוא הּקדרֹות, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהן
ִַָהּמֹודעית.

אּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרׂש ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח
נגע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹטהֹורין

הראׁשֹון הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ'; עם [שורהּבהן ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
חציֹו;הראשונה] נלקח ּוכבר ּפתּוח ׁשהּכבׁשן ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּכבׁשן. ּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא

ּברגל הארץ עּמי הרגלים]טמאת היא[משלושת ּכטהרה , ְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
חברים יׂשראל ׁשּכל - חכמים]חׁשּובה תלמידי [נחשבים ְֲֲִִֵֵֶָָָ

מּפני ּברגל, טהֹורים ּומׁשקיהם ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּברגל,
לרגל ועֹולים עצמם מטהרין ּבכלׁשהּכל נאמנים הם לפיכ . ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הרגל, ּומּׁשעבר הּתרּומה; על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹימֹות
לטמאתן. ְְְִָָֻחֹוזרין

ּברגל ּבעּסתֹו והּמתחיל חביתֹו מהם]הּפֹותח ועבר[ומוכר , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהרי טמאה, ּבחזקת העּסה ּוׁשאר החבית ׁשאר הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻהרגל
ּבזמן אּלא ּבּה נגע ׁשּלא ּפי על ואף הארץ; עּמי בּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנגעּו

ּבלבד. הרגל ּבימי אּלא טהֹורה אינּה ּכחבר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּכל את מטּבילין היּו טֹוב, יֹום ּבמֹוצאי הרגל, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאחר
ּברגל הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכלים

החג תּגעּוּבׁשעת ׁשּלא 'הּזהרּו אֹומרין: היּו ּולפיכ . ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹ
יהיה ׁשּלא ּכדי רגלים; לעֹולי אֹותֹו ׁשּמראין ּבׁשעה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשלחן',
ׁשמׁש והערב טבילה צרי ונמצא הרגל, אחר ּבמּגען ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָטמא

החמה] וכל[שקיעת ּתמיד". "לפני הּפנים: ּבלחם ונאמר ,ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּזהב מּמזּבח חּוץ ׁשמׁש, והערב טבילה טעּונים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכלים

לגּביהם. ּכבטלין ׁשּצּפּוייהם מּפני - הּנחׁשת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּומזּבח
:ׁשאמר אֹו מת', מּטמאת אני 'טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם

מּׁשּום אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת' מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻ'ּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש, הערב וצרי ּבלבד; הארץ עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת

אדומה]הּזיה פרה ּד[ממי ּבּמה ּבׁשּׁשאלּו. אמּורים? ברים ְְֲֲִִֶֶַַָָָָ
הארץ עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח אבל הּוא'. 'טהֹור ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר
ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ּומּזין הּוא, מת טמא ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּגזרּו ׁשּלא לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל הּנמצאים הּכלים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּככל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים הּכלים על ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻטמאה

הּספקֹות. ְְְֵַַֻּבטמאת

     
עם לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ, עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד

מדרסהארץ ּוטמאין מת, טמא טמאים אּלּו הרי [כמדרס- ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָ
מת,הזב] מּטמא טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירֹו ואם .ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

ׁשּלא עליהן יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס; טמאים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹאבל
הארץ. עּמי ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּדעּתֹו,

'אּלּו את לי 'ׁשמר לֹו: ואמר הארץ, עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח
ּכתפֹו על הּניחן מת; מּטמא ּוטהֹורין מדרס, טמאין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָ
הן הרי - הּכנסת ּבבית ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּגמּורה הארץ עם רׁשּות ׁשאינּה ּבּמרחץ,טהֹורין, ּכליו הּניח . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
כן. יעׂשה ׁשּלא אֹותֹו ּומלּמדין טהֹורין; - ׁשהן ּכמֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּומצאן

- ּובֹורֹו ּגּתֹו עםהּניח ּומצא ּובא לעיר, ׁשּנכנס ּפי על אף ְִִִִִִֶַַַַַָָָָ
ּבצּדֹו ׁשּיּכנס.[לידו]הארץ רׁשּות לֹו ׁשאין מּפני טהֹורין; - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ׁשּלא טהֹור; ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמֹוסר
הּמפּתח ׁשמירת אּלא לֹו .מסר ְְִֵֶַַַַַָָ

ּבחּלֹונֹות ּכליו -[תאים]הּמּניח עליהם ונעל ׁשּבּמרחץ, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
אם וכן טהֹורין; ּכליו הארץ, לעם הּמפּתח ׁשּנתן ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאף
החֹותם מצא אפּלּו - סימן לֹו עׂשה אֹו החּלֹון, על ֲִִַַַַַָָָָָָָחתם

טהֹורין. ּכליו הרי ְְְֲִֵֵָָֻמקלקל,
הּוא ויׁשב לׁשמרֹו, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם [בעלהּמּניח ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

הּיֹוצאיןהבית] ואת הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ּבזמן - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמרחֹוק
ׁשאינֹו חרׂש ּוכלי הּמׁשקין ּומן האכלין מן ׁשּבּבית ּכל הרי -ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפתיל צמיד מהודק]מּקף כיסוי הּמׁשּכבֹות[- אבל טמאין; , ְְֲִִִִֵַָָָָָֻ
ומרכב]והּמרּכבֹות משכב ּפתיל,[- צמיד הּמּקף חרׂש ּוכלי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻ

הּיֹוצאין את ולא הּנכנסין את לא רֹואה, אינֹו ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹטהֹורין.
היה אפּלּו טמא; ׁשּבּבית ּכל ידים[השומר]- ּכרּות אֹו ּכפּות ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

הארץ. עם ּברׁשּות ׁשהן מּפני טמא, הּכל - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹורגלים
תּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי 'ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר

טהֹורים; והּכלים הּבית הרי - הּכלים' תׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹלּבית,
' לֹו: אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשמרׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּתׁשּברם' ׁשּלא אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו תּכנס ׁשּלא זה ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
טמאין הם הרי -. ְֲִֵֵֵ

ּכליו והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה בגדיו]חבר -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הרי - לפניו וחביתֹו וסנּדליו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֻֻמקּפלין
יּגע ולא ּבעליהם, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהם מּפני טהֹורין; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹאּלּו
ּבי'. ויּביט יעֹור 'עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי - הארץ עם ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהם

עליה ויׁשן עליה, ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעם
ועד הּמּטה, אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו

ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
ּומצאֹו ער והּניחֹו ויצא, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן אֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
הּקרֹוב מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית

טמא ּבֹו, ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא הּמּניחמּמּנּו וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום עד אּלא טמא, אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאּמנין
אֹו ּכּסא ּגּבי על עלּו 'ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע; ידיהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת

ּבּכתל'. למעלה הּתלּויין אכלין אֹו ּבכלים ונגעּו ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָֹֻסּלם,
ּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם לאׁשת ׁשהּניחה חבר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת

הרחים ּפסקה אפּלּו הפסקה]- עשתה ׁשּתים[- היּו ואפּלּו , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
ואין ולּגע. ידיהן את לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום אּלא טמא, אין -ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבּבית, ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת, האחת 'ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹומרין:

נתלת טיפסה]וׁשּמא הּגבֹוהֹות'.[- ּבּמקֹומֹות ועלת ְְְְְִֶַַָָָָ
עֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאין טהֹורֹות; הן הרי ּתרּומה, היּו אפּלּו - ּכּכרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָּבצד
אׁשת ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא לּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחזקתֹו
טהֹורה הּקדרה הרי הּקדרה, מּתחת ּבגחלים חֹותה הארץ .עם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

מלכּות מס]ּגּבאי גובי למׁשּכן,[- הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
'לא לֹומר: נאמנין ּגֹוי, עּמהם יׁש אם טמא; ׁשּבּבית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. הּגֹוי ׁשאימת מּפני - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענּו'
אבל ּבידם. הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו, עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזמן
נאמנין; - נגענּו' לא אבל 'נכנסנּו, מעצמן: הן אמרּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר, ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
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מן לפנים אּלא נאמן אינֹו - עצמֹו הּקּדר והּוא הּקדרֹות, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהן
ִַָהּמֹודעית.

אּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרׂש ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח
נגע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹטהֹורין

הראׁשֹון הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ'; עם [שורהּבהן ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
חציֹו;הראשונה] נלקח ּוכבר ּפתּוח ׁשהּכבׁשן ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּכבׁשן. ּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא

ּברגל הארץ עּמי הרגלים]טמאת היא[משלושת ּכטהרה , ְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
חברים יׂשראל ׁשּכל - חכמים]חׁשּובה תלמידי [נחשבים ְֲֲִִֵֵֶָָָ

מּפני ּברגל, טהֹורים ּומׁשקיהם ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּברגל,
לרגל ועֹולים עצמם מטהרין ּבכלׁשהּכל נאמנים הם לפיכ . ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הרגל, ּומּׁשעבר הּתרּומה; על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹימֹות
לטמאתן. ְְְִָָֻחֹוזרין

ּברגל ּבעּסתֹו והּמתחיל חביתֹו מהם]הּפֹותח ועבר[ומוכר , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהרי טמאה, ּבחזקת העּסה ּוׁשאר החבית ׁשאר הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻהרגל
ּבזמן אּלא ּבּה נגע ׁשּלא ּפי על ואף הארץ; עּמי בּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנגעּו

ּבלבד. הרגל ּבימי אּלא טהֹורה אינּה ּכחבר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּכל את מטּבילין היּו טֹוב, יֹום ּבמֹוצאי הרגל, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאחר
ּברגל הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכלים

החג תּגעּוּבׁשעת ׁשּלא 'הּזהרּו אֹומרין: היּו ּולפיכ . ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹ
יהיה ׁשּלא ּכדי רגלים; לעֹולי אֹותֹו ׁשּמראין ּבׁשעה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשלחן',
ׁשמׁש והערב טבילה צרי ונמצא הרגל, אחר ּבמּגען ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָטמא

החמה] וכל[שקיעת ּתמיד". "לפני הּפנים: ּבלחם ונאמר ,ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּזהב מּמזּבח חּוץ ׁשמׁש, והערב טבילה טעּונים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכלים

לגּביהם. ּכבטלין ׁשּצּפּוייהם מּפני - הּנחׁשת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּומזּבח
:ׁשאמר אֹו מת', מּטמאת אני 'טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם

מּׁשּום אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת' מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻ'ּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש, הערב וצרי ּבלבד; הארץ עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת

אדומה]הּזיה פרה ּד[ממי ּבּמה ּבׁשּׁשאלּו. אמּורים? ברים ְְֲֲִִֶֶַַָָָָ
הארץ עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח אבל הּוא'. 'טהֹור ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר
ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ּומּזין הּוא, מת טמא ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּגזרּו ׁשּלא לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל הּנמצאים הּכלים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּככל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים הּכלים על ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻטמאה

הּספקֹות. ְְְֵַַֻּבטמאת

     
עם לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ, עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד

מדרסהארץ ּוטמאין מת, טמא טמאים אּלּו הרי [כמדרס- ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָ
מת,הזב] מּטמא טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירֹו ואם .ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

ׁשּלא עליהן יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס; טמאים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹאבל
הארץ. עּמי ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּדעּתֹו,

'אּלּו את לי 'ׁשמר לֹו: ואמר הארץ, עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח
ּכתפֹו על הּניחן מת; מּטמא ּוטהֹורין מדרס, טמאין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָ
הן הרי - הּכנסת ּבבית ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּגמּורה הארץ עם רׁשּות ׁשאינּה ּבּמרחץ,טהֹורין, ּכליו הּניח . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
כן. יעׂשה ׁשּלא אֹותֹו ּומלּמדין טהֹורין; - ׁשהן ּכמֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּומצאן

- ּובֹורֹו ּגּתֹו עםהּניח ּומצא ּובא לעיר, ׁשּנכנס ּפי על אף ְִִִִִִֶַַַַַָָָָ
ּבצּדֹו ׁשּיּכנס.[לידו]הארץ רׁשּות לֹו ׁשאין מּפני טהֹורין; - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ׁשּלא טהֹור; ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמֹוסר
הּמפּתח ׁשמירת אּלא לֹו .מסר ְְִֵֶַַַַַָָ

ּבחּלֹונֹות ּכליו -[תאים]הּמּניח עליהם ונעל ׁשּבּמרחץ, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
אם וכן טהֹורין; ּכליו הארץ, לעם הּמפּתח ׁשּנתן ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאף
החֹותם מצא אפּלּו - סימן לֹו עׂשה אֹו החּלֹון, על ֲִִַַַַַָָָָָָָחתם

טהֹורין. ּכליו הרי ְְְֲִֵֵָָֻמקלקל,
הּוא ויׁשב לׁשמרֹו, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם [בעלהּמּניח ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

הּיֹוצאיןהבית] ואת הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ּבזמן - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמרחֹוק
ׁשאינֹו חרׂש ּוכלי הּמׁשקין ּומן האכלין מן ׁשּבּבית ּכל הרי -ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפתיל צמיד מהודק]מּקף כיסוי הּמׁשּכבֹות[- אבל טמאין; , ְְֲִִִִֵַָָָָָֻ
ומרכב]והּמרּכבֹות משכב ּפתיל,[- צמיד הּמּקף חרׂש ּוכלי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻ

הּיֹוצאין את ולא הּנכנסין את לא רֹואה, אינֹו ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹטהֹורין.
היה אפּלּו טמא; ׁשּבּבית ּכל ידים[השומר]- ּכרּות אֹו ּכפּות ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

הארץ. עם ּברׁשּות ׁשהן מּפני טמא, הּכל - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹורגלים
תּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי 'ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר

טהֹורים; והּכלים הּבית הרי - הּכלים' תׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹלּבית,
' לֹו: אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשמרׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּתׁשּברם' ׁשּלא אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו תּכנס ׁשּלא זה ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
טמאין הם הרי -. ְֲִֵֵֵ

ּכליו והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה בגדיו]חבר -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הרי - לפניו וחביתֹו וסנּדליו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֻֻמקּפלין
יּגע ולא ּבעליהם, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהם מּפני טהֹורין; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹאּלּו
ּבי'. ויּביט יעֹור 'עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי - הארץ עם ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהם

עליה ויׁשן עליה, ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעם
ועד הּמּטה, אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו

ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
ּומצאֹו ער והּניחֹו ויצא, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן אֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
הּקרֹוב מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית

טמא ּבֹו, ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא הּמּניחמּמּנּו וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום עד אּלא טמא, אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאּמנין
אֹו ּכּסא ּגּבי על עלּו 'ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע; ידיהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת

ּבּכתל'. למעלה הּתלּויין אכלין אֹו ּבכלים ונגעּו ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָֹֻסּלם,
ּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם לאׁשת ׁשהּניחה חבר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת

הרחים ּפסקה אפּלּו הפסקה]- עשתה ׁשּתים[- היּו ואפּלּו , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
ואין ולּגע. ידיהן את לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום אּלא טמא, אין -ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבּבית, ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת, האחת 'ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹומרין:

נתלת טיפסה]וׁשּמא הּגבֹוהֹות'.[- ּבּמקֹומֹות ועלת ְְְְְִֶַַָָָָ
עֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאין טהֹורֹות; הן הרי ּתרּומה, היּו אפּלּו - ּכּכרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָּבצד
אׁשת ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא לּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחזקתֹו
טהֹורה הּקדרה הרי הּקדרה, מּתחת ּבגחלים חֹותה הארץ .עם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

מלכּות מס]ּגּבאי גובי למׁשּכן,[- הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
'לא לֹומר: נאמנין ּגֹוי, עּמהם יׁש אם טמא; ׁשּבּבית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. הּגֹוי ׁשאימת מּפני - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענּו'
אבל ּבידם. הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו, עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזמן
נאמנין; - נגענּו' לא אבל 'נכנסנּו, מעצמן: הן אמרּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר, ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
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רגלי מקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּגּנבים
ׁשּנֹוטלין. ּדבר אּלא מּלבלׁש, מפחדין ׁשהן מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּגּנבים;
ּוכלי והּמׁשקין, האכלין הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָָָּומה
חרׂש ּוכלי והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל הּפתּוחים. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחרׂש
אּׁשה, אֹו ּגֹוי עּמהן יׁש ואם טהֹורין; ּפתיל, צמיד ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻהּמּקפין

טמא. ֵַָֹהּכל

לא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעׂשּו והּגּנבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים
ּבּבית ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו 'לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

רגליהן מקֹום על אפּלּו נאמנין, אּלּו הרי - .ּכׁשּנכנסנּו' ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח, ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ונמלכּו, ּפתחּוהּו 'הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּבית

נכנסּו' ולא להם .והלכּו ְְְְְִֶָָֹ
גרזן]קרּדם ּובא[- זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

טמא 'אדם אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ּבזוית ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצאֹו
ּונטלֹו'. לכאן ְְְִַָָנכנס

אפּלּו - ּבחצר ּכלים וׁשכח ּבחצר, הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
הרי - ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל, צמיד מּקפֹות ֲִִִִִֵַָָָָָָָֻֻחבּיֹות
עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעׂשה עד טמאין; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלּו

הארץ עם ּברׁשּות יהיה ׁשּלא ּכדי .טפחים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
עם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר

ּפתחֹו לפני הארץ לעם סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
מּפני טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

רׁשּות זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם בה]ׁשּיׁש .[להלך ְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
זה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה ּגּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר

ּפי על ואף ּבחזקתן; והן טהרֹות, ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹוטח
ּגֹוי אֹו הארץ חֹוׁשׁשׁשעם אינֹו ולּגע, ידֹו את לפׁשט יכֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבצד זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
ּכלים החבר וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל ּגּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה,
הארץ עם ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות ׁשהּניח ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹו

ידֹו את טמאה.לפׁשט ּבחזקת ולּגע, ְְְְְִִֶֶַַָָֹֻ
והחיצֹונהׁשּתי חבר ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

אף ּפרֹות, ׁשם וׁשֹוטח ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל
ּכגּנב. עליו ׁשּנתּפׂש מּפני לׁשם; מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעל

ּבפסיפסחצר נמוכה]החלּוקה זה[מחיצה ּבצד וחבר , ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
עם ׁשּיד ּפי על אף טהֹורֹות, טהרֹותיו - זה ּבצד הארץ ְְְֳִֶֶֶַַַַַַָָָָועם

החבר. ּברׁשּות ׁשהם מּפני מּגעת; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ
ּדליֹוחבר דלי]ׁשּנפל הארץ,[- עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהּנח מּפני טמא; זה הרי - יעלּנּו ּבּמה להביא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוהל
אחת. ׁשעה הארץ עם ְִֶַַַָָָָּברׁשּות

להֹוציאאׁשת חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ עם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו אֹו החבר]ּבנֹו מּפני[של טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

קּדר ּברׁשּות. ׁשּלא קדירות]ׁשּנכנסה ׁשהּניח[מוכר חבר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
טהֹורֹות, הּפנימּיֹות הרי - לׁשּתֹות וירד ׁשּמֹוכר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָקדרֹותיו
סמּו ּבׁשהּניחן אמּורים? ּדברים ּבּמה טמאֹות. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָוהחיצֹונֹות
נֹוגעים והּׁשבים ׁשהעֹוברים מּפני - הרּבים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלרׁשּות
אם הרּבים מרׁשּות רחֹוקֹות היּו הליכה. ּבׁשעת ְְְֲִִִִִֵַַַָָָּבחיצֹונֹות
מֹוכיחין ׁשּכליו מּפני טמאֹות; הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻהיּו

ּכלי אין ואם ּבהן. ממׁשמׁשֹות הּכל ויד למּכר, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻׁשהּנחּו
אדם. ּבהם נגע ׁשּלא חזקתן - טהֹורֹות הּכל ּבידֹו, ְְְֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻאּמנּותֹו

הריחבר - ונכנס חנּותֹו, ּפתח על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבהם. ממׁשמׁשין ׁשהעֹוברים מּפני טמאים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָאּלּו

ה'תש"ע טבת ו' רביעי יום

     
אּלּו הרי - הּבאה לּגת והּניחן זֹו, לגת ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכהן

ׁשהן זה ּכהן ׁשל ּבכליו נֹוגעין הארץ עּמי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבחזקתן;
הרי - יׂשראל ׁשל אבל טהרֹות. אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָּבתֹו

היה 'ּבלּבי ׁשּיאמר: עד טמאֹות, הארץאּלּו עם לׁשמר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבּכלים' יּגע ׁשּלא לּגת .ׁשּיּכנס ִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

זה הרי הארץ, עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה
מטּביל ׁשמן, עֹוׂשה היה אם וכן הּבֹוצרין; את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמטּביל

השמן]הּבּדדין את עד[הדורכים האּמנין על לעמד וצרי ; ְֲִִִַַַַַָָָָֹֻ
וחציצה. טבילה הלכֹות יֹודעים אינם ׁשהרי - ּבפניו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיטּבלּו
- וחזרּו הּגדר, לאחֹורי ונפנּו הּבד, ּבית לפתח חּוץ ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָיצאּו
ּכדי עד טהֹורין? והם ירחיקּו ּכּמה עד ּבטהרתן. אּלּו ְְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָהרי
חזרּו - מעיניו נסּתרּו אם אבל מעיניו; יּסתרּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹׁשּלא

ׁשמׁשן. ויעריבּו ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבלּו עד ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻלטמאתן,
נאמנין לפניהם, טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין

ׁשּביניהן ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו'; 'לא לומרלֹומר [נאמנים ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
נגע] לא .שהתינוק

- עליהם ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאם
מּקדם אֹותן ראה ואפּלּו הּכלים. ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
טמא; הּבד ּבית הרי - טמאתם מּפני הּכלים, מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻנזהרין
עּמי ׁשאין טמא; הּמסיט ׁשאין ּומדּמין אֹותן, הסיטּו ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמא

הּסט ּבטמאת ּבקיאין .הארץ ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ועֹוברין טהרֹות, טעּונין ּופֹועליו חּמריו [הולכים]היּו ְְְְֲִִַָָָָָ

ׁשהפלי ּפי על אף - טהֹורֹות;לפניו אּלּו הרי מּמיל, יֹותר גּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לּגע, מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ּבחזקת ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּפני
אמר אם אבל אחרינּו'. הּוא ׁשהרי יבֹוא, 'עכׁשו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָואֹומרים:
הרי מעיניו, ׁשּנתּכּסּו ּכיון - אחריכם' אבֹוא ואני 'צאּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם:

טמאֹות. ְֵֵהן
:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועֹוטף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָחבר

והּסחּתי ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק, את לׁשמר היה ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָֹ'ּבלּבי
טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו; החלּוק הרי - הּטּלית' מן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדעּתי
ּבתֹו ּומגרפה ּכתפֹו, על סל היה הארץ. עם ּבּה נגע ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
את ולׁשמר הּסל את לׁשמר היה 'ּבלּבי ואמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּסל,

הּפֹוסלּה' מּדבר לא אבל המטּמאּה, מּדבר [-הּמגרפה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
הלאה] מטמאה שאינה והּמגרפהטומאה טהֹור, הּסל -ְְֵַַַַָָ

ׁשּפֹוסלת הּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָטמאה;
ּבחזקת ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. ְְְְֳֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאכלין
ׁשהיא ּפי על אף - ּתרּומה נמצאת ּכ ואחר חּלין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשהיא
יֹום, טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה; אסּורה זֹו הרי ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָטהֹורה,
ואינֹו ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּבחּלין, וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻׁשהּוא
היה 'ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה מׁשּמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּדֹומה

           
      

ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי הּפֹוסלּה', מּדבר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלׁשמרּה
נטמאּו; - ּולבׁשם חל, ּבׁשל ׁשּבת ׁשל ּכלים לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹנתחּלפּו
ּבׁשּתי מעׂשה ׁשּבת. ׁשל ּככלים חל ׁשל ּכלים מׁשּמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאינֹו
ּובא הּמרחץ; ּבבית ּכליהן להן ׁשּנתחּלפּו חברֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנׁשים
מעפרּתֹו נפלה אפּלּו הּכלים. וטּמאּו חכמים, לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמעׂשה

נטמאת;[סודר] - לֹו ּונתנּה לי', 'ּתנה לחבר: ואמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּמּנּו,
אֹו הארץ, עם לֹו יּתנּנה ׁשּמא נוספת:]ּגזרה סיבה ׁשּלא[- ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין - מׁשּמרּה החבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיהיה
עליו. וסמ הֹודיעֹו ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָָּככליו,

,ּכלים הּניח טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָחבר
עליהן והּזה נטמאּו, ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טמאֹות; הם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָהרי
הּזה ׁשּמא אֹו ּבּׁשביעי; עליהן הּזה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבּׁשליׁשי,
הּזה לא עדין ׁשּמא אֹו הטּביל; לא ועדין ּבּׁשביעי, ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹעליהן

עּקר ּכל .עליהן ֲִֵֶָָ
ׁשֹותק והּלה ,'טהרֹותי 'נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

'לא ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות; הן והרי נאמן, זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשנים ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי - עֹוׂשהנטמאּו' היה .-] ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואמרמתעסק] מצאֹו, זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ּבטהרֹות ְְְְְְִִִִַַַַָָָָעּמֹו
נטמאּו', עּמ ׁשעׂשיתי 'טהרֹות ּבֹו: ׁשּפגע ּבׁשעה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָלֹו

נתּפּגלּו' עּמ ׁשעׂשיתי במחשבה]ּו'זבחים נפסלו זה[- הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
ּפגע ּכ ואחר ּכלּום, לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל ְְְֱֲִֶַַַַַָָָָָָֹנאמן;
ּבחזקת זבחיו הרי אּלא נאמן; אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבֹו

טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ְְְְֳֳֶַַָָָָּכׁשרּות,

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

   
ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹיׁש
ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ׁשרץ; טמאת ּדין (ב) נבלה; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻֻֻטמאת
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ועבֹודה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻזרע.

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

     
מטּמא - מּבׂשרּה ּכּזית הּטמאֹות; מאבֹות אב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנבלה,

האדם את ּומטּמא ּבאויר; חרׂש ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּבנבלה ׁשּנגע אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבמּׂשא
אפּלּו ּבכלים, נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, -ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָֻ
ׁשעליו ּכלים וכן טהֹורין; הם הרי - ּבנבלה מּגעֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבׁשעת
אבל ּכלים. מטּמא ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין
ׁשּנאמר: נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים מטּמא - הּנבלה את ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנֹוׂשא

הּבגדים ואֹותן ּבגדיו"; יכּבס - נבלתם את ראׁשֹון"והּנׂשא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבׁשעת ואפּלּו חרׂש, ּכלי ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻלטמאה.

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָנׂשיאתֹו,
מןאחד ּבין ּבאכילה הּמּתרין מן ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוׁשחיטת ּבכּזית. מטּמא ּבׂשרן ּכּלן מתּו, אם - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהאסּורין
מקֹום; ּבכל אֹותּה מטהרת טהֹורה, וחּיה טהֹורה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה
אּלּו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבעזרה, חּלין ׁשחט ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואפּלּו
ּכמֹו נבלה, זֹו הרי - ּבּׁשחיטה ּפסּול ארע ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטהֹורין;

ּבמּׂשא. ּומטּמאה ׁשחיטה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבארנּו

ּבּה;ּבהמה מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה, וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּכדרּכּה ׁשּמתה אֹו החֹונק אֹו הּנֹוחר אֹו אֹותּה, הּׁשֹוחט ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואחד

נבלה זֹו הרי לכּזית,- טמאה לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
טהֹורֹות. ואחד טמאֹות ְְְֵֶֶָָאחד

שבעצם]מח אינֹו[- - הּנבלה ודם ּכבׂשר. הּוא הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ
מטּמא ׁשאינֹו טמאין, ּכמׁשקין הּוא הרי אּלא ּכנבלה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמטּמא

הּתֹורה. מן ּכלים, ולא ְִִֵַָָָֹאדם

וחלבחלב" ׁשּנאמר: טהֹור, - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מלאכה" לכל יעׂשה טרפה, וחלב מּׁשּוםנבלה ׁשאּסּורֹו מי , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

הכׁשר ואם ּוטרפה. טומאה]נבלה ּבּמׁשקין[לקבלת ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ
משקים]הּמכׁשירין ז' ואינֹו[- טמאין, ּכאכלין זה הרי - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

הפרׁשה קדם הּכליה את החֹופה ּבחלב והּנֹוגע נבלה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכבׂשר
הכליה] ּכּמה[מן ׁשהרי עצמּה; ּבּכליה ּכנֹוגע טמא, זה הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

בשר]חּוטין טמאה,[של ּבהמה אבל ּבחלב. מּמּנה נמׁשכין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
חלּבּה ואחד ּבׂשרּה אחד - טהֹורה ּובין טמאה ּבין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוחּיה

הּנבלה. ּכבׂשר ּבכּזית, וכלים אדם ּומטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻלטמאה,
חיה]הּכֹוי ספק בהמה ספק וטמאתֹו[- ּכבׂשרֹו, מטּמא חלּבֹו - ְְְְְִֵֶַַָָֻ

חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבספק.
קדׁשיו. אכילת אֹו הּמקּדׁש ּביאת על טמאתֹו על ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכרת

העצמֹות;ואּלּו הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
והּטלפים הרגלים]והּקרנים כפות עּקרן[- אפּלּו [שורשן]- ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

ּפי על אף והעֹור, ּדם; ויֹוציא החי מן יחת ׁשאם ,ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר
מעּבד והאללׁשאינֹו לעור]; הדבוק והּמרק[בשר והּגידים, , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ

ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. הּמתּבּׁשלין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָוהּתבלין
ּכׁשהן אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה. מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרׁשּו
- ּכּזית ּבּבׂשר ׁשּיהיה והּוא, טמא; זה הרי ּבּבׂשר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמחּברין

לכּזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין
,ׁשּפלטּתּוהאלל כשהופשטּבין בעור דבוק נשאר -] ְֲֵֶַָָָ

[- ׁשּפלטּתּובאמצעות ּבין -]סּכין אינֹו[הפשיטתו - חּיה ְִֵֵֶַַַָָ
אחר]מצטרף דבר ּכּנסֹו[עם ואם יחד]לכּזית; החתיכות [את ְְְְִִִִֵַַָ

מטּמא. - ּכּזית ּבֹו ְְִֵַַַָָוהיה
,יּׁשּוב ׁשל החזיר עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלּו

הּׁשליל ועֹור הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹורת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹועֹור
עובר] מן[- מטּמאין אּלּו הרי - האליה ׁשּתחת ועֹור ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּל אֹו עּבדן, ואם דרך]הּנבלה. עֹובדּה[- ּכדי שיעורּבהן -] ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשּבּטלןעיבוד] מעׂשה ּבהן עׂשה ואם טהֹורים. אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

אזן ּכיצד? עֹובדּה. ּכדי ּבהן הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין, -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
לקפיפתֹו ׁשּטליּה לסלו]חמֹור טלאי עשאה ּכּמה[- טהֹורה. , ְְְֲִִֶַָָָָָ

רּכה? חטֹורת היא ואיזֹו מילין. ארּבעת עֹובדּה? ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּוא
טענּה ׁשּלא זמן משא]ּכל זמן[- הּגיע ולא[בגיל]; לטען ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשּטענּה אֹו ספק.טענּה, זה הרי - זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
טהֹורה,הּמפׁשיט ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ׁשהפׁשיט ּכיון - הפׁשיט לׁשטיח אם - ּגּסה ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
זה ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני הפׁשט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻׁשהפׁשט,

חמת העֹור מן לעׂשֹות ּכדי הפׁשיט ּבּבׂשר. -[נוד]ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הפׁשיטּה ואם החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, העֹור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ּכנֹוגע ּבעֹור והּנֹוגע חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמרגלּה
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ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי הּפֹוסלּה', מּדבר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלׁשמרּה
נטמאּו; - ּולבׁשם חל, ּבׁשל ׁשּבת ׁשל ּכלים לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹנתחּלפּו
ּבׁשּתי מעׂשה ׁשּבת. ׁשל ּככלים חל ׁשל ּכלים מׁשּמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאינֹו
ּובא הּמרחץ; ּבבית ּכליהן להן ׁשּנתחּלפּו חברֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנׁשים
מעפרּתֹו נפלה אפּלּו הּכלים. וטּמאּו חכמים, לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמעׂשה

נטמאת;[סודר] - לֹו ּונתנּה לי', 'ּתנה לחבר: ואמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּמּנּו,
אֹו הארץ, עם לֹו יּתנּנה ׁשּמא נוספת:]ּגזרה סיבה ׁשּלא[- ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין - מׁשּמרּה החבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיהיה
עליו. וסמ הֹודיעֹו ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָָּככליו,

,ּכלים הּניח טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָחבר
עליהן והּזה נטמאּו, ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טמאֹות; הם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָהרי
הּזה ׁשּמא אֹו ּבּׁשביעי; עליהן הּזה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבּׁשליׁשי,
הּזה לא עדין ׁשּמא אֹו הטּביל; לא ועדין ּבּׁשביעי, ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹעליהן

עּקר ּכל .עליהן ֲִֵֶָָ
ׁשֹותק והּלה ,'טהרֹותי 'נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

'לא ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות; הן והרי נאמן, זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשנים ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי - עֹוׂשהנטמאּו' היה .-] ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואמרמתעסק] מצאֹו, זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ּבטהרֹות ְְְְְְִִִִַַַַָָָָעּמֹו
נטמאּו', עּמ ׁשעׂשיתי 'טהרֹות ּבֹו: ׁשּפגע ּבׁשעה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָלֹו

נתּפּגלּו' עּמ ׁשעׂשיתי במחשבה]ּו'זבחים נפסלו זה[- הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
ּפגע ּכ ואחר ּכלּום, לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל ְְְֱֲִֶַַַַַָָָָָָֹנאמן;
ּבחזקת זבחיו הרי אּלא נאמן; אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבֹו

טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ְְְְֳֳֶַַָָָָּכׁשרּות,

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

   
ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹיׁש
ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ׁשרץ; טמאת ּדין (ב) נבלה; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻֻֻטמאת
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ועבֹודה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻזרע.

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

     
מטּמא - מּבׂשרּה ּכּזית הּטמאֹות; מאבֹות אב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנבלה,

האדם את ּומטּמא ּבאויר; חרׂש ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּבנבלה ׁשּנגע אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבמּׂשא
אפּלּו ּבכלים, נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, -ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָֻ
ׁשעליו ּכלים וכן טהֹורין; הם הרי - ּבנבלה מּגעֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבׁשעת
אבל ּכלים. מטּמא ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין
ׁשּנאמר: נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים מטּמא - הּנבלה את ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנֹוׂשא

הּבגדים ואֹותן ּבגדיו"; יכּבס - נבלתם את ראׁשֹון"והּנׂשא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבׁשעת ואפּלּו חרׂש, ּכלי ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻלטמאה.

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָנׂשיאתֹו,
מןאחד ּבין ּבאכילה הּמּתרין מן ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוׁשחיטת ּבכּזית. מטּמא ּבׂשרן ּכּלן מתּו, אם - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהאסּורין
מקֹום; ּבכל אֹותּה מטהרת טהֹורה, וחּיה טהֹורה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה
אּלּו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבעזרה, חּלין ׁשחט ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואפּלּו
ּכמֹו נבלה, זֹו הרי - ּבּׁשחיטה ּפסּול ארע ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטהֹורין;

ּבמּׂשא. ּומטּמאה ׁשחיטה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבארנּו

ּבּה;ּבהמה מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה, וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּכדרּכּה ׁשּמתה אֹו החֹונק אֹו הּנֹוחר אֹו אֹותּה, הּׁשֹוחט ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואחד

נבלה זֹו הרי לכּזית,- טמאה לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
טהֹורֹות. ואחד טמאֹות ְְְֵֶֶָָאחד

שבעצם]מח אינֹו[- - הּנבלה ודם ּכבׂשר. הּוא הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ
מטּמא ׁשאינֹו טמאין, ּכמׁשקין הּוא הרי אּלא ּכנבלה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמטּמא

הּתֹורה. מן ּכלים, ולא ְִִֵַָָָֹאדם

וחלבחלב" ׁשּנאמר: טהֹור, - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מלאכה" לכל יעׂשה טרפה, וחלב מּׁשּוםנבלה ׁשאּסּורֹו מי , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

הכׁשר ואם ּוטרפה. טומאה]נבלה ּבּמׁשקין[לקבלת ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ
משקים]הּמכׁשירין ז' ואינֹו[- טמאין, ּכאכלין זה הרי - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

הפרׁשה קדם הּכליה את החֹופה ּבחלב והּנֹוגע נבלה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכבׂשר
הכליה] ּכּמה[מן ׁשהרי עצמּה; ּבּכליה ּכנֹוגע טמא, זה הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

בשר]חּוטין טמאה,[של ּבהמה אבל ּבחלב. מּמּנה נמׁשכין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
חלּבּה ואחד ּבׂשרּה אחד - טהֹורה ּובין טמאה ּבין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוחּיה

הּנבלה. ּכבׂשר ּבכּזית, וכלים אדם ּומטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻלטמאה,
חיה]הּכֹוי ספק בהמה ספק וטמאתֹו[- ּכבׂשרֹו, מטּמא חלּבֹו - ְְְְְִֵֶַַָָֻ

חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבספק.
קדׁשיו. אכילת אֹו הּמקּדׁש ּביאת על טמאתֹו על ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכרת

העצמֹות;ואּלּו הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
והּטלפים הרגלים]והּקרנים כפות עּקרן[- אפּלּו [שורשן]- ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

ּפי על אף והעֹור, ּדם; ויֹוציא החי מן יחת ׁשאם ,ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר
מעּבד והאללׁשאינֹו לעור]; הדבוק והּמרק[בשר והּגידים, , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ

ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. הּמתּבּׁשלין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָוהּתבלין
ּכׁשהן אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה. מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרׁשּו
- ּכּזית ּבּבׂשר ׁשּיהיה והּוא, טמא; זה הרי ּבּבׂשר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמחּברין

לכּזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין
,ׁשּפלטּתּוהאלל כשהופשטּבין בעור דבוק נשאר -] ְֲֵֶַָָָ

[- ׁשּפלטּתּובאמצעות ּבין -]סּכין אינֹו[הפשיטתו - חּיה ְִֵֵֶַַַָָ
אחר]מצטרף דבר ּכּנסֹו[עם ואם יחד]לכּזית; החתיכות [את ְְְְִִִִֵַַָ

מטּמא. - ּכּזית ּבֹו ְְִֵַַַָָוהיה
,יּׁשּוב ׁשל החזיר עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלּו

הּׁשליל ועֹור הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹורת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹועֹור
עובר] מן[- מטּמאין אּלּו הרי - האליה ׁשּתחת ועֹור ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּל אֹו עּבדן, ואם דרך]הּנבלה. עֹובדּה[- ּכדי שיעורּבהן -] ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשּבּטלןעיבוד] מעׂשה ּבהן עׂשה ואם טהֹורים. אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

אזן ּכיצד? עֹובדּה. ּכדי ּבהן הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין, -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
לקפיפתֹו ׁשּטליּה לסלו]חמֹור טלאי עשאה ּכּמה[- טהֹורה. , ְְְֲִִֶַָָָָָ

רּכה? חטֹורת היא ואיזֹו מילין. ארּבעת עֹובדּה? ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּוא
טענּה ׁשּלא זמן משא]ּכל זמן[- הּגיע ולא[בגיל]; לטען ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשּטענּה אֹו ספק.טענּה, זה הרי - זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
טהֹורה,הּמפׁשיט ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ׁשהפׁשיט ּכיון - הפׁשיט לׁשטיח אם - ּגּסה ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
זה ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני הפׁשט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻׁשהפׁשט,

חמת העֹור מן לעׂשֹות ּכדי הפׁשיט ּבּבׂשר. -[נוד]ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הפׁשיטּה ואם החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, העֹור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ּכנֹוגע ּבעֹור והּנֹוגע חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמרגלּה
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הּמפׁשיט וכן הּבׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבּבׂשר,
הּצּואר ׁשעל עֹור ּכּלֹו. העֹור ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻּבּׁשרצים
לטּמא, חּבּור ׁשהּוא עֹור וכל ּכּלֹו. את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻ
טמאה ונגעה ׁשחּוטה, היתה ׁשאם להתטּמא; חּבּור הּוא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻּכ

הּבׂשר. טּמא - חּבּור ׁשהּוא זה ְִִֵֶֶַָָּבעֹור

ּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכּזית עליו ׁשּיׁש הּיֹוצא[חוט]עֹור ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ׁשּכנגּדֹו ּובׂשערה הכזית]מּמּנּו, -[כנגד העֹור מאחֹורי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָ

ּדברים ּבּמה לּבׂשר. ׁשֹומר ּבׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנטמא;
ׁשּפלטּתּו אם[השאירתו]אמּורים? - סּכין ּפלטּתּו אבל חּיה; ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָ

מרּדד העֹור.[דק]היה ּגב על ּבטל , ְֵַַָָָָָֻ

העֹורעֹור נבלה, ּבׂשר זיתים חציי ּכׁשני עליו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּיׁש
ׁשאינֹו ׁשּכל - ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמבּטלן;
חציי ׁשני אבל ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו ּבמּגע, הּנבלה מן ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמטּמא
נׂשא ׁשהרי טמא, אֹותן הּנֹוׂשא - ּבקיסם ׁשּתחבן ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָזיתים
ׁשּיהיּו והּוא חּבּור; אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, ונֹוגע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּזית;

מרּדדין ּכאחד;[דקים]ׁשניהן ׁשּיּנטלּו ּכדי ּבזה, זה ּודבּוקין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
עצמֹו, ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה זית חצי היה אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל

טהֹור. הּיֹום, ּכל והביא הֹולי אפּלּו - אחד ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבקיסם

ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
נצלטהֹור ,לפיכ וקרש]; שנימוח אם[בשר ספק הּנבלה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

יכֹול אם - ׁשּיבׁש נבלה ּבׂשר מטּמא. אינֹו אֹו ּבכּזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמטּמא
מטּמא; לכלב, וראּוי לח ולחזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹלׁשרֹות

מטּמא. אינֹו טמאין ּכאכלין ואפּלּו טהֹור, - לאו ְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָואם

למאכלּבׂשר ראּוי ואינֹו מעּקרֹו, סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
טהֹור זה הרי - ּתּתנּנהאדם ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּיהיה עד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָואכלּה",
וכרעיׁשליה ּכפרׁש היא הרי - נבלה צואה]ׁשל -], ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ

מת לאכילה, עליה חׁשב ואם ּכנבלה; מטּמאה טּמאהואינּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
מּכלּום. טהֹורין נבלה, ׁשל והחלב הּקבה אכלין. ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת

ּדםּבהמה חררת מת]ׁשּׁשפעה עובר של דם אף[גוש - ְְֲֵֶַַָָָָָ
ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה - הּבכֹורה מן ׁשּנפטרה ּפי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹעל
ּברב ּבטלה ׁשהיא לפי נפל, צּורת ּבּה ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבמּׂשא
ראּויה ׁשהיתה ּפי על אף טהֹורה, היא לפיכ עּמּה; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּיֹוצא

אּמּה. ּגב על ִֵַַַָלּגר
נבלה- הּׁשחּוטה מן רב אם - ּבׁשחּוטה ׁשּנתערבה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

אם אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, הּנבלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבטלה
ׁשּתחזר לׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא; הּכל, תיהפךנׂשא -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכׁשּתסרח,להיות] ׁשּתטהר אפׁשר - הּנבלה אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבלה,
ּתּבטל. ְִִֵָָלפיכ

     
מּׁשּוםּבהמה מטּמאה אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּיּתיז עד אֹו ׁשּתמּות, עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָנבלה
טמאין ּכאכלין היא והרי ראׁשּה; נחרּהאת ועדין[הרגה]. , ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשהי זמן ּכל אכלין, טמאת אפּלּו ּבּה אין - מפרּכסת אהיא ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
נח, לבני אסּור המפרּכסת מן הּפֹורׁש ואבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמפרּכסת.
וכן החי. מן ּכפֹורׁש מּמּנה, הּפֹורׁש ּובׂשר החי; מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכפֹורׁש
ּבּה ׁשחט מפרּכסת. היא ועדין ּבׁשחיטתּה, ׁשּנפסלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָטהֹורה

וושט]אחד קנה טמאה[מהסימנים, ּבּה אין - אחד רב אֹו , ְֵֶֶָָָָֹֻ
יר ׁשּנּטלה אֹו לׁשנים, הּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכלל,

ׁשּלּה שסביבה]וחלל ּבמּגע[בשר ּומטּמאה נבלה, זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
אֹו מּגּבּה, קרעּה אם וכן ּבחּיים. היא ׁשעדין אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּובמּׂשא,
ּדבר. לכל ּכנבלה זֹו הרי - עּמּה ּבׂשר ורב מפרקת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּנׁשּברה

ונגעּבהמה ידֹו הרֹועה והֹוׁשיט מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּבֹו הּנֹוגע זה הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה, ּבבהמה ּבין - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּבֹו

העֹולם לאויר הּנפל ׁשּיצא עד .טהֹור. ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

טמאיןּבׂשר ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה הּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכנבלה מטּמא ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - טהֹורין אבלּבין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָ

מן אבר אחד - ּכנבלה מטּמא מהן, הּפֹורׁש החי מן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאבר
הּׁשליל מן הּפֹורׁש אבר אֹו עצמּה, הּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהחי

היה[עובר] אפּלּו - ׁשעּור להם אין והאברים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּבבטנּה.
ּכברּיתֹו, האבר ׁשּיהיה והּוא מטּמא; ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׂשעֹורה
ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבׂשר עליו ויהיה ועצמֹות, וגידין ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׂשר

רפואה] אֹו[- ּבחי, ארּוכה מּלהעלֹות ּפחֹות הּבׂשר היה ;ְֲֲִַַַַָָָָָָ
עצמֹו מהעצם]ׁשחסר טהֹור.[נחסר זה הרי - ְֲֵֵֶֶַָָ

ׁשהןהּכליה ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
חליפיןאברים עֹוׂשין ואין נחתכו], אם בחזרה -[גדלים ְֲִִִִֵֵָ

ּכבׂשר. הן הרי עצם, ּבהן ואין ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָהֹואיל

ׁשאינןהּבׂשר חּיה, אֹו ּבבהמה המדלּדלין האבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחזר ולהתרפאות]יכֹולין אינן[- - ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

ּכׁשאר הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ּכל ּכנבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמטּמאין
נׁשחטה ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין הכׁשרּו, אם - ְְְְְְְֲֳִִִִִַָָָָֻֻאכלין
ׁשאין ּכנבלה; מטּמאין ואינן ּבׁשחיטה, הכׁשרּו - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּבהמה
מתה אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ּכמֹו אֹותן עֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה

הכׁשר צרי ּבּה, מדלּדל ׁשהיה הּבׂשר - [לקבלתהּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
צריטומאה] ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא והאבר, ;ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

אבר ּבין ּומה הּנבלה. מן אבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהכׁשר,
החי, מן מאבר הּפֹורׁש ׁשהּבׂשר הּנבלה? מן לאבר החי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמן
ּבכּזית מטּמא הּנבלה, מן מאבר הּפֹורׁש והּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטהֹור;

ׁשעּור. לֹו אין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִֵֶֶַַָָָּבמּגע

ׁשהיאׁשּנׁשחטהטרפה ּפי על אף - ּכׁשרה ׁשחיטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
טהֹורה היא הרי ּבאכילה, הּבהמה,אסּורה את הּׁשֹוחט וכן ; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מצא נבלה. מידי מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ּבּה ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻּומצא
ׁשמֹונה ּבן הריון]ּבּה ׁשּנׁשחט[חודשי ּפי על אף - נטרף חי ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשאין לפי נבלה; מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין ׁשּנטרף, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאחר
גילו]למינֹו ׁשהה[- ׁשּלא ּבהמה ולד ,לפיכ ׁשחיטה. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

-[מלידתו] ׁשבעה ּבתֹו ׁשחטֹו אם - ּגמּורין ימים ְְְְְִִִִִָָָָׁשבעה
ּכנפל. ׁשהּוא מּפני מטהרּתּו, ׁשחיטתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָאין

ׁשּיהּל קדם חי ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה, את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - הּקרקע ,על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
נטמא לא אּמֹו, נטמאת אם - מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשהרי
מטּמא החי ׁשאין טהֹור; הּוא הרי אּמֹו, נתנּבלה ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּוא;
ּכאבר ׁשהּוא ּפי על ואף נבלה, טמאת ולא אכלין טמאת ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻֻלא

ׁשּיפריס קדם מת ואם פרסותיו]מאבריה. ּגּבי[העמיד על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מטהרּתּו. אּמֹו ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָקרקע

           
      

הּתֹורהטרפה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
יתרה מעלה וזֹו סֹופרים; מּדברי נטמא הּקדׁש, ּבּה נגע אם -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבּקדׁש .ׁשעׂשּו ֶֶַָֹ
וּבהמה ידֹו, העּבר והֹוציא לילד, ואחרהמקּׁשה חתכּה, ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻ

העּבר ּבׂשר ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האבר - אּמֹו את ׁשחט ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכ
ּכטרפה האבר - חתכּה ּכ ואחר אּמֹו, את ׁשחט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטהֹור;
ׁשהּוא ׁשחּוטה, טרפה מּגע - העּבר ּבׂשר ּוׁשאר ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנׁשחטה,

הּתרּומה את לא אבל הּקדׁש, את אתמטּמא העּבר הֹוציא . ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
סימן ׁשחיטת ּבין וושט]ידֹו או וחתכּה[קנה סימן, לׁשחיטת ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

נבלה. מידי האבר לטהר לסימן סימן ׁשחיטת מצטרף -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יׂשראלׁשחיטת ואפּלּו ּבמּׂשא; ּומטּמא נבלה, - הּנכרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּגּביו על אחדעֹומד ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּתֹוׁשב ּגר אֹו הּכּותי ואחד מצוות]הּנכרי, ז' שקיבל -[גוי ְְִִֵֶַַָָָ

וקרֹוב נבלה. נראה]ׁשחיטתם מּדברי[- זה ׁשאף ּבעיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתקרבּתּה וטמאת זרה עבֹודה טמאת ׁשהרי - ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻסֹופרים
הּגֹוים, נתרחקּו זרה עבֹודה ּובגלל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּדבריהם,
ּבאכילה אסּורה היא והלא ּתאמר: ואם ׁשחיטתן. ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹונאסרה
הּטרפה ׁשהרי מטּמא, ּבאכילה האסּור ּכל לא ּתֹורה? ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּדין
על זֹו טמאה על ּכרת לחּיב אפׁשר ואי ּוטהֹורה. ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻאסּורה

ּברּורה. ּבראיה אּלא קדׁשיו, ואכילת מקּדׁש ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָּביאת
הירך]קּולית עצם נֹוׂשאּה,[- אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵַַַָָָ

מטּמ ׁשאינֹו הּנבלה מן ּדבר ׁשּכל אינֹוטהֹור; ּבמּגע, א ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נֹוׂשאּה, אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה ּבמּׂשא. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מתקׁשקׁש הּמח ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצם] ארּוכה[כשמנענעים מעלה אינּה ׁשהרי [רפואה, ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ּכדיבבהמה ּבֹו יׁש אם - ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם אבל ;ְְֲִִִֵֵֵָָָ

ּבמּגע מטּמאה זֹו הרי מּבחּוץ, לעצם ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָלהעלֹות
העצם היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּׁשני ְְִֵַָָָהּסתּום
הריקּולית - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה, עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מחּסר אם ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע
מעׂשה ּכמחּסר אינֹו אֹו מעׂשה, ּכמחּסר .נקיבה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻ

ה'תש"ע טבת ז' חמישי יום

     
הּׁשמּועהנבלת מּפי הּתֹורה; מן מטּמאה הּטהֹור, העֹוף ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּוטרפה, נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
אּלא מדּבר אינֹו - ּבּמים" ורחץ ּבגדיו וכּבס - ּובּגר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
נבלה מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבנבלת
ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֻּוטרפה.
ּבית ּבתֹו ּכׁשהיא אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבמּׂשא,
מטּמאה אינּה ּתאכל", אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּבליעה

הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא הנפש]אּלא הנאת עיקר שם וזה[- . ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
אכילה, ּכׁשעּור לטמאתּה ׁשעּור לתת - "ּתאכל" ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
מלּמד - ּבגדיו" "וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכּזית. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהיא
ּכמֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמתטּמא
ונגע הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ּכּזית הּבֹולע ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו.
היה לטמאה. ראׁשֹון ונעׂשּו טּמאן, - ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻּבכלים

ּכמֹו טּמאן, לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרׂש ּובכלי ּבאדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנֹוגע
מטּמא אינֹו - ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו
ׁשּפרׁש אחר לטמאה ראׁשֹון ּככל הּוא ׁשהרי ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשאר

ׁשמׁש והערב טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף [-מּמטּמאיו; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכלי.שקיעה] מטּמא אינֹו ,ְְִֵֵַ

טמאהאין לטּמא מחׁשבה, צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
הרי מקֹום, מּכל ּכּזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו

הּבליעה ּבבית מטּמאה זֹוזֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אף לטמאה, ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין; טמאת ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמּטּמאה
הכׁשר. צריכה אינּה אחרת; טמאה בּה נגעה ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻעל

ׁשהןּפרה ּפי על אף ּכן; אינן הּנׂשרפין ּוׂשעירין אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
הּמתעּס צריכיןמטּמאין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, ק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אכלין טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר הּטמאה, ּבהן .ׁשּתּגע ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

ּבכֹוׁש ׁשּתחבֹו ּבהמה, מּנבלת מקל]ּכּזית והכניס[- ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשל ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, האּׁשה מעי ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָלתֹו
מּׁשּום טמא זה הרי - מטּמאה העֹוף ׁשּנבלת ּבּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחברֹו

הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹנֹוׂשא,

וכּיֹוצאהּכֹור ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבׂשר ּכּזית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
טמא; זה הרי ּבגרֹונֹו, נגע ׁשּלא ּפי על אף - ּובלעֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,

ּבסיב דקים]ּכרכֹו טהֹור.[חוטים זה הרי - ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

קדםהּבֹולע הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור, העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תתעכל]ׁשּתתאּכל לגרֹונֹו[- ּכׁשּתצא מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבׁשעת אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
אֹותּה. ׁשּמקיא ּבׁשעה לא ְְִִֵֶָָָָֹּבליעה,

ּבביתמעי מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
הּבליעה ּבבית יׁש אם - ּפיו ּבתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה

טהֹור לאו, ואם טמא; זה הרי .ּכּזית, ְֲִִֵֵֶַַָָָ
.מתטּמא אינֹו ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ׁשלם אבר מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלע

ואם נטמא; ּכּזית, ּבּה יׁש אם - ואכלּה צּפֹור, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו
טהֹור .לאו, ָָ

והּנֹוצה העוף]הּכנפים על ׁשהן[שנשארו ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָ
מצטרפין אינן - אכלין טמאת ּומטּמאין ּומתטּמאין ְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵַַַָָָָָֻּכאכלין,
הרּכים הּמקֹומֹות אבל לכּזית; הּטהֹור העֹוף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָּבנבלת
ּכבׂשר, הן הרי - והּצּפרנים החרטֹום, מן לּבׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּקרֹובים
והעצמֹות, הּזנב, וראׁש אגּפין, ראׁשי לכּזית. ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּומצטרפין

מצטרפין. אינן - הרּכֹות ְְֲִִִֵַָָָאפּלּו
מן אֹו הרּכין, העצמֹות מן הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

הּׁשלל ּומן אשכול]הּגידין, כמין ּביצים[- גופם]ׁשל ,[שבתוך ִִִִֵֶֶֶַַ
אבל טהֹור; זה הרי - מּמּנּו החי מן ּומּבׂשר הּדם, ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומן
הּמעים, ּומּבני הּקרקבן, ּומן ּביצים, ׁשל האׁשּכֹול מן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהאֹוכל

החלב את ׁשהמחה השומן]אֹו טמא[- זה הרי - ּוגמאֹו ּבאּור ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבחּמה המחהּו אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבׂשרּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאֹוכל

הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - .[-קלקלו]ּוגמאֹו ְְֲִִֵֶָָ
טהֹורה;נבלת הּכלב, מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעת ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרׂש, יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח טהֹור.[בשר זה הרי הּטהֹור, העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל



ני            
      

הּתֹורהטרפה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
יתרה מעלה וזֹו סֹופרים; מּדברי נטמא הּקדׁש, ּבּה נגע אם -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבּקדׁש .ׁשעׂשּו ֶֶַָֹ
וּבהמה ידֹו, העּבר והֹוציא לילד, ואחרהמקּׁשה חתכּה, ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻ

העּבר ּבׂשר ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האבר - אּמֹו את ׁשחט ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכ
ּכטרפה האבר - חתכּה ּכ ואחר אּמֹו, את ׁשחט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטהֹור;
ׁשהּוא ׁשחּוטה, טרפה מּגע - העּבר ּבׂשר ּוׁשאר ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנׁשחטה,

הּתרּומה את לא אבל הּקדׁש, את אתמטּמא העּבר הֹוציא . ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
סימן ׁשחיטת ּבין וושט]ידֹו או וחתכּה[קנה סימן, לׁשחיטת ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

נבלה. מידי האבר לטהר לסימן סימן ׁשחיטת מצטרף -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יׂשראלׁשחיטת ואפּלּו ּבמּׂשא; ּומטּמא נבלה, - הּנכרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּגּביו על אחדעֹומד ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּתֹוׁשב ּגר אֹו הּכּותי ואחד מצוות]הּנכרי, ז' שקיבל -[גוי ְְִִֵֶַַָָָ

וקרֹוב נבלה. נראה]ׁשחיטתם מּדברי[- זה ׁשאף ּבעיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתקרבּתּה וטמאת זרה עבֹודה טמאת ׁשהרי - ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻסֹופרים
הּגֹוים, נתרחקּו זרה עבֹודה ּובגלל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּדבריהם,
ּבאכילה אסּורה היא והלא ּתאמר: ואם ׁשחיטתן. ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹונאסרה
הּטרפה ׁשהרי מטּמא, ּבאכילה האסּור ּכל לא ּתֹורה? ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּדין
על זֹו טמאה על ּכרת לחּיב אפׁשר ואי ּוטהֹורה. ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻאסּורה

ּברּורה. ּבראיה אּלא קדׁשיו, ואכילת מקּדׁש ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָּביאת
הירך]קּולית עצם נֹוׂשאּה,[- אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵַַַָָָ

מטּמ ׁשאינֹו הּנבלה מן ּדבר ׁשּכל אינֹוטהֹור; ּבמּגע, א ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נֹוׂשאּה, אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה ּבמּׂשא. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מתקׁשקׁש הּמח ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצם] ארּוכה[כשמנענעים מעלה אינּה ׁשהרי [רפואה, ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ּכדיבבהמה ּבֹו יׁש אם - ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם אבל ;ְְֲִִִֵֵֵָָָ

ּבמּגע מטּמאה זֹו הרי מּבחּוץ, לעצם ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָלהעלֹות
העצם היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּׁשני ְְִֵַָָָהּסתּום
הריקּולית - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה, עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מחּסר אם ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע
מעׂשה ּכמחּסר אינֹו אֹו מעׂשה, ּכמחּסר .נקיבה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻ

ה'תש"ע טבת ז' חמישי יום

     
הּׁשמּועהנבלת מּפי הּתֹורה; מן מטּמאה הּטהֹור, העֹוף ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּוטרפה, נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
אּלא מדּבר אינֹו - ּבּמים" ורחץ ּבגדיו וכּבס - ּובּגר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
נבלה מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבנבלת
ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֻּוטרפה.
ּבית ּבתֹו ּכׁשהיא אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבמּׂשא,
מטּמאה אינּה ּתאכל", אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּבליעה

הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא הנפש]אּלא הנאת עיקר שם וזה[- . ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
אכילה, ּכׁשעּור לטמאתּה ׁשעּור לתת - "ּתאכל" ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
מלּמד - ּבגדיו" "וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכּזית. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהיא
ּכמֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמתטּמא
ונגע הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ּכּזית הּבֹולע ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו.
היה לטמאה. ראׁשֹון ונעׂשּו טּמאן, - ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻּבכלים

ּכמֹו טּמאן, לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרׂש ּובכלי ּבאדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנֹוגע
מטּמא אינֹו - ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו
ׁשּפרׁש אחר לטמאה ראׁשֹון ּככל הּוא ׁשהרי ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשאר

ׁשמׁש והערב טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף [-מּמטּמאיו; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכלי.שקיעה] מטּמא אינֹו ,ְְִֵֵַ

טמאהאין לטּמא מחׁשבה, צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
הרי מקֹום, מּכל ּכּזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו

הּבליעה ּבבית מטּמאה זֹוזֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אף לטמאה, ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין; טמאת ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמּטּמאה
הכׁשר. צריכה אינּה אחרת; טמאה בּה נגעה ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻעל

ׁשהןּפרה ּפי על אף ּכן; אינן הּנׂשרפין ּוׂשעירין אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
הּמתעּס צריכיןמטּמאין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, ק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אכלין טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר הּטמאה, ּבהן .ׁשּתּגע ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

ּבכֹוׁש ׁשּתחבֹו ּבהמה, מּנבלת מקל]ּכּזית והכניס[- ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשל ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, האּׁשה מעי ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָלתֹו
מּׁשּום טמא זה הרי - מטּמאה העֹוף ׁשּנבלת ּבּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחברֹו

הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹנֹוׂשא,

וכּיֹוצאהּכֹור ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבׂשר ּכּזית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
טמא; זה הרי ּבגרֹונֹו, נגע ׁשּלא ּפי על אף - ּובלעֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,

ּבסיב דקים]ּכרכֹו טהֹור.[חוטים זה הרי - ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

קדםהּבֹולע הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור, העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תתעכל]ׁשּתתאּכל לגרֹונֹו[- ּכׁשּתצא מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבׁשעת אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
אֹותּה. ׁשּמקיא ּבׁשעה לא ְְִִֵֶָָָָֹּבליעה,

ּבביתמעי מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
הּבליעה ּבבית יׁש אם - ּפיו ּבתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה

טהֹור לאו, ואם טמא; זה הרי .ּכּזית, ְֲִִֵֵֶַַָָָ
.מתטּמא אינֹו ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ׁשלם אבר מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלע

ואם נטמא; ּכּזית, ּבּה יׁש אם - ואכלּה צּפֹור, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו
טהֹור .לאו, ָָ

והּנֹוצה העוף]הּכנפים על ׁשהן[שנשארו ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָ
מצטרפין אינן - אכלין טמאת ּומטּמאין ּומתטּמאין ְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵַַַָָָָָֻּכאכלין,
הרּכים הּמקֹומֹות אבל לכּזית; הּטהֹור העֹוף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָּבנבלת
ּכבׂשר, הן הרי - והּצּפרנים החרטֹום, מן לּבׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּקרֹובים
והעצמֹות, הּזנב, וראׁש אגּפין, ראׁשי לכּזית. ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּומצטרפין

מצטרפין. אינן - הרּכֹות ְְֲִִִֵַָָָאפּלּו
מן אֹו הרּכין, העצמֹות מן הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

הּׁשלל ּומן אשכול]הּגידין, כמין ּביצים[- גופם]ׁשל ,[שבתוך ִִִִֵֶֶֶַַ
אבל טהֹור; זה הרי - מּמּנּו החי מן ּומּבׂשר הּדם, ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומן
הּמעים, ּומּבני הּקרקבן, ּומן ּביצים, ׁשל האׁשּכֹול מן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהאֹוכל

החלב את ׁשהמחה השומן]אֹו טמא[- זה הרי - ּוגמאֹו ּבאּור ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבחּמה המחהּו אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבׂשרּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאֹוכל

הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - .[-קלקלו]ּוגמאֹו ְְֲִִֵֶָָ
טהֹורה;נבלת הּכלב, מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעת ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרׂש, יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח טהֹור.[בשר זה הרי הּטהֹור, העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל
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ׁשחיטתֹועֹוף - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָטהֹור
ּבעזרה נׁשחט ואפּלּו -מטהרּתּו, טרפה ונמצא נמלק, ואם ; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ

טהֹור עֹוף ׁשהּׁשֹוחט אֹומר, נמצאת מטהרּתּו. מליקתֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין
זה הרי - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין -ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֻ
הרי - ּבחּוץ קדׁשים ׁשּמלק אֹו ּבפנים, חּלין והּמֹולק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻטהֹור;

הּבליעה. ּבבית ּבגדים מטּמאין ְְְְְִִִֵֵַַָָאּלּו
ולא לקרּבן, ראּויין היּו אם - ּבפנים קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹהּמֹולק

ּבמקֹומן ׁשּבארנּו מּומין ּבהם טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּכּפרה טהֹורה; - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ערּופה עגלה ּבֹו, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכּיֹוצא
לּנחל ירידתּה אחרי נׁשחטה אם וכן ּכקדׁשים. ּבּה, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּכתּוב
מידי ׁשחיטתּה אֹותּה הּצילה ּבהניה, ׁשאסּורה ּפי על אף -ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

מטּמאהנבלה. ואינּה טהֹורה, - הּטמא העֹוף נבלת ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ
הּבליעה הריּבבית - והכׁשרה לאכילה, עליה חּׁשב ואם ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

הּכנפים, לטמאה. ראׁשֹון ׁשהן טמאין, ּכאכלין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהיא
ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכין והּמקֹומֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָוהּנֹוצה,

ּכבׂשרּה. הן הרי -ְֲִֵֵָָ
הּפֹורׁשאחד אבר - הּטמא העֹוף ואחד הּטהֹור, העֹוף ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו "ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל; טמאה ּבֹו ואין טהֹור, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמהן
הּבהמה" ּומּפילכל ּפרסה; לֹו ׁשאין העֹוף, את להֹוציא - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

רבינו]הּׁשמּועה לטּמא[ממשה אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹ
חּיה. ׁשל אֹו ּבהמה ׁשל החי מן ְִֵֵֶֶֶַַַָָאבר

ׁשּפרׁש העֹוף ּכנבלת הּוא הרי העֹוף, מן הּמת מן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאבר
ּבבית חמּורה טמאה מטּמא טהֹור, עֹוף נבלת היתה אם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּמּנּו:
טמאת מטּמא לאכילה, עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻהּבליעה
אם אכלין, טמאת מטּמא טמא, עֹוף נבלת היתה ואם ְְְְְֳֳִִִִִֵֵַַַָָָָָֻאכלין.

אחרים אכלין מטּמא ואינֹו והכׁשר; עליו, ׁשּיהיהחּׁשב עד , ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לטּמא, האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָּבֹו

     
והעכּבר,ׁשמֹונה החלד, והן - ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

- והּתנׁשמת והחמט, והּלטאה, והּכח, והאנקה, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוהּצב,
טמאה. לענין 'ׁשרץ' הּנקראין והן ׁשוה, ּכּלן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻטמאת

ּבמּגע,הּׁשרץ וכלים אדם מטּמא הּטמאֹות, מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבמּׂשא מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרׂש אינֹוּוכלי ּבֹו, והּנֹוגע ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּכעדׁשה טמאתן וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים [סוגמטּמא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻ
לכעדׁשה.צמח] מצטרפין הּׁשרצים וכל ,ְְְְְֲִִִַַָָָָָ

,ׁשעּורהאברים להם ּכברּיתֹואין הּׁשרץ מן אבר .[שלם]; ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּביןּבׂשר - מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשהּוא ועצם, וגידים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמת מן ׁשּפרׁש ּבין החי, מן והּוא,ׁשּפרׁש טמאתֹו; מטּמא - ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
ארּוכה להעלֹות ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ּבּבׂשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיהיה

בחי] רפואה, -].
מטּמאּבׂשר ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

וגידים ּבׂשר ּׁשרץ מה - ּכּלֹו לּׁשרץ הּדֹומה אבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא
ועצמֹות וגידים ּבׂשר מּמּנּו הּפֹורׁש אבר אף .ועצמֹות, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשהןהּכליה ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
חליפין עֹוׂשין ואין חוזרים]אבר, אינם נחתכו הן[אם הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶ

טהֹורין. החי, מן ּפרׁשּו ואם ְְְְִִִֵַַָָּכבׂשר;
ׁשהּואהּׁשרּדם זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו, ץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּבׂשר .מחּבר ְַָָָֻ

החלדהּׁשרץעצמֹות ועֹור טהֹורין. וצּפרניו, וגידיו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לח, ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר

הּל ולא עּבדֹו לא ּכדי[דרך]ועדין -]ּבֹו שיעור עֹובדּה.[- ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ
ּומטּמא ּכבׂשרן, - והחמט והּלטאה והּכח האנקה עֹור ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טהֹורין. - עֹובדּה ּכדי ּבהן הּל אֹו עּבדן, ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבכעדׁשה;

מילין. ארּבעת הּלּו ּכדי עֹובדּה? ּכדי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכּמה
הירך]קּולית עצם על[- אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ִֵֶֶַַַַַָָ

הּמח ׁשּיהיה והּוא מח; מלאה ׁשהיא [בקולית]ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ארּוכה מעלה ׁשאינֹו רפואה]מתקׁשקׁש, היה[- אם אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

- מּבחּוץ ּבחי ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָעֹומד
להעלֹות ּבהם ׁשּיׁש האברים ּככל טמא ּבּה הּנֹוגע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
הּנֹוגע - ׁשהּוא ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָארּוכה,

טמא. מקֹום, מּכל ִֵָָָָּבּה
המרּקמתּביצת חי]הּׁשרץ הבעל תבנית בה שיש אף[- - ְֵֶֶֶֶַַַַֻ

ּפ ׁשהּוא,על ּכל נּקבה טהֹורה; מּתֹוכּה, נראה ׁשהּׁשרץ י ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
טמא. ּבּה ֵֵַַָָהּנֹוגע

טמא;ׁשרץ ּבּבׂשר, הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבאדמה הּנֹוגע - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּובאדמה,

טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשעדין
ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

ּבפֹוׁשריןטהֹור להּׁשרֹות יכֹול אם - ּכחרׂש ׁשּנעׂשה עד יבׁש . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואפּלּו - טהֹור לאו, ואם מטּמא; לכׁשהיה, ולחזר לעת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמעת
ּבמקצת אמּורים? ּדברים ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכאכלין
קּים וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשרץ.

וקרֹוב מטּמא; זה הרי קּים, ּכּלֹו ותבנית הֹואיל נראה]- -] ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻ
מּדבריהם. זֹו ׁשּטמאה ְְְִִֵֵֶֶַָֻּבעיני,

וחסרּוּכזית ׁשּצמקּו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
טהֹורין מן- מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ

מּדברי מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּנתּפחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבלה,
עד ונתּפחּו וחזרּו וצמקּו ּבּתחּלה, ּכּׁשעּור היּו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָסֹופרים.
וכן ּתֹורה; ּדין ּכׁשהיּו, מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו

הּמת. מן ּבכזית אֹומר ְִִִֵֵַַַָאּתה
על אף - ראׁשיהן הּתזּו ׁשּימּות; עד מטּמא, אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשרץ

מערה הראׁש ׁשעדין מחובר]ּפי ּפי[- על ואף הּגּוף, ּבעֹור ְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹ
ׁשקצים ׁשאר טמאין. אּלּו הרי - הּלטאה ּכזנב מפרּכסין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשהן
וכּיֹוצא והּנּדל והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ּכּלן, ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֻּורמׂשים
טהֹורין הם הרי - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבהן
ּבכל ל ואין מטּמאין; אינן טמאין ּכאכלין ואפּלּו ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָמּכלּום,
מינין מּׁשמֹונת חּוץ ּבמֹותֹו, ּׁשּמטּמא מה ּכּלן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻהּׁשרצים

ּבּתֹורה. ְִַַָָֹהמפרׁשין

     
וכליםׁשכבת אדם מטּמאה הּטמאֹות, מאבֹות אב - זרע ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻ

ואין ּבמּׂשא; מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמּגע,
ּבּה, הּנֹוגע ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמּטּמא
ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ׁשניהן - מּבׂשרֹו אֹותּה הרֹואה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻאֹו
ואין ׁשהּוא. ּבכל ולרֹואה, ּבכעדׁשה; לנֹוגע, ׁשעּורּה? ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכּמה
ׁשּנאמר: - אּמה ּפי ויחתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרֹואה

זרע" ׁשכבת מּמּנּו ּתצא ּבׂשרֹו";"אׁשר החּתים "אֹו ונאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

           
      

ּבקיסם ראה אפּלּו ,למילתו]לפיכ הֹואיל[שהכניס - ְְֲִִִֵָָָָ
מחמת הרֹואה ואחד נטמא. אּמה, לפי [קישוי]והּגיעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טמא. זה הרי - ּבאנס הרֹואה אֹו ְְֲֵֵֶֶֶָָָֹּבׂשרֹו,

ּתׁשעאין ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה, קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אחד ויֹום .ׁשנים ְִֶָָ

,לבנה ׁשּתהיה עד טהֹורה; - אדּמה זרע ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשכבת
.[נוזלת]ונמׁשכת ְְִֶֶ

אינּהוכל ּבּה, מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ּכל ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אינּה - ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹמטּמאה;
ּפי על אף - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאה

טמאה ּבהרּגׁשה, ׁשּלא .ׁשּיצאת ְְְֵֶֶַָָָָָֹ
ועמדהמהרהר ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת[- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
ראה ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו
טהֹור - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו .מצא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

חלקיןהּמטיל מים וראה טיפות]מים, טיפות עכּורין[- אֹו ְֲֲִִִִִֵַַַָָָ
זה הרי - ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּבּתחּלה
אֹו חלקין סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻטמא.
והּמטיל טמא. ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעכּורין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות ִִִַָָָָטּפין
ּכׁשּיטילּבעל - ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; אינן[טיפות]הּמים, זרע ׁשכבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
אֹו ּבחֹולה אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָיֹוצאין
זרע ׁשכבת יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזקן;
הּוא ּכּמה עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּבחזקה
מנעלֹו; חֹולץ אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָילד?

חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו חולשה]ואם זה[- הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָ
זה. לענין ְְִֶֶָחֹולה

ׁשּתקּנחוכל קדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבטמאתּה היא הרי - יפה יפה .עצמּה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

ׁשניהםאחד מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ראׁשֹון ּוׁשניהם ּתֹורהטמאים; ּדין האּׁשהלטמאה, ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום [-טמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
שבגוף] מוסתרים הרימקומות המׁשּמׁשת, אּלא - נגיעה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאינּה

אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹהיא
ׁשלׁש מּבת קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשכבת ּבנגיעת מּטּמאה אבל ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשנים,
ׁשּלא ּגדֹולה הּבֹועל ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹזרע,
ּבית ּבטמאת אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכדרּכּה,

ּכדרּכּה. אּלא ְְְִֶַַָָָהּסתרים,
אףהּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי .על ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – ּכרֹואה["עונה" טמאה היא הרי , ְְֲִֵֵֶָָֹ
ׁשראה ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָקרי,
לחּוץ, יצאת ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹקרי;

הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה ברחם]אּלא מסויים מקום -]- ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבפנים, מטּמא ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמאה,

ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹאף

עֹונֹותׁשכבת הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה -זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּפלטה האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ׁשּנבעלה העֹונה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָוכּמה
עֹונֹות ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹבּה
ּפלטה ואם ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּלּה,
טהֹורה והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו. ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
עֹונֹות ּכּמה לאחר אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהאיׁש
טמא. מּמּנּו, והּפֹורׁשת לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יבׁשהׁשכבת לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבפֹוׁשרין לעת מעת להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,

טמאה זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות .ולחזר ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּׁשכבּכבר והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מן טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;

קרי ּכרֹואה הּתֹורה, מן ּבפרקטמאה האמּורין ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
טמאין אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא[מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין לחּלין, אבל .לתרּומה; ְְְֲִִִָָֻ

הּׁשלׁשנכרית ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן זמןעֹונֹות, ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הרי - זה זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק ְְְְֲִִִִֵַָָָֹהיא

ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ּבארנּו זרעֹוּכבר ׁשּׁשכבת , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשכבת ׁשּפלטה יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל
טהֹורה. היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹזרע

ׁשהרּגיׁש מּמּנּו[קרי]ּגֹוי ויצאה וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
טמא. ספק זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשכבת

נכרי אֹו ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּגדֹולה
טהֹורה זֹו הרי - ּבהמה אתאֹו יׁשּכב אׁשר "ואיׁש ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאּׁשה";

ה'תש"ע טבת ח' שישי יום

     
סֹופריםטמאת מּדברי - זרה מןעבֹודה רמז לּה ויׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין[- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכליעבֹודה ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבאויר "ׁשּקץחרׂש ׁשּנאמר: ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה , ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מן ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּתׁשּקצּנּו".
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הפסל]הּתֹורה, -] ְֲֲִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה. זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה



ני            
      

ּבקיסם ראה אפּלּו ,למילתו]לפיכ הֹואיל[שהכניס - ְְֲִִִֵָָָָ
מחמת הרֹואה ואחד נטמא. אּמה, לפי [קישוי]והּגיעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טמא. זה הרי - ּבאנס הרֹואה אֹו ְְֲֵֵֶֶֶָָָֹּבׂשרֹו,

ּתׁשעאין ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה, קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אחד ויֹום .ׁשנים ְִֶָָ

,לבנה ׁשּתהיה עד טהֹורה; - אדּמה זרע ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשכבת
.[נוזלת]ונמׁשכת ְְִֶֶ

אינּהוכל ּבּה, מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ּכל ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אינּה - ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹמטּמאה;
ּפי על אף - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאה

טמאה ּבהרּגׁשה, ׁשּלא .ׁשּיצאת ְְְֵֶֶַָָָָָֹ
ועמדהמהרהר ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת[- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
ראה ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו
טהֹור - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו .מצא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

חלקיןהּמטיל מים וראה טיפות]מים, טיפות עכּורין[- אֹו ְֲֲִִִִִֵַַַָָָ
זה הרי - ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּבּתחּלה
אֹו חלקין סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻטמא.
והּמטיל טמא. ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעכּורין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות ִִִַָָָָטּפין
ּכׁשּיטילּבעל - ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; אינן[טיפות]הּמים, זרע ׁשכבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
אֹו ּבחֹולה אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָיֹוצאין
זרע ׁשכבת יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזקן;
הּוא ּכּמה עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּבחזקה
מנעלֹו; חֹולץ אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָילד?

חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו חולשה]ואם זה[- הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָ
זה. לענין ְְִֶֶָחֹולה

ׁשּתקּנחוכל קדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבטמאתּה היא הרי - יפה יפה .עצמּה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

ׁשניהםאחד מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ראׁשֹון ּוׁשניהם ּתֹורהטמאים; ּדין האּׁשהלטמאה, ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום [-טמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
שבגוף] מוסתרים הרימקומות המׁשּמׁשת, אּלא - נגיעה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאינּה

אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹהיא
ׁשלׁש מּבת קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשכבת ּבנגיעת מּטּמאה אבל ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשנים,
ׁשּלא ּגדֹולה הּבֹועל ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹזרע,
ּבית ּבטמאת אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכדרּכּה,

ּכדרּכּה. אּלא ְְְִֶַַָָָהּסתרים,
אףהּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי .על ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – ּכרֹואה["עונה" טמאה היא הרי , ְְֲִֵֵֶָָֹ
ׁשראה ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָקרי,
לחּוץ, יצאת ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹקרי;

הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה ברחם]אּלא מסויים מקום -]- ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבפנים, מטּמא ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמאה,

ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹאף

עֹונֹותׁשכבת הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה -זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּפלטה האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ׁשּנבעלה העֹונה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָוכּמה
עֹונֹות ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹבּה
ּפלטה ואם ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּלּה,
טהֹורה והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו. ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
עֹונֹות ּכּמה לאחר אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהאיׁש
טמא. מּמּנּו, והּפֹורׁשת לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יבׁשהׁשכבת לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבפֹוׁשרין לעת מעת להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,

טמאה זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות .ולחזר ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּׁשכבּכבר והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מן טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;

קרי ּכרֹואה הּתֹורה, מן ּבפרקטמאה האמּורין ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
טמאין אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא[מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין לחּלין, אבל .לתרּומה; ְְְֲִִִָָֻ

הּׁשלׁשנכרית ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן זמןעֹונֹות, ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הרי - זה זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק ְְְְֲִִִִֵַָָָֹהיא

ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ּבארנּו זרעֹוּכבר ׁשּׁשכבת , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשכבת ׁשּפלטה יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל
טהֹורה. היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹזרע

ׁשהרּגיׁש מּמּנּו[קרי]ּגֹוי ויצאה וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
טמא. ספק זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשכבת

נכרי אֹו ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּגדֹולה
טהֹורה זֹו הרי - ּבהמה אתאֹו יׁשּכב אׁשר "ואיׁש ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאּׁשה";

ה'תש"ע טבת ח' שישי יום

     
סֹופריםטמאת מּדברי - זרה מןעבֹודה רמז לּה ויׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין[- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכליעבֹודה ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבאויר "ׁשּקץחרׂש ׁשּנאמר: ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה , ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מן ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּתׁשּקצּנּו".
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הפסל]הּתֹורה, -] ְֲֲִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה. זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה



ני           
      

ּכמרּדעקצץ היה אפּלּו - מּמּנה זה[מחרישה]אבר הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּצּורה אּלא לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָטהֹור;
ּדוה מה - ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה

לאברים מטּמאה טמא]אינּה אינו אבר ממנה נחתך אף[- , ְְְִֵֵַַָָָ
הּטמאֹות אבֹות ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻֻעבֹודה
ּכׁשרץ אֹותּה עׂשּו מּדבריהם; ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדנּו

ּבכזית,ׁש אּלא מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
לאברים. מטּמאה ׁשאינּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָּוכנּדה

יכֹולנתּפרקה ׁשההדיֹוט ּפי על אף - זרה עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
מטּמאה אינּה - קּימין אבריה ּכל ׁשהרי .להחזירּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

וכליםּכל אדם מטּמאין - ּכׁשרץ זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
וׁשעּור ּבמּׂשא; מטּמאין ואינן ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
זרה מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה, חמר וזה ּכׁשרץ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמטּמא

מטּמאיןעצמּה - ועפרֹו ועציו, אבניו, זרה, עבֹודה ּובית . ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע, ְְְְְִִַַַַַָָּבכּזית

וכןהּמכניס ּכנֹוגע. נטמא זרה, עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
ספסלים נטמא; זרה, עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכלי

כיסאות]וקּתדראֹות זרה,[- עבֹודה לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ
לטמאה. ראׁשֹון וכּלן ְְְְִִֵָָֻֻטמאים.

ּכנבלה;ּתקרבת ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבכזית ׁשארוׁשעּורּה ּבין ּבׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

מתים'. 'זבחי קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאכלין
ּתקרבת ׁשאין ּפי על ּבטלהואף אכלין ׁשל זרה עבֹודה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לטמאה. ספק זֹו הרי ּבטלה, אם - ּבהניה להּתירּה ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻלעֹולם
וכן טהֹור; ׁשּבּטלֹו, זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאבל

טהֹורין. ׁשּבּטלן, ּומׁשּמׁשיה זרה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָעבֹודה
,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא - זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין

ּכנבלה ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש וטמאתֹוּוכלי . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבכזית
מטּמא ואין זבחימֹו". ּכ"חלב נסיכם" "יין הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכם",
אבל זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ׁשּנתנּס יין אּלא זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה

יינם נתנסך]סתם אם ידוע שלא טמאה[- מטּמא - ּגֹוים ׁשל ְְְִֵֵֶַָָָֻ
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר ְְְִִִֵַַָָָקּלה,

למדמּכל אּתה ּכאן, עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשל אבֹות ּומהם ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהם - הּטמאֹות ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשאבֹות

סֹופרים. ְְִִֵּדברי
טמאה ולד הּוא הרי ּתֹורה, ׁשל אב מחמת הּמּטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכל

הרי סֹופרים, ּדברי ׁשל אב מחמת הּמּטּמא וכל ּתֹורה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

ּבמּׂשא,ּכל מטּמא ואינֹו ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ
הּנֹוגע אדם - סֹופרים ּדברי ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבין
ּכלי ולא אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹּבֹו,

לא ׁשעדין ּפי על אף אחרחרׂש, הּוא והרי מּמטּמאיו; ּפרׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
מטּמא ׁשהּוא - ולד ׁשּיפרׁש, קדם אֹו מּמטּמאיו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּפרׁש

ראׁשֹון. ׁשהּוא מּפני לטמאה, ׁשני אֹותן ועֹוׂשה ְְְְֳִִִִֵֵֶֶָָָֻאכלין,
ׁשל אב ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוכל

הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה

אֹותן ועֹוׂשה נׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמטּמא
ּכל ראׁשֹון אֹותן עֹוׂשה ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה; ְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָֻראׁשֹון
ראׁשֹון הּוא הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹזמן
ּבאכלין, נגע ואם ּבגדים; מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל ְְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָָָָֻלטמאה
חּוץ האבֹות, ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

והּמרּכב הּנבלה זב]מן על[של אף - והּמרּכב הּנבלה אבל . ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבגדים מטּמא אינֹו הּנֹוגע ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּפי
לטמאה. ׁשני הן הרי ּבאכלין, נגע ואם מּגעֹו; ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻּבׁשעת
עד ּבאכלין נגע ואם נׂשיאתֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָָָָָוהּנֹוׂשאן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הן הרי ּפרׁש, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֻׁשּלא

חּטאת אדומה]מי פרה על[- אף - הּזיה ּכדי ּבהם ׁשּיׁש ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
- הּנֹוׂשאן אּלא ּבגדים מטּמא ׁשאין ּוכמרּכב, ּכנבלה ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפי
ׁשאי נֹוׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבהן הּנֹוגע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרי
ׁשאחד ּבארנּו, ּוכבר אֹותן; יסיט ולא ּבּמים, ׁשּיּגע לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאפׁשר
ׁשּנגע אֹו הּנבלה, ּבצמר הּנֹוגע וכן הּמסיט. ואחד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּנֹוׂשא

בולטים]ּבנימי מּגעֹו[חוטים ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - הּמרּכב ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
יסיטמ ׁשּלא אּלּו, ּבדברים לּנֹוגע אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; ּׁשּום ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּנֹוׂשא. ּכדין ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבגדים מטּמא ּולפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאֹותם;

,ּבגדים מטּמא ּבליעתֹו, ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָהּבֹולע
ׁשּבארנּו הריּכמֹו ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והם ; ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

מּמטּמאיו. ּפרׁש זה הרי ׁשּבלע, ואחר לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהם

הּנׂשרפים,הּׂשֹורף ּוׂשעירים ּופרים אדּמה, ּפרה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻ
מעׂשיהם ׁשּבׁשעת ּפי על אף - לעזאזל הּׂשעיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמׁשּלח

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבגדים, אפּלּומטּמאין ּבאכלין נגעּו אם - ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָ
לטמאה. ׁשני הם הרי מעׂשיהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּבׁשעת

הּמקוה,הּנֹוגע ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻ
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה זב]ּכגֹון ונגע[של ּבּמקוה, ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מים, מקוה ּובֹור מעין א" ׁשּנאמר: טמא, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבתֹו ּכׁשהם אפּלּו - יטמא" ּבנבלתם, ונגע טהֹור; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה
וכן הּנֹוגע. יטהר הּמקוה, מן זה ּוכׁשּיעלה מטּמאין. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּמקוה,
הּמׁשּכב הרי ּבּמקוה, מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב על ׁשּדרס ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻזב
עלתה ׁשהרי יטהר, - הּמקוה מן הּמׁשּכב ּוכׁשּיעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;
ּפׁשט אם - ּבּמקוה ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה טבילה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלֹו
צרי ואין ּבגדים; מטּמא זה הרי לּמקוה, חּוץ ונגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידֹו

ּומׁשקין. אכלין מטּמא ׁשהּוא ְְֳִִֵֶַַַָלֹומר,

     
מּטּמאין,ּדבר והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

- מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, אׁשר האכל "מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
יטמא" - ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ואיןיטמא; . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמׁשקין ולא הּתֹורה; מן אחר אכל מטּמא ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
וכן ׁשּטּמאהּו; אחר, ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּגזרּו
ּכלי מטּמא אכל ואין טּמאן. ּבמׁשקין, הּטמא האכל נגע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאם
הּמׁשקין על ּגזרּו וכן מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנגע
ּבהן. ׁשּנגעּו ּכלים אֹו מׁשקין אֹו אכל ׁשּיטּמאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּטמאים,

טמאים מׁשקין אּלא ּכלים, ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻאין
הּמׁשקיןּבלבד אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם; זֹו, וטמאה ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ

           
      

ׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ּכלים? ׁשּיטּמאּו טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדבריהם.

מׁשקה מּׁשּום מגוף]ּגזרה ּכלים[שיוצא ּומטּמא אב ׁשהּוא הּזב, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּטהֹור", הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדין

ׁשּיהיּוּכׁשּגזרּו ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מּתֹוכן הּכלים את ּכלימטּמאין לאויר נפלּו אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכלים ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבין חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
והרי ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ׁשטף ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ׁשני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחֹוריו
ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - לקדׁש אבל ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹֻלתרּומה;

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני
ּבארנּו והּמׁשקיןּכבר ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין , ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשהּכלי ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמטּמאין;
לתרּומה? ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּנגעּו
על יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֻלהֹודיע,

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו ְְְִָָָָֻטמאה
מאבֹותּבארנּוּכבר ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבאדם אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
הּׁשליׁשי נגע ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּדברים ּבּמה לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאכל
ּבאב ׁשּנגע מׁשקה אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
אֹותֹו הרי - ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון, ׁשּנגע אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּטמאה,

ּתחּלה ראשון]מׁשקה וחברֹו[- חברֹו את ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
יין ּכיצד? ּבמׁשקין. מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאת
זה יין הרי - ּבׁשני אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּנגע
ּבחלב, וׁשמן ּבׁשמן, זה יין נגע אם וכן לטמאה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּכראׁשֹון
לעֹולם עד וכן אחר, ּביין ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָוחלב
ּבאב נטמא מהם אחד ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן -ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻֻ
אחֹוריו ׁשּנטמאּו ּכלי וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּתחּלה.
- הּטמאין הּכלים ּבאחֹורי אחרים מׁשקין ונגעּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּבמׁשקין,
ּתחּלה האחרים הּמׁשקין נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻאפּלּו
ואין ׁשני; אֹותן ועֹוׂשין אחרים, ּכלים ּומטּמאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָֻלטמאה,

אחרים. ּומׁשקין אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָצרי
ּבאחֹוריאחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשהּכלי טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּכלי
לקדׁש אּלא אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנטמאּו

לקדׁש,ּבלבד ּכּלֹו טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּבארנּו, הּקדׁש.ּכמֹו אכלי מטּמא ּולפיכ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

     
אֹותֹו ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

ידיו נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹראׁשֹון
הּפרק עד הזרוע]ּבלבד, עם היד כף חיבור וכן[מקום ; ְְִֵֶֶַַַ

אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמכניס
הּידים, וטמאת ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשהכניס

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

,מּדבריהם אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים
אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים .מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

במחשבה]הּפּגּול שנפסל והּנֹותר[קרבן זמן, שעבר [קרבן ְִַַָ
וצרידאכילתו] לכלי], שנדבקו שיריים הרי[- - מנחֹות ׁשל ְְֲִֵֶָָ

,לפיכ וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻהם
ּבכביצה הּידים את מצטרפין,מטּמאין והּנֹותר הּפּגּול ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּידים וטמאת הֹואיל ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻאף
אכלין ׁשאין מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל ְְְְֲֳֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָמּדבריהם;

ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָטמאין

הירך]קּולית עצם ׁשהיא[- ּפי על אף - הּנֹותר אֹו הּפּגּול ִִִִֶַַַַָ
ׁשל ׁשהעצמֹות ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָסתּומה
הֹואיל הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָקדׁשים

אסּור. לדבר ּבסיס ְְֲִַָָָָונעׂשּו
למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא קדׁש אוּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ

אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא
ּבּמקּדׁש ידים טמאת עלאין טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

וכּיֹוצא טמאים ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּידים,
ונגע לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהם,
הרי - לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹּבקדׁשים
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזה

;טהֹורה האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי
ודּיֹו. הּטמאה, את לתרּומה.ונֹוטל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

טּמאּה - ּבּׁשנּיה ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש ,אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ידים ּבנטילת לתרּומה, אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּוׁשּתיהן

ידיו. יטהרּו ְְֲִִַָָּבלבד
,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה

ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ׁשהּידיםאף מּפני - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים[ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ

אף ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

נטילת[כורך]לט ּבלא ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ
ּבחּלין כן יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻידים;
ׁשּמא ּגזרה הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ְְֲֳֳֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנעׂשּו

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי ְְֲִִִֵֵֶֶַַיּגע,
ׁשנּיֹות והּידים עׂשּו[לטומאה]הֹואיל ּבמׁשקין, נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָָ

אֹותן עֹוׂשין ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָאֹותן
אֹותם אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָׁשני.

ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - אבלּתחּלה אין; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מחמת ׁשּנטמאּו אּלּו ׁשעּקרידיםמׁשקין ּכלל, ּכלים מטּמאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אדם ּכל על חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻטמאת
ׁשני, אכל אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּיאכל
עד לטמאה, ׁשני ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻועל



נה            
      

ׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ּכלים? ׁשּיטּמאּו טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדבריהם.

מׁשקה מּׁשּום מגוף]ּגזרה ּכלים[שיוצא ּומטּמא אב ׁשהּוא הּזב, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּטהֹור", הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדין

ׁשּיהיּוּכׁשּגזרּו ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מּתֹוכן הּכלים את ּכלימטּמאין לאויר נפלּו אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכלים ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבין חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
והרי ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ׁשטף ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ׁשני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחֹוריו
ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - לקדׁש אבל ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹֻלתרּומה;

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני
ּבארנּו והּמׁשקיןּכבר ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין , ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשהּכלי ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמטּמאין;
לתרּומה? ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּנגעּו
על יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֻלהֹודיע,

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו ְְְִָָָָֻטמאה
מאבֹותּבארנּוּכבר ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבאדם אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
הּׁשליׁשי נגע ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּדברים ּבּמה לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאכל
ּבאב ׁשּנגע מׁשקה אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
אֹותֹו הרי - ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון, ׁשּנגע אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּטמאה,

ּתחּלה ראשון]מׁשקה וחברֹו[- חברֹו את ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
יין ּכיצד? ּבמׁשקין. מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאת
זה יין הרי - ּבׁשני אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּנגע
ּבחלב, וׁשמן ּבׁשמן, זה יין נגע אם וכן לטמאה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּכראׁשֹון
לעֹולם עד וכן אחר, ּביין ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָוחלב
ּבאב נטמא מהם אחד ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן -ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻֻ
אחֹוריו ׁשּנטמאּו ּכלי וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּתחּלה.
- הּטמאין הּכלים ּבאחֹורי אחרים מׁשקין ונגעּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּבמׁשקין,
ּתחּלה האחרים הּמׁשקין נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻאפּלּו
ואין ׁשני; אֹותן ועֹוׂשין אחרים, ּכלים ּומטּמאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָֻלטמאה,

אחרים. ּומׁשקין אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָצרי
ּבאחֹוריאחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשהּכלי טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּכלי
לקדׁש אּלא אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנטמאּו

לקדׁש,ּבלבד ּכּלֹו טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּבארנּו, הּקדׁש.ּכמֹו אכלי מטּמא ּולפיכ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

     
אֹותֹו ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

ידיו נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹראׁשֹון
הּפרק עד הזרוע]ּבלבד, עם היד כף חיבור וכן[מקום ; ְְִֵֶֶַַַ

אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמכניס
הּידים, וטמאת ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשהכניס

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

,מּדבריהם אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים
אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים .מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

במחשבה]הּפּגּול שנפסל והּנֹותר[קרבן זמן, שעבר [קרבן ְִַַָ
וצרידאכילתו] לכלי], שנדבקו שיריים הרי[- - מנחֹות ׁשל ְְֲִֵֶָָ

,לפיכ וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻהם
ּבכביצה הּידים את מצטרפין,מטּמאין והּנֹותר הּפּגּול ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּידים וטמאת הֹואיל ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻאף
אכלין ׁשאין מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל ְְְְֲֳֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָמּדבריהם;

ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָטמאין

הירך]קּולית עצם ׁשהיא[- ּפי על אף - הּנֹותר אֹו הּפּגּול ִִִִֶַַַַָ
ׁשל ׁשהעצמֹות ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָסתּומה
הֹואיל הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָקדׁשים

אסּור. לדבר ּבסיס ְְֲִַָָָָונעׂשּו
למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא קדׁש אוּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ

אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא
ּבּמקּדׁש ידים טמאת עלאין טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

וכּיֹוצא טמאים ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּידים,
ונגע לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהם,
הרי - לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹּבקדׁשים
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזה

;טהֹורה האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי
ודּיֹו. הּטמאה, את לתרּומה.ונֹוטל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

טּמאּה - ּבּׁשנּיה ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש ,אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ידים ּבנטילת לתרּומה, אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּוׁשּתיהן

ידיו. יטהרּו ְְֲִִַָָּבלבד
,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה

ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ׁשהּידיםאף מּפני - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים[ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ

אף ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

נטילת[כורך]לט ּבלא ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ
ּבחּלין כן יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻידים;
ׁשּמא ּגזרה הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ְְֲֳֳֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנעׂשּו

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי ְְֲִִִֵֵֶֶַַיּגע,
ׁשנּיֹות והּידים עׂשּו[לטומאה]הֹואיל ּבמׁשקין, נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָָ

אֹותן עֹוׂשין ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָאֹותן
אֹותם אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָׁשני.

ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - אבלּתחּלה אין; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מחמת ׁשּנטמאּו אּלּו ׁשעּקרידיםמׁשקין ּכלל, ּכלים מטּמאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אדם ּכל על חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻטמאת
ׁשני, אכל אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּיאכל
עד לטמאה, ׁשני ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻועל



נו            
      

ּבמׁשקין, נגע ואם ׁשליׁשי. עׂשאם ּבאכלין, נגע ואם ְְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹׁשּיטּבל.
אכלין לטּמא ּתחּלה, אֹותן עׂשה - חּלין מׁשקה ְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָָֻאפּלּו
טמאת ועּקר הֹואיל ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּומׁשקין
האֹוכל על זֹו טמאה ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאדם
עליו ויׁשּתה ׁשני אֹו ראׁשֹון אכל יאכל ׁשּמא טמאים? ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאכלין
ׁשּבפיו. ּבאכל טמא תרּומה מׁשקה ונמצא תרּומה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשקה
ּתרּומה, אכל עּמהם יאכל ׁשּמא טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכן
ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ׁשּבפיו. ּבּמׁשקין טמא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונמצא

טמאה. ּתרּומה ְְֱֵֶָָֹלאכל

ּפרס,אינֹו ּכחצי טמאים אכלים ׁשּיאכל עד מּטּמא ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ׂשֹוחקת ּומחצה ּכביצה ומחצה]ׁשהּוא מביצה יותר קצת -]; ְֱֵֶֶֶֶָָ

טמאין מּמׁשקין ׁשּיׁשּתה עד מּטּמא אינֹו הּׁשֹותה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַוכן
הּגוּיה לפסל ּפרס, לחצי מצטרפין האכלים וכל [-רביעית. ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשתההגוף] אֹו אכל ואם לרביעית. מצטרפין הּמׁשקין וכל ;ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ
מעט ואכל וחזר וׁשהה, מעט אכל טהֹור. זה, מּׁשעּור ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּפחֹות
ּפרס, אכילת ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָוׁשהה

ואם מעטמצטרפין; ׁשתה אם וכן מצטרפין. אין לאו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ
אכילת ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - מעט וׁשתה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוׁשהה,
ּפחֹות אכל מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרס,
ׁשהה לא אם - מּיד מעט ואכל ועלה, וטבל ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָֹמּכּׁשעּור,
אכילת ּבכדי וׁשּלאחריה טבילה ׁשּלפני אכילה והרי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּביניהן,

מצטרפין. אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵָָּפרס
הריאּׁשה - ּבנּה את ּומניקה לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

ׁשּינק ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה; עליו ּגזרּו ולא טהֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבן
אכילת מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש אפׁשר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת ּבבת יֹונק אינֹו ׁשהרי .ּפרס, ְְֲֵֵֵֶַַַָ
טמאיןהמעּברת אכלין אֹוכלת ׁשּתהיה לּה הּתירּו - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

מּפני הרּבה; אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף מּכּׁשעּור, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפחֹות
טהֹורה היא הרי אּלא טבילה, צריכה ואינּה .הּסּכנה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ה'תש"ע טבת ט' קודש שבת יום

     
ורּבֹו ראׁשֹו גופו]הּבא על[רוב ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ְְְְִִֶַַַָָֹֻ

הּוא והרי נטמא, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ועל ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹֻֻראׁשֹו
אֹותן עׂשה ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻּכׁשני

לטּמאׁש ּתחּלה אֹותן ועׂשה טּמאן, - ּבמׁשקין נגע ואם ליׁשי. ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּגזרּו מה ּומּפני ּכלים. לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹאכלין
ּבמערֹות טֹובלין יֹום טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? אדם על ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻטמאה

רעים מזוהמים]ׁשּמימיהן ּבמים[- ּכן אחר רֹוחצין והיּו , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
רב ׁשהיּו עד ,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות; ּדר יפים ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאּובים
הן - ּבאחרֹונה ׁשרֹוחצים ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהעם
ּבזלזּול טֹובלין והיּו הּמקוה, ׁשּבמי הּטבילה לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמטהרים,

ּכּונה דקדוק]ּבלא ללא ורּבֹו[- ראׁשֹו ּבא ׁשּכל ּגזרּו, לפיכ . ְְְְִֶַָָָָָָֹֹֻ
ונעׂשה נטמא, - ורּבֹו ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻּבמים
על נפלּו אם - יֹום טבּול ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻּכׁשני
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ְְְְִִִֶֶַָֹֹֹֻֻֻראׁשֹו
- טבל ׁשּיטּבל; עד לטמאה ּכׁשני זה הרי - ׁשאּובין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּבמים

ׁשמׁש הערב צרי שקיעה]אינֹו זֹו[- טמאה ׁשעּקר מּפני , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

מׁשקין והּׁשֹותה טמאים אכלין האֹוכל וכן ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּדבריהם.
ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש; הערב צרי אינֹו - וטבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָטמאין,
ׁשמׁש; הערב צריכין ואינן טהרּו ׁשהטּבילן, ּכיון - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמׁשקין

מּדבריהם אּלּו טמאֹות ׁשעּקר .[מדרבנן]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַֻ

אֹו ּכלים, מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻמי
הראׁשֹון, ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם - ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמּׁשלׁשה
ּכלים, מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין לאו, ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין;
זה, ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינן

טהֹור זה ׁשּנפלּוהרי אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו, על נפלּו . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על נפלּו ולא רּבֹו, ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹֻעל
זה הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן רּבֹו על ונפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻמּלמעלה,
ּכדרּכן. לראׁשֹו, הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּיּפלּו עד ְְְְְִֶַַַַַָָָֹֹֻטהֹור;
רּבֹו, ּבא אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין, ּבמים ראׁשֹו ּבא אם ְְְְִִִֵַָָָֹֹֻֻוכן
רּבֹו ּגּופֹו מּׁשאר ּובא ּבלבד, ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ראׁשֹו, ּבא ְְְִִֶַָָָָֹֹֹֻולא
עד טהֹור; זה הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ׁשאּובין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּבמים

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו, הּסמּו ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְֶַַָָֹֹֻׁשּיבֹוא
החצי על ונפלּו ׁשאּובין, ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֻהּבא

ּבביאה, וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל - ׁשאּובין מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר
טהֹור זה .הרי ֲֵֶָ

מקצתן ּבהן, ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻהיּו
וׁשמן יין ּבהם ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינם ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאּובין
ּכּלן הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור; זה הרי - וחלב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּודבׁש
ּבהן, ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאּובין.
האּלּו הּמים הרי לטמאה, ּכׁשני ׁשּנעׂשה ּכיון - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו
לזה אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני; נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו' אֹותֹו, 'טּמאנּו .הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
,הּספרים ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

'זה התרומה]ואֹומרים: וזה[- הספר]קדׁש, ּובאין[- קדׁש', ְְְִִֶֶֶֶָֹֹ
ׁשהּתרּומה ּגזרּו לפיכ הּספרים. את ּומקרעין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָהעכּברים,

ּכׁש היא והרי נטמאת, הּקדׁש, מּכתבי ּבאחד ליׁשיׁשּנגעה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּפֹוסלין הּקדׁש, ּכתבי ּכל ונמצאּו ּבׁשני; נגעה ּכאּלּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻלטמאה,
ונגע טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ולא ּכׁשני. ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּתרּומה
את ּומטּמאין ׁשנּיֹות, ידיו נעׂשּו - הּקדׁש מּכתבי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבאחד
אּלא מּטּמאֹות הּידים ׁשאין ּפי על ואף הּמׁשקין; ואת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּתרּומה
הּספר. מן מּטּמאֹות הן הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻמראׁשֹון

וגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין, מכתיבה]רצּועֹות [הריק ְְְְִִִִִִַָ
ּכׁשהן וׁשּבּסֹוף, ׁשּבּתחּלה וׁשּלמּטן ׁשּלמעלן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּספר
וחמׁש ׁשמֹונים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק וספר לּספר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמחּברין
ּכפרׁשת אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשּכתּוב ּומגּלה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָאֹותּיֹות,
ולא הּידים. את מטּמאין אּלּו הרי - הארֹון" ּבנסע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ"וּיהי
ׁשיר אפּלּו - הּקדׁש ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, תֹורה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּדברי
הּידים. את מטּמאין - חכמה ּדברי ׁשהן וקהלת, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשירים

.הּקדׁש ּכתבי מּכלל הּוא הרי וׁשּבדנּיאל, ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּתרּגּום
ׁשּכתב אֹו ּתרּגּום, ׁשּכתבֹו ועברית עברית, ׁשּכתבֹו ּתרּגּום ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָאבל

עברי ּבכתב הּקדׁש עתיק]ּכתבי עברי את[כתב מטּמאין אינן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּובדיֹו. העֹור, על אּׁשּורי, ּכתּובים ׁשּיהיּו עד ְְְִִִִִֶַַַַַָָהּידים;

ּפיהּכֹותב על אף ּבֹו, להתלּמד לּתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַ
הּידים את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי .ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

            
      

חוטים]הּמׁשיחֹות על[- אף - לּספר ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
לּספר, מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן רּׁשאי ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפי

הּידים. את ְְִִֶַַַָמטּמאין

ּבזמןּתיק - ספרים ּומטּפחֹות ספר, ׁשל ותבה ספר, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּתפּורֹות -[לספר]ׁשהן הּברכֹות אבל הּידים. את מטּמאין , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ׁשל מאֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף
הּידים. את מטּמאין אינן - ְְִִֵֶַַַָָָּתֹורה

מינים האפיקורסים]ספרי הּידים.[- את מטּמאין אינן , ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
מטּמאה אינּה עֹומדת, ולמחיקה הֹואיל - ׂשֹוטה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּפרׁשת

הּידים. ִֶַַָאת

     
אּכל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ּכליםהּמּטּמא ּבין דם ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי טבל- ׁשּיטּבל. עד , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לטבּול קרא הּכתּוב וטהר"; הערב, עד וטמא יּובא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּבּמים

טמא. ֵָיֹום

אֹו מּזיבּות ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד
ּבֹו. וכּיֹוצא ׁשרץ מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻמּטמאת
תֹורה מּדברי ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין - ׁשמׁש הערב הּטעּון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוכל
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם .ּבין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻ

ּפֹוסלטבּול הּתרּומה,[מטמא]יֹום ּומׁשקה הּתרּומה, אכלי ְְְְְֵֵֵַַַָָָ
יֹום טבּול ּכיצד? הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹואכלי
מּפני לטמאה, ׁשליׁשי עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּנגע
והרי טּמאן, - ּתרּומה ׁשל ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
- קדׁש ׁשל ּבמׁשקין יֹום טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻהן
הּקדׁש, ּבאכלי נגע אם וכן לטמאה; רביעי הן והרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻטּמאן,
ּומׁשקה חּלין ּבאכלי יֹום טבּול נגע אם אבל רביעי. ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֻעׂשאן

ּכּפּורים מחּסר ודין טהֹורין. הם הרי שטבלחּלין, וכיו"ב זב -] ְְְֲִִִִִֵֵַֻֻ
קרבנו] הביא הּוא.ולא אחד - הּקדׁש ּבנגיעת יֹום טבּול ְְִִֶֶַַָֹאֹו

ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין הּדברים, אּלּו מּכל ל נתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנה
ּתחּלה הּמׁשקין אּלא ראשון]לעֹולם, מּמׁשקין[- חּוץ לעֹולם; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן - יֹום טבּול ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנגע
קדׁש היּו אם .רביעי, ְִִִֶָֹ

מהן,ּכל הּיֹוצאין מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אּלּו ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכגֹון

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון וחבריוואּלּו מּזב חּוץ זבה- -] ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ
יולדת] ּומׁשקיןנדה טמאה. אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֻ

טמאין, אכלין אֹוכל אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּזב
קדם מּמּנּו הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹאֹו
יֹום טבּול וכן ּתחּלה. ׁשהן ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיטּבל,
ׁשאינן ּבהם; נֹוגע ׁשהּוא ּכמׁשקין מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הן הרי חּלין, ּבמׁשקה נגע אם אּלא ּכלל. אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמטּמאין
נגע ואם ׁשליׁשי; הן הרי תרּומה, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָטהֹורין;

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, מחּסר אֹו הּוא קדׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֹֻּבמׁשקה
רביעיועּתה ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לֹומר, צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ּכלים מטּמא ונגעׁשאין מׁשקה, מלאה ׁשהיא קדרה ,לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

היה ואם טהֹור; הּכל חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻּבהן
היּו ואם טהֹורה. והּקדרה ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמׁשקה
ּבין ּתרּומה מׁשקה ּבין טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָידיו
וחמר יֹום. ּבטבּול ּׁשאין מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻמׁשקה
ּוספק ּפֹוסל; יֹום, טבּול ׁשּספק - טמאֹות מּידים יֹום ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָּבטבּול

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור ְְִִֵֶַַָָָהּידים,

טמאֹותואחד ׁשּידיו טמאֹותטהֹור ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָ
לטּמא ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
מּטבּול ׁשּיצא ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מּמימי אֹו מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻיֹום
ׁשהם מּפני טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרגליו

ּבהן. ׁשּיּגע ְְִִֶֶַַָּכמׁשקין

לבארםמּכל ׁשהקּדמנּו הּדברים ׁשהאדםאּלּו למד אּתה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּולעֹולם תֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֻֻיהיה
והּוא סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻלא
הּבא אֹו טמאין, מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
לטמאה ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻֻראׁשֹו
אב יהיּו - חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי יהיה ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא ׁשאם סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁש יהיה טמאים, ׁשּבארנּו.ּבמׁשקין ּכמֹו מּדבריהם, ני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבארנּו לעֹולם,ּכבר טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
לטמאה ראׁשֹון ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹֹֻלא
ּכׁשאר ּבמׁשקין נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמּדברי
ולא ׁשליׁשי לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹהּכלים.

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹרביעי,

תֹורה מּדברי לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻהאכלים
סֹופרים מּדברי ׁשהאדםולא תֹורה, מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

ׁשני. עׂשהּו ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו
סֹופרים. מּדברי לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵָָָֻויהיּו

חּטאתהּמׁשקין מי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ
אדומה] לטמאה[פרה ראׁשֹון ויהיּו רגליו; ּומימי זב ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻֻורּקֹו

אם וכן הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻמּדברי
נטמאּו - ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻנגעּו
אחרים לטּמא לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָֻמּדברי
ּבין ּבכלים ּבין ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָמּדבריהם.
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָּבאכלין
ּכיצד? מּדבריהם. ּורביעי ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּבארנּו.
נגע ואם ׁשליׁשי; עׂשהּו תרּומה, ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָאם
ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא אּתה ואין רביעי. עׂשהּו קדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבמׁשקה
יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ - ּתחּלה ׁשאינֹו מׁשקה ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלעֹולם,
ּפסּול ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבקדׁש, ּכּפּורים מחּסר ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻאֹו

מטּמא. ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַמּדבריהם

     
האכל ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבאכל נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור הּוא הרי .אחר, ֲֵֵַָ
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חוטים]הּמׁשיחֹות על[- אף - לּספר ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
לּספר, מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן רּׁשאי ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפי

הּידים. את ְְִִֶַַַָמטּמאין

ּבזמןּתיק - ספרים ּומטּפחֹות ספר, ׁשל ותבה ספר, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּתפּורֹות -[לספר]ׁשהן הּברכֹות אבל הּידים. את מטּמאין , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ׁשל מאֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף
הּידים. את מטּמאין אינן - ְְִִֵֶַַַָָָּתֹורה

מינים האפיקורסים]ספרי הּידים.[- את מטּמאין אינן , ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
מטּמאה אינּה עֹומדת, ולמחיקה הֹואיל - ׂשֹוטה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּפרׁשת

הּידים. ִֶַַָאת

     
אּכל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ּכליםהּמּטּמא ּבין דם ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי טבל- ׁשּיטּבל. עד , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לטבּול קרא הּכתּוב וטהר"; הערב, עד וטמא יּובא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּבּמים

טמא. ֵָיֹום

אֹו מּזיבּות ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד
ּבֹו. וכּיֹוצא ׁשרץ מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻמּטמאת
תֹורה מּדברי ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין - ׁשמׁש הערב הּטעּון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוכל
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם .ּבין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻ

ּפֹוסלטבּול הּתרּומה,[מטמא]יֹום ּומׁשקה הּתרּומה, אכלי ְְְְְֵֵֵַַַָָָ
יֹום טבּול ּכיצד? הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹואכלי
מּפני לטמאה, ׁשליׁשי עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּנגע
והרי טּמאן, - ּתרּומה ׁשל ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
- קדׁש ׁשל ּבמׁשקין יֹום טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻהן
הּקדׁש, ּבאכלי נגע אם וכן לטמאה; רביעי הן והרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻטּמאן,
ּומׁשקה חּלין ּבאכלי יֹום טבּול נגע אם אבל רביעי. ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֻעׂשאן

ּכּפּורים מחּסר ודין טהֹורין. הם הרי שטבלחּלין, וכיו"ב זב -] ְְְֲִִִִִֵֵַֻֻ
קרבנו] הביא הּוא.ולא אחד - הּקדׁש ּבנגיעת יֹום טבּול ְְִִֶֶַַָֹאֹו

ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין הּדברים, אּלּו מּכל ל נתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנה
ּתחּלה הּמׁשקין אּלא ראשון]לעֹולם, מּמׁשקין[- חּוץ לעֹולם; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן - יֹום טבּול ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנגע
קדׁש היּו אם .רביעי, ְִִִֶָֹ

מהן,ּכל הּיֹוצאין מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אּלּו ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכגֹון

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון וחבריוואּלּו מּזב חּוץ זבה- -] ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ
יולדת] ּומׁשקיןנדה טמאה. אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֻ

טמאין, אכלין אֹוכל אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּזב
קדם מּמּנּו הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹאֹו
יֹום טבּול וכן ּתחּלה. ׁשהן ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיטּבל,
ׁשאינן ּבהם; נֹוגע ׁשהּוא ּכמׁשקין מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הן הרי חּלין, ּבמׁשקה נגע אם אּלא ּכלל. אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמטּמאין
נגע ואם ׁשליׁשי; הן הרי תרּומה, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָטהֹורין;

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, מחּסר אֹו הּוא קדׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֹֻּבמׁשקה
רביעיועּתה ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לֹומר, צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ּכלים מטּמא ונגעׁשאין מׁשקה, מלאה ׁשהיא קדרה ,לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

היה ואם טהֹור; הּכל חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻּבהן
היּו ואם טהֹורה. והּקדרה ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמׁשקה
ּבין ּתרּומה מׁשקה ּבין טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָידיו
וחמר יֹום. ּבטבּול ּׁשאין מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻמׁשקה
ּוספק ּפֹוסל; יֹום, טבּול ׁשּספק - טמאֹות מּידים יֹום ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָּבטבּול

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור ְְִִֵֶַַָָָהּידים,

טמאֹותואחד ׁשּידיו טמאֹותטהֹור ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָ
לטּמא ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
מּטבּול ׁשּיצא ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מּמימי אֹו מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻיֹום
ׁשהם מּפני טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרגליו

ּבהן. ׁשּיּגע ְְִִֶֶַַָּכמׁשקין

לבארםמּכל ׁשהקּדמנּו הּדברים ׁשהאדםאּלּו למד אּתה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּולעֹולם תֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֻֻיהיה
והּוא סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻלא
הּבא אֹו טמאין, מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
לטמאה ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻֻראׁשֹו
אב יהיּו - חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי יהיה ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא ׁשאם סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁש יהיה טמאים, ׁשּבארנּו.ּבמׁשקין ּכמֹו מּדבריהם, ני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבארנּו לעֹולם,ּכבר טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
לטמאה ראׁשֹון ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹֹֻלא
ּכׁשאר ּבמׁשקין נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמּדברי
ולא ׁשליׁשי לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹהּכלים.

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹרביעי,

תֹורה מּדברי לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻהאכלים
סֹופרים מּדברי ׁשהאדםולא תֹורה, מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

ׁשני. עׂשהּו ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו
סֹופרים. מּדברי לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵָָָֻויהיּו

חּטאתהּמׁשקין מי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ
אדומה] לטמאה[פרה ראׁשֹון ויהיּו רגליו; ּומימי זב ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻֻורּקֹו

אם וכן הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻמּדברי
נטמאּו - ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻנגעּו
אחרים לטּמא לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָֻמּדברי
ּבין ּבכלים ּבין ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָמּדבריהם.
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָּבאכלין
ּכיצד? מּדבריהם. ּורביעי ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּבארנּו.
נגע ואם ׁשליׁשי; עׂשהּו תרּומה, ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָאם
ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא אּתה ואין רביעי. עׂשהּו קדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבמׁשקה
יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ - ּתחּלה ׁשאינֹו מׁשקה ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלעֹולם,
ּפסּול ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבקדׁש, ּכּפּורים מחּסר ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻאֹו

מטּמא. ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַמּדבריהם

     
האכל ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבאכל נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור הּוא הרי .אחר, ֲֵֵַָ



נח           
      

ולא ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשנימטּמא לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ

יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
יטמא" ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל אב,מהם הּׁשרץ נמצא . ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשני, ׁשּבּכלי והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי
- הּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהרי

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; ְִִֶַַַַָהּפת

,הּׁשליׁשי ּומטּמאים. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון
מטּמא ולא ּומּניןּפסּול ּבתרּומה. רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלאכל
אסּור יֹום טבּול נמצא הּקדׁשים". מן יאכל ואחר ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֹוטהר;
יֹום, ּוטבּול ּפסלּה. ּבּה, נגע ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתרּומה
ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשהּׁשני למדּת, הא הּוא. לטמאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשני

.ּומטּמאין טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון
מטּמא ואינֹו ּפסּול חמיׁשיהרביעי, עֹוׂשה רביעי ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ

ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
הּכתּוב קרא ּוכבר יאכל"; לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ"והּבׂשר
למדּת, הּנה יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: 'טמא', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלּׁשני
לרביעי ּומּנין ויּׂשרף. טמא ּבׁשני, ׁשּנגע הּקדׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבׂשר
ׁשהּוא ּכּפּורים ּמחּסר ּומה וחמר: מּקל ּפסּול? ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבקדׁש
הּׁשליׁשי - ּכּפרתֹו ׁשּיביא עד ּבקדׁש אסּור ּבתרּומה, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻמּתר
ּבקדׁש?! רביעי ׁשּיעׂשה ּדין אינֹו ּבתרּומה, ּפסּול ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא

טהֹור. החמיׁשי ֲֲִִַָָאבל

ּתאוה עליו[חולין]ּבׂשר ּגזרּו טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֶַַַַָָָָָ
את ּפֹוסל ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה, ּכׁשליׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּיהיה
יערבּו ׁשּלא ּכדי אּלא עליו, ּגזרּו ׁשּלא לי, ויראה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹהּתרּומה.
וידּמּו ּבֹו, ולׁשּגג לטעֹות ויבֹואּו הּקדׁש, ּבׂשר עם אֹותֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹהעם

ּבטמאה. אֹותֹו ויאכלּו קדׁש, והּוא חל זה ְְְְְֶֶֶַָָָֹֹֹֻׁשהּבׂשר

טמאת לטּמא חּבּור הם הרי מׁשקין, ידי על אכלין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֻחּבּורי
ּבהםאכלין למנֹות אחד ּכגּוף חׁשּובין הן אם ספק, והּדבר ; ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבֹו ׁשּנגעה האכל זה חֹוׁשבין אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹראׁשֹון
ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, ְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻהּטמאה

.ׁשליׁשי אֹותן ועֹוׂשה תרּומה, אכלי ּפֹוסל - ׁשּבחּלין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני
נגע אם לֹומר, צרי ואין טּמאן; חּלין, ּבמׁשקה נגע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻואם

הּכל מטּמא ׁשהּוא - קדׁש ּבמׁשקה אֹו תרּומה .ּבמׁשקה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ונעׂשּו ּפסלן קדׁש, ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי
ּת ונעׂשּו טּמאן הּקדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם אבלרביעי; חּלה. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

טהֹור; הּוא הרי תרּומה, ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאם
טהֹור הּוא הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבּקדׁש רביעי .וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי ּתרּומה, טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּוּכתרּומה רביעי; עֹוׁשהּו אינֹו ּבקדׁש, נגע ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ
- הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש, ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן ְְִִִֶֶַָָֻהּׁשליׁשי

ּומּתר הּקדׁש; את לאכל לֹו אסּור ׁשּבקדׁש, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻהאֹוכל
ּבקדׁש הּקדׁש,לּגע ּבֹו ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו חול]ואין של ביצים 3 בתוך -]- ְְְְֲִִִֵֵַַָ
ׁשהּוא ּבחמיׁשי, אּלא קדׁש ׁשל ּברביעי יאכל לא זה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָטהֹור

ׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה, ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל
עד הּתרּומה את לאכל אסּור זה הרי - הּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל

ּבאכילהׁשּיטּבל טהֹורה; היא והרי ּבתרּומה, לּגע ּומּתר ; ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
מעלה לא[חומרה]עׂשּו ּבנגיעה ּדברים, ּבּמה מעלה. עׂשּו ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו ׁשּנתערבה ּתבׁשיל אבל עצמּה. ּבתרּומה ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָאמּורים?
זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ׁשם אין אם - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּתרּומה
ּבתרּומה. לּגע מּתר ׁשהּוא ּכדר ּתבׁשיל, מאֹותֹו לאכל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻמּתר

על ׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה, ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל
הּתרּומה, לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - הּתרּומה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא טמאה הּתרּומה, ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

הּקדׁש טהרתאצל על ׁשּנעׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל . ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּבקדׁש, רביעי ׁשעֹוׂשה ל ׁשאין - טהֹור הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהּקדׁש,

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש ְִִֶֶֶַָֹֹאּלא
הּוא - ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור 'קדׁש' ְְְְֳִִִֶַַַָָָָֹֻּכל

ּובׂשר קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון המקּדׁשין; מּקדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקדׁש
נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות קּלים, חלותקדׁשים הם [רקיקים ְְִִִִֵַַָָָָ

במים] ׁשּקדׁשּושנילושו והּמנחֹות הּזבח, עליהן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשחט
ׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבּתּנּור.[השחימו]ּבכלי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּזבח, עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
ּכחּלין, ולא ּכקדׁש לא אינם - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹֻוהּמנחֹות

ּכתרּומה. ְִֶָָאּלא
תרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים, שאכלהחּלה, זר [שמשלם ְְְְִִֵַַַַָָ

ּכתרּומה.תרומה] הן הרי - ְְְֲִֵֵָָֻוחמׁשּה
הופרשו]הּטבל שלא והמדּמע[פירות שנפלו, [חולין ְְֶֶַַָֻ

תרומה] הּטבּולהלתוכן ועּסה ׁשני, ּומעׂשר תרּומה, וגּדּולי ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ
ּפסּול, וׁשני ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין; הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻלחּלה

ׁשליׁשי. ּבהן ְְִִֵֶָואין
ּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

העּסה אֹותּה ׁשּתעׂשה לחּלה, הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
לא - ּתלּויה וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשין ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה;

נׂשרפת ולא .נאכלת, ְְֱִֶֶֶֶֶֹ



       

ה'תש"ע טבת ג' ראשון יום

   
ונמצא יין' ׁשל זה ּבכֹוס לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹומר

ּכסף' ׁשל זה 'ּבדינר יין, ׁשל ונמצא ּדבׁש' 'ׁשל ּדבׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל

ּכסף ׁשל ונמצא זהב' 'ׁשל זהב, ׁשל ׁשאניונמצא מנת 'על , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא[גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

ּכר ּבן ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עירממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

           
      

קרֹוב ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין[קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ּובנים'לֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

להן, והּדֹומין אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; ְְְִִֵֵֶֶֶַָֻאינּה

לֹו להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם
אמר אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים.מקּדׁשת אינן ׁשּבּלב ּדברים ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

'ּבּסם ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ
ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ

ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא

ׁשאני מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר
לקרֹות' ּתרּגּוםיֹודע אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

צרי - קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאּונקלֹוס
יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהיֹות
לקרֹות יֹודע להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקרֹות יֹודע להיֹות צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמׁשנה;

חּיא. רּבי ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשנה

ּוכבן עּזאי ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על
תורה]זֹומא אחד[-כגדולי ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ֲִֶֶֶָָָָָָ

אֹותן ׁשּמלּמדין החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתלמּודֹו
העם ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברּבים
עקיבה ּכרּבי אֹומרין אין - חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבקיאין

חכמה ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא ּבכל[סברה]וחבריו, ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָ
אֹומרין[בתורה]מקֹום אין - ּגּבֹור' ׁשאני מנת 'על ואֹומר. ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

מּפני מּמּנּו מתיראים ׁשחבריו ּכל אּלא ּוכיֹואב, נר ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכאבנר
אלעזר ּכרּבי אֹומרין אין - עׁשיר' ׁשאני מנת 'על ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּגבּורתֹו.
עׁשרֹו. מּפני אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא עזריה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבן
מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, רׁשע אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ'על
- רׁשע ׁשהּוא מנת על ּבדעּתֹו. ּבתׁשּובה הרהר ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּספק,
הרהר ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻאפּלּו
הּוא, ּגדֹול זרה עבֹודה ׁשעֹון ּבדעּתֹו; זרה ְְֲֲֲֶַַָָָָָָָּבעבֹודה
יפּתה "ּפן ׁשּנאמר: רׁשע, נעׂשה ּבלּבֹו לעבד ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּומּׁשּיהרהר
ּבלּבם". יׂשראל ּבית את ּתפׂש "למען וכתּוב: ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלבבכם",

והרי ּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהמקּדׁש
ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', עׁשירה',היא היא והרי 'ענּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ'עׁשירה
והריהטעּתּו ּכהן ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

'עני עני', הּוא והרי 'עׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּוא
אֹותּה. הטעה ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻוהרי

ה'תש"ע טבת ד' שני יום

   
ערוה מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

[- אּׁשה[וקידשן ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכאחת
מקּדׁשת. מהן אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּובּתּה,

,'לי מקּדׁשֹות ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש
אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהיּו

מקּדׁשת מּכּלן לביאהאחת מּכן 'הראּויה להן: אמר אם ; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
אּׁשה אֹו מאחיֹות, חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻמקּדׁשת
מקּדׁשֹות ּכּלכן 'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּובּתּה,
ּכגֹון ערוה, אחת אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלי',
מּכּלם אחת אין - ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאׁשת
הרי - מקּדׁשת' לביאה מּכם 'הראּויה אמר: ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת;
ּבּה. ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ׁשאין מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ְְִִִִֵֵֶַָָָָֻֻּכּלן

,'ּבזה לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר
ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לבֹוא לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻוקּבל
ּפי על ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָעל

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָׁשאי

,לֹו לקּדׁשּה והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה
לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח אמה]וקּדׁש אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

ׁשּתיהן - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד

הּׁשליח קּדׁשּה אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה
- ּבהן וכּיֹוצא לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלאב

לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָׁשניהן

ואינֹו הּׁשליח, ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיֹודע
ידּוע ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּקּדׁש,
לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאיזֹו
אֹו אם אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרֹובֹות

קּדׁשאח אּמּה ׁשּמא - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לּה ׁשאין ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, ְְֲִִֵֶָָָָָֻלֹו

אּלּו ּכגֹון וכּיֹוצאקרֹובֹות אם אֹו אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְְֵֵֵַָָָָָ
אף ׁשליח, ׁשעׂשהּו ּבׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבהן,
ּבּה; מּתר זה הרי - הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
אחר קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
הּׁשליח, ׁשעׂשה ּבׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּגרׁשה,
הּוא ׁשּיכֹול אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואין

הּׁשליחּות. ּבׁשעת ְְְְִִַַַָלקּדׁשּה
ׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
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קרֹוב ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין[קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ּובנים'לֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

להן, והּדֹומין אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; ְְְִִֵֵֶֶֶַָֻאינּה

לֹו להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם
אמר אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים.מקּדׁשת אינן ׁשּבּלב ּדברים ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

'ּבּסם ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ
ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ

ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא

ׁשאני מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר
לקרֹות' ּתרּגּוםיֹודע אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

צרי - קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאּונקלֹוס
יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהיֹות
לקרֹות יֹודע להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקרֹות יֹודע להיֹות צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמׁשנה;

חּיא. רּבי ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשנה

ּוכבן עּזאי ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על
תורה]זֹומא אחד[-כגדולי ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ֲִֶֶֶָָָָָָ

אֹותן ׁשּמלּמדין החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתלמּודֹו
העם ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברּבים
עקיבה ּכרּבי אֹומרין אין - חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבקיאין

חכמה ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא ּבכל[סברה]וחבריו, ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָ
אֹומרין[בתורה]מקֹום אין - ּגּבֹור' ׁשאני מנת 'על ואֹומר. ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

מּפני מּמּנּו מתיראים ׁשחבריו ּכל אּלא ּוכיֹואב, נר ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכאבנר
אלעזר ּכרּבי אֹומרין אין - עׁשיר' ׁשאני מנת 'על ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּגבּורתֹו.
עׁשרֹו. מּפני אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא עזריה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבן
מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, רׁשע אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ'על
- רׁשע ׁשהּוא מנת על ּבדעּתֹו. ּבתׁשּובה הרהר ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּספק,
הרהר ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻאפּלּו
הּוא, ּגדֹול זרה עבֹודה ׁשעֹון ּבדעּתֹו; זרה ְְֲֲֲֶַַָָָָָָָּבעבֹודה
יפּתה "ּפן ׁשּנאמר: רׁשע, נעׂשה ּבלּבֹו לעבד ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּומּׁשּיהרהר
ּבלּבם". יׂשראל ּבית את ּתפׂש "למען וכתּוב: ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלבבכם",

והרי ּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהמקּדׁש
ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', עׁשירה',היא היא והרי 'ענּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ'עׁשירה
והריהטעּתּו ּכהן ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

'עני עני', הּוא והרי 'עׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּוא
אֹותּה. הטעה ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻוהרי

ה'תש"ע טבת ד' שני יום

   
ערוה מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

[- אּׁשה[וקידשן ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכאחת
מקּדׁשת. מהן אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּובּתּה,

,'לי מקּדׁשֹות ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש
אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהיּו

מקּדׁשת מּכּלן לביאהאחת מּכן 'הראּויה להן: אמר אם ; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
אּׁשה אֹו מאחיֹות, חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻמקּדׁשת
מקּדׁשֹות ּכּלכן 'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּובּתּה,
ּכגֹון ערוה, אחת אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלי',
מּכּלם אחת אין - ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאׁשת
הרי - מקּדׁשת' לביאה מּכם 'הראּויה אמר: ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת;
ּבּה. ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ׁשאין מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ְְִִִִֵֵֶַָָָָֻֻּכּלן

,'ּבזה לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר
ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לבֹוא לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻוקּבל
ּפי על ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָעל

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָׁשאי

,לֹו לקּדׁשּה והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה
לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח אמה]וקּדׁש אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

ׁשּתיהן - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד

הּׁשליח קּדׁשּה אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה
- ּבהן וכּיֹוצא לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלאב

לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָׁשניהן

ואינֹו הּׁשליח, ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיֹודע
ידּוע ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּקּדׁש,
לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאיזֹו
אֹו אם אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרֹובֹות

קּדׁשאח אּמּה ׁשּמא - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לּה ׁשאין ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, ְְֲִִֵֶָָָָָֻלֹו

אּלּו ּכגֹון וכּיֹוצאקרֹובֹות אם אֹו אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְְֵֵֵַָָָָָ
אף ׁשליח, ׁשעׂשהּו ּבׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבהן,
ּבּה; מּתר זה הרי - הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
אחר קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
הּׁשליח, ׁשעׂשה ּבׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּגרׁשה,
הּוא ׁשּיכֹול אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואין

הּׁשליחּות. ּבׁשעת ְְְְִִַַַָלקּדׁשּה
ׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
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האב וקּבל מּבני', לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
מהן, אחד מת להם; לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהֹואיל
מהם מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת .ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה אֹו קטּנה, ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב
ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
'ּבּתי ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת .ואחֹותּה ְֲֶֶַָֻ
ּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש וכּלן[קבוצות]מי נׁשים, מׁשּתי ּבנֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻ

בגרו]ּברׁשּותֹו הּקּדּוׁשין[שלא ּובׁשעת מהן, אחת וקּדׁש , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ׁשּיׁש ּפי על אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאמר

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא הראשונה]לֹומר, לֹו,[מאשתו קּדׁש ְְִֵֶֶַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה השניה]אֹו ׁשּבּגדֹולֹות[מאשתו קטּנה אֹו , ְְְְֶֶַַַַָָ

חּוץ מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשהיא
קּדׁש אם וכן המקּדׁשת. לבּדּה והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמן
ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא לֹומר, ׁשּיׁש ּפי על אף - הּקטּנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבּתֹו
מן קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאֹו
הּקטּנה מן חּוץ מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּגדֹולֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻֻהּקטּנה
הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע המקּדׁשת; לבּדּה והיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻׁשּבּקטּנֹות,
ּבהן ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע מּמּנה; ּגדֹולה ּבבנֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

מּמּנה. ְִֶַָָקטּנה
,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל על .ואֹוסרּה ְְַַָֹ
למי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

אדם ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - ׁשּיאמר:קּדׁשּתיה' עד , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד, ּגט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'נֹודע

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ְְִֶֶַַַַַָָואף
:ואמר אחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר

קּדּוׁשין צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ'אני
.אחרים ֲִֵ

אני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ואחד ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקּדׁשּתיה'
ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכֹונס.

ּבעלּה על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו -. ְְֱֲֵֵֶַַָָָ
,'נתקּדׁשּתי למי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהאּׁשה

ּגט, לּתן נאמן - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובא
לכנס, נאמן אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻותהיה

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו עליו]ׁשּמא להּתירּה.[תחפה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
'קּדׁשּתני 'לא אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר

אֹומרת היא ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֻ
מּתר הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא ְְְִִִִֵַַַָֹֻ'קּדׁשּתני',
אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבקרֹובֹותיה,

ּגדֹולה ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת ,[האם]'לא ְְְִִִִֶַָָָָֹ
מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻּוגדֹולה
אּלא קּדׁשּת 'לא אֹומרת והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבקרֹוביו.
ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ְְְִִִֶֶַַַַָָֻאֹותי'

ּבקרֹוביו. אסּורה והאם האם, ּבקרֹובֹות ְְְֲִִֵֵָָָָָֻּומּתר

ׁשּטֹוענין אּלּו היאהּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל בין הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ
ּבפ-] קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען והלכּו, עדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבלא הּקּדּוׁשין ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלמדינה
ׁשּתאמר מקֹום וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעדים
מבּקׁשים - קּדׁשּתי' 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹאּׁשה
ּבזה לֹו ׁשאין העם, לׁשאר להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמּמּנּו
ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ּכֹופין מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהפסד;

והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו וקּדׁשּה[השליח]העֹוׂשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
וכל ּכן. לעׂשֹות ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻלעצמֹו
נקרא ּוממּכר, מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה

ָָרׁשע.
הּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי[מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו זֹו[מינה הרי , ְְֲִִֵֵַַַָֻ
לראׁשֹון. ְִֶֶָֻמקּדׁשת

אֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'
ואם ּגט. ּכֹותבין ׁשניהם ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻלּׁשני;

ּכֹונס ואחד ּגט נֹותן אחד .רצּו, ְֵֵֵֶֶָָָ
ּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

קדם אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

מּספק ּבֹו.מקּדׁשת וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
,קּדׁש מהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

ּכּלן ּבקרֹובֹות אסּור - קּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת ;וכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ּביניהן אחת ּכתּבה ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻונֹותן
ּכתּבה ׁשּיּתן חכמים אֹותֹו קנסּו ּבביאה, קּדׁש ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּומסּתּלק.

והּדבר ואחת. אחת מהןלכל לאחת ׁשּכתב ׁשהּכתּבה ידּוע ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
וכתבּתה ׁשּקּדׁשּתני היא 'אני אֹומרת ואחת אחת וכל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאבדה,

ּכתּבתי'. ואבדה ּכתּבה ְְְְִִָָָָֻֻלי
לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא הריהאּׁשה - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף מקּדׁשת, ּבחזקת וכלזֹו ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּו וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא אקֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻ

ׁשנים ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקים הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו
'נתקּדׁשה ואֹומרֹות: לּה ׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
אֹומרֹות: אֹותן ׁשמעּו הּיֹום'. ּפלֹונית נתקּדׁשה הּיֹום, ְְְְְְִִִַַַָָָּפלֹונית
נזּדּמנּו ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין - הּיֹום' ּתתקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ'ּפלֹונית
ּבאּו אם וכן ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלקּדׁש
הברה וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָׁשנים

ּפלֹונית[המולה] ׁשּנתקּדׁשה מּפלֹוני ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו ,ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
אֹו אחרת, למדינה העדים להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפני

מקּדׁשת. אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָֻמתּו'
אמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעםּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ

           
      

ּכיצד מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
ספק קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל

אמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא
על סֹומכין - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאמתלה
נׁשמעה ולא הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹֻֻהאמתלה,

לאמתלה חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת .האמתלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה
ּכ ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּפלֹוני,

נת ולא לֹו, ּדבריו,נתקּדׁשה על חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; קּים ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹֹ
אמתלה' ׁשם אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: .אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

וקּדׁשּה ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻיצא
ּבאּו אם ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבפנינּו
ׁשני קּדּוׁשי אין לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻעדים
הּׁשני ונֹוׂשא ּבקֹול, ׁשּקּדּוׁשיו ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּכלּום;

וּדאי ׁשּמאׁשּקּדּוׁשיו הראׁשֹון, יכנס לא הּׁשני, ּגרׁש ואם . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
לאחר. ׁשּנתארסה אחר הארּוסין מן ּגרּוׁשתֹו החזיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיאמרּו

אחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא
ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו

אחרֹון ּבין ראׁשֹון .ּבין ֲִֵֵַ

סבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר[מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
חֹוׁשׁשין - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
אנׁשי ׁשרב ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ּכּלם ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהעיר
סבלֹונֹות וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹלׁשלח

לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵָ
ּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ

חֹוׁשׁשין ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
ּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
מקּדׁשת זֹו הרי העםאחת, ׁשּדר ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבצנעה. ְְְִֵַָלקּדׁש
לא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד 'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר

נתקּדׁשּתי' 'לא אֹומרת: היא אני',ׁשהרי 'מקּדׁשת אמרה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
אמתלה נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה 'מּפני[הסבר ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָ
ּבדבריה וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי וכ ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכ
לדבריה, אמתלה נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמּמׁש
ׁשני וקּדּוׁשי אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ׁשּנתנה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו
ועל עליו אסּורה ותהיה ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקּדּוׁשי
'אׁשת ואמרה ׁשּבאת האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכל

אמתלה נתנה אם - אני' 'ּפנּויה ואמרה וחזרה אני', ְְְְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָָָָאיׁש
נאמנת. זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה ויׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָלדבריה

ה'תש"ע טבת ה' שלישי יום

   
ׁשהיא זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה

מּכת אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבבית
מדרבנן]מרּדּות לֹו[מלקות אסּור ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַָָָ

לתֹו אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלבֹוא
הּנקרא הּוא זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּביתֹו
על והּבא מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻּכניסה
קנאּה, ּבּה מּׁשערה - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָארּוסתֹו

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָונעׂשית
עליה לבֹוא מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֻֻּכיון

ּדבר לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת .ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

ּכארּוסה עדין.היא ֲֲִִַַָ
,הּנּׂשּואין קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים
ה' אּתה ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן ְִֵַַַַָָָמׂשּמח
הּיין על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ּברכֹות. ׁשבע מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחּלה,
ההדס על ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

הבשמים] הּׁשׁש.[ברכת מבר ּכ ואחר הּיין, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר
ּובני ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;
עּמּה נתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהמארס

היא ארּוסה עדין - עֹוׂשהּבביתֹו חתנים ּברּכת ׁשאין ; ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּברּכת ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
ּכּמה אחר אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָחתנים
ּברּכת לּה מברכין ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹימים.
.ּומבר חֹוזר אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָחתנים

יהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי
ּבאׁשּתֹו ּכֹותבמּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ



סי            
      

ּכיצד מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
ספק קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל

אמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא
על סֹומכין - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאמתלה
נׁשמעה ולא הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹֻֻהאמתלה,

לאמתלה חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת .האמתלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה
ּכ ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּפלֹוני,

נת ולא לֹו, ּדבריו,נתקּדׁשה על חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; קּים ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹֹ
אמתלה' ׁשם אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: .אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

וקּדׁשּה ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻיצא
ּבאּו אם ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבפנינּו
ׁשני קּדּוׁשי אין לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻעדים
הּׁשני ונֹוׂשא ּבקֹול, ׁשּקּדּוׁשיו ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּכלּום;

וּדאי ׁשּמאׁשּקּדּוׁשיו הראׁשֹון, יכנס לא הּׁשני, ּגרׁש ואם . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
לאחר. ׁשּנתארסה אחר הארּוסין מן ּגרּוׁשתֹו החזיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיאמרּו

אחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא
ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו

אחרֹון ּבין ראׁשֹון .ּבין ֲִֵֵַ

סבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר[מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
חֹוׁשׁשין - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
אנׁשי ׁשרב ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ּכּלם ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהעיר
סבלֹונֹות וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹלׁשלח

לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵָ
ּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ

חֹוׁשׁשין ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
ּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
מקּדׁשת זֹו הרי העםאחת, ׁשּדר ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבצנעה. ְְְִֵַָלקּדׁש
לא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד 'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר

נתקּדׁשּתי' 'לא אֹומרת: היא אני',ׁשהרי 'מקּדׁשת אמרה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
אמתלה נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה 'מּפני[הסבר ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָ
ּבדבריה וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי וכ ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכ
לדבריה, אמתלה נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמּמׁש
ׁשני וקּדּוׁשי אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ׁשּנתנה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו
ועל עליו אסּורה ותהיה ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקּדּוׁשי
'אׁשת ואמרה ׁשּבאת האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכל

אמתלה נתנה אם - אני' 'ּפנּויה ואמרה וחזרה אני', ְְְְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָָָָאיׁש
נאמנת. זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה ויׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָלדבריה

ה'תש"ע טבת ה' שלישי יום

   
ׁשהיא זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה

מּכת אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבבית
מדרבנן]מרּדּות לֹו[מלקות אסּור ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַָָָ

לתֹו אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלבֹוא
הּנקרא הּוא זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּביתֹו
על והּבא מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻּכניסה
קנאּה, ּבּה מּׁשערה - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָארּוסתֹו

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָונעׂשית
עליה לבֹוא מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֻֻּכיון

ּדבר לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת .ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

ּכארּוסה עדין.היא ֲֲִִַַָ
,הּנּׂשּואין קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים
ה' אּתה ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן ְִֵַַַַָָָמׂשּמח
הּיין על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ּברכֹות. ׁשבע מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחּלה,
ההדס על ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

הבשמים] הּׁשׁש.[ברכת מבר ּכ ואחר הּיין, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר
ּובני ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;
עּמּה נתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהמארס

היא ארּוסה עדין - עֹוׂשהּבביתֹו חתנים ּברּכת ׁשאין ; ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּברּכת ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
ּכּמה אחר אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָחתנים
ּברּכת לּה מברכין ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹימים.
.ּומבר חֹוזר אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָחתנים

יהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי
ּבאׁשּתֹו ּכֹותבמּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ



סי           
      

מּמאתים ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
ּדינר. מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָּדינר;
אפּלּו לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻוזה
לרב הּוא אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכּכר
הּוא סתם, ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻהּדברים;
לאּׁשה, ּכתּבה ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהעּקר

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹּכדי

אּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים
נחׁשת חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע

ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' חצי[שהוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
חמּׁשה ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ּכסף; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָזּוז
ּדינר עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ּדינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועׂשרים
ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ּומׁשקל ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָּומחצה.
ּבכל 'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
מּמטּבע ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום,

הּימים. ִַָָאֹותן
וכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

זנּות ּבעילת ּבעילתֹו הּכתּבההּפֹוחת, את הּכֹותב אחד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מּידֹו סודר]וקנּו בקנין אֹו[התחייב מאה לּה חּיב ׁשהּוא ְִֵֶַָָָָָ
ּכנגד מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאתים
לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻּכתּבתּה

ואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס
לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר

ּכתּב לּה וכֹותב חֹוזר - לפיּכתּבתּה לקּימּה; רצה אם עּקר, ה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
ּבלא אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשאסּור

הניהּכתּבה ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל [במחיר. ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ּכתּבהזול] ּתּקנּו ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ

זה הֹוציאּה ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא
מכרה. לא אם לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמׁשּלם

לחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס
נׂשּואה ואינּה היא, ארּוסה עדין עֹוׂשה- הּכתּבה ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ

חֹורין מּבני ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.
נמכרו] שלא שברשותו, ּכלל,[מנכסים ּתֹוספת ּגֹובה ואינּה ;ְְֵֶֶָָָ

אֹו ּומת ּכתּבה, ּכתב ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻהֹואיל
ׁשּלא העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּגרׁשּה
והמארס ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּתּקנּו
ּכׁשהיא ּגרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻנערה
עּמּה ׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ימים ּבּׁשּוק,ׁשבעת ונֹותן נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹ
ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה[רווק]אּלא ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ימים; מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאלמֹון;
עם ׂשמח ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתּקנת
ּבחּור ּבין ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

אלמֹון. ְֵַּבין
לֹו אחד,[מותר]יׁש ּביֹום ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

לׂשמח צרי לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּומבר

ואם ׁשבעה, ּבתּולה, אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָעם
ּבׂשמחה. ׂשמחה מערבין ואין ׁשלׁשה; ְְְְְְְְִִִֵָָָָָֹּבעּולה,

ּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ,מּתר ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻ
ולא ׁשּבת ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבין
ּבתּקּון ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאחד
ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּסעּודה,
ּכמֹו נׁשים, נֹוׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלּׂשא
ׁשּנאמר: ּבׂשמחה, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
הּימים, ּוׁשאר זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֻ"מּלא
נּׂשּואין ּבסעּודת ׁשּיטרח והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֻמּתר

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ְִִִֶַָָֹֹׁשלׁשה
ּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג[שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
היא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ּתּנׂשא ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ותעׂשהּבין ׁשּתגּדיל עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

היא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את לֹו,[בבגדים צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין ׁשּבגרה, אחר ּתבעּה ּתּנׂשא. ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָואחר
לּה נֹותנין הּבגר, ּביֹום קּדׁשּה אם וכן הּבגר; מּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹחדׁש
קּדׁשּה הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום חדׁש עׂשר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
ּבבגרּותּה חדׁש עׂשר ׁשנים עליה עברּו אם - ׁשּבגרה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אּלא לּה נֹותנין אין נתקּדׁשה, ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹואחר
יֹום ׁשלׁשים לּה נֹותנין הּבעּולה, את המארס וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּתבעּה;

הּתביעה. ְִִַָמּיֹום
את לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
והחופה]עצמֹו הסעודה צרכי האּׁשה.[להכין אֹותֹו מּׁשּתבעה ְְִִֶַָָָָ

חדׁש, עׂשר ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹוכּמה
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ְְְְִִִֵֶָָֹֹֹׁשנים

לאיׁש ׁשּנתנּו זמן ּבמזֹונֹותיההּגיע נתחּיב - נׂשאּה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אֹו ּבׁשּבת ּבאחד הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹאף
מּפני הּיֹום, לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבערב
ׁשּפרׂשה אֹו היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשאינֹו
אינּה ׁשהרי מזֹונֹות, לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנּדה
אינֹו הּוא וכן ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנׂשא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָראּויה

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא ְִִִֶַַָָָיכֹול

ה'תש"ע טבת ו' רביעי יום

   
נחלצה אֹו נתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה [ע"יהּנֹוׂשא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

שמת] בעלה נתּגרׁשהאחי אֹו נתאלמנה הארּוסין מן אם -ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
מנה, ּכתּבתּה הּנּׂשּואין, מן ואם מאתים; ּכתּבתּה נחלצה, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻאֹו

           
      

מׁשחררת ּבתּולה הּנֹוׂשא וכן ּכבעּולה. היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּמּׁשּנּׂשאת
כנענית] שפחה ׁשבּויה[מהיותה אֹו ּגּיֹורת גויים]אֹו -[בידי ְִֶָ

והן הּׁשבּויה, ונפּדית הּגֹויה ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאם
היּו ואם מאתים; ּכתּבתן - אחד ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹֻּפחּותֹות

מאה. ּכתּבתן ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִֵֶַָָָָָָָָֹֻּבנֹות

ּפי על ואף מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּומּפני
וחזקת ׁשּתּבעל, הּנׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן
ּבין מאה להן ּתּקנּו ׁשּתּבעל, והּׁשבּויה והּנכרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשפחה

ּדבר לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין .נבעלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹ
עץ בתוליה]מּכת ונפלו מכה אפּלּו[קיבלה מאה; ּכתּבתּה ְֲִֵֵַָָָֻֻ

- עץ מּכת ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאּה
ׁשּנבעלה, ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכתּבתּה
ׁשּתחזר סֹופּה מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ּבא ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻאפּלּו
מּבן קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתּולה
נבעלה לא ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֻּתׁשע
מּזה ּפחֹות ּביאה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלל;

ּביאה. ּביאתֹו ִִֵָָאין
ּבֹוגרת ׁשהיא אילֹוניתּבתּולה אֹו סּומא, אֹו לאיל, [דומה ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה החרׁשתזכר אבל מאתים; ּכתּבתן -ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּתּקנּו לא הּׁשֹוטה, ּכתּבה. חכמים להן ּתּקנּו לא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹֻוהּׁשֹוטה,
נּׂשּואין לּה ׁשּיׁש ּפי על אף והחרׁשת, ּכלל; נּׂשּואין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּה

יּמנעּו[מדרבנן]מּדבריהם ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ
מזֹונֹות, לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. יּׂשאּו ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

ּכנסּה ואם ּכתּבה; מּתנאי ּתנאי כשהיא]ולא חרׁשת[נשאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מאה. ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻונתּפּקחה

ּכתּבתן - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא
נכסיו להּזיק ׁשרצה מּפני .קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש
ּכלּום עליהן לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח

תביעה] ּכתּבה[שום להן יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ;ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
לּה וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמאה.

ּבי לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על אבלּכתּבה ּדין; ת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ּתּקנת ׁשאין ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשֹוטה,
ּתּקנּו לא - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹֹחכמים
ּגמּורין. נּׂשּואין לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים ְְֲִִִִִִִִֵָָלֹו
לידי ּבאה ׁשהיא ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּפני

הפקר מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? ואין[זנות]נּׂשּואין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
סימנין. ׁשהביא ויּודע אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּׂשיאין

אין - אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; בעלה]לּה להיות אחר[נשאר ְְְְְִִִִַַָָָֻ

הּוא ׁשּנתּגּיר ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהגּדיל,
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻואׁשּתֹו

ּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
אין - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
ׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּולה' מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשניׁשהיא . ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבסֹוף מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת

לא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא
לא הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָֹמצאתיה
והלכּו קרקע אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמצאני

למנה ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ּפיּבתּולי' על אף . ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
- ּכלּום' ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

סתם להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין חרםאין [להטיל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
וּדאי.סתמי] לֹו הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּבא ואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
ּוכתּבתּה נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעלי

ׁשהיתה ּכמֹו ׁשּלאמאתים עד 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ; ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשארסּתי אחר אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָארסּתי
ׁשקר ׁשּטֹוען מי על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעלּת

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ְְְִִֵֵֵֶַַָָּכדי
לא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען

ּובֹועל חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
עדים הּבתּולֹות,ּבפני ּככל מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: . ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

היהוׁשק 'מה לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא ר ְְְֲִִֵֶֶֶָָ
ׁשּלא מּפני אמר אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
ּכלל, ּדם להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמצאתי
זֹו הרי ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹֹֻלא
אֹותּה, ּבֹודקין - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכחזקתּה.
ׁשּמא אֹו האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה ּומאכילין[רוחצים]היתה אֹותּה ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
אם ונראה ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותּה
ולא רעב ולא חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ְְְִִִֵָָָָָֹֹֹּתֹוציא
ּדחק ׁשּמצא ּפי על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
- ּבתּולים ּכאן אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבעת
ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
ׁשּלא 'מּפני אמר ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא

ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, ׁשֹואלין[בעולה]מצאתי - מצאתי' ֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדחק להן אין הּבֹוגרֹות ׁשרב היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל
וכלּו איבריה ונתרּפּו ּגדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמרּגיׁשין
אֹו הּטיתה 'ׁשּמא לֹו: אֹומרים עדין, ּבגרה לא ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבתּוליה.
'לא אמר אם ּבדחק; הרּגׁשּתה לא ּולפיכ ּבנחת, ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹּבעלּתה
לכל ּבתּולים טענת זֹו הרי - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָכי
ּבין ּבריאה ּבין נערה, ּבין קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבתּולה
ּפי על ואף הּוא; סתּום ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל ְְְֲִִֶַַַָָָָָָחֹולה;
ּבתּולים. ּכאן אין ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל הּדם, ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיצא

ּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
התקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

- אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו



סי            
      

מׁשחררת ּבתּולה הּנֹוׂשא וכן ּכבעּולה. היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּמּׁשּנּׂשאת
כנענית] שפחה ׁשבּויה[מהיותה אֹו ּגּיֹורת גויים]אֹו -[בידי ְִֶָ

והן הּׁשבּויה, ונפּדית הּגֹויה ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאם
היּו ואם מאתים; ּכתּבתן - אחד ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹֻּפחּותֹות

מאה. ּכתּבתן ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִֵֶַָָָָָָָָֹֻּבנֹות

ּפי על ואף מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּומּפני
וחזקת ׁשּתּבעל, הּנׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן
ּבין מאה להן ּתּקנּו ׁשּתּבעל, והּׁשבּויה והּנכרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשפחה

ּדבר לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין .נבעלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹ
עץ בתוליה]מּכת ונפלו מכה אפּלּו[קיבלה מאה; ּכתּבתּה ְֲִֵֵַָָָֻֻ

- עץ מּכת ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאּה
ׁשּנבעלה, ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכתּבתּה
ׁשּתחזר סֹופּה מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ּבא ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻאפּלּו
מּבן קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתּולה
נבעלה לא ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֻּתׁשע
מּזה ּפחֹות ּביאה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלל;

ּביאה. ּביאתֹו ִִֵָָאין
ּבֹוגרת ׁשהיא אילֹוניתּבתּולה אֹו סּומא, אֹו לאיל, [דומה ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה החרׁשתזכר אבל מאתים; ּכתּבתן -ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּתּקנּו לא הּׁשֹוטה, ּכתּבה. חכמים להן ּתּקנּו לא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹֻוהּׁשֹוטה,
נּׂשּואין לּה ׁשּיׁש ּפי על אף והחרׁשת, ּכלל; נּׂשּואין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּה

יּמנעּו[מדרבנן]מּדבריהם ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ
מזֹונֹות, לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. יּׂשאּו ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

ּכנסּה ואם ּכתּבה; מּתנאי ּתנאי כשהיא]ולא חרׁשת[נשאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מאה. ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻונתּפּקחה

ּכתּבתן - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא
נכסיו להּזיק ׁשרצה מּפני .קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש
ּכלּום עליהן לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח

תביעה] ּכתּבה[שום להן יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ;ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
לּה וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמאה.

ּבי לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על אבלּכתּבה ּדין; ת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ּתּקנת ׁשאין ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשֹוטה,
ּתּקנּו לא - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹֹחכמים
ּגמּורין. נּׂשּואין לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים ְְֲִִִִִִִִֵָָלֹו
לידי ּבאה ׁשהיא ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּפני

הפקר מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? ואין[זנות]נּׂשּואין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
סימנין. ׁשהביא ויּודע אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּׂשיאין

אין - אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; בעלה]לּה להיות אחר[נשאר ְְְְְִִִִַַָָָֻ

הּוא ׁשּנתּגּיר ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהגּדיל,
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻואׁשּתֹו

ּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
אין - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
ׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּולה' מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשניׁשהיא . ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבסֹוף מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת

לא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא
לא הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָֹמצאתיה
והלכּו קרקע אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמצאני

למנה ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ּפיּבתּולי' על אף . ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
- ּכלּום' ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

סתם להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין חרםאין [להטיל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
וּדאי.סתמי] לֹו הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּבא ואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
ּוכתּבתּה נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעלי

ׁשהיתה ּכמֹו ׁשּלאמאתים עד 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ; ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשארסּתי אחר אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָארסּתי
ׁשקר ׁשּטֹוען מי על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעלּת

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ְְְִִֵֵֵֶַַָָּכדי
לא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען

ּובֹועל חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
עדים הּבתּולֹות,ּבפני ּככל מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: . ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

היהוׁשק 'מה לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא ר ְְְֲִִֵֶֶֶָָ
ׁשּלא מּפני אמר אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
ּכלל, ּדם להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמצאתי
זֹו הרי ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹֹֻלא
אֹותּה, ּבֹודקין - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכחזקתּה.
ׁשּמא אֹו האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה ּומאכילין[רוחצים]היתה אֹותּה ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
אם ונראה ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותּה
ולא רעב ולא חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ְְְִִִֵָָָָָֹֹֹּתֹוציא
ּדחק ׁשּמצא ּפי על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
- ּבתּולים ּכאן אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבעת
ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
ׁשּלא 'מּפני אמר ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא

ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, ׁשֹואלין[בעולה]מצאתי - מצאתי' ֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדחק להן אין הּבֹוגרֹות ׁשרב היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל
וכלּו איבריה ונתרּפּו ּגדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמרּגיׁשין
אֹו הּטיתה 'ׁשּמא לֹו: אֹומרים עדין, ּבגרה לא ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבתּוליה.
'לא אמר אם ּבדחק; הרּגׁשּתה לא ּולפיכ ּבנחת, ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹּבעלּתה
לכל ּבתּולים טענת זֹו הרי - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָכי
ּבין ּבריאה ּבין נערה, ּבין קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבתּולה
ּפי על ואף הּוא; סתּום ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל ְְְֲִִֶַַַָָָָָָחֹולה;
ּבתּולים. ּכאן אין ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל הּדם, ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיצא

ּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
התקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

- אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
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האיׁש על לא ראיה, להביא ועליה היאנאמן, ׁשחזקה ; ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
ּבסעּודה טֹורח אדם שמשקרּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין [ע"י ְְִִֵֵֶַַָָָָ

בתולה] לא אבל.שהיא ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר[נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
נאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹולּה ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל רקּכדין ממון שנוטלין תובעים [קבוצה ְְְְִִִִַָָ
להׁשּביעֹובשבועה] היא לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשחזקה ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלא
להחרים לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על ְִֵֶֶֶֶַָָָסתם
חֹוזר - ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי

אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָוכֹותב
ּכתּבה ּבלא אחת ׁשּבארנּו.ׁשעה ּכמֹו , ְְְְֵֶַַַָָָֹֻ

ה'תש"ע טבת ז' חמישי יום

   
ּגדֹולה ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוׂשא

המׁשחררת אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, [-ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
לשעבר] כנענית ויזּכהשפחה דברים, ּבעׂשרה לּה יתחּיב -ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

דברים. ְְְִַָָָּבארּבעה
ׁשארּה" הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,

ועֹונתּה" "ּכסּותּה",ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", . ְְְְְֵֵֶָָָָָָ
והּׁשבעה הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא "עֹונתּה", ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;

ּתנאי וכּלן סֹופרים, האחד[תקנות]מּדברי הם. ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻ
ואּלּו ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻמהן,
לקברּה נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹהן:
מֹותֹו אחר ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשּתמּות,
מֹותֹו אחרי נּזֹונֹות מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכל
ּכתּבתּה יֹורׁשין מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻעד

אחרת. מאּׁשה אחיהם ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻיֹותר
ּכּלם ּבהן, ׁשּזֹוכה הן:והארּבעה ואּלּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

וׁשּיהא ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
יירׁשּנה; ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּכל ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשתּה. אדם לכל קֹודם ְְִֵָָָָָֻוהּוא
ּכנגד האּׁשה ידי מעׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּכנגד[תמורת] ּופדיֹונּה ּפרֹות[תמורת]מזֹונֹותיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ּכנגד ּוקבּורתּה אם[תמורת]נכסיה, לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה ממנו]אמרה עֹוׂשה'[מתפרנסת [איניואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ
עבודתי] רווחי לו אֹותּה;מביאה ּכֹופין ואין לּה, ׁשֹומעין -ְְִִֵָָ

מּמעׂשה ּכלּום נֹוטל ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָאבל
ידיה מעׂשה לּה יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹידי

הּכתּבה. ּכתנאי הּמזֹונֹות יחׁשבּו זה ּומּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבמזֹונֹותיה.

,ּכתּבה ּבׁשטר נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּכל
ׁשּנׂשא, ּכיון - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻואפּלּו
ּבעׂשרה האּׁשה וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָזכה

לפרׁש צריכין ואינן ׁשּלּה, .ּדברים ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

חּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה
הּדברים מן ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,

קּים הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשאיןׁשהּוא ּדברים מּׁשלׁשה חּוץ , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הן: ואּלּו ּבטל, ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתנאי

וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר ְְִִַָָָָָָֻֻעֹונתּה,
ּבטלּכיצד ּתנאֹו עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ? ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

ואינֹו ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוחּיב
ממֹון .ּתנאי ְַָ

מאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה
והיא וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו

נתקּבלה לו]לא מחלה הּפֹוחת[אלא ׁשּכל ּבטל; ּתנאֹו - ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
זנּות. ּבעילת זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבתּולה

.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת
חּזּוק עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף
ּפי על ואף ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה, ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
לדֹורתיכם". מׁשּפט "לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים, ּתנאֹו הּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובׁשאר
ּכּיֹוצא וכל נכסיה; ּפרֹות יאכל ׁשּלא מנת על ּוכסּות, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאר

קּים. ּתנאֹו ְֶַָָָּבזה,
ׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה

העירסעּודֹות ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּודה יֹום, ּבכל ְְְְִִֵֶָָָָָָָ
ּגרּגרן ולא חֹולה לא ּומאֹותֹו[רעבתן]ׁשאינֹו ׁשל; מאכל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ׂשעֹורים, ׂשעֹורים ואם חּטים, חּטים אם העיר, אֹותּה ְְְְִִִִִִִִִֵַָָאנׁשי
לּה ּופֹוסקין ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹוכן

ירקֹות[תיבול]ּפרּפרת אֹו קטנּיֹות ּכגֹון הּפת, את ּבּה לאכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ּופרֹות; הּנר, להדלקת וׁשמן לאכילה, וׁשמן ּבהן; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו הּמקֹום מנהג היה אם לׁשּתֹות, יין ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָּומעט
ּכמנהג ּדגים אֹו ּובׂשר ּבׁשּבת, סעּודֹות ׁשלׁש לּה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹּופֹוסקין

ּכסף מעה וׁשּבת ׁשּבת ּבכל לּה ונֹותן ששוויוהּמקֹום. [מטבע ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
בדינר] מו' ּבהן.אחד וכּיֹוצא למרחץ אֹו לכּבּוס ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָלצרכיה,

היה אם אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
ׁשּיעׂשה לֹו ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו; לפי הּכל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹעׁשיר,
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ּבכל ּבׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּה

ממֹונֹו ּכפי לּהמזֹונֹות לּתן יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָ
ּכתּבתּה ותהיה להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָֻלחם

ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו ְְִִֵֶַָָָָחֹוב
ותהיה לּה, הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעל

הרׁשּות - לעצמֹו וׁשֹותה אֹוכל והּוא לעצמּה וׁשֹותה ְְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָאֹוכלת
ׁשּבת ללילי ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד .ּבידֹו; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

והֹותירּו מזֹונֹות לּה ׁשּפסקּו הּמֹותר[נותרו]האּׁשה , ְְְִִֶַָָָָָ
ּתרּומה, מזֹונֹותיה ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה היה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלּבעל.
לאכלן המטּמאן מּדבר לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ׁשּטרח ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹמּפני

ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָֻּבטהרה;
חּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ּבמזֹונֹותּכׁשם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

           
      

מּכאן ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבניו
- רצה לא ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹואיל

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו לא[מפצירים]ּגֹוערין ואם ּבֹו. ְְְֲִִִִִַֹ
הּוא אכזרי 'ּפלֹוני ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָרצה
זן ׁשהּוא טמא מעֹוף ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָואינֹו

ׁשׁש. אחר לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. ְְְִֵֵֶֶַַָָאת

אמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים כבעלּבּמה [מוחזק ְְֲִִִֵֶֶַָָ
אבלממון] ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָואין

צדקה מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאם
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
לתּבע ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

אין הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - ְְֲֳִִִִִֵָָָָֹמזֹונֹות
ּביתֹו מּניח אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין
נכסים לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָריקן.

למזֹונֹותיה ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית מחּׁשבין- ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ידיה מעׂשה על לה]עּמּה מספיקים הם ׁשּיבֹוא[אם עד ֲִֵֶֶַַַָָָָ

עמדה לא אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבעלּה;
ואינּה קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבּדין

הכרזה המרבה]צריכה לכל פומבית ׁשבּועה[מכירה ולא ְְְְִַָָָָֹ
בעלה] משל בידה עד[שאין אֹו ויטען, ּבעלּה ׁשּיבֹוא ְְֲִֶַַַָָֹעד

מגלּגלין מֹותֹו, אחר ּכתּבתּה לגּבֹות עליה[מוסיפין]ׁשּתבֹוא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻ
להן.[בשבועתה] צריכה ׁשהיא למזֹונֹות אּלא מכרה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

ּכ ּבעלּה, ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכׁשם
אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָמֹוכרין
ׁשהּוא ּפי על אף ּבפניו ׁשּלא מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹיתר

וזניןאמּוד ּומֹוכרין, לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
אֹותן. ּומפרנסין ּפחֹות אֹו ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָאׁשּתֹו

ׁשהֹורה הּגאֹונים מן לאּׁשהיׁש מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
עד מזֹונֹות לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמזֹונֹות
ועֹוד חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּתביא

ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָמּפני
ואכלה ולותה ּבעלּה, עמדהל לׁשּלם. חּיב ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

חּיב אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
צּוּוהּו ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלׁשּלם

מּמּנּו. לותה לא והיא ְְְִִֶָָָֹלזּונּה,
ידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ידיסמכה מעׂשה 'אין לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ

לי'. ְִִִַמסּפיקין
ּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו

חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
קדוש] ׁשהתחפץ אּלא מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא

אּלא הּנחּת, 'לא אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה [שבועהלויתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ

חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו ונפטר;שהסיתו לּה, ְְִִִֶַָָׁשהּניח
עליה. החֹוב ְִֵֶַָָָויּׁשאר

טֹוען והּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה
הּניח. ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר
עצמּה ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ְְְְְֵַַַָָָָָָּבּיֹום
,ּפלֹוני זמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר

אם יֹום: ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבין
ואם מּוטב; הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹּתּמּו
היא ּתהיה יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻלאו
ּדברים אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹוׂשה
ידיה מעׂשה אין אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיא

לּכל .מסּפיקין ְִִַַֹ
- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּיםּכתּבה הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא -[נזירות]לּה לּה הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

- נזירה ּתהא אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ׁשּתׁשב רצה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם
ויּתן יֹוציא - נֹודרת' ּבאּׁשה רֹוצה 'איני אמר: ואם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשב;

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר ּבידֹו היה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻּכתּבה,

ה'תש"ע טבת ח' שישי יום

   
חמּׁשים ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה

הּימים אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה החמּׁשים,זּוז ׁשּנמצאּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבימֹות חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע ּדינרין ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּׁשה

ּבליֹותיהן ולֹובׁשת שנתיישנו]הּגׁשמים, ּבימֹות[בגדים ְְְִִֵֶֶֶַָָ
הּכסּות מֹותר והם והּׁשחקים, שנשחקו]החּמה. הרי[בגדים - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

חגֹור לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהן
למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזולהראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה הּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצעׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

קדרהגס] ּכגֹון ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
ּבית - לּה ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוקערה

רחבה ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע [חצר]ׁשל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָ
מּמּנּו. חּוץ הּכּסא ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּוצה



סה            
      

מּכאן ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבניו
- רצה לא ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹואיל

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו לא[מפצירים]ּגֹוערין ואם ּבֹו. ְְְֲִִִִִַֹ
הּוא אכזרי 'ּפלֹוני ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָרצה
זן ׁשהּוא טמא מעֹוף ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָואינֹו

ׁשׁש. אחר לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. ְְְִֵֵֶֶַַָָאת

אמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים כבעלּבּמה [מוחזק ְְֲִִִֵֶֶַָָ
אבלממון] ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָואין

צדקה מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאם
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
לתּבע ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

אין הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - ְְֲֳִִִִִֵָָָָֹמזֹונֹות
ּביתֹו מּניח אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין
נכסים לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָריקן.

למזֹונֹותיה ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית מחּׁשבין- ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ידיה מעׂשה על לה]עּמּה מספיקים הם ׁשּיבֹוא[אם עד ֲִֵֶֶַַַָָָָ

עמדה לא אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבעלּה;
ואינּה קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבּדין

הכרזה המרבה]צריכה לכל פומבית ׁשבּועה[מכירה ולא ְְְְִַָָָָֹ
בעלה] משל בידה עד[שאין אֹו ויטען, ּבעלּה ׁשּיבֹוא ְְֲִֶַַַָָֹעד

מגלּגלין מֹותֹו, אחר ּכתּבתּה לגּבֹות עליה[מוסיפין]ׁשּתבֹוא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻ
להן.[בשבועתה] צריכה ׁשהיא למזֹונֹות אּלא מכרה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

ּכ ּבעלּה, ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכׁשם
אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָמֹוכרין
ׁשהּוא ּפי על אף ּבפניו ׁשּלא מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹיתר

וזניןאמּוד ּומֹוכרין, לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
אֹותן. ּומפרנסין ּפחֹות אֹו ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָאׁשּתֹו

ׁשהֹורה הּגאֹונים מן לאּׁשהיׁש מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
עד מזֹונֹות לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמזֹונֹות
ועֹוד חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּתביא

ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָמּפני
ואכלה ולותה ּבעלּה, עמדהל לׁשּלם. חּיב ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

חּיב אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
צּוּוהּו ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלׁשּלם

מּמּנּו. לותה לא והיא ְְְִִֶָָָֹלזּונּה,
ידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ידיסמכה מעׂשה 'אין לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ

לי'. ְִִִַמסּפיקין
ּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו

חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
קדוש] ׁשהתחפץ אּלא מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא

אּלא הּנחּת, 'לא אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה [שבועהלויתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ

חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו ונפטר;שהסיתו לּה, ְְִִִֶַָָׁשהּניח
עליה. החֹוב ְִֵֶַָָָויּׁשאר

טֹוען והּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה
הּניח. ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר
עצמּה ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ְְְְְֵַַַָָָָָָּבּיֹום
,ּפלֹוני זמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר

אם יֹום: ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבין
ואם מּוטב; הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹּתּמּו
היא ּתהיה יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻלאו
ּדברים אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹוׂשה
ידיה מעׂשה אין אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיא

לּכל .מסּפיקין ְִִַַֹ
- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּיםּכתּבה הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא -[נזירות]לּה לּה הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

- נזירה ּתהא אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ׁשּתׁשב רצה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם
ויּתן יֹוציא - נֹודרת' ּבאּׁשה רֹוצה 'איני אמר: ואם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשב;

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר ּבידֹו היה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻּכתּבה,

ה'תש"ע טבת ח' שישי יום

   
חמּׁשים ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה

הּימים אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה החמּׁשים,זּוז ׁשּנמצאּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבימֹות חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע ּדינרין ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּׁשה

ּבליֹותיהן ולֹובׁשת שנתיישנו]הּגׁשמים, ּבימֹות[בגדים ְְְִִֵֶֶֶַָָ
הּכסּות מֹותר והם והּׁשחקים, שנשחקו]החּמה. הרי[בגדים - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

חגֹור לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהן
למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזולהראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה הּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצעׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

קדרהגס] ּכגֹון ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
ּבית - לּה ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוקערה

רחבה ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע [חצר]ׁשל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָ
מּמּנּו. חּוץ הּכּסא ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּוצה



סו           
      

ּתכׁשיטיה לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין צבעֹוניןוכן ּבגדי ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּופּדחּתּה ראׁשּה על ּופּו[מצחה]להּקיף העין], וׂשרק[איפור ְְְִַַַַָָָָֹ

ללחיים] עליו.[אודם תתּגּנה ׁשּלא ּכדי - ּבהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכּיֹוצא

,ּבעׁשיר אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה
עׁשרֹו לפי מׁשיהּכל ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

עׁשרֹו. לפי הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָורקמה
לּתן ידֹו קצרה ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹוהּתכׁשיט
ותהיה להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָלּה

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו ְֲִֶַַַָָָֻהּכתּבה
ׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּתׁשמיׁש ּוכלי להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו
עׁשרֹו ּכפי להן נֹותן ואינֹו ּבֹו; לׁשּכן צרּכןּומדֹור ּכפי אּלא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

מזֹונֹות עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה חייבּבלבד. [שהוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ביתלזונו] ּוכלי כסּות לֹו יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְְְִֵֵֵֵַַַַָ

מֹוכרין ּכ - למזֹונֹותיו מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ְְְְִִִִֵֶָָָָּומדֹור;
ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי ְְְִֵֵלכסּותֹו

ּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
אין ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי

לֹו ׁשּתתקּׁשט ּבעל נתחרׁשלּה אֹו ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּתכׁשיט לּה ּפֹוסקין הּכסּות- ּבטענת אׁשּתֹו עם הּבעל ודין . ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָ

הּוא אמר אם הּמזֹונֹות: ּבטענת ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָוהּכלים
לּכל. אחד ּדין - נתּת' 'לא אֹומרת והיא ְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'נתּתי'

- הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר
עניה]ּבענּיֹות יקּים[אשה אחת ׁשנה בנדרו], איתה ;[יחיה ְֲִֵַַַַָָ

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻיתר
נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים; יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּובעׁשירֹות,

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ְְִִֵָֻאֹו
ּבכרּכים - למרחץ תל ׁשּלא גדולות]הּדירּה ,[ערים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אחת ּתנעל[שבוע]ׁשּבת ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ּובכפרים, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
יתר לעת. מעת ּובכרּכים, ימים; ׁשלׁשה ּבכפרים, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - זה ְְְִִִִֵֶַַָֻעל
ּכל ׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּדירּה

רחים ּוכברה נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשכנֹות
מּפני ּכתּבה, ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻותּנּור

לה]ׁשּמּׂשיאּה ׁשּנדרה[מוציא היא וכן ּבׁשכּונֹותיה. רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
וכּיֹוצא ותּנּור ורחים ּוכברה נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
לארג ׁשּדרּכן ּבמקֹום לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּבהן,
רע ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו מּפני בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹותן

ׁשהּוא .[קמצן]ּכיליּבׁשכּונֹותיו ְִִֶַָ
ׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל[צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

ּכדי[הזול] עׁשרֹו, לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָּבכל
אּׁשה ׁשּכל לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתצא
ּולבית האבל ּולבית לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָיׁש
הם ׁשּיבֹואּו ּכדי ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּמׁשּתה
אבל תבֹוא. ולא תצא ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלּה
ּפעם ּבחּוץ ּפעם ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּגנאי

לצאת יּניחה ולא מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּברחֹובֹות;
;הּצר ּכפי ּבחדׁש, ּפעמים אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹאּלא
"ּכל ּכתּוב: ׁשּכ ּביתּה, ּבזוית ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאין

ּפנימה". ,מל בת ְְִֶֶַָָּכבּוּדה

ׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר
ויּתן יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
ּולביתהּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה ונעל הּסהר ּבבית בניׁשאסרּה 'מּפני טֹוען היה ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמׁשּתה', ּבבית אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאדם
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם ְְְְִִָָֻוהחזק

ואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר
להם הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
ּובכל ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
ּגדֹול ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרים ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכגֹון

אּמלרׁשּותֹו אצלי ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לי ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואחֹות
ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצרין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו ְֲִִִֵאחרים
אדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּגֹויים אֹו ּפרּוצים אֹו -רעים מהם' מתירא ואני ּבׁשכנּותי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָ
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות; החזקּו ׁשּלא ּפי על אף לֹו, ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים

ה ואפּלּו רע'. מּׁשכן 'הרחק -חכמים: ׁשּלּה הּמדֹור יה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשאמרה היא וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמֹוציאּה
- עליהן' מקּפיד איני 'אני אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּכן,
ׁשם עלי ׁשּיצא רצֹוני 'אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשֹומעין

אּלּו'. ּבׁשכנֹות ְִֵֵַרע
,ּכנען ארץ ּכגֹון: הּוא, ארצֹות ארצֹות - הּיּׁשּוב ְְֲֲִֶֶַַַָָָּכל

וכּיֹוצא ׁשנער, וארץ ּכּוׁש, וארץ ּתימן, וארץ מצרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוארץ
לענין יׂשראל וערי ּוכפרים. מדינֹות - וארץ ארץ וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
והּגליל הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ׁשלׁש - .נּׂשּואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אחרת ּבארץ אּׁשה ונׂשא הארצֹות, מן ּבארץ ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאיׁש
ׁשעל ּכתּבה, ּבלא ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין -ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻ

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף נׂשאּה, ּכן אּׁשהמנת הּנֹוׂשא אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
יכֹול אינֹו - הארץ אֹותּה מאנׁשי והּוא הארצֹות, מן ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאחת

למדינה מּמדינה מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ [מעירלהֹוציאּה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
להֹוציאּהלעיר] יכֹול ואינֹו הארץ. ּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו ,ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

ׁשּיׁשיבת ּדברים ׁשּיׁש למדינה, מּכפר ולא לכפר, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמּמדינה
להן. טֹובה הּכפרים ׁשּיׁשיבת ּדברים ויׁש להן, טֹובה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמדינה

ּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו למדינה, מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה
ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מּנוה מֹוציאּה אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהארץ

להּטּפל צריכה ׁשהיא ּבּנוה[לטפל]מּפני יפה עצמּה ולבּדק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ק ּבֹו תהיה ׁשּלא ּכדי יֹוציאּההּיפה, לא וכן ּוכעּורה. ּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

מקֹום, ּובכל ּגֹויים; ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻֻמּמקֹום
יׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום ּגֹויים ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְִִִִִֵֶֶָָָֻֻמֹוציאין

            
      

אֹו לארץ, לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
לארץ לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמארץ
ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

מעלין - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ואיןמּמקֹום . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
הרע מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

יׂשראל. ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻׁשרּבֹו
- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר

- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
עם יׂשראל מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
מֹוציאין הּכל ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹירּוׁשלים;
מּׁשם. מֹוציאין הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּׁשם;

ה'תש"ע טבת ט' קודש שבת יום

   
ּכפי[תשמיש]עֹונה ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ

הרּכים הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו
אּלא[מפונקים]והענּגים ּכחן ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לילה. ּבכל עֹונתיהן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאֹוכלין
- ּבהן וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתיהן ּבעיר, מלאכּתן היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאם
- החּמרים ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן אחרת, ּבעיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכּתן
הּמּלחין יֹום; לׁשלׁשים אחת - הּגּמלים ּבׁשּבת; אחת ְְִִִִַַַַַַַַַַַָָָֹּפעם
אחת ּפעם עֹונתן - חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה אחת -ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ּתלמידי ודר ּכחן; מתׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת,

ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחכמים
אּלא לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׁש

ּברׁשּותּה אּלא יצא ולא מעֹונתּה, ימנע ׁשּלא קרֹוב, ;למקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
למלאכה קרֹובה ׁשעֹונתּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָוכן
ּגּמל אֹו ּגּמל, להעׂשֹות ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעֹונתּה
ׁשּלא ּתֹורה לתלמּוד יֹוצאין חכמים ותלמידי מּלח. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלהעׂשֹות
ׁשּנעׂשה וענג ר וכן ׁשנים; ׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּברׁשּות

לעּכב. יכֹולה אׁשּתֹו אין חכמים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָּתלמיד
אחת ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ּביןנֹוׂשא , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יכֹול ׁשּיהיה והּוא לעּכב; יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו
יכֹול ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה. ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכף

ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ּפֹועל ּכיצד? מנינן. לפי עֹונתן? היא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכּמה
ּבׁשּבת; אחת עֹונה ולזֹו ּבׁשּבת אחת עֹונה לזֹו יׁש - ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָנׁשים
אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת נמצאת - נׁשים ארּבע לֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהיּו
ּתהיה נׁשים, ארּבע לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן ׁשּבתֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשּתי

ׁשנים ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל צּוּועֹונת לפיכ . ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשּיׁש ּפי על אף נׁשים, ארּבע על יֹותר אדם יּׂשא ׁשּלא ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹחכמים
ּבחדׁש. אחת ּפעם עֹונה להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלֹו

אׁשּתֹו את עד]הּמּדיר מה[מממונו, לאחרים ׁשּתאמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
ראׁש וקּלּות ׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה מה אֹו לּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר
יֹוציא זה הרי - תׁשמיׁש עסקי על אׁשּתֹו עם אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמדּבר
לאחרים ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ׁשאין ּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויּתן
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת מתהּפכת ׁשּתהיה הּדירּה אם וכן קלֹון. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדברי

ׁשֹוטים מעׂשה ׁשּתעׂשה הּדירּה אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכדי
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות אּלא ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּודברים

אחת ׁשּבת - הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ,[שבוע]הּמּדיר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ
נדרֹו, יפר אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר לֹו; ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻממּתינין
הרי ׁשּנדר, ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח היה ְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואפּלּו
'ּתׁשמיׁשי לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָצערּה
ּכלּום, נדר לא - מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,'עלי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור
אמר לּה. מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻואם
ואסּור נדר, זה הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה:

לֹו. האסּור ּדבר האדם את מאכילין ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלׁשּמׁש;
ּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור

"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
יֹוציא אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
הּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.
מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני ּכֹופין[מרצוני]'מאסּתיהּו, - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

לׁשעתֹו להֹוציא ׁשּתּבעל[מיידית]אֹותֹו ּבּׁשביה ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ו ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; ּבליֹותיהלׂשנּוי [בגדיםתּטל ְְְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֻ

ונתחּיבבלויים] לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּימין,
ואינּה ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאחריּותן,
ּומטּפחת ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָנֹוטלת
לּה ׁשּנתן ּכל וכן לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבראׁשּה
ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּתנה,

הריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם
'מּפני אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

אם' לּה: ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָואחר
ולא ּבמרּדּה עמדה אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאּת
ּכתּבה לּה יהיה ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻחזרה

מזֹונֹותּכלל לּה ואין חדׁש, עׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
יֹורׁשּה. ּבעלּה הּגט, קדם מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכל

היתה ואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכּסדר
ּבעלּה היה ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנּדה
אחרת. אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּלח

לצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת רצתולא ׁשּלא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתיּבם
חדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת

ּבעל ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסיםּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מֹוציאין אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
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אֹו לארץ, לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
לארץ לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמארץ
ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

מעלין - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ואיןמּמקֹום . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
הרע מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

יׂשראל. ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻׁשרּבֹו
- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר

- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
עם יׂשראל מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
מֹוציאין הּכל ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹירּוׁשלים;
מּׁשם. מֹוציאין הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּׁשם;

ה'תש"ע טבת ט' קודש שבת יום

   
ּכפי[תשמיש]עֹונה ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ

הרּכים הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו
אּלא[מפונקים]והענּגים ּכחן ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לילה. ּבכל עֹונתיהן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאֹוכלין
- ּבהן וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתיהן ּבעיר, מלאכּתן היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאם
- החּמרים ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן אחרת, ּבעיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכּתן
הּמּלחין יֹום; לׁשלׁשים אחת - הּגּמלים ּבׁשּבת; אחת ְְִִִִַַַַַַַַַַַָָָֹּפעם
אחת ּפעם עֹונתן - חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה אחת -ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ּתלמידי ודר ּכחן; מתׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת,

ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחכמים
אּלא לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׁש

ּברׁשּותּה אּלא יצא ולא מעֹונתּה, ימנע ׁשּלא קרֹוב, ;למקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
למלאכה קרֹובה ׁשעֹונתּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָוכן
ּגּמל אֹו ּגּמל, להעׂשֹות ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעֹונתּה
ׁשּלא ּתֹורה לתלמּוד יֹוצאין חכמים ותלמידי מּלח. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלהעׂשֹות
ׁשּנעׂשה וענג ר וכן ׁשנים; ׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּברׁשּות

לעּכב. יכֹולה אׁשּתֹו אין חכמים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָּתלמיד
אחת ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ּביןנֹוׂשא , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יכֹול ׁשּיהיה והּוא לעּכב; יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו
יכֹול ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה. ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכף

ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ּפֹועל ּכיצד? מנינן. לפי עֹונתן? היא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכּמה
ּבׁשּבת; אחת עֹונה ולזֹו ּבׁשּבת אחת עֹונה לזֹו יׁש - ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָנׁשים
אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת נמצאת - נׁשים ארּבע לֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהיּו
ּתהיה נׁשים, ארּבע לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן ׁשּבתֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשּתי

ׁשנים ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל צּוּועֹונת לפיכ . ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשּיׁש ּפי על אף נׁשים, ארּבע על יֹותר אדם יּׂשא ׁשּלא ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹחכמים
ּבחדׁש. אחת ּפעם עֹונה להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלֹו

אׁשּתֹו את עד]הּמּדיר מה[מממונו, לאחרים ׁשּתאמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
ראׁש וקּלּות ׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה מה אֹו לּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר
יֹוציא זה הרי - תׁשמיׁש עסקי על אׁשּתֹו עם אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמדּבר
לאחרים ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ׁשאין ּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויּתן
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת מתהּפכת ׁשּתהיה הּדירּה אם וכן קלֹון. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדברי

ׁשֹוטים מעׂשה ׁשּתעׂשה הּדירּה אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכדי
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות אּלא ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּודברים

אחת ׁשּבת - הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ,[שבוע]הּמּדיר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ
נדרֹו, יפר אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר לֹו; ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻממּתינין
הרי ׁשּנדר, ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח היה ְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואפּלּו
'ּתׁשמיׁשי לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָצערּה
ּכלּום, נדר לא - מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,'עלי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור
אמר לּה. מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻואם
ואסּור נדר, זה הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה:

לֹו. האסּור ּדבר האדם את מאכילין ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלׁשּמׁש;
ּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור

"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
יֹוציא אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
הּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.
מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני ּכֹופין[מרצוני]'מאסּתיהּו, - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

לׁשעתֹו להֹוציא ׁשּתּבעל[מיידית]אֹותֹו ּבּׁשביה ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ו ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; ּבליֹותיהלׂשנּוי [בגדיםתּטל ְְְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֻ

ונתחּיבבלויים] לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּימין,
ואינּה ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאחריּותן,
ּומטּפחת ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָנֹוטלת
לּה ׁשּנתן ּכל וכן לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבראׁשּה
ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּתנה,

הריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם
'מּפני אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

אם' לּה: ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָואחר
ולא ּבמרּדּה עמדה אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאּת
ּכתּבה לּה יהיה ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻחזרה

מזֹונֹותּכלל לּה ואין חדׁש, עׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
יֹורׁשּה. ּבעלּה הּגט, קדם מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכל

היתה ואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכּסדר
ּבעלּה היה ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנּדה
אחרת. אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּלח

לצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת רצתולא ׁשּלא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתיּבם
חדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת

ּבעל ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסיםּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מֹוציאין אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
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מה ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
לּה מׁשּלם אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ְְְִֶֶֶַַּכלּום.

אחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו
ורּבים יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;
ראּוי הּתלמּוד ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּוגדֹולים

ולדּון. ְְִָֹלתּפס

איני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד
ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה
מֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש

אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',
והּוא מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעּמֹו',
מחרימין - עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:

סתמי]ּתחּלה ּדין;[חרם ּבבית יֹודה ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
ּבפני 'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹואחר
ועֹוׂשין הּנטען מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָעדים'.
לפי אפׁשר, אי אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּפׁשרה

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ְְְִִִֵֶָָָֹׁשאסּור
ׁשּתבריא עד אֹותּה לרּפא חּיב - ׁשחלתה ראההאּׁשה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
מגרׁש הריני אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ּכן,ונֹותן לעׂשֹות ראּוי ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָֻ
הארץ. ּדר ְִֵֶֶֶָָמּפני

לפּדֹותּה חּיב - נאסרהנׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה

,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה
ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה

על ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין
ּדמיה היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,

וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ּכתּבתּה,יֹותר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻ
אֹותֹו ּכֹופין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתל

אֹותּה ואפּלּוּופֹודה ּבכתּבתּה, עׂשרה עד ּדמיה היּו אפּלּו , ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ
ּבפעם אמּורים? ּדברים ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאין
לגרׁשּה ורצה ׁשנּיה ּפעם ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָראׁשֹונה;

ע את ּתפּדה והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי צמּה.- ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

יֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי
ּבהכרזהלנכסיו פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל
ולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר

ׁשּמעת לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,
ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב .ׁשהּדירּה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
והיא ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית

עצמּה ּפֹודהּתפּדה הּוא והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הּוא הּׁשביה ואּסּור מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹותּה

לּה. ֶַָָׁשּגרם
ּבקבּורתּה חּיב - אׁשּתֹו וקיניםמתה הסּפד לּה ולעׂשֹות , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

מקוננות] ׁשּביׂשראל,[לשכור עני ואפּלּו הּמדינה; ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכדר
הּכל עׁשיר, היה ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹלא
לפי אֹותּה קֹוברין מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; ְְְְְְְִִִִִֵָָלפי

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה עשירותו]כבֹודּה; ואינּה[לדרגת ְְֲִִֵֶַָָָָָָ
מיתה. לאחר אפּלּו ְֲִִֶֶַַָיֹורדת,

עצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ׁשּלא ּכדי לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוקברּה

לּכלבים מׁשלכת זֹו אׁשּתֹותהיה ּכׁשּמתה אחרת ּבמדינה היה . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית פומבי]- ,[מכרז ְְְְְִִִִֵַָָָָֹ

כבֹודּה. לפי אֹו כבֹודֹו ּולפי הּבעל, ממֹון לפי אֹותּה ְְְְְְְִִִִַַַָָָוקֹוברין



      

ה'תש"ע טבת ג' ראשון יום

  
― מאה הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. הּיֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהיֹות
ֶֶַהּיֹולדת.

ה'תש"ע טבת ד' שני יום

  


― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה

ה'תש"ע טבת ה' שלישי יום

  
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּול מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה תֹו.הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹ

           
      

ה'תש"ע טבת ו' רביעי יום

   
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהנני
זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּבכל
ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ְְְִִִִִֶַַָָָֻׁשאנּו
זֹו, ּבטמאה להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעׂשה,

ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
אמרה ׁשהּתֹורה זה אּלא לאֿתעׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות

מטּמא זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבאפן
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנֹוגע
הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבמּצב
אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַָָָּדבר

ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. לא "ּובנבלתם : ְְְְִִִֵַָָָֹ
תּגעּו"  ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ― ְִִֵַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָילקה
  ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִַַָָָָָֹלּה?
― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִֵֵֵֵַַָּכיצד?
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּדין
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת  ְְֲִֵֵַָָ
 ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְֱִֶֶֶַֹֹֹֹֹוׁשּלא

טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
.ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹאם

הּטמאה. מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ְְְְִִִִֵֶַָָָֻּוזכֹור

ה'תש"ע טבת ז' חמישי יום

  
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהנני
זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּבכל
ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ְְְִִִִִֶַַָָָֻׁשאנּו
זֹו, ּבטמאה להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעׂשה,

ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
אמרה ׁשהּתֹורה זה אּלא לאֿתעׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות

מטּמא זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבאפן
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנֹוגע
הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבמּצב
אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַָָָּדבר

ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. לא "ּובנבלתם : ְְְְִִִֵַָָָֹ
תּגעּו"  ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ― ְִִֵַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָילקה
  ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִַַָָָָָֹלּה?
― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִֵֵֵֵַַָּכיצד?
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּדין
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת  ְְֲִֵֵַָָ
 ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְֱִֶֶֶַֹֹֹֹֹוׁשּלא

טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
.ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹאם

הּטמאה. מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ְְְְִִִִֵֶַָָָֻּוזכֹור

ה'תש"ע טבת ח' שישי יום

― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְִִִִִִֶֶַַָָמינים

ודיניה. ׁשרץ ְְִֶֶֶַָֻטמאת

ה'תש"ע טבת ט' קודש שבת יום

  


― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְִִִִִִֶֶַַָָמינים

ודיניה. ׁשרץ ְְִֶֶֶַָֻטמאת





סט            
      

ה'תש"ע טבת ו' רביעי יום

   
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהנני
זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּבכל
ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ְְְִִִִִֶַַָָָֻׁשאנּו
זֹו, ּבטמאה להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעׂשה,

ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
אמרה ׁשהּתֹורה זה אּלא לאֿתעׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות

מטּמא זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבאפן
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנֹוגע
הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבמּצב
אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַָָָּדבר

ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. לא "ּובנבלתם : ְְְְִִִֵַָָָֹ
תּגעּו"  ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ― ְִִֵַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָילקה
  ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִַַָָָָָֹלּה?
― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִֵֵֵֵַַָּכיצד?
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּדין
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת  ְְֲִֵֵַָָ
 ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְֱִֶֶֶַֹֹֹֹֹוׁשּלא

טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
.ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹאם

הּטמאה. מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ְְְְִִִִֵֶַָָָֻּוזכֹור

ה'תש"ע טבת ז' חמישי יום

  
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהנני
זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּבכל
ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ְְְִִִִִֶַַָָָֻׁשאנּו
זֹו, ּבטמאה להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעׂשה,

ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
אמרה ׁשהּתֹורה זה אּלא לאֿתעׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות

מטּמא זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבאפן
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנֹוגע
הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבמּצב
אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַָָָּדבר

ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. לא "ּובנבלתם : ְְְְִִִֵַָָָֹ
תּגעּו"  ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ― ְִִֵַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָילקה
  ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִַַָָָָָֹלּה?
― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִֵֵֵֵַַָּכיצד?
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּדין
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ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת  ְְֲִֵֵַָָ
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ה'תש"ע טבת ח' שישי יום

― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְִִִִִִֶֶַַָָמינים

ודיניה. ׁשרץ ְְִֶֶֶַָֻטמאת

ה'תש"ע טבת ט' קודש שבת יום

  


― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְִִִִִִֶֶַַָָמינים

ודיניה. ׁשרץ ְְִֶֶֶַָֻטמאת
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(‚È).ÂÈ Ì‰Ï ÌÈÏÏ˜Ó ÈÎהיה 'לי' מקללים
הכתוב: שכנה אלא לומר, מקילים,ÌÈÏÏ˜Ó.לו

הוא: ובזיון קלות לשון קללה, כל ÏÂ‡וכן
.‰‰Î:מגדולתן להעבירם פניהם הכהה לא
(ÊÈ).ÍÏ ‰˘ÚÈ ‰Îשלא עצמה, קללה כאותה

פי על ואף בו, עלתה וכן הגונים, בנים לך יהיה

אמרו מכאן כחד, ולא לו א)שהגיד יא :(מכות
באה: היא תנאי על אפילו חכם ‰'(ÁÈ)קללת

.‡Â‰:שלו והכל הוא, ‰'(Î‡)אדון ‰Ï‚ ÈÎ
.Ï‡ÂÓ˘ Ï‡היה ה' ודבר למעלה שאמר לפי

בשביל מעתה כי כאן אמר ההם, בימים יקר
להגלות: והרגיל ושנה נגלה שמואל,

 
(‚È).ÂÏ È˙„‚‰Âידי על לו הגדתי מאז הלא לומר: רצה

ביתו: את שאשפוט אלהים אשרÂÚ.איש העון בעבור
בהם מיחה ולא כבודי, ובוזים מקילים שבניו מה הוא יודע
כאלו הוא והרי סופרים, תקון היא 'להם' ומלת כראוי.
ברוע מקללים עצמם שאת לומר רצה או לי. נאמר

עליהם: תבא והקללה יענשו, ענוש כי Î‰‰מעשיהם, ‡ÏÂ
.Ìלביישם פניהם מראות להכהות בבניו גער ולא חש לא זאת כל עם האלהים, איש דברי בשמוע אף לומר: רצה

ÁÓÂ‰.(È„)ברבים: ÁÊ:עון יכופר בתשובה אולם הקרבנות, בדבר היה חטאם כי על סניגור, נעשה קטיגור אין כי
.ÌÏÂÚ „Ú:הנבואה דברי ככל בהם לקיים אחריהם, לזרעם עולם עד להם שמור הזה הדלתותÁ˙ÙÈÂ.(ÂË)העון פתח

קשה: בשורה לבשרו ממנו פחד כי לעלי, הנבואה להגיד הלך ולא ‰„.(ÊÈ)כמנהגו, ‰Ó'שה ספק אין לומר רצה
לי: מלהגיד תמנע ואל בך, דבר מה אשאלך לזאת עוד, לך ‡ÌÈ‰Ï.קרא ÍÏ ‰˘ÚÈ ‰Îנמצא לזה וכדומה אמר, ולא גזם

אפילו ממני תכחד אם רעה, לך יוסיף כזאת ועוד אלהים, לך יעשה וכזאת כזאת רעה כאומר, הוא והרי במקרא, הרבה
ה דבר מכל אחד ÁÎ„.(ÁÈ)':דבר ‡ÏÂ:אחד דבר ‰Â‡.אפילו הטוב‰' ויעשה שלו, והכל ה' הוא הלא לומר: רצה

תעשה: מה לו לומר יוכל מי כי ה':Ï„‚ÈÂ.(ËÈ)בעיניו, ויראת ÂÎÂ'.בחכמה ÏÈÙ‰ ‡ÏÂשאמר דבריו אפילו לומר: רוצה
יתקיימו לבל בארץ נופלים להיות המקום אותם בטל לא בנבואה, לא לנפולבעצמו יחטיא ולא מה, דבר מהזורק במשל, [ואמר

˘Ï‡ÂÓ.(Î)בארץ]: Ó‡ ÈÎלנביא מוחזק היה שמואל אבל ונפסקת, חוזרת היא למי, הנבואה באה אם אף לפעמים כי
ÂÎ'.(Î‡)המתקיים: ÛÒÈÂלשאר גם בשלה להראה ה' הוסיף זה לאחר אבל יקר, ה' דבר היה זה שלפני עם לומר: רצה

הנביאים: Ï‚‰.בני ÈÎיתר על גם וחלה הנבואה, שפע לעולם בא ובעבורו שמואל, אל ה' שנגלה על היתה, והסבה
הנביאים: ‰'.בני „:שמע אשר וקולו בדבריו אליו נגלה אם כי מראה, שום שראה לא לומר: רצה

 
(‚È).ÌÈÏÏ˜Óכמו בזיון, ח)ענין ב קללה(מלכיםֿא :

ממש: קללה מלשון הוא או חושך:Î‰‰.נמרצת. ענין
(ÂË).‰‡Ó‰:הנבואה מניעה˙ÁÎ„.(ÊÈ)מראה ענין

כמו יח)והעלמה, מז מאדוני:(בראשית נכחד לא :
(Î).Ó‡כמו לה)מתקיים, ב נאמן:(לעיל בית :
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(Á).Ë ‡Ï ÈÎ ˙˘‰ È‡ˆÂÈ ÌÚ ˙˘‰ È‡
עכבם אלא לבית' ללכת היוצאי' מחלקות אותן
כלומר פטורים בלשכות דוגמא הבאים עם שם
אם כי שבעזרה מלאכה מכל היו פטורים
עליה' חובה ולילה יומם כי הלשכות לשמור
היו לפיכך והלשכות העזרות לשמור במלאכ'

העזרה: מלאכת שאר מכל È‡Â˘(È)פטורים
.Â„È ÂÁÏ˘:דיואל השלח ובעד כמו זיינו כלי

(‡È).‰ מרבת‡˙ דוד שלקח העטרה היא
כדכתיב עמון ך')בני א' עטרת(לעיל דוד ויקח

היו והלאה ומשם דוד ראש על ותהי מלכם

ראשם: על הנזר אותה מניחים יהודה מלכי
.˙Â„Ú‰ ˙‡Âאומר הוא וכן תורה ספר זה

יז) אמרו(דברים ורבותינו חייו ימי כל בו וקרא
הולמתו למלכות הראוי שכל העדות זה הנזר

הולמתו: אינה למלכות ראוי ÓÂÚ„(È‚)ושאינו
.Â„ÂÓÚ ÏÚב')כדאמר על(לעיל המלך ויעמוד

ויעמד וגו' נחשת כיור שלמה עשה כי העמוד
ברכיו על ויברך מנהג(שם)עליו היום ועד

הדוכוס או המלך עומד יחד כשמוועדים
את לשמוע לראותו שיוכלו כדי גבוה במקום

˜˘.דברו: ˘˜:מרד מרד

 
(Á).ÂÈ˘‡ ˙‡ ˘È‡ויוצאי השבת מבאי מאה שר כל

אנשיו: את לקח ÂÎÂ.השבת Ë ‡Ï ÈÎרשות נתן לא
אבל תמיד כדרכם לבתיהם ללכת השבת יוצאי למשמרת

עוד: להתעכב החיוב עליהם „ÈÂ„.(Ë)הטיל ÏÓÏ ˘‡
הוא: שעשאם דויד למלך המה ‰‡ÌÈ‰Ï.אשר ˙Èבבית

בידו:È‡Â˘.(È)האלהים: חרבו איש וההיכל:ÁÓÏ.וכל המזבח מחבואו:Â‡ÈˆÂÈÂ.(È‡)לפני כתר‰.ממקום
מלשון‰Â„Ú˙.מלכות: הוא או מלך, של היתירה בס"ת רז"ל וכמ"ש בזרועו אותה ותלו עדות הנקראת התורה היא

יקר: מאבני מלוכה בעדי אותו קשטו ור"ל וקשוט ‰ÌÈˆ.(È)עדי ÌÚ‰ ÏÂ˜את המהללים וקול העם מרוצת קול
Â„ÂÓÚ.(È‚)המלך: ÏÚ:שם לעמוד למלך המיוחד המקום לעזרה:ÂÓ‡.על בה שבאים מלמדיםÌÈÚÈ„ÂÓÂ.במקום

להלל: איך לזה זה ˜˘.דעת ˘˜:החרד כדרך דבריה וכפלה כאן יש מרד

 
(Á).Ëפטורים בלשכות וכן החיוב חלוף (דה"אהוא

לחלקים:‰Â˜ÏÁÓ˙.:ט) הנחלקים המשמרות
(Ë).ÌÈËÏ˘‰:מגינים כעין כמו˘ÂÁÏ.(È)הם חרבו

יעבורו לג)בשלח מעבר:Û˙ÎÓ.:(איוב
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לפלא שכנראה לימוד התניא מוזנח קצת עכ"פ הן בסדרי הישיבה והן בהלימוד בפ"ע. אף שאינני 

יודע ברור הסדרים שהיו באטוואצק ווארשא, אבל בודאי גם שם תפס לימוד זה מקומו המתאים. ובודאי 

ימלאו זה בקרוב...
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ כו' מוה"ר יואל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, בו מודיע אודות עריכת המלוה מלכה בהימים שבין י"ט כסלו, יום ההילולא 

של הרב המגיד הגדול ונצחון תורת החסידות בגאולת רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, וימי החנוכה נצחון 

המאור שבתורה, וכדיוק הלשון להשכיחם תורתך.

הרי תשמש ההתעוררות בסעודתא דדוד מלכא אשר פדה בשלום נפשי כי ברבים היו עמדי. כפירוש 

הירושלמי שאפי' אנשי אבשלום הצד שכנגד באמית]יו[ת היו עמדי שכאו"א יעשה חלקו בהפצת מעיינות 

על  בגלוי  המנגדים  אלו  עמדי שאפילו  היו  ברבים  הרי  בהפנימיות  כי  יכולתו.  בכל  חוצה  טוב  הבעל שם 

זה, בפנימיות לבבם מכירים בפנימיות התורה נשמתא דאורייתא, וכשפותחים באיש הישראלי פתח אפי' 

כחודו של מחט הקב"ה עוזרו ופותח כפתחו של אולם.

בכבוד ובברכה.
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‡ÓÓ  È‰ ‡È‰ È‰   Ï Ï  ‰ÏÈ ‡Óe È ‡ ÓkÏkÓe 
Ï‰ È ÁÈ Ï dÏ È ‡ ÓdÏ ÔÈ‡ eÈÏ‰Â e ÈÁ‡  Á‡ ÔÁÏ Ï‡ ‡ ‡ 

Ï‰ÏÏ ‡ Ók ‰ÈÈ ‰ÁÓN eÓ ‡‡  ‰Ï‰ ‰ÂÓ ÔÈ‡ ‡ È‰‰ÁÓN ÔÈ‡ dÏÂ 
‰ ‡Ó ÏÏk: 

יב סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

3

4

 
   לפני לניתוח הנכנסת אשה -

אחר עד הכרה מחוסרת שתהיה ויודעת השבת כניסת
בברכה נרותֿשבת להדליק לה מותר הנרות, (אםשיכבו

הנרות) ליד .תהיה
  .הבעל ויברך ידליק היינו -

   היא תדליק הבית עקרת היא אם ולכך -
ויברכו האחרים ידליקו כך ואחר ותברך, .תחלה

   לא - חשמלי אור כשישנו הדין והוא -
להדלקת בסמיכות החשמל הדליקה כן אם אלא תברך

.הנרות
   שיוכלו בכדי היא שהדלקתה כיון -

ואבן, בעץ תכשל שלא אותה ולהדריך לראות האחרים
אלא ואבן' בעץ תכשל 'שלא מטעם אינה ההדלקה וכאשר

כלל. מזה הנאה לה אין - יתירה שמחה מטעם

 
לדעתי144) הנה ו: אות לב סימן טו חלק אליעזר ציץ שו"ת

היות בסק"ט, שבמג"א סומא כמו בברכה, להדליק לה מותרת
דהא מפני המג"א מסביר בסומא הטעם . . במקומה ונמצאת
מפני הטעם כתוב ושם ס"ט, בסי' כמ"ש מהמאורות ג"כ נהנה
גם איפוא וזה בה, ילך אשר הדרך שיורוהו אחרים שרואין
שלא אותה ומצילין רואין אחרים נר שיש דעי"ז כאן, הטעם
וא"כ מהרי"ח], לקוטי בספר מסביר [וכך דבר בשום תכשל
הכרה, מחוסרת ששוכבת דהגם כאן, גם יש הרי הנימוק אותו
ושלא פעם, מדי עליה ולפקח לראות יוכלו הנר אור ידי על אבל

מכשול. שום לה יגרום
לפרוס145) יכול מימיו מאורות ראה שלא אע"פ סומא ט: סעיף

המאורות יוצר גם מברך היה שהפורס בזמן אפילו שמע על
יוצר בברכת חייב הוא שגם מפני חובתן ידי אחרים להוציא
שרואין במאורות נהנה שהוא לפי הפקחים אחרים כמו המאורות

בה. ילך אשר הדרך אותו ולהורות לראותו שיוכלו הפקחין
סכ"ח.146) החיים כף סק"ט, א"א מגדים פרי
(147.7 הערה לד ע' נש"ק הלכות קיצור
י.148) סעיף

•
     

ÊËכשהכהנים כו' ברכנו או"א אומרים שאין מקומות יש
מודים ברכת הש"ץ כשמסיים מיד אלא כפיהם נושאים
בתפלה הפסק חשובה זו קריאה ואין כהנים רם בקול קורא
נוהגין אלו במדינות אבל התפלה צורך הוא כפים ונשיאת הואיל
בקול שאומרה כהנים מלת עד בלחש כו' או"א אומר שהש"ץ
בלחש כאמור קדושיך עם ואומר וחוזר לכהנים קריאה והיא רם
בלשון שאומרה כיון הפסק חשובה זו קריאה אין זה ומפני

ותפלה: ברכה

ÊÈקדשנו אשר מברכין העם כלפי פניהם כשמחזירים
באהבה. ישראל עמו את לברך וצונו אהרן של בקדושתו

הטירוף. מפני אמן יענו והאחרים אחד יברך ולא מברכים וכולם

קודם ההיכל כלפי כשפניהם זו ברכה לברך אומרים ויש
כלפי כשפניהם הברכה להתחיל נוהגין ויש פניהם שיחזירו

הסברות. ב' ידי לצאת וגומרים פניהם ומחזירים ההיכל

כפים שנשיאת כפיהם ויפרסו שישאו קודם מברכין הכל ולדברי
עובר עליהם מברך המצות וכל (התורה) מצות עיקר היא

מגוף אינה פניהם החזרת אבל לכתחילה עשייתן להתחלת
שיתבאר: כמו מעכבת שהיא אע"פ המצוה

ÁÈההיכל אם אפילו אלא הש"ץ כלפי הכהנים פני להיות א"צ
הכהנים במזרח היא לפניה שהש"ץ והתיבה בצפון קבוע
ומכל העם כלפי לדרום ופניהם בצפון ההיכל לפני עומדים

כפי בנשיאת כלל מעכבם ההיכל אין במקוםמקום שאפילו ם
העם כלפי פניהם מחזירים הכהנים תורה ספר שם שאין

ומברכים:

ËÈואין ביחד לעלות מותרים זה את זה השונאים כהנים ב'
במוסף ואני בשחרית אתה עלה לחבירו לומר יכול אחד
כהן אבל בשתיהן לברך רוצה אני לומר יכול כי להיפוך או
אם לכהן היא סכנה אותו שונאים הצבור או הצבור את השונא
בברכה תקנו זה ועל הכנסת) מבית יצא (ולכן כפיו את ישא

באהבה: ישראל עמו את לברך

Îידיהם להגביה צריכים יברכך שמתחילין קודם הברכה אחר
בנשיאת אלא נאמרת אינה כהנים שברכת כתפותיהם כנגד

כפים.

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

   

לדבר ורמז מהשמאלית למעלה קצת הימנית יד להגביה ויש
ידו. כתיב ידיו את אהרן וישא

שנתבאר. מטעם ידיהם ופושטים

מן מציץ המדרש פי על אצבעותיהם ראשי לחלוק ונוהגים
חרכי מבין ומציץ מראשיהם למעלה ששכינה החרכים

אצבעותיהם.

אצבעות לב' אצבעות ב' בין אוירים ה' לעשות לכוין ונוהגין
לגודל גודל ובין שניה ביד וכן לאגודל אצבע ובין אחד אויר
לקרב רשאים לתיבה תיבה ובין החרכים מן מציץ לקיים
בשעת נזהרין ויש אצבעות) שאר (וה"ה בזה זה האגודלים
חלון כעין שיהיה שמאל על ימין אגודל להניח התיבות אמירת
של תרגום הוא (שחרכים חלונות ה' שיהיה כדי ביניהם

חלונות).

הארץ כנגד כפיהם תוך שיהיה בענין ידיהם לפרוש ונהגו
לתפלה: ידים מפרישת הפך השמים כנגד ידיהם ואחורי

‡Îלהם אמור שנאמר ותיבה תיבה כל לכהנים להקרות מצוה
כל על להם אמירה שתהיה חכמים ודרשו וגומר יברכך
תימרון כד לתרגומו אלא הכתוב בא לא שאם ודיבור דיבור
לפני אלא הברכה לפני להם אמור לכתוב ראוי היה לא להון
אלא להם קראו א"כ אלא לברך מצווין אינן שהרי תברכו כה

שקראו כגון לברך הציווי עליהם חל אם שאף הכתוב כוונת
יטעו שלא כדי במלה מלה הברכה כל להם לומר מצוה להם
הכתוב שכוונת כיון שיתבאר כמו כלל מעכב זה אין מקום ומכל

להם. משקראו הציווי עליהם חל שכבר היא

וא"צ מעצמם הכהנים מתחילין יברכך שתיבת אומרים ויש
שדרשו (ואף לטעות לחוש אין ראשונה שבתיבה להקרות
בתיבה מקום מכל ודיבור דיבור כל על אמירה שתהיה חכמים
אותם כשקראו דהיינו לברך להם שאמרו באמירה די ראשונה
פחותה ברכה ואין שיברכו להם אמירה היא זו שקריאה כהנים
כבר ברכו הרי יברכך תיבת שאמרו לאחר אבל אחת מתיבה
לחזור צריך לכן לברך להם שאמרו מה וקיימו אחת ברכה
שאין אחד כהן הוא אם לפיכך ודיבור דיבור כל על להם ולומר
על אמירה שתהא כדי יברכך תיבת אף להקרותו צריך לו קורין
הראשונה כסברא נוהגין אלו ובמדינות ודיבור) דיבור כל

ענין: בכל יברכך תיבת אף להקרות

Îשברכת לפי אותם מקרא הש"ץ שיהיה נכון לכתחלה
המתפלל שיאמרנה טוב לכן התפלה מכלל היא כהנים
הקראתם אין ג"כ זה ומטעם שיתבאר כמו כהן הוא א"כ אלא

בתפלה: הפסק חשובה אותם

בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שמיםתוכןתוכןתוכןתוכן אי התנאים פלוגתת תיווך ביאור

קדמה ארץ או לארץ קדמו

      
לגבי יוסף מעלת על מורה יוסף אל יהודה גישת
ויהודה מצרים מלך יוסף הי' שבפשטות דכמו יהודה,
הענינים, ברוחניות הוא כך מלך, לפני כעבד אליו נגש

יהודה. משל למעלה היא יוסף שמדריגת

כאשר לבא, שלעתיד נאמר, ויגש בהפטרת אך
לאחדים, ויהיו יוסף ו(מלכות) יהודה (מלכות) יתאחדו
יהי' יהודה מלך שדוד עליהם", מלך דוד "ועבדי הנה
תתעלה לבא שלעתיד מובן, שמזה יוסף, על גם מלך

מיוסף. למעלה להיות יהודה מדריגת

     
השירים בשיר מ"ש להקדים יש זה להבין כדי
שהדפנות המקדש בית על וקאי ארזים", בתינו "קורות
נשען שהבית הקורות ורק ועפר מאדנים היו שלו
ועל בסמוך], שממשיך [כפי ארזים מעצי היו עליהם

ארזים. בתינו קורות אמר זה

      
      
      
      
      
       
      
       

  

        
       
      
      
       
       

        
   

לד' מתחלקים הגשמי הזה שבעולם הנבראים
העולמות שכל ומאחר ומדבר. חי צומח דומם הסוגים
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לדבר ורמז מהשמאלית למעלה קצת הימנית יד להגביה ויש
ידו. כתיב ידיו את אהרן וישא
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בשעת נזהרין ויש אצבעות) שאר (וה"ה בזה זה האגודלים
חלון כעין שיהיה שמאל על ימין אגודל להניח התיבות אמירת
של תרגום הוא (שחרכים חלונות ה' שיהיה כדי ביניהם

חלונות).

הארץ כנגד כפיהם תוך שיהיה בענין ידיהם לפרוש ונהגו
לתפלה: ידים מפרישת הפך השמים כנגד ידיהם ואחורי
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כל על להם אמירה שתהיה חכמים ודרשו וגומר יברכך
תימרון כד לתרגומו אלא הכתוב בא לא שאם ודיבור דיבור
לפני אלא הברכה לפני להם אמור לכתוב ראוי היה לא להון
אלא להם קראו א"כ אלא לברך מצווין אינן שהרי תברכו כה

שקראו כגון לברך הציווי עליהם חל אם שאף הכתוב כוונת
יטעו שלא כדי במלה מלה הברכה כל להם לומר מצוה להם
הכתוב שכוונת כיון שיתבאר כמו כלל מעכב זה אין מקום ומכל
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אותם כשקראו דהיינו לברך להם שאמרו באמירה די ראשונה
פחותה ברכה ואין שיברכו להם אמירה היא זו שקריאה כהנים
כבר ברכו הרי יברכך תיבת שאמרו לאחר אבל אחת מתיבה
לחזור צריך לכן לברך להם שאמרו מה וקיימו אחת ברכה
שאין אחד כהן הוא אם לפיכך ודיבור דיבור כל על להם ולומר
על אמירה שתהא כדי יברכך תיבת אף להקרותו צריך לו קורין
הראשונה כסברא נוהגין אלו ובמדינות ודיבור) דיבור כל

ענין: בכל יברכך תיבת אף להקרות

Îשברכת לפי אותם מקרא הש"ץ שיהיה נכון לכתחלה
המתפלל שיאמרנה טוב לכן התפלה מכלל היא כהנים
הקראתם אין ג"כ זה ומטעם שיתבאר כמו כהן הוא א"כ אלא

בתפלה: הפסק חשובה אותם
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קדמה ארץ או לארץ קדמו

      
לגבי יוסף מעלת על מורה יוסף אל יהודה גישת
ויהודה מצרים מלך יוסף הי' שבפשטות דכמו יהודה,
הענינים, ברוחניות הוא כך מלך, לפני כעבד אליו נגש

יהודה. משל למעלה היא יוסף שמדריגת

כאשר לבא, שלעתיד נאמר, ויגש בהפטרת אך
לאחדים, ויהיו יוסף ו(מלכות) יהודה (מלכות) יתאחדו
יהי' יהודה מלך שדוד עליהם", מלך דוד "ועבדי הנה
תתעלה לבא שלעתיד מובן, שמזה יוסף, על גם מלך

מיוסף. למעלה להיות יהודה מדריגת

     
השירים בשיר מ"ש להקדים יש זה להבין כדי
שהדפנות המקדש בית על וקאי ארזים", בתינו "קורות
נשען שהבית הקורות ורק ועפר מאדנים היו שלו
ועל בסמוך], שממשיך [כפי ארזים מעצי היו עליהם

ארזים. בתינו קורות אמר זה
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קי   

והטבעיים התכונות שכל מובן, מזה, זה "משתלשלים"
ונובעים משתלשלים הגשמיים בנבראים שמצינו
התכונות אותן נמצאים שם שגם עליונים, מעולמות
עולמות (שהם העליונים שבעולמות אלא והטבעיים,

רוחניות. תכונות הן רוחניים)

שכל מדבר, חי צומח דומם סוגים ד' לענין וכ"ה
לד' חלוקים כולם העולמות שבכל והנבראים הנמצאים

רוחני). באופן (כמובן, הללו סוגים

בעולם וצומח דומם של ענינם יבואר [להלן

האצילות].

      
       

      
      
      

 
העפר מן יניקתו שפע יקבל שהצומח תמוה
כל להצמיח הארץ לעפר כח יש דמאין ממנו, שלמטה
שהרי ועוד, ממנו. הרבה שנעלים ועשבים תבואה צמח
בו יש שצומח מזה, זה הפכיים הם וצומח דומם
מתפשט "אינו דומם ואילו גדול" וריבוי "התפשטות
תוספת, בלי לעולם ישאר כך שהוא כמו רק וכלל כלל
מן תבא הצמיחה שסיבת להיפך, יהי' איך וא"כ

הדומם".

הצמחים, את ומצמיחה מגדלת שהארץ ומאחר
מאחרי הצומח, מן יתירה מעלה בה שיש לומר מוכרח

ממנה. ומתהווה גדל שהוא

        
         
       

      
       
       
       
       
     

  

     
הוא: תחלה", במחשבה מעשה "סוף הכלל פירוש
(תחילת וסוף תחילה יש במחשבה והן במעשה הן

- וכן המלאכה), גמר (היינו וסופה (והמלאכה) העשי'
ועל מחשבתו), וסוף תחילה", "במחשבה שעלה מה
תחילת היתה זו בסוף למעשה שבא דמה אמרו, זה

אדם. של מחשבתו

לדבר: משל

שבמחשבתו בו, לדור בית לבנות שרוצה אדם
שראשית היינו קודם, הסוף מצייריעלה הכל

ואיך בשלימות שיהי' כפי הבנין ציור במחשבתו
הבנין ציור במחשבתו שעלה לאחרי ורק בו; שידור
כיצד - רצונו את למלא איך לחשוב יתחיל השלם,
שבתחילה ונמצא, בפועל. הבנין לבנות להתחיל עליו
בשלימותו) בנוי (בית מעשה" ה"סוף במחשבה יעלה
(תחילת בפועל הבית מלאכת וראשית המטרה, שזוהי

אחרונה. במחשבתו תעלה המעשה)

ב הכוונה אין וסוף"[כמובן, בזמןתחילת רק המחשבה "

אח ורק מעשה, סוף על תחלה חושב על"(שהאדם חושב כ

ואיחור בקדימה הכוונה אלא המעשה), .במדריגהתחילת

המעשה"ש מאשרסוף בנפש יותר עמוקה במדריגה נעוץ "

הסופית. המטרה שהוא מאחר המעשה, תחילת

הנ במשל הוא"וכמו האדם שרצון בית, דבניית ל

ואל הסופית המטרה שזוהי פרטיו בכל שלם בית לו שיהי'

משא נפשו; עומק בכל מתאווה הוא המעשה"זה תחילת כ

- סופו ועד מתחילתו הבית ובנין עשיית פרטי כל היינו -

כ לו נוגע הדבר תחילת"אין אין כי נפשו, בעומק כ

הסופית. המטרה תושג ידו על אשר אמצעי אלא המעשה

ש מעשה"ונמצא, הרבהסוף הנפש בעומק מושרש "

ב הפירוש עומק וזהו המעשה. מתחילת מחשבה"יותר

במחשבתו,"תחילה תחילה עלה דזה רק הכוונה שאין ,

" בחינת במחשבה, יותר גבוהה דרגא זוהי תחילתאלא

]."המחשבה

        
     
      
       


לבסוף, שנבראה מעשה", "סוף היא והארץ מאחר

תחלה". "במחשבה שעלה מה שזהו מובן

בזה: הענין ועומק

הזה עולם על קאי - הרחב במובן ושמים ארץ
רוחניים עולמות שהם עליונים ועולמות (ארץ) הגשמי
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שהעולם מעשה", "סוף היא שהארץ ומאחר (שמים).
ב"סוף" הבא תחתון, הכי העולם הוא הגשמי הזה
מה שזהו מובן, הרי העליונים, העולמות כל ולאחרי
הוא המכוון שעיקר לפי תחילה", "במחשבה שעלה

דוקא. הזה בעולם

כל בריאת ומטרת שתכלית התניא בספר וכמבואר
בשביל "אינו כולם [שהםהעולמות עליונים עולמות

התחתון עוה"ז הוא התכלית אלא רוחניים].. עולמות
ית' ברצונו עלה שכך וחומרי], גשמי עולם [שהוא
התורה קיום ידי על שהאדם ית'", לפניו רוח נחת להיות
את ויהפך והעולם הגוף גשמיות את "יזכך" והמצוות
בגילוי יהי' ב"ה סוף אין שאור עד לאור, העולם חשך
היעוד יקויים שאז לבא לעתיד יהי' וכך הגשמי. בעוה"ז
דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

העולם. של הגשמי ב"בשר" אלקות גילוי שיהי'

ארץ קדמה דבמחשבה אמת, הדיעות שב' ונמצא
ואילו הסופית), המטרה היא שהארץ (מאחר לשמים
השמים לפועל כי לארץ, השמים בריאת קדמה במעשה
בפועל, בבריאתם ולכן הארץ, מן במדריגה גבוהים
קדמו למדריגה, ממדריגה השתלשלות" "סדר לפי

לארץ. שמים

וצומח:] דומם ענין לביאור חוזר [ועתה

      
      
      
       

      

      
    

שהשמים דאע"פ וארץ, שמים בענין שהוא כשם
קדמה הארץ הרי במעשה, לה וקדמו מהארץ נעלים
דומם בענין הוא כך - העליונה במחשבה לשמים
למטה הוא שהדומם גופא), (שבארץ כו' צומח
מן למטה היא שהארץ (כמו כו' וחי מצומח במדריגה
עליונה, (במחשבה הדומם שורש מ"מ אך השמים),
הצומח מן למעלה הוא הקדומה") "מחשבה הנק'

מעשה". "סוף שהוא לפי והחי,

פירוש:

שהדומם הוא, כו' וחי לצומח דומם בין ההבדל

של ענין שום בו ניכר שלא הגשמיות, תכלית הוא
חיות בו שאין דאע"פ כהצומח, [דלא רוחנית חיות
מכל כו'), ותנועה נפש בהם (שיש חיים בעלי כמו
בצמיחה המתבטאת רוחנית, חיות בו שיש ניכר מקום

וכו']. לגדלות מקטנות

כמו הם כו' והחי הצומח גופא, שבארץ ונמצא,
איזה בהם שניכר מאחר שבארץ, (רוחניות) "שמים"
שבארץ", "ארץ הוא הדומם ואילו רוחנית, חיות

הגשמיות. תכלית

שבנ"י היא, העולמות כל בבריאת הכוונה ותכלית
שגם עד העולם, גשמיות בתוך אלקות ימשיכו
גמור הסתר של מצב (שהוא ממש דומם של ה"חשך"
אלקות גילוי שיהי' היינו לאור, יתהפך רוחניות) על

ממש. הגשמי בדומם גם

ר זה מצוות[שמטעם הם כולן התורה מצוות וב
ו"מבטלין גשמיים, בחפצים הנעשות דוקא, מעשיות
אפשר כשאי מעשיית מצוה לקיום תורה תלמוד
ותכלית האדם כל זה כי משום אחרים, ידי על לעשותה
בתחתונים דירה ית' לו להיות לעוה"ז וירידתו בריאתו
דייקא הגשמית הארץ כל את ה' כבוד וימלא . . דוקא

יחדיו"]. בשר כל וראו

מעשה, וסוף הגשמיות תכלית שהדומם, מה וזהו
תחילה. במחשבה עלה

       
      

   
באה וחי הצומח שורש על הדומם שורש מעלת
(מתחת למטה שהוא כפי הגשמי בדומם גם ביטוי לידי

ובשנים: והחי), הצומח למדריגת

הצמיחה, כח נמצא הגשמי העפר ביסוד (א)
מהכח ואילנות... עשבים הם מאין יש תמיד "המצמיח
והם ורוחני, "אין" הצומח] [הכח שהוא שבו, הצומח
הוא מאין יש לברוא שהכח גשמיים", כו'] [העשבים
לברוא ויכולתו בכחו לבדו ד"הוא סוף", "אין של כח

מאין". יש

שהתהוות (עד הדומם מן חיותו מקבל הצומח (ב)
הארץ עפר מן הי' בראשית ימי בששת ומדבר חי הצומח

העפר). מן הי' הכל וכמחז"ל גו'"), הארץ ("תוצא
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שהעולם מעשה", "סוף היא שהארץ ומאחר (שמים).
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בגילוי יהי' ב"ה סוף אין שאור עד לאור, העולם חשך
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הצמיחה, כח נמצא הגשמי העפר ביסוד (א)
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מקבל[ג] הוא הרי הנ"ל התענוג עצמי' בחי' גם
מבחי' שמקבל והוא הא"ס עולם סוף מבחי'
הגדול דשמו האותיות כו' הא"ס עולם סוף בחי' דא"ס מל'

וה"ז לבאכו'. מעצמותו יורד כאשר למטה באדם עד"מ
רק זה שאין הפרטי תענוג מדבר ולא סתם תענוג לכלל
טרוד כשהוא משא"כ נפשו דעצמות אותיו' גילוי מבחי'
בחי' לידי לבא כלל נפנה שאינו ממש עצמותו בהעלם
בכמה בזוהר מ"ש יובן ובכ"ז וד"ל. כו' ג"כ העצמי תענוג
רזא בחי' רק הוא בכלל הוי' בשם הנאצלים דכל דוכתי
פנימי' בחי' שהוא קוש"י בבחי' ואפי' כו' בלבד דשמי'
זה גם הא"ס עולם סוף דא"ס מל' בבחי' ששרשו ע"י
וירידת השפלה בחי' בלבד שמו אותיו' בחי' רק [אינו]
וד"ל. כו' ולמטה דחכ' מיו"ד ומכ"ש כנ"ל אורו עצמות

הנ"ל דא"ס מל' בביאור א' ענין עוד להקדים יש
כמו כו' [בלבד] התפשטו' חיצוני' בחי' רק שהוא
זולתו על והממשלה המלוכה התפשטות חיצוני' בחי'
ויובן כו'. בבי"ע למטה דאצי' מל' בחי' שזהו כו' הנפרד
דהנה בהמה"פ, הדיבור אותיו' מבחי' הידוע ממשל זה
במבטא הדיבור אותיות בחי' בענין במ"א ומבואר ידוע
השפתיים, מן ובומ"ף מהלשון דטלנ"ת אותיו' כמו הגשמי'
צורת לקבל מוכן חומר כמו והשפתיים הלשון שאין
הראי' לגבי העין כלי כחומר לא גם דוקא הללו האותיו'
כמו לדבר יכולי' והבהמה התינוק הי' שא"כ הרוחני',
המוח בכלי ולהשכיל באוזן ולשמוע בעין לראות שיכולי'
בכחות הנפש בעצם קבועי' הללו האותיו' אלא כו',
נפש שהיא ממללא רוח ונק' ומדות [ד]שכל הרוחניו'
בדרך [הפה] מוצאות בה' שמתלבשים רק כידוע המדברת
גשמי' ואות קול בהגשמה נראי' להיות בלבד הלבשה
גשם עם ויחוס שייכות להם אין אבל ושפתים, בלשון
ומכ"ש כו' העין חומר כמו לא כלל והשפתיים הלשון
העץ [מהכאת יוצא שהקול הכינור [קול] כמו שאינו
[כאן] אבל וכה"ג, בעץ עץ מכין כאשר או הכינור, ב]חללי
עצם מצד יוצא הלשון מן שיוצא וטי"ת ד' אות קול אין
שבנפש וטי"ת ד' אות אלא להוציא' מוכן שהוא הלשון
נשמעין להיות אותו ומניעין בלשון מתלבשי' הרוחנית
במ"א מבואר זה לדבר וראי' גשמיים, אותיות בקול
האותיו' הנה הן הגשמי שבמבטא האותיות אמנם באריכות.
כו', מוצאות דה' גשמי בלבוש להתלבש שירדו רק שבנפש
האלקי האור המשכות לבחי' והדמיון המשל ענין כל וע"כ
דוקא, מוצאות בה' הדיבור אותיו' בבחי' רק אינו בעולמות
מוצאות שבה' תי"ו עד [מ]א' כולם את מחי' ואתה וכמ"ש

אור יהי אלקי' ויאמר וכמ"ש בפה [ו]קבען בס"י וכמ"ש
כל נבראו שמהן הדיבור אותיו' בחי' והוא כו' ה' בדבר כו'
שבאותיו' דחיצוני' חיצוני' בחי' רק זה ואין העולמות,
ממללא רוח הנק' דאצי' מל' בחי' בעצם הקבועים עליונים
כח בבחי' שבא האדה"ע חי' לנפש האדם ויהי וכמ"ש
והוא עצמו שבנפש הרוחני' אותיו' עד"מ כמו הדיבור,
מוצאות בה' הדיבור באותיו' בא כאשר חי כל אם הנק'
העליונים אותיו' בחי' הנה הן אמנם כו', ה' בדבר כמ"ש
וכמ"ש דאחד רבתי ד' ענין וזהו עצמ[ה], דאצי' שבמל'
אותיו' גילוי בחי' שרק ונמצא וד"ל, [באריכות] במ"א
רוח להחיו' הנבראי' כל מקור הוא מל' דמדת החיצוני'
בחי' מכ"ע מלכותך מ"ש והוא לפ"ע, עולם בכל שפלים
אותיו' בבחי' ג"כ יובן ועד"ז בלבד, חיצוני' התפשטות
ג"כ שהוא דאתכסי' עלמא לאה בחי' שהוא עצמה המח'
קודם עצמה המח' כח שהרי הדיבור באותיו' הנ"ל ע"ד
[רק] שהיא שכלו כח רק הוא המח' אותיו' להיו' שתבא
במח' האותיו' כל בה [ש]יש ו[ה]גם בלבד, שכל מחשבת
השכל רוחני' בערך רוחני' המה אבל אח"כ שמתהווה
והוא מח' אותיו' הגשמו' בבחי' באים אח"כ רק שחושב,
הפה מוצאות ה' ע"י כמו דאימא מנצפ"ך ה"ג בחי' ע"י
מ"ש והיינו וד"ל]. [באריכות במ"א וכמ"ש כו' בדיבור
כו' כלה מלבנון אתי מלכא שלמה פריש נוק' תרין בזוהר
יעקב שנשא אחיות ב' והן כידוע, ודיבור מח' ורחל לאה
אותם מלבישי' ודיבור שמח' שבלב המדות בחי' שהוא
ומדבר במח' מהרהר חפץ שלבו מה שכל לעין כנראה
בחי' שהוא לגופא לבושי' ונק' במ"א וכמ"ש כו' בדיבור
ואו"א או"א לגבי לבושים נק' המדות בחי' גם ועד"ז ז"א,
מל' בחי' שהוא המעלות רום עד דא"א לזרועות מלבישי'
אוא"ס דעצמות האותיו' חיצוני' בחי' רק שאינו דא"ס
היינו הללו גליפות וב' אותיו' חקיקת גליפו גליף וכמ"ש
ב' יש דא"ס במל' למעלה כך הדיבור, באותיו' הנ"ל ע"ד
אותיו' שהן ממקורן נמשך האותיו' וחיצוני' אותיו' מיני
המבטא אותיו' חקיקת כמו גליפו גליף פי' והיינו העצמי',
בבחי' טה"ע בבחי' והכל כנ"ל, שבנפש הרוחני' מאותיו'
במ"א, וכמ"ש כו' [הוא] אני אני כי ראו וז"ש כנ"ל, אוא"ס
דמח' אותיו' ובחי' ספירות מיו"ד כלול אוא"ס בעצמות וגם
והכל לכתר וחו"ב לחו"ב ומדות למדות מלביש ודיבור
הגלוי' בי"ס למטה שהוא כמו אוא"ס עצמות העלם בבחי'

דא מל' בשם נק' וע"כ החיצוני'כו'), התפשטות בחי' "ס
בבחי' מאמרות דיו"ד הדיבור אותיו' כמו הנפרד לזולתו

וד"ל. כנ"ל בבי"ע דאצי' מל'
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מ"שיב) להקדים יש הנה בעזה"י, בפרטות זה
ש' בה יש דק"ש ראשונה שפרשה בפע"ח
והי' ופ' ובשעריך, עד שמואהבת תיבין מ"ב כנגד מ"ב
עד שמוהי' תיבין ע"ב כנגד ע"ב ש' בה יש שמוע אם
הן והי' שמע דפ' ידוע בהיות תמוה ולכאורה כו' ושמתם
מ"ב שם בו שייך איך חסד הוא ששמע כיון וא"כ חו"ג
מ"ב שם ע"י הוא העליות כל דמש"ה גבורה מבחי' שהוא
כמו וההסתלקות העליה סיבת בא הגבורה שמבחי' משום
שהוא שמוע אם והי' וכן למעלה, לעלות האש שטבע
איך כו' הוי' אף וחרה זו בפרשה נא' דלכך גבורה בחי'
ומה וכידוע, ע"ב בגי' שהוא חסד שהוא ע"ב שם בו שייך
החסד אור דוכתייהו דאחליפו הוא ע"ז התירוץ ששמענו
ובע"ח, בזהר כמ"ש החסד בכלי הגבו' ואור הגבו' בכלי
הוא השם ולכן גבורה מבחי' הוא האור שמע בפ' והנה
הקודמי' באותיות כנ"ל האור בחי' הוא שהשם מ"ב
ואהבת בו נז' ומש"ה חסד הוא הכלי ואמנם באריכות,
הוא האור שמוע אם ובוהי' כו', חסד בחי' היא שאהבה
(ואל גבורה, בחי' היא והכלי ע"ב הוא השם ולכן חסד
אור הוא דשמע להיפוך בסידור ממ"ש המעיין יקשה
הם, דא"ח ואלו אלו דבאמת כו', הגבורה בכלי החסד
כאאזמו"ר ק' מפה שמענו כן כאן כותב אני כאשר והנה
היות בעת באריכות תקס"ה שנת נח פ' ש"ק בליל נ"ע
ז"ל הבעש"ט נכד מטוטיאב אהרן ר' הק' הרב משולחי
בסדור ומ"ש הנ"ל, מאמר שמענו יחד ועמהם כ"ק אצל
כי אמת שניהם כי והאמת אחר, בפעם כן ג"כ שאמר נ"ל
ע"פ אצלינו וכנז' לכלים אורות בין ממוצעין הם השמות
יובן והענין בהביאור). עיי"ש כו' תשמרו שבתותי את
בחי' דהנה מאין, יש ענין ביאור קצת מתחלה בהקדים
למטה היינו העולמות בכל באמת הוא מאין יש התהוות
להיות ממש מאין רגע בכל מתהוים גשמיים וארץ שמים
מע"ב יום בכל המחדש וכמאמר עתה שהם כמו ודבר יש
אא"ס מעצמות החיות המשכת ע"י הוא זו והתהוות כו'
בחי' למעלה וכן כו', מהזמן ולמעלה בע"ג הבלתי ממש
ב"ה מא"ס ממש ליש מאין מתהוה היא עילאה חכמה
מעלה למעלה שהוא שאא"ס תמצא מאין והחכמה כדכתי'
בחכמה ולא חכים אנת להיות נמשך מהנאצלים הרבה
קץ לאין עולמות הרבה שיש ידוע הנה אמנם כו' ידיעה
יש ועולם עולם ובכל אבי"ע, עולמות ד' הם כלל ובדרך
מאין בבחי' מתהוה היא הי"ס ראשית שהיא והחכמה י"ס,
הט"ס משא"כ העולם באותו המאיר ב"ה מא"ס ליש
שהוא לעלול מעילה השתלשלות בבחי' מהחכמ' נמשכים
וחיוהי איהו במאמר באגה"ק והובא בפרדס כנז' מיש יש

ממדת הנמשכים העולם שבאותו הנבראים (ואמנם כו',
ליש, מאין בבחי' ג"כ הוא העולם שבאותו מל'
בחי' זולתי עצמן בהספירות רק הוא עו"ע והשתלשלו'
פי' אחרית מראשית מגיד וז"ש ליש מאין שמתהוה החכמ'
בחי' מראשית כו' דנגיד דינור נהר כמו המשכה ל' מגיד
הכח בה שיש המל' היא באחרית מאין שמתהוה ח"ע
זהו והנה זה), פסוק על במ"א וכמ"ש ליש מאין להוות
ומל' לבריאה עתיק נעשי' דאצי' שמל' בע"ח המבואר ענין
שהיא דאצי' אחרונה שמבחי' פי' כו', ליצי' עתיק דבריאה
עדיין א"ס בחי' שהוא לבריאה עתיק בחי' נעשה המל'
בבחי' ממנה מתהוה דבריאה והחכמה הבריאה עולם לגבי
לבריאה האצילות בין מפסקת שפרסא וכנודע מאין יש
של אור והוא זו פרסא ע"י עובר בבריאה המאיר והאור
עתיק נעשי' דבריאה מל' ועד"ז ליש, מאין בבחי' תולדה
מחכמ' אמנם ליש מאין ממנה נמשך דיצי' וחכמ' ליצי'
וכעד"ז עו"ע השתלשלות בחי' הוא דיצי' מל' עד דיצי'
דיצי' ומל' כנ"ל, כו' דבריאה מל' עד דבריאה מחכמ'
ליש, מאין דעשי' החכמ' ממנה ונמשך לעשי' עתיק נעשי'

בחי'ואח"כ הוא דעשי' מל' עד דעשי' מחכמה
מבחי' ואח"כ עצמן, בי"ס זהו ואמנם עו"ע, השתלשלות
והשכל דעשי' הנבראים ליש מאין מתהוים דעשי' מל'
משמרי שנמשך כו' שבאדם השכלית שבנפש אנושי
יש מתהוה שהחכמ' איך לזה המשל והנה כו', האופנים
מובן הוא עו"ע בבחי' מהחכמ' נמשכים הט"ס ושאר מאין
בבחי' מהשכל שנמשכים רואים אנו שהמדות בנפש ג"כ
והשכל המדות מתהוים ממש השכל שממהות עו"ע
בעליל כנראה וחיות לאור להם להיות בתוכן מתלבש
יראה או אהבה המדה היא כך וההתבוננות השכל שלפי
מתלבשי' המדות וכעד"ז איש יהולל שכלו לפי וכמ"ש
נגלית ממש ועצמותה המדה שמהות הרי במחשבה
מהשכל מלמעלה השכל התהוות משא"כ כו' בהמחשבה
כלל מתגלה מהשכל שלמעלה הכח בחי' שאין כן אינו
דהיינו ליש מאין בבחי' ממנו השכל שנולד אלא בהשכל
מן הגבהותו רוב מפני כלל מתגלה המשפיע שאין
המוצא כמו מציאה ל' תמצא מאין החכמה וז"ש המושפע
החכמה תמצא כך זו מציאה באה ממי יודע שאינו מציאה
היא שהחכמ' לפי הוא וכ"ז כו', מציאה בבחי' מאין
לכך עצמה השכלי' מהנפש והתהוות' הנפש כחות ראשית
ודיבור והמחשבה המדות משא"כ ליש מאין בבחי' הוא
עילה מיש יש בבחי' הוא החכמה ע"י הוא שהתהוותן
ראשית שהיא שהחכמ' לי"ח מובן והנמשל כו', ועלול
הוא לכך עצמו ב"ה מא"ס הוא והתהוותה הואיל הי"ס
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מ"שיב) להקדים יש הנה בעזה"י, בפרטות זה
ש' בה יש דק"ש ראשונה שפרשה בפע"ח
והי' ופ' ובשעריך, עד שמואהבת תיבין מ"ב כנגד מ"ב
עד שמוהי' תיבין ע"ב כנגד ע"ב ש' בה יש שמוע אם
הן והי' שמע דפ' ידוע בהיות תמוה ולכאורה כו' ושמתם
מ"ב שם בו שייך איך חסד הוא ששמע כיון וא"כ חו"ג
מ"ב שם ע"י הוא העליות כל דמש"ה גבורה מבחי' שהוא
כמו וההסתלקות העליה סיבת בא הגבורה שמבחי' משום
שהוא שמוע אם והי' וכן למעלה, לעלות האש שטבע
איך כו' הוי' אף וחרה זו בפרשה נא' דלכך גבורה בחי'
ומה וכידוע, ע"ב בגי' שהוא חסד שהוא ע"ב שם בו שייך
החסד אור דוכתייהו דאחליפו הוא ע"ז התירוץ ששמענו
ובע"ח, בזהר כמ"ש החסד בכלי הגבו' ואור הגבו' בכלי
הוא השם ולכן גבורה מבחי' הוא האור שמע בפ' והנה
הקודמי' באותיות כנ"ל האור בחי' הוא שהשם מ"ב
ואהבת בו נז' ומש"ה חסד הוא הכלי ואמנם באריכות,
הוא האור שמוע אם ובוהי' כו', חסד בחי' היא שאהבה
(ואל גבורה, בחי' היא והכלי ע"ב הוא השם ולכן חסד
אור הוא דשמע להיפוך בסידור ממ"ש המעיין יקשה
הם, דא"ח ואלו אלו דבאמת כו', הגבורה בכלי החסד
כאאזמו"ר ק' מפה שמענו כן כאן כותב אני כאשר והנה
היות בעת באריכות תקס"ה שנת נח פ' ש"ק בליל נ"ע
ז"ל הבעש"ט נכד מטוטיאב אהרן ר' הק' הרב משולחי
בסדור ומ"ש הנ"ל, מאמר שמענו יחד ועמהם כ"ק אצל
כי אמת שניהם כי והאמת אחר, בפעם כן ג"כ שאמר נ"ל
ע"פ אצלינו וכנז' לכלים אורות בין ממוצעין הם השמות
יובן והענין בהביאור). עיי"ש כו' תשמרו שבתותי את
בחי' דהנה מאין, יש ענין ביאור קצת מתחלה בהקדים
למטה היינו העולמות בכל באמת הוא מאין יש התהוות
להיות ממש מאין רגע בכל מתהוים גשמיים וארץ שמים
מע"ב יום בכל המחדש וכמאמר עתה שהם כמו ודבר יש
אא"ס מעצמות החיות המשכת ע"י הוא זו והתהוות כו'
בחי' למעלה וכן כו', מהזמן ולמעלה בע"ג הבלתי ממש
ב"ה מא"ס ממש ליש מאין מתהוה היא עילאה חכמה
מעלה למעלה שהוא שאא"ס תמצא מאין והחכמה כדכתי'
בחכמה ולא חכים אנת להיות נמשך מהנאצלים הרבה
קץ לאין עולמות הרבה שיש ידוע הנה אמנם כו' ידיעה
יש ועולם עולם ובכל אבי"ע, עולמות ד' הם כלל ובדרך
מאין בבחי' מתהוה היא הי"ס ראשית שהיא והחכמה י"ס,
הט"ס משא"כ העולם באותו המאיר ב"ה מא"ס ליש
שהוא לעלול מעילה השתלשלות בבחי' מהחכמ' נמשכים
וחיוהי איהו במאמר באגה"ק והובא בפרדס כנז' מיש יש

ממדת הנמשכים העולם שבאותו הנבראים (ואמנם כו',
ליש, מאין בבחי' ג"כ הוא העולם שבאותו מל'
בחי' זולתי עצמן בהספירות רק הוא עו"ע והשתלשלו'
פי' אחרית מראשית מגיד וז"ש ליש מאין שמתהוה החכמ'
בחי' מראשית כו' דנגיד דינור נהר כמו המשכה ל' מגיד
הכח בה שיש המל' היא באחרית מאין שמתהוה ח"ע
זהו והנה זה), פסוק על במ"א וכמ"ש ליש מאין להוות
ומל' לבריאה עתיק נעשי' דאצי' שמל' בע"ח המבואר ענין
שהיא דאצי' אחרונה שמבחי' פי' כו', ליצי' עתיק דבריאה
עדיין א"ס בחי' שהוא לבריאה עתיק בחי' נעשה המל'
בבחי' ממנה מתהוה דבריאה והחכמה הבריאה עולם לגבי
לבריאה האצילות בין מפסקת שפרסא וכנודע מאין יש
של אור והוא זו פרסא ע"י עובר בבריאה המאיר והאור
עתיק נעשי' דבריאה מל' ועד"ז ליש, מאין בבחי' תולדה
מחכמ' אמנם ליש מאין ממנה נמשך דיצי' וחכמ' ליצי'
וכעד"ז עו"ע השתלשלות בחי' הוא דיצי' מל' עד דיצי'
דיצי' ומל' כנ"ל, כו' דבריאה מל' עד דבריאה מחכמ'
ליש, מאין דעשי' החכמ' ממנה ונמשך לעשי' עתיק נעשי'

בחי'ואח"כ הוא דעשי' מל' עד דעשי' מחכמה
מבחי' ואח"כ עצמן, בי"ס זהו ואמנם עו"ע, השתלשלות
והשכל דעשי' הנבראים ליש מאין מתהוים דעשי' מל'
משמרי שנמשך כו' שבאדם השכלית שבנפש אנושי
יש מתהוה שהחכמ' איך לזה המשל והנה כו', האופנים
מובן הוא עו"ע בבחי' מהחכמ' נמשכים הט"ס ושאר מאין
בבחי' מהשכל שנמשכים רואים אנו שהמדות בנפש ג"כ
והשכל המדות מתהוים ממש השכל שממהות עו"ע
בעליל כנראה וחיות לאור להם להיות בתוכן מתלבש
יראה או אהבה המדה היא כך וההתבוננות השכל שלפי
מתלבשי' המדות וכעד"ז איש יהולל שכלו לפי וכמ"ש
נגלית ממש ועצמותה המדה שמהות הרי במחשבה
מהשכל מלמעלה השכל התהוות משא"כ כו' בהמחשבה
כלל מתגלה מהשכל שלמעלה הכח בחי' שאין כן אינו
דהיינו ליש מאין בבחי' ממנו השכל שנולד אלא בהשכל
מן הגבהותו רוב מפני כלל מתגלה המשפיע שאין
המוצא כמו מציאה ל' תמצא מאין החכמה וז"ש המושפע
החכמה תמצא כך זו מציאה באה ממי יודע שאינו מציאה
היא שהחכמ' לפי הוא וכ"ז כו', מציאה בבחי' מאין
לכך עצמה השכלי' מהנפש והתהוות' הנפש כחות ראשית
ודיבור והמחשבה המדות משא"כ ליש מאין בבחי' הוא
עילה מיש יש בבחי' הוא החכמה ע"י הוא שהתהוותן
ראשית שהיא שהחכמ' לי"ח מובן והנמשל כו', ועלול
הוא לכך עצמו ב"ה מא"ס הוא והתהוותה הואיל הי"ס
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אבל מאד, ונשגב מרומם אא"ס שהרי ליש מאין בבחי'
מיש יש בבחי' הוא החכמ' ע"י הוא שהתהוותן הי"ס שאר
מהחכמ' מתהוי' הט"ס ששאר דמ"ש נ"ל (רק כו' עו"ע
שמקבלים השפעה בבחי' היינו עו"ע, מיש יש בבחי'
ג"כ שהוא ועצמותן מהותן התהוות בחי' אבל מהחכמה
ליש מאין ג"כ שזהו ודאי יו"ד, אות לעיל עיין מהאא"ס
מאין מאא"ס החכמ' שכשנתהוה שי"ל אלא פשוט וזה
העלם בבחי' והיו ליש מאין הט"ס עמה ג"כ נתהוו ליש
כנודע. היו"ד מילוי של ו"ד ענין וזהו בחכמה והתכללות
בבחי' הוא דחכמה מההעלם גלוי בבחי' התהוותן ואח"כ
אנו ולפיכך בהחכמה, מהותן נמצא כבר שהרי מיש יש
ממנה נמשכים והט"ס ליש מאין מתהוה שהחכמה אומרים
בבחי' התהוותה ראשית שהחכמה ר"ל מיש, יש בבחי'
התהוותן הט"ס אבל ליש מאין מהא"ס ממש הוא גלויה
יש הוא וא"כ מהחכמה הוא הרי באצי' שהן כמו גלוין
ליש מאין שנמשך שבחכמ' שרשן והתהוות כו', מיש
עד עליהם נק' שמן ואין מאד, נעלם הוא מהא"ס
זהו הנה אך הג"ה). ע"כ מהחכמה, גלוי בבחי' שמתאצלים
העולם לגבי אבל עצמו, בערך שהוא כמו עולם בכל
ראש נעשה העליון שבעולם המל' בחי' הרי ממנו שלמטה
שלמטה שבעולם החכמ' בחי' ממנה מתהוה להיות ומקור
מרומם היא דאצי' שחכמ' משום והיינו כו', ליש מאין
בזה כלל שייך ולא דבריאה החכמ' ממהות הרבה
החכמ' וכעד"ז ממש ליש מאין אלא עו"ע השתלשלות
חכמה לגבי דיצי' והחכמ' דיצי' החכמ' לגבי דבריאה
כולם כו' שלנו האנושי שכל לגבי דעשי' והחכמה דעשי'
בערך הוא כ"ז אמנם ליש, מאין בבחי' מזה זה נמשכים
שהוא כמו עצמו ב"ה א"ס אור לגבי אבל עצמן אבי"ע
ממש שוין ית' אצלו הרי מהספירות, למעלה ונשגב מרומם
החכמה עם האצי' דעולם החכמ' בחי' ממש א' בהשואה
הריחוק זה לגבי זה אותן כשנעריך כי היות עם ממש שלנו
הנ"ל מהסבר כמובן להפליא עד מאד ועצום גדול ביניהם
וכולם דאצי' הי"ס ראשית היא דאצי' שהחכמ' איך
כאן ויש ועלול עילה השתלשלות בבחי' ממנה נמשכים
והמל' דאצי' המל' התהוות עד כלל דרך ירידות עשרה

נמשכים וממנה דבריאה החכמ' ליש מאין מהוה
באצי' הנ"ל ע"ד דבריאה הט"ס שאר עו"ע בהשתלשלות
דיצירה החכמ' ליש מאין מהוה דבריאה שהמל' עד כו'
מזה זה עו"ע בבחי' דיצירה הט"ס שאר נמשכי' וממנה
נעשית שהיא דיצירה המל' שנתהוה עד ירידות בכמה
שממנה דעשי' החכמ' ליש מאין להוות ושרש מקור
דעשי' שהמל' עד ביצירה הנ"ל ע"ד דעשי' הט"ס נמשכים
וע"י האדם שבמין השכלי' הנפשות ליש מאין מהוה היא
וא"כ כו'. האופנים משמרי נמשכים שהרי ירידות כמה
האנושי השכל ערך ודלות שפלות מהשיג השכל ילאה
רבוי כלל לשער אין שהרי דאצילות החכמה לגבי
השכל בהתהוות שיש העצומות והירידות הצמצומים
קץ אין רבים צמצומים יש ובאמת דאצי' מהחכמ' האנושי
הרבה ויותר כו', כלליים הצמצומי' רק הוא כאן ומשנ"ת
עכ"ז כו', אוקיינוס הים לגבי א' טיפה ערוך שאין ממה
שוים ששניהם ימצא עצמו ב"ה הא"ס לגבי אותן כשנעריך
ית' לו ערוך האנושי השכל שאין דכמו ממש, ית' אצלו
כנ"ל דאצילות החכמה לגבי ערוך אינו שהרי כלל
אין ממש כמ"כ לאא"ס, כלל ערוך אינה דאצילות והחכמה
לו ערוך שאין כמו ממש לאא"ס דאצילות החכמה ערוך
שאא"ס משום והיינו ממש א' בהשואה דעשיה החכמ' ית'
עם אחד מספר הרי גבול שבלי דבר ולגבי הוא כן כשמו

וריבוא אלפים אלפי פעמים רבואות שויםריבוא הן רבבות
וכלל, כלל זה על לזה והעדפה יתרון שום בלי ממש
רבואות ריבוא נמצאים גבול הבלי שבבחי' תאמר שאילו
חכמי שכתבו (וכמו גבול, בלי אינו א"כ מאחדים פחות
וכיון גבול מבלי גדול גבול בלי שיהי' שא"א המחקר
א"כ גבול בלי רבואות ריבוא נמצאי' גבול בלי שבבחי'
שבלי תאמר דא"כ יותר בו נמצאים שהאחדים לומר א"א
ממש. שוים הן א"ו אינו) וזה כו' גבול מבלי גדול גבול
עם דאצי' החכמה ממש שוים אא"ס לגבי עד"מ וכמ"כ
החכמ' עם דאצי' החכמ' דוקא ולא האנושי', החכמ'
החכמה אפילו אלא חכמה בשם נק' ששניהם האנושי'
לגבי ממש שוים הן דעשיה והצומח הדומם עם דא"ק

כו': ומשוה השוה אומרים שאנו וכמו האא"ס
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‡Ïולא בתריס ולא בקשת ולא בסייף לא האיש יצא
הן תכשיטין אומר אליעזר ר' כו' ברומח ולא באלה
ובגמ' כו' וכתתו שנא' כו' אלא אינן אומרים וחכמים לו,
וראשו בו שמכין שבט פי' קולפא באלה מאי ע"א דס"ג
דנ"ח בברכות רש"י פי' וכן זיין, כלי ג"כ הוא וא"כ עב,
מגן הוא תריס משא"כ לרדות, מקל קולפא, לי' יהבי ע"א

זיין כלי ג"כ הוא ומ"מ דברים, ושאר החיצים מפני לחסות
כו'. להגן שהוא רק

Ïעלו וחמושי' כתי' ביצ"מ הנה מחלוקותן. שורש
פ"ו בירושלמי ופי' מצרים מארץ ישראל בני
זיין מיני בחמשה מזוייני' שהיו הנ"ל משנה על דשבת
במשנה המנויים הנ"ל זיין מיני חמשה שהם שם ובקה"ע
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גורס בקה"ע אמנם עשר, חמשה הגי' שלפנינו (בירושלמי
כ' וביפ"מ חמשה, לשון וחמושי' מל' שלמד ופי' חמשה,

במכילתא). איתא ושהכי חמשה, היא שהגירסא בפי'
וחרב בגרונם אל רוממות כתי' הנה ה' בעבודת זה

על ק"ש הקורא כל רז"ל ודרשו בידם, פיפיות

חרב צריך למה וי"ל פיות, שתי של חרב אוחז כאילו מטתו
הוי' ששם בזהר איתא דהנה הוא הענין דוקא. פיות שתי של
דחרבא גופא הוי', שם של יו"ד הוא דחרבא רישא חרב, נק'
נרתקא דילי', פיות תרי הן ה"א ה"א הוי', שם של וי"ו הוא

כו'. חרב הוי' שם נק' למה וי"ל אד', שם הוא דחרבא
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באהבה הוא דנה"ב הישות וביטול כליון עיקר
מדרי' בהד' הנה"ב כי להיות דנה"א אש דכרשפי
בחי' האש יסוד בחי' שזהו החי במדרי' הוא דדצח"מ
אש ברשפי דנה"א האש יסוד והתגברות התאוה, חמימות
אש אוכלה אש בחי' הוא לאלקות והצמאון התשוקה
בני בתענוגות דנה"ב והאש המתאווה הכח ולשרוף לכלות
ובד"ה דרוה"ר תצא כי בד"ה בלקו"ת וכמ"ש כו' אדם
כרשפי האהבה אמיתית והנה ספ"ב. יוהכ"פ ענין לבאר
מהתבונה הבאה היא דנה"א) שלמטה אש (בחי' אש
תזריע פ' בבה"ז (ועמ"ש ב"ה א"ס ה' בגדולת והדעת
חטאת) מי עליהם הזה ע"פ ע"א דמ"ט מאה"ז בביאור
ידי על אשר כו', חשיב כלא קמי' וכולא וסוכ"ע הממכ"ע
שבנפש האהבה מדת תתפשט ממילא זו התבוננות
ותענוג הנאה דבר בשום תתלבש שלא דהיינו מלבושי'
בעולם דבר שום כלל לחפוץ ולא לאהבה רוחני או גשמי
כמ"ש כו' התענוגים של החיים מקור לבדו ה' בלתי
נסכים בפ' בד"ה שלח פ' ובלקו"ת וספמ"ד פמ"ג בסש"ב
הנה"ב את להקריב קרבן במקום שהתפלה וז"ע כתי'.
כח להיות ההיפך אל ההיפך מן שיתהפך ולהעלותו
כו' חיים באלקים לדבקה שלהבת אש ברשפי המתאווה

(ומ"ש הנ"ל נסכים בפ' ובד"ה הנ"ל תצא כי בד"ה כמ"ש
בביטול ק"ש דברכות בהתבוננות הכוונה תצא כי בד"ה
וכמ"ש כו' דנה"ב שלמעלה אש בחינת שזהו המלאכים
נסכים בפ' בד"ה ומ"ש רס"ו. ר"ה של יו"ט בדרוש מזה
ובנה"א פ"ה, ונקדשתי בד"ה וכ"ה דנה"א האש בחי' זהו
הוא דנה"א שלמעלה אש (ובחי' שלמטה אש בחי' הוא
שבנפש החכמה מבחי' והיא מטו"ד שלמעלה אה"ר בחי'
המנורה אש והו"ע פ"ב, יוהכ"פ ענין לבאר בד"ה כמ"ש
דאימא גבורות הוא המזבח דאש המזבח, מאש שלמעלה
אהרן עבודת הי' וזה דאבא גבורות בחי' המנורה ואש
והוא הנ"ל) בדרוש באורך מזה וכמ"ש הנרות בהעלאת
דבנה"ב ונראה וק"ש. בפסוד"ז יתברך בגדולתו ההתבוננות
תתלבש שלא בסש"ב שז"ש היש ביטול בחי' רק פועל
להסיר ג"כ כ' נסכים בפ' ובד"ה כו' הנאה דבר בשום
אש בחי' ע"י זהו להפכו ובכדי כו' שבלבו החמימות
בחי' הקדמת ע"י ג"כ הוא כמו"כ (ואפשר הנ"ל שלמעלה
ממ"ש ומ"מ כנ"ל) ק"ש בברכת דנה"ב שלמעלה אש
במדרי' והוא אתהפכא, בבחי' שזהו נר' ונקדשתי בד"ה
שם מבואר וגם במ"א וכמ"ש מהותם כל שנשרף השרפים
לכאן). כ"כ נוגע הענין ואין דק"ש. מס"נ שזה בהביאור
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ולאג) חפצּתי חסד "ּכי ּכתיב ּדהּנה להבין, צרי »¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
חסדים ּדגמילּות הּקו ּבכלל הּוא ׁשחסד ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָזבח",
ּגמילּות ּדעּמּוד מׁשמע חפצּתי", חסד "ּכי ואֹומר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָהּנ"ל,

לג סֹותר והּוא יֹותר, חביב ּׁשּנתּבארחסדים למה מרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
האדם ּבעבֹודת ּובפרט הּקרּבנֹות, עבֹודת הּוא ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָׁשהעּקר

ּדגדלה מׁשמע ּומּכאן ּכּנ"ל, ּדקרּבנֹות עבֹודה הּוא ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָׁשהעּקר
זבח", ולא חפצּתי חסד "ּכי ׁשאֹומר הּזבח, על החסד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹמעלת
ׁשהּוא העבֹודה מּקו למעלה הּוא חסדים ּדגמילּות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשהּקו
הּקרּבנֹות, ענין ּבפרטּיּות ּתחּלה להקּדים ויׁש הּקרּבנֹות, ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָענין
ּגּבי על ּומקריבּה ּבהמה ׁשּלֹוקח הּבהמה, מּמין ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּדהּקרּבן
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גורס בקה"ע אמנם עשר, חמשה הגי' שלפנינו (בירושלמי
כ' וביפ"מ חמשה, לשון וחמושי' מל' שלמד ופי' חמשה,

במכילתא). איתא ושהכי חמשה, היא שהגירסא בפי'
וחרב בגרונם אל רוממות כתי' הנה ה' בעבודת זה

על ק"ש הקורא כל רז"ל ודרשו בידם, פיפיות

חרב צריך למה וי"ל פיות, שתי של חרב אוחז כאילו מטתו
הוי' ששם בזהר איתא דהנה הוא הענין דוקא. פיות שתי של
דחרבא גופא הוי', שם של יו"ד הוא דחרבא רישא חרב, נק'
נרתקא דילי', פיות תרי הן ה"א ה"א הוי', שם של וי"ו הוא

כו'. חרב הוי' שם נק' למה וי"ל אד', שם הוא דחרבא
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באהבה הוא דנה"ב הישות וביטול כליון עיקר
מדרי' בהד' הנה"ב כי להיות דנה"א אש דכרשפי
בחי' האש יסוד בחי' שזהו החי במדרי' הוא דדצח"מ
אש ברשפי דנה"א האש יסוד והתגברות התאוה, חמימות
אש אוכלה אש בחי' הוא לאלקות והצמאון התשוקה
בני בתענוגות דנה"ב והאש המתאווה הכח ולשרוף לכלות
ובד"ה דרוה"ר תצא כי בד"ה בלקו"ת וכמ"ש כו' אדם
כרשפי האהבה אמיתית והנה ספ"ב. יוהכ"פ ענין לבאר
מהתבונה הבאה היא דנה"א) שלמטה אש (בחי' אש
תזריע פ' בבה"ז (ועמ"ש ב"ה א"ס ה' בגדולת והדעת
חטאת) מי עליהם הזה ע"פ ע"א דמ"ט מאה"ז בביאור
ידי על אשר כו', חשיב כלא קמי' וכולא וסוכ"ע הממכ"ע
שבנפש האהבה מדת תתפשט ממילא זו התבוננות
ותענוג הנאה דבר בשום תתלבש שלא דהיינו מלבושי'
בעולם דבר שום כלל לחפוץ ולא לאהבה רוחני או גשמי
כמ"ש כו' התענוגים של החיים מקור לבדו ה' בלתי
נסכים בפ' בד"ה שלח פ' ובלקו"ת וספמ"ד פמ"ג בסש"ב
הנה"ב את להקריב קרבן במקום שהתפלה וז"ע כתי'.
כח להיות ההיפך אל ההיפך מן שיתהפך ולהעלותו
כו' חיים באלקים לדבקה שלהבת אש ברשפי המתאווה

(ומ"ש הנ"ל נסכים בפ' ובד"ה הנ"ל תצא כי בד"ה כמ"ש
בביטול ק"ש דברכות בהתבוננות הכוונה תצא כי בד"ה
וכמ"ש כו' דנה"ב שלמעלה אש בחינת שזהו המלאכים
נסכים בפ' בד"ה ומ"ש רס"ו. ר"ה של יו"ט בדרוש מזה
ובנה"א פ"ה, ונקדשתי בד"ה וכ"ה דנה"א האש בחי' זהו
הוא דנה"א שלמעלה אש (ובחי' שלמטה אש בחי' הוא
שבנפש החכמה מבחי' והיא מטו"ד שלמעלה אה"ר בחי'
המנורה אש והו"ע פ"ב, יוהכ"פ ענין לבאר בד"ה כמ"ש
דאימא גבורות הוא המזבח דאש המזבח, מאש שלמעלה
אהרן עבודת הי' וזה דאבא גבורות בחי' המנורה ואש
והוא הנ"ל) בדרוש באורך מזה וכמ"ש הנרות בהעלאת
דבנה"ב ונראה וק"ש. בפסוד"ז יתברך בגדולתו ההתבוננות
תתלבש שלא בסש"ב שז"ש היש ביטול בחי' רק פועל
להסיר ג"כ כ' נסכים בפ' ובד"ה כו' הנאה דבר בשום
אש בחי' ע"י זהו להפכו ובכדי כו' שבלבו החמימות
בחי' הקדמת ע"י ג"כ הוא כמו"כ (ואפשר הנ"ל שלמעלה
ממ"ש ומ"מ כנ"ל) ק"ש בברכת דנה"ב שלמעלה אש
במדרי' והוא אתהפכא, בבחי' שזהו נר' ונקדשתי בד"ה
שם מבואר וגם במ"א וכמ"ש מהותם כל שנשרף השרפים
לכאן). כ"כ נוגע הענין ואין דק"ש. מס"נ שזה בהביאור
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ולאג) חפצּתי חסד "ּכי ּכתיב ּדהּנה להבין, צרי »¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
חסדים ּדגמילּות הּקו ּבכלל הּוא ׁשחסד ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָזבח",
ּגמילּות ּדעּמּוד מׁשמע חפצּתי", חסד "ּכי ואֹומר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָהּנ"ל,

לג סֹותר והּוא יֹותר, חביב ּׁשּנתּבארחסדים למה מרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
האדם ּבעבֹודת ּובפרט הּקרּבנֹות, עבֹודת הּוא ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָׁשהעּקר

ּדגדלה מׁשמע ּומּכאן ּכּנ"ל, ּדקרּבנֹות עבֹודה הּוא ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָׁשהעּקר
זבח", ולא חפצּתי חסד "ּכי ׁשאֹומר הּזבח, על החסד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹמעלת
ׁשהּוא העבֹודה מּקו למעלה הּוא חסדים ּדגמילּות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשהּקו
הּקרּבנֹות, ענין ּבפרטּיּות ּתחּלה להקּדים ויׁש הּקרּבנֹות, ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָענין
ּגּבי על ּומקריבּה ּבהמה ׁשּלֹוקח הּבהמה, מּמין ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּדהּקרּבן
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קח   

ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור מּפני הּוא חּיּותּה ׁשרׁש ּדבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמזּבח,
הּמרּכבה חּיֹות ארּבע הּנבראים13ּדהּנה לכל ּומקֹור ׁשרׁש הם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

לכל מקֹור הּוא העליֹונה ׁשּבּמרּכבה אריה ּדפני ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדלמּטה,
החּיּות מקֹור הּוא ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּופני ׁשּבעֹולם, חּיֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמיני
מקֹור הּוא ׁשּבּמרּכבה נׁשר ּופני ׁשּבעֹולם, ּבהמה מיני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלכל
הּוא ׁשּבּמרּכבה אדם ּופני ׁשּבעֹולם, עֹופֹות מיני לכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחּיּות
על הּבהמה ּכׁשּמקריב ולזאת הּׂשכלית. לּנפׁש החּיּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמקֹור
ּפני ּבחינת ּומקֹורּה לׁשרׁשּה אֹותּה מעלה הּוא הּמזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּגּבי
הּבהמה ער מאד ׁשרחֹוק והגם העליֹונה, ׁשּבּמרּכבה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשֹור
ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּפני ּבחינת ּומקֹורּה ׁשרׁשּה לגּבי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגׁשמית
ׁשּמתהּוה עד מדרגֹות רבבֹות רּבֹוא להיֹות ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָעד
ׁשֹור ּפני ּבחינת הּנה מקֹום ּומּכל הּגׁשמית, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהּבהמה
ּומּׁשם הּגׁשמית הּבהמה ׁשל החּיּות מקֹור הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּמרּכבה
עׂשב ל "אין רז"ל ׁשאמרּו ּדר על והּוא חּיּותּה, ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה מּלמעלה מּזל לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּלמּטה
הרּוחני הּמּזל לגּבי ׁשּלמּטה העׂשב ערֹו ׁשאין הּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּדוּדאי
ּבהעׂשב חּיּות ׁשֹופע הרּוחני הּמּזל הּנה מקֹום מּכל ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּברקיע,
ּבאילנֹות וכן לגדלּות, מּקטנּות הּצמיחה ּבֹו להיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּלמּטה
ּבּבהמה ּגם הּוא ּכזאת ּובדגמא ּומה, אי הּפרֹות ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּיֹוציאּו
ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה הּוא ׁשּבּה החּיּות ׁשהׁשּפעת ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּלמּטה,
הּבהמה ׁשּמקריבים זה ידי ועל ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור ּפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבחינת

ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה נכללת היא הרי הּמזּבח ּגּבי והּנה14על . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשאר ּכלּול מהם אחד ּבכל הּנה הּמרּכבה, חּיֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבארּבע
ּבפני ּוכמֹו לאחת", פנים "וארּבעה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהחּיֹות,
ּבפני כן ּוכמֹו ואדם, נׁשר ׁשֹור ּפני ּגם ּובֹו לֹו יׁש הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאריה
מֹוסיפים הּקרּבן ידי על הּנה הּפנים, ׁשארי ּבֹו ׁשּכלּולים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹור
אל ׁשהּוא אריה ּפני ּבבחינת נכלל להיֹות ׁשֹור ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּכח

ּבימינא ׂשמאלא לאכללא ׁשהּוא הּואזהּימין, אריה ּדפני , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
הּקרּבן ידי על הּנה הּׂשמאל, אל הּוא ׁשֹור ּופני הּימין, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאל
ׁשֹור הּפני עלּית והּוא ּבּימין, הּׂשמאל התּכּללּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָֹנעׂשה

"אריה ענין וזהּו קּורּבנין"15ּבּימין, ידיחּדאכיל ׁשעל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ידי ועל אריה, ּפני ׁשהּוא ימין ּבחינת מאיר הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאכילת
נעׂשה זה וכל ּבגּלּוי. למּטה הּימין הארת מאיר מּמילא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזה
ידי ׁשעל הּמזּבח, ּגּבי על הּגׁשמית הּבהמה הקרבת ידי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָעל

ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור ּפני ּבחינת ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה נכללת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
לבד אׁשר ימין, ּבחינת ׁשהּוא אריה ּבפני ׁשֹור ּפני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהתּכּללּות
וׁשרׁשֹו ּבמקֹורֹו החי התּכּללּות ּפֹועל ׁשהּקרּבן ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹזאת
ּתֹוספֹות ּפֹועל זאת עֹוד הּנה אריה, ּבפני ׁשֹור ּפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַֹוהתּכּללּות
ּדהּנה העליֹונים. אֹורֹות וגּלּוי ּבהמׁשכת למעלה וגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאֹור

נֹוׂשאֹות חּיֹות16החּיֹות הּנה הּקרּבן ידי ׁשעל הּכּסא, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשעל האדם ּדמּות מראה עם הּכּסא את נֹוׂשאֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש
אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות "ועל ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכּסא,
את ּומעלֹות נֹוׂשאֹות הּקדׁש החּיֹות הרי מּלמעלה", ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹעליו
ּד"כי סֹוף אין אֹור לבחינת ׁשעליו האדם מראה עם ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּכּסא

נח ּכלל ּבדר הרי ׁשּלמּטה האדם ּדכמֹו הּוא". אדם לקלא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
רּוחנּיּות ׁשהּוא הּנפׁש ּוכמֹו רגל, ּגּוף ראׁש מדרגֹות, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלׁשלׁש
הּדּבּור וחלק ּומּדֹות, מחין הּזה, ּבּצּיּור ּכן ּגם נחלק ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם
ּדּבּור מחׁשבה מדרגֹות ׁשלׁש הּוא ּכלל ׁשּבדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהּמעׂשה
הּוא ּומּדֹות מחׁשבה, ּבעלי הם הּמחין ּבעלי ּדרב ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹּומעׂשה,
מגּלֹות ׁשהן הּמּדֹות ּכמֹו הּמחׁשבה, ּגּלּוי ׁשהּוא הּדּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָענין
מׁשּכן מקֹום ׁשהּוא וגּוף ראׁש ּבחינת והּוא הׂשּכלתֹו, ּכח ְְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹאת
ּדרּגין ּדכל סֹופא ׁשהּוא הּמעׂשה ענין הּוא רגל טהּמּדֹות, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

הרי העליֹונים ּבאֹורֹות למעלה הרי כן ּוכמֹו האדם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבחינת
לׁשלׁש ונחלקֹות אדם, ּבחינת נקראים ּבכלל ספירֹות ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעׂשר

חּב"ד מחּלקןיבנה"ייאחּג"תימדרגֹות ּפרט ּבדר והּמּדֹות . ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ
ׂשמאלא, ּדרעא ּגבּורה ימינא, ּדרעא חסד זהר ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּבתּקּוני

ּגּופא ּכןיגּתפארת ּגם נחלקֹות עמידתן ּבסדר הּוא וכן וכּו', ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
חח"ן מדרגֹות ּבּג"הידלׁשלׁש דּת"יטומּימין טזמּׂשמאל ְְְִִִִֵַַַַַַָָֹֹ

קֹומה, צּיּור ּבחינת ׁשהּוא אדם ּבחינת הּוא זה ׁשּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבאמצע,
עלמין ּכל הממּלא אֹור נעׂשהיזוהּוא הּקרּבן ידי על אבל . ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

האֹור הֹוספת ּבחינת ׁשהּוא נֹוׂשאֹות", "והחּיֹות ְְְְִִֶַַַַַָָּבחינת
ּד"כי סֹוף אין אֹור ּבבחינת הּכּסא את נֹוׂשאֹות והן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַוהּגּלּוי,

עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא הּוא" אדם זהיחלא ׁשּכל , ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּקרּבן. ידי על ְְֲֵֶַַַָָנעׂשה

,ׁשֹור ּפני ּבׁשרׁשּה נכללת הּבהמה ּדבהקרבת יפרט ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבימינא.ּופ ׂשמאלא לאכללא אריה, ּבפני ׁשֹור ני ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

אדם לא "ּכי לבחינת ׁשעליו והאדם הּכּסא את נֹוׂשאֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוהן
הּוא".
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ויקרא.13) פרשת ויטל חיים להר' המצות טעמי ראה
ב.14) רמ, ג חלק זוהר ראה
במדבר15) תורה לקוטי ב. עמוד סוף לב, ג חלק זוהר ראה

כבקר. ואריה המתחיל דיבור [מאמר]

דיבור16) [מאמר] יתרו פרשת אור תורה ראה זה, כל דבר על
הן האבות כו' להבין המתחיל דיבור ו[מאמר] (השני) זכור המתחיל

המרכבה. הן

בימי.ז. שמאל קרבנות.ח.להכליל שאוכל הדרגות.ט.אריה כל דעת.י.סו בינה תפארת.יא.חכמה גבורה הודיב.חסד נצח
הגו.יג.יסוד.  תפארת שמאל זרוע  גבורה ימי זרוע  נצח.יד.חסד חסד הוד.טו.חכמה גבורה תפארתטז.בינה דעת
האלוקי).יז.יסוד. באור (דרגה העולמות כל האלוקי).יח.ממלא באור יותר גבוהה (דרגה העולמות כל מסובב
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ראה (8.29 עמוד ה'ש"ת קיץ השיחות ספר
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חלפו. הנוראים הימים

כמשמשו ותפקידו היות שלמה, רבי של ביתו את לעזוב מוויאזין ברוך על היה הסוכות חג לאחר
הישיבה. ראש של כמשמשו מקומו את לתפוס אחר תלמיד של תורו הגיע הסתיים. הגאון של

יוצא היה בשבוע פעמים מספר לחם. פת ממנו להשתכר מקור גם לחפש ברוך נאלץ החג לאחר
ביתר בישיבה למד בבד בד אחרת. קשה מלאכה לכל או משאות לנשיאת עצמו את מציע והיה לשוק,

בשעתו. שלמה רבי איתו שלמד בלימודים עסק - ובסתר ַָשקידה,

בבית ללון לחדול החליט כך על איש ידע שלא וכדי הקבלה. תורת ללימוד ברוך התמסר במיוחד
בתורת בלילות עסק שם דירה לעצמו ושכר במעשיו, להבחין המדרש בית ּבאי עלולים היו שם ְֵַָָהמדרש,

הנסתר.
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חלפו. הנוראים הימים

כמשמשו ותפקידו היות שלמה, רבי של ביתו את לעזוב מוויאזין ברוך על היה הסוכות חג לאחר
הישיבה. ראש של כמשמשו מקומו את לתפוס אחר תלמיד של תורו הגיע הסתיים. הגאון של

יוצא היה בשבוע פעמים מספר לחם. פת ממנו להשתכר מקור גם לחפש ברוך נאלץ החג לאחר
ביתר בישיבה למד בבד בד אחרת. קשה מלאכה לכל או משאות לנשיאת עצמו את מציע והיה לשוק,

בשעתו. שלמה רבי איתו שלמד בלימודים עסק - ובסתר ַָשקידה,

בבית ללון לחדול החליט כך על איש ידע שלא וכדי הקבלה. תורת ללימוד ברוך התמסר במיוחד
בתורת בלילות עסק שם דירה לעצמו ושכר במעשיו, להבחין המדרש בית ּבאי עלולים היו שם ְֵַָָהמדרש,

הנסתר.
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קי   

הוא כי להניח עשויים שהאנשים בטוח היה ברוך איש. אותו ראה לא שם גג, בעליית היתה דירתו
בקבלה. ועסק ישב דבר של שלאמיתו בשעה בלילה ֵָישן

החורף. של רובו עבר כך

ברוך. חשש ממנו הדבר התרחש אדר בחודש

ידע לא ברוך בישיבה. אחר תלמיד עלֿידי חדר נשכר הגג, עליית את ברוך שכר בו בית באותו
החדש. שכנו על

הוא אין כי לפתע חש קבלה, בספר כדרכו, התעמק, ברוך כאשר בלילה, מאוחרת בשעה פעם,
החדש, השכן הוא הישיבה, מתלמידי אחד את מולו ראה ראשו את הפנה כאשר בחדר. לבדו נמצא

ברוך. של סודו את גילה הוא בפליאה: עליו הסתכל הלה

מאוחר זה היה ברם דבר. אירע לא כאילו פנים והעמיד הספר, את לסגור מיהר הוא נדהם. ברוך
מדי.

מה את לאחרים יגלה שלא לו שיבטיח הבחור לפני להתחנן החל במתרחש ברוך נוכח כאשר
אחרי המעקב את ניהל הוא שכן הנדרשת, ההבטחה את לתת יכול הוא אין כי השיב הבחור לו. שנודע
ברוך עזב מאז כי התברר בית. באותו החדר את שכר כך ולשם התלמידים, שאר של בשליחותם ַָברוך
בדבר. סוד יש בוודאי כי בישיבה לדבר החלו חדרֿעליה לעצמו ושכר בעבר, לן שבו המדרש בית ָאת

על נפל ובעקבותיו גורל, הוטל במסתרים. ברוך עושה מה לברר התלמידים, אפוא אותוהחליטו
התנה ותנאי ברוך, גר שבו בבניין הדירה את כאמור, שכר, זו למטרה ברוך. אחר לעקוב התפקיד בחור

בשכנותו. לגור עבר הישיבה מתלמידי אחד כי לברוך יספר שלא הבית בעל עם

דחיית את ממנו ביקש אך שליחותו, תוצאות את לחבריו לדווח חייב הבחור כי לדעת נוכח ברוך
אך לפרטיו. העניין כל את יגלה עצמו הוא שאולי האפשרות את לשקול כדי ימים בשלושה הדבר
גילו לא הישיבה תלמידי שכן שלמה, רבי עם להתייעץ לו שיאופשר מעוניין ברוך היה האמת למען

עצמו. דעת על ולא עצמו בכוחות לא בקבלה להתעסק החל ברוך, שהוא, עדיין,

הדחייה. את לו הבטיח הישיבה בחור

של שעתו הגיעה כי למסקנה הלה הגיע שלמה, רבי - רבו - עם זה בעניין ברוך שוחח כאשר
בריסק. את לעזוב ברוך

מעיר רגלי, הולך הוא כאשר ברוך, נדד וחדשים שבועות ברוך. בשביל נדודים תקופת החלה שוב
ממנה. להתפרנס כדי כפיים מלאכת לעצמו חיפש מסוים זמן התעכב שבו מקום בכל לכפר. ומכפר לעיר

סודות. בסודי קבלה ללמוד גם המשיך בינתיים

הוא אשר גלות, שערכו נסתרים סתם עם וכן רבים וצדיקים בגאונים ברוך פגש נדודיו כדי תוך
עם כעת היה הדבר ואותו בחיים, אישית שליחות היתה מהם אחד לכל מהם. אחד להיות הפך עצמו

ברוך.

המדרש. בבית אכסניה - כהרגלו - לעצמו קבע שם לסמילא, ברוך הגיע ממושכים נדודים לאחר
לסמילא. בדרך שהשתכר הכסף ממותר ניזון הוא כאשר ולן למד בביתֿהמדרש

עד אליו. ליבו תשומת את הפנה ברוך אשר נוסף, אורח התאכסן ברוך שהה בו ביתֿמדרש באותו
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תרפ"ז טבת ז' א' ב"ה,

הרב נכבד והכי הנעלה עוז ידידי כבוד

מנהל שי', מוהרש"ז אי"א וו"ח המפורסם

יצ"ו אמת" "תורת ישיבת

וברכה שלום

אמת תורת ישיבת של - פלאן - הבנין תכנית בלוית מכתבו

הגיעני. נכון תובב"א ירושלים בעיה"ק שאול בגבעת יצ"ו

טוב, לרב מפואר כלי יהי' ית', בעזרתו בהבנותו הבית

יחי'. אברהם אלקי עם בקרב אור מאורי בתלמידים

ידידנו בתוככי ולפרסם להודיע ידיו למלאת הנני ובזה

אתר בכל יחי', עליהם ד' ישורון, עדת קהל ובקרב יחי' אנ"ש

הבית כתבנית יצ"ו אמת תורת לישיבת בית בנין ע"ד ואתר,

בברכה לזכות יוכל ואחד אחד כל אשר למען פרטיו, לכל

התקנות. בספר כמבואר נצחי, טוב מרובה

אנ"ש ידידנו אשר תאמצני, ית' עליון א-ל בחסדי תקוותי

במצוה יזכו ואתר אתר בכל יחי', עליהם ד' תורה, מחבבי וכל

בתוככי תורה היכל ולהחזיק לבנות הלזו, ונשאה רמה

מנפש הימים כל שיחי' ולכב"ב להם לטוב תובב"א ירושלים

בשר. ועד

ומברכו הדו"ש ידידו

שניאורסאהן יצחק יוסף
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יותר משהו הוא זה שאורח הרגיש ברוך אך הפתחים. על מחזר זה אורח היה לברוך ידוע שהיה כמה
הפתחים. על מחזר מסתם

אלו כלים עם יוצא, היה הוא וגרזן. משור עגלה, ברוך, לעצמו, רכש לפרנסתו בסיס קביעת לשם
ומוכרם. לעיר, עגלתו על ומביאם עצים, כורת ליער,

שליד במחסן אלו עצים צובר היה לכן, סחורתו, על הקופצים רבו ולא הקיץ עונת זו והיתה היות
בצרורות. ארוזה למוכרה בשביל מהמוכן סחורה כבר לו היתה החורף הגיע וכאשר המדרש. בית
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תרפ"ז טבת ז' א' ב"ה,

הרב נכבד והכי הנעלה עוז ידידי כבוד

מנהל שי', מוהרש"ז אי"א וו"ח המפורסם

יצ"ו אמת" "תורת ישיבת

וברכה שלום

אמת תורת ישיבת של - פלאן - הבנין תכנית בלוית מכתבו

הגיעני. נכון תובב"א ירושלים בעיה"ק שאול בגבעת יצ"ו

טוב, לרב מפואר כלי יהי' ית', בעזרתו בהבנותו הבית

יחי'. אברהם אלקי עם בקרב אור מאורי בתלמידים

ידידנו בתוככי ולפרסם להודיע ידיו למלאת הנני ובזה

אתר בכל יחי', עליהם ד' ישורון, עדת קהל ובקרב יחי' אנ"ש

הבית כתבנית יצ"ו אמת תורת לישיבת בית בנין ע"ד ואתר,

בברכה לזכות יוכל ואחד אחד כל אשר למען פרטיו, לכל

התקנות. בספר כמבואר נצחי, טוב מרובה

אנ"ש ידידנו אשר תאמצני, ית' עליון א-ל בחסדי תקוותי

במצוה יזכו ואתר אתר בכל יחי', עליהם ד' תורה, מחבבי וכל

בתוככי תורה היכל ולהחזיק לבנות הלזו, ונשאה רמה

מנפש הימים כל שיחי' ולכב"ב להם לטוב תובב"א ירושלים
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שניאורסאהן יצחק יוסף
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יותר משהו הוא זה שאורח הרגיש ברוך אך הפתחים. על מחזר זה אורח היה לברוך ידוע שהיה כמה
הפתחים. על מחזר מסתם

אלו כלים עם יוצא, היה הוא וגרזן. משור עגלה, ברוך, לעצמו, רכש לפרנסתו בסיס קביעת לשם
ומוכרם. לעיר, עגלתו על ומביאם עצים, כורת ליער,

שליד במחסן אלו עצים צובר היה לכן, סחורתו, על הקופצים רבו ולא הקיץ עונת זו והיתה היות
בצרורות. ארוזה למוכרה בשביל מהמוכן סחורה כבר לו היתה החורף הגיע וכאשר המדרש. בית
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נמסר לי בקשת ברכה בעדו באשר בריאותו צריכה להיות איתנה יותר מאשר היא עתה.

ובטח שומר הוא הוראת הרופא. כי הרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות שבזה נכלל גם אופן 

הרפואה, והוא האופן העיקרי לא אשים עליך כי אני ה' רופאך.

אילנא  החסידות  תורת  בהנהגת  אומץ  ויוסיף  לאיתנו  יחזור  הנה  הזה,  והנסים  הגאולה  ובחדש 

דחיי והדרכותי' נוסף על לימוד תורתה מתוך בריאות הנכונה ברוחניות ובגשמיות גם יחד. ומה זאב טורף 

וכמבואר בלקו"ת תורת שמואל ספר  גם בעבודה,  יצליחו השי"ת  יתרו( הנה  )מכילתא  מלפניו ומאחריו 

תרכ"ו בתחלתו.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשורות טובות.
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(ÁÈ)È„‡ ÈÊ‡ „ .ÂÈÏ‡ Â.ּדברי יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

(ב"ר)ּבאזני:t‡ ÁÈÏ‡Â.למד אּתה מּכאן ְְֶָ¿«ƒ««¿ִֵַָָָ
אליו Úk‰קׁשֹות:ׁשּדּבר BÓÎ Èk.אּתה חׁשּוב ִֵֵֶָָƒ»¿«¿…ַָָ

ללקֹות סֹופ ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ,ּכמל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָּבעיני
ּפרעה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת ׂשרהעליו זקנּתי ידי על ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשעּכבּה אחת לילה ּפרעה(ב"ר)על מה אחר: ּדבר . ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
מקּים, ואינֹו ּכן,ּגֹוזר אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכי
אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי אחר: ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּדבר

אדֹוני ואת (ב"ר)אֹות:(ËÈ)˙‡ Ï‡ È„‡ ְְֲֶֶ¬…ƒ»«∆
ÂÈ„Ú.(ב"ר)לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬»»ְֲִִִֵַָָָָָָָ

מבּקׁשים, היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל אֹוהיה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
אל "וּנאמר כן: ּפי על ואף מבּקׁש? אּתה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאחֹותנּו

ּדבר: מּמ ּכחדנּו לא Ó˙(Î)אדני", ÂÈÁ‡Â. ְְֲִִִַָָֹֹ¿»ƒ≈
מּפיו, ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה אמר:מּפני ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אצלי' הביאּוהּו יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר :'אם ְֲִִִֶֶַַַָֹֹ
B‡Ï BÏ.האם אח:מאֹותּה עֹוד לֹו כאאין תורה ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(Î)˙ÓÂ ÂÈ‡˙‡ ÊÚÂ.,אביו את יעזב אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲִִֶַָֹ
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ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדֹואגים

כגמתה: ‡ÔBÒ(ËÎ)תורה e‰˜Â.(ב"ר)ׁשהּׂשטן ֵָ¿»»»ֶַָָ
הּסּכנה: ּבׁשעת B‚Â'מקטרג È˙ ˙‡ Ìz„B‰Â. ְְְִֵַַַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿

ועל אּמֹו על ּבֹו מתנחם אני אצלי, ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָעכׁשו,
ּביֹוםאחיו, מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות ואם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
לאחד: ‰Úp(Ï‡)תורה ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡k ‰È‰Â ֶָ¿»»ƒ¿ƒ≈«««
˙ÓÂ.:מּצרתֹו ‡˙Œ(Ï)אביו Ú cÚ Èk »≈ִִָָָƒ«¿¿»«∆
Úp‰.מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם «««ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

חזק ּבקׁשר נתקּׁשרּתי ואני מּבחּוץ ּכּלם הם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחי,
עֹולמֹות: ּבב' מנּדה cÚ(Ï‚)להיֹות ‡ŒLÈ ְְְִֶָֻ≈∆»«¿¿

'B‚Â.(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר לכל ¿ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֻ
ּולׁשּמׁש: לדּולמלחמה ÛÒBÈ(‡)תורה ÏÎÈŒ‡ÏÂ ְְְִֵַָָ¿…»…≈

ÌÈp‰ ÏÎÏ ˜‡˙‰Ï.ׁשיהיּו לסּבל יכל היה לא ¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְִִֶָָָֹֹֹ
עליו נּצבים מתּבּיׁשיןמצרים ׁשאחיו וׁשֹומעין ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָ

להם: Ú‰()ּבהּודעֹו ˙Èa ÚÓLiÂ.ׁשל ּביתֹו ְְִֶָָ«ƒ¿«≈«¿…ֵֶ
ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹּפרעה,
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ÏÎÏא ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…
ÏÎ e˜È‡ ‡˜e È‰BÚ ÔÈÓÈ˜c¿»¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ»
dnÚ L‡ Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂÚÓ L‡¡«≈ƒ»»¿»»¡«ƒ≈
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

eÚÓLeב ‡˙ÈÎa dÏ˜ ˙È ‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»
:‰Ú ˙Èa L‡ ÚÓLe ÌÈÓƒ¿«ƒ¿«¡«≈«¿…


ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדֹואגים

כגמתה: ‡ÔBÒ(ËÎ)תורה e‰˜Â.(ב"ר)ׁשהּׂשטן ֵָ¿»»»ֶַָָ
הּסּכנה: ּבׁשעת B‚Â'מקטרג È˙ ˙‡ Ìz„B‰Â. ְְְִֵַַַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿

ועל אּמֹו על ּבֹו מתנחם אני אצלי, ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָעכׁשו,
ּביֹוםאחיו, מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות ואם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
לאחד: ‰Úp(Ï‡)תורה ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡k ‰È‰Â ֶָ¿»»ƒ¿ƒ≈«««
˙ÓÂ.:מּצרתֹו ‡˙Œ(Ï)אביו Ú cÚ Èk »≈ִִָָָƒ«¿¿»«∆
Úp‰.מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם «««ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

חזק ּבקׁשר נתקּׁשרּתי ואני מּבחּוץ ּכּלם הם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחי,
עֹולמֹות: ּבב' מנּדה cÚ(Ï‚)להיֹות ‡ŒLÈ ְְְִֶָֻ≈∆»«¿¿

'B‚Â.(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר לכל ¿ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֻ
ּולׁשּמׁש: לדּולמלחמה ÛÒBÈ(‡)תורה ÏÎÈŒ‡ÏÂ ְְְִֵַָָ¿…»…≈

ÌÈp‰ ÏÎÏ ˜‡˙‰Ï.ׁשיהיּו לסּבל יכל היה לא ¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְִִֶָָָֹֹֹ
עליו נּצבים מתּבּיׁשיןמצרים ׁשאחיו וׁשֹומעין ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָ

להם: Ú‰()ּבהּודעֹו ˙Èa ÚÓLiÂ.ׁשל ּביתֹו ְְִֶָָ«ƒ¿«≈«¿…ֵֶ
ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹּפרעה,
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‡Ú‡a ‡‡L ÔBÎÏ ‰‡eLÏ¿«»»¿¿»»¿«¿»
:‡a ‡ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe¿«»»¿¿≈»»«»

È˙Èח ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ
Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ ‡Î‰ÈÈeLÂ ÈÈ »»∆»≈ƒ√»¿»¿«¿«ƒ

‡ ÏÎÏ ÔBaÏe ‰ÚÏ ‡a‡Ï¿«»¿«¿…¿ƒ¿»¡«
‡Ú‡ ÏÎa ËÈlLÂ ˙Èa≈≈¿«ƒ¿»«¿»

:ÌÈˆÓ„ט‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡ ¿ƒ¿»ƒ¿¿««»
ÒBÈ Ca Ó‡ Ô„k Ï ÔeÓÈ˙Â¿≈¿≈ƒ¿«¬«¿»≈
˙eÁ ÌÈˆÓ ÏÎÏ ÔBaÏ ÈÈ ÈÈeL«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏיÈ˙˙Â ¿»ƒ»ƒ¿«»¿≈≈
z‡ ÈÏ È˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú‡a¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
ÏÎÂ CB˙Â CÚÂ CÈ Èe CÈe¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»

:CÏ ÈcיאÈ‡ Ôz C˙È ÔeÊ‡Â ƒ»¿≈»»«»¬≈
‡ÓÏc ‡k ÔÈL LÓÁ „BÚ¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿»
Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙ƒ̇¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ

:CÏיבÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â »¿»≈≈¬»¿≈≈


יהּודה",מּמׁש, "ּבית יׂשראל", "ּבית ּכמֹו אּלא ְְְִֵֵֵֶַָָָָ

ּבלע"ז: ÂÈÓ(‚)מישנד"ה eÏ‰.:הּבּוׁשה מּפני ְַַƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ
(„)ÈÏ‡ ‡ŒeL.,לאחֹור נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְִָָָָ

ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָאמר:
ותחנּונים מהּולרּכה ׁשהּוא להם :(ב"ר)והראה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָ

(‰)‰ÈÁÓÏ.:למחיה לכם ÊŒÈk‰(Â)להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָƒ∆
Ú‰ ÌÈ˙L.:הרעב מּׁשני זעברּו .‡Ï(Á)תורה ¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ¿»

ּולפטרֹון: ‡È‡ŒÏ(Ë)לחבר eÏÚÂ.יׂשראל ארץ ְְְֵַָ«¬∆»ƒְִֵֶֶָ
הארצֹות: מּכל יּגבֹוהה ּדלמא.LezŒÔ(È‡)תורה ְֲִָָָָ∆ƒ»≈ְִָ

ּומעׁשיר "מֹוריׁש לׁשֹון: p‰Â‰(È)":תתמסּכן, ְְְֲִִִַַַ¿ƒ≈
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‡Ú‡Ï eÏÈB‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎÈÚa¿ƒ¿∆¡ƒƒ¿«¿»

:ÔÚÎ„יח˙ÈÂ ÔBÎe‡ ˙È e„e ƒ¿»«¿»»¬¿»
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ÈˆÓ„ ‡Ú‡ eË ˙È ÔBÎÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú‡„ ‡eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

eÈיט e„ÈÈÚ ‡ ‡„Ó z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ
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Ï Ë È‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ eÁ¿̇«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏ ÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿


˙B‡ ÎÈÈÚ.מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ≈≈∆…ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶָ

הּקדׁש ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּככם,
ÔÈÓÈ:(ב"ר) ÈÁ‡ ÈÈÚÂ.(טז את(מגילה הׁשוה ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְִֶָ

ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר, יחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּכּלם
ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, היה לא ׁשהרי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹאחי

יגעליכם: ÂÈÁ‡ÔÓÈ(È„)תורה È‡eˆÏÚ ÏÂ ֲֵֶ«ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ
Â.מקּדׁשֹות ׁשני ּבחלקֹועל להיֹות ׁשעתידין «≈¿¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָ

ליחרב: וסֹופן ּבנימין ÂÈ‡eˆÏÚׁשל ‰Îa ÔÓÈe. ְְִִֵֵֶָָָƒ¿»ƒ»»««»»
יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹעל
רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ּדעּתי, (ולענּיּות ליחרב. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָוסֹופֹו
אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַֹּדביֹוסף
מה הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ ְְְִֶֶֶַַָָָָָֻמקּדׁשֹות,

ּבכה", "ּובנימן רק ּכתיב ּדלא ּבנימין ּכן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּׁשאין
ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻּפעּלה
ּדרׁש): ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ְְְְֵֶֶֶַָָָָּבבאּור

(ÂË)ÔÎ ÈÁ‡Â.ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו מאחר ¿«¬≈≈ְִֵֵֶֶַַָָ
‡Bz:עּמהם ÂÈÁ‡ ea.ּבֹוׁשים היּו ׁשּמּתחּלה ִֶָƒ¿∆»ƒְִִִֶָָ
Ú‰(ÊË)מּמּנּו: ˙Èa ÚÓL Ï‰Â.ּבבית' ּכמֹו: ִֶ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְֵ

מּמׁש: ּבית לׁשֹון וזהּו ‡˙(ÊÈ)ּפרעה', eÚË ְְְִֶַַַָֹ«¬∆
ÎÈÚa.:ּתבּואה(ÁÈ)ÈˆÓ ‡ eË˙‡. ¿ƒ¿∆ְָ∆∆∆ƒ¿«ƒ

לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארץ
ּדגים:ּכמצּולה ּבּה ‰‡ׁשאין ÏÁ.,חלב ּכל ְִִֵֶָָָ≈∆»»∆ֵֶָ

הּוא: 'מיטב' ˆÈe˙‰(ËÈ)לׁשֹון ‰z‡Â.,מּפי ְֵַ¿«»À≈»ִִ
eNÚלהם:לֹומר ˙‡Ê.ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ ֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ
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‡‡ ÔBÎLÈÏÎ È‡ ÔÈÓÈ ÈÁ‡»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿ƒ»¿¬»
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓיג‡a‡Ï ÔeeÁ˙e ¿«≈ƒ¿¿«¿«»

È Ï ˙ÈÂ ÈˆÓa È˜È Ï ˙È»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ
‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ¬≈¿¿«¬»«»

:‡Î‰ידÔÓÈ È‡eˆ ÏÚ Ïe »»¿«««¿≈ƒ¿»ƒ
ÏÚ ‡Îa ÔÓÈe ‡Îe È‰eÁ‡¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«

:d‡eˆטוÈ‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le «¿≈¿«¿»¬ƒ
eÏÈlÓ Ô ˙e ÔB‰ÈÏÚ ‡Îe¿»¬≈»«≈«ƒ

:dnÚ È‰BÁ‡טזÚÓzL‡ ‡Ï˜Â ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿¿«
ÈÁ‡ elÚ ÓÈÓÏ ‰Ú ˙ÈÏ¿≈«¿…¿≈««¬≈
ÈÈÚe ‰Ú ÈÈÚa Le BÈ≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰BÚיזBÈÏ ‰Ú Ó‡Â «¿ƒ«¬««¿…¿≈
˙È eeÚË e„ÈÈÚ ‡ ÈÁ‡Ï Ó‡¡«¿«»»ƒƒ¿»
‡Ú‡Ï eÏÈB‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎÈÚa¿ƒ¿∆¡ƒƒ¿«¿»

:ÔÚÎ„יח˙ÈÂ ÔBÎe‡ ˙È e„e ƒ¿»«¿»»¬¿»
Ôz‡Â È˙ÂÏ eÏeÚÂ ÔBÎÈza L‡¡«»≈¿¿»ƒ¿∆≈
ÈˆÓ„ ‡Ú‡ eË ˙È ÔBÎÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú‡„ ‡eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

eÈיט e„ÈÈÚ ‡ ‡„Ó z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ
ÔÏÚ ÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔBÎÏ¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»
˙È ÔeÏ˙Â ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏËÏ¿«¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe‡כ‡Ï ÔBÎÈÚÂ ¬¿≈¿≈¿»
Ï Ë È‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ eÁ¿̇«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏ ÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿


˙B‡ ÎÈÈÚ.מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ≈≈∆…ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶָ

הּקדׁש ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּככם,
ÔÈÓÈ:(ב"ר) ÈÁ‡ ÈÈÚÂ.(טז את(מגילה הׁשוה ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְִֶָ

ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר, יחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּכּלם
ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, היה לא ׁשהרי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹאחי

יגעליכם: ÂÈÁ‡ÔÓÈ(È„)תורה È‡eˆÏÚ ÏÂ ֲֵֶ«ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ
Â.מקּדׁשֹות ׁשני ּבחלקֹועל להיֹות ׁשעתידין «≈¿¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָ

ליחרב: וסֹופן ּבנימין ÂÈ‡eˆÏÚׁשל ‰Îa ÔÓÈe. ְְִִֵֵֶָָָƒ¿»ƒ»»««»»
יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹעל
רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ּדעּתי, (ולענּיּות ליחרב. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָוסֹופֹו
אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַֹּדביֹוסף
מה הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ ְְְִֶֶֶַַָָָָָֻמקּדׁשֹות,

ּבכה", "ּובנימן רק ּכתיב ּדלא ּבנימין ּכן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּׁשאין
ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻּפעּלה
ּדרׁש): ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ְְְְֵֶֶֶַָָָָּבבאּור

(ÂË)ÔÎ ÈÁ‡Â.ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו מאחר ¿«¬≈≈ְִֵֵֶֶַַָָ
‡Bz:עּמהם ÂÈÁ‡ ea.ּבֹוׁשים היּו ׁשּמּתחּלה ִֶָƒ¿∆»ƒְִִִֶָָ
Ú‰(ÊË)מּמּנּו: ˙Èa ÚÓL Ï‰Â.ּבבית' ּכמֹו: ִֶ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְֵ

מּמׁש: ּבית לׁשֹון וזהּו ‡˙(ÊÈ)ּפרעה', eÚË ְְְִֶַַַָֹ«¬∆
ÎÈÚa.:ּתבּואה(ÁÈ)ÈˆÓ ‡ eË˙‡. ¿ƒ¿∆ְָ∆∆∆ƒ¿«ƒ

לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארץ
ּדגים:ּכמצּולה ּבּה ‰‡ׁשאין ÏÁ.,חלב ּכל ְִִֵֶָָָ≈∆»»∆ֵֶָ

הּוא: 'מיטב' ˆÈe˙‰(ËÈ)לׁשֹון ‰z‡Â.,מּפי ְֵַ¿«»À≈»ִִ
eNÚלהם:לֹומר ˙‡Ê.ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ ֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ
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‰ÈÂכא Ï‡È Èa ÔÎ e„ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«
‰Út ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú ÛÒBÈ ÔB‰Ï¿≈∆¿»«≈««¿…
:‡Á‡Ï ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ‰ÈÂƒ«¿¿»ƒ¿»¿»

‡ˆÔeÏËכב ‚Ï ‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»
‰‡Ó ˙Ï ‰È ÔÓÈÏe ‡LeÏcƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
ÔeÏËˆ‡ LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿««¬≈ƒ¿¿«»

:ÔÈLeÏcכגÁÏL È‰e‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«
‡eÓ ÔÈÈÚË ÔÈÓÁ ‡ÒÚ ‡„k¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒƒ»
eÈÚ ÔÈÚË Ô˙‡ ÒÚÂ ÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ
:‡Á‡Ï È‰e‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

Ó‡Âכד eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«
:‡Á‡a Ôe˙˙ ‡Ï ÔB‰Ï¿»ƒ¿«¿»¿»

B˙‡Âכה ÈˆnÓ eÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬
ÚÈ ˙ÂÏ ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ¿««¿««¬…

:ÔB‰e‡כוÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ ¬¿«ƒ≈¿≈«
‡e‰ È‡Â i ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ¿«≈«»«¬≈
BÂ‰Â ÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ËÈlL«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
‡Ï È‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»

:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰כז˙È dnÚ eÏÈlÓe ≈ƒ¿«ƒƒ≈»
ÔB‰nÚ ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒƒ¿
ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«»»ƒ¿«≈


כהּוא: Êk‡˙(Î‚)תורה ÁÏL.,הּזה ּכחׁשּבֹון »«¿…ְֶֶַַ

ׁשּמּלת (רצֹונֹו וגֹו'. חמֹורים עׂשרה החׁשּבֹון? ְְְֲֲִִֶֶַַַָָּומהּו
ּכי על מֹורה הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת ְְְְִִֶֶַַַָָֹֻ"ּכזאת"
אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא ְֲֲֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹמעֹולם
ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי ְְֲִִַַַַָָָָָָָָֹרק
עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָוגֹו'',
ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ועׂשר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָחמֹורים
ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹמצינּו
הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, ְְְֲֲִִֵַַַָָחמֹורים

ÈˆÓמהרׁש"ל): eÓ.לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא מצינּו ƒƒ¿»ƒְִֶַַָָָָ
אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו. נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיין

ּפּול': ׁשל ÁÏÂ'ּגריסין a.:ּכתרּגּומֹוÔBÊÓe. ְִִֶ»»∆∆ְְַ»
רא"ם): ּגרסת ּכ) ca(Î„)לפּתן eÊbŒÏ‡. ְְִִֵַַָָ«ƒ¿¿«»∆
הלכה, ּבדבר ּתתעּסקּו הּדר.אל עליכם ּתרּגז ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבחּמה ותּכנסּו ּגּסה, ּפסיעה ּתפסיעּו אל אחר: ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָּדבר
ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלעיר.
ּדבר על ּבּדר יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנכלמים,
נמּכר, יד על ולֹומר: זה עם זה להתוּכח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמכירתֹו,
לׂשנאתֹו: לנּו וגרמּת עליו הרע לׁשֹון סּפרּת ְְְְִִַַַָָָָָָָָָָֹאּתה

כה ÏLÓ(ÂÎ)תורה ‡e‰ŒÈÎÂ.הּוא מֹוׁשל:ואׁשר ¿ƒ…≈ֲֵֶַ
BaÏ ‚ÙiÂ.לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף «»»ƒְְֱֲִִִִֶַַַָָָֹ

ּבלׁשֹון טעמן מפיגין לׁשֹון הּדברים, אל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָּפֹונה
ּוכמֹו: ג)מׁשנה, הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין (ירמיה ְְֲִֵֵָ

ּפג': לא 'וריחיּה מתרּגמינן: נמר", לא ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹ"וריחֹו
(ÊÎ)ÛÒBÈ ÈcŒÏk ּבּמה.‡˙ להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָ

ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

ּפרעה': ׁשלח 'אׁשר נאמר: ÚÈולא Áe ÈÁÂ. ְְֱֲֶֶַַַָֹֹ«¿ƒ««¬…
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˙ÂÏ ‰‡e Áe ˙Le d˙È ÏÓÏ¿ƒ«»≈¿««¿»¿«
:ÔB‰e‡ ˜ÚÈכחÏ‡È Ó‡Â «¬…¬«¬«ƒ¿»≈

È ÛÒBÈ ÔÚ „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ«ƒƒ∆¿»«¿«≈¿ƒ
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ÏÓÏ ‰Ú ÁÏL È ‡zÏ‚Ú«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙Èו˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e„e »≈¿»»≈≈¿»
ÔÚÎ„ ‡Ú‡ B˜ È ÔB‰Èƒ̃¿»¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿««
È‰B ÏÎÂ ˜ÚÈ ÌÈˆÓÏ B˙‡Â«¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»¿ƒ

:dnÚזdnÚ È‰B Èe È‰B ƒ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈
dÚÊ ÏÎÂ È‰B ˙e d˙¿»≈¿«¿ƒ¿»«¿≈

:ÌÈˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡חÔÈl‡Â »≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
ÌÈˆÓÏ elÚ Ï‡È È ˙‰ÓL¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ


ׁשכינה, עליו מּמּנּו:ׁשרתה (ÁÎ)ׁשּפרׁשה ְְְִִֶֶָָָָָָָ«

„BÚ.יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי ְְְְִִִֵֶַָָרב
חי: Ú(‡)ּבני ‰‡.ה"א ׁשבע, לבאר ּכמֹו ְִַ¿≈»»«ְְִֵֵֶַ

ּבתחּלתּה: למ"ד ּבמקֹום ּתבה ‡ÂÈּבסֹוף È‰Ï‡Ï ְְְִִִֵֶָָָָ≈…≈»ƒ
˜ÁˆÈ..זקנֹו מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד אדם חּיב ƒ¿»ְְְִִִִֵֵַָָָָ

ּבאברהם: ולא ּביצחק ּתלה לפיכ()˜ÚÈ ְְְְְְִִַָָָָָָֹ«¬…
˜ÚÈ.:חּבה Ó„‰(‚)לׁשֹון ‡ÈzÏ‡ «¬…ְִָ«ƒ»≈¿»

‰ÓÈˆÓ.לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה לפי ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

‡ÏÚ(„)לארץ: ÈÎ‡Â.נקּברהבטיחֹו להיֹות ֶָָ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִָ
הּבארץ: ÔÚ(Â)תורה ‡ eLÎ L‡.אבל ֶָָ¬∆»¿¿∆∆¿««ֲָ

חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם ּבפּדן ּׁשרכׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹמה
אינן לארץ חּוצה 'נכסי אמר: הּמכּפלה. ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבמערת
לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָּכדאי
'טל לֹו: ואמר ּכרי, ּכמין ּכסף וׁשל זהב ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹצּבּורין

אּלּו': ÂÈ(Ê)את ˙Be.ויֹוכבד אׁשר ּבת סרח ֵֶ¿»»ְֵֶֶֶַַָ
לוי: ÓÈˆÓ‰(Á)ּבת ÌÈ‡‰.הּׁשעה ׁשם על ִֵַ«»ƒƒ¿«¿»ֵַַָָ
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אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", הּכתּוב: להם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹקֹורא

ּבאּו: אׁשר ּכתב טלא ּבן.ÈÚ‰Ô˙(È)תורה ֲֶַָָֹ∆«¿«¬ƒֶ
לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹּדינה,

ל ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה ׁשמעֹוןהיתה ּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
יא:(ב"ר)ׁשּיּׂשאּנה BÂ(ÂË)תורה ‰‡Ï È ‰l‡ ִֶֶָָ≈∆¿≈≈»¿

B ‰È ˙‡Â.ּתלה והּנקבה ּבלאה ּתלה הּזכרים ¿≈ƒ»ƒְְְְִֵֵַַָָָָָָָ

זכר, יֹולדת ּתחּלה מזרעת 'אּׁשה :ללּמד ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּביעקב,
נקבה': יֹולדת ּתחּלה מזריע LÏLÂאיׁש ÌÈLÏL. ְְְִִִֵֶֶַַָָ¿…ƒ¿»…

יֹוכבד, זֹו אּלא ל"ב? אּלא מֹוצא אּתה אי ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּובפרטן
ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנֹולדה
ּבמצרים, לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ"אׁשר

ּבמצרים: הֹורתּה טזואין Ï(ËÈ)תורה È ְְְִִֵַָָ¿≈»≈
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ÂÏ˙כח È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«
B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ ÛÒBÈ≈¿«»»√»ƒ¿∆«¬

:ÔL‚„ ‡‡ÏכטÛÒBÈ ÒÈwËÂ ¿«¿»¿…∆¿«ƒ≈
Ï‡È ˙eÓ˜Ï ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ¿»≈
Ï ÏÙe Ï ÈÏ˙‡Â ÔL‚Ï È‰e‡¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««
:„B e Ï ‡Îe e«¿≈¿»««¿≈


˜È ˙L‡.אּלא "אׁשת", ּבהן נאמר לא ּובכּלן ≈∆«¬…ְֱֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

ּבית: ׁשל עּקרֹו כׁשהיתה LÙp‰ŒÏk(ÂÎ)תורה ְִִֶֶַָָָ»«∆∆
˜ÈÏ ‰‡‰.,למצרים לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו «»»¿«¬…ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכמֹו: הוה, לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו הּבאה ְְְְֵֶֶַַָָָָֹואין
ב) ּבּתֹו(אסתר רחל "והּנה ּוכמֹו ּבאה", היא ְְִִִֵֵֶֶָָָָ"ּבערב

לפי ּבאל"ף, למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹּבאה
ׁשּׁשים אּלא היּו לא ּכנען, מארץ לבא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּכׁשּיצאּו
הּבאה יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוׁשׁש.
טעמֹו לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ׁשבעים", ְְְְְֲִִִִַַַָָָמצרימה
ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמעלה
יֹוכבד להם ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמצאּו
ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור (ועּין החֹומֹות. ְְְִֵֵֵַַַַָָָּבין
האֹומר: ּולדברי ּברׁש"י). צמאֹונ לרּוֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָּתמצא
לֹומר אנּו צריכים הּׁשבטים', עם נֹולדּו ְְְְִִִִַַָָ'ּתאֹומֹות
ּכאן. נמנּו לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּמתּו

לֹו היּו נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה: ּבוּיקרא ְְְִִֵֵַַָָָָָָָמצאתי
ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא רּבים,והּכתּוב לׁשֹון ְְְִֵֵַַַָָ

ׁשבעים יעקב הרּבה. לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹלפי
ׁשהיּו לפי "נפׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו ְְִֵֶֶֶַָָָָהיּו

אחד: לאל כזעֹובדים ÂÈÙÏ(ÁÎ)תורה ˙B‰Ï. ְְִֵֶָ¿…¿»»
יתיּׁשב האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות ְְְְְִֵֵַַַָָּכתרּגּומֹו,

אּגדה:.ÂÈÙÏּבּה: ּומדרׁש לׁשם. ׁשּיּגיע קדם ָ¿»»ְְִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", ְְְְִֵֵֶַַָָָ"להֹורֹות

הֹוראה: BkÓ(ËÎ)ּתצא ÛÒBÈ Ò‡Â.הּוא ֵֵָָ«∆¿…≈∆¿«¿
לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו

‡ÂÈÏאביו: ‡Â.אביו:יֹוסף אל Âנראה ִָ«≈»≈»ְִִֵֶָָ«≈¿¿
„B ÂÈ‡eŒÏ.:וכן ּבכּיה, הרּבֹות (איובלׁשֹון ««»»ְְְְִֵַָ

הּוא:לד) רּבּוי לׁשֹון עֹוד", יׂשים איׁש על לא ְִִִִַָֹ"ּכי
ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם ֲִֵַַָָָָָָָאינֹו
לא יעקב אבל הרגיל. על יֹותר ּבבכי והֹוסיף ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהרּבה
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:‡Â ÌÈÁÂכבÏÁ È ÔÈl‡ ¿Àƒ»»¿¿ƒ≈¿≈»≈
‡LÙ Ïk ˜ÈÏ e„ÈÏÈ˙‡¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»«¿»

: ‰‡כג:ÌÈLÁ Ô„ Èe «¿¿»¬»¿≈»Àƒ
ÈÂכד Èe‚Â Ï‡ÁÈ ÈÏÙ Èe¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆

:ÌlLÂכה‰È ‰‰Ï È ÔÈl‡ ¿ƒ≈ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«
ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂ  ÏÁÏ ÔÏ»»¿»≈¿«≈ƒƒ«»ƒ≈

:‡L ‡LÙ Ïk ˜ÈÏכוÏk ¿«¬…»«¿»ƒ¿»»
ÌÈÓÏ ˜ÈÏ ‡l ‡LÙ«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ
Ïk ˜È È ÈLpÓ  kÈ È˜Ù»¿≈«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»

:˙ÈLÂ ÔÈL ‡˙LÙכזÈe «¿»»ƒƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÓ Ï e„ÈÏÈ˙‡ È ÛÒBÈ≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
˙ÈÏ ‡˙LÙ Ïk ÔÈ˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈
:ÔÈL ÌÈÓÏ el ˜È«¬…¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÂÏ˙כח È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«
B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ ÛÒBÈ≈¿«»»√»ƒ¿∆«¬

:ÔL‚„ ‡‡ÏכטÛÒBÈ ÒÈwËÂ ¿«¿»¿…∆¿«ƒ≈
Ï‡È ˙eÓ˜Ï ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ¿»≈
Ï ÏÙe Ï ÈÏ˙‡Â ÔL‚Ï È‰e‡¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««
:„B e Ï ‡Îe e«¿≈¿»««¿≈


˜È ˙L‡.אּלא "אׁשת", ּבהן נאמר לא ּובכּלן ≈∆«¬…ְֱֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

ּבית: ׁשל עּקרֹו כׁשהיתה LÙp‰ŒÏk(ÂÎ)תורה ְִִֶֶַָָָ»«∆∆
˜ÈÏ ‰‡‰.,למצרים לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו «»»¿«¬…ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכמֹו: הוה, לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו הּבאה ְְְְֵֶֶַַָָָָֹואין
ב) ּבּתֹו(אסתר רחל "והּנה ּוכמֹו ּבאה", היא ְְִִִֵֵֶֶָָָָ"ּבערב

לפי ּבאל"ף, למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹּבאה
ׁשּׁשים אּלא היּו לא ּכנען, מארץ לבא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּכׁשּיצאּו
הּבאה יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוׁשׁש.
טעמֹו לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ׁשבעים", ְְְְְֲִִִִַַַָָָמצרימה
ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמעלה
יֹוכבד להם ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמצאּו
ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור (ועּין החֹומֹות. ְְְִֵֵֵַַַַָָָּבין
האֹומר: ּולדברי ּברׁש"י). צמאֹונ לרּוֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָּתמצא
לֹומר אנּו צריכים הּׁשבטים', עם נֹולדּו ְְְְִִִִַַָָ'ּתאֹומֹות
ּכאן. נמנּו לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּמתּו

לֹו היּו נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה: ּבוּיקרא ְְְִִֵֵַַָָָָָָָמצאתי
ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא רּבים,והּכתּוב לׁשֹון ְְְִֵֵַַַָָ

ׁשבעים יעקב הרּבה. לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹלפי
ׁשהיּו לפי "נפׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו ְְִֵֶֶֶַָָָָהיּו

אחד: לאל כזעֹובדים ÂÈÙÏ(ÁÎ)תורה ˙B‰Ï. ְְִֵֶָ¿…¿»»
יתיּׁשב האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות ְְְְְִֵֵַַַָָּכתרּגּומֹו,

אּגדה:.ÂÈÙÏּבּה: ּומדרׁש לׁשם. ׁשּיּגיע קדם ָ¿»»ְְִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", ְְְְִֵֵֶַַָָָ"להֹורֹות

הֹוראה: BkÓ(ËÎ)ּתצא ÛÒBÈ Ò‡Â.הּוא ֵֵָָ«∆¿…≈∆¿«¿
לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו

‡ÂÈÏאביו: ‡Â.אביו:יֹוסף אל Âנראה ִָ«≈»≈»ְִִֵֶָָ«≈¿¿
„B ÂÈ‡eŒÏ.:וכן ּבכּיה, הרּבֹות (איובלׁשֹון ««»»ְְְְִֵַָ

הּוא:לד) רּבּוי לׁשֹון עֹוד", יׂשים איׁש על לא ְִִִִַָֹ"ּכי
ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם ֲִֵַַָָָָָָָאינֹו
לא יעקב אבל הרגיל. על יֹותר ּבבכי והֹוסיף ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהרּבה
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‡‡ל e‡ BÈÏ Ï‡È Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»
˙ ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰ ‡Ó ˙ÈÓ»ƒƒ¿»»»¿«≈¬»»«
‡ ÔÚ „Ú È‡ Èt‡ ˙È È˙ÈÁc«¬≈ƒ»«»¬≈«¿««¿

:Ìi˜לאÈ‰BÁ‡Ï BÈ Ó‡Â «»«¬«≈«¬ƒ
‰ÚÏ ÈeÁ‡Â ˜‡ È‰e‡ ˙ÈÏe¿≈¬ƒ∆«¿≈«≈¿«¿…
Èc ‡‡ ˙Èe ÈÁ‡ Ï ÓÈ‡Â¿≈«≈««≈«»ƒ
:È˙ÂÏ eÚ ÔÚÎ„ ‡Ú‡¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‚Èלב È‡ ‡Ú ÈÚ ‡i‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈
ÔB‰B˙Â ÔB‰ÚÂ BÂ‰ È˙È‚ ÈÓ»≈≈≈¬¿»¿¿¿

:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂלגÈ‰ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒƒ≈
‰Ó ÓÈÈÂ ‰Út ÔBÎÏ È˜È È‡¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»

:ÔBÎÈ„BÚלדÈÓ È ÔeÓÈ˙Â »≈¿≈¿À¿≈»≈
„ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ ÈcÚ BÂ‰ È˙È‚≈≈¬«¿»≈≈»»¿«
‡˙‰‡ ‡ ‡Á‡ ‡ ÔÚ¿««¬«¿»«¬»»»»
Ô‚„ ‡Ú‡ Ôe˙È˙ Èc ÏÈ„¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆
ÈÚ Ï È‡ˆÓ ÔÈ˜ÁÓ È‡¬≈¿«¬ƒƒ¿»≈»»≈

:‡Úא‰ÚÏ ÈeÁÂ BÈ ‡˙‡Â »»«¬»≈¿«ƒ¿«¿…
ÔB‰B˙Â ÔB‰ÚÂ ÈÁ‡Â ‡‡ Ó‡Â«¬««»¿««¿»¿¿¿
ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ¿»ƒ¿¬≈«¿»ƒ¿»«
:Ô‚„ ‡Ú‡ Ôe‡ ‡‰Â¿»ƒ¿«¿»¿…∆

ÓÁ‡ב c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»
:‰Út Ì„˜ ÔeÓÈ˜‡Â ÔÈ‚À¿ƒ«¬≈ƒ√»«¿…

Ó‰ג È‰BÁ‡Ï ‰Út Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»
‡Ú ÈÚ ‰ÚÏ eÓ‡Â ÔBÎÈ„BÚ»≈«¬»¿«¿…»≈»»


רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹנפל
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ּבּה ׁשנינּו ּדספרי ּכמֹוּובבריתא הּברכה" ּב"וזאת ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּלנּו: גּבּגמרא ּבקיאין.‡ÏÈÁÈ(Â)תורה ְֶַָָָ«¿≈«ƒְִִ
צאן: לרעֹות ׁשּלי:.ÈÏ‡ÏÚּבאּמנּותן צאן על ְְִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(Ê)ÚÈ CÈÂ.ּכל ּכדר ׁשלֹום ׁשאלת היא «¿»∆«¬…ְְִֵֶֶַָָ
ּבלע"ז: שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָהּנראים

ח Èe‚(Ë)תורה È.ּג הייתיימי ימי ּכל רּותי, ¿≈¿«ְִִִֵֵַָָָ
ּבארץ: ‰e‚ÈOּגר ‡ÏÂ.:ּבּטֹובה(È)ÚÈ CÈÂ. ֵֶָָ¿…ƒƒַָ«¿»∆«¬…

אֹותם מברכים ׂשרים: מּלפני הּנפטרים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָּכדר
נילּוס ׁשּיעלה ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָונֹוטלים
ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁשאין לפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלרגליו,
יעקב ׁשל ּומּברכתֹו ּומׁשקה, עֹולה נילּוס ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹאּלא
עֹולה והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ְְִֵֶֶַָָָָָֹואיל

הארץ את ּומׁשקה :(תנחומא)לקראתֹו ְְִֶֶֶַָָָ
(‡È)ÒÒÚ.:היא ּגׁשן ‰Ûh(È)מארץ ÈÙÏ. «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ¿ƒ«»
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ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא ׁשממה, ְְְְֵֵֵֵֶָָֹֹּתהא

ÚÙÏ‰(Î)חרּוׁש: ‡‰ È‰zÂ.לֹו:קנּויה ָ«¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ
(‡Î)BB‡ ÈÚ‰ ÌÚ‰‡Â.,לעיר מעיר יֹוסף ¿∆»»∆¡ƒְִִֵֵ

לה ׁשאין עירלזּכרֹון ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ּבחברּתּה. ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹֹֻזֹו
חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלהֹודיע

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ׁשּלא אחיו, (חוליןמעל ְִִִֵֶֶַָָֹ
B‚Â:ס) ÌÈÏ‚ ‰.הערים לכל עׂשה ּכן ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְִֵֶָָָָ

קצה ועד ּגבּולּה מקצה מצרים, ּבמלכּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָאׁשר

ּכהן,.‰ÌÈ‰(Î)ּגבּולּה: לׁשֹון ּכל הּכֹומרים, ְָ«…¬ƒְִֵַָָֹ
לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות ְְֱֵֵֵֶֶָָֹמׁשרת

אֹון" "ּכהן מדין", "ּכהן ּכמֹו: ÌÈ‰Ï:ּגדּלה, . ְְְִֵֵָָֹֹֻ…«…¬ƒ
ליֹום: לחם וכ ּכ הּנה,.‰‡(Î‚)חק ּכמֹו: ְְֶֶָָֹ≈ְִֵ

טז)ּכמֹו: נתּתי(יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני ":"וגם ְְְְֲִִֵַַַָָֹ
(„Î)‰„‰ ÚÏ.ׁשנה:ׁשּבכל‡ÏÂ ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆

ÌÎÈza.והּׁשפחֹות העבדים אׁשרולאכל ¿»≈∆ְְְֱֲֲִֶֶַָָָֹ
קטּנים:.ÌÎtËּבבּתיכם: .Î)(‡‰ּבנים ְֵֶָ«¿∆ְִִַָƒ¿»≈

ׁשאמרּת: ּכמֹו זאת לנּו ÌÈ„Úלעׂשֹות ÈÈ‰Â ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
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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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ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
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,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, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
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הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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8:188:219:399:4210:1010:1310:4910:5215:5515:5816:3416:3815:4016:57בריטניה מנצ׳סטר )ח(
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש 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
6:577:009:149:179:449:4710:4110:4418:1118:1518:3518:3817:5618:42מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:424:458:008:038:328:359:509:5320:1220:1420:4520:4719:5620:51ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:436:468:508:539:209:2310:1410:1717:1917:2217:4417:4717:0417:51נפאל קטמנדו )ח(

6:587:019:269:289:5810:0110:5911:0219:0619:0919:2919:3218:5119:36סינגפור סינגפור )ח(

7:377:409:029:059:339:3610:1310:1615:2915:3316:0716:1115:1416:15פולין ורשא )ח(

5:395:428:188:218:508:539:559:5818:3318:3618:5618:5918:1819:03פרו לימה )ח(
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5:505:538:208:238:508:539:519:5417:5818:0118:2118:2417:4318:28קולומביה בוגוטה )ח(

7:437:469:269:289:5710:0010:4310:4616:4716:5117:1817:2216:3217:35קנדה טורונטו )ח(

7:277:299:069:089:379:4010:2210:2516:1716:2016:4916:5216:0217:07קנדה מונטריאול )ח(

6:486:508:408:439:139:1610:0310:0616:3816:4217:0517:0916:2317:13קפריסין לרנקה )ח(

8:508:5310:0610:0910:3710:3911:1311:1616:0416:0716:4616:5015:4917:09רוסיה מוסקבה )ח(

8:018:049:369:3910:0810:1110:5210:5416:3616:3917:0917:1316:2117:17רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

8:048:079:419:4410:1210:1510:5610:5816:4316:4617:1617:1916:2717:33שוייץ ציריך )ח(

6:336:368:508:539:229:2510:2010:2317:5818:0118:2118:2417:4218:28תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל חמישי ז' טבת 
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